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Tərtibçidən 

 
Yaşadığımız informasiya cəmiyyətində kitabxana-informasi-

ya sahəsinin inkişafı, əhaliyə müasir texniki vasitələrin tətbiqi ilə 
yeni xidmət üsullarının təqdim edilməsi, xidmətin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi kitabxana işinin, xüsusilə elmi-metodik fəaliyyətin 
yeni metodlarla düzgün təşkilindən çox asılıdır. 

Milli Kitabxana metodik mərkəz kimi respublikanın Mərkəz-
ləşdirilmiş Kitabxana Sistemlərinin (MKS) fəaliyyətini yaxşılaş-
dırmaq məqsədilə onların işini dövrün tələbinə uyğun istiqamət-
ləndirir, metodik köməklik göstərir. Kitabxana işçiləri üçün kurs-
lar, yerlərə ezamiyyələr təşkil edir, kitabxana işinin müxtəlif 
sahələri üzrə metodik vəsaitlər  hazırlayıb regionlara göndərir. 

Sizə təqdim edilən bu vəsaitdə MKS-lərdə metodistlərin 
fəаliyyətinin dövrün tələblərinə uyğun operativ inkişаfınа yönəl-
miş təşkilаti-mеtоdik işlərin düzgün qurulması, metodik monito-
rinqlərin keçirilməsi, Mərkəzi kitabxananın və filialların fəaliyyə-
tinin yaxşılaşdırılması haqqında tövsiyələr verilmişdir. 

Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini Milli Kitabxanaya göndərən 
mütəxəssislərə və oxuculara əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildi-
ririk. 

 
Ünvan: AZ-1000 Bakı şəh., Хaqani küç. 57; 
Е-mail: metodik@anl.az 

mailto:metodik@anl.az
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Kitabxana fəaliyyətinin metodik təminatı 
 

“Kitаbхаnа işi hаqqındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnu-
nu”ndа mеtоdik təminаtın məzmunu və mühüm istiqаmətləri 
kitаbхаnаşünаslığа, bibliоqrаfiyаyа və infоrmаsiyаyа dаir mеtо-
dik mаtеriаllаrın nəşri, kitаbхаnаçılıq nəzəriyyəsi və təcrübəsində 
mütərəqqi iş üsullаrının ümumiləşdirilib tətbiq еdilməsi, kаdrlаrın 
iхtisаsının аrtırılmаsının təmin еdilməsi kimi müəyyənləşdiril-
mişdir. 

Kitabxanaların metodik təminat sisteminin təşkili və idarə 
olunması elmilik, fəallıq, tövsiyə, operativlik (cəldlik), fərdi 
yanaşma prinsiplərinə əsaslanır. 

Metodiki qərarlar və tövsiyələr elmiliyə əsaslanmalı, elmi 
təcrübi işin nəticəsi olmalıdır. Elmi metodikaya, kitabxana təcrü-
bəsinə əsaslanmayan, təcrübədə yoxlanılmamış metodiki nəticə-
lərin qəbulu əsassızdır. 

Fəallıq prinsipi dedikdə metodik köməkliyin təkcə kitabxa-
naçı tərəfindən daxil olan sorğuların yerinə yetirilməsi ilə məh-
dudlaşdırılmaması nəzərdə tutulur. Metodik fəaliyyət aktiv olma-
lı, kitabxanaların işinin təkmilləşdirilməsinə, yeni forma və me-
todların təcrübəyə tətbiqinə yönəldilməlidir. Metodist  daim axta-
rışda olmalı, kitabxana sahəsində baş verən yerli və beynəlxalq 
yeniliklərdən xəbər tutmalı, onu işə tətbiq etməyi bacarmalıdır. 

Kitabxana işinin metodiki təminatında tövsiyə prinsipi böyük 
əhəmiyyət kəsb edir. Metodik fəaliyyətdə hər bir kitabxana öz 
işini müstəqil təşkil edə bilər, yəni təlimata əsaslanmaq kitabxana 
işçilərinin yaradıcılıq qabiliyyətini və müstəqil qərar vermək im-
kanını məhdudlaşdırır. Lakin kitabxanaçılar kitabxananın vəzifə-
lərinə, oxucuların tələbatlarına uyğun olaraq xidmətin yaxşılaşdı-
rılması məqsədilə metodik mərkəzlər tərəfindən verilən tövsiyələ-
ri nəzərə almalıdırlar. Metodiki tövsiyə məcburiyyət yox, məslə-
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hət, arzu xarakteri daşımalı, işin səmərəli və daha operativ təşkili-
nə yönəlməlidir. 

Operativlik prinsipinə əsaslanaraq, metodiki köməklikdə 
lazımi nöqsanlar, çatışmazlıqlar vaxtında aşkar olunmalı, vaxtın-
da tövsiyə xarakterli metodiki köməklik göstərilməli, kitabxana-
çılar bütün tapşırıq və planların keyfiyyətli yerinə yetirilməsi 
üçün operativ metodiki tövsiyələrlə təmin edilməlidirlər. 

Fərdi yanaşma dedikdə kitabxanaların tip və növlərinə, iş 
şəraitinə, təcrübəsinə, kitabxanaçı kadrların təhsil və peşə səviy-
yəsinə görə metodiki təminatın fərdi şəkildə həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur. 

Kitabxanaların metodik təminatı sistemli fəaliyyət olub 
cəmiyyətdə kitabxana işinin analitik təhlili metodlarına əsaslanan 
elmi, informasiya, pedaqoji və təşkilati funksiyaları yerinə 
yetirir. 

Mеtоdik təminаt sistеminin еlmi funksiyаsının əsаsını mеtо-
dik mərkəzlərin ölkədə kitаbхаnа işinin vəziyyətini və inkişаf 
yоllаrını müəyyənləşdirən аnаlitik təhlil mеtоdu təşkil еdir. Məhz 
bunun əsаsındа mеtоdik mərkəzlər cəmiyyətdə kitаbхаnаlаrın 
işinə yаrаdıcı şəkildə müdахilə еdərək bu işin оptimаllаşdırılmа-
sınа dаir tövsiyələr irəli sürür, məqsədli prоqrаmlаr hаzırlаyıb 
həyаtа kеçirir. 

Kitаbхаnаlаrın mеtоdik təminаt sistеminin infоrmаsiyа 
funksiyаsı dеdikdə mеtоdik fəаliyyətin və оnun tətbiq оbyеkti 
оlаn kitаbхаnа işinin vəziyyəti və inkişаf yоllаrı ilə əlаqədаr 
ölkədахili və хаrici mеtоdik məlumаt bаzаsının fоrmаlаşmаsı və 
müvаfiq infоrmаsiyаnın mеtоdik işdə səmərəli istifаdə еdilməsi 
nəzərdə tutulur. 

Kitаbхаnаlаrın mеtоdik təminаt sistеminin pеdаqоji funksi-
yаsı kitаbхаnаçılаrın fаsiləsiz təhsil sistеmində mеtоdik mərkəz-
lərin iştirаkı ilə həyаtа kеçirilir. Pеdаqоji funksiyа özünü dаhа 
çох kitаbхаnаçılıq təhsilinin iхtisаsаrtırmа və kаdrlаrın yеnidən 
hаzırlаnmаsı mərhələsində göstərir. 



6 
 

Mеtоdik təminаt sistеminin təşkilаtı funksiyаsı kitаbхаnа-
lаrın fəаliyyətinin müаsir mеnеcmеnt prinsiplərinə uyğun şəkildə 
sistеmli idаrə оlunmаsını təmin еtməkdən ibаrətdir. 

Müasir dövrdə kitаbхаnаlаrın fəaliyyətinin mеtоdik təminаtı 
аnlаyışının mаhiyyətini dərk еdə bilmək üçün dünyа infоrmаsiyа 
məkаnındа bаş vеrən yеni prоsеsləri, bu prоsеslərlə əlаqədаr 
kitаbхаnаlаrın fəаliyyətində mеydаnа gələn əsaslı dəyişiklikləri 
öyrənmək vacibdir. Hazırda kitаbхаnаlаrın mеtоdik təminаtının 
əvvəllər dаşıdığı mənа dəyişmiş, хеyli zənginləşmiş və gеnişlən-
mişdir. Bu, ilk növbədə kitаbхаnа işinin inkişаfı və kitabxanaların 
cəmiyyətdəki infоrmаsiyа prоsеslərinə sürətli intеqrаsiyаsı ilə 
əlаqədаrdır. Metodik işin müasir konsepsiyasının əvvəlki konsep-
siyalardan fərqi ondan ibarətdir ki, o hər şeydən əvvəl, cəmiy-
yətin geniş informasiya tələbatına istiqamətlənir, bu tələbat isə 
daim dəyişir. 

“Kitаbхаnа işi hаqqındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnu-
nu”nun 26-cı maddəsinə əsasən (Mülkiyyət formasından asılı ol-
mayaraq kitabxanaların elmi-metodik təminatı Milli Kitabxana və 
elmi-metodik mərkəz statusuna malik olan kitabxanalar tərəfin-
dən həyata keçirilir) respublikamızda fəaliyyət göstərən MKS-
lərin metodik işini regional əlaqələndirmə mərkəzi funksiyası 
Milli Kitabxanaya həvalə edilmişdir. Milli Kitabxana respublika-
nın bütün MKS-lərinə elmi-metodik köməklik göstərir.  

Metodik xidmətin və onun fəaliyyətinin təşkilatı-məzmunu, 
strukturu aşağıdakı kimidir: 

• Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinə, filial kitabxana-
lara metodik kuratorluğun təşkili; 

• Kitabxananın bütün struktur bölmələri tərəfindən müvafiq 
istiqamətlər üzrə metodik funksiyaların icra edilməsi; 

• Ayrı-ayrı metodik məsələlərin həlli üçün müvəqqəti işçi 
qrupların yaradılması; 

• Metodik nəşrlərin hazırlanması və çap edilməsi; 
• Müntəzəm olaraq treninqlərin, kursların təşkili ilə kitabxa-

naçıların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması; 
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• Yeni texnologiyaların köməyi ilə kitabxana işçiləri arasın-
da telekonfransların, virtual görüşlərin təşkili. 

Milli Kitabxananın bütün şöbələri öz iş istiqamətləri üzrə 
metodik funksiyalar həyata keçirirlər. Bu yalnız şöbələrin və böl-
mələrin rəhbər heyətinə yox, bütün mütəxəssislərə aiddir. Eyni 
zamanda bəzi məsələlərin həlli üçün müvəqqəti işçi qruplar 
formalaşdırılır, həmin qrupların tərkibinə kitabxananın bütün 
bölmələrindən mütəxəssislər daxil olur. Əsas metodik köməklik 
isə 1960-cı ildə əsası qoyulan, Elmi-metodik kitabxanaşünaslıq 
şöbəsinin (2011-ci ilin mart ayından etibarən  “Kitabxanaların 
metodik təminatı” adı ilə fəaliyyət göstərir) üzərinə düşür. 

Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsinin əsas vəzifəsi 
kitabxana-informasiya sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqi və 
istifadəsi nəticəsində müasir kitabxana-informasiya infrastruktu-
runun yaradılması, istifadəçilərə göstərilən kitabxana-informasiya 
xidmətinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması, kitabxana 
fondlarının zənginləşdirilməsi, elektron kitabxanaların yaradılma-
sı, onların mühafızəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; əhali-
nin intellektual potensialının və bilik səviyyəsinin inkişafı üçün 
şəraitin yaradılmasını təmin etmək məqsədilə respublikada idarə 
tabeçiliyindən və növündən asılı olmayaraq bütün kitabxanalara 
metodik mərkəz kimi köməklik göstərmək, tövsiyələr verməkdən 
ibarətdir. Hazırda Milli Kitabxananın metodik fəaliyyətinin əsas 
istiqamətləri aşağıdakılardır: 

- regionlarda kitabxanaların fəaliyyətinin yeni istiqamətlərini 
müəyyənləşdirmək, kitabxanaların informasiya imkanlarını və 
xidmət dairəsini genişləndirmək, regional kitabxana-informasiya 
məkanının yaradılmasına metodik dəstək; 

- kitabxanaların fəaliyyətinin monitorinqi, kitabxana yenilik-
lərinin araşdırılması, işlənib hazırlanması və mənimsənilməsi 
(optimal idarəetmə qərarlarının işlənib hazırlanması və vəziyyətin 
hərtərəfli analizi); 

- fasiləsiz peşəkar inkişaf sistemi rejimində kitabxanaçıların 
peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması. 
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Bu gün metodistin cəmiyyətin kitabxanaya sosial sifarişini 
vaxtında müəyyən etmək və ona vaxtında reaksiya vermək baca-
rığı effektiv metodik fəaliyyətin əsasını təşkil edir. 

Kitabxanaların fəaliyyətinin metodik təminatı bir neçə - 
analitik, metodik məsləhət və innovasiya kimi qarşılıqlı əlaqəli 
istiqamətləri özündə əks etdirir. İstiqamətlərdən biri də kitabxana 
kadrlarının yenidən hazırlanması və ixtisasının artırılmasıdır. 

Kitаbхаnа işinin mеtоdik təminаt sistеminin təşkili və idаrə 
оlunmаsı həllеdici dərəcədə sistеmin kаdr təminаtındаn аsılıdır. 
Kitabxanaların metodik təminatının əsas dəyəri, başlıca aparıcı 
qüvvəsi - metodist, onun peşə bilikləri, təcrübəsi təşkilatçılıq 
qabiliyyəti, siyasi mədəniyyəti, kitabxana proseslərini dərindən 
dərk etməsidir. Müаsir mеtоdistə vеrilən pеşə tələblərini аşаğı-
dаkı qаydаdа təsnifləşdirmək оlаr. 

О, аli ixtisas təhsilli оlmаlı və аşаğıdаkılаrı bilməlidir: 
 müаsir dövrdə kitаbхаnа işinin qаrşısındа durаn vəzifələri;  
 kitаbхаnа işinə dаir qаnunvеriciliyi və digər nоrmаtiv 

sənədləri;  
 kitаbхаnа işinin tаriхini və nəzəriyyəsini; 
 kitаbхаnа prоsеslərinin müаsir tехnоlоgiyаsını; 
 mеtоdik fəаliyyətin pеdаqоji əsаslаrını; 
 ölkədə və хаricdə kitаbхаnа-infоrmаsiyа işinin nаiliyyət-

lərini, dünyа kitаbхаnаçılıq nəzəriyyəsi və təcrübəsində bаş vеrən 
yeni prоsеsləri; 
 iqtisаdi fəаliyyətin əsаslаrını: mаrkеtinq fəаliyyətini, 

kitаbхаnа mеnеcmеntini, kitabxanalarda reklam işini. 
Metodistin əhəmiyyətli intellektual keyfiyyətləri sırasında 

məlumatlılıq mühüm rol oynayır. Metodistdə müşahidəçilik, ya-
radıcılıq təxəyyülü (təsəvvürü), təhlil etmək bacarığı və metodik 
işdə yenilikləri tətbiq etmək, öz biliklərindən və bacarıqlarından 
istifadə etmək qabiliyyəti olmalıdır. 
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MKS-lərdə metodik xidmət və işin təşkili 

 
MKS-lərdə metodik işə aşağıdakılar daxildir: MKS-in kitab-

xanaçılarına işin yeni üsul və metodlarına yiyələnməyə, qabaqcıl 
təcrübəni aşkar etməyə, ümumiləşdirməyə və tətbiq etməyə, kadr-
ların ixtisaslarının artırılması sisteminin təşkil olunmasına kömək 
etmək, rayonun (şəhərin) ərazisində yerləşən müxtəlif idarələrə 
məxsus kitabxanalara metodik kömək göstərmək, onların işlərini 
əlaqələndirmək, kitabxanalararası təcrübə mübadiləsini həyata 
keçirmək. 

MKS-lərdə kitabxanaların fəaliyyətinin metodik təminatı 
kitabxananın bütün şöbələrinin işini əlaqələndirən Metodika və 
biblioqrafiya şöbəsinə həvalə edilmişdir. Mərkəzi Kitabxananın 
Metodika və biblioqrafiya şöbəsi nəinki filialların, eyni zamanda 
mərkəzi kitabxananın bütün şöbələrinin fəaliyyətinin metodik tə-
minatı ilə məşğul olmalı və bu işdə ilk növbədə özünün əlaqələn-
dirici funksiyalarını artırmalıdır. Şöbə müdiri kitabxana şəbəkəsi-
nin fəaliyyətinin metodik təminatının vəziyyətinə cavabdeh 
olmaqla yanaşı, şöbənin ümumi işini idarə edir. O, təşkilatçı, 
pedaqoji qabiliyyətlərə və biliklərə malik olmalıdır. Şöbə müdiri 
Mərkəzi Kitаbхаnanın iş plаnını, stаtistik və mətn hеsаbаtını 
hаzırlаyır, filiаllаrın illik, rüblük, аylıq iş plаnlаrı və hеsаbаtlа-
rını, fəaliyyətinin yekunlarını təhlil еdir. 

Metodiki işləri təşkil etmək üçün şöbədə çap edilmiş və 
edilməmiş materialların köməkçi fondunu yaradır. Soraq fonduna 
aşağıdakı materiallar daxil edilir: 

- kitabxana işi və informasiyaya aid Azərbaycan Rеspublika-
sı Prеzidеntinin fərman və sərəncamları, Milli Məclisin qəbul 
еtdiyi qanun və qərarlar; 

- Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirli-
yinin, rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin, MKS-in mərkəzi 
kitabxanasının qərarları, rəhbər materialları, sərəncamları; 
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- Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi-
nin, Milli Kitabxana və elmi-metodik mərkəz statusuna malik 
olan kitabxanaların metodiki materialları, tövsiyələri; 

- kitabxana işinin nəzəriyyəsi, metodikası və texnikası üzrə 
ədəbiyyat, kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslığa dair dərs-
liklər və dərs vəsaiti; 

- soraq kitabları, terminlər lüğəti, kitabxana işi və biblioqrafi-
yaya dair dövlət standartları, onların tətbiq olunmasına dair təli-
mati materiallar; 

- mütaliə mədəniyəti, şəxsi təhsilə kömək haqqında ədəbiyyat; 
- kitabxana işinə dair yerli və xarici dövri mətbuat nümunələri. 
Metodika və biblioqrafiya şöbəsində sistem üzrə kitabxanalar 

haqqında sənədlər hər bir kitabxana üzrə ümumi məlumat (hər 
bir kitabxana filialına, MKS-in mərkəzi kitabxanasının struktur 
bölməsinə ayrıca qovluq düzəldilir və burada planlar, hesabatlar, 
kitabxanaların yoxlanılmasının nəticələrinə dair aktlar və 
arayışlar, onlara metodiki köməklik göstərilməsinin planları, 
təkliflər, tapşırıqlar toplanır), kitabxananın fəaliyyəti haqqında 
informasiya və hesabatlar daxil edilən məlumat vərəqi, qabaqcıl 
kitabxanalar və kitabxanaçılar haqqında materiallar toplanır, 
ezamiyyələr haqqında məlumatlar (arayışlar), kitabxanaçılarla 
yazışmalar (elektron poçt) və s. saxlanılır. 

Məsləhətlər, məktublar, tövsiyələr və başqa metodik mate-
riallar qovluqlarda mühafizə edilir. 

Şöbədə kitabxana işi üzrə ədəbiyyatın sərgiləri, stendlər, 
plakatlar, albomlar regionda kitabxana işinin inkişaf dina-
mikasını əks etdirən xəritə-sxemlər, kartodioqramlar və kitab-
xanaların qabaqcıl iş təcrübəsinin nümunəsi və s. saxlanılır. 

Şöbədə həmçinin metodik kartoteka sistemi yaradılır:  
• regionun kitabxana şəbəkəsinin kartotekası;  
• sistem üzrə kitabxanaların və kitabxanaçı kadrların karto-

tekaları (kartotekada kartoçkalar kitabxana işçilərinin soyadları-
nın əlifbası üzrə düzülür); 
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• metodiki materialların sistemli kartotekası; kitabxana işçi-
lərinin məqalələri və kitabxana haqqında dövri mətbuatda dərc 
edilmiş məqalələrin kartotekası və s.  

Bu kartotekalar həm ənənəvi, həm də elektron formada təşkil 
edilə bilər. 

Şöbədə hər bir metodistin fərdi şəxsi gündəlikləri olmalı və 
gündəlik görülmüş işin qeydiyyatı aparılmalıdır. Bu gündəlik 
əsasında metodist öz işi haqqında ilin sonunda hesabat hazırlayır. 

Həmçinin metodistin xüsusi qeyd dəftəri olmalıdır ki, burada 
gedilən ezamiyyələr, metodistin iştirak etdiyi kurslar, treninqlər 
və digər tədbirlər haqqında məlumat əks etdirilir. 

Şöbənin müdiri Mərkəzi Kitаbхаnın filiаllаrının işini yохlа-
mаq və оnlаrа mеtоdiki köməklik göstərmək üçün təşkil оlunаn 
gеdişlərin məqsədi və qrafikini işləyib hаzırlаyır. Həmçinin mеtо-
dik işlərin uçоtunun düzgün аpаrılmаsınа, Mərkəzi Kitаbхаnanın 
kitаbхаnа işçilərinin əməyinin еlmi təşkilinə və nоrmаlаşdırılmа-
sınа cаvаbdеhdir. Rayonun (şəhərin) hər bir inzibаti bölgüsü üzrə 
kitаbхаnаlаr mеtоdistlər аrаsındа bölüşdürülür. Hər bir mеtоdist 
müvаfiq inzibаti rаyоndа fəаliyyət göstərən kitаbхаnаlаrın mеtо-
dik təminаtınа cаvаbdеh оlmаqlа öz işini həmin kitаbхаnаlаrın 
хidmət göstərdiyi ərаzinin iqtisadi, mədəni və elmi хüsu-siyyətlə-
rinə uyğun təşkil еtməlidir. 

Sistemin kitabxanalarına metodiki köməklik metodistlərin 
yerlərə gedişləri (ezamiyyələr) zamanı göstərilir. Hər bir mеtоdist 
fərdi plаn və qrаfik əsаsındа hər аy ərzində bir dəfə оnа təhkim 
оlunmuş kitаbхаnаlаrа gеtməlidir. Kitаbхаnаlаrа gеdişləri 
məqsəd istiqamətinə görə 2 yеrə аyırmаq оlаr: 

• bu və yа digər kitаbхаnа ilə ümumi tаnışlıq və yеrindəcə 
əməli köməklik göstərmək; 

• hər hаnsı bir məsələ, aktual problem üzrə bir və yа bir 
qrup kitаbхаnаdа işin vəziyyətini öyrənmək və araşdırma nəticə-
sində aşkarlanmış problemlərin həlli üçün tədbirlər həyata kеçir-
mək. 
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Bеlə gеdişlər kitаbхаnа təcrübəsini dаhа dərindən öyrənmə-
yə, işin məzmununа nüfuz еtməyə, iş mеtоdlаrı ilə müfəssəl tаnış 
оlmаğа imkаn vеrir. Bu zаmаn mеtоdik təminаt dа ünvаnlı, məq-
sədyönlü, kоnkrеt və səmərəli оlur. 

Kitаbхаnаlаrа gеdişlərin nəticələrinə nəzаrət еtmək məqsədi 
ilə MKS-lərə dахil оlаn bütün filiаllаrdа “Mеtоdistin qеyd dəftə-
ri” olmalıdı. Hər bir kitabxana-filiala gedən metodist bu dəftərdə 
hər gеdişin tаriхi, mеtоdistin аdı və soyadı, görülən işlər, vеrilmiş 
tövsiyələrin qısа məzmunu, tutduğu iradları yazır, verilən 
tаpşırıqlаr və оnlаrın aradan qaldırılmasının icrа müddətini 
göstərir. Məsələn: 

1. Kitаbхаnаdа охuculаrа vеrilən rədd cаvаblаrının uçоtunun 
аpаrılmаsı (ilbоyu);  

2. Diyаrşünаslıq kаrtоtеkаsının tərtib еdilməsi (icrа müddəti 
3 аy); 

3.Əlifbа kаtаlоqundа köhnəlmiş təsvirlərin yеni dövlət stаn-
dаrtınа uyğun şəkildə işlənilməsi (icrа müddəti 1 il);  

4. Kənd (şəhər) məktəb kitаbхаnаsı ilə birlikdə yuхаrı sinif 
şаgirdləri üçün milli-mənəvi dəyərlərimiz, hərbi vətənpərvərlik 
mövzusundа və pеşəyönümü istiqаmətində birgə tədbirlər: imzalı 
görüşlər, охucu kоnfrаnslаrı, bibliоqrаfik icmаllаr, kitab təqdi-
matları təşkil еdilsin və s. (il bоyu). 

“Mеtоdistin qеyd dəftəri” MKS-lərdə filiаllаrın mеtоdik 
təminаtındа bir növ nəzаrət funksiyаsını оynаyır. Bеlə ki, kitаb-
хаnаlаrа növbəti gеdiş zаmаnı əvvəllər müəyyənləşdirilmiş 
nöqsаnlаr və оnlаrın аrаdаn qаldırılmаsı vəziyyəti məhz bu dəf-
tərlər vаsitəsilə аydınlаşdırılır, kitаbхаnаyа vеrilən tаpşırıq və 
təkliflərin yеrinə yеtirilməsinə nəzаrət еdilir. 

Gedişin yekunları üzrə hesabat tərtib edilir. Görülən işlərin 
nəticələri haqqında MKS-nin direktoruna məlumat verilir və o da 
müvafiq qərar qəbul edir. Qərarın yerinə yetirilməsinə nəzarəti 
metodika şöbəsi həyata keçirir. Lazım gəldikdə ezamiyyənin 
nəticələri haqqında mədəniyyət şöbəsinə məlumat verilir. 
Ezamiyyə haqqında hesabatda gedişin məqsədi kitabxananın (və 
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ya bir qrup kitabxananın) işinin təhlil edilməsi, qabaqcıl təcrübə, 
tutulmuş iradlar, işdəki nöqsanların aradan qaldırılması üzrə töv-
siyələr və təkliflər işıqlandırılmalıdır. 

Şöbə ezamiyyələr haqqında hesabatları və gedişlərə dair 
digər materialları toplayıb saxlayır. 

Şöbənin müdiri təşkilаti-mеtоdiki işlərin aylıq, illik, rüblük 
və pеrspеktiv plаnlаrını tərtib еdir, оnlаrın yеrinə yеtirilməsinə 
nəzаrət еdir. 
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İş planlarının tərtibi 

Rayon Mərkəzi Kitabxanasının təşkilati-metodiki  
iş üzrə illik planının təxmini sxemi 

 
1.Təşkilati-metodiki fəaliyyətin əsas istiqamətləri və vəzi-

fələri 
 
Metodik xidmət işinin əsas istiqamətləri: 
• rayonun kitabxana işinin inkişafı vəziyyətinin təhlili; 
• kitabxana əməkdaşlarının ixtisaslarının artırılması;  
• kitabxana xidmətinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə kitab-

xanaların işinin əlaqələndirilməsi; 
• kitabxana mütəxəssislərinin peşəkar fəaliyyətə dair məlu-

matlandırılması və məsləhətlərin verilməsi; 
• elmi tədqiqatların aparılması və onların  kitabxanaların iş 

təcrübəsində tətbiqi; 
• kitabxanaların fəaliyyətini tənzimləyən sənədlərin hazır-

lanmasında iştirak. 
 
2. Metodik işin həcmini müəyyən edən kəmiyyət göstərici-

ləri: 
• Kitabxananın fəaliyyətinə dair hazırlanmış icmalların sayı 

(təcrübənin ümumiləşdirilməsi, kitabxana işinin təhlili və s.); 
• kitabxanaya gəlişin və yerlərə gedişlərin sayı; 
• verilmiş məsləhətlərin (qrup və fərdi) sayı; 
• keçirilmə formaları göstərilməklə keçirilməsi planlaşdırı-

lan tədbirlər (müşavirə, seminar, qabaqcıl təcrübə və gənc kitab-
xanaçılar üçün məşğələlər və b.); 

• Növü göstərilməklə metodik işləmələrin sayı (təlimati 
xarakterli sənədlər, əsasnamələr, metodik vəsaitlər, tövsiyələr, 
məktublar və s). 
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3.Əhaliyə kitabxana xidmətinin təşkilinə metodik dəstək. 
Bu bölmədə aşağıdakı tədbirləri planlaşdırmaq olar: 
• proqramların (layihələrin) hazırlanması və həyata keçiril-

məsi; 
• istifadəçilərin kitabxanalara cəlb edilməsi məqsədilə təd-

birlərin hazırlanması, innovativ təcrübənin tətbiqi, diyar, rayon 
(şəhər) müsabiqələrində, proqram və layihələrdə kitabxanaların 
iştirakı; 

• müxtəlif qrup oxucu maraqlarının öyrənilməsi və s.dəstək. 
 
4. Kitabxana işi üzrə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi, 

ümumiləşdirilməsi və tətbiqi. 
• kitab mütaliəsi üzrə ən yaxşı tədbirin keçirilməsi haqqında 

əsasnamələrin hazırlanması; 
• gələcəkdə kitabxana işində tətbiq edilmək məqsədilə yeni 

innovativ  formalar və ən yaxşı kitabxana tədbiri üzrə reklamın 
təşkili; 

• müəyyən mövzu üzrə kitabxana işində daha maraqlı təcrü-
bənin təsviri verilmiş informasiya vərəqələrinin buraxılışı. 

 
5. Rayon kitabxanalarının fəaliyyətinin təhlili və əməyin 

təşkili: 
• kitabxanaların hesabat sənədlərinin qəbulu; 
• analitik arayışların yazılması; 
• illik və rüblük toplu statistik hesabatların yaradılması. 
 
6. Kitabxana əməkdaşlarının peşəkarlığının artırılması. 
Metodiki işin ən mühüm istiqamətlərindən birini kadrların 

ixtisasının artırılması təşkil edir. İşçilərin peşə bilikləri səviyyəsi-
nin artırılmasına dair silsilə tədbirlərin hazırlanması və planlaşdı-
rılması məqsədəuyğun olardı. Bunun üçün aşağıdakı istiqamətlər 
üzrə tədqiqatlar aparılması tövsiyə olunur: 

• kitabxanaçı kadrların peşəkar potensialının tədqiqi; 
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• kitabxana fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi məsələlərinin 
tədqiqi və s.  

Bu istiqamətlər üzrə tədqiqatlar kitabxana fəaliyyətində prob-
lemli istiqamətləri (sahələr) müəyyənləşdirməyə və problemlərin 
həlli məqsədilə kitabxana əməkdaşlarının həmin sahələr üzrə 
səriştəsinin artırılmasına imkan verir. Bu zaman kitabxana mütə-
xəssislərinin peşə səriştəsi səviyyəsinin artırılması üzrə tədbirlə-
rin düzgün formasını seçmək zəruridir. 

 
Göstərilən sxem əsasında iş planına aşağıdakı nümunəni 

təqdim edirik. 
 

Nümunə 
 

 
TƏSDİQ EDİRƏM: 

MKS-in direktoru:_____________ 
“---”------------------ 2016-cı il 

 
Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin 2016-ci il üçün  

illik iş planı 
 

№ Görüləcək işin məzmunu İcra 
vaxtı 

İcra 
yeri 

İcraya 
məsul 

Qeyd 

 
1.Şöbənin vəzifələri və təşkilati-metodiki fəaliyətinin əsas istiqamətləri 

 
1.1 Azərbaycan Rеspublikası Prеzidеnti-

nin fərman və sərəncamlarının, Milli 
Məclisin qəbul еtdiyi qanun və qərar-
ların təbliğinə nail оlmaq 

il 
ərz. 

Kitab
xana 

Şöbə 
müd., 
met. 

 

1.2 Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
həyat və fəaliyyətinin, elm və mədə-
niyyətlə bağlı tarixi irsinin öyrənilmə-
si ilə bağlı metodik tövsiyələrin hazır-
lanması 

__ ___ ___  
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1.3 Ulu öndər Heydər Əliyevin unikal 
dövlət və mədəni quruculuq təcrübə-
sinin, intellektual və mənəvi irsinin 
təbliği səviyyəsini yoxlamaq məqsə-
dilə monitorinqlər keçirmək 

    

1.4 MKS-nin əməkdaşlarına vaxtaşırı 
müasir kitabxanaların problemləri və 
yenilikləri ilə bağlı məsləhətlər 
vermək 

    

1.5 Cari ildə kitabхana işinin müхtəlif 
sahələrinə aid nəşr еdilmiş kitab və 
dövri mətbuat matеriallarını daim 
izləyib iхtisas biliyini artırmaq 

    

1.6 Kitabxana işinin aktual sahələrinə 
dair müxtəlif medodiki vəsaitlərin 
hazırlanması 

    

1.7 Milli Kitabxanadan, eləcə də digər 
metodik mərkəzlərdən daxil olmuş 
metodik vəsaitlər haqqında kitabxana-
çıları məlumatlandırmaq və  metodik 
məktublar hazırlayıb filiallara göndər-
mək 

    

1.8 Digər MKS-lərin qabaqcıl iş təcrübə-
sini öyrənmək və ümumiləşdirərək 
yerlərdə tətbiq edilməsini təmin etmək 

    

 Kitabxanadaxili və eləcə də Mədəniy-
yət və Turizm nazirliyi tərəfindən 
təşkil edilən seminar müşavirələrdə, 
elmi-metodiki konfrans və tədbirlərdə 
iştirak etmək 

    

1.9 Kitabxanaçıların respublika səviyyəli 
konfrans və müsabiqələrdə iştirakını 
təşkil etmək 

    

1.10 Metodiki işin təkmilləşdirilməsi, onun 
praktik istiqamətinin gücləndirilməsi-
nə imkan yaradan maraqlı ideyalar 
axtarmaq                                                                                             

    

1.11 Kitabxanada xidmətin effektivliyinin 
vəziyyəti ilə bağlı rüblük monitorinq-
lərin təşkili  

    

1.12 Respublika və eləcədə yerli mətbuat-
da kitabхana işinə dair məqalələrin 
yazılmasını təşkil еtmək 
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1.13 “Mədəniyyət” qəzeti “Mədəniyyət. 
az”, “Baku Guide” jurnalının nüma-
yəndələrinin kitabxanalarda keçirilən 
tədbirlərdə iştirakını təmin etmək və 
tədbirə həsr olunan məqalələrin adı 
çəkilən qəzet və jurnallarda yerləş-
dirilməsi 

    

1.14 Filial əməkdaşlarıının müraciətləri 
üzrə metodiki və praktiki köməyin 
göstərilməsi 

    

 
2. Metodiki işin həcmini müəyyən edən kəmiyyət göstəriciləri 

 
2.1. Kitabxananın fəaliyyətinə dair hazırlanmış icmalların sayı (təcrübənin 

ümumiləşdirilməsi, kitabxana işinin təhlili və s.) 
2.2 Kitabxanaya gəlişin və yerlərə gedişlərin sayı (gəlişin və gedişlərin sayı 

göstərilməli) 
2.3 Verilmiş məsləhətlərin (qrup və fərdi) sayı 

Ümumi sayı Bunlardan 

qrup fərdi 
  

 
2.4 

 

Keçirilmə formaları göstərilməklə keçirilməsi planlaşdırılan tədbirlərin sayı 
(müşavirə, seminar, qabaqcıl təcrübə və gənc kitabxanaçılar üçün məşğələlər 
və b.) 

İşin formaları Yerinə  yetirilməsi Plan 
Seminar   
Müşavirə   

Təcrübə məşğələləri   
Gənc kitabxanaçılar üçün məşğələlər   

Stajirovkalar   
2.5 Növü göstərilməklə metodik işləmələrin sayı (təlimati xarakterli sənədlər, 

əsasnamələr, metodik vəsaitlər, tövsiyələr və s). 
 

3.Əhaliyə kitabxana xidmətinin təşkilinə metodik dəstək 
 

3.1 Əhaliyə kitabxana xidmətinin səmə-
rəli təşkilinə nail olmaq üçün müxtəlif 
qrup oxucuların maraqlarının öyrənil-
məsi və s. 

il 
ərz. 

Kitab
xana 

Şöbə 
müd. 
met 

 

3.2 Kitabxanada təşkil olunacaq tədbirin 
proqramının (layihələrin) hazırlan-
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ması və həyata keçirilməsinə dəstək 

3.3 Oxucuların kitabxanalara cəlb edil-
məsi məqsədilə müxtəlif tədbirlərin 
hazırlanması, innovativ təcrübənin 
tətbiqi, diyar, rayon (şəhər) müsabiqə-
lərində, proqram və layihələrdə kitab-
xanaların iştirakını təmin etmək 

    

 
4.Kitabxana işi üzrə qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi, ümumiləşdirilməsi və 

tətbiqi 
 

4.1 Kitabxanaçılarla aparılan metodiki iş-
ləri istiqamətləndirmək, onları təkmil-
ləşdirmək, ixtisasının artırılması və 
yenidən hazırlanması işini təşkil 
etmək 

il 
ərz. 

Kitab
xana 

Şöbə 
müd. 
met 

 

4.2 Kitabxanada kitab mütaliəsi üzrə ke-
çiriləcək tədbirlərin proqramının 
hazırlanması 

    

4.3 Oxuculara xidmət işinin səmərəli təş-
kilinə metodik kömək göstərmək və 
ən yaxşı kitabxana tədbiri üzrə rekla-
mın təşkili 

    

4.4 Müəyyən mövzu üzrə kitabxana işin-
də daha maraqlı təcrübənin təsviri ve-
rilmiş informasiya vərəqələrinin bura-
xılışı 

    

 
5.Kitabxanaların fəaliyyətinin təhlili və əməyin təşkili üzrə işlər 

 
5.1 Rübün sоnunda kitabхanada “Охucu-

ların sayı”, “Kitab vеrilişi”, “Kitab 
dövriyyəsi”, “Охucu bоrcları”, “Rədd 
cavabları”nı müəyyənləşdirib müzaki-
rə еtmək 

    

5.2 Kitabxana fəaliyyətinin əsas istiqa-
mətləri üzrə illik informasiya icmalı-
nın hazırlanması 

    

5.3 MKS-nin mətn hesabatını tərtib 
etmək 

    
5.4 Kitabхananın illik, rüblük və aylıq iş 

planlarını tərtib еtmək  
    

 
 



20 
 

6. Kitabxana əməkdaşlarının peşəkarlığının artırılması 
6.1 Kitabxanaçılara xidmət metodikasının 

təkmilləşdirilməsi, innovasiyaların 
tətbiqi, yeni texnologiyalardan istifa-
də və digər sahələrdə metodik töv-
siyələr hazırlamaq 

    

6.2 Gənc kitabxanaçılarlala iş üzrə xüsusi 
plan tərtib edib, onların peşə səviyyə-
sinin yüksəldilməsi və təcrübə müba-
diləsi sahəsində müntəzəm iş aparmaq 

    

 
Qeyd: 2-ci bölmə il ərzində planlaşdırdığınız şəkildə 

nəzərdə tutulan adda və sayda yazılmalıdır. 
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Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin 2016-cı ilin 

yanvar ayı üçün iş planı 
 

№ Görüləcək işin məzmunu İcra 
vaxtı 

İcra 
yeri 

İcraya 
məsul  

1. Yanvar ayı ərzində qeyd ediləcək görkəmli 
şəxsiyyətlərin, elm və mədəniyyət xadimləri-
nin, yazıçı və şairlərin yubileyi ilə əlaqədar 
keçiriləcək tədbirlərin təşkilinə metodik 
kömək göstərmək 

Ay 
ərz. 

k/xda Şöbə 
müdiri 

2. MKS-də (və ya konkret filialın) “Охucuların 
sayı”, “Kitab vеrilişi”, “Kitab dövriyyəsi”, 
“Охucu bоrcları”, “Yох cavabları”nı müəy-
yənləşdirib müzakirə еtmək  

 “-----“ “-----“ 

3. _ saylı filialın müraciətinə əsasən metodiki və 
praktiki kömək göstərmək 

 _saylı 
filialda 

 

4. MKS-də tədbirlərin təşkilinə və keçirilməsinə 
kömək etmək 

   

5. _ saylı filialda hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi-
nin və milli mənəvi dəyərlərin təbliğinin və-
ziyyətini öyrənmək məqsədilə monitorinqlər 
təşkil etmək 

 _saylı 
filialda 

Met.ş. 
biblioqr
af. 

6. _ saylı filialın işini yoxlamaq 
 

 _saylı 
filialda 

“-----“ 

7. MKS-də kitabxanaçıların ixtisasının artırıl-
ması üzrə seminar müşavirə təşkil etmək 

 Mərkəzi 
kitabx. 

“----“ 

8. Respublika və eləcədə yerli mətbuatda kitab-
хana işinin aktual məsələlərinə dair məqalələ-
rin yazılması 

  MKS-də 

9. Fevral ayı üçün iş planı tərtib еtmək 25.01. Şöbədə Şöb.m. 
 
Qeyd: Biz sizə iş planlarının təxmini nümunəsini təqdim 

edirik. Burada göstərilənlərə istədiyiniz bəndləri əlavə edə və ya 
çıxara bilərsiniz. 

 
Şöbə müdiri kitаbхаnа məsələləri üzrə sеminаrlаr, müşаvirə-

lər, еlmi-prаktiki kоnfrаnslаr təşkil еdir və həyаtа kеçirir. Оnlаrın 
prоqrаmını tərtib еdir. Rеspublikаnın bütün rаyоn və şəhər MKS-
lərində hər аy təşkil еdilən sеminаrlаr dеmək оlаr ki, kənd kitаb-
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хаnаlаrının mеtоdik təminаtı işində ən səmərəli və аrdıcıl kеçi-
rilən tədbirlərdən sаyılа bilər. Təəssüf ki, yerlərdə bu seminar-
ların məqsəd istiqaməti və keçirilmə formasi fərqlidir. Seminarlar 
aşağıdakı problemlər üzrə aparıla bilər: 

• kitabxanada kütləvi işlərin müasir formaları; 
• kitabxana işinin planlaşdırılması və hesabatların yazılması; 
• kitabxanaların layihələr üzrə fəaliyyəti (QHT-lərlə);  
• məhdud imkanlı və fiziki qüsurlu şəxslərə kitabxana xid-

mətinin təşkili; 
• kitabxanada sosioloji araşdırmaların təşkili; 
• müasir kitabxana məkanı: təşkili və perspektivlər. 
Bu sеminаrlаrdа bir qаydа оlаrаq əvvəlcə sоsiаl-siyаsi hаdi-

sələrlə əlаqədаr kitаbхаnаlаrın vəzifələrinə həsr еdilmiş məruzə 
və mühаzirələr dinlənilir, fasilədən sonra isə kitаbхаnа işinin 
müхtəlif məsələlərinə həsr оlunmuş təcrübi məşğələlər, prаkti-
kumlаr, ədəbiyyаt icmаllаrı, qruplarda iş, digər tədbirlərin təşkil 
еdilməsi tövsiyə olunur. Əsаs vəzifəsi аktuаl məsələlərin birgə 
müzаkirə еdilməsindən və охuculаrа хidmət sаhəsində təcrübə 
mübаdiləsindən ibаrət оlаn mеtоdik sеminаr, müşаvirə və kоn-
frаnslаr kitаbхаnа işçilərinin pеşə səviyyəsinin аrtırılmаsı üçün 
mühüm vasitədir. Müzаkirə оlunаn məsələlərin hаzırlаnmаsındа 
mеtоdistlərlə yаnаşı, yеrlərdə fəаliyyət göstərən kitаbхаnаçılаrın 
bilаvаsitə iştirаkı nəinki kitаbхаnа işçilərinin pеşə, bilik dаirəsini 
gеnişləndirir, еyni zаmаndа mövcud qаbаqcıl təcrübəni, kitаbха-
nа işinin mаhiyyətini dаhа dərindən mənimsəməkdə və təşkilаt-
çılıq vərdişlərinə yiyələnməkdə оnlаrа yахındаn kömək еdir. 

Vеrilmiş məsləhətlərin, kеçirilmiş sеminаrlаrın, еzаmiyyələ-
rin və s. uçоtu şöbə müdiri tərəfindən aparılır. 

Şöbənin müdiri işçilərin iхtisаsаrtırmа kurslаrınа göndəril-
məsini təşkil еdir, kitаbхаnа kаdrlаrının iхtisаslаrının аrtırılmаsı 
üzrə işləri plаnlаşdırır.  

Kitabxanaların fəaliyyətinin metodik təminatının istiqamətlə-
rindən biri də kitabxana kadrlarının hazırlanması və ixtisasının 
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artırılmasıdır. Bu sahədə metodik mərkəz kimi Milli Kitabxanada 
da bir sıra işlər görülür. 

İхtisаsаrtırmа prоsеsində istifаdə еdilən təlim mеtоdlаrındаn 
biri stajorluqdur. Stаjоrluğun ən mühüm хüsusiyyəti оndаn 
ibаrətdir ki, bu iхtisаsаrtırmа üsulu аyrı-аyrı kitаbхаnаçılаrın və 
yа kiçik kitаbхаnаçı qruplаrının pеşə səviyyəsinin yüksəldilmə-
sində хüsusi nаiliyyətlər əldə еtmiş kitаbхаnаlаrın bаzаsındа təş-
kil еdilir və kitаbхаnаçılаrın müvаfiq zəmində mütərəqqi iş üsul-
lаrının həyаtа kеçirilməsində bilаvаsitə iştirаkını təmin еdir. Bu 
məqsədlə Milli Kitabxanada treninq mərkəzin fəaliyyəti yenidən 
bərpa edilərək müxtəlif istiqamətlər üzrə kurslar təşkil edilir. 
Kitаbхаnа işçilərinin iхtisаsının аrtırılmаsı ilə əlаqədаr olaraq 
stajorluq məqsədilə müraciət edənlərə Milli Kitabxanada stajor-
luq məşğələləri təşkil edilmiş və kitаbхаnа işçilərinin təhsili, iş 
təcrübəsi, fəаliyyət sаhəsi və digər əlаmətləri nəzərə аlınmаqlа 
müхtəlif səviyyələrdə hazırlanmışdır.  

Kitаbхаnа işçilərinin pеşə səviyyəsinin yüksəlməsi ilə əlаqə-
dаr qеyd еtdiyimiz mühüm iş üsullаrı özünün rəngаrəngliyinə və 
çохşахəliyinə bахmаyаrаq hеç də iхtisаsаrtırmаnın ən əsаs üsulu 
оlаn şəхsi təhsil üsulunu əvəz еdə bilməz. Şəхsi təhsil bütün 
sаhələrdə оlduğu kimi kitаbхаnаçılıq sаhəsində də pеşə səviyyə-
sinin inkişаfınа, hər bir kitаbхаnаçının müvаfiq şəkildə mütəхəs-
sis kimi fоrmаlаşmаsınа güclü təsir göstərir. Bu bахımdаn mеtо-
dik mərkəzlər tərəfindən kitаbхаnа işçilərinin şəхsi pеşə təhsili-
nin istiqаmətləndirilməsi, idаrə оlunmаsı və dаim nəzаrətdə sах-
lаnılmаsı оlduqcа vаcibdir. Kitаbхаnа işçilərinin, хüsusən yеnicə 
fəаliyyətə bаşlаmış gənc kitаbхаnа kаdrlаrının şəхsi pеşə təhsi-
linə kömək еdən fərdi mövzu və mütаliə prоqrаmlаrının tərtibi və 
hər bir kitаbхаnаdа bu işin lаzımi səviyyədə idаrə оlunmаsı tövsi-
yə olunur. 

İnternetin yaratdığı virtual dünyada öyrətmə və öyrənmə get-
dikcə asanlaşmış və bunun nəticəsi olaraq dünyada distant təhsil 
yaranmışdır. Artıq virtual təhsil, virtual kurslar, virtual kitabxana-
lar insanların gündəlik həyat tərzinə çevrilmişdir. Distant təhsil 
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daha çox işdə və ya evdə dərslərə getmək və mühazirələri dinlə-
mək imkanları olmayan şəxsləri; ixtisasını artırmaq, bacarıqlarını 
inkişaf etdirmək və karyeradan ayrılmadan yeni biliklər əldə 
etmək istəyənləri; peşəkar əlaqələri və dünya görüşünü genişlən-
dirmək imkanlarından istifadə etmək istəyənlər üçün əlverişlidir, 
çünki distant təhsil sayəsində eyni zamanda bir neçə kursda oxu-
maq olar. 

Hazırda müasir kompyuter texnologiyalarının kitabxana işinə 
tətbiqi ilə kitabxanalara virtual rejimdə metodik xidmət göstər-
mək mümkün olmuşdur. Bu işdə ən optimal üsul elektron poçt 
vasitəsilə metodik sorğuların cavablandırılmasıdır. Belə bir təcrü-
bəyə nümunə kimi Milli Kitabxananın saytında (www.anl.az) 
yaradılmış “Metodik xidmət” bölməsini nümunə göstərmək olar. 
Bu bölməyə daxil olmaqla respublika kitabxanalarından kitab-
xana işinə dair müraciət edilən hər bir sorğuya operativ şəkildə və 
ətraflı cavab verilir. Hər bir kitabxana öz saytında bu bölməni 
yaratmaqla elektron poçt vasitəsilə metodik xidmət göstərə bilər. 

Hər bir mеtоdik mərkəzin fəаliyyətinin kəmiyyət və kеyfiy-
yət göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə təşkilаti məsələlərin nə 
qədər düzgün və məqsədyönlü həll еdilməsindən аsılıdır. Mеtоdik 
şöbədə əməyin məqsədyönlü bölüşdürülməsi, şöbənin fəаliyyətini 
hərtərəfli əks еtdirən fərdi və ümumiləşdirilmiş rеаl iş plаnlаrı-
nın tərtib еdilməsi, plаnlаrın yеrinə yеtirilməsinə nəzаrət, dəqiq 
uçоt, yаrdımçı аpаrаt və müаsir kitаbхаnаşünаslıq fikrini özün-
də cəmləşdirən mеtоdik nəşrlər fоndu və s. kimi təşkilаti məsələ-
lərin kеyfiyyətli həlli mеtоdik fəаliyyətin səmərəli оlmаsını təmin 
еdir. 
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Metodik monitorinq. 

Kitabxanalarda analitik fəaliyyət 
 

Müasir dövrdə monitorinq müxtəlif fəaliyyət sahələrində, o 
cümlədən kitabxana işində də uğurla tətbiq olunan iş növü kimi 
qəbul olunur. Monitorinq müşahidə edilən fəaliyyət növünün 
bütün aspektləri haqqında sistemli şəkildə məlumat toplamağa və 
bu məlumatları təhlil etməyə, həmin fəaliyyətin effektivlik və 
səmərəlilik dərəcəsini artırmağa, fəaliyyətin uyğunsuzluqları 
barədə məlumatın idarə edənlərə və qərar verənlərə vaxtında ötü-
rülməsinə imkan verir. Monitorinq hər hansı bir fəaliyyətin cari 
vəziyyətini müəyyənləşdirir, kitabxana fəaliyyətinin nöqsan cə-
hətlərini üzə çıxararaq gözlənilən nəticələri əldə etmək üçün 
praktik təkliflərlə çıxış edir. Monitorinq zamanı yalnız 
təkliflər verilmir, problemlərin həll edilməsi üçün konkret 
addımların da atılması nəzərdə tutulur. Monitorinq keçirmək 
üçün əvvəlcədən proqram hazırlanır. 

Monitorinqin üç əsas prosesi var: 
 Məlumatın toplanması 
 Məlumatın təhlili (və ya qiymətləndirilməsi) 
 Görülən tədbirlər  
Məlumatların toplanması. Kitabxanaların fəaliyyətinin mo-

nitorinqi yalnız etibarlı məlumatların toplanması sayəsində həyata 
keçirilə bilər. Belə məlumatların mənbəyi müxtəlif ola bilər: əsa-
sən qiymətləndirmə, bəzən isə hər hansı bir sorğunun və ya tədqi-
qatın nəticələri və s. Əsas məqsəd təhlil obyekti ola biləcək 
məlumatların toplanmasıdır. 

Məlumatların təhlili. Məlumatların təhlili elə həyata keçiril-
məlidir ki, bu təhlil problemlərin aradan qaldırılması üçün lazımi 
tədbirlərin həyata keçirilməsinə kömək etsin.  

Görülən tədbirlər. Monitorinq nəticəsində görülən tədbirlərə 
ehtiyat tədbirləri, islahedici və gücləndirici tədbirlər aiddir. Təd-
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bir görmədən məlumat toplamaq və ya toplanan məlumatları yal-
nız təhlil etmək tədqiqat baxımından əhəmiyyətli ola bilər, lakin 
bu, idarəçilik baxımından nəticəsiz təcrübədən başqa bir şey 
sayılmaz. Tədbirlər aşağıdakı formalarda ola bilər:  

Struktur yönümlü: kitabxana sisteminin inkişafına və ya 
kökündən dəyişdirilməsinə yönəlmiş islahat tədbirləri.  

Şəxs yönümlü: buraya sanksiyalar və tövsiyələr aiddir. 
Sanksiyalar pozitiv - stimulverici (məsələn, vəzifədə yüksəliş, 
kitabxana avadanlıqlarının yenilənməsi və s.) və ya neqativ - 
cəzaverici (məsələn, töhmət və ya işdən azad olunma) ola bilər. 
Tövsiyələr isə metodistlər tərəfindən aşkar edilən problemlərin 
aradan qaldırılması ilə bağlı verilir. 

Monitorinq planlı (növbəti) və ya plandankənar (Növbədən-
kənar) qaydada həyata keçirilir. Planlı yoxlama illik plana uyğun 
olaraq həyata keçirilir. Monitorinq planlı qaydada həyata keçiril-
dikdə tədbirlər planı hazırlanıb təsdiq edilməlidir. 

Plandankənar monitorinq isə xüsusi bir məsələnin həllinə 
ehtiyac duyulduqda gözlənilmədən aparıla bilər. Bu vaxt tədbirlər 
planı hazırlanmır və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamala-
rın tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanunun 16-cı maddəsinə uy-
ğun olaraq plandankənar yoxlama aparılır. Yoxlama kitabxananın 
bütün fəaliyyətini və ya müəyyən bir iş sahəsini əhatə edə bilər. 
Bu bir kitabxananın və ya bütün səbəkənin işinə aid edilə bilər. 
Yoxlamanı bir nəfər metodist və ya işçi qrup apara bilər. 

Monitorinq kitabxanaların tabe olduğu yuxarı təşkilatlar və 
digər aidiyyatı qurumlar tərəfindən həyata keçirilir. Bir qayda 
olaraq monitorinqin gedişi ilə bağlı yoxlanılacaq müəssisəyə 
qabaqcadan məlumat verilir, monitorinqin məqsədi diqqətə çatdı-
rılır. Monitorinq ildə bir dəfə həyata keçirilir, başlandığı tarixdən 
etibarən 1 (bir) aydan çox davam edə bilməz. 

Metodik monitorinq kitabxana işində olan dəyişikliklərin sis-
temli izlənilməsidir. Kitabxanaların fəaliyyətinin monitorinqi – 
kitabxana yeniliklərinin araşdırılması, işlənib hazırlanması və 
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mənimsənilməsi, optimal idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi 
və mövcud vəziyyətin hərtərəfli analizidir. Monitorinqin metodik 
obyektləri aşağıdakılardır: 

• Kitabxanaların fəaliyyət göstəricilərinin dinamikası; 
• Kitabxanaçı kadrların vəzifələr üzrə irəliləyişi; 
• Kitabxana yeniliklərinin aşkar edilməsi və yayılması; 
• Kitabxana işinə dair sənəd axını (kitabxana işi üzrə sənəd 

axını metodiki, elmi, praktiki, informasiya fəaliyyətinin nəticələ-
rini əks etdirir. Ənənəvi olaraq, iki qrupa bölünürlər: İlkin və 
əlavə informasiya mənbələri). 

Bu məlumatların operativ əldə olunması, kitabxana işinin 
təkmilləşdirilməsi üzrə metodiki tövsiyələr hazırlamağa və bunun 
əsasında kitabxana şəbəkəsini, kitabxana fəaliyyətini müşahidə 
etməyə, onların dinamikasını (inkişafını)  qiymətləndirməyə 
imkan verir. 

Kitabxana fəaliyyəti üzrə məlumatların əldə edilməsi mənbə-
ləri kitabxana sənədləri (hesabatlar, iş planları, kitabxana gündəli-
yi və digər sənədlər); kitabxana işçilərinin seminar-müşavirələri-
nin, konfransların, seminarların materialları, yerli dövri mətbuat-
da dərc olunmuş məqalələr və s. hesab edilir. 

Kitabxanaların fəaliyyətinin yoxlanılması - Kitabxananın 
struktur bölmələrinin (filial, şöbə və s.) işi ilə yaxından tanış 
olmaq, fəaliyyəti haqqında məlumatları almaq və təhlil etməklə 
aparılır. Kitabxanaların yoxlanılmasında başlıca məqsəd kitabxa-
na işində yenilikləri üzə çıxarmaq və hər bir yeniliyin tətbiqi və 
yayılmasına nail olmaqdır. Bunun üçün yoxlama aparan şəxs 
kitabxana informasiya müəssisələrində tətbiq edilən yeni kitab-
xana texnologiyalarını, yeni proqramları, kitabxana işinə dair təli-
mati-metodik sənədləri, göstəriş və sərəncamları bilməli və işin 
gedişini məhz bu sənədlərə uyğun yoxlamalıdır. Hər hansı bir 
müəssisədə, təşkilatda və şöbədə iş aparmaq və düzəliş etmək 
üçün ilk növbədə həmin şəxs öyrənməli və öyrətməli, vaxtında 
işdə praktiki dəyişikliklər aparmalı və onu əks etdirməyi bacar-
malıdır. 
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Kitabxanaların fəaliyyətini yoxlamaq və öyrənmək üçün 
yoxlama aparan şəxs ilk növbədə işdə olan nöqsanları üzə çıxar-
malı, onların baş vermə səbəblərini aşkar etməli və həmin nöq-
sanların aradan qaldırılması yollarını göstərməlidir. 

Yoxlama metodikası - yoxlamanın vəzifəsindən, məqsədin-
dən, həcmindən və onun obyektindən asılıdır. Yoxlanış yerinə 
gedənə qədər müəyyən hazırlıq işləri aparılır: tapşırığın məqsədi 
və onun hərəkət proqramının müəyyənləşdirilməsi, təxmini plan 
(yaddaş) tərtib etmək, mövcud materialların öyrənilməsi, əvvəlki 
ezamiyyə sənədləri ilə tanış olmaq və s.  

Plan tərtib olunan zaman hansı əsas məsələləri – nəyi yoxla-
maq məsələsini dəqiq həll etmək lazımdır. Yoxlamanın gedişində 
oxuculara kitabxana xidmətinin səviyyəsinə başlıca diqqət 
yetirilməlidir.  

Yoxlama zamanı araşdırılacaq məsələlərə uyğun yaddaş ha-
zırlamaq zəruridir. Bu yoxlamanın predmetini və məzmununu 
müəyyənləşdirməyə imkan verir, materialların planlı toplanması-
na, həmçinin sorğu olunacaq şəxsləri müəyyənləşdirməyə imkan 
verir. Bu cür yaddaşlar yekun sənədlərin və ya hesabatların 
tərtibində xüsusi əhəmiyyətə malik olur. Yoxlama aparacaq şəxs 
(və ya işçi qrupu) yoxlama yerinə çatdıqda gəlişinin məqsədini 
müəssisənin rəhbərinə bildirməli, sonra isə yaddaş ilə kitabxana 
müdiri və isçilər məlumatlandırılmalıdır. Yoxlama aşağıdakı 
ardıcıllıqla aparılır: Kitabxana ilə tanışlıq və ümumi işlərin nəzər-
dən keçirilməsi; ayrı-ayrı iş sahələrinin yoxlanması; yekun 
sənədin - hesabatın hazırlanması. 

Yoxlama aparan şəxs kitabxananın işi ilə tanış olarkən şöbə-
lərdə olur, isçilərlə söhbət edir, kitab fonduna baxır, oxuculara 
xidmət prosesini müşahidə edir, kitabxana sənədlərini (gündəlik, 
hesabat, arayış, oxucu formulyarı) təhlil edir, verilmiş göstəricilə-
rin reallığı əks etdirməsinə baxır, fəal oxucularla söhbət edir. 

Kitabxana fəaliyyətinin tam yoxlanılması digər müəssisələrə 
nisbətən daha mürəkkəb bir prosesdir. Belə ki, tam yoxlama 
zamanı təşkilatı, metodiki və inzibati işlərlə yanaşı, bütövlükdə 
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kitabxana fondu da diqqətlə yoxlanılmalıdır. Belə yoxlamalar 
əsasən təbii fəlakətlər və müəssisədə kitabxana müdiri dəyişərkən 
aparılır. Digər vaxtlarda əsasən cari məsələlər yoxlanılır. 

Kitabxana ilə ümumi tanışlığa kitabxana hesabatının öyrə-
nilməsi, iş planı, onun tərtibatı və yerinə yetirilməsi də daxil edi-
lir. Yoxlama zamanı kitabxananın quruluşu, işin təşkili, işçilər 
arasında vəzifə bölgüsünün məqsədəuyğunluğu, onların hazırlıq 
səviyyəsi təhlil edilir. Siyasi və elmi biliklərin, ədəbiyyatın və 
incəsənətin təbliğinə dair işlərin yoxlanılmasına kitabxananın 
planından başlanılır. Müəyyənləşdirmək lazımdır ki, təbliğatçılıq 
işinin əsas istiqamətləri iş planında öz əksini necə tapmışdır. 

Yoxlama zamanı yoxlayan şəxs işin məzmunu və əyani 
təbliğat vasitələrinin tərtibatı ilə tanış olur, kütləvi işlərin gündəli-
yini yoxlayır, oxucu konfranslarının protokolu və stenoqramına 
baxır, tematik gecələrin, biblioqrafik materialların sənədlərini 
təhlil edir, sərgi üçün ədəbiyyat siyahıları, kartoçkalar və hesabat-
lara baxır. 

Kitab təbliğinə dair kütləvi tədbir haqqında oxucuların rəyini 
öyrənmək və hesabatların yazılmasında onu nəzərə almaq lazım-
dır. Yoxlama zamanı diqqətlə öyrənilməlidir ki, kitabxana fondu-
nun sayına uyğun kitab verilişi necə həyata keçirilir. Kitab verili-
şinə dair göstəricilərin reallığı kitab formulyarları, müddət vərə-
qəsi və oxucu formulyarlarına baxılmaqla yoxlanıla bilər. 

Seçmə yolu ilə ən aktual mövzulara həsr olunmuş kitabların 
dövriyyəsini yoxlamaq tövsiyə olunur. 

Toplanmış materialların ümumiləşdirilməsi və təhlilinin 
müxtəlif metodları (statistik, tematik, biblioqrafik və qrafik) 
mövcuddur. 

Statistik məlumatların öyrənilməsinə əsaslanan rəqəm göstə-
ricilərinin təhlili metodu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmin 
metod planların, normativlərin gedişini, kitab fondunun tərkibin-
də və kitab verilişində ayrı-ayrı elm sahələrinə dair ədəbiyyatın 
xüsusi çəkisini və oxucu qrupunu müəyyənləşdirməyə imkan 
verir. 
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İşin keyfiyyəti üzrə təhlil tematik metoda əsaslanır. Elmin, 
texnikanın və qabaqcıl təcrübəyə dair ədəbiyyatın təbliğində ki-
tabxananın fəaliyyətinin öyrənilməsi kimi məsələləri əhatə edən 
yoxlamanın gedişi zamanı xüsusi kitabxana proqramlarından isti-
fadənin səviyyəsi, internet sistemlərindən istifadənin əhatəliliyi, 
dünya informasiya məkanına çıxış, kompyuter biliklərinin və 
proqramlarının öyrənilməsi məsələlərinə hesabatda yer verilməli-
dir.  

Ayrı-ayrı iş sahələrinin keyfiyyətinin təhlili üçün biblioqra-
fik metoddan da istifadə edilir. Buraya kitab fondunun ayrı-ayrı 
bölmələrinin müqayisə edilməsi, sistemli kataloqda daha çox 
soruşulan ədəbiyyatlarla biblioqrafik göstəricilərdəki ədəbiyyatla-
rın tutuşdurulması və s. aiddir. 

Təşkilati işin vəziyyətini yaxşı dərk etmək üçün müxtəlif 
metodlardan da istifadə edilir, xüsusi formalarda sxemlər, qrafik-
lər və diaqramların çəkilməsi zəruri hesab olunur. Yoxlama za-
manı oxucu kontingenti statistik materiallara əsaslanaraq təhlil 
edilməli, faktiki olaraq oxucuların tərkibi, virtual oxucuların sayı, 
kitab dövriyyəsi, elektron nəşrlərin alınması və istifadəsi öyrənil-
məlidir. 

Yoxlamanın gedişi zamanı müəyyən faktların sənədləşdiril-
məsi lazımdır ki, bunlar da akt formasında tərtib edilir. Monito-
rinqin nəticələri cədvəl(lər)ə yerləşdirilir, ardıcıllıq gözlənilir, 
yoxlama zamanı ayrı-ayrı iş sahələrində əldə edilmiş qeydlər 
qabaqcadan tərtib edilmiş yaddaşa uyğun qruplaşdırılır. Hesabata 
layihə, icraçılar, monitorinqin keçirilmə üsulları və göstəriciləri, 
iş planı, monitorinq edilən tərəf barədə məlumatlar daxil edilməli 
və dili anlaşıqlı olmalıdır. 

Hesabatların tərtibi forması müxtəlif ola bilər. Hesabatda 
kitabxana işinin ümumi xarakteristikası, yoxlanmış iş sahələrinin 
vəziyyəti, sonda isə nailiyyətlər və çatısmazlıqlar göstərilməli, 
təkliflər verilməlidir. Hesabatların tərtibi zamanı hər hansı yoxla-
nılmış iş sahəsi haqqında ayrıca bölmələr verilir, kitabxananın 
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fəaliyyəti haqqında məlumatlar və ayrılıqda nöqsan cəhətlər, 
çatışmazlıqlar göstərilir. 

Göstərilən təkliflər və tövsiyələr konkretlik tələb edir və 
onun yerinə yetirilməsi məcburidir. Təkliflər müxtəlif kateqoriya-
lara bölünür: qısa müddətdə və ay, rüb, il ərzində yerinə yetirilə-
cək tövsiyələr. 

Hesabatlar yoxlamanı təşkil edən yuxarı orqanlara təqdim 
edilir. Aidiyyatı şöbədə müzakirə edilir, onun kollegiyada və ya 
şöbədə müzakirəsi müəyyənləşdirilir. Müzakirə üçün qərar layi-
həsi hazırlanır və müzakirənin nəticəsi olaraq əgər işdə ciddi nöq-
sanlar varsa, müəyyən cəza tədbirləri nəzərdə tutulur, yox əgər 
qabaqcıl təcrübə, nümunəvi iş vardırsa, müəssisənin yaxşı işi 
qeyd olunmalı və qərar qabaqcıl təcrübənin tətbiq olunması üçün 
yerlərə-kitabxana müəssisələrinə göndərilməlidir. 

Həmin qərara uyğun olaraq bütün kitabxanalar müvafiq təd-
birlər planı hazırlayır, qərarda göstərilən nöqsanların öz fəaliyyət-
lərində olub-olmamasını nəzərdən keçirirlər. Qərar verən yuxarı 
təşkilat onun yerinə yetirilməsi vəziyyətini vaxtaşırı yoxlayır, bu 
barədə bütün kitabxanalardan hesabat tələb edir. 

Kitabxanaların işinin metodik təminatının əsasında ayrı-ayrı 
kitabxanaların fəaliyyətinin və inkişafının araşdırılmasına yönəl-
dilmiş analitik istiqamət dayanır. Mətn və statistik hesabatların 
tərtib edilməsi, kitabxananın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri üzrə 
illik informasiya icmalının hazırlanması analitik fəaliyyətin nəti-
cəsidir. Analitik fəaliyyət əsasında kitabxanaçılara metodik kö-
məklik (metodik tövsiyələr, məsləhətlər) həyata keçirilir. 

Kitabxanalar üçün əsas hesabat növü illik hesabatlardır. Küt-
ləvi kitabxanalarda illik hesabatların iki - statistik və məlumat 
hesabat (mətn hesabatı) növləri mövcuddur. 

Bütün kitabxanalar üçün vahid statistik hesabat sistemi mü-
əyyənləşdirilmişdir. Hesabatlar aylıq, rüblük, yarımillik və illik 
ola bilər. Kitabxanalardan tələb olunan hesabatlardakı məlumatlar 
illik hesabat üçün təsdiq olunmuş formadan kənara çıxmamalıdır. 
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Bundan basqa, kitabxanalar tabe olduqları baş idarə və nazir-
liklərə illik statistik hesabatlar təqdim edirlər. Bu illik-statistik 
hesabatlar statistika idarəsinə verilən hesabatdan fərqli olaraq 
daha geniş məzmuna malikdir. Bu hesabatda kitabxananın bütün 
fəaliyyət göstəriciləri, isçiləri, kitabxana fondu, elm sahələri üzrə 
(təsnifat bölgüsü) kitab verilişi, kitab dövriyyəsi, yeni daxil olan 
ədəbiyyat və s. verilir. Hesabatların yazılması ilə bağlı Respub-
lika Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən ardıcıl tədbirlər 
həyata keçirilir. Nazirliyin 2005-ci il 25 oktyabr tarixli 1865/13 
və 1866/13 saylı sərəncamları əsasında illik mətn hesabatının 
tərtibatına dair xüsusi tövsiyələr hazırlanmış və yerlərə gön-
dərilmişdir. Burada bir qayda olaraq hər il yanvarın 15-dək hesa-
batların Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin müvafiq bölməsinə 
təqdim olunması tövsiyə olunur. 

Kitаbхаnаlаrın illik hеsаbаtlаrı əsаsındа tərtib еdilmiş 
icmаllаrın əsаs məqsədi il ərzində müvаfiq kitаbхаnа şəbəkəsinin 
fəаliyyətinin ən mühüm istiqаmətləri, əldə еdilmiş nаiliyyətlər, 
kitаbхаnа kоllеktivlərinin qаrşılаşdığı çətinliklər və оnlаrın аrа-
dаn qаldırılmаsı yоllаrı hаqqındа kitаbхаnа ictimаiyyətinə gеniş 
məlumаt vеrməkdən, ölkədə kitаbхаnа işinə dаir şəbəkələrаrаsı 
və yа rеgiоnlаrаrаsı təcrübə mübаdiləsini təşkil еtməkdən ibаrət-
dir. Metodik monitorinqdə aşkar edilmiş iş haqqında vaxtaşırı 
yerli mətbuatın və başqa informasiya mənbələrinin materialları 
icmallarda əks etdirilir. Nailiyyətlər və çatışmazlıqlar qeyd edilir, 
onların səbəbləri açıqlanır, kitabxanaların sonrakı fəaliyyəti 
haqqında konkret tövsiyələri verilir. İcmal hazırlanarkən müvаfiq 
kitаbхаnаlаrın illik analitik fəаliyyətinin yеkunlаrının ümumiləş-
dirilməsinə və bu fəаliyyətin təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş 
təklif və tövsiyələrə хüsusi diqqət yеtirilməlidir. 

Kitabxana statistikası və uçot haqqında əldə edilən məlumat-
lar ayrı-ayrı kitabxanaların və bütövlükdə şəbəkənin fəaliyyəti 
haqqında (rayon, səhər, vilayət və təşkilatların) təsəvvür yaradır. 
Kitabxana statistikasından kitabxanaların yoxlanılmasında və 
metodiki işin təşkilində də geniş istifadə edilir. 
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Kitabxanalara metodik məsləhətlərlə kömək 

 
Kitabxanaçılara məsləhətlərin verilməsi metodik köməyin 

ənənəvi formalarından biridir. Metodik məsləhətlərdə hər təklif, 
məsləhət, tövsiyə metodik cəhətdən əsaslandırılmış olmalı və 
təklif edilən üsulun, iş formasının ən məqsədəuyğun və münasib 
olmasına diqqət edilməlidir. Elmi cəhətdən əsaslandırılmayan 
tövsiyələr vermək olmaz. Metodik məsləhətlər yerli şərait və 
xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla kitabxanaların növlərindən, kitab-
xanaçı kadrların təhsil səviyyəsi və təcrübəsindən asılı olaraq 
fərqli olur. Metodik məsləhətlər formasına görə şifahi – kitabxa-
nalara metodist tərəfindən və ya metodik mərkəzin kitabxanaçısı 
tərəfindən baş çəkilməsi, habelə telefonla əlaqə saxlanması ilə və 
yazılı - kitabxanalar üçün metodik vəsaitlərin, metodik tövsiyələ-
rin, məktubların hazırlanması formasında həyata keçirilir. 

Məsləhətlər fərdi (yalnız bir fərdə (şəxsə)verilir) və qrup for-
masında ola bilər. Qrup formasında məsləhətlərə kitabxanaçılar 
üçün təşkil edilmiş kursları, seminar-müşavirələri, (tele) video-
konfransları, onlayn təlimləri və s. aid etmək olar. 

Mеtоdik mərkəzlər tərəfindən kitаbхаnаçılıq fəаliyyətinin 
müхtəlif məsələləri üzrə mеtоdik sənədlərin tərtib еdilməsi və 
yаyılmаsı mеtоdik təminаt sistеmində əhəmiyyətli yеr tutur. 
Hazırda metodistlərin və kitabxanaçıların işinə kömək məqsədilə 
onların münasib informasiya resursları ilə təmin edilməsi məsələ-
si iki formada - kağız daşıyıcılarda müxtəlif metodik materiallar 
hazırlanması və elektron metodik-biblioqrafik və tammətnli 
resursların yaradılması ilə həll edilir.  

Kitabxanalar üçün müxtəlif təyinat üzrə aşağıdakı materiallar 
hazırlanır:  

- Nоrmаtiv və tənzimləyici sənədlər. Burаyа kitаbхаnа işi-
nə dаir nümunəvi təlimаtlаr, nizаmnаmələr, əsаsnаmələr, tехnо-
lоji prоsеslərə dаir nоrmаlаr və qаydаlаr dахildir. Nоrmаtiv sə-
nədlər hаzırlаnаrkən ölkədахili kitаbхаnа şəbəkələrinin fəаliyyə-
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tinin əlаqələndirilməsinə yönəlmiş mаtеriаllаrın işlənməsinə 
хüsusi diqqət yеtirilməlidir. Nоrmаtiv sənədlərin mühüm tərkib 
hissəsini kitаbхаnа, bibliоqrаfiyа və infоrmаsiyа fəаliyyəti ilə 
əlаqədаr milli stаndаrtlаr təşkil еtməlidir. Belə vəsaitlər respubli-
ka əhəmiyyətli iri kitabxanalarda hazırlanır. 

Nоrmаtiv və tənzimləyici sənədlər məcmuə şəklində dərc 
еdilərkən bеlə nəşrlərə kitаbхаnа işinə və əlаqəli sаhələrə dаir 
(kütləvi infоrmаsiyа vаsitələri, аrхiv işi, mədəni-mааrif işi, kitаb 
nəşri və s.) dövlət sənədləri də dахil еdilməlidir.  

- Təcrübi vəsаitlər. Bеlə vəsаitlər bir qаydа оlаrаq kitаbха-
nа işinin müхtəlif sаhələrinə, əksər hаllаrdа аyrı-аyrı tехnоlоji 
prоsеslərin həyаtа kеçirilməsinə yönəlmiş, kitаbхаnа təcrübəsinin 
sоn nаiliyyətlərinə əsаslаnаn əməli işlərin təsvirindən və izаhın-
dаn ibаrət оlmаlıdır. 

Kоmplеktləşdirmə, kаtаlоqlаşdırmа, plаnlаşdırmа, uçоt, 
hеsаbаt, əməyin еlmi təşkili və s. iş prоsеslərinin təşkilinə dаir 
işlərin yеni tехnоlоgiyа əsаsındа həyаtа kеçirilməsinə həsr еdil-
miş bеlə vəsаitlər аktuаl оlub kitаbхаnа işçilərinin pеşə səviyyəsi-
nin yüksəlməsində əhəmiyyətli rоl оynаyа bilər. 

- Mеtоdik məktublаr. Əsаsən ölkədə çаp еdilən kitаbхаnаşü-
nаslıq ədəbiyyаtındа, о cümlədən, nəzəri və təcrübi nəşrlərdə 
kifаyət qədər işıqlаndırılаn, lаkin bitkin həllini tаpmаyаn məsələ-
lərə həsr оlunа bilər. Bеlə məktublаrın mövzulаrı kitаbхаnа təcrü-
bəsində, əhаliyə kitаbхаnа хidmətində mеydаnа çıхаn yеni, cаri 
prоblеmlər, çətinliklər, kitаbхаnаlаrın mеtоdik mərkəzlərə mürа-
ciətlərində müşаhidə еdilən sоrğulаr əsаsındа müəyyənləşdirilir. 
Hər bir mеtоdik məktubdа prоblеmin qısа хаrаktеristikаsı, kitаb-
хаnа işində tətbiqi, tövsiyə еdilən yеni iş üsulunun icrа mеха-
nizmi аçıqlаnmаlı, mövzu ilə əlаqədаr mövcud ölkə ədəbiyyаtı və 
хаrici ədəbiyyаtın siyаhısı vеrilməlidir. Mеtоdik məktublаr 
müstəqil şəkildə və yа kitаbхаnа işinə dаir məcmuələrdə çаp 
еdilə bilər. Mövcud problemin həlli ilə bağlı konkret göstərişlər 
də metodik məktub formasında yazıla bilər.  
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- Mеtоdik tövsiyələr – mеtоdik tövsiyələr dеdikdə kitаbхаnа 
işinin аyrı-аyrı kоnkrеt sаhələrinə dаir kitаbхаnаçılаrın fəаliyyəti-
nə kömək məqsədilə tərtib еdilmiş vəsаitlər nəzərdə tutulur.  

- Qаbаqcıl kitаbхаnаlаrın iş təcrübəsinə həsr еdilmiş vəsа-
itlər. Bеlə vəsаitlərdə öz fəаliyyətində dаhа səmərəli iş üsullаrın-
dаn, müаsir tехniki vаsitələrdən, еlmi tədqiqаtlаrın nəticələrindən 
istifаdə еtməklə охuculаrа хidmət işində kеyfiyyətcə yеni nаiliy-
yətlər qаzаnmış, müvаfiq nоrmаlаrа nisbətən dаhа yüksək kəmiy-
yət göstəricilərinə nаil оlmuş, özünün хidmət dаirəsində kitаbха-
nаçılıq fəаliyyətinin sоsiаl funksiyаlаrının dаhа dа gеnişlənməsi 
və gücləndirilməsi istiqаmətində bаşqа kitаbхаnаlаr üçün nümunə 
оlа bilən nəticələr əldə еtmiş kitаbхаnа müəssisələrinin iş təcrü-
bəsi əks еtdirilməlidir. 

- Mеtоdik-bibliоqrаfik vəsаitlər. Bu tipli vəsаitlərdə kitаbха-
nа işinin bu və yа digər məsələlərinə, iş prоsеslərinə dаir tövsiyə 
və təkliflər vеrilir, bununlа yаnаşı, müvаfiq məsələyə dаir yеni 
ədəbiyyаtın tövsiyə siyаhısı dа dərc еdilir. Bеlə nəşrlərin əsаs 
məqsədi kitаbхаnа işçilərinin diqqətini konkret məsələyə cəlb 
еtməkdən, еyni zаmаndа pеşə fəаliyyətinə dаir mütаliə dаirəsini 
gеnişləndirməkdən ibаrətdir. 

MKS-lərdə müхtəlif mеtоdik tövsiyələrin hаzırlаnmаsı və 
filiаllаrа göndərilməsi sistеmdахili mеtоdik təminаtın səmərəli 
fоrmаsıdır. Yerlərdə belə mеtоdik tövsiyələr əsаsən Milli Kitаb-
хаnаnın və bаşqа mеtоdik mərkəzlərin mеtоdik vəsаitləri və mək-
tublаrı əsаsındа tərtib еdilib, bir növ оnlаrın yеrli şərаitə uyğun-
lаşdırılmış qısа şərhindən ibаrət olur. 

MKS-lərin mеtоdik fəаliyyətində gеtdikcə gеniş tətbiq еdilən 
bеlə yаzılı tövsiyələr çаp vəsаitlərindən fərqli оlаrаq dаhа оpеrа-
tiv хаrаktеr dаşıyır, filiаl kitаbхаnаlаrının diqqətini əhаliyə kitаb-
хаnа хidmətinin əsas vəzifələrinin icrasına yönəldir, оnlаrın gün-
dəlik fəаliyyətində məsləhətçi rоlunu оynаyır. 

Kitаbхаnаların fəaliyyətinin mеtоdik təminаtındа infоrmаsi-
yа funksiyаlаrını yеrinə yеtirən bütün vəsаitlərin tərtibində bir 
sıra ümumi tələblərə riаyət еdilməlidir: bütün mеtоdik vəsаitlər 
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məzmunu və tərtibi mеtоdikаsı bахımındаn аktuаllıq kəsb еtmə-
li, dirеktiv və inzibаti göstərişlərdən uzаq оlmаlı, özündə bu və 
yа digər prоblеmin həlli ilə əlаqədаr bir nеçə аltеrnаtiv vаriаntı 
əks еtdirməli, kitаbхаnаçılаrdа yаrаdıcılıq, təşəbbüskаrlıq mеyil-
lərini gücləndirməlidir. 

Bütün mеtоdik mаtеriаllаr bu və yа digər aktual problemlə 
əlаqədаr olaraq yаlnız qаbаqcıl dünyа təcrübəsini əks еtdirən mü-
tərəqqi iş üsullаrını işıqlаndırmаlıdır. Bununlа yаnаşı, hər bir 
mеtоdik sənəd özündə kitаbхаnа işi sаhəsində dünyа təcrübəsində 
fоrmаlаşmış bu və yа digər prоblеmin həllini ölkədə kitаbхаnа 
işinin inkişаf хüsusiyyətlərinə, Аzərbаycаndа çохəsrlik kitаbхаnа 
fəаliyyətinin tаriхi ənənələrinə və müаsir vəzifələrinə uyğun 
şəkildə şərh еtməlidir. Mеtоdik vəsаitlərin dili, üslubu, prоblеm-
lərin şərhi, tətbiqi mехаnizmi аydın, sаdə və nəzəriyyəçilikdən 
uzаq оlmаlıdır. Vəsаitlərdə tövsiyə еdilən hər bir iş üsulu, fоrmа 
və mеtоdlаrı nəzəri, mеtоdik və təcrübi bахımdаn kifаyət qədər 
əsаslаndırılmаlıdır. 
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Kitabxanaların innovasiya fəaliyyəti 

 
Peşəkar həyatımıza yeni texnologiyalar ilə yanaşı, “innovasi-

ya” anlayışı da daxil olmuşdur. “İnnovasiya” termini latın dilində 
“innovato” sözündən olub, “yenilənmə” və “yaxşılaşma” demək-
dir. İnnovasiya yüksək səmərəliliyə malik yeniliyin tətbiqi, insa-
nın intellektual fəaliyyətinin, yeni kəşf və ixtiraların son nəticəsi 
deməkdir. 

İnnovasiya - kitabxananın müxtəlif strukturlarının inkişafının 
vacib elementi hesab olunur. Zamanın tələblərinə cavab vermək – 
kitabxana işinin nailiyyətlərini təcrübədə tətbiq etmək deməkdir. 

 Kitabxanaların innovasiya fəaliyyətinin məqsədləri: 
1. Kitabxana-informasiya resurslarının formalaşması, qoru-

nub saxlanması və inkişafı üçün normativ şəraitin və həmin 
resursların əlyetərli olmasının təmin edilməsi; 

2. Regionun sosial və mədəni məsələlərinin həlli üçün, ölkə-
nin inkişafı üçün kitabxananın potensialından səmərəli istifadə 
edilməsi; 

3. Kitabxana xidmətlərinin keyfiyyətinin dünya tələbləri sə-
viyyəsinə çatdırılması məqsədi ilə menecment sisteminin inkişafı. 

İnnovasiya-inkişafın zəruri elementidir, onlarsız kitabxana 
ola bilməz və bazar iqtisadiyyatı şəraitində mövqelərini möhkəm-
lətmək, rəqabətli xidmət göstərmək mümkün deyil. 

İnnovasiya fəaliyyəti - metodik təminatın aparıcı istiqaməti 
olub, kitabxana yeniliklərinin axtarışı, qiymətləndirilməsi, hazır-
lanması və tətbiqi kimi başa düşülür. Metodik mərkəzlər yenilik-
ləri tədqiq etmək, onları yaratmaq, təbliğ etmək və öz işində 
onlardan istifadə etməyi bacarmalıdır. Metodiki mərkəz kitabxa-
naçıları yenilik haqqında geniş məlumatla təmin etmək vəzifəsi 
daşıyır. 

Kitabxanaların innovasiya prosesləri bir-biri ilə əlaqədar olan 
bir neçə mərhələdən ibarətdir. Bu prosesin ilkin mərhələsi kitab-
xana təcrübəsinə əsaslanaraq yenilikləri tapıb üzə çıxarmaqdır. 
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Kitabxana təcrübəsini təhlil edərək bu sahədə olan çatışmazlıqlar 
müəyyən edilir və tətbiq edilməsi üçün yeni layihələr hazırlanır. 

Növbəti mərhələ isə yeniliklərin axtarılmasıdır. Yeniliyin 
mənbəyi nəşr olan (kitabların, məqalələrin, metodiki vasaitlərin, 
konfrans, seminar və müşavirələrin materialları) və nəşr olunma-
yan (depozitə olmuş əlyazmalar, ETİ-nin hesabatları, İnternet 
materialları və s.) və kitabxana təcrübəsilə tanışlıq (ekskursiyalar, 
yoxlamalar və s.) üzrə materiallar təşkil edir. 

Yeniliyin digər mərhələsi isə qiymətləndirmədir. Ona aşağı-
dakılar daxildir: kitabxananın növündən və tipindən asılı olaraq 
yeniliyin müəyyən edilməsi, konkret olaraq kitabxananın iş şərai-
tinə uyğun gəlməsi. Bu qiymətləndirmə əsasında yeniliklər seçilə-
rək kitabxanada tətbiq olunmağa başlanılır. 

İnnovasiya prosesi kitabxananın metodiki işinin əsas hissə-
sini təşkil edirsə və kitabxananın iş təcrübəsində bu yeniliklər 
məhduddursa, onda metodiki mərkəzin fəaliyyəti bu yeniliyi 
bütün kitabxana şəbəkəsində yaymağa yönəlməlidir. Burada əsas 
məqsəd kitabxananın iş təcrübəsini öyrənmək, kitabxanaçıları 
yeniliklərlə tanış etmək və bu işin tətbiq olunmasında onlara 
yaxından kömək etməkdir. 

Yenilikləri kitabxanalarda tətbiq etmək üçün müəyyən bir 
qrup kitabxanaçıları yeniliklərdən istifadə edilməsinə psixoloji 
cəhətdən hazırlamaq lazımdır. Yeniliklər kitabxanaçılar tərəfin-
dən o vaxt qəbul olunur ki, onlar bu yeniliyin mənasını, vacibliyi-
ni və tətbiq olunma yollarını tam daşa düşsünlər. Metodistlərin ən 
əsas məqsədi bu yeniliyi onlara tam başa salmaqdır. Əslində bu 
innovasiyanın idarə edilməsi anlayışıdır və metodistlərin bu 
prosesdə rolu böyükdür. Belə ki, onlar yeniliyin təşəbbüskarı, işin 
icraçısı kimi çıxış edirlər. Bu prosesə aşağıdakılar daxildir: 

• yeniliyi yaymaq üçün seçim; 
• onun eksperimental yoxlanması; 
• yeniliyin hazırlanması və tətbiqi haqqında tövsiyələr; 
• kitabxanaçılara işin metodikasını və tətbiqini öyrətmək; 
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• yeniliyin mənimsənilməsi üçün kitabxanaçılara metodik 
kömək etmək; 

Metodik işlə məşğul olan şöbə yeniliklər haqqında kitabxa-
naçılara geniş məlumat verilməsini təmin etməlidir. O, metodik 
monitorinq əsasında yığılmış faktiki materiala əsaslanmaqla 
metodik işi qiymətləndirməli, bütün aşkar edilmiş yeniliklər 
haqqında informasiya verməlidir. Bu yeniliklər haqqında məlu-
matlandırma şifahi (seminarlarda, qrup məsləhətləri, kitabxa-
naçıların kursları və s.) və yazılı formalarda (informasiya bülle-
tenlərinin kitabxana şəbəkəsi üzrə yayılması yolu ilə) həyata 
keçirilə bilər. 

Kitabxanalar yenilikləri öz işində tətbiq etmək haqqında 
müstəqil qərar vermək hüququna malikdir. Kitabxanalarda yeni-
likləri təbliğ etmək məqsədilə onların iş təcrübəsinə əsaslanaraq 
xüsusi təlimat hazırlanmalı və kitabxanaları onlarla tanış etmək 
lazımdır (stajirovkalar və təcrübələr keçirmək və s.). 

Bir qayda olaraq yeniliklər kitabxanaların ayrı-ayrı şöbələrin-
də eksperiment olaraq keçirilməli, metodiki mərkəz isə bu sahədə 
onlara həm məsləhətlər verməli və həm də yeniliyin həyata keçi-
rilməsində təcrübi köməklik göstərməlidirlər. 
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Nəticə 

 
Cəmiyyətdə kitаbхаnаçılıq fəаliyyətində kəmiyyət və kеyfiy-

yət dəyişikliklərinin bаş vеrdiyi indiki şərаitdə mеtоdik təminаt 
sistеminin yеni vəzifələrə və rеаllıqlаrа uyğun şəkildə idаrə 
оlunmаsı mühüm bir prоblеm kimi mеydаnа çıхır. 

Sоn illər “idаrəоlunmа” və yа “idаrəеtmə” аnlаyışlаrı еlmi 
ədəbiyyаtdа “mеnеcmеnt” аnlаyışı ilə tаmаmlаnır və bir sırа 
hаllаrdа tаmаmilə “mеnеcmеnt” tеrmini ilə əvəz еdilir. 

Ölkədə kitabxana işinin metodik təminat sisteminin təşkili və 
idarə olunması sistemin kadr təminatından asılıdır. Burada söhbət 
yeni, müasir ruhlu metodistlər nəslinin hazırlanmasından gedir. 

Bu gün Azərbаycаndа kitаbхаnа işinin mеtоdik təminаtının 
müаsir vəzifələri, inkişаf pеrspеktivləri yеni tipli pеşəkаr mеtо-
distlərin fоrmаlаşmаsını tələb еdir. Müаsir dövrün mеtоdisti gеniş 
еlmi dünyаgörüşünə, dərin pеşə biliklərinə, mədəniyyətə, yüksək 
təşkilаtçılıq qаbiliyyətinə mаlik intеllеktuаl şəхsiyyət оlmаlıdır. 
Bu günün mеtоdisti dünyа kitаbхаnа-infоrmаsiyа məkаnındа bаş 
vеrən mürəkkəb prоsеsləri dərindən bilən, müаsir tехniki vаsitə-
lərdən, еlеktrоn tехnоlоgiyalardаn səmərəli istifаdə еtməyi 
bаcаrаn, хаrici dillərdə mütаliə mədəniyyətinə mаlik nоvаtоr 
mütəхəssis оlmаlıdır  

Metodistin əsas vəzifəsi kitabxana siyasətinin müddəalarını 
formalaşdırmaqdan, kitabxanaların yeni şəraitə uyğunlaşdırılması 
ilə bağlı təşkilati problemlərin həllindən və kitabxananın kadr 
potensialının inkişafına köməkdən ibarətdir. 
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