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AZƏRBAYCAN KİTABXANALARI XXI ƏSRİN İNFORMASİYA 

MƏKANINDA. 5- ci cild. Naxçıvan Muxtar Respublikası ümumtəhsil 

məktəblərinin kitabxanaları /M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 

Kitabxanası; layihənin rəhbəri Ə.Qarayev; elmi-redaktor 

S.Məmmədəliyeva; tərtibçi F.Məmmədov; redaktoru və buraxılışığa məsul 

K.Tahirov; rəyçilər: L.Məmmədova, T.İsmixanova.- Bakı, 2011.- 611 s. 
    

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın birgə lahiyəsi olan  “Azərbaycan 

kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında” adlı çoxcildlinin 5-ci cildi 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumtəhsil məktəb kitabxanalarına həsr 

olunmuĢdur. Bu cilddə Muxtar Respublikanın Naxçıvan Ģəhərində, eləcə də 

Babək, Culfa, Sədərək, Ordubad, Kəngərli, ġahbuz və ġərur rayonlarında 

fəaliyyət göstərən 212 orta və əsas ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları 

haqqında dolğun məlumatlar verilir. Bu dəyərli məlumat kitabı mütəxəssislər 

üçün həmçinin geniĢ oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.  

Digər cildlərdə olduğu kimi bu cildə də Muxtar Respublikanın  sosial-

iqtisadi inkiĢafına təkan verən sərəncam və rəsmi sənədlər də  daxil edilmiĢdir. 
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Azərbaycan Respublikası Təhsil  Nazirliyi ümumtəhsil  

məktəblərinin kitabxanaları 

 
 

 

V  CİLD 
 

 

Naxçıvan  Muxtar Respublikası ümumtəhsil 
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“...Naxçıvan Azərbaycana böyük 

mütəfəkkirlər, elm, incəsənət, mədəniy-

yət xadimləri, siyasi xadimlər, böyük 

sərkərdələr bəxş etmişdir. Naxçıvan  

Azərbaycana və dünyaya xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevi bəxş 

etmişdir.” 

 

İlham Əliyev 
Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti 
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin 

təsis edilməsi haqqında 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  

SƏRƏNCAMI 

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müraciətini nəzərə alaraq, 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında elmi tədqiqat qurumlarının fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi, mövcud elmi potensialdan istifadə olunmasının səmərəliliyinin 

artırılması, Naxçıvanın tarixi, arxeologiyası, etnoqrafiyası və təbii sərvətlərinin 

öyrənilməsi üçün daha əlveriĢli Ģəraitin yaradılması məqsədi ilə qərara alıram: 

  1.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsi təsis 

edilsin. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan 

bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya Ġnstitutunu, Ġncəsənət, Dil və 

Ədəbiyyat Ġnstitutunu, Təbii Ehtiyatlar Ġnstitutunu, Bioresurslar Ġnstitutunu, 

Əlyazmalar Fondu və Batabat Astrofizika Rəsədxanasını əhatə edir. 

  2.Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan 

bölməsinin sədri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti 

statusuna malikdir. 

3.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin 

maliyyələĢdirilməsi hər il Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində ayrıca 

sətirlə göstərilsin.    

4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti bir ay 

müddətində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin 

səmərəli fəaliyyəti üçün lazım olan binaların və digər maddi-texniki vəsaitin 

ayrılmasını təmin etsin. 

  5.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli 

gələn məsələləri həll etsin. 

Heydər Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
 Bakı Ģəhəri, 7 avqust 2002-ci il 

 № 1003 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil və səhiyyə sahələrində 

xidmətləri olan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri 

adlarının verilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 

 SƏRƏNCAMI 

 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil və səhiyyə sahələrində 

xidmətləri olan aĢağıdakı Ģəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları 

verilsin: 

 

“Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi” fəxri adı 

Tağıyev Nəbi Xıdır oğlu 

“Azərbaycan Respublikasının əməkdar həkimi” fəxri adı 

Cəfərov Süleyman Hüseyn oğlu 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı Ģəhəri, 19 fevral 2007- ci il  

 № 1968 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında 

xidmətləri olan şəxslərin “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi 

haqqında  

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  

SƏRƏNCAMI 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkiĢafında xidmətləri olan 

aĢağıdakı Ģəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər:  

Babayev Əmir BaxĢəli oğlu 

Babayev Səyyad Həbib oğlu 

Dadaşova Elmira Qoçəli qızı 

Əliyev ElĢad Məmmədqulu oğlu 

Əliyev Ġbrahim Səfər oğlu 

Hüseynov Həbib Əli oğlu 

Məmmədov Nizami Tahir oğlu 

Mürsəlova Naibə Hüseyn qızı  

Nağıyeva Afət Əjdər qızı 

Seyidov Nəriman Lətif oğlu 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı Ģəhəri, 19 fevral 2007-ci il  

 № 1967  



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

8 

 

 

 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illik yubileyinin  

keçirilməsi haqqında  

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  

SƏRƏNCAMI 

 

2007-ci ilin sentyabr ayında Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

yaradılmasının 40 illiyi tamam olur. Azərbaycanda ali təhsil sisteminin daha da 

inkiĢaf etdirilməsində özünəməxsus yeri olan universitet 1967-ci ildə 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Ġnstitutunun Naxçıvan filialı kimi fəaliyyətə 

baĢlamıĢdır. 1972-ci ildə həmin filialın əsasında Naxçıvan Dövlət Pedaqoji 

Ġnstitutu yaradılmıĢ, 1990-cı ildə isə onun bazasında Naxçıvan Dövlət 

Universiteti təĢkil olunmuĢdur. 

Naxçıvan Dövlət Universiteti zəngin maarifçilik ənənələrinə malik 

Naxçıvan diyarında yüksək ixtisaslı kadrların yetiĢdirilməsinə, elmi mühitin 

formalaĢdırılmasına və bütövlükdə regionun tərəqqisinə öz müsbət təsirini 

göstərmiĢdir. Onun məzunları bu gün Azərbaycanda milli dövlət quruculuğunun 

ən müxtəlif sahələrində yaxından iĢtirak edir, ölkəmizin iqtisadi, elmi və mədəni 

potensialının gücləndirilməsinə layiqli töhfələr verirlər. 

Azərbaycan Respublikasında təhsilin, elmin və mədəniyyətin 

inkiĢafındakı böyük xidmətlərini nəzərə alaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin 

40 illik yubileyinin keçirilməsi məqsədi ilə qərara alıram: 

 1.Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi ilə birlikdə  

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 40 illik yubileyinin qeyd olunması ilə bağlı 

tədbirlər planı hazırlayıb həyata keçirsin. 

 2.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti müvafiq maliyyə 

vəsaitinin ayrılmasını təmin etsin. 

 3.Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı Ģəhəri, 31 mart 2007-ci il 

 № 2074  
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Naxçıvan Dövlət Universitetinin əməkdaşlarının təltif 

edilməsi haqqında  

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  

SƏRƏNCAMI 

 

Azərbaycanda təhsilin inkiĢafındakı xidmətlərinə görə Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin aĢağıdakı əməkdaĢları təltif edilsinlər: 

 

“Şöhrət” ordeni ilə  

 

Həbibbəyli Ġsa Əkbər oğlu  

                                                  

“Tərəqqi” medalı ilə 

 

Allahverdiyev Qərib Vəli oğlu 

Bababəyli Nazim Səfərəli oğlu 

Əhmədov Nazim Hidayət oğlu  

Əliyev Tofiq Abbasəli oğlu  

Qədimov Əsgər Nadir oğlu  

Qocayev Fərman Rza oğlu  

Piriyev Musa Zeynal oğlu 

Rüstəmov Ağarza Ağahəsən oğlu 

Rüstəmov Ġbrahim Murad oğlu 

Rzayev Məmməd Hüseyn oğlu 

Şirəliyev Asif Ġsmayıl oğlu  

Zalov Araz Ġbrahim oğlu 

 

 

İlham  Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı Ģəhəri, 16 oktyabr 2007-ci il  

 № 2434 
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Naxçıvan Dövlət Universitetinin əməkdaşlarına 

“Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi” fəxri 

adının verilməsi haqqında 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  

SƏRƏNCAMI 

 

Azərbaycanda təhsilin inkiĢafındakı xidmətlərinə görə Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin aĢağıdakı əməkdaĢlarına “Azərbaycan Respublikasının 

əməkdar müəllimi” fəxri adı verilsin: 

 

Babayev Yasin Nağı oğlu  

Hüseynov Vəli Allahverdi oğlu 

Şahverdiyev Zəhmət Əbülfət oğlu 

Vəliyev Sevindik Ġslam oğlu 
 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 
Bakı Ģəhəri, 16 oktyabr 2007-ci il 

 № 2435 
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 “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə 

 sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” üzrə  

TƏDBİRLƏR PLANI-ndan çıxarış 

 

4.3.7. NAXÇIVAN İQTİSADİ RAYONU 

1 2 3 4 

4.3.7.1. Naxçıvan Ģəhərində beynəlxalq 

sərgilərin keçirilməsi üçün müvafiq 

sərgi mərkəzlərinin yaradılması 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

gömrük infrastrukturunun inkiĢaf 

etdirilməsi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının genişləndirilməsi tədbirləri 

4.3.7.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

yeni sənaye müəssisələrinin 

tikintisinin dəstəklənməsi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.4. Dağ-mədən sənaye müəssisələrinin 

fəaliyyətinin bərpası və yeni müəs-

sisələrin yaradılmasının  dəstək-

lənməsi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.5. Muxtar Respublika ərazisində 

mövcud olan ASC-lərin 

fəaliyyətinin  bərpası və inkiĢafının 

dəstəklənməsi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.6. Müxtəlif növ yeyinti məhsulları 

istehsalı müəssisələrinin yaradıl-

masının dəstəklənməsi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.7. Yeni tikinti materialları 

yataqlarının axtarıĢı və kəĢfiyyat 

iĢlərinin gücləndirilməsi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.8. Rayon mərkəzlərində meyvə, 

tərəvəz və kartof məhsulunun 

saxlanılması üçün soyuducu 

anbarların yaradılması 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.9. QarıĢıq yem istehsalı 

müəssisələrinin yaradılmasının 

dəstəklənməsi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.710. Muxtar Respublikada üzümlüklərin 

və meyvə bağlarının əkin 

sahələrinin bərpası və 

geniĢləndirilməsinin, baramaçılığın 

bərpası və inkiĢafının 

dəstəklənməsi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 
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4.3.7.11. Aqroservis xidmətləri Ģəbəkəsinin 

geniĢləndirilməsinin dəstək-

lənməsi, “Naxaqrolizinq” ASC-nin 

maddi-texniki bazasının möhkəm-

ləndirilməsi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.12. Sərhəd baytarlıq nəzarəti 

məntəqələrində müvafiq avadan-

lıqlarla təchiz olunmuĢ diaqnostika 

laboratoriyalarının tikintisi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.13. QuĢçuluq müəssisələrində 

istehsalın geniĢləndirilməsinin 

dəstəklənməsi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.14. Balıqçılığın inkiĢaf etdirilməsinin 

dəstəklənməsi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Ekologiya və təbii sərvətlərdən istifadə tədbirləri 

4.3.7.15. Kənd təsərrüfatına yararsız və 

azyararlı torpaq sahələrində meĢə 

və qoruyucu meĢə zolaqlarının 

salınması, meĢə fondunun səmərəli 

istifadəsi, qorunması və bərpası 

tədbirlərinin həyata keçirilməsi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.16. Radioaktiv çirklənmənin qarĢısının 

alınması məqsədilə müvafiq 

mərkəzin, ətraf mühitin mühafizəsi 

üçün kompleks laboratoriyaların 

yaradılması  və zəruri ava-

danlıqlarla təchiz edilməsi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.17. Təhlükəli hidrometeoroloji 

hadisələrin Erkən Xəbərdarlıq 

Sisteminin (EXS) inkiĢaf 

etdirilməsi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Yol təsərrüfatı və nəqliyyat tədbirləri 

4.3.7.18. Naxçıvan Muxtar Respublika 

ərazisində respublika əhəmiyyətli 

avtomobil yollarının çəkilməsi və 

körpülərin tikintisi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.19. ġəhər və rayonlarda daxili 

avtomobil yollarının təmiri 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.20. Muxtar Respublikanın dəmir yolu 

xətlərinin bərpası, yük anbar-

larının, digər zəruri infra-

2010-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 
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strukturların yaradılması, sərniĢin 

daĢınmasının səmərəliliyinin 

artırılması 

Elektrik enerjisi, istilik və qaz təchizatı  

4.3.7.21. Çayların üzərində kiçik su elektrik 

stansiyalarının tikintisi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.22. Ordubad və Culfa rayonlarının 

Arazboyu düzənlik ərazisində 

külək elektrik qurğularının 

quraĢdırılması 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.23. Alternativ enerji mənbələrinin, o 

cümlədən günəĢ enerjisi ilə 

qidalanan müasir tipli elektrik 

stansiyalarının tikintisi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.24. ġəhər və rayonların istilik 

sisteminin kompleks Ģəkildə 

bərpası və yenidən qurulması  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Rabitə xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.3.7.25. Muxtar Respublikada universal 

telekommunikasiya və poçt 

xidmətlərinin təĢkili  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.26. Ġnformasiya-marketinq məntəqələri 

yaradılmaqla elektron ticarətin 

təĢkili  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.27. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Ģəhər və rayon mərkəzləri arasında 

fiber-optik kabellə rabitənin və 

kənd ATS-lərinin optik ara 

bağlantılarla təĢkili 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.28. Muxtar Respublikanın bütün 

ərazisində simsiz internetin təĢkili  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.29. Telekommunikasiya Ģəbəkəsində 

yeni texnologiyanın tətbiqinin 

geniĢləndirilməsi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Su təchizatının və kanalizasiya xidmətlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri 

4.3.7.30. “Su təchizatı və kanalizasiya 

xidmətləri layihəsi” çərçivəsində 

Ģəhər və rayon mərkəzlərinin, ətraf 

kəndlərin su təchizatı və 

kanalizasiya sisteminin yenidən 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 
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qurulması 

4.3.7.31. Yeraltı içməli su mənbələrinin 

(kəhrizlər) bərpası və istifadəyə 

verilməsi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.32. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Arazboyu yaĢayıĢ məntəqələrində 

modul tipli su təmizləyici 

qurğuların qurulması 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

4.3.7.33. Suvarma sistemlərinin təkmil-

ləĢdirilməsi, su anbarlarının, 

nasosların və suvarma sistem-

lərinin bərpası, suvarma suyundan 

istifadənin səmərəliliyinin yüksəl-

dilməsi, meliorasiya və irriqasiya 

tədbirlərinin davam etdirilməsi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.34. Sel və daĢqın sularının zərərli 

təsirinə qarĢı kompleks tədbirlərin 

həyata keçirilməsi, Araz çayının və 

digər çayların ətrafında mövcud su 

bəndlərində təmirbərpa  iĢlərinin 

davam etdirilməsi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Mənzil təsərrüfatı və sosial müdafiə tədbirləri 

4.3.7.35. Qarabağ müharibəsi əlillərinin 

mənzil Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.36. Naxçıvan Ģəhərində əlillər üçün 

Tədris istehsalat və ixtisaslaĢmıĢ 

idman-sağlamlıq mərkəzlərinin 

yaradılması 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.37. Naxçıvan Ģəhərində və Muxtar 

Respublikanın rayonlarında MəĢ-

ğulluq Xidməti orqanları nəzdində 

PeĢə tədris mərkəzlərinin yaradıl-

ması 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.38. Naxçıvan Ģəhərində əlillər və 

korlar üçün xüsusi informasiya 

texnologiyaları mərkəzlərinin 

yaradılması 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

Səhiyyə, mədəniyyət, idman və təhsil müəssisələrinin inşası və yenidən 

qurulması 

4.3.7.39. Muxtar Respublika ərazisində yeni 2009-2013 Naxçıvan Muxtar 
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səhiyyə müəssisələrinin tikintisi Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.40. Muxtar Respublikada tarixi 

abidələrin bərpası və qorunması 

tədbirlərinin davam etdirilməsi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.41. Muxtar Respublikada dağ-turizm 

Ģəbəkəsinin formalaĢdırılması, 

kurort-sanatoriya və turizm 

komplekslərinin yaradılması 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.42. Rayonlarda fəaliyyət göstərən 

muzey, kitabxana, klub, mədəniy-

yət evi, uĢaq musiqi məktəbləri və 

digər mədəniyyət müəssisələrinin 

təmiri və maddi-texniki bazaların 

möhkəmləndirilməsi  

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.43. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ərazisində mövcud olan idman-

sağlamlıq obyektlərinin maddi-

texniki bazalarının möhkəmlən-

dirilməsi və yenilərinin tikintisi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.44. Naxçıvan Ģəhərində və rayon-

larında yeni məktəb binalarının 

tikintisi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.45. Mövcud məktəb, məktəbəqədər 

uĢaq müəssisələrinin və peĢə 

məktəblərinin maddi-texniki baza-

sının möhkəmləndirilməsi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

4.3.7.46. ġəhər və rayon mərkəzlərində uĢaq 

yaradıcılıq mərkəzlərinin yaradıl-

ması və maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi 

2009-2013 Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 

Nazirlər Kabineti 

 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı Ģəhəri, 14 aprel 2009-cu il  

№ 80 
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 NAXÇIVAN  MUXTAR RESPUBLİKASININ  

ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİ  

  

Naxçıvan  şəhəri  

  

Heydər Əliyev adına Naxçıvan  şəhər orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana  haqqında ümumi məlumatlar 

  
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Heydər Əliyev adına 

Naxçıvan  Ģəhər 
məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2004 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri, Babək 1 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 45- 55- 77 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Həsənova Elsevər 

Ġbrahim qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Zamanova Rəsmiyyə 

Hüseyn qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

17 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə  

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II.  Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ 

 
Məlumat və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

    14981 

 

 

14963 

 

 

18 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 

         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

  

 

4083 
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2004-cü il tarixli 56 № Sərəncamı ilə 

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

15 

 

 

 

 

         

10 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

894 

 5. Oxucu gəliĢi  1850 

 6. Kitab veriliĢi  2015 

 7.  Məcburi nüsxə haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə 

alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

  O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

 O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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İ.Səfərli adına 1 saylı Naxçıvan şəhər orta məktəbinin 

kitabxanası 

I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Ġ.Səfərli adına 1saylı  

Naxçıvan Ģəhər orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2004 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri, Ġ. Səfərli küç. 9 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 45-15 73 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  2 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 2 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Əliyeva Aidə Yaqub qızı 

 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Əzimova Nazənin 

Məmməd qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə  

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan  
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avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

    11052 

 

 

11052 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

 

 

664 

 

 

10 
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-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

         

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

490 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

 1 

9. Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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C. Məmmədquluzadə adına 2 saylı Naxçıvan şəhər orta 

məktəbinin  kitabxanası 

 

I.Kitabxana  haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

C. Məmmədquluzadə 

adına 2 saylı Naxçıvan 

Ģəhər orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2004 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri,  Ġ. Məmmədov 

küç.     

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 45-77-86 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Piriyeva NüĢabə Zeynal 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə  

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 
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14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

Naxçıvan Respublika 

kitabxanası 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II.  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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

    2250 

 

 

2232 

 

 

18 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 
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-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

320 

 5. Oxucu gəliĢi  446 

 6. Kitab veriliĢi  612 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

 1 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

  

 

Vəli  Zeynalov adına 3 saylı Naxçıvan şəhər orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Vəli Zeynalov adına 3 

saylı Naxçıvan Ģəhər orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi  
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3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri, Atatürk küçəsi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136)45-03-48 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Abazərli Nihalə Nahid 

qızı 

44-87-85 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə  

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

 
 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
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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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

    2959 

 

 

2941 

 

 

18 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

 

387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

549 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

360 

 5. Oxucu gəliĢi  612 
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 6. Kitab veriliĢi  821 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə 

alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

 1 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Məmməd Tağı Sidqi adına 4 saylı Naxçıvan şəhər 

orta məktəbinin kitabxanası 

I.  Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Məmməd Tağı Sidqi adına 

4 saylı  Naxçıvan Ģəhər orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi  

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri, Xətai küç. 18 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 45-12-35 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a) Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Abdullayeva Leyla 

Həsən qızı 

44-70-20 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Ġsmayılova Rəfiqə Əli 

qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan  
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avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

Naxçıvan Respublika 

kitabxanası 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3109 

 

 

3060  

 

 

49  

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

 

 

 

538 

 

10 
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-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

710 

 

 5. Oxucu gəliĢi 1012  

 6. Kitab veriliĢi 1350  

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə 

alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

H. Cavid adına Naxçıvan şəhər 5 saylı  orta məktəbinin  

kitabxanası 
 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

H. Cavid adına  
Naxçıvan Ģəhər 5 saylı 

orta məktəbinin  

kitabxanası 
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2. Yaranma tarixi 1971 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri, H. Cavid küç. 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)   45-20-86 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu say 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Əliyeva Kəmalə Rafiq 

qızı.  

45-06-79 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Seyidova Zeynəb Əsgər 

qızı  

45-30-62 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

21100 

 

 

21100 

 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

503 

 

 

10 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

95 

 

 5. Oxucu gəliĢi 120  
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 6. Kitab veriliĢi 165  

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə 

alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

E. Sultanov adına Naxçıvan şəhər 7 saylı orta məktəbinin   
 

kitabxanası 
 

 I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

E. Sultanov adına 

Naxçıvan Ģəhər 7 saylı 

orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1963 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri, Atatürk küç. 39 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 45-31-56 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   
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 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Ələsgərova Könül 

Bayram qızı,  

45-10-23 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Əliyeva Tükəz Afiq qızı,     

45-76-84 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

Naxçıvan Ģəhər uĢaq 

kitabxanası 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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  II.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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1197 

 

 

1197 

 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

517 

 

 

10 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) ümumi 

sayı 

 

75 

 

 5. Oxucu gəliĢi 101  
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 6. Kitab veriliĢi 114  

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə 

alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

1  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

Əkbər Ağayev adına Naxçıvan şəhər 8 saylı orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Əkbər Ağayev adına  
Naxçıvan Ģəhər 8 saylı 

orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2001 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri, Nizami küçəsi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 45-13-95 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  
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 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 2 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar   

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Mirzəyeva Nərminə Əli 

qızı 

45-07-12 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Məmmədova Xanım 

Salman qızı 

45-52-03 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

Naxçıvan Ģəhər uĢaq 

kitabxanası 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

  



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

38 

 

II. Kitabxanaların əsas göstəriciləri  

 
№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 1526  

 O cümlədən :    

 -kitablar 1501  

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -digər materiallar 25  

2. Fondun komplektləĢdirilməsi:   

 -cəmi necə adda kitab və kitabça daxil 

olmuĢdur (o cümlədən hədiyyələr) 

 

 

 

 Kitabların nüsxələrinin sayı 873  

 -dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)   

 -dissertasiyalar (magistr)   

 -avtoreferatlar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -audio və video vasitələr   

 -qəzetlər   

 -jurnallar   

 -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 

 

 

459 

 

 -Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

 

10 

 

 -M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan   

 -F.Köçərli adına Respublika UĢaq 

kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

 -digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən   

 -beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan   

 -müəlliflərdən   

 -digər mənbələrdən   

4. Kitabxananın  oxucularının 

(istifadəçilərinin) ümumi sayı 

 

70 
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5. Oxucu gəliĢi 81  

6. Kitab veriliĢi 92  

7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar 

(Məcburi nüsxə alanlar üçün): 

  

 -neçə adda məcburi nüsxə alınıb   

 -cəmi məcburi nüsxələrin sayı   

8. Kompyuterlərin ümumi sayı   

      O cümlədən:   

 -lokal Ģəbəkədə   

 -internetə çıxıĢı olan   

 -oxucular üçün   

9. Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   

 -internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı   

 -internetdən istifadə edənlərin sayı:   

 O cümlədən:   

 -Kitabxana əməkdaĢları   

 - 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   

 -“DiyarĢünaslıq”  MB (БД)   

 -baĢqa MB  (БД)   

 
 

 

Ə. Sultanlı adına Naxçıvan şəhər 10 saylı orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Ə. Sultanlı adına  

Naxçıvan Ģəhər 10 saylı 

orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri, B. Abbasov 

küçəsi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 45-38-30 
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5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Pənahova Elmira Sabir 

qızı 

(136) 44-07-49 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Abbasova Əsli Alı qızı  

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

Naxçıvan Respublika 

kitabxanası 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. Kitabxanaların əsas göstəriciləri 

 
 

№ 
                           Məlumatlar və göstəricilər  

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 2800  

 O cümlədən :   

 -kitablar 2800  

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -digər materiallar   

2. Fondun komplektləĢdirilməsi:   

 -cəmi necə adda kitab və kitabça daxil 

olmuĢdur (o cümlədən hədiyyələr) 

 

387 

 

 Kitabların nüsxələrinin sayı   

 -dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)   

 -dissertasiyalar (magistr)   

 -avtoreferatlar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -audio və video vasitələr   

 -qəzetlər   

 -jurnallar   

 -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 

 

 

677 

 

 -Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

 

10 

 

 -M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan   

 -F.Köçərli adına Respublika UĢaq 

kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

 -digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən   

 -beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan   

 -müəlliflərdən   

 -digər mənbələrdən   

4. Kitabxananın  oxucularının 

(istifadəçilərinin) ümumi sayı 

 

62 
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5. Oxucu gəliĢi 81  

6. Kitab veriliĢi 101  

7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar 

(Məcburi nüsxə alanlar üçün): 

  

 -neçə adda məcburi nüsxə alınıb   

 -cəmi məcburi nüsxələrin sayı   

8. Kompyuterlərin ümumi sayı   

      O cümlədən:   

 -lokal Ģəbəkədə   

 -internetə çıxıĢı olan   

 -oxucular üçün   

9. Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   

 -internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı   

 -internetdən istifadə edənlərin sayı:   

 O cümlədən:   

 -Kitabxana əməkdaĢları   

 - 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   

 -“DiyarĢünaslıq”  MB (БД)   

 -baĢqa MB  (БД)   

 

 
C. Naxçıvanski adına Naxçıvan şəhər 11 saylı orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

C. Naxçıvanski adına 

Naxçıvan Ģəhər 11 saylı 

orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1981 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri,  Atabəylər 

məhəlləsi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 45-47-31 
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5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Hacıyeva Heyran Yusif 

qızı 

45-55-00 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Əliyeva Rəna Vəli qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

Naxçıvan Respublika 

kitabxanası 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. Kitabxanaların əsas göstəriciləri 

 
 

№ 
Məlumatlar və göstəricilər  

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 3505  

 O cümlədən :   

 -kitablar 3505  

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -digər materiallar   

2. Fondun komplektləĢdirilməsi:   

 -cəmi necə adda kitab və kitabça daxil 

olmuĢdur (o cümlədən hədiyyələr) 

 

387 

 

 Kitabların nüsxələrinin sayı   

 -dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)   

 -dissertasiyalar (magistr)   

 -avtoreferatlar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -audio və video vasitələr   

 -qəzetlər   

 -jurnallar   

 -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 

 

 

705 

 

 -Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

 

10 

 

 -M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan   

 -F.Köçərli adına Respublika UĢaq 

kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

 -digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən   

 -beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan   

 -müəlliflərdən   

 -digər mənbələrdən   

4. Kitabxananın  oxucularının 

(istifadəçilərinin) ümumi sayı 

 

98 
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5. Oxucu gəliĢi 105  

6. Kitab veriliĢi 161  

7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar 

(Məcburi nüsxə alanlar üçün): 

  

 -neçə adda məcburi nüsxə alınıb   

 -cəmi məcburi nüsxələrin sayı   

8. Kompyuterlərin ümumi sayı   

      O cümlədən:   

 -lokal Ģəbəkədə   

 -internetə çıxıĢı olan   

 -oxucular üçün   

9. Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   

 -internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı   

 -internetdən istifadə edənlərin sayı:   

 O cümlədən:   

 -Kitabxana əməkdaĢları   

 - 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   

 -“DiyarĢünaslıq”  MB (БД)   

 -baĢqa MB  (БД)   

 

 

A. Cəlilov adına Naxçıvan şəhər 12 saylı orta məktəbinin  

kitabxanası 

                 I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

A. Cəlilov adına 12 saylı 

Naxçıvan Ģəhər orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1985 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri, Ġstiqlal küçəsi. 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 45-03-60 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

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

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Qazıyeva Sevda Əli qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Məmmədova Aybəniz 

Murtuz qızı 

45-82-26 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. Kitabxanaların əsas göstəriciləri 

 
 

№ 

Məlumatlar və göstəricilər  

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 3902  

 O cümlədən :   

 -kitablar 3890  

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -digər materiallar 12  

2. Fondun komplektləĢdirilməsi:   

 -cəmi necə adda kitab və kitabça daxil 

olmuĢdur (o cümlədən hədiyyələr) 

 

304 

 

 Kitabların nüsxələrinin sayı   

 -dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)   

 -dissertasiyalar (magistr)   

 -avtoreferatlar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -audio və video vasitələr   

 -qəzetlər   

 -jurnallar   

 -digər materiallar (not, xəritə, buklet, 

prospekt və s.) 

 

 

 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabları 

ümumi sayı 

390  

   O cümlədən:   

 - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 

yanvar 2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı 

ilə 

 

 

304 

 

 -Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

 

10 

 

 -M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan   

 -F.Köçərli adına Respublika UĢaq 

kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

 -digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən   

 -beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan   

 -müəlliflərdən   

 -digər mənbələrdən   

4. Kitabxananın  oxucularının 

(istifadəçilərinin) ümumi sayı 
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547 

5. Oxucu gəliĢi 928  

6. Kitab veriliĢi 1215  

7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar 

(Məcburi nüsxə alanlar üçün): 

  

 -neçə adda məcburi nüsxə alınıb   

 -cəmi məcburi nüsxələrin sayı   

8. Kompyuterlərin ümumi sayı 1  

      O cümlədən:   

 -lokal Ģəbəkədə   

 -internetə çıxıĢı olan   

 -oxucular üçün   

9. Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   

 -internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı   

 -internetdən istifadə edənlərin sayı:   

 O cümlədən:   

 -Kitabxana əməkdaĢları   

 - 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   

 -“DiyarĢünaslıq”  MB (БД)   

 -baĢqa MB  (БД)   

 

 

 

Akademik Məmmədcəfər Cəfərov adına Naxçıvan şəhər 14 saylı 

orta məktəbin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Akademik Məmmədcəfər 

Cəfərov adına Naxçıvan 

Ģəhər 14 saylı orta 

məktəbin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1997 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri, Çənlibel məhəlləsi 
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4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136)  45-87-86 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 2 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova Diləfruz 

Qeybalı qızı 

(136)44-60-57 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Qasımova Himayə 

Süleyman qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

Naxçıvan Respublika 

kitabxanası 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. Kitabxanaların əsas göstəriciləri 

 
 

№ 

Məlumatlar və göstəricilər  

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 14724  

 O cümlədən :   

 -kitablar 14712  

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -digər materiallar 12  

2. Fondun komplektləĢdirilməsi:   

 -cəmi necə adda kitab və kitabça daxil 

olmuĢdur (o cümlədən hədiyyələr) 

  

 Kitabların nüsxələrinin sayı   

 -dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)   

 -dissertasiyalar (magistr)   

 -avtoreferatlar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -audio və video vasitələr   

 -qəzetlər   

 -jurnallar   

 -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 

 

573 

 

 -Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

 

10 

 

 -M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan   

 -F.Köçərli adına Respublika UĢaq 

kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

 -digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən   

 -beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan   

 -müəlliflərdən   

 -digər mənbələrdən   

4. Kitabxananın  oxucularının 

(istifadəçilərinin) ümumi sayı 

 

756 
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5. Oxucu gəliĢi 913  

6. Kitab veriliĢi 1028  

7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar 

(Məcburi nüsxə alanlar üçün): 

  

 -neçə adda məcburi nüsxə alınıb   

 -cəmi məcburi nüsxələrin sayı   

8. Kompyuterlərin ümumi sayı 1  

      O cümlədən:   

 -lokal Ģəbəkədə   

 -internetə çıxıĢı olan   

 -oxucular üçün   

9. Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   

 -internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı   

 -internetdən istifadə edənlərin sayı:   

 O cümlədən:   

 -Kitabxana əməkdaĢları   

 - 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   

 -“DiyarĢünaslıq”  MB (БД)   

 -baĢqa MB  (БД)   
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Mirağa Seyidov adına Naxçıvan şəhər 15 saylı orta məktəbin  

kitabxanası 

 

I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Mirağa Seyidov adına 

Naxçıvan Ģəhər 15 saylı 

orta məktəbin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1938 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri, Əlincə məhəlləsi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136)45-41-46 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Hacıyeva Mədinə Aydın 

qızı 

(136)44-81-64 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Əsədova Lalə Oruc qızı, 

(136)44-68-79 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan  
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avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

Naxçıvan Respublika 

kitabxanası 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. Kitabxanaların əsas göstəriciləri  

 
 

№ 
Məlumatlar və göstəricilər  

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 2351  

 O cümlədən :   

 -kitablar 2351  

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -digər materiallar   

2. Fondun komplektləĢdirilməsi:   

 -cəmi necə adda kitab və kitabça daxil 

olmuĢdur (o cümlədən hədiyyələr) 

 

387 

 

 Kitabların nüsxələrinin sayı   

 -dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)   

 -dissertasiyalar (magistr)   

 -avtoreferatlar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -audio və video vasitələr   

 -qəzetlər   

 -jurnallar   

 -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 

 

 

314 

 

 -Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

 

10 

 

 -M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan   

 -F.Köçərli adına Respublika UĢaq   
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kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

 -digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən   

 -beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan   

 -müəlliflərdən   

 -digər mənbələrdən   

4. Kitabxananın  oxucularının 

(istifadəçilərinin) ümumi sayı 

 

600 

 

5. Oxucu gəliĢi 984  

6. Kitab veriliĢi 1120  

7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar 

(Məcburi nüsxə alanlar üçün): 

  

 -neçə adda məcburi nüsxə alınıb   

 -cəmi məcburi nüsxələrin sayı   

8. Kompyuterlərin ümumi sayı 1  

      O cümlədən:   

 -lokal Ģəbəkədə   

 -internetə çıxıĢı olan   

 -oxucular üçün   

9. Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   

 -internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı   

 -internetdən istifadə edənlərin sayı:   

 O cümlədən:   

 -Kitabxana əməkdaĢları   

 - 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   

 -“DiyarĢünaslıq”  MB (БД)   

 -baĢqa MB  (БД)   
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Abbasəli Nəzərəliyev adına Naxçıvan şəhər 16 saylı orta 

məktəbinin  kitabxanası 

 

I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Abbasəli Nəzərəliyev 

adına Naxçıvan Ģəhəri16 

saylı  orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7000, Naxçıvan 

Ģəhəri, Əliabad qəs. 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136)45-40-76 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova Güllü 

Namiq qızı 

(136)45-26-92 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Qəhramanova Mehriban 

Oqtay qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri  
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(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

Naxçıvan Respublika 

kitabxanası 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxanaların əsas göstəriciləri  

 
№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 19758  

 O cümlədən :   

 -kitablar 19758  

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -digər materiallar   

2. Fondun komplektləĢdirilməsi:   

 -cəmi necə adda kitab və kitabça daxil 

olmuĢdur (o cümlədən hədiyyələr) 

 

387 

 

 Kitabların nüsxələrinin sayı   

 -dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)   

 -dissertasiyalar (magistr)   

 -avtoreferatlar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -audio və video vasitələr   

 -qəzetlər   

 -jurnallar   

 -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 

 

 

646 

 

 -Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

 

10 

 

 -M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan   

 -F.Köçərli adına Respublika UĢaq   
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kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

 -digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən   

 -beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan   

 -müəlliflərdən   

 -digər mənbələrdən   

4. Kitabxananın  oxucularının 

(istifadəçilərinin) ümumi sayı 

 

713 

 

5. Oxucu gəliĢi 956  

6. Kitab veriliĢi 1029  

7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar 

(Məcburi nüsxə alanlar üçün): 

  

 -neçə adda məcburi nüsxə alınıb   

 -cəmi məcburi nüsxələrin sayı   

8. Kompyuterlərin ümumi sayı 1  

      O cümlədən:   

 -lokal Ģəbəkədə   

 -internetə çıxıĢı olan   

 -oxucular üçün   

9. Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   

 -internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı   

 -internetdən istifadə edənlərin sayı:   

 O cümlədən:   

 -Kitabxana əməkdaĢları   

 - 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   

 -“DiyarĢünaslıq”  MB (БД)   

 -baĢqa MB  (БД)   
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Z. Tağıyev adına Naxçıvan şəhər 17 saylı orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Z. Tağıyev adına 

Naxçıvan Ģəhər 17 saylı 

orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7030, Naxçıvan 

Ģəhəri, Xətai məhəlləsi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 45-63-56 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 2 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova Nəcibə 

Qılman qızı 

(136)44-84-31 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Mustafayeva Ləman Əli 

qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 
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14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

Naxçıvan Respublika 

kitabxanası 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. Kitabxanaların əsas göstəriciləri  

 
 

№ 

Məlumatlar və göstəricilər  

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 14945  

 O cümlədən : 14912  

 -kitablar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -digər materiallar   

2. Fondun komplektləĢdirilməsi:   

 -cəmi necə adda kitab və kitabça daxil 

olmuĢdur (o cümlədən hədiyyələr) 

 

387 

 

 Kitabların nüsxələrinin sayı   

 -dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)   

 -dissertasiyalar (magistr)   

 -avtoreferatlar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -audio və video vasitələr   

 -qəzetlər   

 -jurnallar   

 -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 

 

 

4217 

 

 -Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

 

10 

 

 -M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan   

 -F.Köçərli adına Respublika UĢaq 

kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

 -digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən   

 -beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan   

 -müəlliflərdən   

 -digər mənbələrdən   

4. Kitabxananın  oxucularının   
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(istifadəçilərinin) ümumi sayı 521 

5. Oxucu gəliĢi 314  

6. Kitab veriliĢi 442  

7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar 

(Məcburi nüsxə alanlar üçün): 

  

 -neçə adda məcburi nüsxə alınıb   

 -cəmi məcburi nüsxələrin sayı   

8. Kompyuterlərin ümumi sayı   

      O cümlədən:   

 -lokal Ģəbəkədə   

 -internetə çıxıĢı olan   

 -oxucular üçün   

9. Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   

 -internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı   

 -internetdən istifadə edənlərin sayı:   

 O cümlədən:   

 -Kitabxana əməkdaĢları   

 - 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   

 -“DiyarĢünaslıq”  MB (БД)   

 -baĢqa MB  (БД)   

 

 

Babək rayonu  

 

V. Mahmudov adına Babək qəsəbə orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana  haqqında ümumi məlumatlar 
           

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

V. Mahmudov adına 
Babək qəsəbə orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1970 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək qəs. 

Heydər Əliyev prospekti 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-30-75 



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

62 

 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Tagızadə Ruhiyyə Əli 

qızı 

41-30-05 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Məmmədova Məleykə 

Əli qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
Məlumatlar və göstəricilər 

 

№   

 

                  

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 
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1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

7430 

 

 

7410 

 

 

20 

9399 

 

 

9379 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar                                                                                  

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)         

 

 

390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

280 

 

 

 

 

 

335 

 

 

 

 4 

 

Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

55 

 

60 

 5 Oxucu gəliĢi 10 14 

 6 Kitab veriliĢi 130 149 

 7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə 

alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 
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 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9 

 

 

 

 

 Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

Kitabxana əməkdaĢları 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

İ. Şükürov adına Didivar kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Ġ. ġükürov adına Didivar 

kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1964 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Didivar kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-01-08 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 
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 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Qarayeva Mələk Əli qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4403 

 

4384 

4533 

 

4504 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 
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-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar                                                                                  

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)             

 

 

 

 

 

 

5 

 

14 

 

 

 

 

 

 

5 

 

24 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

442 

 

444 

 5. Oxucu gəliĢi 397 440 

 6. Kitab veriliĢi 500 650 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə 

alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Sadıq Nadirli adına Zeynəddin kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana  haqqında ümumi məlumatlar 
           

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Sadıq Nadirli adına 

Zeynəddin kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1985 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Zeynəddin kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-78-41 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Heydərova Reyhan 

HəĢim qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 
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11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

890 

 

1070 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar                                                                                  

 

 

398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

276 

 

 

 

 

 

337 

 

         

          

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

270 

 

275 

 5. Oxucu gəliĢi 297 309 

 6. Kitab veriliĢi 351 497 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə 

alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Elşad Əliyev adına 2 saylı Nehrəm kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana  haqqında ümumi məlumatlar 
           

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ElĢad Əliyev adına 2 

saylı Nehrəm kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1986 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6700,Babək rayonu, 

Nehrəm kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41- 52-68 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 2 

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Sadıqova Məhluqə Bağır 

qızı 

(136)41-55-29 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan  
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avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1071 

 

 

1054 

 

 

27 

1233 

 

 

1216 

 

 

17 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar                                                                                  

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)             

 

 

437 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

 

 

 

 

 

364 

 

 

 

 

 

444 
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-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

460 

 

465 

 5. Oxucu gəliĢi 570 582 

 6. Kitab veriliĢi 603 618 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə 

alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

E. Bağırov adına Uzunoba kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

E. Bağırov adına 

Uzunoba kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1990 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Uzunoba kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-04-19 
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5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 1 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Abdullayeva Ġlkanə 

Ruhəli qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
 

№ 

         Məlumatlar və göstəricilər 

 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 
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1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3004 

 

 

2991 

 

 

13 

3157 

 

 

3144 

 

 

13 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

92 

 

 

 

 

 

102 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

167 

 

169 

 5. Oxucu gəliĢi 200 

 

230 

 6. Kitab veriliĢi 240 270 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 
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-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

Z. Vəliyev adına Kərimbəyli kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Z. Vəliyev adına 
Kərimbəyli kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1977 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6700,Babək rayonu, 

Kərimbəyli kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-69-68 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Əliyeva Zəhra 

Məhəmməd qızı 

41-74-18 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4144 

 

 

4121 

 

 

23 

3053 

 

 

3030 

 

 

23 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

 

 

496 

 

 

 

396 
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Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

128 

 

 

 

 

 

178 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

191 

 

197 

 5. Oxucu gəliĢi 20 23 

 6. Kitab veriliĢi 253 274 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
 

V. Hüseynov adına Qaraxanbəyli kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

V. Hüseynov adına 

Qaraxanbəyli kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2002 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6700,Babək rayonu, 

Qaraxanbəyli kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 45-42-73 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 1 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Əliyeva Maral ġahin qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin)  



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

79 

 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

5718 

 

 

5705 

 

 

13 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

356 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

176 

 

 5. Oxucu gəliĢi 247  

 6. Kitab veriliĢi 355  

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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V. Mahmudov adına Qaraçuq kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

V. Mahmudov adına 

Qaraçuq kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1970 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700,Babək rayonu, 

Qaraçuq kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-90-62 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 1 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Seyidova Arzu Mircəlal 

qızı, 41-91-09 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan  
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avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1046 

 

 

1042 

1131 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

 

 

 

 

 

344 

 

 

 

 

 

417 
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-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

537 

 

550 

 5. Oxucu gəliĢi 600 660 

 6. Kitab veriliĢi 702 730 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Q. Əkbərov adına 1 saylı Cəhri kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Q. Əkbərov adına 1 saylı 

Cəhri kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1974 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700,Babək rayonu, 

Cəhri kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-62-48 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 2 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Quliyeva Məhsəti Yaqub 

qızı 

 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Qasımova  Ülviyyə 

Hüseyn qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan  
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avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

5642 

 

5618 

9964 

 

9940 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

496 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

543 

 

 

 

 

 

619 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

925 

 

927 

 5. Oxucu gəliĢi 120 134 
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 6. Kitab veriliĢi 250 372 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Q. Sadıqov adına 2 saylı Cəhri  kənd  orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Q. Sadıqov adına 2 saylı 
Cəhri  kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700,Babək rayonu, 

Cəhri kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-64-77 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   
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 a)Say üzrə 1 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Eyvazova Xədicə Aydın 

qızı 

41-63-27 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

7580 

 

  7667 

8880 

 

  8867 
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 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

766 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

886 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

246 

 

 

 

 

 

299 

 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

486 

 

493 

 5. Oxucu gəliĢi 536 580 

 6. Kitab veriliĢi 610 636 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

 1 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

H.Allahverdiyev adına Kültəpə kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

H. Allahverdiyev adına 
Kültəpə kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1965 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700,Babək rayonu, 

Kültəpə kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-69-90 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 1 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Əliyeva GülĢad 

Həbibulla qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

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

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2692 

 

2672 

3555 

 

3533 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

 

 

 

123 

 

 

 

 

197 
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Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

111 

 

141 

 5. Oxucu gəliĢi 157 191 

 6. Kitab veriliĢi 270 307 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Ş. İsmayılov adına 1 saylı Nehrəm kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġ. Ġsmayılov adına 1 saylı 
Nehrəm kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1971 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700,Babək rayonu, 

Nehrəm kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-54-12 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 2 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 2 

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Əliyeva Kəmalə Səyyad 

qızı 

41-39-08 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Sadıqova Nəzakət 

Məmmədhüseyn qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası  
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Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

9934 

 

9914 

 

20 

10489 

 

10489 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

587 

 

 

 

 

 

717 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

109 

 

129 

 5. Oxucu gəliĢi 125 125 
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 6. Kitab veriliĢi 134 140 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
 

V.T. Şəkərov adına Aşağı Buzqov kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 
 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

V.T.ġəkərov adına AĢağı 

Buzqov kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2001 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6700,Babək rayonu, 

AĢağı Buzqov kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-87-05 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   
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 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Quliyev Kərəm Ġbrahim 

oğlu 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

2560 

 

2545 

 

3000 

 

2985 
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-digər materiallar 15 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

881 

 

 

 

 

1005 

 

 

 

 

 

4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

126 

 

127 

 5. Oxucu gəliĢi 56 58 

 6. Kitab veriliĢi 59 60 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

B. Əliyev adına Qahab kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumat 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

B. Əliyev adına Qahab 

kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1970 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6700, Babək rayonu, 

Qahab kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-20-12 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Əsgərova Gülsəba 

Qurbanəli qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

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

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

11267 

 

 

11229 

 

 

38 

12068 

 

 

12030 

 

 

38 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   

 

 

 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı   
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         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

189 

 

 

 

 

430 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

550 

 

555 

 5. Oxucu gəliĢi 200 221 

 6. Kitab veriliĢi 230 244 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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M. Məmmədov adına Sirab kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

  

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

M. Məmmədov adına 

Sirab kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2000 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Sirab kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-79-32 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 2 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Seyidova Cahan Mirqadir 

qızı, 44-81-17 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Həsənəliyeva Ruhiyyə 

Abdulla qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası  
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Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4542 

 

 

 

5000 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

     

 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

 

 

 

 

 

219 

 

 

 

 

 

243 
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-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

255 

 

260 

 5. Oxucu gəliĢi 190 201 

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

           

1 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Ə. A. Abbasov adına Payız kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Ə. A. Abbasov adına 
Payız kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1964 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Payız kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova Zeynəb 

ƏĢrəf qızı, 41-82-02 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası  
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Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3149 

 

 

3148 

3381 

 

 

3380 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

 

 

 

 

 

926 

 

 

 

 

 

926 
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-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

152 

 

153 

 5. Oxucu gəliĢi 174 181 

 6. Kitab veriliĢi 174 181 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Ç. Babayev adına Şəkərəbad kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Ç.Babayev adına 
ġəkərəbad kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1982 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) AZ-6700,Babək rayonu, 

ġəkərabad kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 1 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Bayramova Bahar 

Firudin qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası  
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Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2650 

 

 

2637 

3107 

 

 

3094 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

 

 

 

 

 

1081 

 

 

 

 

 

1525 
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-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

275 

 

278 

 5. Oxucu gəliĢi 216 219 

 6. Kitab veriliĢi 305 311 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Nəcəfəlidizə kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana  haqqında ümumi məlumatlar 
 

          

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Nəcəfəlidizə kənd  orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2006 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Nəcəfəlidizə kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-20-91 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Zamanova Xavər Ġsa qızı  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 
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kitabxana ilə) 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

661 

 

 

 

960 

 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar                                                                                  

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)             

 

 

 

650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

8 

 

 

 

948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

9 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

 

 

 

 

 

573 

 

 

 

 

 

774 
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-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

62 

 

63 

 5. Oxucu gəliĢi 103 124 

 6. Kitab veriliĢi 156 201 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə 

alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Yarımca kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana  haqqında ümumi məlumatlar 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Yarımca kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Yarımca kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-68-43 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Ġsmayılova Günel 

Bayram qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

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

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4638 

 

 

4739 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər                                                  

-jurnallar                                                                                  

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

 

 

 

 

 

1670 

 

 

 

 

 

2139 
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-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4 Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

210 

 

230 

 5 Oxucu gəliĢi 270 285 

 6 Kitab veriliĢi 348 357 

 7  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8 Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Gərməçataq  kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Gərməçataq kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2001 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Gərməçataq kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-81-12, 41-86-12 

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

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 1 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Kazımova Sahilə Çingiz 

qızı, 41-86-12 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
 

 

№ 
Məlumatlar və göstəricilər 

 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 
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1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1270 

 

 

1870 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

8 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

567 

 

 

 

 

 

778 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

24 

 

26 

 5. Oxucu gəliĢi 36 57 

 6. Kitab veriliĢi 120 132 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 
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 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

Şıxmahmud kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġıxmahmud Kərimbəyli 

kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1974 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700,Babək rayonu, 

ġıxmahmud kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-47-37, 41-69-68 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Abdullayeva Yaqut 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

Mehdiyeva Heyran 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

6133 

 

 

 

7494 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

 

 

388 

 

 

 

 

 

496 
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-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

2586 

 

 

 

 

3317 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

150 

 

155 

 5. Oxucu gəliĢi 350 370 

 6. Kitab veriliĢi 480 510 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə 

alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

Xəlilli kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Xəlilli kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1976 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Xəlilli kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-48-49 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 1 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Abbasova Turanə 

Bünyamin qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 
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11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1418 

 

1404 

 

14 

2020 

 

2006 

 

14 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

196 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

201 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

 

 

 

 

 

540 

 

 

 

 

 

742 
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-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

56 

 

57 

 5. Oxucu gəliĢi 70 77 

 6. Kitab veriliĢi 101 113 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

Məmmədrza Dizə kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Məmmədrza Dizə kənd 

orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1961 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Nəcəfəlidizə kəndi 
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4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-88-51 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Həziyeva Qumru Hüseyn 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
 

№ 

           

Məlumatlar və göstəricilər 

 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 
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1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

  O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3174 

 

3159 

 

15 

4174 

 

4159 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

1101 

 

 

 

 

 

1026 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

120 

 

124 

 5. Oxucu gəliĢi 202 216 

 6. Kitab veriliĢi 314 344 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

1 1 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 
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-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Yuxarı Buzqov kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Yuxarı Buzqov kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1978 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Yuxarı Buzqov kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-86-30 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

 

Eyvazova Lətafət 

Fərman qızı 
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9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

970 

 

963 

 

7  

1026 

 

1018 

 

8 

 2. 

 

 

Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

296 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

493 

 

 

 

 

 

784 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

25 

 

26 

 5. Oxucu gəliĢi 30 32 

 6. Kitab veriliĢi 35 35 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Xalxal kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Xalxal kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1970 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Xalxal kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 552-79-15 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

 

Bağırova Zahidə 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 
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16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. Kitabxanaların əsas göstəriciləri  

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. 

 

 

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2030 

 

2027 

2647 

 

2671 

 2. 

 

 

Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

280 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

297 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdə 

 

 

 

 

 

1167 

 

 

 

 

 

1348 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

120 

 

122 

 5. Oxucu gəliĢi 183 181 

 6. Kitab veriliĢi 250 267 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 
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-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

  

 
 

 

Tumbul kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Tumbul kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1978 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Tumbul kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-30-74 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  
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 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova Firəngiz 

Nəriman qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4597 

 

4575 

5488 

 

5476 
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 2. 

 

 

Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

223 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

10 

 

367 

        

 

 

 

 

 

 

2 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

1852 

 

 

 

 

 

2150 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

260 

 

262 

 5. Oxucu gəliĢi 294 311 

 6. Kitab veriliĢi 305 334 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Çeşməbasar kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I.Kitabxana haqqında ümumi məlumat 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ÇeĢməbasar kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2005 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

ÇeĢməbasar kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-23-15 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

 

Quliyeva Gülzar Niyazi 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 
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11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

986 

 

982 

2328 

 

2324 

 2. 

 

 

Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

157 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

362 

 

 

 

 

 

 

 

    

4 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 

         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 
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-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

823 

 

1114 

 

 

 

 

 

4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

190 

 

196 

 5. Oxucu gəliĢi 198 242 

 6. Kitab veriliĢi 350 362 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
  Güznüt kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I.Kitabxana Haqqında ümumi məlumat 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Güznüt kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 
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2. Yaranma tarixi 2004 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Güznüt kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-23-24 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Həsənova Samirə Vəli 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4178 

 

 

4162 

5083 

 

 

5075 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

496 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

        

1874 

 

 

 

 

 

2300 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

156 

 

158 
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 5. Oxucu gəliĢi 245 364 

 6. Kitab veriliĢi 405 624 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Vayxır  kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I.Kitabxana haqqında ümumi məlumat 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Vayxır  kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2005 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Vayxır kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-27-22 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Əhmədova Həbibə 

Həsən qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 
 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 
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16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2430 

 

 

2416 

3324 

 

 

  3304 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

 

 

 

 

 

1230 

 

 

 

 

 

1292 
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-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

248 

 

257 

 5. Oxucu gəliĢi 271 295 

 6. Kitab veriliĢi 396 401 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Qaraqala kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Qaraqala kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1961 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Qaraqala kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-85-41 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

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

 a)Say üzrə 1 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Salmanova Zinyət 

Məmmədhüseyn qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. Kitabxanaların əsas göstəriciləri 

 
 

№ 
Məlumatlar və göstəricilər  

Ġllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 3159 4310 

 O cümlədən :   

 -kitablar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -digər materiallar   

2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 487 496 

 -cəmi necə adda kitab və kitabça daxil 

olmuĢdur (o cümlədən hədiyyələr) 

  

 Kitabların nüsxələrinin sayı   

 -dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)   

 -dissertasiyalar (magistr)   

 -avtoreferatlar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -audio və video vasitələr   

 -qəzetlər 3 4 

 -jurnallar   

 -digər materiallar (not, xəritə, buklet, 

prospekt və s.) 

 

8 

 

8 

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 Ġcra 

Aparatından 

  

 -M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan   

 -F.Köçərli adına Respublika UĢaq 

kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

 -digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən   

 -beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan   

 -müəlliflərdən   

 -digər mənbələrdən   

4. Kitabxananın  oxucularının 

(istifadəçilərinin) ümumi sayı 

 

203 

 

205 
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5. Oxucu gəliĢi 300 324 

6. Kitab veriliĢi 342 401 

7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar 

(Məcburi nüsxə alanlar üçün): 

  

 -neçə adda məcburi nüsxə alınıb   

 -cəmi məcburi nüsxələrin sayı   

8. Kompyuterlərin ümumi sayı   

      O cümlədən:   

 -lokal Ģəbəkədə   

 -internetə çıxıĢı olan   

 -oxucular üçün   

9. Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   

 -internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı   

 -internetdən istifadə edənlərin sayı:   

 O cümlədən:   

 -Kitabxana əməkdaĢları   

 - 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   

 -“DiyarĢünaslıq”  MB (БД)   

 -baĢqa MB  (БД)   

 
 

Məzrə  kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Məzrə  kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Məzrə kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-69-17 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  
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 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

 

Həsənova DilĢad Ġsa qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

1850 

 

 

1830 

 

 

2031 

 

 

2011 
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-digər materiallar 20 20 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

210 

 

183 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

270 

 

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

499 

 

 

 

 

 

801 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

83 

 

89 

 5. Oxucu gəliĢi 90 99 

 6. Kitab veriliĢi 111 112 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   
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-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
 

3 saylı Nehrəm kənd orta məktəbinin  kitabxanası 
 

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumat 

 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

3 saylı Nehrəm kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1997 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Nehrəm kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-52-13 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 2 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

Həsənova Tahirə Əli qızı 

41-50-56 
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mobil) 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Nağıyeva Gülçöhrə 

Mahmud qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

7062 

 

 

7043 

 

19 

 

7620 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

 

 

355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

496 
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-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

     4 

 

 

      

 

4 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

3033 

 

 

 

 

   

3353 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

180 

 

172 

 5. Oxucu gəliĢi 240 220 

 6. Kitab veriliĢi 280 330 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

         1        1 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 
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-baĢqa MB  (БД) 

 

 

 
Qoşadizə kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

QoĢadizə kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası  

2. Yaranma tarixi 1985 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

QoĢadizə kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-33-83 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 1 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Ġsayeva Rəna Həmzə qızı 

41-33-83 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri  
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(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

5630 

 

  5619 

5800 

 

 5789 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o           

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

438 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

496 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

1750 

 

 

 

 

 

2247 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

200 

 

202 
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 5. Oxucu gəliĢi 150 200 

 6. Kitab veriliĢi 200 230 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Hacıvar kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Hacıvar kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2005 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Hacıvar kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 44-68-21 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 
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   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Əliyeva Nəcibə MəmiĢ 

qızı 

 44-11-55 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
 

 

№ 
Məlumatlar və göstəricilər 

 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

4069 

 

 

4027 

4358 

 

 

4316 
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-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

1175 

 

 

 

 

 

1596 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

227 

 

227 

 5. Oxucu gəliĢi 257 266 

 6. Kitab veriliĢi 342 388 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

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

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
B. Əliyev adına Qahab kənd əsas məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

B. Əliyev adına Qahab 

kənd əsas məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2001 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Qahab kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-21-76 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 1 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 
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8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Qasımova Raziyə Qasım 

qızı 

41-22-40 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
  II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1930 

 

 

 

2489 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

 

 

305 

 

 

 

 

 

 

 

 

396 
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-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

3 

 

 

10 

 

 

 

3 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

529 

 

 

 

 

 

734 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

150 

 

156 

 5. Oxucu gəliĢi 225 246 

 6. Kitab veriliĢi 304 345 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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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-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 

Bulqan kənd əsas məktəbinin kitabxanası 

 

I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Bulqan kənd əsas 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2003 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Bulqan kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-93-71 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 1 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Axundova Dilbər Çölü 

qızı  

41-93-71 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan  
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avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1750 

 

 

1735 

1970 

 

 

1955 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

421 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

 

 

 

 

 

620 

 

 

 

 

 

620 
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-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

110 

 

130 

 5 Oxucu gəliĢi 245 297 

 6 Kitab veriliĢi 240 292 

 7  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8 Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Gülşənabad kənd ibtidai məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

GülĢənabad kənd ibtidai 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2006 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

GülĢənabad kəndi 
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4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-04-19 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Abbasov Əkrəm Abbas 

oğlu 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
 

 

 
Məlumatlar və göstəricilər 

 

 

İllər üzrə 
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№ 2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

690 

 

688 

988 

 

977 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

288 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

326 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

74 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

141 

 

143 

 5. Oxucu gəliĢi 21 37 

 6. Kitab veriliĢi 145 196 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

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

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Araz kənd əsas məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Araz kənd əsas 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2003 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6700, Babək rayonu, 

Araz kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 41-79-32 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

Ġsmayılova Mətanət  
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mobil) 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1818 

 

 

 

2651 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

 

 

398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

496 
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-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

3 

 

 

24 

 

 

3 

 

 

26 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

645 

 

 

 

 

 

845 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

105 

 

97 

 5. Oxucu gəliĢi 159 162 

 6. Kitab veriliĢi 293 310 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 
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-baĢqa MB  (БД) 

 

 
 

Culfa rayonu  

  

Culfa şəhər 1 saylı orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Culfa Ģəhər 1 saylı orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1971 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7200, Culfa Ģəhəri, 

M. Əsgərov küç. 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-00-99 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Tağıyeva Aynurə   

Məhəmməd qızı 

 46-08-56 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 
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Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1175 

 

1100 

1583 

 

1545 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

 

 

2326 

 

 

3615 
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-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

449 

 

580 

 5. Oxucu gəliĢi 113 110 

 6. Kitab veriliĢi 120 130 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
M.Əsgəroğlu adına Culfa şəhər  2 saylı orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumat 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

M.Əsgəroğlu adına Culfa 

Ģəhər 2 saylı orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1943 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7200, Culfa Ģəhəri, 
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Heydər Əliyev prospekti 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-00-99 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Nağıyeva Ġlahə Arif qızı 

46-02-87 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1350 

 

 

1340 

1676 

 

 

1676 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

500 

 

 

500 

710 

 

 

709 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

123 

 

120 
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 5. Oxucu gəliĢi 120 120 

 6. Kitab veriliĢi 170 170 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Şamil Telmanoğlu adına Bənəniyar kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġamil Telmanoğlu adına 
Bənəniyar kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1969 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7211, Culfa rayonu, 

Bənəniyar kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-46-00 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

172 

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Huriyeva Həcər Hacı qızı 

46-45-12 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1553 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

959 

1782 

 

 

1025 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

325 

 

 

325 

353 

 

 

353 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

218 

 

200 
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 5. Oxucu gəliĢi 120 105 

 6. Kitab veriliĢi 101 150 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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S. V. Cəfərov adına Dizə kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

S. V. Cəfərov adına Dizə 

kənd orta 

məktəbininkitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1988 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7213, Culfa rayonu, 

Dizə kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat: 

a)Say üzrə 

- Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 

   o cümlədən: 

- mütəxəssislər 

- texniki iĢçilər 

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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Eyvazova Mətanət Ənvər 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10.  Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 
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15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2762 

 

 

2762 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

 

 

238 
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-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

590 

 

 

590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

155 

 

 5. Oxucu gəliĢi 200  

 6. Kitab veriliĢi 260  

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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M. Z. Zeynalabdinoğlu adına Saltax kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

M. Z. Zeynalabdinoğlu 
adına Saltax kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1980 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7217, Culfa rayonu, 

Saltax kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-44-01 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Qasımova Dilarə Ağa qızı  

46-44-14 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 
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13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4671 

 

 

4660 

4712 

 

 

4702 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

1086 

 

 

1086 

1686 

 

 

1686 



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

180 

 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

243 

 

270 

 5. Oxucu gəliĢi 334 325 

 6. Kitab veriliĢi 491 483 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Mahmud Zeynalov adına Ərəzin kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

Mahmud Zeynalov adına 
Ərəzin kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1958 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7216, Culfa rayonu, 

Ərəzin kəndi,  
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4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-51-00 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, 

ev, mobil) 

Qafarova Səmayə  Hüseyn 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

8234 

 

 

 

8385 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

10 

 

 

262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

2100 

 

 

2100 

2344 

 

 

2344 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)   
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ümumi sayı 300 355 

 5. Oxucu gəliĢi 215 210 

 6. Kitab veriliĢi 211 221 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
 

 

Tağı Qasımoğlu adına 1 saylı Yaycı kənd orta məktəbinın  

kitabxanası 
 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

Tağı Qasımoğlu adına 1 saylı 

Yaycı kənd orta məktəbinın  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1950 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7221, Culfa rayonu, 

Yaycı kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-21-23 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 
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7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, 

ev, mobil) 

Mikayılova Solmaz Əsgər 

qızı 

46-49-21 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

13192 

 

 

13177 

18410 

 

 

18400 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

3730 

 

 

3730 

4641 

 

 

4640 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

671 

 

650 

 5. Oxucu gəliĢi 1310 1210 

 6. Kitab veriliĢi 1990 1980 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 
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-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
L. İmanov adınaYaycı kənd 2 saylı  orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

L. Ġmanov adına Yaycı 

kənd 2 saylı orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1980 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7221, Culfa rayonu, 

Yaycı kəndı 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-21-00 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  
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 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Ġsmayılova Yaqut Əli 

qızı 

46-15-93 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4350 

 

 

4344 

6080 

 

 

6076 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

 

 

238 

 

 

 

258 
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

1715 

 

 

1715 

1974 

 

 

1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

311 

 

300 

 5. Oxucu gəliĢi 570 600 

 6. Kitab veriliĢi 716 800 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
M. Qasımov adına Xoşkeşin kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar    

 
1. 

 

Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

M. Qasımov adına 
XoĢkeĢin kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7218, Culfa rayonu,  

XoĢkeĢin kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-41-57 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat: 

a)Say üzrə 

- Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 

   o cümlədən: 

- mütəxəssislər 

- texniki iĢçilər 

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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Haqverdiyev Namiz 

Sultan oğlu 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10.  Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1410 

 

 

1662 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

   249 

 

          

 

 

 

 

 

 

9 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

550 

 

 

550 

780 

 

 

780 

 

 

 

 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

70 

 

65 

 5. Oxucu gəliĢi 140 125 

 6. Kitab veriliĢi 290 218 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
C. Hüseynoğlu adına Teyvaz kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

C. Hüseynoğlu adına Teyvaz 

kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1987 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7220, Culfa rayonu, 
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Teyvaz kənd  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  46-35-00  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, 

ev, mobil) 

Quluzadə Ruxavilə Mazan 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. Kitabxananın əsas göstəriciləri  
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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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1041 

 

1027 

 

14 

1084 

 

1072 

 

12 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

400 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

577 

 

 

577 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

50 

 

45 

 5. Oxucu gəliĢi 64    53 

 6. Kitab veriliĢi 77 72 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 
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 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
E.Eldaroğlu adına Qazançı kənd orta məktəbin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

E.Eldaroğlu adına Qazançı 

kənd  orta məktəbin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1973 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7219, Culfa rayonu, 

Qazançı kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-37-27 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, 

ev, mobil) 

Hüseynova Telli Fərrux qızı 

46-37-27 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1996 

 

1970 

 

3369 

 

3359 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

268 
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-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

360 

 

 

360 

615 

 

 

615 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

60 

 

65 

 5. Oxucu gəliĢi 139 123 

 6. Kitab veriliĢi 210 200 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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M. Seyidov adına Camaldin kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

M. Seyidov adına Camaldin 

kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1970 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7216, Culfa rayonu, 

Camaldin kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-50-00 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, 

ev, mobil) 

Hüseynova Səfiyyə Abdulla 

qızı 

46-33-56 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 
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13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2876 

 

 

2876 

4945 

 

 

4945 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

1100 

 

 

1100 

1464 

 

 

1463 
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Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

220 

 

200 

 5. Oxucu gəliĢi 243 235 

 6. Kitab veriliĢi 251 244 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Göynük kənd orta məktəbin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Göynük kənd orta 

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1989 
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3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7219, Culfa rayonu, 

Göynük kəndi   

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Əhmədov Ağalar Bəylər 

oğlu 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
 

№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə 
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 2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1157 

 

1150 

        

1273 

 

1269 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

300 

 

 

300 

543 

 

 

539 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

41 

 

40 

 5. Oxucu gəliĢi 98 98 

 6. Kitab veriliĢi 135 130 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 
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                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Qızılca kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Qızılca kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1992 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7214, Culfa rayonu, 

Qızılca kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-49-01 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

Əhmədova Səhnə Həsən 

qızı 
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mobil) 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1822 

 

1812 

 

1962 

 

1958 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

245 
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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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

80 

 

77 

 5. Oxucu gəliĢi 125 101 

 6. Kitab veriliĢi 244 211 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Ləkətağ kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Ləkətağ kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1985 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7215, Culfa rayonu, 

Ləkətağ kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova BənövĢə 

Məmmədəli qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 
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kitabxana ilə) 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1193 

 

1186 

 

 

1560 

 

1552 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

590 820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

85 

 

80 

 5. Oxucu gəliĢi 185 190 

 6. Kitab veriliĢi 198 211 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi   
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nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Göydərə kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Göydərə kənd orta 

məktəbinin   kitbxanası 

2. Yaranma tarixi 1961 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7217, Culfa rayonu, 

Göydərə kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-44-01 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  
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 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Canməmmədov Anar 

Fikrət oğlu 

46-42-10 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4671 

 

4671 

 

4897 

 

4897 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

 

 

238 

 

 

 

 

252 
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-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

1074 

 

 

1074 

1574 

 

 

1574 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

225 

 

223 

 5. Oxucu gəliĢi 333 315 

 6. Kitab veriliĢi 596 578 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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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-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 
Əlincə kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

Əlincə kənd orta məktəbinin   

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1990 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7218, Culfa rayonu, 

Əlincə kənd 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-39-01 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, 

ev, mobil) 

Seyidova Fatma Mirhəsən 

qızı 46-39-57 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 
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13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3399 

 

 

 

3816 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258 
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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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

615 

 

 

615 

838 

 

 

838 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

160 

 

150 

 5. Oxucu gəliĢi 211 314 

 6. Kitab veriliĢi 310 420 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
 

Gülüstan kənd orta məktəbinin kitabxanası 
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I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

Gülüstan kənd orta 

məktəbinin kitabxanası    

2. Yaranma tarixi 1990 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7200, Culfa rayonu, 

Gülüstan kənd 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-19-36 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, 

ev, mobil) 

Ələkbərova Zahidə Tofiq qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 
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15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2680 

 

 

2680 

3016 

 

 

3016 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    260 
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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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

460 

 

 

460 

602 

 

 

602 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

83 

 

80 

 5. Oxucu gəliĢ 131 125 

 6. Kitab veriliĢi 223 214 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Şurud kənd orta məktəbin kitabxanası 

        

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

ġurud kənd orta məktəbin 

kitabxanası          

2. Yaranma tarixi 1994 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7213, Culfa rayonu,  

ġurut kənd 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, 

ev, mobil) 

Orucova ġəhla Əbülfəz qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 
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15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1736 

 

1736 

 

 

1983 

 

1973 

 

         

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

319 

 

 

319 

584 

 

 

583 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

130 

 

140 

 5. Oxucu gəliĢi 39 50 
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 6. Kitab veriliĢi 161 175 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Boyəhməd kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

Boyəhməd kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1995 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7215, Culfa rayonu,  

Boyəhməd kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  
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 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, 

ev, mobil) 

Əliyev Oqtay Ġmran oğlu  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri  

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

1854 

 

 

1844 

 

1475 

 

 

1471 
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-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

  

 

        

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

390 

 

 

390 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

590 

 

 

590 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

80 

 

65 

 5. Oxucu gəliĢi 168 100 

 6. Kitab veriliĢi 174 120 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 
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-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Xanəgah kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

Xanəgah kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1980 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7218, Culfa rayonu,  

Xanəgah kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  46-39-01  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, 

ev, mobil) 

Mənsumova Nazilə Mənsum 

qızı  

46-40-90 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2813 

 

2806 

 

 

3055 

 

3046 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

251 
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-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

764 

 

 

764 

 

 

883 

 

 

882 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

176 

 

176 

 5. Oxucu gəliĢi 239 213 

 6. Kitab veriliĢi 174 325 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Nəhəcir kənd orta məktəbin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

Nəhəcir kənd orta məktəbin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1982 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7219, Culfa rayonu,  

Nəhəcir kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-37-21 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, 

ev, mobil) 

Novruzova Ġmminisə AğakiĢi 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan  
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avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1002 

 

1002 

 

 

 

1333 

 

1333 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

511 

 

 

511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

758 

 

 

758 
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 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

60 

 

63 

 5. Oxucu gəliĢi 71 85 

 6. Kitab veriliĢi 97 115 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Milax kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

Milax kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7220, Culfa rayonu 

Milax kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-35-00 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında  
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məlumat:  

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, 

ev, mobil) 

Qurbanova Aygün Arzu qızı 

46-36-18 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

3115 

 

 

3504 
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-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3115 3504 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

618 

 

 

618 

974 

 

 

974 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

165 

 

150 

 5. Oxucu gəliĢi 220 201 

 6. Kitab veriliĢi 235 210 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 
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-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Gal kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

Gal kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1990 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7213, Culfa rayonu, Gal 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, 

ev, mobil) 

Seyidov Məhəmməd 

Məzəddin oğlu 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1722 

 

 

1719 

1960 

 

 

1958 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

 

 

 

210 

 

 

 

 

220 
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

318 

 

 

318 

594 

 

 

594 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

120 

 

125 

 5. Oxucu gəliĢi 130 132 

 6. Kitab veriliĢi 135 141 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Əbrəqunis kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

Əbrəqunis kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1959 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7214, Culfa rayonu,  

Əbrəqunis kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-30-00 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, 

ev, mobil) 

Bayramova Aytən Bəxtiyar 

qızı 

46-31-45 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə  



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

233 

 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

5727 

 

5717 

 

9935 

 

9928 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

1571 

 

 

1571 

2391 

 

 

2387 
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Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

281 

 

290 

 5. Oxucu gəliĢi 310 320 

 6. Kitab veriliĢi 320 200 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Kirnə kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
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1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

Kirnə kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1970 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7214, Culfa rayonu,  

Kirnə kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-48-37 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, 

ev, mobil) 

Ələkbərova Səltənət Əsgər 

qız 

46-48-72 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

8928 

 

 

8928 

9082 

 

 

9082 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

1150 

 

 

1150 

1782 

 

 

1782 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

261 

 

241 
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 5. Oxucu gəliĢi 491 480 

 6. Kitab veriliĢi 490 480 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Ərəfsə kənd orta məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun 

qısaldılmıĢ variantı 

Ərəfsə kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1985 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7215, Culfa rayonu, 

Ərəfsə kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 46-34-00 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və 

Ġnternet saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında 

məlumat:  

 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 
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   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, 

ev, mobil) 

Cəfərova Rübabə Qalabəyi 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə 

əməkdaĢlığı (hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü 

haqqında məlumat (o cümlədən xarici 

assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə 

olunan normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

2015 

 

 

2008 

2217 

 

 

2209 
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-digər materiallar 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

620 

 

 

620 

902 

 

 

902 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

152 

 

140 

 5. Oxucu gəliĢi 190 180 

 6. Kitab veriliĢi 250 220 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   
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-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
 

Sədərək rayonu  

 

Heydərabad qəsəbə orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Heydərabad qəsəbə orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1970 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az- 7300, Sədərək rayonu, 

Heydərabad qəs. 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 49-01-56 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet saytının 

ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 
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 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Həbibov Abbas Oruc oğlu, 

49-01-56, 49-00-77 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı ölkə, 

hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında məlumat (o 

cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan normativ 

(xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ sistem  

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA) 

iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2650 

 

2645 

 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı   
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         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

187 

 

 5. Oxucu gəliĢi 100  

 6. Kitab veriliĢi 250  

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

   9.                     Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən:  

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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1 saylı Sədərək kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

1 saylı Sədərək kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1974 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7300, Sədərək 

rayonu, Sədərək kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 49-03-56 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 2 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova Əzizə 

Ġsmayıl qızı 

 49-04-55  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Sultanova Yəsamən 

Süleyman qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı fdb 
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kitabxana ilə) 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2331 

 

 

2331 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

14  
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-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

400 

 

 5. Oxucu gəliĢi 350  

 6. Kitab veriliĢi 840  

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
 

 

A.Zamanov adına Qaraağac kənd əsas məktəbinin  kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

A.Zamanov adına 

Qaraağac kənd əsas 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1970 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az- 7300, Sədərək 

rayonu, Qaraağac kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 49-09-77 

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

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Dərbozei Orhan Nəriman 

oğlu 49-06-16  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

2259 
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-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2259 

 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

4  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

210  

 5. Oxucu gəliĢi 320  

 6. Kitab veriliĢi 450  

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 
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-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
Ordubad rayonu 

 

Məhəmməd Tağı Sidqi adına Ordubad şəhər 1saylı orta 

məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Məhəmməd Tağı Sidqi 

adına Ordubad Ģəhər 1 

saylı orta məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1956 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6900, Ordubad 

Ģəhəri, Ġstanbul küç.  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-11-87 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 2 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 2 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  
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8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Sadıqova Kübra 

Məmməd qızı  

 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Babayeva Pərvanə 

RəĢadət qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

7598 

 

 

7592 

 

 

6 

10760 

 

 

10750 

 

1 

9 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

 

 

390 

 

384 

 

 

 

 

440 

 

430 
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-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

 

 

 

9 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

15 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

486 

 

595 

 5. Oxucu gəliĢi 486 595 

 6. Kitab veriliĢi 486 595 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 
 

Əkbər Ağayev adına 3 saylı Ordubad şəhər orta məkətbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Əkbər Ağayev adına 3 

saylı Ordubad Ģəhər orta 

məkətbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6900, Ordubad 

Ģəhəri, Heydər Əliyev 

prospekti 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-03-35 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 2 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Seyidova Kəmalə 

Hüseyn qızı  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Qəmbərova Fatma Adil 

qızı  

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

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

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2282 

 

2268 

 

14 

2395 

 

2370 

2 

18 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

460 

 

 

 

 

480 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

13 

 

 

 

 

13 

20 

 

 

 

 

20 
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-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

659 

 

760 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

  
Məmmədcəfər Əliyev adına Gənzə kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

  
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Məmmədcəfər Əliyev 

adına Gənzə kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi  

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6917, Ordubad rayon, 

Gənzə kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-26-17 
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5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Quliyeva Dilarə Bəhlul 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 
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1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3991 

 

 

3985 

 

 

6 

4021 

 

 

4012 

 

1 

8 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

5 

5 

 

 

5 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

175 

 

249 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 
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 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Şəhid Vüqar Nəsibov adına Kotam kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġəhid Vüqar Nəsibov 

adına Kotam kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6900, Ordubad rayon, 

Kotam kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-29-60 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

257 

 

 -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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Rzayeva Səfiyyə 

Məhəmmədəli qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1392 

 

 

1388 

 

 

4 

1774 

 

 

1767 

 

 

7 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

 

 

140 

 

 

 

 

158 
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

8 

 

 

 

11 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

143 

 

175 

 5. Oxucu gəliĢi 43 75 

 6. Kitab veriliĢi 143 175 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Şəhid Qurban Nəbiyev adına  1 saylı Dəstə kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġəhid Qurban Nəbiyev 

adına 1 saylı Dəstə kənd 

orta məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1968 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6913, Ordubad rayon, 

Dəstə kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-34-47 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Sultanova  ġəlalə Həsən 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 
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10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

9054 

 

9048 

 

6 

10230 

 

10223 

1 

7 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

8 

 

 

 

 

12 
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Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

8 12 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

500 

 

590 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 500 590 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Şəhid Z.Əliyev adına 2 saylı Dəstə kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
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1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġəhid Z.Əliyev adına 2 

saylı-li Dəstə kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1971 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6913, Ordubad 

rayonu, Dəstə kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-35-06 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Qasımova ġərqiyyə 

ġaban qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
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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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3434 

 

3430 

 

 

 

4 

3569 

 

3561 

 

 

 

8 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

245 
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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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

 

 

5 

8 

 

 

 

 

8 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

120 

 

190 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 120 190 
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 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Şəhid Seyfəddin Əliyev adına Xanağa kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
 

1. 

 

Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı 

 

ġəhid Seyfəddin Əliyev 

adına Xanağa kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az- 6919, Ordubad 

rayonu, Xanağa kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-60-02 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Fərəcova Gülarə Əli qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 
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15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

 

II.Kitabxanaların əsas göstəriciləri  

 
№ Məlumatlar və göstəricilər İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 4225 4677 

 O cümlədən :   

 -kitablar 4220 4671 

 -elektron informasiya daĢıyıcıları  1 

 -digər materiallar 5 6 

2. Fondun komplektləĢdirilməsi:   

 -cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

243 260 

 Kitabların nüsxələrinin sayı   

 -dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)   

 -dissertasiyalar (magistr)   

 -avtoreferatlar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları  1 

 -audio və video vasitələr   

 -qəzetlər   

 -jurnallar   

 -digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və 

s.) 

  

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 5 8 

   O cümlədən:   

 - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 

  

 -Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

 

5 

 

8 

 -M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan   

 -F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

 -digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən   

 -beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan   

 -müəlliflərdən   
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 -digər mənbələrdən   

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

150 

 

184 

5. Oxucu gəliĢi 150 184 

6. Kitab veriliĢi   

7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

  

 -neçə adda məcburi nüsxə alınıb   

 -cəmi məcburi nüsxələrin sayı   

8. Kompyuterlərin ümumi sayı   

      O cümlədən:   

 -lokal Ģəbəkədə   

 -internetə çıxıĢı olan   

 -oxucular üçün   

9. Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   

 -internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı   

 -internetdən istifadə edənlərin sayı:   

 O cümlədən:   

 -Kitabxana əməkdaĢları   

 - 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   

 -“DiyarĢünaslıq”  MB (БД)   

 -baĢqa MB  (БД)   

 
 

  

Əvəz Sadıq adına Vənənd kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Əvəz Sadıq adına 

Vənənd kənd orta  

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1957 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6919, Ordubad 

rayonu, Vənənd kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-37-07 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet  
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saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Ġsmayılova Həmidə 

Cəfər qızı  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

1750 

 

 

2000 
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-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1744 

 

 

6 

1991 

 

 

9 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

448 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

10 

 

 

 

 

10 

15 

 

 

 

 

15 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

400 

 

460 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 400 460 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 
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-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Şəhid Elşad Ağayev adına Vələver kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġəhid ElĢad Ağayev 

adına Vələver kənd orta  

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6900, Ordubad 

rayonu, Vələver kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-37-07 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova Gülnaz 

Məmməd qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

5424 

 

 

5420 

 

 

4 

5703 

 

 

5697 

 

1 

6 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

 

155 

 

 

 

 

 

 

 

155 
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-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

 

 

5 

8 

 

 

 

 

8 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

185 

 

187 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 185 187 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 

 

 
Şəhid Surxay Rzayev adına Düylün kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

                                 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġəhid Surxay Rzayev 

adına Düylün kənd orta  

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6912, Ordubad 

rayonu, Unus kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-57-85 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Hüseynova Xanım  

Abdulla qızı  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

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

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1370 

 

 

1365 

 

 

5 

2820 

 

 

2808 

 

1 

12 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

264 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 

         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

5 

 

 

7 
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2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

5 

 

 

7 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

100 

 

150 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 100 160 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

 1 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Şəhid Əliqulu Babayev adına Çənənəb kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
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1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġəhid Əliqulu Babayev 

adına Çənənəb kənd 

orta  məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6900, Ordubad 

rayonu, Çənənəb  kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-51-13 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Mirzəyeva Bahar 

CəmĢid qızı 

47-51-13 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3150 

 

 

3149 

 

 

5 

3350 

 

 

3341 

 

1 

9 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

 

 

5 

9 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

165 

 

185 
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 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 165 185 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

 1 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Hüseyn Məmmədov adına Dırnıs kənd orta  məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Hüseyn Məmmədov 

adına Dırnıs kənd orta  

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6914, Ordubad 

rayonu, Dırnıs kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-47-59 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

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

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Babayeva ġərəf Qafar 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

7300 

 

 

7295 

 

 

5 

7800 

 

 

7792 

1 

 

8 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

 

 

5 

8 

 

 

 

 

8 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

205 

 

263 
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 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 205 263 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 

 

 

  

Çingiz Vəliyev adına Azadkənd orta məktəbinin kitabxanası 

            

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Çingiz Vəliyev adına 

Azadkənd kənd orta  

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1969 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6900, Ordubad 

rayonu, Azadkənd  

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-45-84 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   
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 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Hüseynov Tofiq Nüseyn 

oğlu  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

3884 

 

 

3880 

 

 

4 

4534 

 

 

452 

 

1 

7 
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-digər materiallar 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

240 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

 

 

5 

8 

 

 

 

 

8 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

180 

 

230 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 180 230 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   
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-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Məmməd Əmin Rəsulzadə adına Sabirkənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Məmməd Əmin 

Rəsulzadə adına 

Sabirkənd orta  

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6900, Ordubad 

rayonu, Sabirkənd kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-46-01 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

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

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Rzayeva Zöhrə Qürbət 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

7357 

 

 

7350 

 

 

7 

7921 

 

 

7911 

 

1 

10 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

 

 

343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372 

 

 

 

 

 

 

1 
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-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

 

 

5 

8 

 

 

 

 

8 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

326 

 

372 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 326 372 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

  



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

287 

 

-baĢqa MB  (БД) 

 

 
 

Şəhid Əşrəf İbrahimov adına Baş Dizə kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġəhid ƏĢrəf Ġbrahimov 

adına BaĢ Dizə kənd 

orta  məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6911, Ordubad 

rayonu, BaĢ Dizə kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-52-18 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Ġskəndərova Nəcibə 

Cəmil qızı  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 
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12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2096 

 

 

2090 

 

 

6 

2400 

 

 

2393 

 

1 

7 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 

         O cümlədən: 

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

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 8 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

96 

 

115 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 96 115 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

Xudu Məmmədov adına Gilançay kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
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1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Xudu Məmmədov adına 

Gilançay kənd orta  

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6911, Ordubad 

rayonu, Gilançay kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  (136) 47-52-11 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Fərəcova Gülarə Əli qızı 

47-55-37 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
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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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1230 

 

 

1225 

 

 

5 

2200 

 

 

22193 

 

1 

7 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

5 

7 

 

 

7 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

35 

 

43 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 35 43 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi   
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nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

Cəfər Cabbarlı adına Biləv kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Cəfər Cabbarlı adına 

Biləv kənd orta  

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1969 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6911, Ordubad 

rayonu, Biləv kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  (136) 47-41-92 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  
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 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Zalova Ġmarə Hüseyn 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

 

 

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1400 

 

 

1390 

 

 

10 

1450 

 

 

1438 

 

1 

12 
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 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

10 

 

 

10 

12 

 

 

12 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

120 

 

160 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 120 160 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 

 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

 1 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 
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   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Əsgər Xəlilov adına Behrud kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Əsgər Xəlilov adına  

Behrud kənd orta  

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6918, Ordubad 

rayonu, Behrud kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-41-81 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Məsumov Ġlyas Abbas 

oğlu 
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9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1080 

 

 

1075 

 

 

5 

1450 

 

 

1444 

 

1 

6 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

 

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

5 

8 

 

 

8 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

68 

 

85 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 85 85 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

298 

 

 

 

Məmmədhüseyn Kərimov adına Tivi kənd orta məktəbin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Məmmədhüseyn 

Kərimov adına Tivi kənd 

orta məktəbin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1969 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6918, Ordubad 

rayonu, Tivi kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-43-05 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Hüseynova Firuzə Sabir 

qızı 

  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 
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13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

  II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

5000 

 

4990 

 

 

 

10 

5200 

 

5189 

 

1 

 

11 

2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

262 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

5 

 

 

 

 

7 
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Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 7 

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

200 

 

269 

5. Oxucu gəliĢi   

6. Kitab veriliĢi 200 269 

7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

 Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Nəsrəddin Tusi adına Bist kənd orta məktəbin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar                       

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Nəsrəddin Tusi adına 

Bist kənd orta məktəbin 

kitabxanası 
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2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6918, Ordubad 

rayonu, Bist kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-40-04 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Zamanova Fatma 

Zaman qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

  

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 
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1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3300 

 

 

3295 

 

 

5 

3700 

 

 

3689 

 

1 

11 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

 

 

5 

8 

 

 

 

 

8 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

140 

 

160 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 140 160 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 
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-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
 

Əndəmic kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Əndəmic kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1969 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6915, Ordubad 

rayonu, Əndəmic kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-23-89 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Əliyeva Pərvanə Eldar 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4320 

 

 

4395 

 

 

5 

5307 

 

 

5299 

 

1 

8 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

 

 

247 

 

 

 

 

 

 

 

266 

 

 

 

 

 



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

305 

 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

15 

 

 

 

 

15 

18 

 

 

 

 

18 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

215 

 

300 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 215 300 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 

 
Nüsnüs kənd orta məktəbinin kitabxanası 

  

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Nüsnüs kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1969 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6900, Ordubad 

rayonu, Nüsnüs kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 47-21-19 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 2 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova Əntiqə 

Mahmud qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Məmmədova Qəmər 

Mahmud qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 
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Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

8467 

 

 

8460 

 

 

7 

11214 

 

 

11205 

 

1 

9 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 

         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

10 

 

 

14 
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2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

10 

 

 

14 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

360 

 

375 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 348 340 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Aşağı Əylis kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

AĢağı Əylis kənd orta 

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1969 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6916, Ordubad 

rayonu, Dəstə kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-33-96 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Fətəliyeva Zeynəb  

Məmməd qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 
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kitabxana ilə) 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3252 

 

 

3246 

 

 

6 

3329 

 

 

3321 

1 

 

8 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

6 

 

 

 

 

6 

9 

 

 

 

 

9 
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-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

128 

 

178 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 128 178 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Yuxarı Əylis kənd orta məktəbin kitabxanası 

 

 I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Yuxarı Əylis kənd orta 

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1969 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6916, Ordubad 

rayonu, Yuxarı Əylis 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-31-73 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet  
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saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Hüseynov Tofiq 

Məmməd oğlu 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

3935 

 

 

4635 
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-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3930 

 

 

5 

4629 

 

1 

6 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

6 

 

 

 

 

6 

8 

 

 

 

 

8 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

120 

 

200 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 120 200 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 
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-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Dizə kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Dizə kənd orta məktəbin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6919, Ordubad 

rayonu, Dizə kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-93-13 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 
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 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Bağırova ġölə 

Məmmədcəfər qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1960 

 

 

1955 

 

 

5 

3700 

 

 

3694 

 

1 

6 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

 

 

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 

 

 

 

 

 

 

1 
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-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

 

5 

8 

 

 

8 

8 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

82 

 

105 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 82 105 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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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-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 
 

Unus kənd orta məktəbinin kitabxanası 

                                 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Unus kənd orta  

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6911, Ordubad 

rayonu, Unus kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 47-47-61 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Fərziyeva Səmayə 

Mikayıl qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 
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14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1782 

 

 

1777 

 

 

5 

2474 

 

 

2461 

1 

 

13 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

258 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

5 

 

 

 

 

5 

10 

 

 

 

 

10 
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-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

96 

 

123 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 96 123 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

 1 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Kələki kənd orta  məktəbin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Kələki kənd orta  

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6914, Ordubad 

rayonu, Kələki kəndi 
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4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 47-48-02 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Yusifova Məsumə 

Mirməmməd qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 
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1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1464 

 

 

1460 

 

 

4 

1841 

 

 

1835 

1 

 

6 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

240 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

263 

 

         

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

100 

 

126 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 100 126 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 
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 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
 Üstüpü kənd orta  məktəbin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Üstüpü kənd orta  

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6900, Ordubad 

rayonu, Üstüpü kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-47-49 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Babayev Sultan Mustafa 

oğlu 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3510 

 

 

3503 

 

 

7 

4126 

 

 

4118 

 

1 

8 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

 

 

256 

 

 

 

 

 

258 
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-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

3 

 

 

 

 

3 

7 

 

 

 

 

7 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

270 

 

274 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 270 274 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

                
 

Aza kənd orta məktəbin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Aza kənd orta  məktəbin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6911, Ordubad 

rayonu, Aza kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-45-29 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Abasquliyeva Səkinə 

Əmir qızı  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 
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12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

5230 

 

 

5219 

 

 

11 

5280 

 

 

5266 

1 

 

14 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 

         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 

6 

 

 

 

9 
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-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

6 

 

9 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

110 

 

160 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 110 160 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Parağa kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı  Parağa kənd orta 

məktəbinin 
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kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6918, Ordubad 

rayonu, Parağa kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Məmmədova 

Güləndam Lətif qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
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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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1802 

 

 

1797 

 

 

5 

2035 

 

 

2029 

 

1 

6 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

 

 

5 

8 

 

 

 

 

8 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

40 

 

50 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 40 50 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi   
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nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Xurs kənd orta məktəbin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Xurs kənd orta məktəbin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6900, Ordubad 

rayonu, Xurs kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-40-67 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 
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 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Quliyeva Səadət Əli qızı  

47-40-65 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1100 

 

 

1095 

 

 

5 

1200 

 

 

1193 

1 

 

7 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

 

 

140 

 

 

 

 

158 
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

 

 

5 

7 

 

 

 

 

7 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

40 

 

48 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 40 48 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
Nürgüt kənd orta məktəbin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatla 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Nürgüt kənd orta 

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2001 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6918, Ordubad 

rayonu, Nürgüt kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-40-69 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Quliyev Vüqar Əli oğlu 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 
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12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

652 

 

 

645 

 

7 

682 

 

 

673 

 

1 

9 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 

         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

5 

 

 

7 
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2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

5 

 

 

7 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

29 

 

38 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 29 38 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Ələhi kənd əsas məktəbin kitabxanası  

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
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1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Ələhi kənd əsas 

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6918, Ordubad 

rayonu, Ələhi kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-41-81 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Səlimova Minayə 

ġamxal qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
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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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

682 

 

 

680 

 

 

2 

856 

 

 

850 

 

 

6 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

3 

 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

 

5 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

20 

 

28 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 20 28 
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 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Nəsirvaz kənd əsas məktəbin kitabxanası 

 

I.  Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Nəsirvaz kənd əsas 

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6918, Ordubad 

rayonu, Nəsirvaz kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (136) 47-40-69 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Məmmədov Yolçu Ədif 

oğlu 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 
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16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

620 

 

 

615 

 

 

5 

720 

 

 

713 

 

 

7 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

5 

 

 

 

5 

7 

 

 

 

7 
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 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

25 

 

32 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 25 32 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Kəngərli  rayonu  

 
S. Səfərov adına 1 saylı Qarabağlar kənd orta məktəbin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

S. Səfərov adına 

1 saylı Qarabağlar kənd 

orta məktəbin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1938 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)  Az-7400, Kəngərli 

rayonu, Qarabağlar 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0316) 48-14-92 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova Aytəkin 

Musa qızı, 48-15-56 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 
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Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

6582 

 

 

6507 

 

 

75 

7043 

 

 

6968 

 

 

75 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

344 

 

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

420 

 

450 

 5. Oxucu gəliĢi 420 450 

 6. Kitab veriliĢi 2100 2250 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
 

 

Ə.İmanov adına 2 saylı Qarabağlar kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
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1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Ə.Ġmanov adına 

Qarabağlar kənd 2 saylı 

orta məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7400, Kəndərli  

rayonu, Qarabağlar 

kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0316) 48-18-96 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Sadiqova Sevər Fətalı 

qızı, 48-18-96 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

346 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

9408 

 

 

9310 

 

 

98 

9787 

 

 

9689 

 

 

98 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

524 

 

533 

 5. Oxucu gəliĢi 524 533 
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 6. Kitab veriliĢi 3216 3843 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Akademik Zərifə Əliyeva adına Şahtaxtı kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

                                                                  

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Akademik Z. Əliyeva 

adına ġahtaxtı kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1920 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7400, Kəngərli 

rayonu, ġahtaxtı kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0316) 48-31-27 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   
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 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Seyidova Zemfira  

Həsən qızı  

(0136)48-31-27 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

10528 

 

 

10482 

 

 

10780 

 

 

10680 
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-digər materiallar 100 100 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

500 

 

530 

 5. Oxucu gəliĢi 500 530 

 6. Kitab veriliĢi 4500 4770 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   
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-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

M. Əliyev adına Xok kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

M. Əliyev adına Xok 

kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1920 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7400, Kəngərli 

rayonu, Xok kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0316) 48-22-01 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 2 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  
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8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Novruzov Tofiq Novruz 

oğlu, (0316)48-22-11 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Novruzova Sabirə 

Ələsgər qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumalar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

14333 

 

14258 

 

75 

18298 

 

18223 

 

75 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 
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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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

930 

 

950 

 5. Oxucu gəliĢi 930 950 

 6. Kitab veriliĢi 5526 5700 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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F. Kərimzadə adına Çalxanqala kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

F. Kərimzadə adına 

Çalxanqala kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1937 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7400, Kəngərli rayon, 

Çalxanqala kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  (0316 ) 48-35-60 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Ġbrahimov SiyavuĢ 

Novruz oğlu 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 
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15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumalar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

5105 

 

 

5055 

 

 

50 

5583 

 

 

5533 

 

 

50 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 
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-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

365 

 

375 

 5. Oxucu gəliĢi 365 375 

 6. Kitab veriliĢi 2190 2250 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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V.C . Məmmədov adına Qıvraq qəsəbə orta məktəbin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

V. C. Məmmədov adına 

Qıvraq qəsəbə orta 

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1979 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7400, Kəngərli 

rayonu, Qıvraq qəsəbəsi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0316 )48-10-31 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 2 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Rüstəmova Xanım Akif 

qızı (0316)48-08-18 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Tarıverdiyeva Könül 

Sesaran qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 
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14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

15436 

 

 

15366 

 

 

70 

19395 

 

 

19325 

 

 

70 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 
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-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

790 

 

820 

 5. Oxucu gəliĢi 790 820 

 6. Kitab veriliĢi 7356 7545 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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S. Məmmədov adına Böyükdüz kənd orta məktəbin kitabxanası 
 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

S. Məmmədov adına 
Böyükdüz kənd orta 

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1969 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7406, Kəngərli 

rayonu, Böyükdüz kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0316) 48-42-47 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova Nərminə 

Cəfər qızı (0316)48-42-

26 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 
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15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3286 

 

 

3230 

 

 

56 

3764 

 

 

3708 

 

 

56 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 
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-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

244 

 

232 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 850 835 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

M. Səfərov adına Yurdçu kənd orta məktəbin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

M. Səfərov adına 

Yurdçu kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1989 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7400, Kəngərli 

rayonu, Yurdçu kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0316) 48-10-62 



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

362 

 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Musayeva NüĢabə 

Feyzulla qızı  

(0316)48 10 62 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3610 

 

 

3600 

 

 

10 

4062 

 

 

4052 

 

 

10 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

175 

 

 180 

 5. Oxucu gəliĢi 175 180 
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 6. Kitab veriliĢi 875 900 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
P. Rəhimov  adına Təzəkənd orta məktəbin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

P. Rəhimov  adına 

Təzəkənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1967 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7400, Kəngərli 

rayonu, Təzəkənd kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0316) 48-50-47 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

365 

 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Rəhimova Zemfira 

Novruz qızı (0316)48-

50-47 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1600 

 

 

1579 

 

 

21 

1780 

 

 

1759 

 

 

21 
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 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

81 

 

86 

 5. Oxucu gəliĢi 81 86 

 6. Kitab veriliĢi 420 446 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

  



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

367 

 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
Xincab kənd orta məktəbin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Xincab kənd orta 

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1970 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7400, Kəngərli 

rayonu, Xincab kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0316) 48-50-06 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Mirzəyeva Gülmira Əli 

qızı (0316)48 50 06 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 
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10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1590 

 

 

1569 

 

 

21 

1878 

 

 

1857 

 

 

21 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

 

 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 
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-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

101 

 

111 

 5. Oxucu gəliĢi 101 111 

 6. Kitab veriliĢi 551 620 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Qabıllı kənd orta məktəbin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Qabıllı kənd orta 

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1987 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7400, Kəngərli 

rayonu, Qabıllı kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) ( 0316) 48-11-93 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Əliyeva Xəzəngül 

Əbdülhüseyn qızı,  

0316- 48-11-93 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

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

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3568 

 

 

3558 

 

 

10 

4020 

 

 

4010 

 

 

10 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 
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-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

265 

 

275 

 5. Oxucu gəliĢi 265 275 

 6. Kitab veriliĢi 1590 1650 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Yeni Kərki kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Yeni Kərki kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1987 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7400, Kəngərli 

rayonu, Yeni Kərki 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0316) 48-42-14 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet  
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saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Kazımova Aytən 

Qurban qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və  göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

1168 

 

 

1147 

1254 

 

 

1233 
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-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 

 

21 

 

 

21 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

50 

 

55 

 5. Oxucu gəliĢi 50 55 

 6. Kitab veriliĢi 196 215 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

       O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 
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-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Şahbuz rayonu  

 

Şahbuz şəhər orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġahbuz Ģəhər orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1961 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7100, ġahbuz Ģəhəri, 

Heydər Əliyev prospekti 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-02-76 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 2 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 2 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Quliyeva Asya Beytulla 

qızı, 43-05-28, 43-02-76 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Səfərəliyeva Aynur 

Xanlar qızı,43-02-76, 

41-01-11 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan  



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

377 

 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

10075 

 

 

10050 

 

 

25 

11785 

 

 

11754 

 

 

31 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

 

 

25 

 

 

30 



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

378 

 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

621 

 

580 

 5. Oxucu gəliĢi 620 520 

 6. Kitab veriliĢi 626 544 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
 

Badamlı qəsəbə orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Badamlı qəsəbə orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1990 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7116, ġahbuz 

rayonu, Badamlı 

qəsəbəsi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-25-96 
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5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Vəliyeva Azadə Ġbrahim 

qızı, 43-25-96, 43-25-70 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2760 

 

2760 

 

 

2875 

 

2849 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

312 

 

 

 

 

 

3 

4 

13 

 

 

335 

 

 

 

 

 

3 

4 

19 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

1035 

 

 

 

1147 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

120 

 

110 

 5. Oxucu gəliĢi 113 116 

 6. Kitab veriliĢi 124 

 

127 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı   
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      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Aşağı Qışlaq kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

AĢağı QıĢlaq kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1962 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7114, ġahbuz rayonu, 

AĢağı QıĢlaq kəndi   

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

382 

 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Quliyeva Xalidə Səfi qızı 

43-36-44 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2333 

 

 

2314 

 

 

19 

2511 

 

 

2488 

 

 

23 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

 

 

312 

 

 

 

 

 

 

340 
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-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

12 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

16 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

1135 

 

 

1105 

 

30 

1247 

 

 

1212 

 

35 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

173 

 

180 

 5. Oxucu gəliĢi 164 174 

 6. Kitab veriliĢi 173 185 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
Yuxarı Qışlaq orta məktəbinin kitabxanası 

          

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Yuxarı QıĢlaq orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1982 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7114, ġahbuz rayonu, 

Yuxarı QıĢlaq kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-37-13 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Fətəliyev Qabil 

Məhərrəm oğlu 

 43-37-13 

  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 
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12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1448 

 

1430 

 

18 

1812 

 

1790 

 

22 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

315 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

342 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

741 

 

720 

 

 

21 

880 

 

852 

 

 

28 
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-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

117 

 

121 

 5. Oxucu gəliĢi 1165 1212 

 6. Kitab veriliĢi 1239 1335 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Ayrınc kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Ayrınc kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1961 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7115, ġahbuz 

rayonu, Ayrınc  kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-43-42 

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

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Hüseynova Zəminə 

Fəttah qızı 

 43-43-42,  43-43-29 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

1491 

 

1632 
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-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1470 

 

 

1602 

 

 

2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

772 

 

 

 

 

25 

 

4  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

107 

 

110 

5 Oxucu gəliĢi 110 112 

6 Kitab veriliĢi 115 128 

7  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

8 Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 
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-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
Kükü kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Kükü kənd məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1951 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7115, ġahbuz 

rayonu, Kükü kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-17-02 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Səfərova Aynurə Fehruz 

qızı, 43-17-02, 43-17-11 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

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

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3272 

 

3246 

 

26 

3558 

 

3527 

 

31 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

331 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

340 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

1871 

 

 

1871 

 

2146 

 

 

2111 
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Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

30 35 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

193                                                    

 

200 

 5. Oxucu gəliĢi 195                                                                                                                                                                                                                                  210 

 6. Kitab veriliĢi 211 224 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Mahmudoba kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Mahmudoba  kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 
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2. Yaranma tarixi 1968 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7100, ġahbuz 

rayonu, Mahmudoba 

kəndi   

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-42-98 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Kərimova ġəmsiyyə 

Qasım qızı 43-42-98 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
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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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1167  

 

1146 

 

21 

1316 

 

1291 

 

25 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

301 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

330 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

785 

 

 

759 

 

26 

 

866 

 

 

835 

 

31 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

110 

 

119 

 5. Oxucu gəliĢi 1115 1205 

 6. Kitab veriliĢi 1257 1342 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 
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-oxucular üçün 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Ağbulaq kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Ağbulaq kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1982 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7112, ġahbuz 

rayonu, Ağbulaq  kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-26-02 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 
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8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Xuduyeva Nuriyə Vahid 

qızı, 43-26-02, 43-26-04 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1546 

 

1526 

 

20 

1679 

 

1654 

 

25 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

327 

 

 

 

 

 

3 

4 

13 

 

 

340 

 

 

 

 

 

3 

4 

18 
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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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

855 

 

830 

 

25 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

104 

 

92 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 126 111 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Sələsüz kənd orta məktəbinin kitabxanası 
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I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

  
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Sələsüz kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1971 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az- 7116, ġahbuz 

rayonu, Sələsüz  kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-33-13 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Ġsmayılova Nisə Hümbət 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1561 

 

1538 

 

 

1797 

 

1767 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

331  

 

 

 

 

 

4 

4 

15 

 

 

340 

 

 

 

 

 

4 

4 

22 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

887 

 

 

861 

 

 

1067 

 

 

1036 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

155 

 

147 

 5. Oxucu gəliĢi 155 146 

 6. Kitab veriliĢi 173 162 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 
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-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

  
Daylaqlı kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Daylaqlı kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1971 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7116, ġahbuz 

rayonu, Daylaqlı kəndi   

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-07-52 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Haqverdiyeva ġəmsiyyə 

Haqverdi qızı, 43-07-39 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1337 

 

1312 

 

25 

1455 

 

1415 

 

30 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

 

 

325 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

335 

 

 

 

 

 

 

3 

4 
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-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

752 

 

727 

 

 

25 

 

 

835 

 

802 

 

 

33 

 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

100 

 

105 

 5. Oxucu gəliĢi 982 1040 

 6. Kitab veriliĢi 1050 1135 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Keçili kənd orta məktəbinin kitabxanası 
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I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Keçili kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1960 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7113, ġahbuz 

rayonu, Keçili kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-12-88 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Nağıyev Ceyhun 

Hüseyn oğlu 43-12-58, 

43-12-59 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4367 

 

4340 

 

27 

4780 

 

4745 

 

35 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

2115 

 

 

2090 

 

25 

2445 

 

 

2415 

 

30 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

322 

 

334 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı   
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      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Kolanı kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Kolanı kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1956 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7114, ġahbuz 

rayonu, Kolanı kəndi,   

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-30-20 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Abbasova Firuzə 

Məmməd qızı, 43-29-

78,43-30-20 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3971 

 

3946 

 

25 

4161 

 

4130 

 

31 

2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

 

 

392 

 

 

 

 

 

 

 

 

411 
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-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

1981 

 

1952 

 

 

29 

2181 

 

2146 

 

 

35 

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

256 

 

241 

5. Oxucu gəliĢi   

6. Kitab veriliĢi   

7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Gömür kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Gömür kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1956 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7112, ġahbuz 

rayonu, Gömür kəndi   

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-27-04 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova Nuridə 

Əziz qızı 43-27-04, 43-

26-15 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 
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15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1229 

 

1212 

 

17 

1431 

 

1407 

 

24 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

322 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

340 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

816 

 

793 

 

 

23 

927 

 

901 

 

 

26 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

133 

 

130 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   
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 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

  
Güney Qışlaq orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Güney QıĢlaq kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1972 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7115, ġahbuz 

rayonu, Güney QıĢlaq 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-18-66 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 
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   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Cavadova Nura 

Haqverdi qızı, 43-18-66, 

43-18-52 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1279 

 

1263 

 

16 

1471 

 

1449 

 

22 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

 

 

325 

 

 

347 



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

411 

 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

798 

 

 

778 

 

20 

885 

 

 

862 

 

23 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

80 

 

73 

 5. Oxucu gəliĢi 795 735 

 6. Kitab veriliĢi 842 806 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 

 
Külüs kənd orta məktəbinin kitabxanası  

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

                                         
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Külüs kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1979 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7113, ġahbuz 

rayonu, Külüs kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-15-27 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 2 

 -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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Məhərrəmova Aytən 

Sahib qızı, 43-15-27,  

43-14-32 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Hüseynov Taməddin 

Nurəddin oğlu, 43-14-43 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 
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12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

                                                                                                              
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3846 

 

 

3820 

 

 

26 

4436 

 

 

4405 

 

 

31 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 

         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

1559 

 

 

1975 
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2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

1528 

 

31 

1934 

 

41 

 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

221 

 

232 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Qarababa kənd orta məktəbin kitabxanası  

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
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1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Qarababa kənd orta 

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1962 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7100, ġahbuz 

rayonu, Qarababa kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-41-63 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Rüstəmova Xalidə Zahid 

qızı 43-41-63, 43-41-83 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1460 

 

1440 

 

20 

1678 

 

1653 

 

25 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

310 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

325 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

735 

 

 

722 

 

13 

840 

 

 

821 

 

19 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

150 

 

160 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 
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-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
 

Nursu kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Nursu kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1960 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7100, ġahbuz 

rayonu, Nursu kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-20-51 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Hüseynova Gülsənəm 

Ərrəhman qızı 43-20-51, 

43-20-38 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1542 

 

 

1521 

 

 

21 

1762 

 

 

1735 

 

 

27 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

 

 

315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340 
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-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

3 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

761  

 

 

740 

 

21 

865 

 

 

832 

 

33 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

131 

 

128 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 1482 1235 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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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-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 
 

Şada kənd orta məktəbin kitabxanası 

 

1. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġada kənd orta məktəbin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1990 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7116, ġahbuz rayonu, 

ġada kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-24-74 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Xudaverdiyeva Südabə 

Vəli qızı 43-24-74,  43-

23-06 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri  
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(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası 

Abonementdə (KAA) iĢtirakı (hansı 

kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

988 

 

973 

 

15 

1082 

 

1062 

 

20 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

295 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

323 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

645 

 

 

635 

 

10 

813 

 

 

797 

 

16 
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-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

48 

 

45 

 5. Oxucu gəliĢi 480 435 

 6. Kitab veriliĢi 515 482 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Badamlı kənd orta məktəbin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Badamlı kənd orta 

məktəbin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1968 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7116, ġahbuz 

rayonu, Badamlı kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-23-81 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 
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 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Orucova Tünzalə Aydın 

qızı,43-23-81 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

2433 

 

2415 

 

18 

2766 

 

2740 

 

26 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 
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cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

310 

 

 

 

 

 

 

 

347 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

1137 

 

 

1122 

 

15 

1431 

 

 

1410 

 

21 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

105                                  

 

111  

 5. Oxucu gəliĢi 1030          1115 

 6. Kitab veriliĢi 1142 1312  

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 

Qızıl Qışlaq kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Qızıl QıĢlaq kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1973 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7115, ġahbuz 

rayonu, Qızıl QıĢlaq 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-19-44 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, 

mobil) 

Məmmədova Hicran 

Nəriman qızı, 43-19-44, 

43-18-23 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 
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Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1735 

 

 

1712 

 

 

23 

1875 

 

 

1845 

 

 

30 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 

         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 

846 

 

 

820 

918 

 

 

888 
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-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

26 

 

30 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

78 

 

73 

 5. Oxucu gəliĢi 782 745 

 6. Kitab veriliĢi 915 859 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 
Şahbuzkənd orta məktəbinin kitabxanası  

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

ġahbuzkənd orta 

məktəbinin kitabxanası 
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2. Yaranma tarixi 1961 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7113, ġahbuz  

rayonu, ġahbuzkənd 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Rüstəmova Ġlkinə Elxan 

qızı, 43-06-24 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
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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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

3728 

 

3706 

 

22 

3982 

 

3957 

 

25 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

327 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

340 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

1531 

 

 

1503 

 

28 

1760 

 

 

1728 

 

32 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

192 

 

181 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 
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-oxucular üçün 

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Türkeş kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

TürkeĢ kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1972 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7116, ġahbuz  

rayonu, TürkeĢ kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-32-57 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Muradova Əzizə 

Babaverdi qızı, 43-32-57 

 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

1171 

 

1150 

 

21 

1239 

 

1212 

 

27 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

 

 

320 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

340 

 

 

 

 

 

 

3 

4 
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-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

758 

 

 

738 

 

28 

832 

 

 

802 

 

30 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

74 

 

70 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Biçənək kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Biçənək kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1970 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-7112, ġahbuz 

rayonu, Biçənək kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 43-31-45 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, 

mobil) 

Hüseynov Hüseyn 

Kərim oğlu ,43-31-

64,43-31-45 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı 

(hansı ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri 

(kitabxanada avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistem 
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15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4002 

 

3981 

 

21 

4301 

 

4274 

 

27 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

340 

 

 

 

 

 

 

3 

5 

 

 

 

370 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

2041 

 

 

2010 

 

31 

2340 

 

 

2307 

 

33 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

221 

 

214 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

435 

 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

                        Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

   O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Şərur rayonu  

 
Şərur şəhər 1 saylı orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı ġərur Ģəhər 1 saylı 

orta məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800,  ġərur 

Ģəhəri, S. Vurğun küç. 

25 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-83-56, 42-23-56 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Soltanova Rəsmiyyə 

Çölü  qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanaları haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 
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14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 10211 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

384 

4266 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

16 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

  

 

4266 
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-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

16 

24 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

380 

 5. Oxucu gəliĢi  80 

 6. Kitab veriliĢi  78 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

M. Seyidov adına Şərur şəhər  2 saylı  orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı M. Seyidov adına 

ġərur Ģəhər 2 saylı  

orta məktəbinin 

kitabxanası 
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2. Yaranma tarixi 1986 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur Ģəhəri, 

Heydər Əliyev pros. 

41A 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-32-46 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə 2 

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Seyidova Fatma 

Həsən qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

Əsədova Zərgül 

Qasım qızı, 42-31-82 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 
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1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 19089 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

9123 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

830 

 5. Oxucu gəliĢi  140 

 6. Kitab veriliĢi  138 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 
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-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

  

 

 

E. Əhmədov adına 1 saylı Dəmirçi kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı E. Əhmədov adına 1 

saylı Dəmirçi kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1961 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur rayonu, 

Dəmirçi kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-70-49 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 2 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  
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 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Əliyeva Natavan Nəcəf 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

Məmmədova Turkan 

BaxĢəli qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanaları haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

4514 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

 

114 
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

38 

26 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

4514 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

380 

 

 5. Oxucu gəliĢi 200  

 6. Kitab veriliĢi 180  

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 

Şəhid İ. Əliyev adına Dəmirçi kənd 2 saylı orta məktəbinin 

kitabxanası 
 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

  
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı ġəhid Ġ. Əliyev 

adına Dəmirçi 

kənd 2 saylı orta 

məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1982 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Dəmirçi 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Cəlilova Yazgül 

Ġslam qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 
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12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar Xəzər, Bakı 

nəĢriyyatları 

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 9945 

 

9945 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
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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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

120 

 5. Oxucu gəliĢi  20 

 6. Kitab veriliĢi  22 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

 11 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

Z. Zeynalov adına Qorçulu kənd orta məktəbinin kitabxanası 
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I.  Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

Z. Zeynalov adına 

Qorçulu kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1967 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800,  ġərur 

rayonu, Qortçulu 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, 

adı, atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Nəcəfov Nüseyn 

Məmməd oğlu 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası 

haqqında Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 
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15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 2715 

 

 

2715 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

380 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

8 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

 1328 
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-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

135 

 5. Oxucu gəliĢi  20 

 6. Kitab veriliĢi  20 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

A. Rəhimov adına Dübəndə kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

  
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı A. Rəhimov 

adına Dübəndə 

kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1947 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Dübəndə 
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kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-97-93 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet saytının 

ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

ġirəliyeva 

Reyhan Asif qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxananası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 
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1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 6500 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 380 

 

3090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

3090 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

300 

 5. Oxucu gəliĢi  50 

 6. Kitab veriliĢi  47 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 
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-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

İ. Məmmədov adına Çomaxtur kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Ġ. Məmmədov 

adına Çomaxtur 

kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1976 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Çomaxtur 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-41-53 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  
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 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Ġsmaylova 

Ruhiyyə Ġbrahim 

qızı  

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

6222 

 

6202 

 

 

 

20 

10201 

 

10173 

 

 

28 
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-digər materiallar 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

11 

 

 

 

1171 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 

 

 

 

3903 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

343 

 

340 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi 30 35 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   
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-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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M. Əsgərov adına Püsyan kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı M. Əsgərov adına 
Püsyan kənd orta 

məktəbinin  

kitabxanası  
2. Yaranma tarixi   1949 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Püsyan 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-82-10 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Qasımova Ofelya 

Abbasəli qızı, 42-

81-89 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 
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14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 10318 

 

 

 

 

 

170 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

3521 
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-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

16 

8 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

166 

 5. Oxucu gəliĢi  80 

 6. Kitab veriliĢi  79 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Z. H. Hüseynov adına Xanlıqlar kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Z. H. Hüseynov 

adına Xanlıqlar 

kənd orta 

məktəbinin  
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kitabxanası 

2. Yaranma tarixi  1970 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Xanlıqlar 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-85-26 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Səfərova Lətafət 

Qurban qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 8044 

 

 

8044 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 3434 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

180 

 5. Oxucu gəliĢi  59 
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 6. Kitab veriliĢi  50 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

Polkovnik M. Mahmudov adına Muğanlı kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

  

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Polkovnik M. 

Mahmudov adına 
Muğanlı kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1975 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur rayonu, 

Muğanlı kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-14-54 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

462 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Seyidova Səbinə 

Mirməmməd  qızı,  

42-13-04 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

 4558 
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-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

 

385 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

125 

 5. Oxucu gəliĢi  50 

 6. Kitab veriliĢi  50 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

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

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

M. N. Seyidov adına Oğlanqala kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı M. N. Seyidov 

adına Oğlanqala 

kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1960 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Oğlanqala 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-57-30 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Baliyeva Gülizar 

Səyyad qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 

 

 

 

 

 

7014 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 
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-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

200 

 5. Oxucu gəliĢi  145 

 6. Kitab veriliĢi  45 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

 12 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

İlyasoğlu Abbasov adına Çərçiboğan kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Ġlyasoğlu Abbasov 

adına Çərçiboğan 

kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1961 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Çərçiboğan 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0136) 42-72-71 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Quliyeva Laimə 

Hafiz qızı 42-72-65 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 
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11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 15515 

 

 

 

 

 

80 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

 

515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı  9137 
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         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

196 

 5. Oxucu gəliĢi  27 

 6. Kitab veriliĢi  27 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

S. Əsədov adına Axamət kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
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1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı S. Əsədov adına 

Axamət kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1980 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-13690, ġərur 

rayonu, Axamet 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Məmmədova 

Kəmalə Lətif qızı 

42-65-15 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

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

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 3547 

 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

1223 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

96 

 5. Oxucu gəliĢi  11 

 6. Kitab veriliĢi  10 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

 

18 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

M. Mahmudov adına Şəhriyar kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 
 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı M. Mahmudov 

adına ġəhriyar 

kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1986 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, ġəhriyar 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

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

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Əliyeva Röya 

Telman qızı  

42-33-63 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 
II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 
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1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 4300 

 

 

4300 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

6 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 2035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

6 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

175 

 5. Oxucu gəliĢi  34 

 6. Kitab veriliĢi  30 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 
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 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

Şəhid F.Əliyev adına Həmzəli kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı ġəhid F.Əliyev 

adına Həmzəli 

kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1985 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Həmzəli 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  
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 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Məmmədova 

Tovuz Firudin qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 2317 

 

2317 
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 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

380 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

26 

31 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

175 

 5. Oxucu gəliĢi  50 

 6. Kitab veriliĢi  128 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 
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      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 
 

 

S. İ. Xətai adına Danyeri kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı S. Ġ. Xətai adına 

Danyeri kənd orta 

məktəbinin 

kiatbaxanası 

2. Yaranma tarixi 1978 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Danyeri 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 
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8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Məmmədov 

Ayxan  Hüseyn 

oğlu 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 7217 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

  

 

380 
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-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

120 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 2847 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

130 

 5. Oxucu gəliĢi  40 

 6. Kitab veriliĢi  39 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 

 

 

F. Əhmədov adına Tumaslı kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı F. Əhmədov adına 

Tumaslı kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1947 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Tumaslı 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-16-32 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Ġsmayılova Xəyalə 

Rəfail qızı, 

42-79-68 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

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

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 10431 

 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

385 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 

 

28 

38 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 

         O cümlədən: 

 2995 
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- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

2992 

 

3 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

300 

 5. Oxucu gəliĢi  30 

 6. Kitab veriliĢi  130 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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N. Cəfərov adına Tənənəm kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı N. Cəfərov adına 

Tənənəm kənd 

orta məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1982 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Tənənəm 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Eyvazova Kamilə 

Hüseyn qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 
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14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 4636 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

 1484 
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-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

130 

 5. Oxucu gəliĢi  40 

 6. Kitab veriliĢi  50 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Şəhid Ə. Camalov adına Maxta kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 
 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı ġəhid Ə. Camalov 

adına Maxta kənd 

orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1968 
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3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Maxta 

kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-66-97 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Əliyeva Sona 

Məhəmməd qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
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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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 4560 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

23 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

200 

 5. Oxucu gəliĢi  70 

 6. Kitab veriliĢi  70 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi   
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nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

Nizami Gəncəvi adına Muğancıq - Mehrab kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Nizami Gəncəvi 

adina Muğancıq-  

Mehrab kənd orta 

məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1980 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, 

Muğancıq- 

Mehrab kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-35-79 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   
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 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Babayeva Fürüzə 

Məhəmməd qızı, 

42-33-64 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

 3825 

 

 

3650 
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-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 

 

175 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

170 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

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

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

Şəhid A. Fərəcov adına Yuxarı Daşarx kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı ġəhid A. Fərəcov 

adına Yuxarı 

DaĢarx kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1949 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Yuxarı 

DaĢarx kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  
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 -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 (iĢ, ev, mobil) 

Cəfərova Tahirə 

Zəfər qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 3375 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

26 

17 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

1415 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

130 

 5. Oxucu gəliĢi  40 

 6. Kitab veriliĢi  36 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

Şəhid V. Həsənov adına Yuxarı Yaycı  kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı ġəhid V. Həsənov 

adına Yuxarı Yaycı  

kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1948 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Yuxarı Yaycı 

rayonu 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Hüseynova Mərziyə 

Miribrahim qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 
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10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

  

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 
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-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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C. Məmmədquluzadə adına Cəlilkənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ 

variantı 

C.Məmmədquluzadə 

adına Cəlilkənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1885 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Cəlilkənd 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Əliyeva Fatma 

Bayram qızı, 

42-24-30 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və 

telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası 

haqqında Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 
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14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

5120 

 

 

5120 

5357 

 

 

5357 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

41 
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-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

220 

 5. Oxucu gəliĢi  150 

 6. Kitab veriliĢi  150 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

A. Cavadov adına Gümüşlü kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı A. Cavadov adına 

GümüĢlü kənd orta 

məktəbinin  kitabxanası  
2. Yaranma tarixi 1986 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur rayonu, 

GümüĢlü kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  
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5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Yunusova ġəfiqə Mobil 

qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)  3746 
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       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 

3576 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

31 

19 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

1163 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

94 

 5. Oxucu gəliĢi  16 

 6. Kitab veriliĢi  15 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 
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-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

Oktay Məmmədov adına Azadlıq  kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Oktay Məmmədov 

adına Azadlıq 

kənd orta 

məktəbinin 

kitbxanası  
2. Yaranma tarixi 1983 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Azadlıq 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-95-89 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 
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 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Məmmədov 

Nəsrəddin Zöhrab 

oğlu, 42-15-38 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II . 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 5500 
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 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

3108 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

150 

 5. Oxucu gəliĢi  50 

 6. Kitab veriliĢi  49 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 
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      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

Kərim Kərimov adına Qarahəsənli kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

   
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Kərim Kərimov 

adına Qarahəsənli 

kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1974 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, 

Qarahəsənli kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-95-89 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Əhmədova Vəfa 

Zülfüqar qızı, 42-

18-87 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 2354 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

  

 

354 
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-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

1754 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

180 

 5. Oxucu gəliĢi  27 

 6. Kitab veriliĢi  25 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

N. İsmayılov adına Kərimbəyli kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı N. Ġsmayılov adına 

Kərimbəyli kənd 

orta məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1968 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, 

Kərimbəyli kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-52-64 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Məmmədova 

Firəngiz Hətəm 

qızı, 42-54-07 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

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

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 5494 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

  

5494 
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-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 17 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

2022 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

115 

 5. Oxucu gəliĢi  32 

 6. Kitab veriliĢi  30 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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N. İsgəndərov adına Xələc kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı N. Ġsgəndərov 

adına Xələc kənd 

orta məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1987 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Xələc 

kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-83-56 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Əliyeva Məhruzə 

Ġbrahim qızı,  

42-12-52 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada  
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avtomatlaĢdırılan proseslər) 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 2643 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 
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-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

105 

 5. Oxucu gəliĢi  30 

 6. Kitab veriliĢi  130 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

Z. Hacıyev adına Zeyvə kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Z. Hacıyev adına 

Zeyvə kənd orta 

məktəbinin 
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kitabaxanası 

2. Yaranma tarixi 1986 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136,ġərur 

rayonu, Zeyvə 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-87-59 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Axundova 

VüsaləVəliyullah 

qızı, 42-87-48, 42-

98-24 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar ÇaĢıoğlu, Xəzər 
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nəĢriyyatları 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

9568 10431 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 
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 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

485 

 5. Oxucu gəliĢi  28 

 6. Kitab veriliĢi  505 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Q. Abidov adına Kürçülü kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Q. Abidov adına 

Kürçülü kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1976 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Kürçülü 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

518 

 

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Kərimova Əminə 

Xəlil qızı, 752-67-

44 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

 3118 
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-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

1234 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

113 

 5. Oxucu gəliĢi  80 

 6. Kitab veriliĢi  88 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

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

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

Şəhid M. Babayev adına Vərməziyar kənd orta məktəbinin 

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı ġəhid M. Babayev 

adına Vərməziyar 

kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1976 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, 

Vərməzyar kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-86-61 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar 1 

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Hümbətova Ġlahə 

Ġsgəndər qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 5601 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 
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-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

70 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

1317 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

170 

 5. Oxucu gəliĢi  23 

 6. Kitab veriliĢi  120 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 

 

 

Y. Məmmədov adına  Dizə kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Y.Məmmədov 

adına Dizə kənd 

orta məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1947 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Dizə kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Sadiqova Xalidə 

Yusif qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 
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12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 6413 

 

 

6196 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 

31 

 

26 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı   
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         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

220 

 5. Oxucu gəliĢi  49 

 6. Kitab veriliĢi  149 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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N. Tusi adına Aşağı Yaycı kənd orta məktəbinin  

kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı N. Tusi adına 

AĢağı Yaycı kənd 

orta məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1972 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, AĢağı 

Yaycı kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Avsuvarova Aidə 

Cahangir qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada  
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avtomatlaĢdırılan proseslər) 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxanaların əsas göstəriciləri 
 

№ Məlumatlar və göstəricilər Ġllər üzrə 

2006 2007 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 3950  

 O cümlədən :   

 -kitablar 3950  

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -digər materiallar   

2. Fondun komplektləĢdirilməsi:   

 -cəmi necə adda kitab və kitabça daxil 

olmuĢdur (o cümlədən hədiyyələr) 

  

 Kitabların nüsxələrinin sayı   

 -dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)   

 -dissertasiyalar (magistr)   

 -avtoreferatlar   

 -elektron informasiya daĢıyıcıları   

 -audio və video vasitələr   

 -qəzetlər 18  

 -jurnallar 21  

 -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 Ġcra 

Aparatından 

  

 -M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan   

 -F.Köçərli adına Respublika UĢaq 

kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

 -digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən   
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 -beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan   

 -müəlliflərdən   

 -digər mənbələrdən   

4. Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

 

110 

 

5. Oxucu gəliĢi 50  

6. Kitab veriliĢi 80  

7. Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar 

(Məcburi nüsxə alanlar üçün): 

  

 -neçə adda məcburi nüsxə alınıb   

 -cəmi məcburi nüsxələrin sayı   

8. Kompyuterlərin ümumi sayı   

      O cümlədən:   

 -lokal Ģəbəkədə   

 -internetə çıxıĢı olan   

 -oxucular üçün   

9. Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa):   

 -internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı   

 -internetdən istifadə edənlərin sayı:   

 O cümlədən:   

 -Kitabxana əməkdaĢları   

 - 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   

 -“DiyarĢünaslıq”  MB (БД)   

 -baĢqa MB  (БД)   

 

 

 

Şahbulaq kənd orta məktəbinin kitabxanası 
                                                                                   

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı ġahbulaq kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1988 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 
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rayonu, ġahbulaq 

kəndi  

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-60-00 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Eminova Nəzakət 

Yasin qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ 

 

Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 
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1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 1620 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

145 

 5. Oxucu gəliĢi  50 

 6. Kitab veriliĢi  108 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 
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-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

Yeni Havuş kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Yeni HavuĢ kənd 

orta məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 2003 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu,  Yeni 

HavuĢ kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  
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 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Həsənova Nəcibə 

Hüseyn qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 1420 

 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi:   
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-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

820 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 600 

 

600 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

122 

 5. Oxucu gəliĢi  22 

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 
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-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

Çəmənli kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Çəmənli kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1984 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Çəmənli 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-17-55 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə 2 

 -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 (iĢ, ev, mobil) 

Abdullayev 

Vilayət Abdulla 

oğlu, 42-17-55 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

Həsənov Cəlil 

Ġbrahim oğlu, 
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(iĢ, ev, mobil) 42-77-28 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 4889 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 
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-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

2313 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

156 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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 Sərxanlı kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Sərxanlı kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1984 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Sərxanlı kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-38-29 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet saytının 

ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı  

   o cümlədən:   

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Hüseyinova Səidə 

Yaqub qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

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

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 4675 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 
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-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

126 

 5. Oxucu gəliĢi  31 

 6. Kitab veriliĢi  125 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Dərvişlər kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

                   I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı DərviĢlər kənd 

orta məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1950 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, DərviĢlər 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

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

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Əliyeva Tünzalə 

Abbas qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)  1967 
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       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

185 

 5. Oxucu gəliĢi  20 

 6. Kitab veriliĢi  119 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 
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-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Qarxun kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Qarxun kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1961 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Qarxun 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-22-92 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Vəliyeva Gülər 

Yunis qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ  
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sistem 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 11088 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 

 

26 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

  

 

3020 
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-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

8 

 

6 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Kosalar kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Kosalar kənd orta 

məktəbinin kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1962 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur rayonu, 

Kosalar kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-53-20 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet  
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saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Məmiyeva Ruhəngiz 

Ziyafər qızı, 42-06-12  

741-95-44 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

 4132 

 

 

4132 
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-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 7 

 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

185 

 5. Oxucu gəliĢi  130 

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 
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-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

Ələkli kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Ələkli kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1980 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Ələkli 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

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

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Həsənova Səbinə 

Yusif qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 4434 

 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

  

 

380 
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-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

180 

 

23 

27 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

146 

 5. Oxucu gəliĢi  30 

 6. Kitab veriliĢi  129 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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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-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

 

 

Aşağı Daşarx kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı AĢağı DaĢarx kənd 

orta məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1980 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, AĢağı 

DaĢarx kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-30-81 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Ġbrahimova Fizzə 

Vəli qızı, 42-03-76 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 
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Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 5407 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160 

 

19 

28 

3. Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı 

         O cümlədən: 

- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə 
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-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

210 

 5. Oxucu gəliĢi  27 

 6. Kitab veriliĢi  116 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Ərəbyengicə kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Ərəbyengicə kənd 

orta məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1985 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, 

Ərəbyengicə kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-76-72 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Abbaasova Elnurə   

42-75-09 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ  



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

555 

 

sistem 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 3138 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 
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-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

58 

 5. Oxucu gəliĢi  10 

 6. Kitab veriliĢi  10 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Axura kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Axura kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1974 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Axura kəndi 
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4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Qasimova Lalə Əli 

qızı, 42-62-34 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 

1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)  4209 
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       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

21 

 

26 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

207 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

160 

 5. Oxucu gəliĢi  50 

 6. Kitab veriliĢi  150 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 
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-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

Yengiçə  kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Yengiçə  kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1920 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Yengiçə 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-20-16 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  
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 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Babayeva Nuranə 

Arif qızı, 42-44-82 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 5760 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

  

 

340 
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

15 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

 

1 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

200 

 5. Oxucu gəliĢi  20 

 6. Kitab veriliĢi  220 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmudkənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Mahmudkənd orta 

məktəbinin  

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1950 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, 

Mahmudkənd 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-66-97 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

M. Sona Ġsa qızı, 

42-68-01,42-66-87 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 
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10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 6936 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

  

 

450 
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-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

15 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

410 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

 1 

 

1 

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Dərəkənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Dərəkənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1976 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Dərəkənd 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet saytının 

ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Hüseynəliyeva 

Nigar Mehdi qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 
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14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 5694 

 

 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

  

 

2699 
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-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

145 

 5. Oxucu gəliĢi  10 

 6. Kitab veriliĢi  109 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Yeni Havuş kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Yeni HavuĢ kənd 

orta  məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1992 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 
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rayonu, Yeni 

HavuĢ kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-02-85 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Mahmudova 

Səbinə Leysi qızı, 

42-02-85 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
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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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 1619 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

16 

 

 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 800 

 

320 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

132 

 5. Oxucu gəliĢi  32 

 6. Kitab veriliĢi  130 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi   
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nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Təzəkənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Təzəkənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1985 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Təzəkənd 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-82-60 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  
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 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Abdullayeva Zərifə 

Məcid qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II.  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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 2094 

 

 

 

 

 

250 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

  

 

1230 
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cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

1230 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 
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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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

Siyaqut kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Siyaqut kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1929 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Siyaqut 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-55-07 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Quliyeva NiĢanə 

Məmməd qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 
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11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 1436 

 

 

1409 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
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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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

160 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Kürkənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 
 

1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Kürkənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1976 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Kürkənd 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-04-12 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Babayeva  Çimnaz 

Sənnalı qızı 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ  
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sistem 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 3281 

 

 

3281 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

  

1629 
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-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

70 

 5. Oxucu gəliĢi  10 

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 
Alişar kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı AliĢar kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1974 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, AliĢar 
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kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) (0136) 42-11-24 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Məmmədova 

Teyyubə Vasif 

qızı, 42-11-23,  

42-12-53 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri 
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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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 3326 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

343 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 2983 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

121 

 5. Oxucu gəliĢi  24 

 6. Kitab veriliĢi  120 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi   
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nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

Arbatan kənd orta məktəbinin kitabxanası  

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatla 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Arbatan kənd orta 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1986 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Arbatan 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  
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 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

Əliyeva Ulduz 

Camal qızı 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə  

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 4527 
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 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 2588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

12 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

145 

 5. Oxucu gəliĢi  80 

 6. Kitab veriliĢi  140 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 
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      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

İbadulla kənd orta məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Ġbadulla kənd orta 

məktəbinin  

kitabxanası  

2. Yaranma tarixi 1932 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-1136, ġərur 

rayonu, Ġbadulla 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-93-06 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Hüseynova Ramilə 

Sərdar qızı,  

42-75-85 
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9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 
 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 10754 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 
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-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

31 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

4675 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

365 

 5. Oxucu gəliĢi  52 

 6. Kitab veriliĢi  250 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 
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-baĢqa MB  (БД) 

 

 

 

Diyadin kənd əsas məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Diyadin kənd əsas 

məktəbinin 

kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1995 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Diyadin 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 b)İxtisas üzrə  

 -ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar 1 

 -orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar  

 -orta təhsilli kitabxanaçılar  

8. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı, 

atasının adı və telefonları (iĢ, ev, mobil) 

Ələkbərov Səxavət 

Ələkbər oğlu, 

 42-16-72 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil məktəb 

kitabxanası haqqında 

Əsasnamə 
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13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 1803 

 

 

 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

  

 

380 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

24 

17 

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 Ġcra 

Aparatından 

 1256 
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-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 

120 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

156 

 5. Oxucu gəliĢi  50 

 6. Kitab veriliĢi  190 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

Axura kənd əsas məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Axura kənd əsas 

məktəbinin  
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kitabxanası 

2. Yaranma tarixi 1995 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Axura 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-87-59 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:   

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər 1 

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

Nağıyeva Məlahət 

Tofiq qızı, 

42-63-65 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  
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II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 1924 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

1042 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin)   



Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

____________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası______________ 

 

 

592 

 

ümumi sayı 61 

 5. Oxucu gəliĢi   

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

Qaraburc kənd əsas məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Qaraburc kənd 

əsas məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1996 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Qaraburc 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə)  

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 
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 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  

 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 (iĢ, ev, mobil) 

AlıĢova Gülzadə 

Ġmanlı qızı, 

 (050) 359- 85 -40 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

 

 

 

II.Kitabxananın əsas göstəriciləri 

 
№ Məlumatlar və göstəricilər 

 

İllər üzrə 

2007 2008 

1 2 3 4 
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1. Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi) 

       O cümlədən : 

-kitablar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 2067 

 

 

2067 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi: 

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

  

 

 

 

993 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

61 

 5. Oxucu gəliĢi  56 

 6. Kitab veriliĢi   

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 
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 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 

-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 

  

 

 

 

 

Danyeri kənd əsas məktəbinin kitabxanası 

 

I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar 

 
1. Kitabxananın rəsmi adı və onun qısaldılmıĢ variantı Danyeri kənd əsas 

məktəbinin 

kitabxanası 
2. Yaranma tarixi 1992 

3. Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə) Az-6800, ġərur 

rayonu, Danyeri 

kəndi 

4. Telefonu (kodunu göstərməklə) 42-87-59 

5. Kitabxananın faksı (əgər vardırsa)  

6. Kitabxananın elektron  poçtunun və Ġnternet 

saytının ünvanı (əgər vardırsa) 

 

7. Kitabxana əməkdaĢları haqqında məlumat:  1 

 a)Say üzrə  

 - Kitabxanada iĢləyənlərin ümumu sayı 1 

   o cümlədən:  

 - mütəxəssislər  

 - texniki iĢçilər  
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 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 (iĢ, ev, mobil) 

Allahverdiyeva 

Ġfadə Məhərrəm 

qızı, 42-01-22 

9. Kitabxananın direktorunun (müdirinin) 

müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və telefonları 

(iĢ, ev, mobil) 

 

10. Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaĢlığı (hansı 

ölkə, hansı sahə) 

 

11. Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında 

məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar) 

 

12. Kitabxananın gündəlik iĢində istifadə olunan 

normativ (xidməti) sənədlər: 

Ümumtəhsil 

məktəb 

kitabxanası 

haqqında 

Əsasnamə 

13. AvtomatlaĢmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada 

avtomatlaĢdırılan proseslər) 

 

14. Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaĢdırılmıĢ 

sistem 

 

15. Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə 

(KAA) iĢtirakı (hansı kitabxana ilə) 

 

16. ƏməkdaĢlıq etdiyi nəĢriyyatlar  

 

 

II. 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 daĢıyıcıları 

-digər materiallar 

 2383 

 2. Fondun komplektləĢdirilməsi:   
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-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuĢdur (o 

cümlədən hədiyyələr) 

Kitabların nüsxələrinin sayı 

-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq) 

-dissertasiyalar (magistr) 

-avtoreferatlar 

-elektron informasiya daĢıyıcıları 

-audio və video vasitələr 

-qəzetlər 

-jurnallar 

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

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 Ġcra 

Aparatından 

-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan 

-F.Köçərli adına Respublika UĢaq kitabxanasından 

-ABġ səfirliyindən 

-digər  səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən 

-beynəlxalq  təĢkilat və qurumlardan 

-müəlliflərdən 

-digər mənbələrdən 

 1217 

 4.  Kitabxananın  oxucularının (istifadəçilərinin) 

ümumi sayı 

  

176 

 5. Oxucu gəliĢi  60 

 6. Kitab veriliĢi  195 

 7.  Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi 

nüsxə alanlar üçün): 

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb 

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı 

  

 8. Kompyuterlərin ümumi sayı 

      O cümlədən: 

-lokal Ģəbəkədə 

-internetə çıxıĢı olan 

-oxucular üçün 

  

9.  Ġnternet haqqında məlumat (əgər vardırsa): 

-internetə qoĢulan kompyuterlərin sayı 

-internetdən istifadə edənlərin sayı: 

      O cümlədən: 
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-Kitabxana əməkdaĢları 

- 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 

-“DiyarĢünaslıq”  MB (БД) 

-baĢqa MB  (БД) 
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Əlavələr 

 

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, bəĢər mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətləri nəsildən-

nəslə çatdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi potensialının 

artırılmasında kitabxanamız əvəzsiz rol oynayır. 

Ölkəmiz qədim dövrlərdən baĢlayaraq öz yüksək kitab mədəniyyəti ilə 

seçilmiĢ və zəngin kitabxanaları ilə tanınmıĢdır. Azərbaycanın müxtəlif 

kitabxanalarında saxlanılan və xalqımızın ədəbi-estetik, elmi-mədəni fikir 

dünyasını əks etdirən çox sayda əlyazma XIX əsrin əvvələrindən regionda 

cərəyan edən hadisələr nəticəsində ölkə xaricinə aparılmıĢ və bu gün də dünya 

kitabxanalarında ġərq fondlarının əsasını təĢkil edərək mühafizə olunur. 

XIX əsrdə Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının güclənməsi, neft 

sənayesinin görünməmiĢ yüksəliĢi və ictimai-siyasi həyatda baĢ verən 

dəyiĢikliklər ölkəmizin elm-mədəniyyət mərkəzi kimi tanınan Ģəhərlərində 

kitabxanalar Ģəbəkəsinin yaradılması və geniĢləndirilməsinə gətirib çıxarmıĢdır. 

XX əsrdə milli kitabxana mədəniyyəti tarixinin yaddaqalan hadisələri 

baĢ vermiĢ və respublikanın ən böyük kitab xəzinələri yaradılmıĢ, bütün 

bölgələri əhatə edən geniĢ kitabxanalar Ģəbəkəsi qurulmuĢ və mərkəzləĢdirilmiĢ, 

kitabxanaların maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiĢ və Kitab Palatası təĢkil 

edilmiĢdir. 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi nəticəsində erməni 

silahlı dəstələri iĢğala məruz qoyduqları ərazilərimizdə vandalizm aktı törətmiĢ, 

illərlə fondlarında 4 milyondan artıq kitabın mühafizə olduğu 1000-ə yaxın 

kitabxananı və kitabxana filiallarını birləĢdirən mərkəzləĢdirilmiĢ kitabxana 

sistemlərinin bütünlüklə dağıtmıĢlar. 

Bu gün geniĢ kitabxana-informasiya Ģəbəkəsinə malik Azərbaycanda 12 

mindən çox müxtəlif tipli kitabxana mövcuddur. 1996-cı ildə Azərbaycan 

höküməti “Azərbaycan Respublikasında kitabxana iĢinin vəziyyəti və onu 

yaxĢılaĢdırmaq tədbirləri haqqında” qərar qəbul etmiĢdir. 1999-cu ildə 

“Kitabxana iĢi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə 

minmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan dilində latın 

qrafikası ilə kütləvi nəĢrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 2004-cü il 12 yanvar 
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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 nəĢr olunmuĢ və ölkə kitabxanalarına hədiyyə edilmiĢdir. Yeni 

nəĢrlər kitabxana fondlarını və onlardan istifadə imkanlarını xeyli 

geniĢləndirməklə yanaĢı, həmin kitabxanaların yerləĢdirilməsi baxımından 

çətinliklər yaratmıĢdır. 

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 yaxĢılaĢdırılmasının ölkəmizin ictimai-

mənəvi həyatının daha da canlanmasına təsiri baxımından böyük əhəmiyyətini 

və Azərbaycanın informasiya cəmiyyətinə doğru əhatəli inkiĢaf perspektivlərini 

nəzərə alaraq, elmi-mədəni sərvətlərdən hərtərəfli istifadə imkanlarının 

geniĢləndirilməsi və eləcə də  Azərbaycan kitabxanalarının dünya informasiya 

məkanına daxil olmasının təmin edilməsi məqsədilə qərara alıram:  

 1.Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, 

Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Ġnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi 

ilə birlikdə: 

 1.1. Azərbaycan Milli Kitabxanasının modernləĢdirilməsi, 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 daĢıyıcılarına 

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 inkiĢafı üzrə Dövlət Praqramı”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 
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texnologiyaları ilə təchizatına dair tədbirlər planını hazırlayıb iki ay müddətinə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin. 

 4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası “Akademiya Ģəhərciyi”nin 

ərazisində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Kitabxanası üçün 

yeni binanın tikilməsi ilə bağlı təkliflərin bir ay müddətinə 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 Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı Ģəhəri, 20 aprel 2007-ci il 

 saylı 2106 
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