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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ 
TURİZM NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI 

 
QƏRAR 

 
№ 7/1 Bakı şəh.    14 oktyabr 2016-cı il 

 
 

Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən həyata keçirilən 
“Açıq kitabxana” layihəsi haqqında 

 
Qlobal informasiya cəmiyyətinin inkişafı şəraitində Azərbay-

can Respublikasının kitabxanaları da dövlətin mədəni tərəqqisinə 
mühüm töhfələr verməkdədir. Hazırda respublikanın kitabxana-
informasiya şəbəkəsinin fəaliyyəti yeni inkişaf mərhələsindədir 
və informasiya mədəniyyətinin formalaşmasında xüsusi rol oynayır. 

Son dövrlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev kitabxanaların səmərəli fəaliyyət göstərməsi, onla-
rın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, fondların zən-
ginləşdirilməsi üçün bir sıra xüsusi əhəmiyyətli sənədlər imzala-
mışdır. Həmin sənədlərin icrası nəticəsində kitabxana-informasi-
ya sahəsində yeni texnologiyalar tətbiq edilmiş, müasir kitabxa-
na-informasiya infrastrukturu yaradılmış və istifadəçilərə göstəri-
lən kitabxana-informasiya xidmətlərinın sayının və keyfiyyətinin 
artırılması, əhalinin intellektual potensialının, bilik səviyyəsinin 
inkişafı, habelə fasiləsiz təhsilin təmin edilməsi üçün əlverişli 
zəmin yaradılmışdır. 
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Bu gün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan 
kitabxanalar elmi informasiya təminatında yeni texnologiyalar 
tətbiq etməklə bərabər, oxuculara qeyri-ənənəvi informasiya və 
mütaliə xidmətləri göstərir, onların sorğularına müasir elektron 
vasitələrlə, daha müfəssəl və əhatəli cavab vermək üçün elektron 
məlumat bazalarından, habelə elektron kataloq və elektron kitab-
xanalardan istifadə edırlər. 

Hazırkı dönəmdə mütaliənin əhəmiyyətini və onun insan 
həyatındakı mühüm rolunu nəzərə alaraq, Azərbaycan Respubli-
kasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən bu istiqamət-
də həyata keçirilən tədbirlərin sistematik və daha effektiv olması 
üçün mütaliənin təbliğini özündə əks etdirən sosial layihələrin 
respublika üzrə reallaşdırılması üçün bir neçə tədbirlər planı ha-
zırlanmışdır. 

Nazirlik tərəfindən gənc nəslə mədəni xidmət göstərmək, 
məktəbli oxucuların mütaliəsinə düzgün rəhbərlik etmək, onlarda 
vətənpərvərlik, cəsurluq, ləyaqət və bu kimi ülvi hissləri tərbiyə 
etmək istiqamətində uşaq kitabxanalarının fəaliyyəti təkmilləş-
dirilmişdir. 

Respublikamızda bu sahə üzrə xidmət göstərən kitabxanala-
rın fəaliyyətinin mütərəqqi ideyalara əsaslanaraq müasir tələblərə 
uyğun qurulması, yeni üsul və metodlardan istifadə olunması, 
uşaqlarla birgə keçirilən tədbirlərin məzmunca yeniləşməsi, eyni 
zamanda uşaqların fərdi qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması, müxtə-
lif sahələr üzrə xüsusi istedada malik olan gənclərin aşkarlanma-
sı, onların fəaliyyətinin düzgün şəkildə istiqamətləndirilməsi 
məqsədilə nazirlik tərəfindən müəyyən tədbirlər həyata keçiril-
məkdədir. 

Cari ildə nazirlik tərəfindən tabelikdə olan kitabxanalara pay-
lanması məqsədilə uşaqlar üçün 19 adda kitabın çapı, nəşr məh-
sullarının satınalınması müsabiqəsi çərçivəsində isə 139 adda 
kitabın alışı həyata keçirilmişdir. 

Mütaliənin təbliği yönündə layihələrin davamlı həyata keçi-
rilməsi üçün nazirliyin kitabxana-informasiya şəbəkəsinə daxil 
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olan kitabxanaların və mühüm sosial funksiyanın icraçıları olan 
kitabxanaçıların qarşısına yeni vəzifələr qoyulmuşdur. Bunların 
arasında “Kitab bayramları”, “Nağıl otaqları”, “Səyyar kitabxa-
na”, “Mütaliə həftələri”, “Yay məktəbləri” və “Açıq kitabxana” 
layihələri cəmiyyətdə böyük maraq və rəğbətlə qarşılanmışdır. 

Hər il Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
anadan olmasının ildönümünə həsr olunmuş bütün şəhər və 
rayonlarda “Kitab bayramları” keçirilir. “Kitab bayramları” çərçi-
vəsində MKS-lərin fondlarına yeni daxil olmuş və ən çox sorğu 
verilmiş kitablar müxtəlif başlıqlar altında şəhər və rayonların 
mərkəzi hissələrində sərgilənir. 

Nazirliyin tövsiyəsi əsasında qısa müddətdə bütün mərkəzi 
kitabxanalarda uşaqlar üçün “Nağıl otaqları” yaradılmış və orada 
azyaşlı oxucuların diqqətini cəlb edəcək əşyalar, vətənpərvərlik 
hissləri aşılayan şəkillər, Azərbaycanın müxtəlif dövrlərinə aid 
mədəniyyət nümunələrini simvolizə edən kiçik suvenirlər nü-
mayiş etdirilir. Həmçinin “Nağıl otaqları”nda uşaq ədəbiyyatı, 
CD və DVD-lərdən ibarət açıq rəf üsulunda daimi sərgilər təşkil 
edililir. 

Nazirliyin kitabxana-informasiya şəbəkəsinə daxil olan mər-
kəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri tərəfindən respublikanın bütün 
şəhər və rayonlarında müxtəlif kateqoriyalara və yaş qruplarına 
aid oxucular üçün səyyar kitabxana xidməti göstərilir. Bu layihə-
nin həyata keçirilməsi şəhər və rayon ictimaiyyəti tərəfindən ma-
raqla qarşılanmış və kıtabxanalara xeyli sayda yeni oxucuların 
cəlb olunmasına nail olunmuşdur. 

Respublikada mütaliənin təşviqi və oxucu sorğularının ödə-
nilməsi istiqamətində Azərbaycan Milli Kitabxanasının fəaliyyəti 
xüsusilə qeyd olunmalıdır. 

Hazırda Mılli Kitabxananın fondunda 4 569 604 nüsxə 
ədəbiyyat toplanmışdır ki, bunun da 2 374 295 nüsxəsi kitab və 
kitabçalar, 2 195 309 nüsxəsi isə digər sənədlərdir. 
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2016-ci ilin 9 ayı ərzində kitabxanaya 15516 nüsxə ədəbiyyat 
daxil olmuş, onlardan 9315 nüsxəsi kitab, 6201 nüsxəsi isə digər 
sənəd növləridir. 

2015-ci ildə kitabxanaya 30 025 nəfər oxucu üzv olmuşdur. 
Hazırda Milli Kitabxananın potensial oxucularının sayı 93 mini 
keçmişdir, virtual oxucularının sayı isə 900 min nəfərdən artıqdır. 

Bu il Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən mütaliənin 
kütləviləşdirilməsi, kitab təbliğinin genişləndirilməsi məqsədilə 
80-ə yaxın kıtab sərgiləri, yeni kitabların təqdimat mərasimləri, 
müəlliflərlə oxucuların görüşləri, beynəlxalq və elmi konfranslar, 
yerli və beynəlxalq treninqlər və s. kütləvi tədbirlər keçirilmişdir. 

Milli Kitabxananın yerinə yetirdiyi ən vacib missiyalardan 
biri də beynəlxalq əlaqələrin daha da genişləndirilməsi və bu yol-
la Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq arenada geniş təbliğində 
fəal iştirak etməkdən ibarət olmuşdur. Azərbaycan Milli Kitabxa-
nası ilə dünyanın 35-dən artıq milli kitabxanası arasında qarşılıqlı 
əməkdaşlıq barədə Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. 

Eyni zamanda Milli Kitabxana Beynəlxalq kitab mübadiləsi 
prosesində fəal iştirak edir, xarici ölkələrdə keçirilən Beynəlxalq 
kitab sərgilərində Azərbaycan ekspozisiyalarının təşkilinə əhə-
miyyətli köməklik göstərir. Ötən il ərzində dünyanın 50-dən artıq 
milli kitabxanasına, səfirliklərə, universitetlərə və digər təşkilatla-
ra 6949 nüsxə Azərbaycanın tarixinə, mədəniyyətinə, iqtisadiyya-
tına, daxili və xarici siyasətinə, Dağlıq Qarabağ probleminə dair 
müxtəlif kitablar göndərilmişdir. 

Cari ilin 15 iyul tarixində paytaxt sakinləri və şəhərimizin 
qonaqları üçün daha təkmil, fasiləsiz və sərbəst mütaliə imkanla-
rının yaradılması məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə layihəsi əsasında Milli 
Kitabxananın nəzdində həftənin bütün günləri 24 saat ərzində 
fasiləsiz fəaliyyət göstərən və şəhər sakinlərinin, bütün vətəndaş-
ların, turistlərin sərbəst şəkildə kitab mütaliə etməsinə şərait yara-
dan “Açıq kitabxana” yaradılmışdır. 
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“Açıq kitabxana”da “Uşaq guşəsi”, “Dövri mətbuat bölməsi” 
və “Milli musiqi guşəsi” oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Eyni 
zamanda bu kitabxanada oxucular tərəfındən ən çox bəyənilən və 
müraciət olunan “Mən oxudum, sən də oxu” devizi altında “Kita-
bı kitaba dəyişmə” guşəsi də fəaliyyət göstərir. Bu xidmət vasitə-
silə hər bir vətəndaş mütaliə etdiyi öz kitabını guşəyə təhvil 
verməklə oxumadığı yeni bir kitab əldə edə bilir. Beləliklə, hər 
bir kəs mütaliə etdiyi və oxuduğu kitabların başqa şəxslər tərəfin-
dən də mütaliə olunmasına şərait yaradır. Nəticədə insanlar həm 
təmənnasız olaraq yeni kitablar götürüb oxumaq və sonra gətirib 
yenisi ilə dəyişmək imkanı qazanırlar, həm də daha çox oxunan 
kitabları müəyyən edə bilirlər. 

“Açıq kitabxana”da təşkil olunmuş “Uşaq guşəsi”ndə milli 
nəşriyyatlar tərəfindən çap olunan, oxucular və müəlliflər tərəfin-
dən Milli Kitabxanaya hədiyyə olunan kitablar nümayiş olunur. 
Bu isə “Açıq kitabxana”nı ailəvi mütaliə mərkəzinə çevirır. “Açıq 
kitabxana” fəaliyyət göstərdiyi qısa müddət ərzində insanların 
asudə vaxtlarını səmərəli keçirdikləri bir məkana çevrilmişdir. Bir 
sıra kütləvi informasiya vasitələri, o cümlədən internet saytları bu 
sərbəst mütaliə mərkəzi haqqında geniş reportajlar vermiş və in-
sanlar bu layihəni çox yüksək qiymətləndirərək – respublikanın 
və paytaxtımızın digər yerlərində təşkilini arzu etdiklərinı bildir-
mişlər. 

Bu layihənin əsas məziyyətlərindən biri də kitabın oxuculara 
yaxınlaşdırılması və onu hamı üçün əlçatan etməkdən ibarətdir. 
Məhz bunun nəticəsidir ki, hazırda “Açıq kitabxana”ya gələnlərin 
sayı 10 min nəfəri keçmişdir. Rəy və təkliflər kitabında şəhər sa-
kinləri ilə yanaşı, ölkəmizə gələn xarici qonaqların da müsbət 
təəssüratları öz əksini tapmışdır. 

Qısa müddət ərzində layihənin bir çox insanları özünə cəlb 
etməsini, passiv oxucularda belə mütaliə həvəsinin dinamikasına 
səbəb olmasını nəzərə alaraq, onun daha da təkmilləşdirilməsi və 
yeni xidmətlər əlavə etməklə oxuculara təqdim olunması, Milli 
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Kitabxananın bu layihə üzrə əldə etdiyi təcrübənin digər kitabxa-
nalarda tətbiq edilməsi məqsədəuyğundur. 

Qeyd edilənləri, habelə Kitab dövriyyəsi və nəşriyyatlarla iş 
şöbəsinin təqdim etdiyi arayışı nəzərə alaraq, Azərbaycan Res-
publikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyınin Kollegiyası 
qərara alır: 

1. Kitab dövriyyəsi və nəşriyyatlarla iş şöbəsinin “Azərbay-
can Milli Kitabxanası tərəfindən həyata keçirilən “Açıq kitab-
xana” layihəsi haqqında” arayışı nəzərə alınsın. 

2. Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Açıq kitabxana” layi-
həsi çərçivəsində fəaliyyəti təqdirəlayiq hesab edilsin və onun bu 
istiqamətdəki iş təcrübəsi respublika əhəmiyyətli və mərkəzi 
kitabxanalarda tətbiq olunsun. 

3. Azərbaycan Milli Kitabxanası (K.Tahirov): 
3.1. “Açıq kitabxana” layihəsinin daha da təkmilləşdirilməsi-

ni və kitabxana sahəsi üzrə yeni xidmətlərin oxuculara təqdim 
olunmasını; 

3.2. “Açıq kitabxana”da müəlliflərlə görüşlərin, kitab təqdi-
matlarının, ədəbi-musiqili axşamların keçirilməsini;  

3.3. Şair və yazıçıların ədəbi yaradıcılığına dəstək vermək 
üçün onların kitablarının satışı məqsədilə “Açıq kitabxana”da 
“Kitab satışı mərkəzi”nin yaradılmasını; 

3.4. Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elektron kataloqundan, 
Elektron kitabxanasından, “Azərbaycan ədəbiyyatının virtual 
kitabxanası”ndan və digər elektron kitabxanalardan oxucuların 
istifadəsi üçün “Açıq kitabxana”da kompüter avadanlıqlarının 
quraşdırılmasını təmin etsin. Hər ilin dekabr ayında görülmüş 
işlər barədə nazirliyin rəhbərliyinə məlumat versin. 

3.5. “Açıq kitabxana”nın Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
strukturunda yerləşdirilməsi barədə təkliflərini 10 gün müddətin-
də nazirliyin rəhbərliyinə təqdim etsin. 

3.6. Layihənin digər kitabxanalarda tətbiq olunması məqsə-
dilə “Açıq kitabxana”nın fəaliyyət istiqamətlərinə dair metodik 
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vəsaitin bir ay müddətində hazırlanıb yerlərə göndərilməsini tə-
min etsin. 

4. İqtisadiyyat şöbəsi (S.Həsənova) Milli Kitabxananın tək-
lifləri əsasında kitabxananın ştat cədvəlində müvafiq dəyişikliklə-
rin aparılmasını təmin etsin (mövcud ştat vahidləri əsasında). 

5. Kitab dövriyyəsi və nəşriyyatlarla iş şöbəsi (A.Cəfərov) 
verilmiş tapşırıqlar həyata keçirildikdən sonra, görülmüş işlər ba-
rədə məlumatların tam şəkildə (təsdiqedici sənədlər əlavə edil-
məklə) Kollegiyanın məsul katibinə təqdim olunmasını təmin 
etsin. 

6. C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər, F.Köçərli adına 
Respublika Uşaq, Respublika Gözdən Əlillər kitabxanalarının, 
şəhər (rayon) mədəniyyət və turizm idarələrinin (şöbələrinə), 
şəhər (rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin rəhbərləri 
Azərbaycan Milli Kitabxanasının təcrübəsi əsasında “Açıq kitab-
xana” layihəsinin həyata keçirməsini təmin etsinlər və görülmüş 
işlər barədə nazirliyin Kitab dövriyyəsi və nəşriyyatlarla iş şöbə-
sinə mütəmadi məlumat versinlər. 

7. İnformasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi (V.Şixəmmə-
dov) “Açıq kitabxana” layihəsi əsasında həyata keçirilən tədbirlər 
haqqında məlumatların nazirliyin rəsmi internet səhifəsində, 
elektron mediada və kütləvi informasiya vasitələrində yayımlan-
masını təmin etsin. 

8. Qərarın surəti respublika əhəmiyyətli kitabxanalara, şəhər 
(rayon) mədəniyyət və turizm idarələrinə (şöbələrinə), şəhər 
(rayon) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinə göndərilsin. 

9. Qərarın icrasına nəzarət nazirin birinci müavini Vaqif 
Əliyevə tapşırılsın. 
 
Kollegiyanın sədri, 
Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm naziri                      Əbülfəs Qarayev 
 
Kollegiyanın məsul katibi    Tahirə Əliyeva 
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 Redaktordan
 

2016-cı ilin iyul ayında Azərbaycan Respublikası Mədəniy-
yət və Turizm Nazirliyinin və Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
birgə layihəsi əsasında paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonaqları 
üçün fasiləsiz və sərbəst mütaliə imkanlarının yaradılması məq-
sədilə, Milli Kitabxananın nəzdində həftənin bütün günləri, 24 
saat ərzində xidmət göstərən “Açıq Kitabxana” yaradılmışdır. 

Qısa müddət ərzində layihənin bir çox insanları özünə cəlb 
etməsini, passiv oxucularda belə mütaliə həvəsinin artmasına 
səbəb olmasını nəzərə alaraq, onun daha da təkmilləşdirilməsi və 
Milli Kitabxananın bu layihə üzrə əldə etdiyi təcrübənin digər 
kitabxanalarda tətbiq edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respubli-
kasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kollegiyası 14 ok-
tyabr 2016-cı il tarixli 7/1 nömrəli qərar qəbul etmişdir. Bu qərara 
müvafiq olaraq və ondan irəli gələn vəzifələrin icrası məqsədilə 
metodik vəsait hazırlanaraq kitabxanaçılara təqdim olunur. 

Vəsaitdə Açıq Kitabxananın əsas fəaliyyət istiqamətləri və 
onun yeni iş formaları ilə təkmilləşdirilməsi yolları, reklam işinin 
təşkili barədə müvafiq təkliflər təqdim edilmiş, “Açıq Kitab-
xana”nın fəaliyyətinə dair təlimat və Milli Kitabxananın bu layihə 
üzrə əldə etdiyi təcrübənin respublikanın digər kitabxanalarında 
tətbiqi məqsədilə metodik tövsiyələr verilmişdir. Həmçinin, bu 
istiqamətdə yeni və kreativ iş metodlarının kitabxana xidmətinə 
tətbiqinə dair tövsiyələr də öz əksini tapmışdır. 

Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini Milli Kitabxanaya göndərən 
mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı 
bildiririk. 

Ünvan: AZ-1000 Bakı ş., Хaqani küç. 57; 
Е-mail: metodik@anl.az. 
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Açıq Kitabxananın fəaliyyətinə dair 
 TƏLİMAT 

 
1. Ümumi müddəalar 
1.1. Açıq Kitabxana Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin 

(bundan sonra MKS) struktur bölməsi hesab edilir. 
1.2. Açıq kitabxana – bütün vətəndaşlar üçün açıq olan mə-

dəniyyət və informasiya müəssisəsi, asudə vaxtın səmərəli təşkili 
mərkəzidir. Kənd kitabxana filiallarının nəzdində guşələr və 
səyyar məntəqələr kimi də yaradıla bilər. 

1.3. Açıq kitabxananın fondundan və digər informasiya re-
surslarından istifadə “Açıq Kitabxanadan istifadə qaydaları”na 
əsaslanır. 

1.4. Açıq Kitabxananın fəaliyyətinin əsasını kitabxana üçün 
əsas olan vəzifələr – informasiya, təhsil, mədəniyyət, asudə vax-
tın təşkili və mütaliə mədəniyyətinin formalaşması, kompüter tex-
nologiyalarından və elektron resurslardan onlayn istifadə funksi-
yaları və regional prinsiplər təşkil edir. 

1.5. Açıq Kitabxana MKS-də Mərkəzi Kitabxananın Xidmət 
şöbəsinin nəzdində bölmə kimi fəaliyyət göstərir. Ərazidə möv-
cud olan mədəniyyət, təhsil, informasiya müəssisələri və digər 
dövlət orqanları ilə yaxından əməkdaşlıq edir. 

1.6. Açıq Kitabxananın fəaliyyətinə nəzarət rayon (şəhər) 
MKS-nin Mərkəzi Kitabxanası tərəfindən həyata keçirilir. 

 
2. Əsas vəzifələr 
2.1. Açıq Kitabxana əhaliyə kitabxana-informasiya xidmətini 

təşkil edir, asudə vaxtın səmərəli təşkilini və əhalinin mədəni-in-
tellektual istirahətini təmin edir, aktiv mütaliə mədəniyyətinin 
formalaşdırılmasına kömək göstərir və: 
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- müxtəlif informasiya daşıyıcılarından ibarət olan fondunu 
oxucuların sərbəst istifadəsinə təqdim edir; 

- oxucuların (istifadəçilərin) informasiya resurslarına və 
İnternetə, onlayn və lokal şəbəkə resurslarına girişini təmin edir; 

- innovativ və elektron xidmət növlərindən istifadə edir; 
- oxucular tərəfindən “kitabı kitaba dəyişmə” prinsipi ilə -  

mütaliə etdikləri kitabları yeni kitabla dəyişməyə imkan yaradır. 
2.2. Açıq Kitabxana: 
- Azərbaycançılığı, dövlətçiliyi, ümummilli lider Heydər 

Əliyev irsini; 
- Milli və mədəni-tarixi ənənələrin təbliğini, əhalinin şifahi 

xalq yaradıcılığı, mədəni irs və mədəniyyət sərvətlərindən istifa-
dəsini, vətəndaşların milli-mənəvi, vətənpərvərlik ruhunda, eko-
loji, etik və estetik tərbiyəsini; 

- sağlam həyat tərzinin, mədəni-intellektual istirahət və 
əhalidə mütaliə vərdişlərinin formalaşdırılmasının təmin edilməsi 
üzrə kütləvi tədbirləri; 

- əhalinin müxtəlif məzmunlu milli və dünya ədəbiyyatı nü-
munələrinə olan tələbatının operativ, hərtərəfli və dolğun təmin 
edilməsini həyata keçirir. 

2.3. Kitab təbliği və mütaliə vərdişlərinin formalaşması ilə 
bağlı mədəni-kütləvi tədbirləri (imzalı görüşlər, kitab təqdimatla-
rı, ədəbi-musiqili axşamlar, kitab mütaliəsi ilə bağlı kütləvi aksi-
yalar, flaşmoblar və s.) həyata keçirir. 

2.4. Açıq kitabxana ödənişsiz xidmət növləri ilə yanaşı, əlavə 
pullu xidmətlər də (ölkə daxilində və xaricdən kitab sifarişi, kitab 
satışı, surətçıxarma və s.) təqdim edir. Pullu xidmətlərin siyahısı 
müəssisə rəhbəri tərəfindən təsdiq edilmiş “Pullu xidmətlər haq-
qında əsasnamə”də öz əksini tapır.  

2.5. Şair və yazıçıların ədəbi yaradıcılığına dəstək vermək 
üçün onların kitablarının satışı məqsədilə Açıq Kitabxanada 
“Kitab satışı mərkəzi” fəaliyyət göstə bilər. 

3. İşin məzmunu 
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3.1.Müxtəlif qrup oxuculara (istifadəçilərə) – uşaqlara, gənc-
lərə, yaşlılara, fiziki qüsurlulara, əlillərə və b. kitab və digər in-
formasiya resursları ilə xidmətin təşkili; 

3.2. Oxucu (istifadəçi) kontingentinin günbəgün artmaqda 
olan maraq və tələbatlarının sistemli öyrənilməsi. 

3.3. Oxucularla iş: 
- əhalinin açıq kitabxanadan istifadəyə cəlb edilməsi və küt-

ləvi tədbirlərdə iştirakının təmin edilməsi; 
- oxucu sorğularının həm Açıq Kitabxananın fondu, həm 

onlayn resurslar, həm də onlayn kitab sifarişi sistemi vasitəsilə 
ödənilməsi; 

- maraqlar üzrə oxucu qruplarının formalaşması və onlara 
fərqli xidmətin təşkili, uşaqların mütaliə vərdişlərinə yiyələnmə-
sinə kömək məqsədilə ailələrlə, valideynlərlə əməkdaşlıq; 

- oxucuların kitabxanadan sərbəst istifadəsi üçün əlverişli və 
rahat şəraitin təmin edilməsi; 

- sürətli və fasiləsiz İnternet, Wi-Fi zonaların yaradılması, 
Mərkəzi Kitabxananın elektron kataloq və elektron kitabxanadan 
istifadənin təşkili; 

- oxucularda mütaliə marağının doğru istiqamətlənməsi və 
mütaliə mədəniyyətinin formalaşması; 

- əhalidə mütaliə marağının aktivləşdirilməsi məqsədilə 
müxtəlif aksiyaların keçirilməsi; 

-  əhaliyə pullu xidmətin təşkili; 
- Açıq Kitabxana, onun fəaliyyəti, burada həyata keçirilən la-

yihələr barədə informasiyanın KİV, kitabxananın saytı, sosial 
şəbəkələr vasitəsilə təqdim edilməsi. 

3.4 Oxuculara xidmət üzrə işin - sənədlərin qeydiyyatı, istifa-
dəsi (kitab verilişi) və dövriyyəsi göstəricilərinin təhlili və plan-
laşdırılması. 

3.5. Açıq Kitabxananın reklam və nəşriyyat fəaliyyətinin tə-
min edilməsi. 
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3.6. Açıq Kitabxananın fondu ilə iş: 
- kitab fondun daim yeni və daha çox oxunan nəşrlərlə 

komplektləşdirilməsi; 
- bir çox dövri nəşrlərə abunə yazılışının həyata keçirilməsi. 
3.7. Açıq Kitabxana əhalinin asudə vaxtını səmərəli təşkil edir: 
- diyarşünaslıq haqqında oxular, virtual ekskursiya, informa-

siya masası hazırlayır, müxtəlif iş üsullarından istifadə edərək öz 
diyarının (ölkə, rayon, kənd) tarixini yaxından öyrənməyə kö-
məklik edir; 

- kitabxanada müxtəlif maraq klubları: “Vətənimizi (rayon, 
şəhər, qəsəbə və s.) tanıyaq”, “Gənc diyarşünas” diyarşünaslıq 
klubu, “Gəlin birlikdə oxuyaq”, “Oxudun, danış” maraq klubu 
təşkil edir; 

- yay aylarında uşaqların və yeniyetmələrin asudə vaxtlarını 
səmərəli keçirmələrinə yardım edir; 

- müxtəlif maarifləndirici tədbirlər, şair və yazıçılarla, gör-
kəmli elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər, yeni kitabların 
təqdimatlarını təşkil edir. 

3.8. Respublika (şəhər, rayon) əhəmiyyətli layihə və proq-
ramlar üzrə işləri həyata keçirir, sosial-mədəni aksiyalarda iştirak 
edir (“Hər qapıya kitab ataq”, “Hər evin öz kitabı”, “Mən 
oxudum, sən də oxu”). 

3.9. Beynəlxalq və yerli kitab sifarişini həyata keçirir.  
 
4. İşin təşkili və idarə edilməsi 
4.1. Açıq Kitabxananın fəaliyyət istiqamətləri MKS-in ni-

zamnaməsi və əsasnaməsi ilə, Azərbaycan Respublikası Mədə-
niyyət və Turizm Nazirliyi Kollegiyasının 14 oktyabr 2016-cı il 
tarixli 7/1 nömrəli qərarı ilə, digər müvafiq normativ-hüquqi 
aktlarla, Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin və MKS direktorunun 
müvafiq əmrləri ilə müəyyən edilir. 
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4.2. Açıq Kitabxananın işinə rəhbərlik MKS direktorunun 
əmri ilə işə təyin edilən və azad edilən bölmə müdiri tərəfindən 
həyata keçirilir; 

4.3. Açıq Kitabxananın əməkdaşları MKS direktoru tərəfin-
dən işə qəbul edilir; 

4.4. Açıq Kitabxana öz fəaliyyəti barədə aylıq və illik mətn 
və statistik hesabatlar hazırlayır; 

4.5. Açıq Kitabxananın hər bir işçisinin yerinə yetirdiyi 
vəzifələr əmək müqaviləsi və MKS işçilərinin vəzifə təlimаtı ilə 
müəyyən edilir; 

4.6. Açıq Kitabxanalar bir qayda olaraq, həftənin bütün 
günləri (istirahət və bayram günləri də daxil olmaqla) fasiləsiz 
fəaliyyət göstərirlər. 

4.7. Açıq Kitabxanalarda (guşələrdə) ehtiyac olduqda uşaq 
guşəsi, dövri mətbuat və musiqi guşələri də təşkil oluna bilər. 

4.8. Açıq Kitabxananın iş rejimi kütləvi kitabxanalardan 
istifadə qaydaları və daxili intizam qaydaları ilə müəyyən edilir 
və MKS direktoru tərəfindən təsdiq edilir. 
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Açıq Kitabxananın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri 
(Azərbaycan Milli Kitabxanasının təcrübəsi əsasında) 

 
Mütaliə bütün insanların, o cümlədən gənc nəslin tərbiyəsin-

də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mütaliə edilən hər bir kitab oxu-
cunun təfəkkürünü inkişaf etdirir, yeni bilik qazandırır, marağını, 
mənəvi təlabatını ödəyir, insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasına 
kömək edir. Kiçik yaşlarından kitaba olan maraq gəncləri həyat 
həqiqətlərini dərk etməyə sövq edir, onlarda mütaliə mədəniyyəti-
ni inkişaf etdirir. 

Xalqımızın yaratdığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və 
elmi-fəlsəfi irsin toplanıb saxlanmasında, bəşər mədəniyyətinin 
qazandığı nailiyyətlərin nəsildən-nəslə çatdırılmasında və cəmiy-
yətimizin intellektual-mənəvi potensialının artırılmasında kitab-
xanalarımız əvəzsiz rol oynayır. 

Mütaliəyə marağın artması, kitabxana-oxucu əlaqələrinin ge-
nişlənməsi, kitab müzakirələrinin keçirilməsi, mütaliənin sevdi-
rilməsi və oxucularda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması 
Milli Kitabxananın da qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. 

Gənclərin fəal mütaliəyə cəlb olunması, mütaliə mədəniyyə-
tinin formalaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Milli Kitabxananın birgə 
layihəsi əsasında 2016-cı ilin iyul ayında Milli Kitabxananın 
nəzdində həftənin bütün günləri fasiləsiz 24 saat ərzində 
gənclərin və bütün vətəndaşların sərbəst şəkildə kitab mütaliə 
etməsinə şərait yaradan “Açıq Kitabxana – sərbəst mütaliə 
məkanı” yaradılmışdır. 
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15 iyul 2016-cı il.  

Açıq Kitabxananın açılış mərasimi 
 
Burada ayrı-ayrı oxucular, yazıçılar, şairlər, görkəmli elm və 

mədəniyyət xadiməri tərəfindən kitabxanaya hədiyyə edilən ki-
tablar nümayiş olunur və onların mütaliəsinə şərait yaradılır. Eyni 
zamanda Açıq Kitabxanada “Mən oxudum, sən də oxu” devizi 
altında “Kitabı kitaba dəyişmə” guşəsi də fəaliyyət göstərir. Bu-
rada hər bir vətəndaşa artıq özünün mütaliə etdiyi kitabı gətirərək 
həmin guşəyə təhvil vermək və əvəzində mütaliə etmədiyi kitabı 
apararaq özünün iş və yaşayış yerində mütaliə etmək imkanı 
yaradılmışdır. Bu guşəyə müraciət edən hər bir kəs mütaliə etdiyi 
və artıq ona lazım olmayan kitabların digər şəxslər tərəfindən də 
mütaliə olunmasına şərait yaradır. Burada həm ictimai-siyasi 
məzmunlu ədəbiyyat, həm milli ədəbi nümunələr, həm də dünya 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərləri toplanmışdır.  
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Açıq Kitabxanada “Mən oxudum, sən də oxu”  

kitabı kitaba dəyişmə guşəsi 
     
 

       

Açıq Kitabxana gəncləri kitaba daha da yaxınlaşdırır 
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Açıq Kitabxanada “Dövri mətbuat”, “Uşaq guşəsi” və Milli 
musiqi” guşələri də yaradılıb. 

“Dövri mətbuat guşə”sində oxucular üçün maraqlı jurnallar 
və qəzetlər toplanmışdır. Burada “Azərbaycan”, “Azərbaycan 
xalçası”, “Yada düşdü”, “İrs”, “Yazı” ədəbiyyat dərgisi, “Ulduz”, 
“Mədəniyyət.az”, “Baku”, “Port Baku”, “Forbes.Life” jurnalları-
nın və bir sıra qəzetlərin yeni nömrələri müntəzəm olaraq oxucu-
ların istifadəsinə təqdim edilir. 

 

 
 

 “Uşaq guşəsi”ndə azyaşlı və məktəbyaşlı uşaqlar üçün 
kitablar və jurnallar təqdim edilir. Uşaqlar üçün maraqlı olan yerli 
və xarici sehrli nağıllar, məişət nağılları, müxtəlif hekayələr, 
“Hökmdarlar və sərkərdələr”, “Prezidentlər və dövlət xadimləri”, 
“Tarixi şəxsiyyətlər” və s. seriyalarla çap olunmuş silsilə uşaq ki-
tabları kiçikyaşlı oxucularımızın xüsusi marağına səbəb olmuş-
dur. Danılmaz faktdır ki, mütaliə uşaqların nitqini həm formalaş-
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dırır, həm də zənginləşdirir. Mütaliə zövq və təfəkkürü tərbiyə 
edir. Oxunan hər bir kitab, istər elmi, istərsə də bədii olsun, uşaq-
ların dünyagörüşünü artırır, ona həyat hadisələrindən baş açaraq 
düzgün istiqamətlənməyə, müstəqil öyrənməyə və qərar verməyə 
kömək edir. Çox mütaliə edən uşaqların intellekti sürətlə inkişaf 
edir və başqalarından fərqlənir. Bunun bariz nümunəsi cəmiyyət-
də mütaliə edən uşaqlarla mütaliə etməyən uşaqlar arasındakı 
kəskin fərqdir ki, bu fərq ünsiyyət prosesində dərhal üzə çıxır. 

 

 

Uşaq guşəsi 
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Açıq Kitabxana uşaqlarda mütaliəyə marağı artırır 

    

 
 

Milli musiqi guşəsi 
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“Milli musiqi guşəsi”ndə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlə-
ri, musiqi ədəbiyyatı və jurnallar toplanmışdır. 

Məlumdur ki, bu gün oxucuların əksəriyyəti gənc nəslin nü-
mayəndələridir. Buna görə də, Açıq Kitabxanaya təqdim edilən 
kitablar latın qrafikalı nəşrlər olsa, daha məqsədəuyğun olar.  

Yeni kitabxanada həmçinin, açıq səma altında poeziya gecə-
ləri, mütaliə axşamları, ayrı-ayrı yazıçı və şairlərlə görüşlər keçi-
rilir, yazıçı və şairlərin yeni kitablarının təqdimat mərasimləri, 
imzalı görüşlər təşkil olunur.  

Belə görüşlərdən biri yazıçı-publisist, filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru Sona Vəliyevanın Azərbaycan milli mətbuatının banisi, 
“Əkinçi” qəzetinin baş redaktoru Həsən bəy Zərdabinin həyat 
yolundan bəhs edən “İşığa gedən yol” romanının Açıq Kitabxana-
da imza mərasimidir. 
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Yazıçı Sona Vəliyevanın “İşığa gedən yol”  
romanının imza mərasimi 

 
Məlumdur ki, bu gün Bakıda və respublikamızın digər şəhər 

və rayon mərkəzlərində kitab mağazaları çox azdır. Buna görə də 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin göstərişi ilə kitabxanalarda 
kitab satışının təşkilinə icazə verilmiş və Milli Kitabxananın nəz-
dində yaradılan Açıq Kitabxanada da vergi qanunvericiliyinə 
əməl edilməklə kitab satışı və kitab sifarişi mərkəzinin yaradılma-
sı nəzərdə tutulmuşdur. Burada istənilən müəllifə özünün yeni 
çap olunan kitabını satış üçün Açıq Kitabxanaya təqdim edərək 
müəyyən müddətdən sonra satılan kitablarının dəyərini geri ala 
bilmək imkanı yaradılacaqdır.  

Açıq Kitabxanada Azərbaycanla yanaşı Rusiyada, Türkiyədə 
və digər ölkələrdə çap olunan kitabları onlayn sifariş etmək 
mümkün olacaqdır. Bir sözlə, yeni layihə oxucularla müəlliflərin 
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görüş yerinə çevrilərək, kitabla oxucular arasında fəal 
əlaqələndirmə funksiyasını yerinə yetirir. 

Yeni yaradılmış Açıq Kitabxananın əsas üstünlüklərindən 
biri də odur ki, müəlliflər tərəfindən təqdim edilən kitablar Milli 
Kitabxananın fondu ilə yoxlanılır və fondda olmayan kitabların 
bir nüsxəsi dərhal kitab fonduna daxil edilir və elektron kataloqda 
qeyd edilir. Bu üsulla 3 ay müddətində fonda 800 addan çox yeni 
kitab daxil edilmişdir. 

Yaxın günlərdə Açıq Kitabxanada Milli Kitabxananın Bey-
nəlxalq Muğam Mərkəzi ilə birlikdə həyata keçirəcəyi “Ədəbi-
musiqili axşamlar” layihəsinə start veriləcək. Görkəmli xanəndə-
lərin, musiqi ifaçılarının, şairlərin və aktyorların iştirakı ilə Azər-
baycan poeziyasının klassiklərinə həsr olunmuş ədəbi-musiqili 
axşamlar keçiriləcəkdir. 

Yeni tipli Açıq Kitabxanada Azərbaycan Milli Kitabxanası-
nın Elektron kataloqundan, Elektron kitabxanasından, “Azərbay-
can ədəbiyyatının virtual kitabxanası”ndan və digər elektron ki-
tabxanalardan oxucuların istifadəsi üçün kompüter avadanlıqları-
nın quraşdırılması, internet şəbəkəsi ilə təminatı da planlaşdırılır. 

Açıq Kitabxananın fəaliyyət göstərdiyi qısa müddət ərzində 
bu sərbəst mütaliə mərkəzi çoxlu sayda insanların asudə vaxtları-
nı səmərəli keçirdikləri bir məkana çevrilmişdir. Heç təsadüfi 
deyildir ki, bir sıra kütləvi informasiya vasitələri – televiziyalar, o 
cümlədən internet televiziyalar, qəzetlər, saytlar artıq bu məkan 
haqqında çoxsaylı reportajlar hazırlamış və insanlar bu təcrübəni 
çox yüksək qiymətləndirərək respublikanın və paytaxtımızın di-
gər yerlərində də təşkilini arzu etdiklərini söyləmişlər. Qısa müd-
dət ərzində Açıq Kitabxanaya gələn oxucuların sayı artıq 10 min 
nəfəri keçmişdir. Rəy və təkliflər kitabında təkcə şəhərimizin sa-
kinlərinin deyil, Bakıya gələn çoxlu sayda xarici qonaqların və 
turistlərin də müsbət rəyləri öz əksini tapmışdır. 
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Açıq kitabxana şəhər sakinlərinin sevimli məkanına çevrilib 
    

 
 

Rəy və təkliflər kitabı 
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Kolumbiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili xanım 
Marta Galindo Pena, Çexiya Milli Kitabxanasının direktoru cənab 
Petr Kroupa, Qazaxıstan Respublikasının Parlamentinin deputatı, 
professor Nurlan Dülambekov, Türkmənistanın Azərbaycan Res-
publikasındakı səfirliyinin birinci katibi – konsul Batur Rəcəbov, 
Rumıniyanın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri cənab Dan 
İanku  və bir sıra digər ölkələrdən Milli Kitabxanaya gələn qo-
naqlar Açıq Kitabxana ilə tanış olmuş, böyük məmnunluqla belə 
gözəl bir təşəbbüsün əhali arasında mütaliə vərdişlərinin daha da 
inkişafında əhəmiyyətini qeyd etmiş və belə kitabxananın öz 
ölkələrində də yaradılmasının zəruriliyini bildirmişlər. 

       

  
 

Kolumbiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili 
xanım Marta Galindo Pena Açıq Kitabxanada olarkən 
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Rumıniyanın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri cənab Dan İanku 
“Rəy və təkliflər kitabı”na ürək sözlərini yazarkən 

 

 

Açıq Kitabxana 
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24 saat fasiləsiz əhaliyə xidmət edən Açıq Kitabxanada 
bəzən günün gec saatlarınadək mütaliə edənlər olur. Qeyd edək 
ki, axşam saatlarında oxucuların sayında çoxluq müşahidə edilir. 
Bu səbəbdən də açıq kitabxananın ərazisi mühafizə xidməti 
tərəfindən gecə-gündüz qorunur. 

 

 
 

Açıq Kitabxana gecə saatlarında da işləyir 
 

Qeyd etdiyimiz kimi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
Kollegiyasının qərarı ilə “Açıq kitabxana” layihəsi üzrə Azərbay-
can Milli Kitabxanasının iş təcrübəsinin respublika əhəmiyyətli 
və mərkəzi kitabxanalarda tətbiq olunması tövsiyə olunmuşdur. 

Layihəyə qoşulan şəhər və rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxa-
na sistemləri (MKS) tərəfindən təşkil ediləcək Açıq Kitabxanalar-
da əhalidə kitaba maraq oyatmaq, oxucu marağını daha da inkişaf 
etdirmək, uşaqlar, gənclər, yaşlılar və fiziki qüsurlu şəxslərə yeni 
və kreativ metodlarla xidmət etmək, onlar üçün rahat mədəni-
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intellektual mühit yaratmaq məqsədilə silsilə tədbirlər həyata 
keçirmək məqsədəuyğun olardı. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq bir sıra qeyri-ənənəvi kreativ me-
todlara və texnologiyalara əsaslanan tədbirlərin təşkilini tövsiyə 
edərdik: 

Aksiya - Son vaxtlar kitabxanalarda oxucularla işin aktiv 
forması kimi mütaliəyə dəstək olmaq, kitabla pis rəftara və kitab 
oxumamağa etiraz əlaməti olaraq, mütaliəni dəbə çevirmək məq-
sədilə müxtəlif aksiyalar təşkil edilir. 

Aksiyanın konkret məqsədi və gözlənilən nəticələr müəyyən-
ləşdirilməli, uğurlu ad, şüar, parlaq çıxışlar və s. hazırlanmalıdır. 
Tərəfdaşlar cəlb edilməli, müsabiqələr, yarışlar planlaşdırılmalı, 
internet və KİV-dən istifadə etməklə oxucuları məlumatlandırma 
və ünsiyyət təşkil edilməlidir. Valideynlərin, müəllimlərin, uşaq-
ların, gənclərin mütaliəyə cəlb edilməsi, gənclərin hüquqi maarif-
ləndirilməsi, ailə qiraəti, unudulmuş kitabların mütaliəsi, kitabxa-
nalara yeni kitabların alınması və s. ilə əlaqədar “Gəlin Kitab 
Oxuyaq” aksiyası keçirilə bilər. 

Evlərə kitab ataq. Kitab idrak mənbəyi, kamillik vasitəsidir. 
İnsan əsl təhsili mütaliə etməklə qazanır, bu vasitə ilə öz ruhunu 
qidalandırır, daxilindəki mənəvi boşluğu doldurur. Çox oxuyan, 
mütaliə edən insan çox bilir, geniş dünyagörüşünə malik olur, 
cəmiyyətdə özünün layiqli yerini tapır. “Evlərə kitab ataq” adı ilə 
təşkil edilən kütləvi aksiya açıq kitabxanın yeni bir layihəsi ola 
bilər. Kitabxanaçı fəal oxuculardan və könüllü gənclərdən ibarət 
qrup toplayır və ərazidə yerləşən bir neçə ev seçilir. Kitabxanaçı 
əvvəlcədən seçdiyi ən çox oxunan və ya oxunmasını daha məqsə-
dəuyğun hesab etdiyi kitabları müəyyən edilmiş evlərə paylayır. 
Kitablar ailələrə verilərkən müəyyən müddət təyin edilir və o 
müddətdən sonra kitablar evlərdən yığılır. Yaxşı olardı ki, evlərə 
kitab verilərkən ailələrin oxu marağı öyrənilsin. Bunun üçün an-
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ket sorğular hazırlanır və evlərə təqdim edilir. Növbəti aksiyaya 
qədər bu sorğuların nəticələri təhlil edilir. Beləliklə, Açıq Kitab-
xana “hər evə öz kitabı” prinsipi ilə ərazidə mövcud olan ailələrin 
mütaliə vərdişlərinin formalaşdırılmasına və əhalidə mütaliə 
mədəniyyətinin inkişafına təsir göstərir. 

“Kitab qiraəti günləri” əhali və geniş ictimaiyyət arasında 
kitabın təbliği, mütaliə mədəniyyətini formalaşdırmaq və açıq 
kitabxanaya potensial oxucu cəlb etmək məqsədilə təşkil edilir. 
Öncədən ərazidə yaşayan yaşlılar və kitab oxumaq imkanı olma-
yan fiziki qüsurlu şəxslər müəyyən edilir. Onların marağına uy-
ğun bir neçə kitab seçilir və kitabxananın gənc oxucuları tərəfin-
dən bu kitablar oxunur. Açıq Kitabxanaya gələ bilməyən fiziki 
məhdudiyyəti olan insanlar üçün kitablar evə aparılır və orada 
qiraət edilir. Bu barədə kitabxananın saytında anons yerləşdir-
məklə geniş ictimaiyyəti məlumatlandırmaq lazımdır. 

Yaradıcı adamlarla görüş. Bu görüşə yazıçı və şairlər, rəs-
sam və heykəltəraşlar, teatr xadimləri, musiqiçilər, kitabxanaya 
yaxın ərazidə yaşayan digər yaradıcı sənətkarlar dəvət oluna 
bilər. Belə görüşlər zamanı yazıçı və şairlər, kitab müəllifləri im-
zalı kitabları oxuculara təqdim edir, dəvət olunmuş heykəltəraşlar 
kitabxananın yerləşdiyi ərazidə mövcud olan abidələr, yaratdığı 
heykəllər, rəssamlar isə çəkdikləri rəsmlər barədə söhbət açır, ki-
tabların onların həyatındakı rolundan bəhs edirlər. Tədbirin daha 
canlı keçməsi üçün sənətkara fəaliyyəti və gələcək yaradıcılıq 
planları, əsərləri həmçinin iş prosesi haqqında suallarla müraciət 
edilir. Görüşdə mövzu ilə bağlı olan əyani vasitələr və eksponat-
lar, kitablar nümayiş etdirilə bilər. Görüşdə dəvət olunmuş sənət-
karların əl işlərindən ibarət guşə, digər tərəfdə tarixi abidələrimizi 
nümayiş etdirən foto stend, kitablardan ibarət sərgi təşkil etmək 
məqsədəuyğun olardı. Görüş haqqında məlumat onun keçirildiyi 
vaxtdan xeyli əvvəl elan olunmalıdır ki, iştirakçıların görüşü ke-
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çiriləcək müəllifin əsərləri ilə tanış olmağa vaxtı çatsın. Yazıçı və 
şairlərlə, xüsusilə gənc yazarlarla müəllim və şagirdlərin, gənc-
lərin görüşlərinin tez-tez keçirilməsi çox yaxşı olardı. Belə 
tədbirlər şagirdləri mütaliəyə sövq edir, bədii yaradıcılığa meyilli 
uşaqları ruhlandırır, gənclərə isə uğur əldə etmək üçün moti-
vasiya verir. 

Müsabiqə. Kiçikyaşlı oxucuların təşəbbüskarlığına stimul 
verən və onlara öz yaradıcılığını inkişaf etdirmək imkanı yaradan 
kütləvi tədbir formalarından biri də müxtəlif mövzularda təşkil 
olunan müsabiqələrdir. Ən çox kitab oxuyan oxucu, ən yaxşı 
rəsm, ən yaxşı inşa, ən yaxşı şeir, ən yaxşı əl işi nominasiyaları 
üzrə müsabiqələr həyata keçirilə bilər. Müsabiqənin təşkili bir 
neçə mərhələdə həyata keçirilir. Müsabiqə keçirilməzdən əvvəl 
onun məqsədi və şərtləri, istifadəçilərin yaş xüsusiyyətləri və 
imkanları dəqiq nəzərə alınmalıdır. Bundan sonra iştirakçıların 
siyahısı, müsabiqənin keçirilmə müddəti, müsabiqənin mərhələlə-
ri və şərtləri müəyyənləşdirilir. Müsabiqənin yekun nəticələrinin 
keçirilməsi üçün münsiflər heyəti təşkil edilir və münsiflər heyə-
tinin tərkibinə müsabiqənin mövzusuna uyğun sahənin mütəxəs-
sisləri, mədəniyyət işçiləri, kitabxana rəhbərliyi, digər təşkilatla-
rın təlim və tərbiyə işləri üzrə təmsilçiləri seçilə bilər. Qaliblər 
müəyyən edildikdən sonra son mərhələdə qaliblərin mükafatlan-
dırılması həyata keçirilir. Müsabiqə təşkil edilərkən yaxşı olardı 
ki, ərazidə fəaliyyət göstərən məktəblər, müxtəlif yaradıcılıq dər-
nəkləri ilə əməkdaşlıq edilsin. 

Uşaqlar və yeniyetmələr arasında “Oxudun, danış” müsabi-
qəsi keçirmək olar. Müəyyən dövr ərzində (1 ay və ya 2 ay) kim 
daha çox kitab oxuyub danışırsa qalib o müəyyən edilir. Kitabxa-
naçı öncədən müsabiqə haqqında kitabxananın bütün oxucularını 
məlumatlandırmalı və ərazidə yerləşən məktəblər, digər təhsil 
müəssisələri ilə birgə müsabiqəyə hazırlaşmalıdır. Kitabxanaçı 
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öncədən müsabiqə müddətini müəyyənləşdirir və müsabiqə işti-
rakçılarına oxunacaq kitabları tövsiyə edir. Həvəsləndirmə məq-
sədilə qaliblərə kitablar hədiyyə etmək və ya fəxri diplomlarla 
mükafatlandırmaq olar.  

Oxuduğun əsərlər haqqında fikirlərini paylaş. Bu tədbir 
forması mütaliəyə həvəs yaratmaqda mühüm rola malikdir. 
Oxunmuş əsərlərin müzakirəsini həm Açıq Kitabxanada, həm də 
kitabxananın saytı və ya sosial şəbəkələr vasitəsi ilə təşkil etmək 
olar. Müzakirələrdə gənclər oxuduqları əsərlər, onların məziyyət-
ləri, kitabın daha çox xoşlarına gələn hissələri haqqında danışır, 
öz qənaətlərini həmyaşıdları ilə paylaşırlar. Belə müzakirələr 
gənc oxucuların dünyagörüşünə, maraqlarının formalaşmasına 
müsbət təsir göstərir. Kitablar haqqında fikir mübadiləsinin müs-
bət cəhətlərindən biri də odur ki, oxucular bir-birlərinə mütaliə 
üçün kitablar tövsiyə edir və beləliklə oxunan kitabların sayı 
müntəzəm şəkildə artır.  

Oxudun rəy yaz. Kitabxanaçı həmçinin oxunulmuş kitablar 
haqqında oxucuların rəylərini toplaya bilər. Bu zaman oxucular 
kitabxananın rəy və təkliflər dəftərinə hər oxuduqları kitab haqda 
rəylərini yazırlar. Yazılan rəylər toplanır və onları həm saytda, 
həm sosial şəbəkələrdə paylaşmaq və ya çap etmək olar. Beləlik-
lə, bu üsulla kiçikyaşlı və yeniyetmə oxucuların özünü və fikir-
lərini ifadə bacarıqları formalaşır, mütaliəyə həvəsləri artır. Top-
lanmış rəylər isə həm kitabxananın oxucularının fəallığının, həm 
də hər hansı bir kitabın oxunma tarixçəsinin göstəricisidir.  

Açıq Kitabxanada “Hansı kitabları oxumusan?” və ya “Oxu-
duğun ən maraqlı kitab” yazılmış qutu yerləşdirilir. Qutunun ya-
nında vərəqlər qoyulur. Həmin vərəqlərdə oxucular oxuduqları ən 
maraqlı kitabların adlarını yazıb, qutuya atırlar. Kitabxanaçı bu 
vasitə ilə oxucularının maraq dairəsini müəyyənləşdirir, onların 
mütaliəsini istiqamətləndirir. Eyni zamanda daha çox oxunan və 
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oxucular tərəfindən bəyənilən kitabların siyahısı hazırlanır, sər-
gisi təşkil edilir. 

“Oxudun, rəsm çək”. Kitabxanaçı həmçinin oxuculara kitab 
verərkən kitabı mütaliə etdikdən sonra öz təəssüratlarını rəsmlər 
vasitəsilə ifadə etməyi, yəni rəsmlər çəkməyi xahiş edir. Müəy-
yən vaxtdan sonra oxucuların çəkdiyi rəsmlər toplanıla və həmin 
rəsmlərdən ibarət sərgi təşkil edilə bilər. Bu üsul digər oxucuları 
da kitab oxumağa və kitabxanada fərdi sərgisinin təşkilinə 
həvəsləndirə bilər. Kitabxananın saytında bu rəsmlərin virtual 
sərgilərini təşkil etmək, sosial şəbəkələrdə paylaşmaq da olar. 

Açıq Kitabxana həmçinin səyyar fəaliyyət göstərməklə ərazi-
sində yerləşən xəstəxanalarda, hərbi hissələrdə, turistik obyektlər-
də, kafelərdə kitabxana guşəsi və ya məntəqəsi yarada bilər. Ya-
radılan guşələrdə kitabların daim dəyişdirilməsi və daha çox idarə 
və ya təşkilatın profilinə uyğun nəşrlərin yerləşdirilməsi məqsə-
dəuyğun olar. Guşələrdə kitablarla yanaşı qəzet və jurnallar da 
yerləşdirilə bilər. 

XXI əsrdə meydana gəlmiş yeni terminlərdən biri də 
“buktreyler”dir. Buktreyler (ing. “booktrailer) - hər-hansı kitab 
haqqında bədii formada bəhs edən kiçik videoçarxdır. Bu cür 
çarxların məqsədi mütaliənin təbliği, vizual vasitələrin köməyilə 
kitablara diqqətin cəlb edilməsidir. Belə çarxlar müasir kitablarla 
yanaşı, klassikaya çevrilmiş kitablara da çəkilir. 3 dəqiqədən artıq 
olmayan bu “mini film”i peşəkar kameraya və ya smartfon tele-
fonlara çəkmək olar. “Power-point”, “Camtasia Studio” kimi 
proqramlardan istifadə etməklə təqdimat yaradılır, mətn, musiqi 
yazılır, montaj edilir. Belə çarxlar geniş yayılmış video hostinq-
lərdə, kitabxananın saytında və sosial şəbəkələrdə yerləşdirilir. 
Buktreylerlərin hazırlanması üçün kitabın, janrın, süjet xəttinin 
seçilməsi, video formatın təyin edilməsi, buktreylerin proqramda 
yazılması və montajı, saytda yerləşdirilməsi lazımdır. Buktreyler 
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bir qədər az xərc tələb edir və onları müstəqil şəkildə hazırlamaq 
mümkündür. Çarx üçün müəllifin özünəməxsus olan və ya İnter-
netdən köçürülmüş foto və video materiallar, illüstrasiya və mu-
siqi, reklam edilən kitabdan sitatlar, kitabın üz qabığı və xülasəsi-
nin hərəkətli təsviri, çarxın ssenarisi tələb olunur. Bu cür buktrey-
lerləri kitabxanaçı fondundakı kitabları geniş təbliğ etmək üçün 
özü hazırlaya və ya fəal oxucularına tapşıra bilər. Həmçinin, 
buktreylerlərin hazırlanması üzrə oxucular arasında müsabiqə də 
təşkil etmək olar. Məqsəd kitabı vizuallaşdıraraq oxucular 
arasında təbliğ etməkdir.  
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