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GİRİŞ
Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini bərpa etdiyi
ötən iyirmi ildən artıq bir müddət ərzində qanunların aliliyinin
təmin olunduğu hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində ciddi
addımlar atmaqdadır. Bu mənada bütün sahələrdə olduğu kimi,
kitabxana işi sahəsində də müasir dövrlə ayaqlaşan
qanunvericilik aktlarının, normativ hüquqi sənədlərin olmasına
böyük ehtiyac vardır.
Respublikamızda idarə tabeçiliyindən asılı olmayaraq
bütün kitabxanalarda çalışan kitabxanaçıların və biblioqrafların
stolüstü kitabına çevriləcək bu topluda “Kitabxana işi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu və bu qanununun
qəbul edildiyi vaxtdan bəri ölkədə kitabxana işni əhatə edən
digər normativ hüquqi sənədlər verilmişdir.
Bu toplu öz qanuni hüquqlarının qorunmasında və
işlərinin düzgün təşkilində kitabxanalara və kitabxanaçılara
yaxından kömək göstərəcəkdir.
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«KİTABXANA İŞİ HAQQINDA»
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında kitabxana işi
sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, kitabxana işinin
və kitabxana sisteminin ümumi əsaslarını, kitabxana
fondlarının formalaşdırılması və mühafizəsi tələblərini,
kitabxanaların maliyyələşdirilmə mənbələrini, kitabxanalardan
istifadə sahəsində vətəndaşların hüquq və vəzifələrini,
kitabxana işi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın prinsiplərini
müəyyən edir.
I FƏSİL
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Maddə 1. Əsas anlayışlar
Bu Qanunda istifadə edilən anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə
edir:
kitabxana – elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və
tərbiyə müəssisəsi kimi çap əsərlərini və digər informasiya
daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən, onların sistemli ictimai
istifadəsini təşkil edən, cəmiyyətin intellektual və mənəvi
potensialının inkişafına xidmət göstərən sosial institut;
kitabxana işi – elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və
tərbiyə fəaliyyəti sahəsi kimi kitabxana sisteminin təşkili və
inkişafını, kitabxana fondlarının formalaşdırılmasını, hüquqi və
fiziki şəxslərə kitabxana, informasiya və biblioqrafiya xidməti
qaydalarını, kitabxanaçı-biblioqraf kadrların hazırlanmasını,
kitabxanaların inkişafının elmi-metodik təminatını əhatə edən
fəaliyyət sahəsi;

4

kitabxanaçı – kitabxana işi sahəsində fəaliyyət göstərən
müvafiq ixtisaslı mütəxəssis;
sənəd – informasiyanın mətn, səsyazma və təsvir
formasında qeydə alınan, müəyyən zaman və məkan daxilində
informasiyanın verilməsi və ya qorunması məqsədini daşıyan
maddi obyekt;
kitabxana fəaliyyəti – oxucuların sərbəst surətdə
informasiya almaq hüququnu təmin etmək, onların kitablara,
dövri nəşrlərə və kitabxana fondunu təşkil edən digər sənədlərə
olan tələbatını ödəmək məqsədilə həyata keçirilən fəaliyyət;
mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri – eyni sistemə
aid olan kitabxanaların vahid strukturda Könüllü birləşməsi;
kitabxana fondu – ictimai istifadə məqsədilə
kitabxananın vəzifələrinə uyğun şəkildə formalaşmış çap
əsərləri və digər məlumat daşıyıcılarının məcmusu.
Maddə 2. Kitabxana işi sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
Kitabxana işi sahəsində Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi bu Qanundan, Azərbaycan Respublikasının
digər müvafiq qanunvericilik aktlarından və Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələrdən
ibarətdir.
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası
müqavilələrlə bu Qanun arasında ziddiyyət yaranarsa, həmin
beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir.
Maddə 3. Kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin əsas
prinsipləri və dövlətin vəzifələri
Kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri
aşağıdakılardır:
kitabxanalarda mühafizə olunan mədəni sərvətlərdən və
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informasiya vasitələrindən istifadənin hamı üçün acıq olması;
milli sərvət olan kitabxanalara dövlət qayğısı, onların
fondlarının toxunulmazlığı və üstün maliyyələşdirilməsi.
Kitabxana işi sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır:
kitabxana işinin inkişafına dair Dövlət Proqramının
hazırlanması və həyata keçirilməsi;
kitabxana fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının
qəbul və tətbiq edilməsi;
kitabxana işinin avtomatlaşdırılması və kitabxana fondlarının
tədricən müasir informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi,
elektron mübadilə sistemlərindən (internetdən və s) istifadə və
milli fondların həmin sistemlərdə əks olunması;
milli və dünya mədəniyyəti sərvətlərinə yiyələnməyə
yönəldilən informasiya sisteminin yaradılması;
dövlət kitabxana fondlarının mühafizəsi və inkişafı, dövlət
kitabxanalarının milli və xarici ədəbiyyatla ardıcıl təchizatı
sisteminin yaradılması;
xarici ölkə kitabxanalarında saxlanılan milli sərvət hesab
olunan nadir kitabların və əlyazmaların (imkan olmadıqda
surətlərinin) Azərbaycan Respublikasına qaytarılmasının təmin
olunması;
dövlət kitabxana binalarının tikilməsi, əsaslı təmiri, dövlət
kitabxanalarının müasir avadanlıq və texniki vasitələrlə təchiz
edilməsi;
kitabxana işinə dair elmi tədqiqatların və metodik tədbirlərin
həyata keçirilməsinə köməklik göstərilməsi;
kitabxana kadrları hazırlayan və ya onların ixtisasının
artırılmasını həyata keçirən təhsil müəssisələrinin yaradılması
və fəaliyyətinin təşkili;
təbii fəlakət, silahlı münaqişə və müharibə zamanı kitabxana
fondlarının mühafizəsinin təmin olunması;
qeyri-dövlət kitabxanalarının inkişafına şərait yaradılması;
kitabxana işinə dair dövlət standartlarının müəyyən olunması;
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kitabxana fondlarının statistik uçotunun aparılması;
Maddə 4. Kitabxana fəaliyyətinin əsas istiqamətləri
Kitabxana fəaliyyətinin əsas istiqamətləri sənədinformasiya fondlarının formalaşmasından, mühafizəsindən və
bu materialların hüquqi və fiziki şəxslərə istifadəyə
verilməsindən, kitabxanalarda toplanıb saxlanılan informasiya
vasitələrinin mübadiləsinə imkan verən vahid informasiya
məkanının yaradılmasından ibarətdir.
II FƏSİL
KİTABXANA SİSTEMİ
Maddə 5. Kitabxana sisteminin təşkilinin əsasları
Azərbaycan Respublikasında kitabxana sistemini ərazi,
idarə, idarələrarası, sahəvi, sahələrarası və kompleks xidmət
prinsiplərinə əsaslanan universal, ixtisaslaşdırılmış dövlət və
qeyri-dövlət kitabxanaları təşkil edir.
Maddə 6. Kitabxana sisteminin tərkibi
Azərbaycan Respublikasında kitabxana sisteminin
tərkibinə dövlət və qeyri-dövlət kitabxanaları daxildir. Dövlət
kitabxanalarına aşağıdakılar daxildir:
 Milli Kitabxana;
 Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət kitabxanası;
 şəhər, rayon, qəsəbə, kənd kitabxanaları (kütləvi, elmi,
xüsusi kitabxanalar, gənclər, uşaqlar, korlar üçün və sair
kitabxanalar) və onların filialları, mərkəzləşdirilmiş
kitabxana sistemləri;
 respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalar;
 dövlət, idarə, müəssisə və təşkilatların kitabxanaları;
 Azərbaycan Elmlər Akademiyasının mərkəzi elmi
kitabxanası və onun filialları;
 dövlət təhsil müəssisələrinin kitabxanaları.
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Qeyri-dövlət kitabxanalarına aşağıdakılar daxildir:
bələdiyyə kitabxanaları;
ictimai birliklərin kitabxanaları;
özəl və digər kitabxanalar;
xarici hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq təsis
edilmiş kitabxanalar.

Maddə 7. Milli Kitabxana
Milli Kitabxana Azərbaycan Respublikasında kitabxana
işi sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən, milli nəşrləri,
xarici ölkələrdə nəşr olunmuş Azərbaycan haqqında və
Azərbaycan müəlliflərinin əsərlərini, dünya əhəmiyyətli
nəşrləri, o cümlədən xarici dillərdə qiymətli və digər məlumat
daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən mədəniyyət xəzinəsi və
dövlət kitab saxlayıcısıdır.
Milli Kitabxana kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiya və
kitabşünaslıq sahəsində elmi-tədqiqat işləri üzrə aparıcı
müəssisə və əlaqələndirici, ölkənin bütün kitabxanaları üçün
metodik mərkəz, oxuculara kompleks kitabxana-biblioqrafiya
və informasiya xidməti göstərmək, kitabxanalararası
abonement, milli və tövsiyə biblioqrafiyası, beynəlxalq və
ölkədaxili depozitar mərkəz funksiyalarını yerinə yetirir.
Milli Kitabxana müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən təsdiq olunan əsasnaməyə uyğun fəaliyyət göstərir.
Milli Kitabxananın fondu və əmlakı milli sərvət hesab
olunan və xüsusi əhəmiyyətli obyekt kimi dövlət tərəfindən
qorunur.
Milli Kitabxana statusuna malik olan kitabxanaların
işçilərinin əmək haqlarına müvafiq əlavələr müəyyən edilir.
Milli Kitabxananı ləğv etmək, mülkiyyət formasını
dəyişmək qadağandır.
Milli Kitabxanaya əvəzsiz və müddətsiz istifadə üçün
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qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada torpaq sahəsi
verilə bilər.
Maddə 8. Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalar
Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalar elm
sahəsinə görə ixtisaslaşdırılan, milli və xarici ədəbiyyat
fondlarına malik olan baş kitabxana-biblioqrafiya və
informasiya müəssisələridir.
Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalar
müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən digər kitabxanalar üçün
informasiya kitabxanalararası abonement və metodik mərkəz
funksiyasını yerinə yetirir.
Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanaların
fəaliyyəti bu Qanunla və digər müvafiq qanunvericilik aktları
ilə tənzimlənir.
Respublika
əhəmiyyətli
elmi-sahəvi
kitabxanaların,
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının
və onun filiallarının, Bakı Dövlət Universiteti kitabxanasının
işçilərinin əmək haqlarına müvafiq əlavələr müəyyən edilir.
Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanaların
statusu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən
edilir.
Maddə 9. Kitabxanaların digər informasiya orqanları ilə
əlaqələri
Kitabxanalar sənəd-informasiya ehtiyatlarından səmərəli istifadə məqsədilə elmi-texniki və digər informasiya
orqanları, arxivlər, başqa idarə və müəssisələrlə qarşılıqlı əlaqə
yaradır. Bu əlaqələr birgə fəaliyyət proqramları və müqavilələr
əsasında həyata keçirilir.
Maddə 10. Kitabxanaların yaradılması və yenidən təşkili
Dövlət və qeyri-dövlət kitabxanaları Azərbaycan
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Respublikasının qanunvericiliyində müəyyən olunmuş qaydada
yaradılır və yenidən təşkil olunur.
Dövlət kitabxanalarının müvəqqəti olaraq köçürülməsinə
müstəsna hallarda (təbii fəlakət, silahlı münaqişə, müharibə
təhlükəsi və s) müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı ilə
yol verilir.
Maddə 11. Kitabxanaların özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi
Tipindən, tabeçiliyindən asılı olmayaraq Azərbaycan
Respublikasında
fəaliyyət
göstərən
kitabxanaların
(kitabxanalarda saxlanılan sərvətlərin, onların yerləşdiyi
binaların və sahələrin) özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
profilinə müvafiq olaraq qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilir.
III FƏSİL
KİTABXANA FONDU
Maddə 12. Kitabxana fondunun tərkibi
Kitabxana fondunun tərkibinə kitab, jurnal, qəzet, digər
çap məhsulları, audiovizual və texniki vasitələrlə oxunan
materiallar, əlyazmalar və başqa informasiya daşıyıcıları
daxildir.
Kitabxana fondları universal, sahəvi, çoxsahəli,
ixtisaslaşdırılmış ola bilər.
Maddə 13. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Kitabxana
Fondu
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Kitabxana Fondu
kitabxanalararası əlaqələndirilmiş komplektləşdirmə, qarşılıqlı
istifadə, depozitar mühafizə və mübadilə prinsipləri əsasında
təşkil edilən, məlumat-axtarış sisteminə malik olan kitabxana
fondlarından ibarətdir.
Kitabxanalarda olan nadir və qiymətli nəşrlər, xüsusi
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kolleksiyalar qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada
Azərbaycan Respublikasının milli-mədəni sərvətlər reyestrinə
daxil edilir və xüsusi rejimdə mühafizə olunur. Onların
mühafizəsi lazımi qaydada təmin edilmədikdə, müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən digər kitabxanaya verilə bilər.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Kitabxana Fondu dövlət
mülkiyyətidir.
Maddə 14. Kitabxana fondlarının təchizatı
Kitabxanalar dövlət və qeyri-dövlət nəşriyyatları
tərəfindən buraxılan, profilinə uyğun çap məhsullarını və digər
informasiya daşıyıcılarını birinci növbədə almaq hüququna
malikdir.
Bu hüquq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyənləşdirilmiş qaydada kitabxana kollektoru, kitab ticarəti
müəssisələri, nəşriyyat orqanları, ayrı-ayrı şəxslərlə aparılan
müvafiq əməliyyatlar, məcburi nüsxələrin alınması, abunə,
bağışlanma və vərəsəlik əsasında miras qalmış nəşrlərin
verilməsi, habelə beynəlxalq və ölkədaxili kitab mübadiləsi
yolu ilə təmin edilir.
Təhsil müəssisələri kitabxanalarının dərsliklərlə komplektləşdirilməsi, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən olunmuş qaydalarla tənzimlənir.
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tabeçiliyində olan
kitabxana fondlarının yeni nəşrlərlə komplektləşdirilməsinə
vəsait ayırırlar.
Maddə 15. Kitabxanaların pulsuz məcburi nüsxələrlə
təchizatı
Milli Kitabxana, qanunvericilik və müvafiq icra
hakimiyyəti orqanlarının kitabxanaları, respublika əhəmiyyətli
elmi-sahəvi kitabxanalar və Bakı Dövlət Universitetinin
kitabxanası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyənləşdirilmiş qaydada ölkədə nəşr edilən çap
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məhsullarının məcburi nüsxələrini almaq hüququna malikdir.
Dövlət və qeyri-dövlət nəşriyyatları, nəşriyyat fəaliyyəti
ilə məşğul olan poliqrafiya müəssisələri və digər hüquqi şəxslər
tərəfindən buraxılan çap məhsullarından Milli Kitabxanaya 4
pulsuz məcburi nüsxə, qanunvericilik və müvafiq icra
hakimiyyəti
orqanlarının
kitabxanalarına,
respublika
əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalara, Azərbaycan Elmlər
Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasına və Bakı Dövlət
Universitetinin kitabxanasına profilinə uyğun olaraq 2 pulsuz
nüsxə, Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan bütün qəzet və
jurnal reaksiyaları isə 2 pulsuz məcburi nüsxə göndərməlidirlər.
Maddə 16. Kitabxanaların mübadilə fondları
Azərbaycan Respublikasının milli-mədəni sərvətlər
reyestrinə daxil olmayan çap məhsulları və digər materiallar
müəyyən olunmuş qaydada bir kitabxanadan digərinə əvəzsiz
verilə bilər.
Qeyri-profil, dublet, nisbətən az istifadə edilən, habelə
mübadilə fondu üçün ayrılan çap əsərləri və kitabxananın digər
sənədləri həmin fonda verilir.
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları beynəlxalq və
ölkədaxili kitab mübadiləsini həyata keçirən kitabxanaların
mübadilə fondları üçün əlavə kitab alınmasına vəsait ayırırlar.
Maddə 17. Depozitar kitabxanalar
Dövlət kitabxanalarında oxucular tərəfindən nadir
hallarda istifadə edilən, lakin elmi, tarixi və bədii əhəmiyyətini
saxlayan nəşrlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyənləşdirilmiş qaydada depozitar fondlara verilir.
Maddə 18. Dövlət kitabxana fondlarının uçotu, mühafizəsi
və onlardan istifadə edilməsi
Dövlət kitabxana fondlarında saxlanılan çap əsərlərinin
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və digər materialların uçotu, mühafizəsi və istifadəsi müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunmuş qaydalara
uyğun həyata keçirilir.
Maddə 19. Dövlət kitabxana fonduna vurulmuş ziyana görə
məsuliyyət
Dövlət kitabxana fonduna vurulmuş ziyana görə hüquqi
və fiziki şəxslər yeni qiymətləndirmə əmsalları nəzərə
alınmaqla vurulmuş ziyanın 10 misli həcmində maddi
məsuliyyət daşıyırlar.
İtirilmiş və yararsız vəziyyətə salınmış çap əsərləri və
digər materiallar kitabxana ilə razılıq əsasında başqa müvafiq
çap əsərləri və materiallarla əvəz edilə bilər. Bu qayda
Azərbaycan Respublikasının milli-mədəni sərvətlər reyestrinə
daxil edilən nadir nüsxələrə şamil edilmir.
Nadir nüsxələr fonduna uçotu, mühafizəsi və istifadə
qaydalarının
pozulmasına
görə
kitabxana
işçiləri
qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət
daşıyırlar.
IV FƏSİL
KİTABXANA XİDMƏTİNİN TƏŞKİLİ
Maddə 20. Kitabxana xidməti və onun vəzifəsi
Kitabxanalar çap əsərlərindən və digər informasiya
daşıyıcılarından səmərəli istifadə etmək məqsədilə kompleks
kitabxana, biblioqrafiya və informasiya xidmətləri göstərir.
Bu xidmətlər abonentləri ədəbiyyat və informasiya ilə
təmin etmək, informasiya daşıyıcılarının seçilməsində kömək
göstərmək məqsədi daşıyır.
Kitabxana
xidməti
abonement,
qiraət
zalı,
kitabxanalararası və beynəlxalq abonement, biblioqrafiya,
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elmi-texniki informasiya, fərdi və kütləvi, yazılı və şifahi,
stasionar və qeyri-stasionar, qiyabi, kompleks vasitələrlə təşkil
edilir.
Kitabxana xidmətinin vəzifəsi kitabxana sərvətlərinin,
dünya ədəbiyyatı nümunələrinin etibarlı şəkildə toplanması,
qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılmasından, onların əhali
arasında geniş təbliğindən, bəşəri dəyərlərə yiyələnmək,
müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş yetişdirilməsinə fəal
yardım etməkdən ibarətdir.
Maddə 21. Kitabxanaların hüquqları
Kitabxanaların hüquqları aşağıdakılardır:
 Nizamnamələrində göstərilən məqsəd və vəzifələrin həyata
keçirilməsi üsullarını və formalarını müəyyənləşdirmək;
 kitabxana fondunun komplektləşdirmə mənbələrini
müəyyənləşdirmək;
 köhnəlmiş və ya yararsız hala düşmüş kitabları
qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada kitabxananın
fondundan çıxarmaq;
 fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən kitabxanaya dəymiş
ziyanın ödənilməsini qanunvericilikdə müəyyən olunmuş
qaydada tələb etmək:
 kitabxana birliklərinin yaradılmasında iştirak etmək:
 beynəlxalq kitabxana təşkilatları ilə əlaqə yaratmaq,
kitabxana, biblioqrafiya və informasiya sahəsində keçirilən
tədbirlərdə iştirak etmək.
Maddə 22. Kitabxanaların vəzifələri
Kitabxanalar oxucuların mədəniyyət təsisatları və
mədəniyyət sərvətlərindən istifadə etmək hüquqları, habelə
məlumat əldə etmək azadlığını təmin etməli, onların kitabxana
fondlarından tam istifadə etməsi üçün hər cür şərait
yaratmalıdırlar.
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Maddə 23. Kitabxanalardan istifadə sahəsində oxucuların
hüquq və vəzifələri
Azərbaycan Respublikasında hər kəsin kitabxanalardan
istifadə etmək hüququ vardır.
Kitabxanalardan istifadə qaydaları və göstərilən xidmətlər
kitabxanaların nizamnamələri və müvafiq normativ hüquqi
aktları ilə müəyyənləşdirilir.
Oxucuların
kitabxanalardan
istifadə
hüquqlarını
məhdudlaşdırmaq qadağandır.
Oxucular istifadə qaydalarına əməl etməli, kitab fonduna
qayğı ilə yanaşmalı, çap materiallarının və digər vəsaitlərin
itirilməsinə və ya yararsız hala salınmasına yol
verməməlidirlər.
V FƏSİL
KİTABXANA İŞİNİN İDARƏ OLUNMASI
Maddə 24. Kitabxana işinə dövlət idarəetməsi
Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinə dövlət
idarəetməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən
həyata keçirilir.
Maddə 25. Kitabxana işində ictimaiyyətin iştirakı
Dövlət və qeyri-dövlət orqanları, kitabxana işi sahəsində
ictimai birliklər, hüquqi və fiziki şəxslər, kitabxana fondlarının
zənginləşdirilməsi, oxuculara xidmət işinin təkmilləşdirilməsi,
kitabxanaçılıq proqramlarının və tədbirlərinin hazırlanması və
həyata keçirilməsində iştirak edirlər.
Maddə 26. Kitabxana işinin elmi-metodik və kadr təminatı
Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq kitabxanaların
elmi-metodik təminatı Milli Kitabxana və elmi-metodik mərkəz
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statusuna malik olan kitabxanalar tərəfindən həyata keçirilir.
Elmi-metodik mərkəz statusuna malik olan kitabxanalar
kitabşünaslığa, biblioqrafiyaya və informasiyaya dair metodik
materiallar nəşr edir, kitabxanaçılıq nəzəriyyəsi və təcrübəsində
mütərəqqi iş üsullarını ümumiləşdirib tətbiq edir, kadrların
ixtisasının artırılmasını təmin edir.
Kitabxanaların kadr təminatında müvafiq peşə-ixtisas
təhsili olan şəxslərə üstünlük verilir. Müstəsna hallarda
müvafiq peşə-ixtisas təhsili olmayan, ancaq yüksək təcrübəyə
və kitabxanada çoxillik iş stajına malik olan mütəxəssislər də
kitabxanada işləyə bilərlər.
Maddə 27. Kitabxanaların maliyyələşdirilməsi
Dövlət kitabxanaları və büdcədən maliyyələşdirilən
təşkilatların tabeçiliyində olan kitabxanalar dövlət büdcəsi
vəsaitləri, hüquqi və fiziki şəxslərin könüllü ayırmaları və
qanunvericilikdə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına
maliyyələşdirilir;
Dövlət kitabxanaları maliyyələşdirilərkən büdcədən kitab
fondlarının komplektləşdirilməsinə yönəldilən vəsait ayrıca
maddədə göstərilməli və bu vəsait müntəzəm olaraq
artırılmalıdır. Ayrılmış vəsait kitabxanaların sərəncamında qalır
və onların nizamnamə fəaliyyətini həyata keçirmək üçün
istifadə edilir.
İdarə, müəssisə və təşkilatların, habelə ictimai birliklərin
kitabxanaları təsisçilərinin vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilir.
Maddə 28. Dövlət kitabxanalarının büdcədənkənar
vəsaitləri
Dövlət kitabxanalarının işinin genişləndirilməsi, madditexniki
bazasının
möhkəmləndirilməsi
və
əməyin
stimullaşdırılması məqsədilə nizamnamələrində göstərilən
qaydada təsərrüfat fəaliyyəti və pullu xidmət əsasında
büdcədənkənar fondlar formalaşdırılır.
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Dövlət kitabxanalarında pullu xidmət yalnız əlavə etmək
şərti tələb edən və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyənləşdirilən xüsusi xidmət növlərinə aid edilir.
Maddə 29. Kitabxanaların inkişaf fondu
Kitabxanaların maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək
məqsədilə dövlət və qeyri-dövlət inkişaf fondları təsis edilə
bilər. Bu fondlar təsisçilərin payları, hüquq və fiziki şəxslərin
könüllü ayırmaları, qanunvericilikdə müəyyən olunmuş
qaydada keçirilən lotereya və digər məqsədli kommersiya
tədbirlərindən daxil olan vəsaitlər hesabına yaradılır.
Maddə 30. Kitabxanaların maddi-texniki təchizatı
Kitabxanalar kitab fondunun saxlanması və oxuculara
xidmət etmək üçün xüsusi layihə ilə tikilmiş binalarla
kitabxana işini avtomatlaşdırmaq üçün zəruri vasitələrlə təmin
edilməlidirlər.
Maddə 31. Kitabxanaların əmlakı və təsərrüfat fəaliyyəti
Kitabxana onun mülkiyyətində olan və ya idarəçiliyinə
verilmiş əmlakdan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq istifadə edir.
Xidmət fəaliyyətini genişləndirmək məqsədilə dövlət
kitabxanalarına torpaq sahələri və əlavə binalar ayrıla bilər.
Kitabxanalar qanunvericilikdə müəyyən olunmuş
qaydada nizamnamələrinə uyğun olaraq təsərrüfat fəalliyəti ilə
məşğul ola bilərlər. Bu fəaliyyətdən əldə edilən vəsait
bütövlükdə kitabxananın sərəncamında qalır.
Maddə 32. Kitabxana işçilərinin sosial müdafiəsi
Dövlət kitabxana işçilərinin sosial müdafiəsinə təminat
verir.
Kitabxana işçilərinin əmək haqları elm və təhsil sahələri
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işçilərinin əmək haqlarından aşağı olmamalıdır.
Kitabxanaların statusu, spesifik xüsusiyyətləri nəzərə
alınmaqla işçilərə əmək haqqından əlavə digər ödənişlər tətbiq
edilə bilər.
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, müəssisə, idarə və
təşkilatlar öz tabeçiliyində olan kitabxanaların işçilərinə əlavə
kompensasiyalar müəyyən edə bilərlər.
Kitabxana işçiləri öz peşə sosial hüquqlarını təmin etmək
məqsədilə qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada ictimai
birliklər yarada bilərlər.

VI FƏSİL
YEKUN MÜDDƏALARI
Maddə 33. Kitabxana işi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
Kitabxana işi sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası
müqavilələr əsasında həyata keçirilir.
Kitabxanalar və kitabxana işi sahəsində ictimai birliklər
beynəlxalq kitabxana təşkilatları, xarici ölkələrin kitabxanaları
və kitabxana işi sahəsində ictimai birliklər ilə əməkdaşlıq əldə
edə bilərlər.
Maddə 34. Bu Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
Bu Qanunun pozulmasında təqsirli olan hüquqi və fiziki
şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 29 dekabr 1998-ci il
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«KİTABXANA İŞİ HAQQINDA»
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN
TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
PREZİDENTİNİN FƏRMANI
«Kitabxana işi haqqında» Azərbaycan Respublikası
Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun
tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
tapşırılsın ki, iki ay müddətində:
- Qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının «Kitabxana işi
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;
- Həmin Qanunun 19-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş
dövlət kitabxana fondlarında saxlanılan çap əsərlərinin və digər
materialların uçotu, mühafizəsi və istifadəsi qaydalarını təsdiq
etsin;
- Bu fərmanın 2-ci hissəsində Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlərə
dair digər müvafiq normativ-hüquqi aktların işlənib
hazırlanmasını və təsdiq edilməsini təmin etsin;
- Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının «Kitabxana işi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
- «Kitabxana işi haqqında» Azərbaycan Respublikası
Qanununun pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən
edən qanunvericilik aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
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- Öz səlahiyyətləri daxilində «Kitabxana işi haqqında»
Azərbaycan Respublikasının Qanunundan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
2. Müəyyən edilsin ki:
- «Kitabxana işi haqqında» Azərbaycan Respublikası
Qanununun 7-ci maddəsinin üçüncü hissəsində, 8-ci maddəsinin beşinci hissəsində, 10-cu maddəsinin ikinci hissəsində, 13cü maddəsinin ikinci hissəsində, 14-cü maddəsinin ikinci
hissəsində, 15-ci maddəsinin birinci hissəsində (ikinci halda),
17-ci maddəsində, 18-ci maddəsində, 28-ci maddəsinin ikinci
hissəsində nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı»nın səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti həyat keçirir;
- həmin qanunun 15-ci maddəsinin birinci (birinci halda)
və ikinci hissəsində göstərilən «müvafiq icra hakimiyyəti
orqanlarının kitabxanaları» dedikdə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin İcra Aparatının və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin kitabxanaları nəzərdə tutulur;
- Həmin Qanunun 14-cü maddəsinin üçüncü hissəsində
nəzərdə tutulmuş «müvafiq icra hakimiyyəti orqanı»nın
səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi
həyata keçirir.

Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 12 mart 1999-cu il
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Ümumtəhsil məktəblərinin informasiyakommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı
Proqramı (2005-2007-ci illər)
1. Proqramın ümumi xarakteristikası
1.1. Proqramın məqsədi
Proqramın əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasında yeni
informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə təhsilin
keyfiyyətini yüksəltməyə xidmət edən, bütün pillə və
səviyyələrdə vətəndaşlara təhsil almaqla bərabər imkanları
təmin edən, ölkə təhsil informasiya sisteminin dünya təhsil
sisteminə inteqrasiyasına imkan verən vahid təhsil informasiya
mühitini yaratmaq və əhalini informasiyalaşdırılmış cəmiyyətə
hazırlamaqdır.
Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasını təmin etmək
məqsədilə aşağıdakı istiqamətlərdə məqsədyönlü tədbirlərin
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
 təhsil sisteminin vahid informasiya məkanının qurulması;
 komputer texnikası əsasında qurulan yeni informasiya
texnologiyalarının mənimsənilməsinin və onun bütün
imkanlarından istifadə olunmasının təmin edilməsi;
 ölkənin təhsil sisteminin səmərəli idarə olunmasının təmin
edilməsi;
 elmi-metodiki işlərin səmərəliliyinin artırılması;
 beynəlxalq informasiya şəbəkələri vasitəsi ilə dünya
ölkələrinin təhsil müəssisələri ilə səmərəli əlaqələrin
yaradılması.
1.2. Proqramın əsas vəzifələri
Proqramda qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq və vahid
informasiya mühitindən səmərəli istifadənin təmin edilməsi
üçün aşağıdakı vəzifələrin kompleks həlli zəruridir:
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ümumtəhsil məktəblərinin müasir tipli kompüter
avadanlıqları ilə təchizatı;
ümumtəhsil məktəbləri müəllimlərinin, inzibati və texniki
işçilərin
yeni
informasiya
və
kommunikasiya
texnologiyalarından öz fəaliyyət sahələrində istifadə
etməsinin öyrədilməsi;
təhsildə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə üzrə normativ və metodiki bazanın
inkişafı;
Tədris prosesində Azərbaycan dilində istifadə edilən müasir
elektron tədris materiallarının, elektron dərsliklərin,
elektron kitabxanaların, rəqəmli tədris resurslarının işlənilib
hazırlanması, yayılması və tətbiqi;
Azərbaycan Respublikası təhsil sisteminin informasiya
infrastrukturunun (elmi-metodik, elmi-tədqiqat, ixtisasartırmanın bütün səviyyələrdəki resurs və informasiya
sistemləri daxil olmaqla) yaradılması;
informasiya texnologiyaları əsasında müasir təhsilin
metodologiyasının işlənib hazırlanması, informasiyalaşdırma prosesinin elmi-metodiki təminatı;
şagirdlər üçün distant təhsil xidmətinin yaradılması;
şagirdlər üçün təhsil portalının və saytlarının yaradılması;
Azərbaycan dilində olan tədris və elmi-metodiki nəşrlərdə
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsi üzrə
terminologiyanın hazırlanması və elmi dövriyyəyə daxil
edilməsi.
2. Gözlənilən nəticələr

Hazırda ölkənin ümumtəhsil məktəblərində ilkin peşə
ixtisası “İnformatika müəllimi” olan 1600 müəllim fəaliyyət
göstərir. Lakin indiki dövrün tələbləri baxımından bu gün
məktəblərdə informatika müəllimlərinə olan real tələbat 10000
nəfərə yaxındır. Bundan əlavə, informasiya və kommunikasiya
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texnologiyalarının inkişafı, müxtəlif fənn müəllimlərinin
onlardan tədris prosesində istifadəsi kompüter siniflərinin bu
prosesə hazırlığını tələb edir. Kompüter sinifində lazımi
proqram təminatının yüklənməsi, dərs deyən müəllimlərə
kömək etmək üçün kompüter siniflərində tədris köməkçi
heyətin (laborant) olması vacibdir.
Kompüter siniflərinin köməkçi heyətlə, eləcə də informatika
və hesablama texnikası fənninin kadr təminatı əsas
problemlərdən biridir. Bu problemin həlli qarşıdakı 20052007-ci illərdə ölkədə on minə yaxın yeni iş yeri yaradacaqdır.
Müəllimlərin ixtisasartırma kursları Təhsil Nazirliyi tərəfindən
Bakı, Naxçıvan, Lənkəran şəhərlərində və Azərbaycan
Müəllimlər İnstitutunun filiallarında təşkil ediləcəkdir.
Layihənin həyata keçirilməsi nəticəsində:
 4521 məktəb kompüter avadanlığı ilə təchiz olunacaq və
İnternetə qoşulacaq;
 ölkədə ümumtəhsil məktəblərində hər 33 şagirdə 1 müasir
kompüter düşəcək;
 təhsildə informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarından istifadə yeni səviyyəyə yüksələcək;
 ölkə üzrə 3 ilə 10000-ə yaxın yeni iş yeri açılacaq;
 tədris prosesinin dəyişkən təşkili mümkün olacaq (İnternetməktəb, distant təhsil);
 şagird və müəllimlərin ümumi informasiya mədəniyyəti
formalaşacaq;
 yeni informasiya təhsil mühiti yaradılacaq;
 informasiya cəmiyyətinə keçid reallaşdırılacaqdır.
3. Əsas maliyyələşdirmə mənbələri
Proqramın maliyyələşdirmə mənbələri aşağıdakılardır:
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi;
 donor təşkilatların vəsaiti;
 qanunvericiliyə zidd olmayan digər mənbələr.
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4. Proqramın icra planı

N

Tədbirlərin adı

1

Təhsil sahəsinin
Resurs Mərkəzinin
yaradılması

2

İnformasiya və
kommunikasiya
texnologiyalarının
təhsildə tətbiqinin
elmi-pedaqoji
təminatının
hazırlanması

3

Yeni nəsil tədris
materiallarının
hazırlanması

Tədbirlərin
məzmunu
1.1. spesifikasiyaların
təyini;
1.2. kompüter
texnikasının alınması;
1.3. İnternet
şəbəkəsinə qoşulma;
1.4. informasiya və
kommunikasiya
texnologiyalarından
tədris prosesində
istifadə;
1.5. təhsilin
məzmunca
yeniləşdirilməsi
2.1. İnformasiya və
kommunikasiya
texnologiyaları üzrə
yeni təhsil
standartlarının
hazırlanması;
2.2. müəllim və
şagirdlərin
informasiya və
kommunikasiya
texnologiyaları üzrə
biliklərinə qoyulan
tələblər və onların
monitorinqi
mexanizminin
hazırlanması;
2.3. təhsil sahəsində
informasiya və
kommunikasiya
texnologiyalarından
istifadəyə dair (bütün
səviyyələrdə) metodik
göstərişlər sisteminin
yaradılması
3.1. yeni nəsil
dərsliklərə qoyulan
tələblərin işlənilməsi;
3.2. yeni nəsil elektron
dərsliklərin
hazırlanması,
yayılması və tətbiqi
mexanizminin
hazırlanması

İcra
müddəti
İcraçılar
(illər
üzrə)

Maliyyə
mənbələri

20052007

Təhsil Nazirliyi,
Rabitə və
İnformasiya
Texnologiyaları
Nazirliyi, Maliyyə
Nazirliyi

Dövlət
büdcəsi,
Donor
təşkilatlar

20052007

Təhsil Nazirliyi,
Maliyyə Nazirliyi

Dövlət
büdcəsi,
Donor
təşkilatlar

20052007

Təhsil Nazirliyi,
Rabitə və
İnformasiya
Texnologiyaları
Nazirliyi, Maliyyə
Nazirliyi

Dövlət
büdcəsi, Donor
təşkilatlar
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4

Ümumtəhsil
sisteminin rəhbər
və pedaqoji
kadrlarının
informasiya və
kommunikasiya
texnologiyaları
üzrə ixtisasının
artırılması

5

Azərbaycanın
təhsil portalının
yaradılması

6

Tədris prosesində
İnternetdən
istifadənin
modelləri
(İnternet-məktəb)

4.1. kadr hazırlığının
məzmununun
genişləndirilməsi;
4.2. hazırlığın
mexanizminin
yaradılması;
4.3. informasiya və
kommunikasiya
texnologiyaları üzrə
modul təhsil
komponentlərinin
hazırlanması
Aşağıdakıların
hazırlanması nəzərdə
tutulur:
5.1. məktəb
proqramları;
5.2. elmi-kütləvi
materiallar;
5.3. elmi-metodiki
materiallar;
5.4. dərslərin
nümunəvi ssenariləri;
5.5. dərs materialları;
5.6. didaktik
materiallar;
5.7. laboratoriya
işlərinin, məşğələlərin,
tapşırıqların, buraxılış
imtahanlarının
materialları;
5.8. olimpiada
məsələləri;
5.9. elektron
dərsliklər, lüğətlər,
ensiklopediyalar və s.
Aşağıdakıların
yaradılması nəzərdə
tutulur:
6.1. İnternet-məktəb;
6.2. əlavə təhsil,
distant təhsil

20052007

Təhsil Nazirliyi,
Maliyyə Nazirliyi

Dövlət büdcəsi

20052007

Təhsil Nazirliyi,
Rabitə və
İnformasiya
Texnologiyaları
Nazirliyi, Maliyyə
Nazirliyi

Dövlət
büdcəsi,
Donor
təşkilatlar və
qanunvericiliyə
zidd olmayan
digər maliyyə
mənbələri

20052007

Təhsil Nazirliyi,
Rabitə və
İnformasiya
Texnologiyaları
Nazirliyi

Donor
təşkilatlar və
qanunvericiliyə
zidd olmayan
digər maliyyə
mənbələri

5. Proqramın icrası ilə bağlı ümumtəhsil məktəblərinin
zona bölgüsü
Proqramda nəzərdə tutulmuş məqsəd və vəzifələri
həyata keçirmək üçün ölkədə mövcud olan ümumtəhsil
məktəblərini aşağıdakı 12 zonaya bölmək məqsədəuyğun
hesab edilmişdir:
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Bakı şəhərindəki Əzizbəyov, Nərimanov, Qaradağ, Nəsimi,
Nizami, Xətai, Səbail, Suraxanı, Sabunçu, Binəqədi,
Yasamal və Zəngilan, Şuşa rayonları (cəmi 13);
Sumqayıt şəhəri, Abşeron, Xızı, Siyəzən, Qubadlı rayonları
II zona
(cəmi 5);
III zona Quba, Qusar, Dəvəçi, Xaçmaz rayonları (cəmi 4);
Şamaxı, Ağsu, Qobustan, İsmayıllı, Ucar, Kürdəmir
IV zona
rayonları (cəmi 6);
Şəki, Oğuz, Qəbələ, Zaqatala, Balakən, Qax rayonları (cəmi
V zona
6);
Mingəçevir şəhəri, Yevlax, Bərdə, Ağdaş, Göyçay, Tərtər
VI zona
rayonları (cəmi 6);
Gəncə şəhəri, Xanlar, Goranboy, Naftalan, Daşkəsən,
VII zona
Kəlbəcər, Xocalı rayonları (cəmi 7);
Qazax, Ağstafa, Tovuz, Gədəbəy, Samux, Şəmkir rayonları
VIII zona
(cəmi 6);
Ağcabədi, Ağdam, Laçın, Xocavənd, Beyləqan, Füzuli,
IX zona
Zərdab, Cəbrayıl rayonları (cəmi 8);
Əli Bayramlı şəhəri, Salyan, Neftçala, Hacıqabul, Sabirabad,
X zona
Saatlı, İmişli rayonları (cəmi 7);
Cəlilabad, Masallı, Biləsuvar, Lənkəran, Astara, Lerik,
XI zona
Yardımlı rayonları (cəmi 7);
Naxçıvan şəhəri, Şərur, Ordubad, Şahbuz, Sədərək, Culfa,
XII zona
Babək, Kəngərli rayonları (cəmi 8).
I zona

Buna uyğun olaraq zonaları əhatə edən ixtisasartırma təhsili
müəssisələri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:
I zona
II zona
III zona
IV zona
V zona

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu və Bakı Pedaqoji
Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma
İnstitutu;
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Sumqayıt filialı;
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Quba filialı;
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şamaxı filialı;
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı;
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Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Mingəçevir
filialı;
VII zona Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialı;
VIII zona Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Qazax filialı;
IX zona Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Ağcabədi filialı;
X zona Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Salyan filialı;
XI zona Lənkəran Dövlət Universiteti;
XII zona Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.
VI zona

AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ LATIN QRAFİKASI İLƏ
KÜTLƏVİ NƏŞRLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ
HAQQINDA AZƏRBACAN RESPUBLİKASI
PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
Müstəqil Azərbaycan Respublikasında həyatın müxtəlif
sahələrində aparılan islahatlar içərisində latın qrafikalı
Azərbaycan əlifbasının barpa edilməsi böyük tarixi əhəmiyyət
kəsb edir.Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi
haqqında” 18 iyun 2001-ci il tarixli və “Azərbaycan əlifbası və
Azərbaycan dili gününün qeyd edilməsi haqqında “ 9 avqust
2001-ci il tarixli fərmanları ölkənin ictimai-siyasi həyatında
mühüm hadisə olmuş və latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına
keçidi bütövlükdə təmin etmişdir. Latın qrafikalı Azərbaycan
əlifbası artıq həyatımızın bütün sahələrində tam yerini
tutmuşdur.Bununla yanaşı, Azərbaycan ədəbiyyatı,mədəniyyəti
və elminin vaxtilə kirli qrafikası ilə çap olunmuş qiymətli
nümunələrinin latın qrafikasında yenidən kütləvi şəkildə nəşr
olunması günün ən vacib məsələlərindən biri olaraq qalır.
Dövlət müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən biri
sayılanana dilində dövlət qayğısının daha da artırılmasını təmin
etmək,Azərbaycan ədəbiyyatı,mədəniyyəti və elminin ən gözəl
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nümunələrini müasir dövrdə təbliğ etmək və gələcək nəsillərə
çatdırmaq məqsədilə Azərbaycan dilində əvvəllər kirli
qrafikasında şap olunmuş əsərlərin latın qrafikasında çap
olunmuş əsərlərin latın qrafikası ilə yenidən nəşrinin kütləvi
şəkildə həyata keçirilməsi zərurətini nəzərə alaraq qərara
alıram:
1. 2004-cü ildə latın qrafikası ilə mərhələdə çapı
nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısı təsdiq olunsun (siyahı əlavə
olununr).
2.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2004cü ildə Azərbaycan Respublikasının bütün kütləvi
kitabxanalarına və orta tədris müəsissələrindəkikitabxanalara
latın qrafikası ilə yenidən çap olunmuş kitabların alınması üçün
zəruri vəsait ayrılmasını təmin etsin.
3.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatına
tapşırılsın
ki,
-Azərbaycan
Respublikasının
Təhsil
Nazirliyi,Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası ilə birlikdə 2005-2008-ci illərdə latın
qrafikası ilə yenidən çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısını
bir ay müddətində hazırlayıb təsdiq olunmaq üçün Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
-Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və
respublikanın maliyyə qurumları ilə birlikdə müvafiq planqrafik tərtib edib latın qrafikası ilə yenidən nəşr olunması
nəzərdə tutulan kitabların çapını təmin etsin;
-Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı qurumları ilə
birlikdə yenidən çapı nəzərdə tutulan kitabların mətnlərinin
elektron daşıyıcıları və internet vasitələri ilə yayılmasını,latın
qrafikasında “Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası”nın
yaradılmasını təmin etsin.
4.Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasıınn Prezidenti.
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Bakı şəhəri,12 yanvar 2004-cü il.
DÜNYA ƏDƏBİYYATININ GÖRKƏMLİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN ƏSƏRLƏRİNİN AZƏRBAYCAN
DİLİNDƏ NƏŞR EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ
SƏRƏNCAMI
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan
dilində latın rafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi
haqqında" 2004-cü il 12 yanvar tarixli və "2005-2006-cı illərdə
Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan
əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" 2004-cü il 27
dekabr tarixli sərəncamlarına uyğun olaraq Azərbaycan və
dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərləri
kütləvi tirajla nəşr olunaraq ölkənin bütün kitabxana şəbəkəsinə
hədiyyə edilmişdir. Hər iki sərəncam üzrə Azərbaycan və
dünya ədəbiyyatı, eləcə də lüğət və ensiklopediyalar
silsiləsindən ümumi tirajı 9 milyondan artıq kitab kitabxanalara
göndərilərək oxucuların ixtiyarına verilmişdir. Proses indi də
davam etməkdədir. Bu nəşrlər sayəsində gənc nəslin latın
qrafikası ilə çap olunmuş bədii və elmi ədəbiyyata ehtiyacının
ödənilməsi istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Lakin
həmin kitabların satışının nəzərdə tutulmaması və kitab
həvəskarlarının öz şəxsi kitabxanalarını latın qrafikasında nəfis
şəkildə çap olunmuş ədəbiyyat nümunələri ilə zənginləşdirmək
tələbatı onların ayrıca olaraq nəşri zərurətini meydana
çıxarmışdır.
Müasir Azərbaycan oxucularının dünya ədəbiyyatına
olan mənəvi tələbatını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı nümayəndələrinin
əsərlərindən ibarət 150 cildlik "Dünya ədəbiyyatı kitabxanası"
nəfis tərtibatla nəşr edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azər-
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baycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin,
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
tövsiyələrini nəzərə almaqla bu sərəncamın 1-ci bəndində qeyd
olunan "Dünya ədəbiyyatı kitabxanası"nın nəşri ilə bağlı
təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin.
3.Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvə minir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 avqust 2007-ci il

30

AZƏRBAYCANDA KİTABXANALARIN
FƏALİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
SƏRƏNCAMI
Azərbaycan kitabxanaları Azərbaycan xalqının milli
sərvətidir. Xalqımızın yaratdığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbibədii və elmi-fəlsəfi irsin toplanıb saxlanmasında, bəşər
mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən-nəslə çatdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi potensialının
artırılmasında kitabxanalarımız əvəzsiz rol oynayır.
Ölkəmiz qədim dövrlərdən başlayaraq, öz yüksək kitab
mədəniyyəti ilə seçilmiş və zəngin kitabxanaları ilə
tanınmışdır. Azərbaycanın müxtəlif kitabxanalarında saxlanılan
və xalqımızın ədəbi-estetik, elmi-mədəni fikir dünyasını əks
etdirən çox sayda əlyazma XIX əsrin əvvəllərindən regionda
cərəyan edən hadisələr nəticəsində ölkə xaricinə aparılmış və
bu gün də dünya kitabxanalarında Şərq fondlarının əsasını
təşkil edərək mühafizə olunur.
XIX əsrdə Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının
güclənməsi, neft sənayesinin görünməmiş yüksəlişi və ictimaisiyasi həyatda baş verən dəyişikliklər ölkəmizin elmmədəniyyət mərkəzi kimi tanınan şəhərlərində kitabxanalar
şəbəkəsinin yaradılması və genişləndirilməsinə gətirib
çıxarmışdır.
XX əsrdə milli kitabxana mədəniyyəti tarixinin
yaddaqalan hadisələri baş vermiş və respublikanın ən böyük
kitab xəzinələri yaradılmış, bütün bölgələri əhatə edən geniş
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kitabxanalar şəbəkəsi qurulmuş və mərkəzləşdirilmiş,
kitabxanaların maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş və
Kitab palatası təşkil edilmişdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində erməni silahlı dəstələri işğala məruz qoyduqları
ərazilərimizdə vandalizm aktı törətmiş, illərlə fondlarında 4
milyondan artıq kitabın mühafizə olunduğu 1000-ə yaxın
kitabxananı və kitabxana filiallarını birləşdirən mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərini bütünlüklə dağıtmışlar.
Bu gün geniş kitabxana-informasiya şəbəkəsinə malik
Azərbaycanda 12 mindən çox müxtəlif tipli kitabxana
mövcuddur. 1996-cı ildə Azərbaycan hökuməti "Azərbaycan
Respublikasında kitabxana işinin vəziyyəti və onu
yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında" qərar qəbul etmişdir. 1999cu ildə "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikasının
Qanunu qüvvəyə minmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan
dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi
haqqında" 2004-cü il 12 yanvar və "2005-2006-cı illərdə
Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan
əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" 2004-cü il 27
dekabr tarixli sərəncamlarına əsasən, son üç il ərzində ümumi
sayı doqquz milyona yaxın ədəbiyyat nəşr olunmuş və ölkə
kitabxanalarına hədiyyə edilmişdir. Yeni nəşrlər kitabxana
fondlarını və onlardan istifadə imkanlarını xeyli genişləndirməklə yanaşı, həmin kitabların yerləşdirilməsi baxımından
çətinliklər yaratmışdır.
Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin informasiya təminatının həyata keçirilməsində ölkə kitabxanalarının tutduğu
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mühüm yer mədəniyyətin bu sahəsində informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun olaraq, müasir texnologiyaların
tətbiqini zəruri edir.
Kitabxanaların
fəaliyyətinin
yaxşılaşdırılmasının
ölkəmizin ictimai-mənəvi həyatının daha da canlanmasına
təsiri baxımından böyük əhəmiyyətini və Azərbaycanın
informasiya cəmiyyətinə doğru əhatəli inkişaf perspektivlərini
nəzərə alaraq, elmi-mədəni sərvətlərdən hərtərəfli istifadə
imkanlarının genişləndirilməsi və eləcə də Azərbaycan
kitabxanalarının dünya informasiya məkanına daxil olmasının
təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyi ilə birlikdə:
1.1. Azərbaycan Milli Kitabxanasının modernləşdirilməsi, müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin
edilməsi və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə
bağlı tədbirlər planı hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1.2. yerli icra hakimiyyəti orqanlarının təkliflərini
nəzərə alaraq, Azərbaycanın regionlarında fəaliyyət göstərən
kitabxanaların təmirinə, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə və müasir informasiya daşıyıcılarına ehtiyacının
ödənilməsinə dair xüsusi tədbirlər planını hazırlayıb iki ay
müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim
etsin;
1.3. ölkənin iri kitabxanalarının elektron kataloqu və
elektron kitabxanasının müasir standartlar səviyyəsinə
qaldırılması və onun bazasında "Azərbaycan ədəbiyyatının

33

virtual kitabxanası"nın oxucuların tam istifadəsinə verilməsini
təmin etsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi müvafiq qurumlarla birlikdə "Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nı hazırlayıb üç ay müddətində
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi məktəb
kitabxanalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə və müasir informasiya texnologiyaları ilə təchizatına
dair tədbirlər planını hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası "Akademiya
şəhərciyi"nin ərazisində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Kitabxanası üçün yeni binanın tikilməsi ilə
bağlı təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
6.Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 aprel 2007-ci il
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DÜNYA ƏDƏBİYYATININ GÖRKƏMLİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ
NƏŞRİ NƏZƏRDƏ TUTULAN ƏSƏRLƏRİNİN
SİYAHISININ TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
SƏRƏNCAMI
“Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin
əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 24 avqust
tarixli 2354 nömrəli sərəncamına uyğun olaraq qərara alıram:
1. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin
əsərlərindən ibarət 150 cildlik “Dünya ədəbiyyatı kitabxanası”na daxil olunmuş əsərlərin siyahısı təsdiq edilsin (siyahı
əlavə olunur.
2. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası bu sərəncamın
1-ci bəndi ilə təsdiq olunmuş siyahıya daxil edilmiş əsərlərin
tərcüməsi, tərtibatı və çapa hazırlanması barədə təkliflərini bir
ay müddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatına təqdim etsin.
3.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
4.Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 dekabr 2007-ci il
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AZƏRBAYCANDA KİTABXANALARIN
FƏALİYYƏTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
SƏRƏNCAMI
Azərbaycan kitabxanaları Azərbaycan Xalqının milli
sərvətidir. Xalqımızın yaratdığı qiymətli tarixi-mədəni,ədəbibədii və elmi-fəlsəfi irsin toplanıb saxlanmasında, bəşər
mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən-nəslə
çatdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi
potensialının artırılmasında kitabxanalarımız əvəzsiz rol
oynayır. Ölkəmiz qədim dövvrlərdən başlayaraq, öz yüksək
kitab mədəniyyəti ilə seçilmiş və zəngin kitabxanaları ilə
tanınmışdır. Azərbaycanın müxtəlif kitabxanalarında saxlanılan
və xalqımızın ədəbi-estetik, elmi-mədəni fikir dünyasını əks
etdirən çox sayda əlyazma XIX əsrin əvvəllərindən regionda
cərəyan edən hadisələr nəticəsində ölkə xaricinə aparılmış və
bu gün də dünya kitabxanalarında Şərq fondlarının əsasını
təşkil edərək mühafizə olunur.
XIX əsrdə Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının
güclənməsi, neft sənayesinin görünməmiş yüksəlişi və ictimaisiyasi həyatda baş verən dəyişikliklər ölkəmizin elmmədəniyyət mərkəzi tanınan şəhərlərində kitabxanalar şəbəkəsinin yaradılması və genişləndirilməsinə gətirib çıxarmışdır.
XX əsrdə milli kitabxana mədəniyyəti tarixinin yaddaqalan
hadisələrim baş vermiş və respublikanın ən böyük kitab
xəzinələri yaradılmış,bütün bölgələri əhatə edən geniş
kitabxanalar şəbəkəsi qurulmuş və mərkəzləşdirilmiş,
kitabxanaların maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmiş və
Kitab palatası təşkil edilmişdir. Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində erməni silahlı dəstələri
işğala məruz qoyduqları ərazilərimizdə vandalizmaktı törətmiş,
illərlə fondlarında 4 milyondan artıq kitabın mühafizə
olunduğu 1000-əyaxın kitabxananı və kitabxana filiallarını
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birləşdirən mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərini bütünlüklə
dağıtmışlar.Bu gün geniş kitabxana-informasiya şəbəkəsinə
malik Azərbaycanda 12 mindən çox müxtəlif tipli kitabxana
mövcuddur. 1996-cı ildə Azərbaycanda 12 mindən çəx
müxtəlif tipli kitabxana mövcuddur. 1996-cı ildə Azərbaycan
höküməti “Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin
vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında”qərar
qəbul etmişdir.1999-cu ildə “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan dilində
Latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi
haqqında”2004-cü il 12 yanvar və “2005-2006-cı illərdə
Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan
əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 2004-cü il 27
dekabr tarixli sərəncamlarına əsasən, son üç il ərzində ümumi
sayı doqquz milyona yaxın ədəbiyyat nəşr olunmuş və ölkə
kitabxanalarına hədiyyə edilmişdir. Yeni nəşrlər kitabxana
fondlarını və onlardan istifadə imkanlarını xeyli genişləndirməklə yanaşı,həmin kitabların yerləşdirilməsi baxımından
çətinliklər yaratmışdır. Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin
informasiya təminatının həyata keçirilməsində ölkə kitabxanalarının tutduğu mühüm yer mədəniyyətin bu sahəsində
informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun olaraq, müasir
texnologiyaların tətbiqini zəruri edir. Kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasının ölkəmizin ictimai-mənəvi həyatının
daha da canlanmasına təsiri baxımından böyük əhəmiyyətini və
Azərbaycanın informasiya cəmiyyətinə doğru əhatəli inkişaf
persprktivlərini nəzərə alaraq, elmi-mədəni sərvətlərdən
hərtərəfli istifadə imkanlarının genişləndirilmısi və eləcə də
Azərbaycan kitabxanalarının dünya informasiya məkanına
daxil olmasının təmin edilməsi iə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya
Texnologiyaları Nazirliyi ilə birlikdə:
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1.1. Azərbaycan Milli Kitabxanasının modernləşdirilməsi,
müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi və
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər
planı hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin;
1.2. yerli icra hakimiyyəti orqanlarının təkliflərini nəzərə
alaraq, Azərbaycanın regionlarında fəaliyət göstərən kitabxanaların təmirinə, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə
və müasir informasiya sdaşıyıcılarına ehtiyacının ödənilməsinə
dair xüsusi tədbirlər planını hazırlayıb iki ay müddətində
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1.3. ölkənin iri kitabxanalarının elektron kataloqu və
elektron kitabxanasının müasir standartlar səviyyəsinə
qaldırılması və onun bazasında”Azərbaycan ədəbiyyatının
virtual kitabxanası”nın oxucuların tam istifadəsinə verilməsini
təmin etsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
nazirliyi müvafiqqurumlarla birlikdə “Azərbaycan Respublikasında kitabxana informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nı hazırlayıb üç ay müddətndə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi məktəb
kitabxanalarının
maddi-texniki
bazasının
möhkəmləndirilməsinəvə müasir informasiya texnologiyaları ilə
təchizatına dair tədbirlər planını hazırlayıb iki ay müddətində
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası “Akademiya
şəhərciyi”nin ərazisində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Kitabxanası üçün yeni binanın tikilməsi ilə
bağlı təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
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5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
6. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

“Azərbaycan Respublikasında kitabxanainformasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı
üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN
SƏRƏNCAMI
Azərbaycan Respublikasında kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, elmi-mədəni sərvətlərdən hərtərəfli
istifadə imkanlarının genişləndirilməsi, cəmiyyətin informasiya
təminatının artırılması, eləcə də Azərbaycan kitabxanalarının
dünya informasiya məkanına daxil olmasının təmin edilməsi
məqsədi ilə qərara alıram:
1. “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya
sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”
təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 6 oktyabr 2008-ci il., № 3072

39

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
6 oktyabr 2008-ci il tarixli 3072 nömrəli
Sərəncamı ilə TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya
sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə
DÖVLƏT PROQRAMI
1. ÜMUMİ ƏSASLAR
1.1. Mövcud vəziyyət
Tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin toplanıb
saxlanılmasında, nəsildən-nəslə çatdırılmasında və cəmiyyətin
intellektual, mənəvi potensialının inkişafında əvəzsiz rol
oynayan kitabxanaların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi bu
sahədə əsaslı islahatların aparılmasını, fondların müasir
informasiya daşıyıcıları ilə zənginləşdirilməsini, dünyanın
qabaqcıl kitabxana-informasiya müəssisələrinin təcrübəsindən
istifadə edilməsini, elektron məlumat banklarının yaradılmasını, kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsini zəruri edir və bütün bunlar mədəniyyət sahəsində
dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindəndir.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin kitabxana şəbəkəsində müxtəlif formada 40
milyon nüsxəyə yaxın informasiya daşıyıcıları və digər ənənəvi
sənədlər qorunub saxlanılır. Son illər ərzində ölkədə kitabxana
işinin inkişafı sahəsində bir sıra mühüm sənədlər qəbul
edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 2004-cü il 12 yanvar tarixli 56 nömrəli və
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"2005-2006-cı illərdə Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə
çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi
haqqında" 2004-cü il 27 dekabr tarixli 562 nömrəli sərəncamları ilə təsdiq edilmiş siyahı üzrə latın qrafikası ilə nəşr
olunmuş kitablar ölkənin bütün kitabxanalarına hədiyyə
edilmişdir. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərman və
sərəncamları ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası
regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (20042008-ci illər)", "Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər Proqramı",
"Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya
texnologiyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün Dövlət
Proqramı (Elektron Azərbaycan)", "Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı (2005-2007-ci
illər)" kimi mühüm sənədlərdə kitabxana-informasiya sahəsinin
inkişafı və modernləşdirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ölkədə baş verən
hadisələr kitabxanaların da fəaliyyətinə mənfi təsir göstərmiş,
kitab nəşri və kitab təchizatı sistemi tamamilə iflic vəziyyətinə
düşmüş, onların maddi-texniki bazasının olduqca zəifləməsinə
gətirib çıxarmışdır. Bütün bunlar kitabxana sahəsinin
tənəzzülünə səbəb olmuşdur. Nəticədə kitabxanalar real və
potensial oxucularını itirmiş, xeyli sayda kitabxanalar toplanılmış, əksəriyyəti oxucu tələbatını ödəyə bilməmiş, mövcud ştat
vahidləri ixtisar edilmişdir. 1990-cı ildə respublika üzrə kütləvi
kitabxanaların kitab fondu 45,3 milyon, 2002-ci ildə 36,9
milyon, 2003-cü ildə 36,8 milyon nüsxəyə enmişdir. 2004-cü
ildə isə bu göstərici 36,5 milyon nüsxə təşkil etmişdir. Bunun
əsas səbəbi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən respublika
ərazisinin 20 faizinin işğal olunması nəticəsində 9 Mərkəzləş-
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dirilmiş Kitabxana Sisteminin, 927 kitabxananın tamamilə
məhv edilməsi, kitabxanaların yeni nəşrləri almaq üçün vəsaitlə
təmin edilməməsi, habelə kitabxana fondlarından məzmunca
əhəmiyyətini itirmiş və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş kitabların
çıxarılması olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasında 12 mindən çox müxtəlif
tipli kitabxananın daxil olduğu geniş kitabxana-informasiya
şəbəkəsi mövcuddur. Bu şəbəkəyə yalnız kütləvi kitabxanalar
deyil, həm də elmi-texniki, uşaq, gənclər, musiqi məktəblərinin, muzey və digər mədəniyyət və tədris müəssisələrinin,
eləcə də müxtəlif təşkilatların tabeliyində olan kitabxanalar, o
cümlədən 6 respublika əhəmiyyətli kitabxana, Bakı şəhərində
84 kitabxana və filialı, 72 şəhər və rayon Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi (MKS) daxildir. Azərbaycanın erməni
işğalçıları tərəfindən zəbt olunmuş ərazilərində 927 kitabxana
və kitabxana filialını özündə birləşdirən 9 rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi, 4 milyondan artıq kitab fondu
məhv edilmişdir.
Azərbaycanşünaslığa dair qiymətli əsərlərin böyük
hissəsi XIX əsrin əvvəllərindən Rusiyanın Moskva, SanktPeterburq, Kazan və digər şəhərlərinin kitabxanalarına aparılmışdır. Həmin əsərlərin əslinin, yaxud surətlərinin Azərbaycan
kitabxanalarına qaytarılması zəruridir.
Respublikada ən mühüm sənəd və digər çap əsərlərinin
sığorta fondunun yaradılmasına ehtiyac vardır. Belə fondlar
sözügedən çap məhsullarının müxtəlif dövrlərdə sosial və təbii
təsirlər nəticəsində tamamilə məhv olmasının qarşısının
alınmasına, millətin tarixi yaddaşının qorunub saxlanılmasına
xidmət edir.
Dünyanın qabaqcıl ölkələrində olduğu kimi (Fransada
Pompidu, ABŞ-da Kennedi, Vaşinqton və s.), Azərbaycanda
yaradılacaq Heydər Əliyev Mərkəzinin nəzdində də Heydər
Əliyev Milli Kitabxana-informasiya Kompleksinin təşkili
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zəruridir.
Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya
şəbəkəsinə daxil olan kitabxanaların 90 faizi müasir tələblərə
cavab vermir. BIr neçə kitabxana istisna olmaqla,
kitabxanaların əksəriyyəti yararsız vəziyyətdədir. Kitabxanaların bir çoxu qəza vəziyyətində olan uyğunlaşdırılmış və
yardımçı binalarda fəaliyyət göstərir. Respublikanın
rayonlarında kənd kitabxana filiallarının bir hissəsi şəxsi
evlərdə yerləşir. Kənd və qəsəbə kitabxana filiallarının 79,2
faizinin sahəsi darısqal olduğundan, oxu zalları təşkil etmək
qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən əhalinin 66,8 faizi
kitabxanalardan istifadə edə bilmir. Mingəçevir, Şəki, Naftalan,
Sumqayıt, Yevlax, Şirvan şəhər, Ağcabədi, Astara, Beyləqan,
Bərdə, Qazax, Qobustan, Zaqatala, Yardımlı, Lerik, Neftçala,
Biləsuvar, Samux, Xaçmaz, Cəlilabad, Ucar, Kürdəmir və
digər rayon kitabxanalarının müxtəlif sahələrə aid yeni
nəşrlərlə təminatına, fondlarının mühafizəsinə, binalarının
əsaslı təmirinə, avadanlıqla təmin edilməsinə və kitabxanabiblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılmasına ciddi ehtiyac
vardır.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin kitabxana şəbəkəsinə daxil olan cəmi 29
müəssisədə orta hesabla 1-5 ədəd kompüter vardır, 14
kitabxana (0,19%) İnternet xidmətindən istifadə edə bilir ki, bu
təchizat da daimi və sürətli deyildir. Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana
şəbəkəsinə daxil olan cəmi 4 kitabxanada (0,07%) kitabxanabiblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması işinə başlanılmışdır. Tabeliyindən asılı olmayaraq, digər kitabxanalarda da
(səhiyyə, təhsil, həmkarlar və s.) informasiya təminatı aşağı
səviyyədədir.
Kitabxana-informasiya sahəsində həll olunmamış əsas
problemlərdən biri də kitabxana fondlarının mühafizəsi və
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bərpası məsələsidir. Respublikada kitab fondlarının bərpa
mərkəzləri yaradılmadığından, xüsusi əhəmiyyətli nəşrlər
sıradan çıxır və mövcud fondlarda qoruna bilmir. Latın
qrafikası ilə buraxılan yeni nəşrlərin elektron daşıyıcılara
köçürülməsi vacib və təxirəsalınmaz məsələlərdəndir.
Fondlarda saxlanılan nadir kitabların rəqəmli daşıyıcılara
köçürülməməsi səbəbindən sözügedən kitablar alim və
tədqiqatçılar, geniş oxucu kütləsi tərəfindən az istifadə edilir,
digər tərəfdən isə qiymətli nəşr nümunələrinin və nadir
kitabların saxlanılma şəraiti müvafiq normalara uyğun
gəlmədiyindən, onlar təhlükə altındadır. Belə kitablar M.F.
Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında,
Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasında, Milli Arxiv
İdarəsinin kitabxanalarında və digər kitabxanalarda saxlanılır.
Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələr sahəsindəki fəaliyyəti müasir tələblərə cavab vermir. ölkədə milli biblioqrafiyanın, milli formatın, elektron kitabxananın, toplu kataloqun,
korporativ kitabxana şəbəkələrinin olmaması dünya informasiya məkanında layiqli təmsil edilməyə imkan vermir.
Bu gün elektron kataloqlar Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin işlər Idarəsinin "Prezident Kitabxanası", M.F.
Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanası, Bakı
Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanası, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin Mərkəzi Aparatmın
kitabxanası, Azərbaycan Dillər Universitetinin kitabxanası,
"Xəzər" Universitetinin Elmi kitabxanası, Qərb Universitetinin
kitabxanası, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası,
Şamaxı rayon və Gəncə şəhər mərkəzi kitabxanaları istisna
olunmaqla, digər kitabxanalarda yoxdur.
Kitabxana fondlarının tələbata uyğun, sistemli və
məqsədli komplektləşdirilməməsi daim yeniləşən informasiya
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axınında oxucu kontingentinin itirilməsinə, bütövlükdə əhalinin
mütaliəyə marağının azalmasına səbəb olur. Respublikanın ən
böyük kitabxanalarında belə kitabsaxlayıcıların vəziyyəti
(istilik, siqnalizasiya, ventilyasiya və s. kommunikasiyalar)
mövcud normalara cavab vermir.
Kitabxanaların maddi-texniki bazasının zəifliyi, əksəriyyətinin binalarının yararsız və qəza vəziyyətində olması,
xidmət və komplektləşdirmə işinin lazımi səviyyədə olmaması,
kadrların peşə hazırlığının aşağı olması, kitabxana işinə dair
ədəbiyyatın və dövri nəşrlərin kifayət qədər çap etdirilməməsi,
beynəlxalq əlaqələrin zəifliyi bu sahənin inkişafına maneçilik
törədən əsas amillərdir. Bütün bunlar ölkə əhalisinin
informasiya təminatı sistemində ciddi problemlər yaradır.
"Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya
sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"
(bundan sonra - dövlət Proqramı) Azərbaycan Respublikasında
kitabxana-informasiya sahəsində mövcud problemlərin sistemli
həllinə yönəldilmişdir.
1.2. Dövlət Proqramının məqsəd və vəzifələri
Dövlət Proqramının əsas məqsədi "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda, habelə digər
müvafiq normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalara uyğun olaraq, kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin
həyata keçirilməsini, ölkədə tarixi-mədəni, ədəbi-bədii, elmifəlsəfi sərvətlərin toplanılmasını, mühafizəsini və onlardan
istifadə imkanlarının artırılmasını təmin etməkdən ibarətdir.
Bundan başqa kitabxana-informasiya sahəsində yeni
texnologiyaların tətbiqi və istifadəsi nəticəsində müasir kitabxana-informasiya infrastrukturunun yaradılması, istifadəçilərə
göstərilən kitabxana-informasiya xidmətinin dünya standartları
səviyyəsinə çatdırılması, əhalinin intellektual potensialının və
bilik səviyyəsinin inkişafı, habelə fasiləsiz təhsilin təmin
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edilməsi üçün şəraitin yaradılmasından ibarətdir.
Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı əsas vəzifələrin
həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:
- informasiya cəmiyyəti quruculuğu şəraitində beynəlxalq
standartlar, normativ hüquqi aktlar, milli informasiyalaşdırma
siyasəti əsasında ölkədə fəaliyyət göstərən kitabxanaların
modernləşdirilməsi;
- köklü islahatların aparılması, kitabxana-informasiya
resurslarının dünya məkanına inteqrasiyasının təmin edilməsi,
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi, idarələrarası
koordinasiyanın təşkili;
-"informasiya
cəmiyyəti",
"Biliklər
cəmiyyəti"
Azərbaycan
modelinin
qurulması
prosesinə
yardım
göstərilməsi;
- kitab nəşri, yayımı və fond komplektləşdirmə işini
tənzimləyən, maraqlı tərəflərin mənafeyini ifadə edən "müəllifnəşriyyat-kitabxana-oxucu" mexanizminin və infrastrukturunun
təkmilləşdirilməsi;
- elektron informasiya fondlarının formalaşdırılması və
virtual kitabxanaların inkişaf etdirilməsi, "Azərbaycan ədəbiyyatının virtual kitabxanası"nın oxucuların istifadəsinə
verilməsi;
- elektron kataloq və elektron kitabxanaların yaradılması
işinin təmin edilməsi, onların müasir standartlar səviyyəsinə
çatdırılması;
- kompüterləşdirilmiş
kitabxana
infrastrukturunun
qurulması, kitabxanaların yeni informasiya texnologiyaları ilə
təchiz edilməsi;
-kitabxana fondlarının zənginləşdirilməsi, onların
mühafizəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
- "Azərbaycanın kitab abidələri" dövlət reyestrinin
hazırlanması, milli informasiya resurslarının elektron daşıyıcılara köçürülməsi;
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- əhalinin bütün təbəqələrinə kitabxana-informasiya
xidməti səviyyəsinin yüksəldilməsi;
- kitabxanaların kadr təminatının yaxşılaşdırılması, bu
məqsədlə fasiləsiz peşə təhsilinin təşkili və ixtisasartırma
sisteminin təkmilləşdirilməsi;
- kitabxana-informasiya işinin təkmilləşdirilməsi üçün
müasir idarəetmə sisteminin tətbiqi;
- maliyyələşmənin təkmilləşdirilməsi, sahə üzrə ayrılan
vəsaitlərdən səmərəli istifadəni təmin edən yeni iqtisadi
münasibətlər sisteminin tətbiqi;
- kitabxana-informasiya sahəsində idarəetmənin müasir
iqtisadi münasibətlərə və sosial iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılması;
- kitabxana-informasiya sahəsinə ardıcıl olaraq müxtəlif
mənbələrdən əlavə maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi, yeni
xidmət növlərinin inkişafı, xüsusən də onların regionlarda
təşkili, kitabxanalarda təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, büdcədənkənar gəlir və xərclərin bərpa olunması, onların
həcminin artırılması, kitabxanaçıların əməyində stimullaşdırıcı
tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi;
- Beynəlxalq Kitabxana Assosiasiyaları Federasiyası,
Avropa Milli Kitabxanaları İttifaqı, ABŞ Kitabxana
Assosiasiyası, Elektron Kitabxanalar İstifadəçilərinin Beynəlxalq Assosiasiyası və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi;
- kitabxana işi sahəsində elmi-tədqiqat və elmi-metodiki
fəaliyyətin stimullaşdırılması, sahəyə aid ədəbiyyat nəşrinin
genişləndirilməsi;
- kitabxana binalarının təmiri, müasir tipli yeni kitabxana
binalarının inşası;
- respublika kitabxana-informasiya şəbəkəsinin yeni
dislokasiya xəritəsinin işlənilməsi və müasir tələblərə cavab
verməyən kitabxanalarla bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi;
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- Azərbaycanda
kitabxana-informasiya
şəbəkəsinin
modernləşdirilməsini təmin edən layihələrin işlənilməsi üçün
dövlət və donor təşkilatların cəlb edilməsi;
- kitabxana-informasiya sahəsində dövlət siyasətinin
prioritet istiqamətləri üzrə elmi araşdırmaların genişləndirilməsi və müvafiq nəşrlərin hazırlanması;
- kitabxanaların ictimai statusunun yüksəldilməsi,
kitabxana-informasiya sahəsinə dövlət qayğısının gücləndirilməsi, habelə müxtəlif ictimai qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən bu sahəyə diqqətin artırılması.
1.3. Dövlət Proqramının icrasının əsas istiqamətləri
Dövlət Proqramında qeyd olunan vəzifələrin yerinə
yetirilməsi üçün aşağıdakı istiqamətlərdə işlərin aparılması
nəzərdə tutulur:
- kitabxana fondlarının müasir komplektləşdirmə
mexanizminin yaradılması, inkişafı və müasir informasiya
daşıyıcıları ilə təmin edilməsi;
- kitabxanaların kompüter və informasiya-proqram
təminatı, respublika üzrə kompüterləşdirilmiş kitabxanainformasiya şəbəkəsinin yaradılması və inkişafı;
- respublikanın milli-mədəni irsinin və informasiya
ehtiyatlarının qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması;
- kitabxana xidmətinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, onun forma və məzmunca yeniləşdirilməsi;
- kitabxana şəbəkəsinin idarəetmə strukturunun təkmilləşdirilməsi, şəbəkənin optimallaşdırılması və kadr islahatlarının həyata keçirilməsi;
- kitabxana işi sahəsində elmi tədqiqatların aparılması,
kitabların hazırlanması və nəşri;
yeni kitabxana binalarının tikilməsi, onların, eləcə də
fəaliyyət göstərən kitabxanaların maddi-texniki bazasının
müasir dövrün tələblərinə uyğun möhkəmləndirilməsi;
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- kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı,
genişləndirilməsi və beynəlxalq tədbirlərin təşkili;
- M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının
modernləşdirilməsi, müasir informasiya texnologiyaları ilə
təmin edilməsi və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi.
1.4. Dövlət Proqramının maliyyə mənbələri
Dövlət Proqramı dövlət büdcəsindən ayırmalar və
qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına
maliyyələşdiriləcəkdir.
1.5. Gözlənilən nəticələr
Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə
yetirilməsi aşağıdakı nəticələri əldə etməyə imkan verəcəkdir:
- Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kitabxanaların fondlarının ənənəvi və müasir informasiya
daşıyıcıları ilə tam komplektləşdirilmə mexanizminin yaradılması və bu işin davamlı şəkildə inkişaf etdirilməsi;
- xüsusilə dəyərli, nadir və əhəmiyyətli kitab və
sənədlərin surətlərindən respublika sığorta fondunun və
Azərbaycan kitabının toxunulmaz fondunun təşkil edilməsi;
-respublikanın milli-mədəni irsinin qorunması, elektron
informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi və nəsillərdən-nəsillərə
çatdırılması, qiymətli və nadir nəşrlərin dövlət reyestrinin
hazırlanması;
- kitabxana fondlarında saxlanılan müxtəlif qrafikada
nəşr olunmuş qiymətli əsərlərin əlifbalarının konvertizasiya
olunaraq oxucuların istifadəsinə verilməsi, azərbaycanşünaslığa aid fondların zənginləşdirilməsi;
- fövqəladə hallara hazırlığın yaxşılaşdırılması;
- dünya informasiya sistemlərində Azərbaycan kitabxana
resurslarının təbliği və beynəlxalq informasiya mübadiləsinin
həyata keçirilməsi;
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- əhalinin bütün təbəqələrinə kitabxana xidmətinin
yaxşılaşdırılması, bu xidmətin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması, informasiya qıtlığının və
rəqəmsal uçurumun aradan qaldırılması;
- mövcud ştat vahidləri çərçivəsində, respublika
kitabxana-informasiya şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi, kitabxanaların birləşdirilməsi və yenidən təşkili prosesinin həyata
keçirilməsi, qənaət edilmiş vəsait hesabına əhaliyə səyyar
xidmətin göstərilməsi;
- kitabxana sisteminin maliyyələşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bu sahəyə ayrılan vəsaitin yeni iqtisadi
münasibətlərə uyğun rasionallaşdırılması, subyektiv amillərin
aradan qaldırılması, təminat normativinin maliyyələşdirmə
prinsipi və müəyyən edilməsi, büdcədənkənar gəlirlərin
artırılması;
-respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanaların madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi və kitabxanaların müasir
informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi.
2. DÖVLƏT PROQRAMININ HƏYATA
KEÇİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏDBİRLƏR PLANI
Sıra
Tədbirlərin adı
İcra
İcraçı
№-si
müddəti
təşkilat(illər üzrə)
lar
2.1. Kitabxana fondlarının müasir komplektləşdirmə
mexanizminin yaradılması, inkişafı və müasir
informasiya daşıyıcıları ilə təmin edilməsi
2.1.1.
«Kitabxana işi haqqında» 2008 — 2009
NK,
Azərbaycan Respublikası
MdTN,
Qanununun 15-ci
AMEA,
maddəsində qeyd edilən
TN, VN
kitabxanaların məcburi
nüsxələrlə təmin edilməsi
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

mexanizminin yaradılması
(ənənəvi və müasir)
Azərbaycanşünaslığı inkişaf
etdirmək məqsədi ilə
fondların ölkəşünaslığa və
diyarşünaslığa dair
materiallarla
zənginləşdirilməsi
Gözdən əlil insanların
informasiya tələbatını
ödəmək məqsədi ilə
kitabxana fondlarının
xüsusi nəşrlərlə
komplektləşdirilməsi
İşğal altında və cəbhə
bölgəsində olan rayonların
kitabxana fondlarının
(onların müvəqqəti
məskunlaşdığı ərazilərdə)
bərpası
Bakı şəhərində mövcud
kitabxanaların bazasında
doqquz mərkəzləşdirilmiş
kitabxana sistemlərinin
yaradılması, şəhər və
rayonlarda isə bir sıra
kitabxana filiallarının
birləşdirilməsi
Ölkəşünaslığa
(Azərbaycanşünaslığa) dair
Rusiya Dövlət
Kitabxanasında, Rusiya
Milli Kitabxanasında,
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2008 — 2013

MdTN,
AMEA,
AO

2008 — 2009

NK,
MdTN,
YİHO,
ƏƏSMN,
AO

2009 — 2010

MdTN,
QMKİD
K İİN,
YİHO,
AO

2009

NK,
MdTN,
YİHO

2010 — 2011

MdTN,
TN, XİN,
AMEA,
AO

Kazan, Tbilisi şəhər və
digər milli kitabxanalarda
saxlanılan ədəbiyyatın (o
cümlədən dövri mətbuatın)
müəyyənləşdirilməsi və
onların çatışmayan
nüsxələrinin Azərbaycan
Respublikasına gətirilməsi
məqsədi ilə layihələrin
həyata keçirilməsi
2.1.7.

2008 — 2009
Oxuculara verilən
MdTN,
ədəbiyyatın tematik-tipoloji
AMEA,
uçotunun təşkili, fəal və
TKNDK
qeyri-fəal istifadə edilən
nəşrlərin
müəyyənləşdirilməsi,
oxucuların informasiya
tələbatının ödənilməsinə
yönəldilmiş sorğuların
keçirilməsi və əldə edilmiş
nəticələr əsasında fondların
komplektləşdirilməsi
2.1.8.
2009
Respublikanın bütün
MdTN,
kitabxanalarının
DSK,
pasportlaşdırılması,
TKNDK
respublika üzrə statistik
göstəricilərin hazırlanması
və nəşri, kitabxanalarda
fondların
komplektləşdirilməsinə dair
monitorinqlərin keçirilməsi
2.2. Kitabxanaların kompüter və informasiya-proqram
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təminatı, respublika üzrə kompüterləşdirilmiş kitabxanainformasiya şəbəkəsinin yaradılması və inkişafı
2.2.1.
2009
«Azərbaycan ədəbiyyatının
NK,
virtual kitabxanası»nın
MdTN,
yaradılması və oxucuların
RİTN,
istifadəsinə verilməsi
TN,
AMEA
2.2.2.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 2008 — 2009
NK,
unikal dövlət və mədəni
MdTN,
quruculuq təcrübəsinin,
AMEA
intellektual və mənəvi
irsinin respublikanın və
dünyanın rəqəmsal irs
fondlarına daxil edilməsi
2.2.3.
2009 — 2010
Kitabxanalarda müasir
MdTN,
informasiya
RİTN,
texnologiyalarının tətbiqi,
AMEA,
kompüterləşdirilmiş
TKNDK
kitabxana
infrastrukturunun, elektron
informasiya resurslarının və
müxtəlif sahələr üzrə
elektron kitabxanaların
yaradılması
2.2.4.
2009
«Biliklər cəmiyyətinin
MdTN,
Azərbaycan modeli»
RİTN,
konsepsiyasının
AMEA,
hazırlanması
AO
2.2.5.
2008 — 2009
Bakı şəhərində fəaliyyət
MdTN,
göstərən kitabxanaların
RİTN,
veb-saytlarının yaradılması,
YİHO,
onların İnternetlə təchiz
AO
edilməsi, telefon xətti
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2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

olmayan kitabxanalara
telefon xəttinin çəkilməsi
Azərbaycan
kitabxanalarının
informasiya cəmiyyəti və
vətəndaş cəmiyyəti
institutları ilə birgə
əməkdaşlığının həyata
keçirilməsi
Mərkəzi kitabxanaların
nəzdində əhalinin bütün
təbəqələrinə pulsuz xidmət
göstərən, müasir
informasiya texnologiyaları
ilə təmin olunmuş hüquqinformasiya mərkəzlərinin
yaradılması (kitabxanaların
mövcud ştat vahidləri
çərçivəsində, ictimai
əsaslarla)
Yetkinlik yaşına çatmayan
şəxslər üçün tərbiyə
müəssisələrinin
kitabxanalarında müasir
kompüter texnologiyaları
ilə təmin olunmuş
informasiya resurs
mərkəzlərinin yaradılması
(kitabxanaların mövcud ştat
vahidləri çərçivəsində,
ictimai əsaslarla)
«Azərbaycan ədəbiyyatı»,
«Azərbaycan tarixi»,
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2009 — 2010

NK,
MdTN,
TKNDK

2008 — 2009

MdTN,
YİHO,
AO

2009

MdTN,Ə
N, TN,
AQUPD
K, YİHO

2009 — 2010

MdTN,
RİTN,

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.2.13.

«Azərbaycan muzeyləri»,
«Qobustan»,
«Azərbaycanın turizm
gözəllikləri» adlı elektron
kitabxanaların yaradılması
(mövcud kitabxanaların
bazasında şəbəkə və ştat
sayı dairəsində)
Bir sıra rayon uşaq
kitabxanalarında «Uşaq
hüququ» informasiya
mərkəzlərinin yaradılması
(kitabxanaların mövcud ştat
vahidləri çərçivəsində,
ictimai əsaslarla)
Azərbaycanın elektron
kitabxanaları üçün Rusiya
Federasiyasının LİBNET
Mərkəzindən rus və digər
xarici dillərdə olan yeni
ədəbiyyatların biblioqrafik
təsvirlərinin alınması
Gözdən əlil insanların
intellektual səviyyəsinin
yüksəldilməsi məqsədi ilə
respublika əhəmiyyətli və
mərkəzi kitabxanaların
nəzdində fəaliyyət göstərən
informasiya mərkəzlərində
xüsusi proqramlı
kompüterlərin
quraşdırılması
«Kitabxana fondları-
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AMEA

2008 — 2009

MdTN,
AQUPD
K, YİHO

2009

MdTN,
XİN,
AMEA,
TKNDK

2009 — 2010

MdTN,
ƏƏSMN,
YİHO,
AO

2010 — 2011

MdTN,

2.2.14.

2.2.15
.

2.2.16
.

2.2.17
.

2.2.18
.

regionun inkişafının əsas
informasiya resursu kimi»
mövzusunda dəyirmi
masaların keçirilməsi
«Milli ədəbiyyat» müasir
informasiya daşıyıcıları
fondlarının yaradılması
İnternetin mövcud vebsaytlarında Azərbaycanın
tarixi, ədəbiyyatı,
mədəniyyəti və incəsənəti
haqqında informasiyaların
monitorinqi
Azərbaycan
kitabxanalarının dünyanın
ən böyük kitabxanalarının
məlumat bazalarına daxil
olmasının və onların
resurslarından istifadənin
təmin edilməsi
İşğal olunmuş rayon
kitabxanalarının vəziyyəti
haqqında «Dağıdılmış
sərvətlər, məhv olmuş
kitabxanalar» adlı 3 dildə
(Azərbaycan, rus, ingilis)
materialların çap və
elektron nəşrinin
hazırlanması, veb-saytın
yaradılması və internetdə
yerləşdirilməsi
Rusiya Dövlət
Kitabxanasının dissertasiya
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AMEA,
TKNDK

2008 — 2011

2010

MdTN,
YİHO,
AO
MdTN,
RİTN,
AMEA,
TKNDK

2009 — 2010

MdTN,
RİTN,
AMEA,
TKNDK

2010

MdTN,
RİTN,
QMKİD
K, YİHO,
AO

2009

MdTN,
AO

2.2.19
.

2.2.20
.

2.2.21.

2.2.22.

2.2.23.

2.2.24.

mərkəzinə daxil olmaq
üçün virtual oxu zalının
təşkili
«Azərbaycan kitabxanaları»
veb-portalının yaradılması
Hüquq-informasiya
mərkəzlərinin vebportallarının yaradılması və
onların informasiya
təminatının təşkili
Lerik və Yardımlı rayon
mərkəzi kitabxanalarında
«Ətraf mühit»,
«Uzunömürlülər» məlumat
bazalarının yaradılması və
kitabxanaların veb-saytına
əlavə edilməsi
Azərbaycanın regionları
üzrə «Qədim Bakı və
bakılılar», «Qədim Şuşa və
şuşalılar», «Qədim Bərdə
və bərdəlilər», məlumat
bazalarının yaradılması və
internet şəbəkəsində
yerləşdirilməsi
Şəki-Zaqatala regionunda
əhaliyə səyyar kitabxana
xidmətinin göstərilməsi
məqsədi ilə pilot
layihələrinin həyata
keçirilməsi
Əhalinin operativ
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2009

2010

MdTN,
RİTN,
TKNDK
MdTN,
RİTN,
TKNDK

2010

MdTN,
ETSN,
ƏƏSMN,
AO

2011

MdTN,
YİHO,
AO

2009

MdTN,
RİTN,
YİHO,
AO

2009

MdTN,

2.2.25.

2.2.26.

2.2.27.

informasiya təminatı üçün
tabeliyindən asılı
olmayaraq, Bakı şəhəri və
respublikanın digər şəhər və
rayon mərkəzi, uşaq və
gənclər kitabxanalarında
yeni informasiya
texnologiyalarının, habelə
avtomatlaşdırılmış
kitabxana-informasiya
sistemlərinin tətbiqi və
Azərbaycanda ən çox
yayılan İRBİS-64
Avtomatlaşdırılmış
Kitabxana-İnformasiya
Sisteminin sərlövhə və
sərlövhəaltı məlumatlarının
Azərbaycan dilinə
tərcüməsi
Respublika kitab fondunun,
elektron sənədlərin toplu
kataloqunun yaradılması,
sənədlərin tammətnli
bazaya birbaşa keçid
texnologiyasının tətbiq
edilməsi
«Azərbaycan ədəbiyyatı
antologiyası: XIX-XX
əsrlər» elektron məlumat
bazasının və elektron
nəşrinin hazırlanması
Şəki şəhərinin Mərkəzi
Kitabxanasında
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TN, İİN,
MN,
RİTN,
AMEA,
TKNDK

2011

MdTN,
RİTN,
AO

2010

MdTN

2010

YİHO,
MdTN,

2.2.28.

2.2.29.

2.2.30.

«Azərbaycanın ipək diyarı»
məlumat bazasının
yaradılması
Ü. Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyasının
nəzdində mövcud ştat
vahidləri çərçivəsində
ictimai əsaslarla müasir
multimedia tədris metodiki
kompüter mərkəzinin təşkili

AO

2009

2009 — 2010
Şəhər (rayon) mərkəzi
kitabxanalarında, iri yaşayış
massivlərində və
qəsəbələrdə fəaliyyət
göstərən kitabxanalarda
elektron kitabxanaların,
elektron kataloqların
məlumat və təhsil
portallarının yaradılması və
internetdə yerləşdirilməsi
«Azərbaycan dilində latın 2008 — 2009
qrafikası ilə kütləvi
nəşrlərin həyata keçirilməsi
haqqında» Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
2004-cü il 12 yanvar tarixli
və «2005 — 2006-cı illərdə
Azərbaycan dilində latın
qrafikası ilə çapı nəzərdə
tutulan əsərlərin siyahısının
təsdiq edilməsi haqqında»
2004-cü il 27 dekabr tarixli

59

TN,
RİTN,
MdTN

MdTN,
RİTN,
TN,
TKNDK,
AO

MdTN,
AO

2.2.31.

2.2.32.

2.2.33.

2.2.34.

2.2.35.

2.2.36.

sərəncamlarına əsasən nəşr
olunan kitabların elektron
kitabxanasının təşkili və
internetdə yerləşdirilməsi
Azərbaycan-Türkiyə,
Azərbaycan-Rusiya ilə
birgə elektron
kitabxanaların yaradılması
və «Sərhəddə görüş»
layihəsinin həyata
keçirilməsi
«Milli İnternet şəbəkəsinin
hamisi-hifzedicisi
(qoruyucusu)» simvolunun
seçilməsi üzrə respublika
müsabiqəsinin təşkili
Kitabxanalarda kitabxanabiblioqrafiya proseslərinin
avtomatlaşdırılması
sahəsində kiçik qrantlar
müsabiqəsinin təşkili
Regionlardakı kitabxanalar
arasında «Ən yaxşı ictimai
internet mərkəzi», «Ən
maraqlı veb-sayt»
mövzusunda respublika
müsabiqəsinin keçirilməsi
Elektron kitabxanaların
respublika müsabiqəsinin
keçirilməsi

«Kitabxana-bələdiyyə
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2009 — 2010

MdTN,
XİN, AO

2009

MdTN,
RİTN,
TN, AO

2009 — 2010

MdTN,
TN,
RİTN,
AMEA,
TKNDK
MdTN,
TN,
RİTN,
TKNDK

2008 — 2013

2009 — 2012

2008 — 2013

MdTN,
AMEA,
RİTN,
TN,
TKNDK
NK,

informasiya mərkəzi kimi»
layihələrinin həyata
keçirilməsi

2.2.37.

2.2.38.

2.2.39.

MdTN,
ƏN
(bələdiyy
ələrin
iştirakını
n
təşkilinə
kömək
göstərmə
klə), AO

2008 — 2009
Gözdən əlillərin
MdTN,
informasiya təminatını
RİTN,
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə
ƏƏSMN,
xüsusi proqramların
YİHO,
hazırlanması
AO
Azərbaycan kitabının milli 2009 — 2010 MdTN,
biblioqrafiyasının
AO
hazırlanması və nəşri,
dövlət kitabxanalarında
mühafizə edilən XIX əsrin
20-ci illərində nəşr olunmuş
ədəbiyyatın (kitab, qəzet və
jurnalların) əlifbasının kiril
qrafikasından latın
qrafikasına çevrilməsinin
həyata keçirilməsi və
informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi
2011
Kitabxana fondlarında
MdTN,
saxlanılan qramofon
AMEA
vallarının «Azərbaycanın
səs irsi» adı ilə informasiya

61

2.2.40.

2.2.41.

2.2.42.

2.2.43.

2.2.44.

daşıyıcılarına köçürülməsi
2008 — 2009
Azərbaycan Xalq
MdTN,
Cümhuriyyətinin 90 illiyi
AMEA,
ilə əlaqədar 1918 — 1920MAİ, AO
ci illərdə nəşr edilən
«Azərbaycan» qəzetinin
mikrofilmləşdirilməsi və
əlifbasının kiril
qrafikasından latın
qrafikasına çevrilməsinin
həyata keçirilməsi
2010
Azərbaycan Milli
MdTN,
Avtomatlaşdırılmış
RİTN,
Kataloqlaşdırma Formatının
TKNDK
(AZMARC) yaradılması və
ölkə kitabxanalarında
tətbiqi
2009 — 2010
UNİMARC formatının
MdTN,
Azərbaycan dilinə
TN,
tərcüməsi və nəşri
SMPDK,
AMEA,
AO
2010
Azərbaycan
MdTN,
Respublikasının kitab
TN,
abidələrinin müəyyən
AMEA,
edilməsi, informasiya
YİHO,
daşıyıcılarına köçürülməsi
TKNDK
və «Azərbaycanın kitab
abidələri» adlı məlumat
bazasının yaradılması
Regionlarda kiçik və orta 2010 — 2011 MdTN,
biznesin informasiyaya olan
RİTN,
tələbatını ödəmək üçün
MN, İİN,
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2.2.45.

2.2.46.

2.2.47.

mərkəzləşdirilmiş kitabxana
sistemlərinin bazasında
kitabxanaların mövcud ştat
vahidləri çərçivəsində və
ictimai əsaslarla
informasiya mərkəzlərinin
yaradılması
Yaradılan milli elektron
resurslarının qeydiyyatı
üçün AMEA-nın
İnformasiya
Texnologiyaları
İnstitutunda «İnformasiya
registri» bölməsinin
yaradılması (kitabxanaların
mövcud ştat vahidləri
çərçivəsində, ictimai
əsaslarla)
«Heydər Əliyev
Mərkəzi»ndə təşkil
olunacaq kitabxanaya
«Milli Kitabxanaİnformasiya Kompleksi»
statusunun verilməsi
Dünyanın böyük kitabxana
mərkəzlərində saxlanılan
diyarşünaslıq (ölkəşünaslıq)
xarakterli qiymətli və nadir
kitabların (əsli və ya surəti
və elektron variantı)
«Heydər Əliyev
Mərkəzi»ndə toplanması ilə
bağlı zəruri tədbirlərin
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YİHO,
AO

2009

AMEA,
MdTN,
RİTN,
AO

2009

NK,
MdTN

2009

NK,
MdTN,
XİN

təşkili
2009-cu ilin kitabxanaların 2008 — 2009
MdTN
avtomatlaşdırılması ili elan
edilməsi
2.3. Azərbaycan Respublikasının milli-mədəni irsinin və
informasiya ehtiyatlarının qorunması və gələcək nəsillərə
çatdırılması
2.3.1.
2011 — 2012
Xüsusi əhəmiyyətli çap
NK,
sənədlərini, nadir kitabları,
MdTN,
diyarşünaslığa aid nəşrləri
RİTN,
qoruyub saxlamaq və
AMEA,
nəsillərdən-nəsillərə
TKNDK
ötürmək məqsədi ilə onların
informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi
2.3.2.
2008 — 2010
MdTN,
«Ədəbiyyat» qəzetinin
AMEA
bütün nömrələrinin
AYB-nin
informasiya daşıyıcılarına
və
köçürülməsi və 1934 —
«Ədəbiyy
1950-ci illər üzrə
at» qəzeti
çatışmayan nömrələrinin
redaksiyas
bərpası
ının
2.2.48.

tövsiyələri
nəzərə
alınmaqla
2.3.3.

2.3.4.

Azərbaycanın kitab
mədəniyyətinin qorunması
və dünyaya tanıdılması
məqsədi ilə layihələrin
həyata keçirilməsi
Nazirlik, komitə və
idarələrin kitabxanalarında
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2009 — 2012

MdTN,
TN,
AMEA,
XİN, AO

2009 — 2010

MdTN,
MAİ, AO

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

saxlanılan Azərbaycan
kitab abidələrinin
inventarizasiyasının
aparılması və uçotunun
təşkili
Tarixi əhəmiyyət kəsb edən
milli nəşrlərin mühafizəsini
təmin etmək məqsədi ilə
böyük kitabxanalarda
depozitar fondların
yaradılması
«Kitab irsi Azərbaycanın
milli sərvətidir» adlı
layihənin həyata
keçirilməsi, SanktPeterburq, Moskva, Kazan,
Tbilisi, Paris, London,
Drezden kitabxanalarının
arxivlərində mühafizə
olunan Azərbaycanla bağlı
diyarşünaslıq nəşrlərinin
müəyyən edilməsi və
surətlərinin Azərbaycana
gətirilməsinin təşkili
Naxçıvan Muxtar
Respublikasının kitab
fondunun elmi ekspertizası
və monitorinqi
Respublikanın
regionlarında nəşr edilən
yerli qəzetlərdə
diyarşünaslığa dair
materialların toplanması,
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2010 — 2012

MdTN,
TKNDK

2009 — 2012

MdTN,
XİN, AO

2008 — 2009

MdTN,
AO

2008 — 2013

MdTN,
RİTN,
YİHO,
AO

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

2.3.12.

qorunması məqsədi ilə
onların biblioqrafik
uçotunun aparılması,
əlifbanın kiril qrafikasından
latın qrafikasına çevrilməsi,
informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi və zəruri
materialların istifadəsinin
təmin edilməsi
2008 — 2009
MdTN,
«Kitab xəzinəsi: qədim
TN,
kitablar və əlyazmaların
AMEA,
uçotu və bərpası» adlı
MAİ, AO
layihənin həyata keçirilməsi
2009 — 2011
NK,
«Azərbaycanın kitab
MdTN,
yaddaşı» adlı layihənin
AMEA,
həyata keçirilməsi və
TKNDK,
müvafiq məlumat bazasının
AO
yaradılması
2009
MdTN,
Nadir, qiymətli və aktual
TN,
MAİ,
nəşrlərin informasiya
AMEA,
daşıyıcılarına köçürülmə
RİTN, AO
proqramının işlənib
hazırlanması
MdTN,
«Dirçələn fondlar» şüarı ilə 2008 — 2012
AMEA,
milli kitab irsinin mühüm
TN,
tərkib hissəsi olan fondların
RİTN,
aktivləşdirilməsi, kiril
YİHO,
qrafikasından latın
AO
qrafikasına çevrilməsinin
həyata keçirilməsi və
informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi

2.4. Kitabxana xidmətinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi,
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2.4.1.

2.4.2.

onun forma və məzmunca yeniləşdirilməsi
Respublikanın uşaq
2008 — 2010
MdTN,
kitabxanalarında uşaqların
RİTN,
informasiya tələbatı
TN,
probleminin həlli məqsədi ilə
YİHO
monitorinqlərin keçirilməsi
İslam Konfransı Təşkilatı
2008 — 2012
MdTN,
dövlətlərinin kitabxanaları ilə
XİN, AO
informasiya mübadiləsinin
həyata keçirilməsi

2.5. Kitabxana şəbəkəsinin idarəetmə strukturunun
təkmilləşdirilməsi, şəbəkənin optimallaşdırılması və kadr
islahatlarının həyata keçirilməsi
2.5.1. Kitabxana işini tənzimləyən 2008 — 2009
NK,
normativ hüquqi bazanın
MdTN,
təkmilləşdirilməsi
AMEA,
AO
2.5.2. F. Köçərli adına Respublika
2009
NK,
Uşaq Kitabxanasına Milli
MdTN
Uşaq Kitabxanası
statusunun verilməsi
2.5.3.
Kitabxanaçıların təhsili, o 2009 — 2013 MdTN,
cümlədən ixtisaslarının
TN,
artırılması ilə bağlı zəruri
YİHO,
tədbirlərin təşkili
AO
2.5.4.
2008 — 2013
«2007 — 2015-ci illərdə
NK,
Azərbaycan gənclərinin
MdTN,
xarici ölkələrdə təhsili üzrə
TN, XİN
Dövlət Proqramı»
çərçivəsində xarici
ölkələrin ali məktəblərinin
magistratura şöbələrində
milli kitabxanaçı kadrların
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2.5.5.

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

hazırlığının təşkili məqsədi
ilə müvafiq tədbirlərin
həyata keçirilməsi
«Kitabxanalar milli
mədəniyyətin dirçəliş
resursudur» mövzusunda
respublika müşavirəsinin
keçirilməsi
Bakı şəhərində ilk
kitabxana-qiraətxananın
115 illiyinə həsr edilmiş
«İlk kütləvi kitabxanalartarixdən müasirliyə qədər»
mövzusunda tədbirin
keçirilməsi
Naxçıvan Muxtar
Respublikasında «Gənc
peşəkarlar cəmiyyətə
xidmət edir» mövzusunda
gənc kitabxanaçıların
forumunun keçirilməsi
Tabeliyindən asılı
olmayaraq kitabxanalar
arasında müxtəlif
nominasiyalar üzrə
müsabiqələrin keçirilməsi
(«İlin nümunəvi
Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi», «Ən
yaxşı kitabxanaçı»,
«Yaradıcı təkamül
müəssisəsi», «İçərişəhər
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2009

MdTN,
TN,
AMEA,
TKNDK

2008

MdTN,
YİHO,
TKNDK

2011

MdTN,
AO

2008 — 2013

MdTN,
YİHO,
AO

2.5.9.

2.5.10.

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

Azərbaycan mədəniyyətinin
incisidir», «İlin ən yaxşı
kitabxanası» və s.)
2008 — 2013
Azərbaycan
MdTN,
Respublikasının kitabxana
TKNDK
mütəxəssisləri haqqında
məlumat bazasının
yaradılması və internetdə
yerləşdirilməsi
2008 — 2013
Azərbaycan
MdTN,
Respublikasında
TN,
kitabxanaçı kadrlara
YİHO,
tələbatın öyrənilməsi və
AO
məzunların yerləşdirilməsi
sisteminin yaradılması
2.6. Kitabxana işi sahəsində elmi tədqiqatların
aparılması, kitabların hazırlanması və nəşri
2008 — 2013
Respublika kitabxana
MdTN,
şəbəkəsinin
TN,
pasportlaşdırılması ilə
YİHO
əlaqədar illik statistik
TKNDK,
məlumat toplularının
AMEA
hazırlanması və nəşr
edilməsi
2008 — 2013
Dünya kitabxana
MdTN,
standartlarının tərcüməsi və
SMPDK,
onların əsasında Milli
TN,
Kitabxana standartlarının
AMEA,
hazırlanması
TKNDK
2009
Avropa Şurasının sənədləri
MdTN,
əsasında «Mədəniyyət
XİN AO
siyasəti bu gün:
strategiyanın seçilməsi və
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2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

Avropa Birliyinin
istiqamətləri» adlı
materialların nəşr edilməsi
Kitabxana-informasiya
sahəsinə və
kitabxanaşünaslığa dair
elmi araşdırmaların
aparılması və sosioloji
sorğuların keçirilməsi
Milli kataloqlaşdırma
qaydalarının, təlimatlarının
tərtibi və nəşr edilməsi

2008 — 2013

MdTN,
TN,
AMEA

2008 — 2009

MdTN,
TN,
SMPDK,
AMEA,
AO

2008 — 2009

AMEA
AYB-nin
və
«Ədəbiyy
at» qəzeti
redaksiyas
ının
tövsiyələri
nəzərə
alınmaqla

2010
Kütləvi kitabxanalar üçün
Universal Onluq
Təsnifatının
uyğunlaşdırılmış variantının
hazırlanması
2008 — 2013
Respublika əhəmiyyətli
kitabxanaların vebsaytlarında Azərbaycanın
turizm gözəlliklərinin

MdTN,
TN,
SMPDK,
AMEA

«Ədəbiyyat» qəzetinin
biblioqrafik göstəricisinin
tərtib edilməsi (75 illik
yubileyi ilə əlaqədar)
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MdTN,
TKNDK

2.6.9.

2.6.10.

2.6.11.

2.6.12.

2.6.13.

2.6.14.

təbliği və bu sahədə dünya
kitabxanaları ilə
informasiya mübadiləsinin
həyata keçirilməsi
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin «Müstəqilliyimiz
əbədidir» çoxcildli
kitabının biblioqrafik
göstəricisinin və elektron
nəşrinin hazırlanması
«Azərbaycan kitabxanaları
XXI əsrin əvvəllərində»
adlı sənədli filmin
hazırlanması
Azərbaycanın mədəniyyəti,
incəsənəti, ədəbiyyatı
haqqında ən çox istifadə
edilən kitabların elektron
nəşrinin hazırlanması və
internetdə yerləşdirilməsi
Ümummilli lider Heydər
Əliyev haqqında ən çox
soruşulan kitabların
informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi
Azərbaycanın klassik
musiqi əsərləri yazılmış
qramofon vallarının
informasiya daşıyıcılarına
köçürülməsi
İşğal olunmuş ərazilərdə
məhv edilmiş kitabxanalar
haqqında ətraflı
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2008 — 2010

MdTN,
TN,
AMEA,
AO

2009

MdTN,
TKNDK,
AO

2009 — 2010

MdTN,
TN,
RİTN,
TKNDK

2008 — 2009

MdTN,
RİTN,
TKNDK,
AO

2009 — 2011

MdTN,
AO

2008 — 2009

MdTN,
TN,
QMKİD

2.6.15.

2.6.16.

2.6.17.

məlumatların hazırlanması
və beynəlxalq təşkilatlara
göndərilməsi
2009
Kitabxana-informasiya
terminlərinin izahlı
lüğətinin nəşr edilməsi
2008 — 2009
Kitabxana Ensiklopediyasının Azərbaycan dilinə
tərcümə edilməsi
2008 — 2013
Kitabxana fəaliyyətinin
monitorinq sisteminin
təşkili

K, AO

MdTN,
RİTN,
TKNDK
MdTN

MdTN,
YİHO,
TKNDK,
AO
2.7. Yeni kitabxana binalarının tikilməsi, yeni və
fəaliyyət göstərən kitabxanaların maddi-texniki
bazasının müasir tələblərə uyğun möhkəmləndirilməsi
Respublika əhəmiyyətli kitabxanalar üzrə
2.7.1.
2008 — 2010
C. Cabbarlı adına
MdTN
Respublika Gənclər
Kitabxanasının əsaslı
təmiri, modernləşdirilməsi,
avadanlıqla və
avtomatlaşmış kitabxanainformasiya sistemi (AKİS)
ilə təchiz edilməsi
2.7.2.
2010
Gözdən əlillər üçün
NK,
Respublika Kitabxanasının
MdTN
müasir avadanlıqla təchiz
edilməsi
Respublikanın şəhər və rayonları, Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzrə
2.7.3.
Qəza vəziyyətində olan və 2010 — 2013
NK,
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2.7.4.

2.7.5.

2.7.6.

şəxsi evlərdə yerləşən
kitabxanalar üçün yeni
binaların tikilməsi
Təmiri zəruri hesab edilən
kitabxanaların əsaslı təmiri,
modernləşdirilməsi,
inventar və avadanlıqla
təchiz edilməsi
Mərkəzi kitabxanaların
avtomatlaşmış kitabxanainformasiya sistemi
(AKİS)və təchiz edilməsi
Yeni dislokasiya xəritəsi
əsasında (kitabxanası
olmayan yeni salınmış
qəsəbə, kənd və digər
yaşayış massivlərində)
kitabxanalar üçün binaların
tikilməsi

MdTN,
YİHO
2008 — 2013

NK,
MdTN,
YİH

2008 — 2013

NK,
MdTN,
YİHO

2010 — 2013

NK,
MdTN,
YİHO

2.8. Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı və
beynəlxalq tədbirlərin təşkili
2.8.1.
2008 — 2009
YUNESKO-nun
NK,

2.8.2.

«İnformasiya hamı üçün»
Proqramının Azərbaycan
komitəsinin təşkili
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin anadan olmasının
90 illik yubileyi ilə əlaqədar
«Heydər Əliyev MərkəziMilli yaddaşımızın
Mərkəzidir» mövzusunda
Bakıda kitabxanaçıların
beynəlxalq simpoziumunun
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2013

MdTN,
XİN,
TKNDK
NK,
MdTN,
AMEA

2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

təşkili
2008 — 2013
Dünyanın böyük
MdTN,
kitabxanalarında və
XİN,
informasiya mərkəzlərində
DİDK
Azərbaycan guşələrinin
yaradılması, kitab
sərgilərinin və
təqdimatlarının keçirilməsi
2008 — 2009
Rusiya Federasiyasının
MdTN,
Moskva şəhərində yerləşən
TKNDK
«Puşkin Kitabxanası»
meqalayihəsinin iş
təcrübəsinin öyrənilməsi və
Azərbaycanda kitabxanaları
zəruri ədəbiyyat və elektron
informasiya daşıyıcıları ilə
təmin etmək məqsədi ilə
«Nizami» layihəsinin təşkili
Kitabxana sahəsinin zəruri 2008 — 2013 MdTN,
istiqamətləri üzrə keçirilən
XİN,TN,
konfranslarda Azərbaycan
AMEA,
kitabxanaçılarının
TKNDK
iştirakının təmin edilməsi
(Krım, İFLA-nın illik,
LİBKOM, Anapa, Soçi və
s. konfransları)
2013
ABŞ, Avropa və MDB
MdTN,
ölkələri kitabxanalarının
XİN, TN,
avtomatlaşdırma, fondların
AMEA
bərpası və mühafizəsi,
TKNDK
habelə UNİMARC
formatının tətbiqi sahəsində
təcrübələrin öyrənilməsi
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2.8.7.

2.8.8.

Azərbaycan və Rusiya
kitabxanaçılarının qarşılıqlı
təcrübə mübadiləsinin təşkili, Azərbaycan kitabxanaçılarının Buryatiya Respublikasına və digər regionlara
ezam olunması
Ölkədə Kitabxanalararası
Abonement Sisteminin
optimallaşdırılması

2008 — 2013

MdTN,
XİN, AO

2008 — 2012

MdTN,
AO

2.9. M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının
modernləşdirilməsi, müasir informasiya texnologiyaları ilə
təmin edilməsi və maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi
2.9.1.
Modernləşdirilmə məqsədi 2008 — 2010
MdTN

2.9.2.

2.9.3.

2.9.4.

2.9.5.

ilə maddi-texniki bazanın
möhkəmləndirilməsi və
müasir (yeni) informasiya
texnologiyaları ilə təchizat
Mövcud elektron kataloq və
elektron kitabxana
sistemlərinin
təkmilləşdirilməsi
Kitabxana fondunun, oxu
zallarının, xidmət bölmələrinin və mətbəənin müasir
tipli inventar və
avadanlıqlarla təchizatı
Zəruri nəqliyyat vasitələri
ilə təchizat
Kitabxana binasının müasir
standartlar səviyyəsində
yenidən qurulması
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2008 — 2009

MdTN

2008 — 2009

MdTN

2009 — 2010

MdTN

2008 — 2010

MdTN

2.9.6.

Kitab fondlarının bərpası və 2008 — 2010
konservasiyasının həyata
keçirilməsi

MdTN

AKRONİMLƏR
AQUPDK

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi

AMEA
AO
AYB
DSK
ETSN
ƏƏSMN
ƏN
XİN
DİDK
İFLA
İİN
QMKİDK

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Aidiyyəti orqanlar
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
Dövlət Statistika Komitəsi
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Ədliyyə Nazirliyi
Xarici İşlər Nazirliyi
Diasporla
Beynəlxalq Kitabxana Assosiasiyası
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsi

NK
MdTN
MAİ
MN
NN
RİTN
SMPDK

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
Milli Arxiv idarəsi
Maliyyə Nazirliyi
Nəqliyyat Nazirliyi
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi
Azərbaycan
Respublikasının
Standartlaşdırma,
Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

TKNDK

Tabeliyində kitabxanalar olan nazirlik və dövlət komitələri

TN

Təhsil Nazirliyi
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UNİMARC

Beynəlxalq Avtomatlaşdırılmış Kataloqlaşma Formatı

VN
YİHO

Vergilər Nazirliyi
Yerli icra hakimiyyəti orqanları

ZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR
KABİNETİ
QƏRAR
№ 450s
Bakı şəhəri, 22 dekabr2008-ci il
“Azərbaycan kitabxanaları fəaliyyətinin yaxşılaşdırması
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 20
aprel tarixli 2106 nömrəli Sərəncamının 3-cü bəndinin icrasını
təmin etmək məqsədi ilə”
1. “Məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə və müasir informasiya texnologiyaları
ilə təchizatına dair “Tədbirlər Planı”təmin edilsin. (əlavə
olunur)”
2. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri A.Rəsi-zadə
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 22 dekabr tarixli 450s nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Məktən kitabxanalarının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə və müasir informasyia
texnologiyaları ilə təchizatına dair
TƏDBİRLƏR PLANI
№
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Tədbirin adı

İcraçı
təşkilatlar

İcra
müddəti
(illər üzrə)

2
3
4
1. Məktəb kitabxana fondlarının
komplektləşdirilməsi mexanizminin yaradılması
Məktəb kitabxana
Təhsil
Müntəzəm
fondlarının müxtəlif
Nazirliyi
informasiya daşıyıcıları ilə
komplektləşdirilməsi,
müvafiq proqram təminatı
əsasında elektron
fondunun yaradılması və
onun maliyyələşdirilməsi
Məktəb kitabxanalarının
Təhsil
Müntəzəm
ensiklopedik və sorğu –
Nazirliyi,
məlumat xarakterli
AMEA
ədəbiyyatla təmin
edilməsi.
2008-2013
İşğal olunmuş rayonların
Təhsil
məktəblərində
Nazirliyi
kitabxanaların bərpası
Respublika Elmi Pedaqoji Təhsil
Müntəzəm
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Kitabxanasına Azərbaycan
Respublikası alimlərinin
pedaqogika və
psixologiyaya aid
əsərlərindən, o cümlədən
diyarşünaslığa aid
nəşrlərdən 1 (bir) məcburi
nüsxənin (elektron
versiyası ilə) verilməsi və
bu bazadan məktəb
kitabxanalarının internet
vasitəsilə faydalanması
1.5. Məktəb proqramlarından
çıxarılmış, yararsız və
əhəmiyyətini itirmiş
ədəbiyyatların fonddan
silinməsi

Nazirliyi

Təhsil
Vaxtaşırı
Nazirliyi,
Respublika
Elmi
Pedaqoji
Kitabxanası,
rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
2. Məktəb kitabxana fondlarının mühafizəsinin və
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
2.1. Məktəb kitabxanalarında
Təhsil
Müntəzəm
kitabların, dövri mətbuatın Nazirliyi,
və biblioqrafik
Respublika
qeydiyyatın aparılması,
Elmi
onların saxlanılma
Pedaqoji
şəraitinin yaxşılaşdırılması Kitabxanası,
(otaqların ayrılması,
rayon
təhlükəsizliyi, mühafizə
(şəhər) icra
sisteminin yaradılması və hakimiyyəti

79

s.) üçün müvafiq
orqanları
tədbirlərin hazırlanması və
həyata keçirilməsi
3. Məktəb kitabxana xidmətinin təşkili və
modernləşdirilməsi
2009-2013
3.1. Məktəb kitabxana
Təhsil
sisteminin
Nazirliyi,
modernləşdirilməsi və
Respublika
informasiya xidmətinin
Elmi
təkmilləşdirilməsi
Pedaqoji
Kitabxanası,
rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
3.2. Məktəb kitabxanaları və
Respublika Müntəzəm
rayon (şəhər) mərkəzi
Elmi
kitabxanaları arasında
Pedaqoji
informasiya mübadiləsinin Kitabxanası,
və kitabxanalararası
rayon
abonement işinin təşkili.
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
4. Məktəb kitabxana şəbəkəsinin idarə olunması və
kadr islahatlarının aparılması
2009-2013
4.1. Məktəb kitabxanalarının
Nazirlər
fəaliyyətini tənzimləyən
Kabineti,
normativ hüquqi aktların
Təhsil
və digər zəruri sənədlərin
Nazirliyi,
işlənib hazırlanması
Respublika
Elmi
Pedaqoji
Kitabxanası
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4.2. Kitabxanaçılıq təcrübəsinə
malik olan qeyri-ixtisas
təhsilli məktəb
kitabxanaçıları üçün
ixtisasartırma
kurslarınıntəşkil edilməsi

Təhsil
Vaxtaşırı
Nazirliyi,
Respublika
Elmi
Pedaqoji
Kitabxanası,
rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
Təhsil
Vaxtaşırı
Nazirliyi,
Respublika
Elmi
Pedaqoji
Kitabxanası

4.3. Məktəb kitabxanaçılarının
yeni informasiya
texnologiyalarına
yiyələnməsi üçün
Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasında
treninqlərin təşkil edilməsi
5. Kitabxanalarının maddi-texniki bazasının
inkişafı və modernləşdirilməsi
2009-2013
5.1. Tədbirlər planı
Nazirlər
çərçivəsində respublika
Kabineti,
Elmi Pedaqoji
Təhsil
Kitabxanasının maddiNazirliyi,
texniki bazasının
Maliyyə
möhkəmləndirilməsi.
Nazirliyi,
Respublika Elmi Pedaqoji Respublika
Kitabxanası ilə məktəb
Elmi
kitabxanaları arasında
Pedaqoji
kitabxana-informasiya
Kitabxanası,
şəbəkəsinin yaradılması,
rayon
məktəb kitabxanalarının
(şəhər) icra
yeni informasiya
hakimiyyəti
texnologiyaları və digər
orqanları
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avadanlıqla təchiz
edilməsi.
Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasında “Elektron
dərsliklər” fondunun
yaradılması
5.2. Yeni məktəb binalarının
tikintisi
layihələndirilərkən
kitabxana üçün mövcud
normativlərə uyğun
müvafiq otaqların nəzərdə
tutulması.
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Təhsil
Nazirliyi

Müntəzəm

FƏALİYYƏT PLANININ TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 26 avqust 2009-cu il
tarixli əmri
“Azərbaycan
Respublikası
kitabxana-informasiya
sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”
nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 06 oktyabr 2008- ci il tarixli, 3072 nömrəli
sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə
ƏMR EDİRƏM:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 oktyabr 2008ci il tarixli, 3072 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin
2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nda
nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə Təhsil
Nazirliyinin Fəaliyyət Planı təsdiq edilsin.
2. Təhsil NAzirinin müvafiq şöbələri, təhsil müəssisələrinin
rəhbərləri, Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının direktoru
(T. İsmixanova) nəzərdə tutulmuş tədbirlərin müəyyən
olunmuş müddətdə həyata keçirilməsini təmin etsinlər.
3. Fəaliyyət Planının icrası üzrə şöbələrin işinin
əlaqələndirilməsi, habelə əmrdən irəli gələn məsələlərin həlli
Aparatın rəhbəri İ. Pirməmmədova və Elm şöbəsinə (G.
Hüseynova) tapşırılsın.
4. İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi (B. Hüseynzadə) bu əmrin
“Azərbaycan müəllimi” qəzetində və “Təhsil xəbərləri”
məcbuəsində dərc olunmasını təmin etsin.
5. Əmrin çoxaldılaraq yerlərə çatdırılması Ümumi şöbəyə
(İ. Mirzəyev) tapşırılsın.
6. Əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimə götürürəm.
Misir MƏRDANOV
Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri
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Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının məktəb
kitabxanalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə
və müasir informasiya texnologiyaları ilə təchizatına dair

İcra müddəti
(illər üzrə)

3

4

5

1. Məktəb kitabxana fondlarının komplektləşdirilməsi
mexanizminin yaradılması
Məktəb kitabxana fondlarının müxtəlif
informasiya daşıyıcıları ilə komplektləşdirilməsi,müvafiq proqram təminatı
əsasında elektron fondunun yaradılması
və onun maliyyələşməsi Kitabxana
fondlarının informasiya daşıyıcıları ilə
komplektləşdirilməsi: Tədris, metodiki
və elektron jurnallara abunə (REPK və
məktəb kitabxanalarına hər birindən 1
nüsxə). Dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin
elektron daşıyıcılarda (CD, DVD və c.)
alınması
Mikrolent və mikrofişlərdə olan
materialların alınması
İRBİS 64 sisteminin məktəb
kitabxanaları üçün alınması:
3 moduldan ibarət komplekt
ARM “Komplekləşdirən” –
Коmplektator
ARM “Oxucu” – Çitatel
ARM “Kitab verilişi” – Кniqovıdaça
TCP/İP server (10 istifadəçi üçün), əlavə
hər istifadəçi üçün isə
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2009-2013

1.1

2

İcraçı
təşkilatlar

1

Tədbirin adı

Təhsil Nazirliyi

Sıra
№-si

Tələb olunan
vəsait AZN

FƏALİYYƏT PLANI
Sentyabr 2009-cu il

1.4
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Təhsil Nazirliyi,
AMEA

müntəzəm
2009-2013

1.3.2

müntəzəm

1.3.1

Təhsil Nazirliyi

1.3

Məktəb kitabxanalarının ensiklopedik və sorğu-məlumat xarakterli
ədəbiyyatla təmin edilməsi. Ensiklopedik kitabların və lüğətlərin alınması: Bütün məktəb kitabxanalarına
və Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasına (REPK) 1 komplekt
İşğal olunmuş rayonların məktəblərində kitabxanaların bərpası. İşğal
olunmuş rayonların məskunlaşdığı
ərazidə yerləşdiyi binalarda otaqların
ayrılması.
Kitabxana avandanlıqları ilə təmin
edilməsi:
Stellajlar
Stol
Stul
Kataloq şkafı
Ədəbiyyatın alınması
Kitabxana texnikası ilə təmin
edilməsi:
İnventar kitabı
Summar kitabı
Oxucu formulyarı
Kataloq kartoçkaları
Ayrıclar
Kitab formulyarı və cibliklər
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasına Azərbaycan Respublikası
alimlərinin pedaqogika və psixologiyaya aid əsərlərindən, o cümlədən
diyarşünaslığa aid nəşrlərdən 1 (bir)
məcburi nüsxənin (elektron versiyası
ilə) verilməsi və bu bazadan məktəb
kitabxanalarının internet vasitəsilə
faydalanması

Təhsil Nazirliyi
AMEA

1.2

vaxtaşırı

Təhsil Nazirliyi, REPK rayon
(şəhər) icra hakimiyyəti
orqanları

2. Məktəb kitabxana fondlarının mühafizəsinin və
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
Məktəb kitabxanalarında
kitabların, dövri mətbuatın və biblioqrafik qeydiyyatın aparılması, onların saxlanılma şəraitinin yaxşılaşdırılması
(otaqların ayrılması, təhlükəsizliyi, mühafizə sisteminin yaradılması və
s.) üçün müvafiq tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi. Otaqların ayrılması və təmiri.
Mühafizə sisteminin quraşdırılması.Yanğından
mühafizə üçün xüsusi
avadanlıqlarla təmin
edilməsi. Kitabxana texnikası ilə təmin edilməsi
(bütün kitabxanalar
üçün)
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müntəzəm

2.1

Məktəb proqramlarından çıxarılmış,
yararsız və əhəmiyyətinin itirmiş
ədəbiyyatların fonddan silinməsi

Təhsil Nazirliyi, REPK, rayon (şəhər) icra hakimiyyəti
orqanları

1.5

87

2009-2013
müntəzəm

3.2

orqanları

3.1.3

Təhsil Nazirliyi, REPK, rayon (şəhər) icra hakimiyyəti

3.1.2

hakimiyyəti orqanları

3.1.1

REPK, rayon (şəhər) icra

3.1

3. Məktəb kitabxana xidmətinin təşkili və
modernləşdirilməsi
Məktəb kitabxana xidməti sisteminin modernləşdirilməsi və informasiya xidmətinin təkmilləşdirilməsi
Yeni informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi:
 Kompüter
 Skaner
 Kseroks
 Printer
Sürətli internetə çıxışların təmin edilməsi.
Oxuculara müasir xidmətin göstərilməsi elektron daşıyıcılardan istifadə, elektron kitabxanalardan, DVD və CD-dən
istifadə edilməsi.
Məktəb kitabxanaları və
rayon, şəhər mərkəzi
kitabxanaları arasında
informasiya mübadiləsinin və kitabxalararası
abonoment işinin təşkili.
Rayon, səhər mərkəzi
kitabxanalarının fondlarından istifadə edilməsi
Onların elektron bazalarından istifadə edilməsi
(pullu xidmət)
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vaxtaşırı
vaxtaşırı

2009-2013

(şəhər) icra hakimiyyəti
orqanları

4.2.1

Təhsil Nazirliyi,
REPK, rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları

4.2

Təhsil Nazirliyi,REPK, rayon

Nazirlər Kabineti,
Təhsil Nazirliyi,
REPK

4.1

4. Məktəb kitabxana şəbəkəsinin idarə olunması və kadr
islahatlarının aparılması
Məktəb kitabxanalarının
fəaliyyətini tənzimləyən
normativ hüquqi aktların
və digər zəruri sənədlərin
işlənib hazırlanması
 Hökümət tərəfindən
hazırlanan normativ və
hüquqi sənədlərin toplanıb kitabxanalara çatdırılması
 Kitabxanaların iş
prosesində tətbiq edilməsi
üçün müvüfiq normativ
sənədlərin hazırlanması.
Kitabxanaçılıq təcrübəsinə
malik olan qeyri-ixtisas
təhsilli məktəb kitabxanaçıları üçün ixtisasartırma kurslarının təşkil
edilməsi (həftədə 12 saat,
mühazirəçilərin əməyinin
ödənilməsi, kitabxanaçıların bir həftəlik
ezamiyyə xərclərinin
ödənilməsi)
Respublikanın bütün
ümumtəhsil məktəb kitabxanalarının kitabxanaçılarının kurslarda
iştirakının təmin edilməsi

(həftədə 13 saat mühazirəçilərin
əməyinin ödənilməsi ,
kitabxanaçıların bir həftəlik
ezamiyyə xərclərinin ödənilməsi)

Treninqlərin mövzuları:
Respublikanın bütün
ümumtəhsil məktəb kitabxanalarının kitabxanaçılarının treniqlərdə
iştirakının təmin edilməsi.
Yeni informasiya texnologiyalarının əsaslarının
öyrədilməsi (həftədə 5 saat)
İRBİS-64 proqramının tətbiqi qaydalarıın öyrədilməsi (həftədə 5 saat)
İnternetdən istifadənin
qaydalarının öyrədilməsi
(həftədə 2 saat)
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vaxtaşırı

Məktəb kitabxanaçılarının
yeni informasiya texnologiyalarına yiyələnməsi
üçün Respublika Elmi
Pedaoqji Kitabxanasında
treninqlərin təşkil edilməsi

vaxtaşırı

4.3

Təhsil Nazirliyi, REPK, rayon
(şəhər) icra hakimiyyəti orqanları

Kursların mövzuları
Kitabxana qanunvericiliyi və
normativ sənədlər (həftədə 2
saat)
Universal onluq təsnifaı və
kitabxana- biblioqrafiya
(həftədə 5 saat) təsvir
qaydaları
Kitabxana fondlarının
mühafizəsi qorunması
(həftədə 3 saat)
Kataloqlaşdırma və kataloq
(həftədə 3 saat)

Təhsil Nazirliyi, REPK

4.2.2
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2009-2013

Respublika Elmi
Pedaqoji Kitabxanası ilə
məktəb kitabxanaları
arasında kitabxanainformasiya şəbəkəsinin
yaradılması, məktəb
kitabxanalarının yeni
informasiya
texnologiyaları və digər
avadanlıqla təchiz
edilməsi.
Respublika Elmi
Pedaqoji Kitabxanasında
“Elektron dərsliklər”
fondunun yaradılması
Respublika Elmi
Pedaqoji Kitabxanasının
əsaslı təmirinin həyata
keçirilməsi

hakimiyyəti orqanları

5.1.1

Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirliyi,
Təhsil Nazirliyi, REPK, rayon (şəhər) icra

5.
1

5. Kitabxanaların maddi-texniki bazasının inkişafı və
modernləşdirilməsi
Tədbirlər planı
çərçivəsində Respublika
Elmi Pedaqoji
Kitabxanasının madditexniki bazasının
möhkəmləndirilməsi.
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hakimiyyəti orqanları

Əsas server Respublika Elmi
Pedaqoji Kitabxanasında olmaqla İRBİS-64 sisteminin
tətbiqi üçün lazım olan proqram və texniki avadanlıqlar:
1. İRBİS 64 SİSTEMİ:
8 Moduldan ibarət komplekt:
TCP/İP SERVER
ARM “İnzibati şöbə İMB”İşci məlumat bazası Administrator RBD-rabociye
mesto bazı dannıx
ARM “Kataloqçu”-Kataliqzator
ARM “Komplektləşdirən”Komplektator
ARM “Oxucu”- Çitatel
ARM “Kİtabverilişi” Kniqavıdaça
ARM “Tammətnli MB”tammətnli məlumat bazası polnotekstovıe БДpolnotekstovıe bazı dannıx
 Web –İRBİS (Z 39.50)
komponeti ilə birgə- Web –
IRBIS s komponentom Z39.50
2.SERVER ÜÇÜN
AVADANLIQ
a) Server : Hp: Del 180b) Pachpanel 24portluqc) Swith 24 portluq D_Linkd) RACK-23 UNİTe) Manitor 17 LCD Hpf) Klaviatura maus3.Printer (sıfr A5 formatlı )
Skaner (maksimum ölçülü)
UPS Triplate (server
üçün)3Kv
Multimedik Proyektor
Ekran_Standart
Qulaqçıqlar
Surətçıxardan
Faks

Nazirlər Kabineti, Maliyyə Nazirliyi,
Təhsil Nazirliyi, REPK, rayon (şəhər) icra

5.1.2

5.2

Yeni məktəb binalarının
tikintisi
layihələndirilərkən
kitabxana üçün mövcud
normativlərə uyğun
müvafiq otaqların
nəzərdə tutulması

Təhsil
Nazirliyi

müntəzəm

Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət Strategiyası
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2013-cü il 24 oktyabr tarixli nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir
1. Məzmun
Son illər aparılan sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində
ölkədə yüksək inkişafa nail olunmuş, əhalinin maddi rifahı
xeyli yaxşılaşmış, yoxsulluğun səviyyəsi minimuma enmiş və
Azərbaycan Respublikası orta gəlirli ölkələr sırasında yer
tutmuşdur. Gerçəkləşdirilən islahatlar və genişmiqyaslı
infrastruktur layihələri sosial-iqtisadi həyatın yenidən
qurulması və davamlı inkişafı üçün şərait yaratmışdır.
Ölkə qarşısında duran növbəti strateji vəzifə sosialiqtisadi həyatın daha da modernləşdirilməsi və qabaqcıl
beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması yolu ilə davamlı
iqtisadi inkişafın təmin edilməsi və əhalinin həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsindən ibarətdir. Müasirləşdirmə, ilk növbədə,
qabaqcıl texnologiyaların və idarəetmə üsullarının, elmi
nailiyyətlər əsasında yaradılan innovasiyaların ölkənin sosialiqtisadi həyatına uğurlu tətbiqi ilə bağlıdır. Bunun üçün
prioritet istiqamət ölkə iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyasının sürətləndirilməsi ilə yanaşı, ölkədə insan
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kapitalının inkişafı, şəxsin müasir bilik və bacarıqlara
yiyələnməsinin təmin edilməsidir. İnsan kapitalının inkişafı
iqtisadiyyatın qlobal sistemə uğurlu inteqrasiyası və ölkənin
beynəlxalq rəqabətdən daha effektli faydalanması prosesində
ən mühüm şərtlərdən olub, ölkənin təhsil sisteminin başlıca
vəzifəsini təşkil edir.
Azərbaycan Respublikasının inkişaf konsepsiyasına
uyğun olaraq şəxsə hərtərəfli bilik və bacarıqların verilməsi
məqsədi ilə təhsil sisteminin institusional əsasları,
infrastrukturu və insan resursları inkişaf etdirilməlidir. Təhsilin
inkişafı ölkədə əhalinin rifahının yaxşılaşması, həmçinin fərdin
həyatının daha yüksək səviyyədə qurulması üçün zəmin
yaradır. Təhsil insanlara texnologiyaları çevik mənimsəmək,
əmək bazarında layiqli yer tutmaq və ömür boyu təhsil
prosesinə qoşulmaq, sağlam həyat tərzi, ətraf mühitə
münasibətdə düzgün mövqe seçmək imkanı verir.
Sosial-iqtisadi həyatın müasirləşdirilməsində təhsilin rolu
təkcə təhsilalanın qazandığı bilik və bacarıqların iqtisadi amilə
çevrilməsi ilə məhdudlaşmır. Təhsil prosesində əldə olunan
bilik və bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi norma və dəyərlər hər
bir təhsilalanın cəmiyyətin layiqli üzvü olması üçün lazımi
şərait yaradır, onu biliyi və etik davranışı sayəsində örnək ola
biləcək həmkara, nümunəvi ailə üzvünə və vətəndaşa çevirir.
Son illərdə ölkədə təhsilin inkişafı istiqamətində mühüm
addımlar atılmışdır. Təhsilin normativ hüquqi bazası
təkmilləşdirilmiş, maddi-texniki təminatı istiqamətində
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamları əsasında
geniş tədbirlər həyata keçirilmişdir. Həmin məqsədlə müxtəlif
şəhər və rayonlarda 2500-ə yaxın məktəb binası tikilmiş və
mövcud təhsil obyektlərində əsaslı təmir-bərpa işləri uğurla
aparılmışdır. Təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir.
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Qeyd olunanlarla yanaşı, sürətlə modernləşən
Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin insan kapitalının
inkişafı çağırışlarına cavab verməsi istiqamətində yeni
addımların atılmasına və ümumi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasına ehtiyac
vardır. Təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün təhsili
idarəetmə sisteminin yenidən qurulması, bu sahədə insan
resurslarının inkişaf etdirilməsi və müəllim peşəsinin
nüfuzunun artırılması zəruridir.
“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət Strategiyası” (bundan sonra – Strategiya) Azərbaycan
Respublikasında, keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə
dünya ölkələri sırasında aparıcı mövqe tutan, səriştəli müəllim
və təhsil menecerlərinə, qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan
infrastruktura malik təhsil sisteminin yaradılması üçün beş
strateji istiqamətdə genişmiqyaslı tədbirləri nəzərdə tutur.
Birinci strateji istiqamət səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradılmasına yönəlmişdir və
təhsilin məktəbəqədər, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və
ali olmaqla, bütün pillələri üzrə kurikulumların inkişafı kimi
vacib hədəfi əhatə edir.
İkinci strateji istiqamət təhsil sahəsində insan
resurslarının müasirləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu istiqamət
innovativ təlim metodlarını tətbiq edən, təhsilin məzmununun
səmərəli mənimsənilməsini təmin edən səriştəli təhsilverənin
formalaşdırılmasına xidmət edir və özündə təhsilverənlərin
peşəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərinin
qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulmasını,
təhsilalanların istedadının aşkar olunması və inkişafı ilə bağlı,
habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv təlim
metodologiyasının yaradılmasını ehtiva edir.
Üçüncü strateji istiqamət təhsildə nəticələrə görə
cavabdeh, şəffaf və səmərəli idarəetmə mexanizmlərinin
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yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu istiqamət təhsil sistemində
tənzimləmə və idarəetmənin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə
əsasında müasirləşdirilməsi, təhsil müəssisələrində nəticəyönlü
və şəffaf idarəetmə modelinin, təhsilin keyfiyyətinin təminatı
və idarə olunması üzrə yeni məlumat və hesabat sistemlərinin
yaradılması kimi hədəfləri əhatə edir.
Dördüncü strateji istiqamət müasir tələblərə uyğun və
ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infrastrukturunun
yaradılmasını
nəzərdə
tutur.
Bu
istiqamət
təhsil
müəssisələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları
əsaslı təlim metodologiyasına uyğun infrastrukturun yaradılması, təhsil müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması,
distant təhsil, istedadlı və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar
üçün təhsil və inkişaf, yaşlıların təhsili, peşə-ixtisas və təhsil
məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri göstərən regional universal
mərkəzlərin, müasir təminatlı peşə-tədris mərkəzlərinin və
komplekslərinin qurulması, kampusların yaradılması kimi
tədbirləri ehtiva edir.
Beşinci strateji istiqamət Azərbaycan Respublikasında
iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın aparıcı təhsil
sistemlərinin standartları ilə eyni səviyyəyə uyğun təhsil
sisteminin maliyyələşdirilməsi modelinin qurulmasıdır. Bu
istiqamət, o cümlədən müxtəlif mənbələrdən istifadə
olunmaqla təhsili maliyyələşdirmə mexanizminin təkmilləşdirilməsini, təhsil müəssisələrinin adambaşına maliyyələşdirilməsinə keçidi, ödənişli təhsil xidmətlərinin göstərilməsinin
dəstəklənməsini, Təhsilin İnkişafı Fondunun yaradılmasını
nəzərdə tutur.
2. Təhsil sahəsində beynəlxalq təcrübə və meyillər
Təhsilin sosial-iqtisadi rolu. Yüksək təhsil səviyyəsinə
malik peşəkar kadrlar ölkənin intellektual potensialının
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əsasıdır. Müasir dövrdə ölkələrin uğurlu və davamlı iqtisadi
yüksəlişi insan kapitalının məqsədyönlü inkişafı hesabına əldə
edilmişdir. Bütün bunlar təhsilin dövlət xərclərində
prioritetliyini getdikcə artırmaqdadır. Dövlətin təhsil xərcləri
cəmiyyət üçün yüksək iqtisadi gəlirliyə malikdir.
Müasir dövrdə təhsilin iqtisadi həyatda rolu əhəmiyyətli
dərəcədə artmışdır. Hazırda təhsil iqtisadiyyatda tələb olunan
bilik və bacarıqların aşılanması ilə bərabər, vətəndaşın gələcək
həyata və cəmiyyətə inteqrasiyasına hərtərəfli hazırlığı kimi
vəzifələri yerinə yetirməlidir. İnsanın ömür boyu təhsil almaq
tələbatının ödənilməsi isə təhsilin iqtisadi həyatda rolunu
yüksəldən amillərdən ən mühümüdür.
Eyni zamanda, sürətli texnoloji tərəqqi bilik və
bacarıqların müntəzəm yenilənməsini tələb edir. Bu isə yeni və
daha münasib ixtisasa yiyələnməyə və səriştənin inkişafına
tələbatı artırır.
Təhsilin keyfiyyəti və əhatəliliyi. Orta gəlirli ölkələr
arasında rəqabətin güclənməsi, sürətli texnoloji irəliləyiş
nəticəsində ixtisas profillərinin tez-tez dəyişməsi təhsilin
keyfiyyətinə tələbi daha da artırmışdır. Digər tərəfdən, yalnız
təhsilə cəlb etmə səviyyəsinin artırılması və təhsil
infrastrukturunun genişləndirilməsi insanların bilik və
bacarıqlarının yüksəlməsinə tam təminat vermir. Təhsil
infrastrukturu zəruri amil olsa da, bilik və bacarıqlar təhsil
müəssisələrinin sayı və təhsilin müddəti ilə deyil, öyrənmə
prosesinin keyfiyyəti ilə əldə olunur. Son dövrlərdə bir sıra
ölkələr tərəfindən təhsilin inkişafı məqsədi ilə təhsil
infrastrukturuna, həmin infrastrukturun yeni avadanlıqlarla
təchizatına xeyli vəsait xərclənsə də, həmin ölkələrdə təhsilin
nəticələrində müsbət irəliləyiş əldə edilməmişdir. Ümumi təhsil
pilləsini bitirməsinə baxmayaraq, hesab, oxu və yazı
vərdişlərinə malik olmayan çoxlu sayda insanlar vardır. Həmin
səbəblərdən təhsilin keyfiyyətinin təminatı başlıca strateji
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prioritetə çevrilməlidir.
Təhsilin keyfiyyətinə və əhatəliliyinə qoyulan yeni
tələblər təhsil sistemi anlayışına baxışı da yeniləmişdir. Müasir
təhsil sistemi fоrmal (dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa
çatan) təhsil forması ilə yanaşı infоrmal (özünütəhsil yolu ilə
biliklərə yiyələnmə) və qeyri-fоrmal (müxtəlif kurslarda,
dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə edilən və dövlət təhsil
sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan) təhsil formalarını
da nəzərdə tutmuşdur.
Təməl bacarıqlar uşaqlıq dövrünün ilk illərindən əldə
edildiyinə görə uşaqların zehninin erkən yaş dövründən inkişaf
etdirilməsi vacibdir. Bu səbəbdən məktəbəqədər təhsilin
inkişafı dövlət siyasətində əhəmiyyətli yer tutur.
Bir çox qabaqcıl ölkələrdə təhsil müddətinin tədricən
artırılması istiqamətində addımlar atılır. Kanada, Fransa,
Hollandiya və Çexiyada ümumi təhsilin müddəti 14 il,
Almaniya, Böyük Britaniya, İsveç, Avstraliya və Yeni
Zelandiyada 13 il, ABŞ, Finlandiya, Cənubi Koreya, Polşa və
bir sıra digər ölkələrdə isə 12 il təşkil edir. Ümumi təhsil
müddəti az sayda ölkədə on bir il təşkil edir. İqtisadi
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının məlumatına görə, hər hansı
ölkədə istənilən təhsil pilləsi üzrə təhsil müddətinin bir il
artırılması ölkədə Ümumi Daxili Məhsulun 3–6 faiz artımına
gətirib çıxarır.
Təhsilin məzmunu. Beynəlxalq təcrübədə təhsilin
məzmunu ilə bağlı başlıca meyillərdən biri təhsil
kurikulumlarının ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf tələbləri və
prioritetləri ilə sıx əlaqələndirilməsindən ibarətdir. Kurikulumlar iqtisadi inkişaf məqsədlərinə xidmət edən bilik və
bacarıqları, səriştəni aşılayan məzmuna malik olmalıdır.
İqtisadi uğurlar əldə etmiş ölkələrdə biliklərə əsaslanan
iqtisadiyyatın yaradılması sosial-iqtisadi siyasətin prioriteti
olduğundan, kurikulumlarda innovasiyaların əhəmiyyəti,
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təhsilalanların müxtəlif sosial fəaliyyətə təşviq olunması və
onların tədris bacarıqlarının inkişafı xüsusi vurğulanır.
Son 30–40 il ərzindəki elmi-texnoloji tərəqqi,
innovasiyalar və modernləşmə nəticəsində praktiki bilik və
vərdişlərlə zənginləşməyən, sırf nəzəri xarakter daşıyan təhsil
öz fundamental əhəmiyyətini itirməkdədir. Bu baxımdan
təhsilin məzmununun formalaşmasında akademik biliklərlə
yanaşı, praktik bilik və bacarıqların, səriştənin vacibliyi önə
çəkilir. Səriştə əldə olunmuş bilik və bacarıqları praktiki
fəaliyyətdə effektiv və səmərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir. O,
şəxsin qazandığı bilik və bacarıqların konkret fəaliyyətin
nəticəsinə çevrilməsini təmin edir. Səriştəyə əsaslanan təhsil
sosial-iqtisadi inkişafa daha effektli xidmət göstərir.
Kurikulumların məzmunu texnoloji irəliləyişin gətirdiyi
yenilikləri nəzərə almaqla daim inkişaf etdirilir ki, bu da
müxtəlif təhsil pillələrində spesifik yanaşma tələb edir. Burada
ümumi təhsil pilləsində şəxsiyyətin hərtərəfli formalaşdırılması
prioritet olduğu halda, ali təhsildə əmək bazarının cari və
gələcək tələbləri əsas götürülür. Ali təhsil kurikulumunun
daimi inkişafı əmək bazarı subyektlərinin tələblərinin
sistematik öyrənilməsini vacib edir. Bu proses əmək bazarında
iş təklif edən, istər dövlət, istərsə də qeyri-dövlət sektorunda
fəaliyyət göstərən bütün subyektləri ali təhsil prosesində
başlıca maraqlı tərəfə çevirmişdir.
Müəllim və tədris metodikaları. Müəllim amili təhsilalanın öyrənməsi və inkişafı, nailiyyətlərinin monitorinqi
prosesində həlledici rol oynayır. Təhsilalanın savadlı və
səriştəli şəxs kimi formalaşmasına müəllimin təsiri müəllimin
akademik bacarıqlarından, tədris təcrübəsindən və peşəkarlıq
səviyyəsindən xeyli asılıdır. Müəllimin bu keyfiyyətləri ilə
təhsilalanların nailiyyətləri arasında sıx korrelyasiya
mövcuddur.
Bilik və bacarıqlarını davamlı artıran müəllimlər
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təhsilalanların nailiyyətlərinə əlavə töhfə verirlər. Peşəkarlığa
əsaslanan stimullaşdırıcı əmək haqqı sisteminin olmaması,
təhsil müəssisəsi səviyyəsində idarəetmənin qeyri-effektivliyi,
müəllim hazırlığı üzrə infrastrukturun zəif olması müəllim
amilinə təsir edən amillər sırasındadır. Bu baxımdan təhsil
islahatı uğurla aparılan ölkələrdə müəllim peşəkarlığının
inkişafı üçün stimulların yaradılmasına və müəllim hazırlığının
təkmilləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş
ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarına əsaslanan, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən
və təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan müasir, fəalinteraktiv təlim metodları daha yüksək nəticələr verir. Həmin
məqsədlə, davamlı olaraq mütərəqqi tədris metodlarının
yaradılması və müəllimlərin səriştəsinin artırılması təhsil
siyasətində mühüm yer tutur.
İdarəetmə. Təhsil sahəsində idarəetmə islahatlarının
başlıca istiqamətlərini təhsil prosesinin iştirakçıları arasında
münasibətlər sisteminin, eləcə də tənzimləmə orqanlarının
funksiyaları, səlahiyyətləri və cavabdehliyinin dəqiq müəyyən
olunması, təhsil müəssisələrinin idarəetmə səlahiyyətlərinin və
təhsilin nəticələrinə görə cavabdehliyinin artırılması,
fəaliyyətin monitorinqi və qiymətləndirilməsi, təhsilin
keyfiyyətini ölçən göstəricilər sisteminin təkmilləşdirilməsi,
təhsilin maliyyələşdirilməsinin onun keyfiyyətinə yönəldilməsi, adambaşına maliyyələşdirmə mexanizminin tətbiqi və bu
zəmində stimullaşdırıcı mexanizmlərin gücləndirilməsi, habelə
maliyyələşmə mənbələrinin yetərliyinin təmin edilməsi təşkil
edir.
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən aydın olur ki,
təhsildə idarəetmənin ictimailəşməsi prosesi sürətlənməkdədir.
Təhsil strategiyasının uğurla həyata keçirilməsində və
təhsilin keyfiyyətinin dayanıqlı yüksəlişində maraqlı tərəflərin
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cəlb olunmasını təmin edən səmərəli idarəetmə mühüm rol
oynayır. Bu, ilk növbədə, bütün növ təhsil müəssisələrinin
müstəqilliyinin artırılmasını, valideyn, şagird, tələbə və təhsil
prosesinin digər iştirakçılarını geniş cəlb etməklə təhsil
ocaqlarının idarə olunmasını, nəticəyönlü menecmentin və
digər müasir idarəetmə texnologiyalarının prosesə tətbiqini
tələb edir.
Qloballaşma prosesləri müxtəlif dövlətlərin təhsil
sistemlərinin inteqrasiyasını şərtləndirir. Hədəflər kimi Avropa
Şurası tərəfindən tövsiyə edilmiş kompetensiyalar qrupu əsas
götürülür. Artan tələbə – müəllim mübadiləsi nəzərə alınaraq,
təhsil standartlarının unifikasiyası məqsədi daşıyan Bolonya
prosesi sürətlənir. Ali təhsildə özəl sektorun rolu tədricən
güclənir, dövlət maliyyələşdirilməsi özəl sektorun maliyyəsi ilə
əvəzlənir. Dövlət maliyyələşdirməsinin həcmi Almaniya,
Avstriya və İtaliyada 90 faiz olduğu halda ABŞ, Avstraliya,
Yaponiya və Kanadada cəmi 50–70 faiz təşkil edir.
3. Azərbaycan Respublikasında təhsilin vəziyyəti
Son illər ərzində Azərbaycan Respublikasında təhsilin
inkişafı istiqamətində mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Həyata keçirilən dövlət proqramları çərçivəsində ölkənin bütün
regionlarında ümumi təhsilin infrastrukturu əhəmiyyətli şəkildə
yenilənmişdir. Ölkədə təhsilin müasir tələblərə cavab verən
normativ hüquqi bazası yaradılmışdır. Ali təhsildə Bolonya
Bəyannaməsindən irəli gələn başlıca prinsiplərin tətbiqi, təhsil
müəssisələrinin müasir informasiya və elmi-metodiki təminatı,
təhsil infrastrukturunun yenilənməsi, dərsliklə təminatın
yaxşılaşdırılması, ucqar kənd məktəblərinin pedaqoji kadr
təminatı, məktəbəqədər və peşə təhsili xidmətlərinin müasir
tələblər səviyyəsində qurulması məqsədi ilə dövlət proqramları
qəbul edilmiş, layihələr həyata keçirilmişdir.
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Aparılan dövlət siyasətinə uyğun olaraq təhsilə ayrılan
dövlət xərcləri yalnız son beş ildə 1,3 dəfə artmışdır. Bununla
yanaşı, Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı üzrə yeni
uzunmüddətli çağırışlar təhsil sahəsinin maliyyələşdirilməsində
mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri edir.
Təhsilin keyfiyyəti və əhatəliliyi. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının 2010-cu il üzrə İnsan İnkişafı Hesabatına əsasən,
2005-ci illə müqayisədə Azərbaycan 34 pillə irəliləyərək 169
ölkə arasında 101-ci yerdən 67-ci yerə yüksəlmiş, “orta insan
inkişafı” qrupundan “yüksək insan inkişafı” qrupuna daxil
olmuşdur. Azərbaycan iqtisadi inkişaf tempini sürətləndirərək
yoxsulluğun azaldılması və orta ömür uzunluğu göstəricisinin
artması baxımından böyük nailiyyətlər əldə etmişdir.
Bununla yanaşı, aparıcı beynəlxalq təşkilatların statistik
təhlilləri Azərbaycan təhsilinin beynəlxalq rəqabətə davamlılıq
göstəricilərinin və Azərbaycan Respublikasının ərazisində
yerləşən ali təhsil müəssisələrinin reytinq səviyyəsinin
yüksəldilməsinin zəruri olduğunu göstərir.
Ümumi təhsil müəssisələrinin şagird və məzunlarının
keyfiyyət
göstəricilərinin
yaxşılaşdırılması
aktual
məsələlərdəndir.
Ali və ümumi təhsil üzrə dərsliklərin elmi və metodiki
baxımdan təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır.
Ali təhsil müəssisələri məzunlarının tərkibi iqtisadiyyatın
tələbatları ilə tam uzlaşmır. Azərbaycanın ali təhsil
müəssisələri tələbələrinin yalnız 1,2 faizi kənd təsərrüfatı
ixtisasları qrupu üzrə təhsil alır. 25-34 yaş arasında olan ali
təhsilli mütəxəssislərin 67 faizi dövlət sektorunda
cəmlənmişdir. Özəl sektorda ixtisaslı işçi qüvvəsinin
çatışmazlığı problemi yaranmışdır. Ən böyük kadr çatışmazlığı
xidmət sektorunda və kənd təsərrüfatı sahəsində müşahidə
olunur.
Hər 100 000 nəfərə düşən ali məktəb tələbələrinin sayına
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görə Azərbaycan Respublikası üzrə göstəricilər əhəmiyyətli
dərəcədə artırılmalıdır. Əhali təbəqələri və regionlar arasında
xüsusən ali təhsilə çıxış imkanları genişləndirilməlidir.
Son illərdə ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin
infrastrukturunun inkişafı sahəsində işlər görülmüş, özəl sektor,
işəgötürənlər və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq əlaqələri
qurulmuşdur. Qeyd olunanlara baxmayaraq, bu sahədə həlli
vacib olan ciddi problemlər hələ də qalmaqdadır. İlk peşəixtisas təhsili müəssisələrini bitirən şəxslərin sayı iqtisadiyyatın
tələbatı ilə üst-üstə düşmür. Son illər ümumi təhsil
müəssisələrini bitirən məzunların yalnız 11 faizinin ilk peşəixtisas təhsili müəssisələrini seçməsi, ümumilikdə həmin
pillədə təhsilalanların cəmi 25–27 min nəfər təşkil etməsi
əhalidə ilk peşə-ixtisas təhsilinə marağın aşağı olduğunu
göstərir.
Məktəbəqədər təhsilə cəlb olunma səviyyəsi də aşağıdır.
Belə ki, məktəbəqədər təhsillə əhatə səviyyəsi şəhərlərdə 23,4,
kəndlərdə 8,7, ölkə üzrə isə 16,5 faiz təşkil edir. Son illərdə
Bakı şəhərində yeni məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inşası
və ya əsaslı təmiri istiqamətində atılan addımlar nəticəsində
məktəbəqədər təhsillə əhatə səviyyəsi artaraq 27 faizə çatsa da,
bu sahədə həllini gözləyən problemlər qalmaqdadır.
Ölkənin
yaşayış
məntəqələrinin
75
faizində
məktəbəqədər təhsil müəssisəsi yoxdur.
Təhsilin məzmunu. Ümumi təhsilin dövlət standartları və
proqramları “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq təsdiq edilmişdir. Həmin istiqamətdə
yeni fənn kurikulumları və dərsliklər ümumi təhsilin I–VI
siniflərində tətbiq edilir, VII–XI siniflərində isə həmin
məqsədlə işlər davam etdirilir. Məktəbəqədər təhsil üzrə yeni
kurikulumun tətbiqinin sürətləndirilməsi zəruridir.
İlk peşə-ixtisas və orta ixtisas təhsili kurikulumları
müasir tələblərə cavab vermir. Müəllim hazırlığı üzrə yeni
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kurikulumlar tətbiq edilsə də, ümumilikdə ali təhsil
müəssisələrinin kurikulumları əmək bazarında işçi səriştəsinə
olan tələblərlə uyğun gəlmir. Ali təhsil pilləsində
kurikulumların inkişafı iqtisadiyyatın inkişaf dinamikasından
geri qalır. Müəllim və tədris metodikaları. Səriştəyə əsaslanmayan, əmək bazarında yetərincə rəqabətli olmayan əmək
haqqı sistemi və maddi stimullaşdırma mexanizmlərinin
adekvat olmaması təhsildə müəllim amilinin inkişafına mənfi
təsir göstərmişdir. Təhsil sisteminin bütün pillələrində
müəllimlərin bilik, bacarıq və peşəkarlıq qabiliyyətləri müasir
tələblərə uyğun yüksəldilməlidir. Müvafiq stimullaşdırıcı
mexanizmlər və səmərəli monitorinq sistemi vasitəsilə müəllim
fəaliyyətinin keyfiyyəti artırılmalıdır.
Son illərdə müəllimlərin əlavə təhsili sahəsində modulkredit sisteminə əsaslanan, rəqabət mühiti yaradan, stimullaşdırma və karyera inkişafını nəzərə alan yeni modelin
tətbiqinə başlanmış, fəal interaktiv təlim texnologiyaları
təcrübədən keçirilmişdir. Bununla yanaşı, əksər müəllimlərin
tədris prosesində tətbiq etdiyi metodlar müasir tələblərdən geri
qalır. Bir çox hallarda təhsilalanlara əldə etdiyi bilikləri tətbiq
etmə və müstəqil yaradıcı düşünmə qabiliyyətləri aşılanmır.
İdarəetmə. Təhsilin idarə olunmasında başlıca problemlərdən biri təhsildə tənzimləmə, idarəetmə və nəzarət funksiyalarının dəqiq müəyyən edilməməsidir. Təhsil sistemini idarə
edən orqanların səlahiyyətlərinin, funksiyalarının və
məsuliyyətinin dəqiq müəyyənləşməsi, idarəetmə prosesində
şəffaflığın və maraqlı tərəflərin iştirakının təmin edilməsi
zəruridir.
Təhsil müəssisələrinin idarəetmədə rolu məhduddur.
Özünüidarəetmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən təhsil
müəssisələri istisna olmaqla, dövlət təhsil müəssisələri maliyyə
müstəqilliyinə malik deyildir. Bununla yanaşı, təhsil müəssisələrinin rəhbərliyi tədrisin nəticələrinə görə ciddi məsuliyyət
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daşımır. Təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi təqdim
etdiyi təhsilin nəticələrindən asılı deyildir və keyfiyyətə
yönəlməmişdir.
Təhsilin effektiv idarə olunması məqsədi ilə informasiya
sistemi yaradılsa da, onun inkişafına ehtiyac duyulur. Təhsilin
yüksək keyfiyyətini təmin etmək üçün təhsil sahəsində
monitorinq, keyfiyyət və fəaliyyət göstəriciləri sistemi inkişaf
etdirilməlidir.
Təhsil və kadr hazırlığı prosesinə, həmçinin təhsilin
məzmununun təkmilləşdirilməsinə işəgötürənlərin cəlb olunması çox aşağı səviyyədədir. İşəgötürənlər kadr hazırlığı
prosesində iştirak etmək, hazırlanan kadra dair şərtlər irəli
sürmək imkanına malik olmalı və buna müvafiq olaraq
cavabdehliyini dərk etməlidir.
Təhsilin maliyyələşdirilməsi mexanizmi təkmilləşdirilməli və təhsil sistemində rəqabət mühitinin inkişafını
dəstəkləməlidir. Bunun üçün təhsilin bütün pillələrində
adambaşına maliyyələşdirmə prinsipinin tətbiqi, səriştəyə və
fəaliyyətin nəticələrinə əsaslanan əməyin ödənişi sisteminin
yaradılması, maliyyələşdirmənin tədrisin keyfiyyət nəticələrinə
görə müəyyən edilməsi məqsədəuyğundur.
İnfrastruktur. Həyata keçirilən dövlət proqramları
çərçivəsində təhsil təyinatlı yeni binalar inşa edilmiş, ümumi
təhsil müəssisələrinin binaları əsaslı təmir olunmuşdur.
Təhsildə
informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının
tətbiqi genişlənmiş, bütövlükdə təhsilin infrastrukturu
müasirləşmişdir. Bununla yanaşı, təhlillər göstərir ki, tədris
prosesində müasir texnologiyalar məhdud miqyasda tətbiq
edilir, bəzi hallarda isə yaradılan sistemlərdən az istifadə
olunur.
Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin V–XI
sinifləri üzrə şagird–kompyuter nisbəti 2012-ci ildə 20:1 təşkil
etmiş, təhsil müəssisələrinin yalnız 37 faizi internet bağlantısı
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ilə təmin olunmuşdur. Təhsil müəssisələrində internetə çıxış
imkanları
genişləndirilməklə,
təhsildə
informasiyakommunikasiya texnologiyalarının səmərəli tətbiqi inkişaf
etdirilməlidir.
Qlobal iqtisadi inkişafın tələblərinə uyğun şəkildə
beynəlxalq təcrübədən istifadə təhsil prosesində müasir
informasiya texnologiyalarının sürətli tətbiqini zəruri edir. Bu
sahədə mövcud problemlərdən biri Azərbaycan dilində
müvafiq tətbiqi kontentin olmamasıdır.
Ümumi təhsil müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması, regionlarda təhsilin bütün pillələri üzrə, o
cümlədən ali təhsil pilləsini əhatə edən yeni təhsil ocaqlarının
yaradılması və inklüziv təhsilin tətbiqi kimi tədbirlərin həyata
keçirilməsi Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin
inkişafına xidmət edəcəkdir.
4. Təhsil sisteminin başlıca vəzifələri
Təhsil sisteminin başlıca vəzifələri aşağıdakılardır:
– ölkənin modernləşməsi üçün zəruri olan insan
kapitalını inkişaf etdirmək və bununla Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək;
– məsuliyyətini dərk edən, demokratiya prinsiplərinə və
xalqının milli ənənələrinə, insan hüquq və azadlıqlarına hörmət
edən, azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və
yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək;
– milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və
inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri
və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki
biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli
kadrlar hazırlamaq;
– sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin
mənimsənilməsini və əlavə təhsili təmin etmək, təhsilalanları
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ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq.
5. Strategiyanın məqsədi
Strategiyanın məqsədi ölkədə səriştəli təhsilverənlərə, ən
yeni texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik, keyfiyyət
nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında
qabaqcıl mövqe tutan təhsil sistemini yaratmaqdır. Azərbaycanın təhsil sistemi iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın
aparıcı təhsil sistemlərinin standartlarına uyğun olmalıdır.
Strategiyanın reallaşdırılması təhsilin məzmununun, kadr
hazırlığının, təhsili idarəetmə sisteminin və təhsil
infrastrukturunun qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə və Azərbaycanın inkişaf konsepsiyasına uyğun yenidən qurulmasına
imkan verərək, ölkədə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın
bərqərar olmasını, informasiya cəmiyyətinin təşəkkülünü və
ölkənin davamlı inkişafını təmin edəcəkdir.
6. Strateji istiqamətlər
1. Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun
yaradılması.
2. Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan
innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin
məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək
nüfuzlu təhsilverənin formalaşdırılması.
3. Nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli
tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət-ictimai xarakterli və
dövlət-biznes partnyorluğuna əsaslanan təhsildə yeni idarəetmə
sisteminin formalaşdırılması.
4. Müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili
təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması.
5. Təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə
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olunmaqla yeni maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması.
7. Strateji hədəflər və tədbirlər
1. Səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun
yaradılması.
1.1. Uşaqların erkən yaş dövründə inkişafının səmərəli
təhsil modelinə əsaslanan standart və kurikulumlarının
hazırlanması:
1.1.1. məktəbəqədər yaşlı uşaqların fiziki və əqli
inkişafını,
sosiallaşmasını
təmin
edən,
yaradıcılıq
qabiliyyətlərini üzə çıxaran, onlarda həyati bilik və bacarıqları,
davranış qaydalarını aşılayan təhsil standartlarının və yeni
kurikulumların hazırlanması;
1.1.2. uşaqların davamlı inkişafına yönəlmiş pedaqoji
fəaliyyətə dəstək vermək məqsədi ilə valideynlərin sistemli
şəkildə pedaqoji-psixoloji maarifləndirilməsi üçün “Səriştəli
valideynlər” proqramının hazırlanması;
1.2. səriştə əsaslı ümumi təhsil standartları və
kurikulumlarının hazırlanması:
1.2.1. 12 illik ümumi təhsilə keçidin təmin olunması üçün
mövcud təhsil standart və kurikulumlarının yenilənməsi, tam
orta təhsil pilləsində təlimin istiqamətlər üzrə bölünməsi;
1.2.2. kurikuluma əsaslanan yeni dərsliklərin yaradılması,
şagird və müəllimlərin müvafiq dərslik seçiminin təmin
olunması;
1.2.3. istedadlı uşaqlar üçün xüsusi inkişaf proqramlarının hazırlanması;
1.2.4. xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün inkişaf
və inklüziv təlim proqramlarının hazırlanması;
1.3. cəmiyyətin tələblərinə uyğun səriştə əsaslı ilk peşəixtisas və orta ixtisas təhsili standartları və kurikulumlarının
hazırlanması;
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1.4. ali təhsil müəssisələrinin təhsil–tədqiqat–innovasiya
mərkəzlərinə çevrilməsinə dəstək verən və rəqabətqabiliyyətli
mütəxəssis hazırlığını təmin edən ali təhsil standartlarının
tətbiqi:
1.4.1. cəmiyyətin və iqtisadiyyatın tələbatlarına uyğun
olaraq hər bir ixtisas üzrə müasir standartların hazırlanması;
1.4.2. qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında pedaqoji,
mühəndis-pedaqoji və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı üzrə müasir
kurikulumların hazırlanması;
1.4.3. ali təhsil müəssisələrinə təhsilin məzmununun
tətbiqi müstəqilliyinin verilməsi;
1.4.4. ali təhsilin səviyyələri arasında əlaqələrin və
varisliyin gücləndirilməsi, doktorantura səviyyəsi üçün elmi
tədqiqatlar sahəsində yüksək hazırlığı və elmi-pedaqoji
fəaliyyət üzrə mükəmməl səriştəyə yiyələnməni təmin edən
müasir standartların hazırlanması.
2. Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan
innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin
məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək
nüfuzlu təhsilverənin formalaşdırılması.
2.1. Təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyəsinin daim
yüksəlməsini təmin edən yeni sistemin yaradılması:
2.1.1. təhsilverənlər üçün təhsilin bütün pillələrində
təhsilalanların təfəkkürü və şəxsiyyətinin inkişafına yönəlmiş,
onların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim
metodologiyasının və müvafiq resursların hazırlanmasının
təmin edilməsi;
2.1.2. təhsilverənlərin əlavə təhsili üzrə strukturların
yaradılmasının stimullaşdırılması;
2.1.3. müəllimlərin təhsil müəssisəsi səviyyəsində,
tədrisdən ayrılmadan peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üzrə
özünü doğrultmuş innovativ modellərin tətbiqi;
2.1.4. pedaqoji heyət üçün yeni modul–kredit və
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rəqabətəsaslı təlimlər sisteminin yaradılması;
2.2. təfəkkürün və şəxsiyyətin inkişafına yönəlmiş,
təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ
təlim, qiymətləndirmə metodologiyası və resurslarının inkişafı:
2.2.1. yeni kurikulumlara və informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları əsaslı təlim metodologiyalarına uyğun metodiki
vəsaitlərin, didaktik materialların və təlim vasitələrinin
hazırlanmasını stimullaşdıran yeni mexanizmlərin yaradılması;
2.2.2. təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması;
2.3. müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması üzrə dövlət
siyasətinin inkişafı:
2.3.1. səriştə və nəticə əsaslı diferensiallaşdırılmış, əmək
bazarında rəqabətqabiliyyətli əmək haqqı sisteminin
yaradılması;
2.3.2. müəllimin karyera inkişafı və fəaliyyətinin
stimullaşdırılması üzrə yeni sistemin yaradılması;
2.3.3. müəllim hazırlığı sistemində internatura modelinin
tətbiq edilməsi;
2.4. şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin maraqları
baxımından istedadın erkən yaşdan aşkar olunması, inkişafı və
dəstəklənməsi üzrə sistemin yaradılması:
2.4.1. istedadın aşkar edilməsi üzrə qabaqcıl beynəlxalq
təcrübəyə uyğun diaqnostik metodikaların, psixometrik
vasitələrin hazırlanması və bütün təhsil müəssisələrində
tətbiqinin təmin edilməsi;
2.4.2. hər bir xüsusi istedadlı təhsilalan üçün fərdi təhsil
və inkişaf proqramlarının müəyyənləşdirilməsi, onların fərdi
plan əsasında tədris prosesi və kurikulumdankənar
məşğuliyyətinin təşkili mexanizmlərinin yaradılması;
2.5. xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların həyata və
təhsil mühitinə inteqrasiyasını təmin edən inklüziv təlim
metodologiyasının yaradılması:
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2.5.1. xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsili və
sosial adaptasiyası üçün imkanların təmin edilməsi məqsədi ilə
optimal inklüziv təhsil modellərinin tətbiq edilməsi;
2.5.2. məktəbəqədər və ümumi təhsil müəssisələri
təhsilverənlərinin inklüziv təhsil üzrə məqsədli əlavə təhsilinin
təmin edilməsi.
3. Təhsilin nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli
tənzimləmə mexanizmlərinə malik, dövlət–ictimai xarakterli və
dövlət–biznes partnyorluğuna əsaslanan idarəetmə sisteminin
formalaşdırılması.
3.1. Təhsil sisteminin tənzimlənməsinin və dövlət təhsil
sektorunun idarə edilməsinin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə
əsasında yenidən qurulması:
3.1.1. tənzimləmə və idarəetmə funksiyalarını həyata
keçirən dövlət qurumlarının səlahiyyət və məsuliyyət dairəsinin
beynəlxalq təcrübəyə uyğun yenidən müəyyənləşdirilməsi;
3.1.2. təhsil pillələri və səviyyələrinin beynəlxalq
təcrübəyə uyğunlaşdırılması:
3.1.2.1. məktəbə hazırlıq təhsilinin (1 il) icbariliyinin
təmin olunması;
3.1.2.2. erkən yaşlı uşaqların məktəbəqədər təhsillə
əhatəsinin 90 faiz səviyyəsinə çatdırılması;
3.1.2.3. 10 illik icbari ümumi orta təhsil və 2 illik tam
orta təhsil modelinə mərhələli şəkildə keçidi təmin etməklə, 12
illik ümumi təhsil sisteminin yaradılması;
3.1.2.4. tam orta təhsil səviyyəsində təhsil müəssisələrinin müxtəlif istiqamətlər üzrə bölünməsi;
3.1.2.5. təhsil müəssisələrinin infrastrukturuna dair
norma, standart və qaydaların təkmilləşdirilməsi;
3.1.3. beynəlxalq təcrübə əsasında təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası sisteminin yaradılması;
3.1.4. təhsil sahəsində dövlət-biznes partnyorluğu sisteminin yaradılması;
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3.1.5. təhsil sistemində dövlət sifarişinin formalaşdırılmasına yenidən baxılması, ölkənin siyasi, iqtisadi və sosial
inkişafının real tələbatına əsaslanaraq prioritet sayılan sahələr
üzrə kadr hazırlığının təmin edilməsi;
3.1.6. ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul və
yerləşdirmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi, dövlət və özəl
ali təhsil müəssisələrinə ödənişli təhsil üzrə qəbul planının ləğv
edilməsi və dövlət sifarişinin yalnız ixtisaslar üzrə
müəyyənləşdirilməsi;
3.2. təhsil müəssisələrində nəticəyönlü və şəffaf
idarəetmə modelinin yaradılması:
3.2.1. təhsil müəssisələrinə idarəetmə, akademik, maliyyə
və təşkilati muxtariyyət verilməsi;
3.2.2. təhsil müəssisələrində strateji idarəetmənin tətbiqi
mexanizmlərinin yaradılması;
3.2.3. maraqlı tərəflərin nümayəndələrinin iştirakı təmin
edilməklə təhsil müəssisələrinin dövlət-ictimai xarakterdə
(Valideyn–Müəllim Assosiasiyası, İdarəedici Şura, Qəyyumlar
Şurası və s.) idarə olunmasının təmin edilməsi;
3.3. təhsilin keyfiyyətinin təminatı üzrə yeni sistemin
yaradılması:
3.3.1. qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında təhsilin
pillələri və səviyyələri üzrə keyfiyyət standartları və
göstəricilərinin hazırlanması;
3.3.2. ömür boyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiya
Çərçivəsinin yaradılması və tətbiqi;
3.3.3. beynəlxalq təhsil proqramlarının tanınması və
təhsil müəssisələrində dövlət təhsil proqramları ilə yanaşı
ödənişli əsaslarla tətbiqi;
3.3.4. təhsil müəssisələrinin reytinq sisteminin
yaradılması;
3.3.5.
qabaqcıl
beynəlxalq
təcrübə
əsasında
məktəbəqədər və ümumi təhsil üzrə pedaqoji və idarəetmə
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heyətinin müstəqil sertifikatlaşdırma (lisenziyalaşdırma)
sisteminin yaradılması;
3.3.6. keyfiyyətin yaxşılaşdırılması üçün stimullaşdırma
mexanizmlərinin, təhsil sistemində innovativ fəaliyyəti
stimullaşdıran qrant sisteminin yaradılması və tətbiqi;
3.3.7. təhsil proqramları, tədris resursları, təlim
metodikaları, təhsilverənlər, təhsil müəssisələri arasında
sağlam rəqabətin stimullaşdırılması, rəqabət elementlərinin
müəyyənləşdirilməsi və tətbiq edilməsi;
3.4. təhsilin idarə olunmasının məlumat sistemləri və
yeni hesabatvermə modelinin yaradılması:
3.4.1. bütün təhsil pillələri üzrə Təhsilin İdarə
olunmasının Məlumat Sistemləri və “Tələbə–məzun” sistemi
əsasında hesabatvermə, təhlil və proqnozlaşdırma sisteminin
yaradılması və mütəmadi yenilənməsinin təmin edilməsi;
3.4.2. təhsil müəssisələrində məlumat bazalarının,
məzun–koordinasiya–informasiya sistemlərinin yaradılması,
onların mütəmadi yeniləndirilməsi və idarəetmə prosesində
istifadəsinin təmin edilməsi;
3.4.3. əmək bazarının mütəmadi öyrənilməsi sisteminin
yaradılması;
3.5. qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq, təhsil
pillələrinin bütün səviyyələrini əhatə edən yeni qiymətləndirmə
mexanizmlərinin hazırlanması:
3.5.1. təhsil müəssisələrində keyfiyyətin monitorinqi
(xarici və daxili) və qiymətləndirmə mexanizmlərinin
yaradılması;
3.5.2. ümumi təhsilin səviyyələri nəzərə alınmaqla,
şagird nailiyyətlərinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi üzrə
sistemin təkmilləşdirilməsi;
3.5.3. ümumi təhsil müəssisələri şagirdlərinin biliyin
qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq proqramlarda iştirakının
təmin olunması.
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4. Müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili
təmin edən təhsil infrastrukturunun yaradılması.
4.1. Təhsil müəssisələrində informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları əsaslı təlim metodologiyasının tələblərinə
uyğun infrastrukturun yaradılması, hər bir təhsil müəssisəsinin
internetlə, ümumi orta təhsil səviyyəsində hər bir şagirdin
elektron dərsliklərlə yüklənmiş kompyuter-planşetlə təmin
olunması;
4.2. təhsil müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması;
4.3. distant təhsil, istedadlı və xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan uşaqlar üçün təhsil və inkişaf, yaşlıların təhsili, peşəixtisas və təhsil məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri göstərən
regional universal mərkəzlərin yaradılması;
4.4. müasir təminatlı peşə-tədris mərkəzlərinin və komplekslərinin yaradılması;
4.5. məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin yaradılması,
onların fəaliyyətinin stimullaşdırılması mexanizmlərinin
hazırlanması;
4.6. kampusların yaradılmasının təşviqi;
4.7. ömür boyu təhsilə artan tələbatın ödənilməsi üçün
kitabxana fəaliyyətinin modernləşdirilməsi, rəqəmsal təhsil
resurslarından
istifadə
imkanlarının
genişləndirilməsi;
4.8. təhsillə bağlı media və internet resurslarının
inkişafının təmin edilməsi.
5. Təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən istifadə
olunmaqla yeni maliyyələşdirmə mexanizminin yaradılması.
5.1. Təhsilə adekvat həcmdə maliyyə resurslarının cəlb
edilməsi, təhsilin maliyyələşdirilməsi xərclərinin Ümumi
Daxili Məhsula nisbətinin mərhələlərlə 5–6 faizə çatdırılması,
nəticəyönlü büdcə planlaşdırılması və müxtəlif mənbəli
maliyyələşdirmə mexanizmlərinin yaradılması;
5.2. təhsil müəssisələrini bir təhsilalana düşən xərc
əsasında maliyyələşdirmə mexanizminə keçid;
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5.3. dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisələrində özünümaliyyələşdirmə prinsiplərinin təşviqi, ödənişli təhsil
xidmətlərinin göstərilməsinin dəstəklənməsi;
5.4. büdcədənkənar vəsaitlər hesabına formalaşdırılan
Təhsilin İnkişafı Fondunun yaradılması;
5.5. təhsil tədqiqatlarının yeni maliyyələşmə mexanizminin tətbiqi;
5.6. mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müvafiq
təhsil qurumları cəlb edilməklə təhsilverənlərin əlavə təhsilinin
dövlət sifarişi əsasında adambaşına maliyyələşdirilməsi;
5.7. təhsil müəssisələrinin keyfiyyət göstəricilərinə əsaslanan investisiya xərcləri sisteminin yaradılması;
5.8. ali təhsil müəssisələrində dövlət büdcəsi vəsaitindən
istifadə
olunmayaraq
məqsədli
kapital
fondlarının
yaradılmasının stimullaşdırılması;
5.9. aztəminatlı ailələrdən olan uşaq və gənclər üçün
bərabər təhsil imkanlarının yaradılması məqsədi ilə maddi
dəstək sisteminin yaradılması;
5.10. müəllimlərin maddi motivasiyasının yaxşılaşdırılması, onların illik əmək haqqının adambaşına düşən
Ümumi Daxili Məhsula nisbətinin mərhələlərlə, səriştə və
nəticə əsasında diferensiallaşdırmaqla 1,8–2 dəfəyədək
artırılması;
5.11. tam orta təhsildə bir şagirdə düşən illik xərclərin
adambaşına düşən Ümumi Daxili Məhsula nisbətinin
mərhələlərlə 2 dəfəyədək artırılması;
5.12. müasir, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan təhsil infrastrukturunun, o cümlədən elektron
təhsilin yaradılmasına əlavə vəsaitlərin ayrılması;
5.13. təhsil şəbəkəsində rasionallaşdırma tədbirləri həyata
keçirməklə, regionlar arasında təhsilin keyfiyyətini bərabərləşdirmək üçün ucqar regionlarda yerləşən təhsil müəssisələri
üçün əlavə maliyyələşmənin təmin olunması;
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5.14. təhsilə çıxış imkanlarını yaxşılaşdırmaq üçün
maliyyə mexanizmlərinin, o cümlədən tələbə kreditləri
sisteminin genişləndirilməsi;
5.15. məktəbəqədər və ümumi təhsil müəssisələrində
uşaqlara pulsuz əsasda müvafiq xidmətlərin (dərs və ya təlim
vəsaitləri və s.) göstərilməsi.
8. Strategiyanın həyata keçirilməsi
Strategiyanın uğurlu həyata keçirilməsinin əsas şərtləri
onun məqsədi və məzmunu haqqında aydın təsəvvürün
yaradılması, ictimai dəstək qazanması və reallaşmasını təmin
edən effektiv icra mexanizminin formalaşdırılmasıdır.
Strategiyanın məqsədi və məzmunu kütləvi informasiya
vasitələri və digər üsullarla əhaliyə, təhsil müəssisələrinin
pedaqoji heyətinə və digər hədəf qruplarına çatdırılır.
Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyət planı
beynəlxalq ekspertlər cəlb olunmaqla hazırlanır və təhsil
sisteminin hazırlığı nəzərə alınaraq, islahatların məqsədini və
strateji
istiqamətləri,
seçilmiş
prioritetləri,
onların
reallaşdırılması üçün qəbul olunmalı dövlət proqramlarını,
icraya məsul və tərəfdaş qurumları, ara və yekun hədəfləri və
icra dövrünü müəyyən edir.
Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyət planı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq
olunur.
Azərbaycan
Respublikasının
Nazirlər
Kabineti
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə Strategiyanın
icrasının gedişi barədə hər il üzrə hesabat təqdim edir.
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