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ÖN SÖZ
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası yarandığı vaxtdan
etibarən ölkədə elmi pedaqoji ədəbiyyat fonduna malik əsas
kitabsaxlayıcı olaraq həmişə oxucularla səmimi münasibətdə
olmuş, onların mütaliəyə olan maraq və tələbatlarını ən yüksək
səviyyədə ödəməyə çalışmışdır. Sizin qarşınızdakı bu kitabda
kitabxanamızın 30 illik yubileyi dövründə keçdiyi çətin və
şərəfli yoldan ətraflı söhbət açılır.
Kitabın birinci hissəsində REPK-nın yaranmasından
müstəqilliyimizə qədər olan dövrdəki fəaliyyəti, Təhsil
Nazirliyi sistemindəki kitabxanaların elmi-metodik əlaqələndirmə mərkəzi olaraq onlarla apardığı metodik, biblioqrafik və
kitabxanaçılığın digər sahələrini əhatə edən praktiki fəaliyyətindən danışılır.
İkinci hissədə, əsasən, müstəqillik illərində kitabxana
işinə bir prioritet sahə olaraq dövlətimizin diqqət və
qayğısından, REPK-nın öz fəaliyyətində yeni metod və
texnologiyaların tətbiqindən və bu işdə məktəb kitabxanaları
ilə qarşılıqlı əlaqəsindən bəhs edilir.
Bu kitab ümumtəhsil məktəbləri, orta ixtisas müəssisələri
və peşə məktəblərinin kitabxanaçıları, həmçinin ali və orta
ixtisas məktəblərinin kitabxanaçılıq fakültələrinin bakalavr və
magistr pillələrinin tələbələri vəbütün kitabxana işi ilə
maraqlananlar üçün nəzərdə tutulub.
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Azərbaycanda Məktəb Kitabxanalarının İnkişaf Tarixi
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası
İlk məktəb kitabxanalarının yaranması və inkişafı.
Azərbaycanın təhsili şərəfli bir yol keçmişdir. Zahirən bu
sahə çox asan fəaliyyət sahəsi kimi görünür. Ancaq təhsil
sferasının daxilinə girdikcə onun nə qədər mürəkkəb sahə
olduğunu aydın hiss etmək olur. Təhsil, təkcə məktəb, direktor,
müəllim, şagird, valideyn münasibətlərinin cəmi deyil. Burada
tarixi təcrübə, milli ənənə, bəşəri dəyərlər cəmləşmişdir. Təhsil
sosial piramidanın hər bir təbəqəsinin marağı daxilindədir. Ona
görə də təhsillə bağlı hər bir sahənin paralel olaraq inkişafı
labüddür. Təhsil ilk növbədə bilik deməkdir. Bilik isə kitablarda toplanmışdır. Kitabların cəmləşdiyi kitabxanaların təhsilin inkişafında rolu danılmazdır.
Hələ lap qədim dövrlərdən başlayaraq zəmanəmizə qədər
fəaliyyət göstərən məktəblərin yanında təhsil kitabxanaları
yaradılmış, onların inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılmışdır.
Dünyada ilk məktəblərin yaranması haqqında məlumat verən
Şumerşünas alim S. Kramer yazır: “Şumer məktəbi yazının
kəşfi və təkmilləşdirilməsi nəticəsində yaranmışdır. Yazının
yayılması, kütləviləşməsi yeni sənətkarların-mirzələrin
meydana gəlməsinə səbəb oldu. İlk dövrdə mirzələr ancaq
kitab yazır, oxumaqla məşğul olurdularsa, zaman keçdikcə
onlar yazı yazıb oxumağı da öyrətməyə başladılar. Beləliklə,
ilk məktəblər meydana gəldi. İlk məktəblər (edubbalar) mirzələrin evlərində, sonralar isə məbəd və saraylarda yaranmışdı.
Məktəb (edubba) kitabələr evi adlanırdı. Şumer məktəbləri ilk
zamanlar məbədlərin yanında fəaliyyət göstərmiş, tədricən
müstəqilləşmişlər. Şumerdə kitabələr evi adlanan məbədlər isə
zaman keçdikcə təkamülə məruz qalaraq mədəni-maarif mər5
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kəzlərinə çevrilmişdir. Belə mərkəzlər bilik evi adlanırdı. Bilik
evlərinin yanında kitabələri (lövhəcikləri) saxlayan kitabxanalar fəaliyyət göstərirdi”.
Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin banisi, Bakı
Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin
kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar mədəniyyət işçisi, BMT yanında Beynəlxalq
İnformasiyalaşdırma Akademiyasının akademiki, Prezidentin
fəxri təqaüdçüsü, “Şöhrət” ordenli, tarix elmləri doktoru,
professor A.Xələfov yazır: “Yazının yaranması, kitabçılığın
inkişafina böyük təsir etdi. Kitabı hazırlamaq işinə daha çox
insan: yazı materialları (gillövhələr) hazırlayanlar, yazı
mətnlərini gil lövhələr üzərinə köçürən mirzələr, onun möhkəmliyini təmin etməyə xidmət edən emalatxana işçiləri, nəhayət, hazır kitabələri toplayıb saxlayan, onun qorunmasını təmin
edən kitabxanaçılar cəlb edilmişdi. Kitab yazıb oxuya bilən
adamların sayı çoxalmışdı. Cəmiyyətdə baş verən bu mühüm
proses məktəblərin yaranmasına səbəb oldu”.
Göründüyü kimi ilk məktəblər yaranmağa başladığı
gündən təhsil kitabxanaları məktəblərin strukturuna daxil
olmuş, onun tərkib hissəsini təşkil etmişlər. Kitabsız təhsil
olmadığı kimi, kitabxanasız da məktəb yoxdur.
Dünyanın ən qədim mədəni xalqlarından biri olan
Azərbaycanda təhsil kitabxanalarının yaranması, formalaşması
və inkişafı çox mürəkkəb və çətin tarixi şəraitdə formalaşmışdır. Ərəblərin işğalından sonra islam dinini təbliğ etmək
məqsədi ilə məscidlər açılmış, məscidlər yanında müsəlman
məktəbləri-mədrəsələr təşkil edilmiş, onların nəzdində isə
kitabxanalar yaradılmışdır. Mədrəsələrin kitabxana fondu ya
onu təşkil edən adamın şəxsi kolleksiyası hesabına, ya da
6
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bunun üçün ayrılmış xüsusi vəsait hesabına təşkil olunurdu. İlk
mədrəsələr Ərdəbildə, Təbrizdə, Bərdədə, Gəncədə və s. böyük
şəhərlərdə meydana gəlmişdir. İslam dünyasında kitabxana
üçün xüsusi formalı konstruksiyalar fikirləşmişdilər. Kitabxanalar ayrıca binalarda yerləşirdilər. Mərkəzdə böyük, hündür
tavanlı, bəzəkli zal olurdu. Divarlar ağardılır, rəngli mərmərlə
bəzədilirdi. Qapılara bahalı pərdələr asır, döşəməyə xalılar
salırdılar. Oxucular bu xalıların üstündə otururdular. Bu
kitabxanalarda ilahiyyat kitablarından başqa dünyəvi elmlərə –
astronomiya, tibb, fəlsəfə, riyaziyyat və s. fənlərə dair kitablar
var idi. Kitablar rəflərdə saxlanılırdı. Ən qiymətli kitablar və
Quranın nadir nümunələri xüsusi vitrinlərdə yerləşdirilirdi.
Kitabların tozdan, həşəratlardan və oğrulardan qorunmasına
xüsusi əhəmiyyət verilirdi. Bu işlərə kitabxanaçı -sahibcavabdeh idi. Bütün oxuculara pulsuz kağız, mürəkkəb və lələk
verilirdi. Çünki oxucular adətən bura oxumaqdan çox
köçürməyə gəlirdilər. Mədrəsə kitabxanaları ilk ictimai
kitabxanalar hesab olunur, bütün müəllimlər, tələbələr və
təhsilli şəxslər buradan istifadə edə bilərdilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, mədrəsə və məktəb kitabxanaları hər şeydən əvvəl dinin təbliğinə yönəldilsə də o dövrdə
əhalinin maariflənməsi baxımından böyük rol oynamışlar.
1127-ci ildə Xoy şəhərində Əbu Ruh əl Fərəc ibn Abdullah
ibn-Xələf əl-Xüvəyyinin təşkil etdiyi mədrəsə, 1134-cü ildə
tikilmiş "Əhmədağa" mədrəsəsi, eləcə də Əbu Abdullah
Məhəmməd əl-Qəzvini əl-Maraği tərəfindən təşkil olunmuş
"Atabəğiyyə" və "Əl-Kafiyəddin" mədrəsələri bu dövrdə Azərbaycanda maarifin yüksək inkişafına əyani sübutdur.
XIV-XVəsrdə Səfəvilərin mədəni-maarif quruculuğunda
həyata keçirdikləri islahatlar Azərbaycanın milli-mədəni inkişafının vacib tərkib hissəsi hesab olunur. Şah İsmayıl Xətainin
7
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kitaba və kitabxana işinə xüsusi himayəsi nəticəsində bu sahə
nəinki sürətlə inkişaf etmiş, eləcə də Azərbaycan tarixində
məhz bu dövrdən kitabxanaçılıq işi hörmətli bir sahəyə çevrilmişdir. Bu dövrdə təşkil edilmiş məktəb və mədrəsələrlə
yanaşı, ali tipli təhsil müəssisələri nəzdində də kitabxanalar
fəaliyyət göstərirdi. Güman etmək olar ki, ilk mərhələdə xeyli
kiçik fondu olan bu növ kitabxanalar, əsasən, sonrakı mərhələdə vəqf olunmuş kitablar hesabına, eləcə də şagirdlərin şəxsi
səyi nəticəsində zənginləşirdi. Alimlər tərəfindən yazılmış,
məşhur xəttatlar tərəfindən üzü köçürülmüş, müzəhhiblər və
nəqqaşlar tərəfindən haşiyələrlə bəzədilmiş kitablar bu kitabxanalarda saxlanılırdı. Hər bir mədrəsənin kitabxanasında tədris
edilən fənlərin təmayülünə uyğun kitablar olurdu.
Çar Rusiyası Şimali Azərbaycanın istilasına nail olduqdan sonra burada məktəb və mədrəsələrdən başqa qəza, şəhər,
müsəlman və s. tipli məktəblər açıldı. İstila dövründə təşkil
edilən məktəb və mədrəsə kitabxanalarında kitablar əlverişsiz
otaqlarda və guşələrdə pis vəziyyətdə saxlanılırdı. Kitab fondunun mühafizə edilməsinə və saxlanılmasına məktəbdarlar rəhbərlik edirdi. Məktəb və mədrəsə kitabxanalarının sayına və
kitab fonduna gəldikdə isə bu barədə arxiv sənədlərində, dövri
mətbuatda dəqiq məlumat azdır.
Maarifçilik dövründə təhsil bütün sosial bəlalardan qurtuluş yolu hesab edilirdi. İnsanın ziyalılıq meyarı onun mütaliəyə
və kitaba olan münasibəti idi. Kitabxanalar artıq “gül bağı”,
“xəzinə” deyil, mütərəqqi ideyaların yayılması üçün bir vasitə
idi.
1853-cü ilin oktyabrında təsdiq edilmiş yeni nizamnaməyə görə Azərbaycanda ilk 3 ibtidai şəhər məktəbi (Qubada
10.XI. 1854,-Lənkəranda 21.XI. 1856,-Ordubadda 15.IX.1854)
açılmış və onların nəzdində kitabxanalar təşkil edilmişdi.
8
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Azərbaycanda ibtidai şəhər məktəblərinin əsaslı kitabxanalarının kitab fonduna dair dəyərli məlumatlar vardır; 1865ci ildə Quba ibtidai məktəbinin kitabxanasında 64 adda kitab, 1
ədəd əsas təlim metodu cədvəli, 1 ədəd səyyar əlifba, 1 ədəd
digər tədris vəsaiti (şagirdlərin sayı 48); Ordubad ibtidai məktəbində 133 adda, 560 nüsxə kitab (şagirdlərin sayı 52), bunlardan Avropa dillərində 2 adda, 7 nüsxə, qalanları isə rus
dilində, 1 qlobus, 2 atlas, 6 şəkil; Lənkəranda 93 adda, 238
nüsxə (şagirdlərin sayı 58) kitab mövcud idi. Ümumiyyətlə,
1865-ci ildə dövlət məktəblərinin (7 qəza, 3 ibtidai) kitabxanalarında 2075 adda, 6516 nüsxə və 70 ədəd digər tədris vəsaitləri olmuşdur.
1860-1870-ci illərdən başlayaraq, 1864-cü ilin iyulunda
təsdiq edilmiş “İbtidai xalq məktəblərinə dair Nizamnamə” ilə
əlaqədar, dövlət tərəfindən şəhər və kəndlərdə yeni ibtidai
məktəblər açılıb kitabxanalar təşkil edildi. İbtidai məktəblər
açılarkən onun binası hazır olduqdan dərhal sonra kitabxanası
təşkil edilirdi. İbtidai məktəblər 3 qisimdə-şəxsi, ictimai və
dövlət məktəbləri kimi təşkil edilirdi. Açılan hər bir məktəbin
tarixi ilə kitabxananın tarixi eyniyyət təşkil edirdi. Ancaq heç
də açılan bütün ibtidai məktəblərin nəzdində bu hal mövcud
deyildi. Belə ki, 1889-cu il məlumatına görə Bakı quberniyasında 40 ibtidai məktəbdən 30-nun, 1902-ci il məlumatına görə
isə Gəncə quberniyasında 119 ibtidai məktəbdən 96-nın kitabxanası var idi.
Bu ibtidai məktəb kitabxanalarının kitab fonduna dair
arxiv sənədlərində və dövri mətbuatda dəyərli məlumatlar vardır. 1867-ci ildə 75 şagirdi olan Mərəzə məktəbinin kitabxanasında 47 nüsxə kitab olmuşdur. Bu dövrdə Ordubad ibtidai
məktəbinin kitabxanası daha zəngin idi. Onun həm əsaslı və
həm də şagird kitabxanası var idi. Onun əsaslı kitabxanasında
9
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1877-ci ilin 1 yanvarında 195 adda 431 nüsxə, şagird kitabxanasında 109 adda 114 nüsxə kitab var idi. Həmin ildə Cəbrayıl
məktəbinin kitabxanasında 48 adda, 48 nüsxə kitab var idi.
1884-cü ildə Salyan Normal kənd məktəbinin kitabxanasında
150 adda, 417 nüxsə kitab qəzet və məcmuə var idi ki, buraya
Nizami, Füzuli, Hafiz, Sədi və başqalarının əsərləri ilə yanaşı
görkəmli rus yazıçı və şairlərindən Puşkin, Qoqol, Lermontov,
Ostrovski, Turgenyev və başqalarının əsərləri də daxil idi.
Keçən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq XX əsrin II onilliyinə qədər Azərbycanda ibtidai məktəb kitabxanalarının sayı
və kitab fondu ilbəil artmışdır. Belə ki,1884-cü ildə Gəncə quberniyasında olan 18 ibtidai məktəb kitabxanasında (məktəblərin sayı 119) 4093 nüsxə kitab var idi ki, bunlardan orta hesabla hər bir məktəb kitabxanasına 227 nüsxə kitab düşürdü.
Həmin ildə Bakı quberniyasında olan 30 ibtidai məktəb kitabxanasında (məktəblərin sayı 40) 3755 nüsxə kitab var idi və hər
məktəb kitabxanasına təxminən 125 nüsxə kitab düşürdü.
1902-ci ildə Gəncə quberniyasında 96 ibtidai məktəb
kitabxanasında 45825 nüsxə, orta hesabla bir kitabxanada 477
nüsxə kitab var idi. Bakı quberniyasında isə 95 ibtidai məktəb
kitabxanasında 52033 nüsxə, təxminən bir kitabxanada 548
nüsxə kitab vardı.
Azərbaycanda Çar Rusiyası dövründə ibtidai məktəb kitabxanalarının kitab fondu dövlət hesabına zəif artırdı. Ancaq
Azərbaycan ictimaiyyəti və dövrün qabaqcıl maarifçiləri gənc
nəslin təlim - tərbiyə işində işğalçı dövlətə ümid bəsləmirdilər.
Onlar kənd və şəhərlərdə məktəblər açaraq onlara maddi əşya
və vəsaitlə (pul, kitab, paltar, yanacaq) yardım edirdilər. Xalq
tərəfindən toplanmış pul məbləğinin müəyyən faizi məktəb
kitabxanasının kitab fonduna və digər tədris vəsaitlərinə xərc10
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lənirdi. Həmçinin bu hesabdan kasıb ailələrin uşaqlarına tədris
vəsaitləri, paltar alınıb pulsuz verilirdi.
İbtidai məktəb kitabxanaları aşağıdakı vəzifələri yerinə
yetirirdi:
1. Kitabxanalar kitabları şagirdlərin yaş və bilik səviyyələrinə müvafiq olaraq seçib əldə etməli idi. Bu vəzifənin
yerinə yetirilməsinə Xalq Maarifi Nazirliyi yanında təşkil edilmiş Elmi Komitet və ya Pedaqoji Sovetlər, Tədris Dairə İdarəsi
rəhbərlik edirdilər .
2. İbtidai məktəb kitabxanaları şagirdlərdə mütaliəyə
həvəs oyatmalı, onlar məktəbdə verilən təlim və təhsili sinifdən
və məktəbdənkənar mütaliə ilə genişləndirməli və möhkəmləndirməlidirlər.
3. Kitabxana şagirdlərə kitabdan müstəqil, şüurlu, bacarıqlı istifadə etmək vərdişi aşılamalıdır. İbtidai məktəbin başlıca vəzifəsi şagirdlərin nəinki mütaliə vərdişlərini formalaşdırmaq, həmçinin onlarda mütaliəyə tələbatı və kitaba məhəbbəti inkişaf etdirmək və dərinləşdirməkdir ki, məktəbi bitirdikdən sonra bu vərdiş uşaqların şəxsi təhsilində, onlar
tərəfindən kitabların süurlu və səmərəli mütaliəsinə kömək
etsin.
4. Geniş xalq kütlələrinin maarflənməsi məqsədi ilə ibtidai məktəb kitabxanaları yalnız məktəblilərə yox, kənd əhalisinə- gənclərə və valideynlərə, məktəbin yetirmələrinə də
xidmət etməli idi.
5. İbtidai məktəb kitabxanalarının vəzifələrindən biri də
bütün il ərzində şagirdlərin mütaliəsinə müntəzəm və ardıcıl
rəhbərlik etmək idi.
Şagirdlərin mütaliəyə böyük həvəs göstərmələrinə baxmayaraq ibtidai məktəb kitabxanalarında uşaq mütaliəsinə dair
kitablar azlıq təşkil edirdi. Kitabxanalarda olan kitablar isə
11
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anti-pedaqoji xarakter daşıyırdı. Mətbuatda mövcud uşaq kitablarından xalq nağıllarının daha faydalı olduğu qeyd edilirdi və
uşaq kitablarının hansı məzmunda olması barədə təkliflər irəli
sürülürdü:
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda məktəb kitabxana işinin və
sinifdənxaric mütaliənin Azərbaycan Demokratik Respublikasının hakimiyyətinə qədər özünəməxsus inkişaf tarixi vardır
və burada bir sıra müxtəlif tip məktəblər fəaliyyət göstərmişdir.
 kilsə məktəbləri;
 mədrəsə və yeni tipli müsəlman məktəbləri;
 qəza məktəbləri;
 şəhər məktəbləri;
 ibtidai məktəblər;
 natamam orta və orta məktəblər;
 sənət və bazar günü məktəbləri.
XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq dövlət məktəblərinin
kitabxanaları nəinki şagirdlərin təlimində, həmçinin, yaşlıların
savadlanmasında, rus mədəniyyəti və ədəbiyyatının yayılmasında, azərbaycanlılar içərisində rus dilinin öyrənilməsində böyük rol oynamışdır. Kitabxana şəbəkəsi və onun kitab fondu ilbəil artmışdır. Kitabxana işinin forma, metod və üsulları təkmilləşdirilmiş və şagirdlərin sinifdənxaric oxu bacarıqları formalaşmışdır. Məsələn,1920-ci ildə respublikamızda 965 məktəb kitabxanası var idisə, 1922-ci ildə onların sayı 1215-ə,
1930-cu ildə isə 2067-yə çatırdı. Bu dövrdə məktəb kitabxanalarına göstərilən qayğı kəmiyyət artımına da səbəb olmuşdu.
Belə ki, 30-cu illərdə dövlət tərəfindən məktəb kitabxanalarının
işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra qərarlar verildi. Bu
qərarların yerinə yetirilməsi nəticəsində məktəb kitabxanalarına ayrılan vəsait artırıldı və yeni məktəb kitabxanaları yara12
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dıldı. Artıq 1940-cı ildə respublikamızda 2480 məktəb kitabxanası fəaliyyət göstərirdi.
1941-1945-ci illərdə müharibə şəraiti ilə əlaqədar məktəb
kitabxanalarının sayı azalaraq 544-ə düşür. Ancaq müharibə
qurtardıqdan dərhal sonra məktəb kitabxanalarının sürətlə bərpasına başlanılır. Artıq 40-cı illərin sonunda respublikamızda
1580 məktəb kitabxanası var idi. Müharibədən sonra nəşriyyatlarda uşaq ədəbiyyatının az və məhdud şəkildə çap olunması
məktəb kitabxanalarının yeni ədəbiyyatla komplektləşdirilməsini xeyli çətinləşdirmişdi. Xüsusilə də Azərbaycan dilində
uşaq ədəbiyyatı xeyli az idi. Buna görə də Azərbaycan hökuməti uşaq ədəbiyyatının nəşrinin genişləndirilməsi haqqında
xüsusi tədbirlər həyata keşirirdi. Artıq 60-cı illərin əvvəllərində
respublikamızda fəaliyyət göstərən 2.657 məktəb kitabxanasına
2 milyon 477 min nüsxə ədəbiyyat verilmişdi. Bu şagirdlərin
ümumi dünya görüşünün formalaşmasında və onların estetik
tərbiyəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda ilk dəfə
hakimiyyətə gəlişindən sonra ölkədə təhsilə, mədəniyyətə diqqət artmağa başladı. Təhsil sistemində islahatlar aparılır, bu
sistemin bütün pillələrində yenidənqurma işləri həyata keçirilirdi. Aparılan islahatlarla əlaqədar ümumtəhsil məktəblərinin və
ali məktəblərin kitabxana şəbəkələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ön plana çəkilmiş, təhsil sistemi kitabxanaları bu sistemin əsas tərkib hissələrindən birinə, atributuna
çevrilmiş, onlara diqqət və qayğı artmışdı. Təhsil sistemi kitabxanalarının qarşısında təhsil prosesinin təşkilində yaxından
iştirak etmək, oxucuların mütaliə mədəniyyətinin yüksəldilməsinə xidmət etmək vəzifəsi qoyulmuşdu. Təhsil sistemi
kitabxanaları böyük inkişaf yolu keçmiş, ali məktəb kitabxanaları, orta ixtisas təhsili müəssisələri kitabxanaları, texniki
13
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peşə məktəbi kitabxanaları, orta ümumtəhsil müəssisələri
kitabxana şəbəkələri formalaşmışdı.
İlk dəfə 1970-ci ilin 23 yanvar tarixində respublika
Nazirlər Soveti “Ümumtəhsil məktəbləri kitabxanalarının dərslik fondlarının pulsuz təmin edilməsi haqqında” qərar qəbul
etdi. Bu qərardan sonra məktəb kitabxanalarının sistemli və
ardıcıl komplektləşdirilməsi üçün zəmin yarandı. Həmçinin,
məktəb kitabxanalarının yenidən qurulması, məktəblilərə xidmət işinin təkmilləşməsi üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilməyə başlanıldı. 1970-1982-ci illərdə, bütün orta təhsil müəssisələrində yaradılmış kitabxanalar və onların kitab fondu tədris
ədəbiyyatı, dərsliklər, dərs vəsaitləri, bədii və elmi ədəbiyyatla
zənginləşdirildi. Belə ki, Əgər 1970-ci ildə 7,9 milyon nüsxə
kitab fonduna malik olan 3749 məktəb kitabxanası var idisə,
1981-ci ildə onların sayı 4238-ə, kitab fondu isə 25,2 milyon
nüsxəyə çatmışdı. Həmçinin, ölkədə kitabxanaların madditexniki bazası möhkəmlənmiş, mövcud binalar əsaslı təmir
edilmiş, kitabxanaların yeni avadanlıqla təchiz edilməsi işi
xeyli yaxşılaşmış, kitabxana fondları durmadan zənginləşmişdi.
Məhz 70-80-ci illərdə respublikamızın qabaqcıl məktəb
kitabxanaları öz işlərini xeyli təkmilləşdirməyə və təhsil sisteminin qarşısında duran vəzifələr səviyyəsində qurmağa nail
olmuşdular. Artıq təhsil kitabxanaları uşaqların mütaliəsinə,
onların tədris-tərbiyə prosesinə, sinifdənxaric oxunun təşkilinə
xidmət edən mədəni-maarif müəssisələri hesab olunurdu.
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası.80-ci illərdə
Azərbaycan hökumətinin məktəb kitabxanalarının işinin təkmilləşdirilməsi sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlərdən biri də
məktəb kitabxanalarına elmi-metodik rəhbərliyi həyata keçirən
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının yaradılması oldu.
14
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Azərbaycan Respublikası üzrə elmi-pedaqoji ədəbiyyatın
milli kitabsaxlayıcısı, Maarif Nazirliyinin çoxsaylı kitabxanalarının elmi-metodik mərkəzi funksiyasını yerinə yetirən, təhsil
ocaqlarında çalışan və təhsil alan yüz minlərlə oxucunun kitabxanalara olan ehtiyacını vahid istiqamətə yönəldən, ədəbiyyatla
təmin edən Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası (REPK) bir
sıra çətinliklərə və maneələrə baxmayaraq təşkil edilmiş və öz
funksiyasını uğurla həyata keçirmişdir.
REPK-nın yaradılmasının maraqlı tarixi vardır: Keçmiş
Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyinin “Azərbaycan
SSR-də xalq maarifinin inkişaf etdirilməsi tədbirləri haqqında”28 iyul 1982-ci il tarixli, 197 nömrəli əmri ilə nazirliyə tabe
olan təhsil ocaqlarının bütün strukturlarının rəhbərlərinə göstəriş verilmişdi ki, onlar təhsilin, şagirdlərin tədris və tərbiyəsinin
günün tələbləri səviyyəsində qurulması ilə bağlı konkret tədbirlər hazırlayıb həyata keçirsinlər. Bununla əlaqədar olaraq
Azərbaycan SSR-nin maarif naziri E.Qafarovanın “Respublika
Elmi Pedaqoji Kitabxanasının yaradılması haqqında” 1982-ci
ilin 1 yanvar tarixində imzaladığı 332 nömrəli əmrinə əsasən
nazirliyin səlahiyyətli strukturlarının məsul işçilərinə tapşırılır
ki, 1982-1983-cü illərdə REPK-nın açılması üçün lazımi
sənədləşdirməni bir ay müddətinə başa çatdırıb təqdim etsinlər.
1983-cü il 24 yanvar tarixində isə İsmixanova Tamilla Əşrəf
qızı Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasına direktor vəzifəsinə təyin edilir.
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Eyni zamanda REPK-a fəaliyyətinin hüquqi elmi təminatını yaradan “Əsasnamə”sini hazırlayır.“Əsasnamə” 5 mart
1983-cü il tarixində keçmiş Maarif Nazirliyi tərəfindən təsdiq
edilir.
“Azərbaycan Respublikası Maarif Nazirliyi Respublika
Elmi Pedaqoji Kitabxanasının Əsasnaməsi”nin ümumi müddəalarında kitabxananın elmi və sosial siması aşkarlanır.
“Əsasnamə”nin 1.1. bəndində deyilir:
 Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası (REPK) elmi
sahəvi kitabxanadır, xalq maarifi işçilərinə və respublika
Maarif Nazirliyinin kitabxana şəbəkələrinə xidmət edən informasiya- biblioqrafiya, elmi metodik və əlaqələndirmə mərkəzi,
ölkəmizin pedaqoji ədəbiyyatının saxlanan əsas yerdir.
 REPK-a vahid elmi pedaqoji informasiya sisteminə
daxildir. Respublikanın xalq maarifi işçilərinə, pedaqoji müəssisələrinə kitabxana-biblioqrafiya xidmətini həyata keçirir.
Burada REPK-nın Maarif Nazirliyinin kitabxanalarının
nəşriyyat fəaliyyətinin ümumi planınıntərtibçisi olması da
xüsusi qeyd olunurdu ki, bu da REPK-nın gələcəkdə respubli16
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kada nəşr edilmiş pedaqoji ədəbiyyatın təbliğatçısı və əlaqələndiricisi kimi fəal mövqeyini müəyyən edirdi.
O vaxt kitabxananın harada məskunlaşacağı məsələsi də
diqqət mərkəzində idi. Belə ki, Azərbaycan Respublikası maarif nazirinin müavini A.P.Əfəndiyev 3 oktyabr 1983-cü il
tarixli, 2584- PMU nömrəli məktubu ilə keçmiş Oktyabr
(indiki Yasamal) rayonunun Xalq Maarif Şöbəsinin müdiri
E.Səlimova rəsmi şəkildə müraciət edir ki, rayondakı 161 nömrəli məktəbin binasında REPK-a üçün yer ayrılması imkanlarını nəzərdən keçirsin, on gün müddətinə görülmüş tədbirin
nəticəsi haqqında nazirliyin rəhbərliyinə məlumat versin.
Maarif nazirinin 21 noyabr 1983-cü il tarixli, 175 nömrəli
sərəncamı ilə əldə edilmiş razılığa əsasən 161 nömrəli məktəbin direktoru B.Həşimova göstəriş verilir ki, məktəbin birinci
mərtəbəsində iki sinif otağını kitabsaxlayıcı və işçi otağı üçün
azad etsin. Bu məsələ çətinliklə də olsa həll olunur.

Kitabxananın quruluşu - direktor, direktor müavini və 15
yardımçı bölməni özündə birləşdirən 4 müstəqil şöbədən ibarət
idi. Şöbələrin adları nazirlik tərəfindən aşağıdakı kimi təyin
edilmişdi:
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1. Kitab mübadiləsi, komplektləşdirmə, elmi tərtibat şöbəsi.
2. Oxuculara xidmət şöbəsi.
3. Kitabsaxlama və biblioqrafiya.
4. Elmi-biblioqrafiya və metodika şöbəsi.
Lakin şöbələrin adları məqsəd və vəzifələrini dəqiq
müəyyənləşdirmək üçün nazirliyin razılığına əsasən REPK-nın
daxili əmri ilə aşağıdakı kimi dəyişdirilmişdi.
1. Elmi-kitabişləmə və komplektləşdirmə şöbəsi ;
2. Elmi-metodika şöbəsi;
3. Elmi- məlumat və biblioqrafiya şöbəsi.
4. Oxuculara xidmət şöbəsi.
Maarif nazirinin 5 mart 1983-cü il tarixli, 57 nömrəli
əmrinə əsasən kitabxanaya III dərəcəli status verilmişdir. Bu
əmr kitabxananın həm işçi tərkibini (kitabxanaya 37 nəfərlik
ştat müəyyən edilmişdir ki, bunun 32 nəfəri bilavasitə kitabxana işi ilə məşğul olacaq şəxslər idi), həm də onun fəaliyyət
istiqamətini və funksiyalarını aydınlaşdırırdı.
Qısa zaman ərzində REPK-nın şöbələri öz işlərini elmi
prinsiplər əsasında qurmağa müvəffəq olmuşdular. Yalnız kitabxananın bir mühüm sahəsi – “Oxuculara xidmət şöbəsi”
1983-1985-ci illər arasında müvafiq şərait olmadığına görə
oxucu qəbul edə bilməmişdir.
REPK-a yarandığı gündən fəaliyyətini ən çox kitab fondunun komplektləşdirilməsinə, soraq-məlumat aparatının təşkilinə, elmi-metodik işə yönəltmiş, bir sıra təşkilati məsələlərin
həllinə çalışmış və buna nail olmuşdu. Lakin kitabxana üçün
ayrılmış iki sinif otağı heç də onu qane edəcək şəraitin yaradılması demək deyildi. Maddi-texniki bazanın hədsiz dərəcədə
məhdudluğu onun geniş fəaliyyət göstərməsinə, işin tələb
olunan səviyyədə qurulmasına, sözün həqiqi mənasında imkan
18
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vermirdi. Bu vəziyyətlə nə kitabxananın rəhbərliyi, nə də onun
yaradıcı kollektivi razılaşa bilmirdilər. Dəfələrlə Maarif Nazirliyinə kitabxanaya münasib binanın verilməsi ilə bağlı müraciət
edilməsinə baxmayaraq bu məsələ həll olunmamış qalırdı. Bu
vaxt problemin həllini ləngidən daha bir hadisə baş verdi.
REPK-nın direktoru T.Ə.İsmixanova tutduğu vəzifədən azad
olundu. Bu yenicə formalaşmağa başlayan kitabxananın fəaliyyətində və inkişafında bir çox çətinliklərin yaranmasına səbəb
oldu. Lakin özünün tükənməz mübarizə əzmi, iradəsi, inadkarlığı və kollektivin dəstəyi ilə o, 1985-ci ildə yenidən öz vəzifəsinə bərpa olundu. Kitabxananın yeni bina ilə təmin edilməsi
məsələsi yenidən nazirlikdən tələb olundu. Təəsssüf ki, bina
məsələsi yenə də həll olunmamış qalmaqda idi. Bu zaman
kitabxananın rəhbərliyi və digər məsul işçiləri nazirliyin razılığı olmadan, qorxmazlıq və cəsarət nümayiş etdirərək kitabxananı yenicə istifadəyə verilən Respublika Mərkəzi Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutuna məxsus doqquz mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsinə köçürürlər. Artıq REPK-a 1985-ci ildən
bu binada 1,5 min kvadrat metrlik bir sahədə özünün bütün
strukturlarını tam şəkildə bərpa etmiş və geniş fəaliyyətə başlamağa nail olmuşdu.
Qeyd etmək lazımdır ki, qəbul edilmiş bir sıra rəsmi
sənədlər, görülən tədbirlər, elmi axtarışlar, ölkə hüdudlarından
kənarda olan əsaslı kitabxanalarla elmi və mədəni əlaqələr
kitabxananın fəaliyyətini nəinki tənzimləmiş, habelə onun
həyatında, kitabxana işçilərinin yaradıcılığında oyanış əhvalruhiyyəsi yaratmışdır ki, bu da kitabxananın bir sıra nailiyyətlər qazanmasına səbəb olmuşdu.
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Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası
elmi -metodik mərkəz kimi
Dünya təcrübəsində kitabxana işçiləri və görkəmli
kitabxanaşünas alimlər belə bir qənaətə gəlmişlər ki, metodik
təminat işi kitabxana işinin vacib sahələrindən biri kimi
perspektivlidir və onun inkişaf etdirilməsi olduqca vacibdir.
Metodik təminat dedikdə ilk növbədə kitabxanaların fəaliyyətinin dinamik inkişafına yönəlmiş, nəzəri əsaslara və mütərəqqi təcrübəyə söykənən, özündə rəngarəng forma və üsulları
birləşdirən müxtəlif metodik proseslərin hazırlanıb həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar əhalinin kitabxana xidmətinin optimallaşdırılması ilə əlaqədar meydana çıxan problemlərin həlli, idarəetmə orqanlarının qərar və sərəncamlarının
icrası, kitabxana işçilərinin peşə səviyyəsinin artırılması, normativ-hüquqi sənədlərin yerinə yetirilməsi, əmək qabiliyyətinin
artırılması, bir sözlə, kitabxanaların öz sosial funksiyalarının
həyata keçirilməsinə yönəlmişmetodik tədbirlərin hazırlanmasına və s. yönəldilir. Metodik vəsaitlərin (tövsiyələrin, göstəricilərin, əsasnamələrin, təlimatların və s.) tərtib edilməsi, kitabxana işçilərinin yerlərdə təlimatlandırılması, kitabxana işinə
dair müşavirə, seminar, konfrans, praktikum, treninqlərin təşkili, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi, kitabxana işinə
dair məqsədli proqramların, strateji planların hazırlanması və
həyata keçirilməsi və s. iş üsulları metodik təminatın əsas formalarıdır.
80-ci illərdə respublikamızda ümumtəhsil məktəblərində
kitabxana xidmətinin təşkili və bu işə metodik rəhbərlik
dövrüntələblərinə cavab vermirdi. Maarif Nazirliyinin bütün
kitabxanalarına elmi-metodik rəhbərlik çətin və mürəkkəb iş
olduğu üçün böyük məsuliyyət tələb edirdi. Lakin REPK-nın
20
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rəhbərliyi və ayrı-ayrı şöbələrin işgüzar mütəxəssisləri səy göstərərək bu çətin və mürəkkəb, həm də məsuliyyətli məsələnin
tez bir zamanda həllinə nail oldular. Məhz belə mütəşəkkil iş
birliyi nəticəsində məktəb kitabxanalarının şəbəkəsi formalaşdı.
REPK-a yarandığı ildən bu işin elmi əsası düzgün qurulduğundan burada kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri daha çox olmuşdur.
REPK-nın əsas struktur bölmələrindən biri, bəlkə də
birincisi olan məktəb kitabxana sisteminə elmi-metodik rəhbərlik işini həyata keçirən “Elmi-metodikaşöbəsi” 7 ştat vahidi
ilə fəaliyyətə başlamışdır. Bu şöbədə bilavasitə məktəb kitabxanalarının metodik təminat sistemini təşkil edən metodistlər
fəaliyyət göstərirdi. Onlar ümumtəhsil müəs-sisələrinin kitabxanaları üçün metodik vəsaitlər, təlimati metodik məktubların
hazırlanmasında, yazılı və şifahi məsləhətlərin verilməsində,
həmçinin məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinə dair statistik
məlumatların alınması, təhlil edilməsi və məktəb kitabxanalarının işinə kömək məqsədilə ezamiyyələrdə, müşavirə və konfranslarda iştirak edirdilər. Şöbə metodik işi planlaşdırır və
onların icrasını təşkil edirdi. Kitabxananın “Elmi-metodika
şöbəsi” öz işini əsasən aşağıdakı istiqamətlərdə qurmuşdu:
 -məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinin öyrənilməsi,
metodik və əməli köməkliyin göstərilməsi;
 -yeni Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatının (KBT) məktəb kitabxanalarının iş təcrübəsinə tətbiqi;
 -məktəb kitabxanalarının fondlarına dair məlumatların
alınması, təhlili və bu fondların təkmilləşdirilməsi;
 -məktəb kitabxanaçılarının ixtisasının artırılması və
ideya siyasi səviyyəsinin yüksəldilməsi;
 -məktəb kitabxanalarında qabaqcıl iş təcrübəsinin öyrənilməsi və yayılması;
21
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 -sistemə daxil olan kitabxanaların hesabatlarının, iş
planlarının təhlili və statistik hesabatların tərtibi;
 -məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinin inkişafına kömək
məqsədilə elmi praktik konfransların, seminar-müşavirələrin
təşkili;
 -məktəb kitabxanalarına kömək məqsədi ilə təlimatı
məktubların, metodik tövsiyələrin hazırlanması;
 -məktəb kitabxanalarına əməli və metodik köməklik
məqsədilə yerlərə ezamiyyələrin təşkili və s.
REPK-a ümumtəhsil məktəblərində metodik işin səmərəli
təşkili məqsədilə respublikanın bir-birinə yaxın rayonlarını 10
bölgə üzrə qruplaşdırmış və hər bölgəyə metodist təhkim
etmişdi:
Bakı
Sumqayıt
Şam
axı
Lənkəra
n
Mingəçevir

Şaumyan
Siyəzən
Qobustan

Nizami

Lerik
Yevlax

Xızı
İsmayı
llı

Qaradağ
Qusar

Rayonların zonalar üzrə bölgüsü
Oktyabr
26-lar
Kirov
Quba

Zərdab

Ucar

Yardımlı

Masallı

Astara
Yevlax
(şəhər)

Ağdam

Lenin

Nərimanov

Əzizbəyov

Salyan

Lənkə
ran

Xaçmaz
Kürdəmir
Cəlilabad

Dəvəçi

Qutqaşen

Şəki

Şəki

(rayon)

(şəhər)

Qax

Cəbrayıl

Qubadlı

Zəngilan

Daşkəsən

Gədəbəy

Şamxor

Göyçay
Neftçala

Abşeron
Ağsu
(şəhər)
Puşkin

Nəsimi

(rayon)
(rayon)

DQMV

Şuşa

Bərdə
Sabirabad
Kirovabad
Naxçıvan

Laçın
Hacıqabul

Füzuli

Şaumyan

Samux

Əsgəran
Ağcabədi
ƏliBayramlı
Ağstafa

Naxçıvan

Babək

Culfa

Stepanakert
Kəlbəcər

Vartaşen
Mardakert
Mirbəşir

Zaqatala

Balakən

Martuni
Ağdam

Saatlı

İmişli

Jdanov

Xanlar

Naftalan

İliç

Şahbuz

Qasım
İsmayılov
Ordubad

MSSR
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Metodik rəhbərlik işinin səmərəli təşkili məqsədilə
REPK-a 1983-cü ilin aprelində Azərbaycan Maarif Nazirliyinin
Dərslik kitabxana şöbəsi ilə birgə “Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin dərsliklərdən pulsuz istifadəyə keçidin yekunları”na
həsr olunmuş seminar-müşavirə keçirmişdir. Müşavirədə rayon
(şəhər) xalq maarifi şöbələrinin (XMŞ) dərslik kitabxana fondu
üzrə metodistləri və respublikanın 100-dən artıq məktəb kitabxanaçısı iştirak etmiş, rayon (şəhər) XMŞ-ləri tərəfindən verilmiş sifarişlər əsasında məktəb kitabxanalarının kitabxana texnikasına olan ehtiyacları öyrənilib ümumiləşdirilərək Respublika
Kitabxana Kollektoruna çatdırılmışdı.
Artıq formalaşmaqda olan metodistlər olduqca məqsədyönlü və məhsuldar fəaliyyətə başlamışdılar. Metodik fəaliyyətin əsasını Maarif Nazirliyinin kitabxana şəbəkəsinin işinin
düzgün qurulması təşkil edirdi. Bunun üçün metodistlərin yerlərə ezamiyyəolunması, məktəb kitabxanalarının işinə dair normativ sənədlərin hazırlanması, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi,
onların fəaliyyəti və fondlarına dair alınmış statistik hesabatlar
əsasında kartotekanın tərtibi və s. işlər nəzərdə tutulurdu. Yerlərə ezamiyyələr əksər hallarda kompleks xarakter daşıyır, toplanmış materiallar REPK-nın “Elmi Metodik Şura”sında müzakirə edilirdi.“Elmi Metodik Şura” kitabxananın gələcək inkişaf
perspektivlərini müəyyənləşdirmək və elmi əsaslarla idarə edilməsinə kömək məqsədilə yaradılmışdı. 1983-1988-ci illər ərzində bu şuranın iclaslarında respublika rayonlarının məktəb
kitabxanalarına metodik köməkliyin bir sıra məsələləri müzakirə edilmişdi ki, buraya təqdim olunan sənədlər məhz REPKnın “Elmi-metodika şöbəsi”nin əməkdaşları tərəfindən hazırlanmışdı. Ümumiyyətlə, bu şura yerlərdə kitabxana işinin
düzgün təşkilində, məktəb kitabxanalarının səmərəli fəaliy23
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yətinin təmin edilməsində uzun illər əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Təhsil prosesində məktəb kitabxanaçısının fəaliyyəti heç
də müəllimin fəaliyyətindən az əhəmiyyətli deyildir. Bu kitabxanaların çoxillik təcrübəsindən məlumdur ki, məktəblilərin
kitabla dostluq etməsində, mütəmadi mütaliəyə cəlb edilməsində, kitab təbliğində kitabxanaçıların rolu əvəzsizdir. Kitabxanaçı məktəb və pedaqoji kollektivin üzvü və özlüyündə bir
“müəllim” kimi fəaliyyət göstərir. Məhz bu baxımdan REPK-a
metodik fəaliyyətində kitabxanaçı kadrların ixtisasının artırılmasına və ideya-siyasi səviyyəsinin yüksəldilməsinə də xüsusi
diqqət yetirmişdir. REPK-a ilk dəfə1983-cü ildə məktəb kitabxanaçılarının ixtisasının artırılması vəziyyətini öyrənib təhlil
etdi. Bu dövrdə məktəb kitabxanaçılarının ixtisasının artırılması Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutları (MTİ) (Bakı şəhəri və rayonlarda) tərəfindən aparılırdı. Həmin kursların tədris
proqramları və bu kurslarda tədrisin vəziyyəti günün tələblərinə cavab vermirdi. REPK-nın “Elmi-metodika şöbəsi”nin
əməkdaşları MTİ-nin tərbiyə işləri kabineti ilə birlikdə kursun
156 saatlıq yeni tədris proqramını tərtib etdilər. Tədris proqramı 3 variantda tərtib edildi:
I variant – ali və orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar üçün;
II variant–pedaqoji təhsilli, kitabxanaçılıq işində təcrübəsi olan kitabxanaçılar üçün;
III variant – yeni fəaliyyətə başlayan kitabxanaçılar üçün.
1984-cü ildən respublikanın MTİ-lərində kurslar bu tədris proqramı əsasında keçilirdi. 1984-cü ildə Bakı MTİ, Kirovabad (Gəncə), zona MTİ-lərdə və MTİ-nin Şəki filialında təşkil
edilmiş kurslarda REPK-nın əməkdaşları yaxından iştirak etmişdilər.
24
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Ümumiyyətlə, 1984-1988-ci illər ərzində bu kurslarda
1025 məktəb kitabxanaçısı iştirak etmişdir.
Məktəb kitabxanalarının işinə elmi-metodik rəhbərlik
işini daha yüksək səviyyədə həyata keçirmək, dövrün tələblərinə uyğun qurmaq məqsədilə respublikamızda məktəb kitabxanalarının fondu və kitabxanaçıların tərkibinin öyrənilməsinə
başlayan REPK-nın “Elmi-metodika şöbəsi” 1984-cü ildə Bakı
şəhəri və bütün rayon (şəhər) XMŞ-nin məktəb kitabxanaları
və kitabxanaçıları haqqında zəruri məlumatları toplamaq məqsədilə respublikanın məktəb kitabxanalarına illik hesabat
formaları göndərmişdir. REPK-nın hazırlayıb çap etdirdiyi həmin hesabat formalarını məktəb kitabxanaları kütləvi şəkildə
işləyib REPK-ya göndərmişlər. Kitabxananın əməkdaşları bu
hesabatlardan səmərəli şəkildə istifadə edərək, məktəb kitabxanalarının işlərinin düzgün qurulmasında yaxından iştirak etmişlər. İlk illik hesabat blankları 2 formada olmuşdur. Birinci formada məktəbin kitabxanası haqqında ikinci formada isə
məktəbin kitabxanaçısı haqqında məlumatlar əks olunurdu.
Birinci hesabat blankları 9 əsas bölmədən ibarət idi:
 Məktəbin nömrəsi
 Məktəbin ünvanı
 Direktorun adı, soyadı
 Telefon nömrəsi
 Təlim hansı dildədir
 Şagird oxucuların sayı
 Müəllim oxucuların sayı
 Siniflərin sayı
 Fondun miqdarı
Hesabatlar əsasında respublikada məktəb kitabxana25
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larının vəziyyətini əks etdirən kartotekalar yaradılmışdır. Bu
kartotekalarda bölgələr üzrə bütün məktəb kitabxanalarının fəaliyyəti, işinin məzmunu və kitabxana işçiləri haqqında geniş
məlumat verilmişdir. Kartotekalara daxil edilmiş məlumatlar
əsasında ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları haqqında ətraflı məlumat əldə etmək mümkündür.
Respublika üzrə ümumtəhsil məktəbləri və onların
kitabxanaları haqqında1984-cü ilə aid göstəricilər
Respublika
üzrə ümumi
təhsil
müəssisələrinin
sayı

Fondlarının
miqdarı

Oxucularının
sayı

Kitabxanaçıların sayı

3550

23713522

1775418

2874

Hər il bu kartotekalar yeni məlumatlar hesabına təkmilləşdirilirdi. Burada çoxlu qiymətli faktlar və rəqəmlər vardır.
Bu gün biz məhz həmin kartotekalara daxil olan məlumatlar
əsasında respublikamızın erməni işğalı altında olan rayonlarının ərazisində yerləşən məktəb kitabxanaları haqqında məlumat alırıq.

26
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Qarabağ ərazisində olan ümumtəhsil məktəbləri və kitabxanaları
1984-cü il göstəriciləri
Rayon

Məktəblərin sayı

Orta
məktəb

Hadrud

6

-

8 illik

İbtidai

Kitabxanaçı

-

6

Fond

Oxucu

86152

27762

Şuşa

10

9

1

-

10

91262

15366

Stepanakert

12

9

1

-

12

266321

89440

Martuni

12

11

1

-

12

93937

4820

Mardakert

58

30

16

11

47

255239

9178

Əsgəran

28

15

13

-

25

112458

10250

Ağdam

95

82

6

6

60

432466

32344

Kəlbəcər

89

28

42

19

24

389756

12025

Laçın

97

41

31

25

32

30741

8128

Zəngilan

58

17

24

17

16

178569

79283

Qubadlı

60

22

24

14

15

28002

4511

Cəbrayıl

64

24

25

15

46

240385

10192

Füzuli

65

40

24

1

41

----------

9128

Cəmi:

654

328

207

108

346

2204288

312427

Görkəmli rus kitabxanaşünası R.L.Qordon metodik fəaliyyətin həyata keçirilməsi zamanı xarakterik cəhətləri qiymətləndirərkən göstərmişdir ki, metodik təminatın ümumi işə,
kitabxana işinin ayrı-ayrı proseslərinə çox böyük təsiri vardır
və bu zaman işin yeni forma və üsulları meydana çıxır. Xüsusilə kitab fondunun tərkibinin müəyyənləşdirilməsində, kataloqlaşdırmada, oxucuların sayının artırılmasında, kütləvi tədbirlərin keçirilməsində, səyyar kitabxana fondlarının təşkilində
metodik təminatın mühüm rolu vardır. Metodik təminat işi
kitabxana işində qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsinə də mühüm
təsir göstərir. Məhz buna görə də REPK-nın “Elmi-metodika
şöbəsi”nin əməkdaşları respublikada qabaqcıl məktəb kitabxa27
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naçılarının iş təcrübəsinin öyrənilib ümumiləşdirilməsinə və
yayılmasına xüsusi diqqət yetirirdilər.
1984-1987-ci illərdə Bakıdakı 17№li məktəbin kitabxanası nəzdində yaradılmış “Kitab muzeyi”nin, Şamxor (Şəmkir)
rayonundakı Füzuli adına şəhər orta məktəbi kitabxanasının
şagirdlərin peşəyönümlü sahəsindəki, Kirovabad (Gəncə) şəhərindəki 24№li orta məktəb kitabxanasının kiçik yaşlı məktəblilərdə kitaba maraq tərbiyəsi, Qasım İsmayılov (Goranboy)
rayonundakı Qızıl Hacılı kənd 1№li məktəb kitabxanasının
şagird mütaliəsinə rəhbərliyin təşkili sahəsindəki qabaqcıl iş
təcrübələrinin öyrənilib ümumiləşdirilməsi və “Azərbaycan
məktəbi” jurnalı və “Azərbaycan müəllimi” qəzeti vasitəsilə
yayılması Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının əməkdaşlarının məktəb kitabxanalarının qabaqcıl iş təcrübəsinin
tədqiqi, təbliği və inkişaf etdirilməsi sahəsində gördükləri işə
nümunədir.
Məktəb kitabxanalarının təşkili və onun fəaliyyətinin
daha da təkmilləşməsi sahəsində respublikamızın şəhərlərində
bir sıra tədbirlər həyata keçirən REPK-nın əməkdaşları öz
vəzifələrini həmişə ləyaqətlə yerinə yetirmiş və böyük nailiyyətlərə imza atmışlar. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası ilə birlikdə 1984-cü ildə “Ümumtəhsil və peşə məktəbi
islahatının əsas istiqamətləri və məktəblilərə kitabxana xidməti” mövzusunda Qutqaşen (Qəbələ) rayonunda, 1985-ci ildə
isə “Kitabxana və uşaqların tərbiyəsi” mövzusunda Zaqatala
rayonunda keçirdikləri elmi-praktik konfranslar yerlərdə böyük
maraqla qarşılanmış, o dövrdə respublika mətbuatı tərəfindən
yüksək qiymətləndirilmişdi (bax “Mədəni-maarif işi” jurnalı,
1984, № 4).
REPK-a metodik fəaliyyətində yeni “Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatı”nın (KBT) məktəb kitabxanalarının iş təc28
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rübəsinə tətbiqinə də xüsusi diqqət yetirirdi. Bu məqsədlə,
1984-cü ilin fevralında Bərdə və Mirbəşir (Tərtər) rayonlarında
MTİ ilə birlikdə yeni “Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatı”nın
məktəb kitabxanalarına tətbiqinə həsr olunmuş 6 günlük seminar keçirmişdi. 1984-cü ildə “KBT-nin Maarif Nazirliyi sistemində olan kitabxanaların iş təcrübəsinə tətbiqi” haqqında Maarif Nazirliyinin 27.09.83-cü il tarixli, 119 nömrəli əmri ilə
əlaqədar REPK-nın Bakı MTİ və zona MTİ-ləri ilə 1985-1990cı illər üçün birgə tədbirlər planı işlənib hazırlanmış və Azərbaycan Maarif Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdi. Plana uyğun olaraq 1985-1987-ci illər ərzində kitabxananın əməkdaşları
MTİ ilə birlikdə Jdanov (Beyləqan), Sabirabad, Saatlı, Ağdam,
Ağcabədi, Masallı və Ucar rayonlarında, Kirovabad (Gəncə)
zona MTİ ilə birlikdə Tovuz, Qazax, Şamxor (Şəmkir) və
Xanlar rayonlarında və Kirovabad (Gəncə) şəhərində, Naxçıvan MTİ ilə birlikdə Babək və Ordubad rayonlarında və Naxçıvan şəhərində, MTİ-nin Şəki filialı ilə birlikdə Şəki, Qax və
Vartaşen (Oğuz) rayonlarında KBT-nin məktəb kitabxanalarına
tətbiqi mövzusunda 6 günlük problem-seminarlar keçirmişlər
ki, bu seminarlarda 650 nəfərdən artıq məktəb kitabxanaçısı
iştirak etmişdir.
1986-ci il fevralın 26-da REPK-nın əməkdaşları tərəfindən Kirovabad (Gəncə) zona MTİ-si və Qasım İsmayılov
(Goranboy) rayon XMŞ ilə birlikdə “Şagirdlər arasında kitab
təbliği və mütaliəyə rəhbərliyin təşkili” mövzusunda, 29 mart
1986-cı il tarixində isə metodistlərimiz C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası və Respublika Könüllü Kitabsevərlər Cəmiyyəti ilə birlikdə Ümumittifaq uşaq və gənclər
həftəsi münasibətilə İmişli rayonunda “Yeniyetmələr və gənclər arasında bədii ədəbiyyatın təbliğinin təkmilləşdirilməsi yolları” mövzusunda zona seminar müşavirəsi keçirmişlər.
29
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REPK-nın fəaliyyətində metodik təlimat xarakterli vəsaitlərin tərtibi çox böyük yer tuturdu. “Respublika dövri mətbuatında xalq təhsili haqqında materiallar”, “Qabaqcıl təcrübənin təbliği və öyrənilməsi (1986)”, “Məktəb kitabxanası və
peşə yönümü (1986)”, “Kiçik yaşlı məktəblilərdə kitaba maraq
(1986)”, “Dayaq kitabxanası müdirinə kömək (1987)”, “Məktəb kitabxanalarında mədəni kütləvi tədbirlərin təşkili (1987)”,
“Məktəb kitabxanasının pioner təşkilatı ilə əlaqəli işi (1987)”,
“Məktəb kitabxanalarında kitab sərgilərinin təşkili (1989)”,
“Kiçik yaşlı məktəblilərə kitabxana xidmətinin təşkili
(1989)”, ”Məktəb kitabxanalarında elmi-fantastik ədəbiyyat
(1989)”, “Məktəbin ailə və ictimaiyyətlə əlaqəsi (1990)”,
“Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması (1990)” və s. adlı metodiki vəsaitlər kitabxana
işinin aktual məsələlərinə dair yeni müddəa və tövsiyələri,
eləcə də qabaqcıl təcrübəni eyni vaxtda bütün kitabxanalar
arasında yaymağa imkan verirdi.
Mövzu, məzmun, forma etibarilə müxtəlif olan həmin
vəsaitləri birləşdirən ümumi cəhət həmin dövrdə məktəb kitabxanalarının çoxsaylı oxucularına kitabxana xidmətinin təkmilləşdirilməsi və bu məqsədlə kitabxananın bütün potensial imkanlarından geniş istifadə edilməsi idi. Belə vəsaitlərin hazırlanmasının metodik fəaliyyətin aparıcı tərkib hissəsinə çevrilməsi, metodik vəsaitlərin mükəmməl nümunələrinin meydana
çıxması, bu illərdə REPK-nın ali təhsilli metodist kadrlarının
püxtələşməsinin nəticəsi idi. Onlar artıq dövrün məktəb kitabxanalarının qarşısında irəli sürdüyü mühüm vəzifələri dərk edərək kitabxanaların fəaliyyətini bu yola istiqamətləndirən bilik
və təcrübəyə malik idilər.
REPK-nın əməkdaşları kitabxana işinin ayrı-ayrı təşkilati
və texnoloji proseslərinə həsr edilmiş vəsaitlərlə yanaşı,
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məktəb kitabxanalarının işini əlaqələndirmək məqsədilə müvafiq normativ sənədlər hazırlayıb çap etdirmişlər. Onlardan bəzilərini nümunə göstərmək olar: “Məktəb kitabxanası işinin planlaşdırılması(1985)”, “Kitabxana-biblioqrafiya təsnifatının məktəb kitabxanaları üçün qısaldılmış variantı (1986)”, “İkirəqəmli
müəllif cədvəli (1988)”,“Kitabxana işinə dair normativ aktlar”,
“I-IV siniflər üçün kitabxana-biblioqrafiya bilikləri proqramı
(1987)”,“Məktəb kitabxanalarında işin təşkili (1988)” və s.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu vəsaitlər dövrün tələblərinə
uyğun olaraq ayrı-ayrı illərdə yeni variantlarda işlənilmişdir.
Kitabxana təsnifatı cədvəlləri
Məlumdur ki, kitabxana fondunun, soraq məlumat aparatının düzgün qurulmasında kitabxanaya daxil olan ədəbiyyatın
elmi cəhətdən təsnifləşdirilməsində və oxuculara kitabxana
xidmətində, onların mütaliəsinə rəhbərlik işində təsnifat cədvəllərinin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Ümumiyyətlə kitabxanaları təsnifat cədvəlsiz təsəvvür etmək mümkün deyil.
İndiyə qədər kitabxanalarda müxtəlif təsnifat cədvəllərindən
istifadə edilmişdir.
XX əsrin 60-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq keçmiş
Sovetlər İttifaqında kitabxana-biblioqrafiya təsnifatı cədvəllərinin elmi kitabxanalar üçün 25 cilddə 30 kitabı, respublika
kitabxanaları üçün təkmilləşdirilmiş variantlarda 5-6-cı cildləri,
kütləvi kitabxanalar üçün müxtəlif nəşrlərdə bir kitabı, uşaq və
məktəb kitabxanası üçün KBT-nin 1986-cı ildə birinci, 1988-ci
ildə isə ikinci təkmilləşdirilmiş variantları çap edilmişdir.
REPK-a məktəb kitabxanalarının kitab fondunu və soraq
məlumat aparatını yeni KBT cədvəlinə uyğun şəkildə qurmaq
və ondan istifadəni asanlaşdırmaq üçün rus dilində olan
“Biblioteçno–biblioqrafiçeskaya klassifikasiya” adlı cədvəl
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əsasında daha qısa və məzmunlu KBT cədvəlini tərtib edib, çap
etdirmişdir. Təsnifat cədvəlinin tərtibçisi “Elmi–metodika şöbəsi”nin müdiri H.A.Musayev, redaktoru REPK-nın direktoru
T.Ə.İsmixanovadır. Təsnifat cədvəlinin əhəmiyyətinin və kitabxana təcrübəsində tətbiqinin zəruriliyini göstərmək üçün
cədvələ “Tərtibçidən” adlı ön söz yazılmışdır. Burada KBT-nin
məktəb kitabxanalarında tətbiqi ilə bağlı müvafiq rəsmi sənədlərə istinad edilir və KBT cədvəllərinin tərtibi zamanı məktəb
kitabxanalarının elmiliyinin, oxucu və məqsəd istiqamətinin,
kitab fondunun imkanlarının nəzərə alındığı qeyd edilir. Vəsaitin çox nüsxə ilə nəşri imkan vermişdir ki, respublikanın bütün
məktəb kitabxanalarının fondları və soraq məlumat aparatı
KBT əsasında qurulsun. Bu da oxuculara xidmət işini asanlaşdırır, ədəbiyyatın təbliğinə geniş imkanlar yaradır.
Məktəb kitabxanası işinin planlaşdırılması
Kitabxanaların fəaliyyətinin təşkilində və tənzimlənməsində işin planlaşdırılması çox çətin və mürəkkəb sahə kimi
səciyyələndirilir. Müxtəlif regionları və geniş coğrafi ərazini
əhatə edən məktəb kitabxanalarında işin düzgün qurulmasını
təşkil etmək məqsədilə kitabxana bu sahəyə dair bir sıra vəsaitlər hazırlayıb çap etdirmişdir. Bu
vəsaitlərdən biri olan“Məktəb kiabxanası işinin planlaşdırılması (metodik
tövsiyə)” adlı kitabça 1985-ci ildə
Azərbaycan EA-nın mətbəəsində 2000
nüsxə ilə çap edilmişdir.
Vəsaitin müəllifləri T.Ə.İsmixanova
və H.Musayevdir.
Müvafiq elmi nəzəri və təcrübi ədəbiyyatdan yaradıcılıqla istifadə edən
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tərtibçi müəlliflər özlərinin zəngin təcrübələrinə əsaslanaraq
sadə, aydın və maraqlı bir tərzdə məktəb kitabxanalarında işin
qurulmasını dəqiq müəyyənləşdirməyə nail ola bilmişlər. Tərtibçi müəlliflər məktəb kitabxanasının fəaliyyət planında işin
planlaşdırılmasının məziyyətlərindən geniş bəhs etməklə iş
planının ön cərgəyə çəkilməsində haqlıdırlar. Məktəb kitabxanası işinin hərtərəfli müəyyənləşməsində iş planı əsas sənəddir. İşin müvəffəqiyyəti, keyfiyyəti planlaşdırmadan çox asılıdır. Odur ki, planın konkretliyi və həyata keçirilməsinin mümkünlüyü nəzərə alınmalı, həmçinin oxuculara məqsədyönlü,
xidmətin stimullaşdırılmasına nail olmaq vacibdir. Vəsaitdə
məktəb kitabxanasının məktəbin ictimai, sosial, mənəvi və
tədris həyatında canlı və dinamik mexanizmi verilir. Bu həm
tədrisin yaxşılaşdırılmasında, həm də şagirdlərin mütaliə
mədəniyyətinin formalaşmasında kitabxananın rolunu və yerini
müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. Çünki fasiləsiz təhsildə,
fasiləsiz mütaliə sisteminin təşkilində məktəb kitabxanaçısının
da qarşısında az vəzifə durmur. Məktəb kitabxanasının gündəlik işinin onun illik iş planlarında əks olunmasını, nazirliyin
təhsillə bağlı əmr, qərar, göstəriş və tövsiyələri əsasında onların
öz işlərini qurmasını göstərən tərtibçi müəlliflər, kitabxananın
fəaliyyətinin sistemləşdirilməsində kitabxana şurasının, pedaqoji kollektivin və xüsusilə məktəb direktorunun istiqamətverici, həlledici rolunu da unutmurlar.
Vəsaitdə “Planın statistik göstəriciləri”nə xüsusi yer ayıran tərtibçi- müəlliflərin həmçinin məktəb kitabxanasında işin
bütün ağırlığını, qarşısında duran vəzifənin məsuliyyətini dərindən hiss edən məktəb kitabxanaçısının -müdirinin şəxsiyyət
keyfiyyətinə də diqqət yetirmələri təqdirəlayiqdir. Tərtibçi
müəlliflərə görə məktəb kitabxanaçısı (müdiri) yüksək ideya
səviyyəsi, elmi dünyagörüşünün genişliyi, ixtisas səriştəliliyi
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və peşə ustalığı ilə formalaşan və pedaqoji kollektivin, geniş
ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən, özünə hüsn-rəğbət qazandıran, yetkinləşən bir şəxsiyyət kimi qiymətləndirilir.Vəsaitdə,
eyni zamanda, məktəb kitabxanaçısının pedaqoji və psixoloji
ustalığı ilə yanaşı, onun tədris prosesini və tədris proqramlarını
da gözəl bilməsi tövsiyə edilir, bununla bağlı görəcəyi işlər
müəyyənləşdirilir. Vəsaitin“Məktəblilərə kitabxana xidməti və
ədəbiyyat təbliği” bölməsində tərtibçi-müəlliflər beş əsas
prosesi kitabxana işçilərinin nəzərinə çatdırırlar:
 əsas göstəricilər
 oxucuların kitabxanaya cəlb edilməsi
 kitab təbliği və şagird mütaliəsinə rəhbərlik
 oxucu fəalları ilə iş
 şagirdlər arasında kitabxana-biblioqrafiya biliklərinin
təbliği.
Bütün bu iş istiqamətləri imkan verir ki, məktəb kitabxanası öz oxucularına yaxşı xidmət edə bilsin. Tərtibçi müəlliflər məktəb kitabxanasında işin planlaşdırılmasında maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsinə üstünlük verməklə yanaşı,
nümunəvi məktəb kitabxanalarının iş təcrübəsinə əsaslanmağı
da ön plana çəkirlər, bu da vəsaitin əhəmiyyətini daha da artırır.
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının
biblioqrafik informasiya mənbələri
Kitabxana işində, xüsusilə kitabxana quruculuğunda
mühüm və aparıcı sahələrdən birini biblioqrafiya işi təşkil edir.
Onun elmi-nəzəri və təcrübi əsaslarının öyrənilməsində və
tədris edilməsində biblioqrafiyaşünaslıq elmi əsas yer tutur.
Bütün bu amillərlə öz işini qurmağa çalışan hər bir kitabxana
işçisi, sözsüz işin daha dərinliklərinə nüfuz edir, zamanla,
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dövrlə bağlı peşə səriştəliliyini artırır, biblioqrafiya işinin bir
sıra məsələ və problemlərinin həllində aparıcı rol oynayır.
Kitabxanada biblioqrafiya işi özünün müasirliyi, dinamikliyi
ilə diqqəti cəlb edir. O yaranır, formalaşır, inkişaf edir. Bu
tarixi zərurətin məziyyətlərindən bəhs edən BDU-nun biblioqrafiya kafedrasının professoru Z.Əliyev yazır: “Biblioqrafiya özünəməxsus maddələşdirmə funksiyasını yerinə yetirərək,
modelini yaratmaqla sənəd kommunikasiyaları sistemində
münasibətlərin qaydaya salınmasına mühüm təsir göstərir”.
O dövrdə pedaqoji elmlər sisteminin yaranması və inkişafı, onun biblioqrafik informasiya təminatına da böyük ehtiyac
yaratmışdı. Artıq respublikamızda pedaqoji elmlər sisteminin
informasiya təminatı infrastrukturunun yaranmasına ehtiyac
duyulurdu. Bu iş bilavasitə REPK-nın “Elmi-məlumat və biblioqrafiya”şöbəsinin üzərinə düşürdü.
REPK-nın əsas struktur bölmələrindən biri olan “Elmiməlumat və biblioqrafiya”şöbəsi 1983-cü ildən 7 ştat vahidi ilə
fəaliyyətə başlamışdır. Şöbənin işinin quruluşu məlumat-biblioqrafiya aparatının təşkili, cari-məlumat biblioqrafiya xidməti,
tövsiyə biblioqrafiya xidməti, retrospektiv xarakterli göstəricilərin tərtibi, REPK-da ümumi və mövzu kartotekalarının
yaradılması, Dövlət Kitab Palatası tərəfindən kitabxanaya daxil
olmuş dövri mətbuat əsərlərinin çap kartoçkalarının seçilməsi,
ümumi və mövzu kartotekası üçün işlənməsi, məlumat kitab
fondunun yaradılması və s. istiqamətlərdə müəyyənləşmişdi.
Kitabxana fəaliyyətə başladığı ilk gündən özünün ahəngdar işi ilə seçilən “Elmi-məlumat və biblioqrafiya” şöbəsi həm
kitabxana, həm də ümumiyyətlə oxucular üçün maraqlı və çoxsahəli soraq məlumat aparatı yaratmağa nail olmuşdu. Şöbə
təhsil işçilərinə, tələbələrə, şagirdlərə, müəllimlərə, kitabxananın digər oxucularına biblioqrafik-informasiya xidməti göstərir,
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informasiyanın çatdırılmasında müxtəlif formalardan istifadə
edir, mütəxəssislərin sorğularını operativ ödəyir, məlumat
günləri, mütəxəssis günləri, biblioqrafik icmal, tematik sərgilər
təşkil edir, pedaqoji ədəbiyyatın cari və retrospektiv göstəricilərini tərtib edir, dövri nəşrlərin kartotekasını yaradır, görkəmli
pedaqoqların şəxsi göstəricilərini hazırlayırdı. Bu zəngin aparat
sonradan bir sıra biblioqrafik nəşrlərin əsas aparıcı mənbəyinə
çevrilmişdi.
Ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni-mənəvi
həyatında, oxucuların bir şəxsiyyət kimi yetişməsində və formalaşmasında, onların informasiya təminatında yaxından iştirak edən “Elmi-məlumat və biblioqrafiya şöbəsi” biblioqrafiyanın mənbələrindən bacarıqla istifadə etmişdir. Soraq-məlumat aparatının təşkilində, təkmilləşməsində, çoxsaylı oxucu
qruplarının maraq və sorğularının müxtəlif formalarla öyrənilməsində və ödənilməsində kitabxana işi üçün çox gərəkli
olan biblioqrafik nəşrlərin tərtib və nəşr edilməsinin böyük
elmi, sosial, mənəvi əhəmiyyəti vardır. Burada əsas mənbəni
biblioqrafiyaşünaslıq elminin elmi-nəzəri və təcrübi əsasları
təşkil edir. BDU-nun professoru Z.Əliyev yazır:”İndi elə bir
şərait yaranmışdır ki, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər belə, hər
hansı bir məsələyə dair dolğun və ya seçmə informasiya almaq
üçün biblioqrafiyanın vasitəçiliyinə ehtiyac duyur”.
REPK-nın “Elmi-məlumat və biblioqrafiya”şöbəsinin
hazırladığı biblioqrafik informasiya mənbələrini funksional
mahiyyətinə görə 4 qrupda müəyyənləşdirə bilərik.
1. Retrospektiv biblioqrafik göstəricilər
2. Cari biblioqrafik göstəricilər
3. Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarına dair avtoreferatların biblioqrafik göstəriciləri
4. Şəxsi göstəricilər
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Retrospektiv biblioqrafik göstəricilər
REPK-nın tərtib etdiyi ilk biblioqrafik göstərici “Xalq
maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji elmlər” adlanır. Bu illik retrospektiv məlumat biblioqrafiya göstəricisi 1983-cü ildə pedaqoji
elmlərə dair fonda yeni daxil olan kitablar haqqında oxuculara
məlumat vermək məqsədilə tərtib olunmuşdur. Göstəricinin ”Müqəddimə”sində deyilir: “Biblioqrafik göstəriciyə Azərbaycan və rus dillərində fondda olan kitablar, pedaqoji institutların davam edən nəşrləri, elmi-tədqiqat müəssisələrinin məqalələləri, məcmuələri, görkəmli pedaqoqların əsərləri, metodik
vəsaitlər və həmçinin ayrı-ayrı tədris müəssisələri üçün dərsliklər və tədris vəsaitləri və proqramlar daxil edilmişdir”. Vəsait ilkin məlumat mənbəyi olmaqla yanaşı kitabxanadakı
ədəbiyyatdan istifadə qaydaları haqqında məlumatları da oxuculara çatdırır. Ədəbiyyatın geniş əhatə dairəsi, oxucuların
maraq və sorğularının təmin edilməsi baxımından göstərici
xüsusilə qiymətlidir.
Göstəricinin tərtibi zamanı biblioqrafiyalaşdırmanın metodik əsasları nəzərə alınmış, bölmələr daxilində materiallar
əlifba prinsipi ilə verilmişdir. Burada materiallar 12 bölmədə
qruplaşdırılmışdır.
 Xalq maarifi. Pedaqogika. Elm
 Xalq maarifi və pedaqoji fikir tarixi
 Xalq maarifinin təşkili
 Məktəbəqədər tərbiyə. Məktəbəqədər
pedaqogika
 Ümumtəhsil məktəbi. Məktəb pedaqogikası
 Uşaq ictimai təşkilatları
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 Tədris fənlərinin ümumtəhsil məktəblərində tədrisi metodikası
 Xüsusi məktəblər. Defektologiya
 Yaşlıların təhsili.Şəxsi təhsil
 Peşə və xüsusi təhsil
 Ali təhsil. Ali məktəb pedaqogikası
 Ailə tərbiyəsi
Göstəricinin informasiya-axtarış imkanlarını artırmaq
məqsədilə yardımçı vəsait kimi müəlliflərin əlifba göstəricisi
tərtib olunmuş və sonda ixtisarların siyahısı verilmişdir. Elmi
işçilər, pedaqoji məktəb və institutların müəllim və tələbələri,
pedaqoji sahənin işçiləri üçün nəzərdə tutulmuş bu göstəricidə
təsvirlər “Çap əsərlərinin biblioqrafik təsvirinə dair
(ГOСТ.7.1-76)” Dövlət standartına əsasən verilmişdir. “Elmi
məlumat və biblioqrafiya şöbəsi”nin baş biblioqrafları E.Ə.Əliyev və R.T.Əliyeva tərfindən tərtib olunmuş bu göstərici 1984cü ildə nəşr olunmuşdur.
REPK-nın hazırladığı retrospektiv xarakterli bu biblioqrafik göstəricilər 5 buraxılışda hazırlanmışdır. Lakin təəssüflə
qeyd etməliyik ki, II, III buraxılışlar maliyyə çatışmazlığına
görə hələ də çap olunmamışdır. Göstəricinin 1990-cı ildə nəşr
olunmuş IV buraxılışında 1989-cu ilə dair, 1991-ci ildə nəşr
olunmuş V buraxılışında isə 1990-cı ilə dair ədəbiyyat öz
əksini tapmışdır. Materiallar IV buraxılışda 16 bölmə daxilində,
V buraxılışda isə 12 bölmə daxilində verilmişdir. Hər iki göstəriciyə Azərbaycan və rus dillərində olan ədəbiyyat daxil edilmişdir. Bu göstəricilərin həcmi kiçik olsa da, hər iki göstəricidə
diqqəti cəlb edən çox vacib bir məsələ vardır. Burada hər bir
ədəbiyyatın özünəməxsus şifrəsi verilmişdir ki, bu da oxucuya
və kitabxana işçisinə soraq-məlumat aparatına müraciət et38
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mədən, vaxt itirmədən ədəbiyyatı almaq üçün birbaşa kitabxananın xidmət şöbəsinə müraciət etmək imkanı verir və Kitabxanalararası abonoment (KAA) vasitəsilə ədəbiyyatı almağı asanlaşdırır. Hər iki göstəricinin tərtibçisi R.Əliyeva, redaktoru “Elmi-məlumat və biblioqrafiya şöbəsi”nin birinci dərəcəli redaktoru M.Əliyevadır.
Cari biblioqrafik göstəricilər
Cari biblioqrafiya tələbatçılara öz sahələrinə dair sənəd
axınını ardıcıl izləməyə imkan verir. REPK-a biblioqrafik göstəriciləri hazırlayarkən cari biblioqrafiyanın qarşısına qoyulan
məqsəd və vəzifələrin həllinə mühüm əhəmiyyət vermişdir. Kitabxana fonda daxil olan yeni ədəbiyyat haqqında bir sıra cari
biblioqrafik vəsaitlər hazırlayıb istifadəyə vermişdir. Bu vəsaitləri tərtib etməkdə əsas məqsəd fonda yeni daxil olan ədəbiyyat haqqında oxuculara operativ məlumat verməkdən ibarətdir.
Kitabxana 1984-cü ildən “Yeni kitablar: Xalq maarifi.
Pedaqogika. Pedaqoji elmlər” 4 seriyası ilə cari biblioqrafik
informasiya vermək məqsədilə 2 ayda bir dəfə məlumat bülletenləri çap etmişdir. Məlumat bülletenləri vasitəsilə kitabxana
yeni daxil olan kitablar haqqında oxucularına operativ məlumat
vermək vəzifəsini qarşıya məqsəd qoymuşdur. Göstəricidə 832
adda materialın biblioqrafik təsviri həm Azərbaycan, həm də
rus dillərində 12 bölmə daxilində qruplaşdırılmışdır.
 Xalq maarifi. Pedaqoji elm
 Xalq maarifi və pedaqoji fikir tarixi
 Xalq maarifi işinin təşkili
 Məktəbəqədər tərbiyə.
Məktəbəqədər pedaqogika
 Ümumtəhsil məktəbi. Məktəb pedaqogikası
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 Tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası
 Tədris fənlərinin ümumtəhsil məktəblərində tədrisi
metodikası
 Xüsusi məktəblər. Defektologiya
 Yaşlıların təhsili. Şəxsi təhsil
 Peşə və xüsusi təhsil
 Ali təhsil. Ali məktəb pedaqogikası
 Ailə və tərbiyə
Bu mənbələrin mühüm əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki,
burada yeni kitabların qarşısında fondda saxlanılma şifrəsi yazılmışdır. Bu da tələbatçılara vaxt itirmədən həmin kitabı əldə
etmək imkanı verir. Yeni kitabların cari biblioqrafik göstəriciləri içərisində 1988-ci ilə dair ədəbiyyatı əhatə edən 1990-cı
ildə çap edilmiş 1-2-ci buraxılışını başqalarından fərqləndirən
bir cəhət də vardır. Belə ki, burada Azərbaycan və rus dillərində olan bütün ədəbiyyat haqqında geniş annotasiya yazılmışdır. REPK-nın “Yeni kitablar” seriyası ilə hazırladığı və
çap etdirdiyi cari biblioqrafik göstəricilərin başqa kitabxanaların nəşr etdirdikləri göstəricilərlə ümumi cəhətləri olsa da,
öyrəniləsi və tədqiq ediləsi tərəfləri də az deyildir. Tərtib
edilmiş göstəricilər həm tarixilik, həm də kitabxananın soraqməlumat aparatının və zəngin fondunun məzmunu və dinamik
inkişafı haqqında tutarlı məlumat vermək baxımından əhəmiyyətlidir. Burada sistemlilik işin ümumi ahəngini və istiqamətini
müəyyən edir. Bu maraqlı göstəricinin tərtibçiləri REPK-nın
“Elmi-məlumat və biblioqrafiya şöbəsi”nin baş biblioqrafları
E.Ə.Əliyev, R.T.Əliyeva, buraxılışına məsul H.A.Musayevdir.
1984-1991-ci illər arasında Azərbaycan və rus dillərində yeni kitablara aid cari biblioqrafik göstəricilər:
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1. Yeni kitablar: Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji
elmlər. Cari biblioqrafik göstərici. Yanvar-iyun, 1984-cü il.
Buraxılış 1-2. –B., 1985-21 s.
2. Yeni kitablar: Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji
elmlər. Cari biblioqrafik göstərici. İyul-dekabr , 1984-cü il.
Buraxılış 3-4. –B., 1985-24 s.
3. Yeni kitablar: Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji
elmlər. Cari biblioqrafik göstərici. Yanvar-iyun, 1985-ci il.
Buraxılış 1-2. –B., 1990-21 s.
4. Yeni kitablar: Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji
elmlər. Cari biblioqrafik göstərici. Iyul-dekabr, 1985-ci il.
Buraxılış 3-4. –B., 1990.- 20 s.
5. Yeni kitablar: Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji
elmlər. Cari biblioqrafik göstərici.1988-ci il. Buraxılış 1-2. –
B.,1990.-38 s.
6. Yeni kitablar: Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji
elmlər. Cari biblioqrafik göstərici.1988- ci il. Buraxılış 3-4. –
B.,1990.-15 s.
7. Yeni kitablar: Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji
elmlər. Cari biblioqrafik göstərici. 1989-cu il.
 I buraxılış. Yanvar-fevral, - B., 1990-17s.
 II buraxılış. Mart- aprel, -B., 1990-10 s.
 III buraxılış. May-iyun, - B., 1990-7 s.
 IV buraxılış. İyul- avqust, -B., 1990- 6 s.
 V buraxılış. Sentyabr-oktyabr, -B., 1990-8 s.
 VI buraxılış. Noyabr-dekabr. –B., 1990-7s.
8. Yeni kitablar: Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji
elmlər. Cari biblioqrafik göstərici. 1990-cı il.
 I buraxılış. Yanvar-fevral, - B., 1990-16s.
 II buraxılış. Mart- aprel, -B., 1990-8 s.
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 III buraxılış. May-iyun., - B., 1990-9 s.
 IV buraxılış. İyul- avqust, -B., 1990- 7 s.
 V buraxılış. Sentyabr-oktyabr, -B., 1990-14 s.
 VI buraxılış. Noyabr-dekabr. –B., 1991-16 s.
9. Yeni kitablar: Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji
elmlər. Cari biblioqrafik göstərici. 1991-ci il.
 I buraxılış. Yanvar-fevral, - B., 1991-23 s.
 II buraxılış. Mart- aprel, -B., 1991-17 s.
 III buraxılış. May-iyun., - B., 1991-27 s.
Kitabxana mövcud ədəbiyyat haqqında müntəzəm olaraq
buraxılan cari biblioqrafik göstəriciləri respublikanın bütün
bölgələrinə 80 rayon və şəhər təhsil şöbələrinin metodkabinetlərinin kitabxanalarına göndərmiş, həmçinin bu regionlarda
işləyən yaradıcılıq və təhsil ocaqlarında çalışan pedaqoji kollektivlərə çatdırmışdır.
Dövri nəşrlərin cari biblioqrafik göstəriciləri
REPK-a zəngin çap əsərlərindən ibarət fond yaratmaqla
yanaşı, müxtəlif dillərdə qəzet, jurnal və başqa dövri nəşrlərin
abunəçisi olmuş, onların analitik təsvirini vermiş, özündə zəngin soraq-məlumat aparatı da yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
Alınan çoxsaylı dövri nəşrlərin elmi məzmununu açmaq və onu
sistemləşdirməklə kitabxana üçün çox gərəkli olan elmi mənbə
yaratmışdır. Bu da səbəbsiz deyildir. Radio,televiziya və başqa
kanallar istisna olmaqla məlumatın daha tez, operativ mənbə
daşıyıcısı məhz dövri nəşrlər hesab olunur. Kitaba nisbətən
elmi-texniki yeniliklərin 60 faizi məhz dövri nəşrlər vasitəsilə
geniş oxucu kütləsinə çatdırılır. Digər tərəfdən, kitabxananın
kollektivi çox gözəl bilir ki, hər hansı bir problemin, məsələnin,
hadisənin, elmi məlumatın-informasiyanın ilkin əksedicisi döv42

REPK 30 ildə

ri nəşrlərdir. Ona görə də kitabxana alınan nəşrlərin zəngin
elmi mənbəyini, informasiya təminatını yaratmış və təşkil etmişdir.
Əldə olan mövcud materiallar təsdiq edir ki, “Elmi-məlumat və biblioqrafiya şöbəsi”nin işçiləri bu işin öhdəsindən
gələ bilmiş, həmin sahəyə dair soraq-məlumat aparatının mühüm hissəsini təşkil edən kartoteka sistemini yaratmış, onu
ilbəil zənginləşdirmiş və daha da təkmilləşdirmişlər. Sonradan
kitabxana özünün dövri nəşrlərədair materiallarının kitabxanadaxili və kitabxanadan kənar təbliğini gücləndirmək üçün bir
sıra biblioqrafik göstəricilərin də tərtibinə və nəşrinə başlamışdır.
“Xalq maarifi pedaqogika. Pedaqoji elmlər. (Qəzet və
jurnal məqalələri)” adlanan bu göstəricilər cari və illik biblioqarfik göstəricilər kimi çap edilmişdir. Göstəricilərin tarixi
əhatəsi geniş olmasa da, onun məzmunu və elmi dairəsi çoxsahəliliyi ilə diqqəti cəlb edir. Maraqlı cəhət budur ki, böyük və
gərgin əmək sayəsində bütün nəşrlər cəmi 2 il ərzində - 19901991-ci illərdə çap edilmişdir:
1. Xalq maarifi.Pedaqogika. Pedaqoji elmlər. (Qəzet və
jurnal məqalələri)”. İllik biblioqrafik göstərici. 1985- ci il. I buraxılış. B.,1990-96 s.
2. Xalq maarifi.Pedaqogika. Pedaqoji elmlər.(Qəzet və
jurnal məqalələri)”. İllik biblioqrafik göstərici.1986- cı il. I
buraxılış. B., 1990-86 s.
3. Xalq maarifi.Pedaqogika. Pedaqoji elmlər.(Qəzet və
jurnal məqalələri)”. Cari biblioqrafik göstərici. 1988-ci il. I
buraxılış. B., 1990-56 s.
4. Xalq maarifi.Pedaqogika. Pedaqoji elmlər.(Qəzet və
jurnal məqalələri)”. Cari biblioqrafik göstərici. 1988-ci il. II
buraxılış. B., 1990-48 s.
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5. Xalq maarifi.Pedaqogika. Pedaqoji elmlər.(Qəzet və
jurnal məqalələri)”. Cari biblioqrafik göstərici. 1989- cu il.
 I buraxılış. Yanvar, - B., 1990-17s.
 II buraxılış.Fevral, -B., 1990-7s.
 III buraxılış. Mart- aprel,-B.,1990-12 s.
 IV buraxılış. May-iyun, - B., 1990-23 s.
 V buraxılış. İyul- avqust, -B., 1990- 25 s.
 VI buraxılış. Sentyabr-oktyabr, -B., 1990-23 s.
 V II buraxılış. Noyabr-dekabr. –B., 1990-20s.
6. Xalq maarifi.Pedaqogika. Pedaqoji elmlər.(Qəzet və
jurnal məqalələri)”. Cari biblioqrafik göstərici. 1990- cı il.
 I buraxılış. Yanvar-aprel, - B., 1990-50s.
 II buraxılış. May-iyun, -B., 1990-30s.
 III buraxılış.Avqust-sentyabr,-B.,1990-66 s.
 IV buraxılış. Noyabr- dekabr, - B., 1990-65 s.
Onlar kitabxananın 6 illik fəaliyyətini 1985-1990-cı illəri
əhatə edir. Bu nəşrlər həcm və əhatə dairəsinə görə bir-birindən
tamamilə fərqlənirlər. Məsələn, 1985-ci ilə dair illik məlumat
biblioqrafiya göstəricisi 1990-cı ildə 96 səhifədə bir buraxılışda
çap edilmişdir və burada Azərbaycan dilində olan materiallar 7
əsas bölmədə verilmişdir.
 Qurultaylar, müşavirələr, konfranslar,
 Pedaqogika. Psixologiya.
 Xalq maarifi və pedaqoji fikir tarixi.
 Xalq maarifi işinin təşkili və inkişafı.
 Məktəbəqədər tərbiyə. Məktəbəqədər pedaqogika.
 Ümumtəhsil məktəbi. Məktəb pedaqogikası.
 Yaşlıların ümumi təhsili.
1986-cı ilə dair cari biblioqrafik göstərici isə 86 səhifə
həcmində nəşr edilmiş və burada Azərbaycan və rus dillərində
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olan materiallar 60 bölmədə öz əksini tapmışdır. Tərtibçilər hər
bir göstəricini hazırlayarkən illər üzrə materialları elmi quruluşuna və sistemliliyinə üstünlük verərək düzmüşlər. Çünki
materialların genişliyi, zənginliyi onu hər hansı bir çərçivə
daxilində cəmləşdirməyə imkan vermir. Buradakı materiallardan əsas və yarımbölmələr daxilində istifadəni asanlaşdırmaq
üçün onlar sistem üzrə, sistem daxilində isə müəlliflər və ya
məqalələrin sərlövhəsinə görə əlifba üzrə əvvəlcə Azərbaycan,
sonra isə rus dilində düzmüşlər.
Bu göstəricilər Azərbaycan biblioqrafiya sahəsində öyrəniləsi və geniş tədqiq ediləsi bir işkimi qiymətli mənbələrdir.
Namizədlik və doktorluq dissertasiyalarına dair avtoreferatların biblioqrafik göstəriciləri
Milli və respublika kitabxanalarının kitabsaxlayıcısında
bu ədəbiyyatın müstəsna əhəmiyyəti vardır. Kitabxana fondunda, soraq-məlumat aparatında o çox məhdud əhatə edilsə də,
bu sahənin oxucu qrupunun kəmiyyət göstəricisi az olsa da,
maarifin, mədəniyyətin, elm və texnikanın inkişaf etdirilməsində, elmi əlaqələrin təşkili və genişləndirilməsində alim və
mütəxəssislərin tarixi xidmətlərini heçnə ilə müqayisə etmək
olmaz. Ona görə də kitabxanada alim və mütəxəssislərə, elmitədqiqat işləri ilə məşğul olan oxuculara xüsusi qayğı göstərilir.
Elə kitabxananın mütəxəssis oxucular tərəfindən tanınması,
onların kitabxanaçıların əməyini yüksək qiymətləndirməsi də
məhz bununla bağlıdır. Alimlərin, mütəxəssislərin, yaradıcı
ziyalıların, elmi-tədqiqat işi ilə məşğul olan müxtəlif oxucu
qruplarının kitabxanadan istifadəsinin təmin edilməsində bu
ədəbiyyat bir növ tənzimləyici, elmi istiqamətverici funksiyanı
yerinə yetirir. Bu sahəyə dair görülmüş hər bir fəaliyyət
xeyirxahlıq məqsədi daşısa da, ən çox iqtisadi sosial məna kəsb
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edən dövlət əhəmiyyətli iş hesab edilir. Kitabxananın fəaliyyətində bu sahəyə dair maraqlı cəhət odur ki, 1990-cı ildə 3
göstərici çap edilmişdir. Onların hər üçü rus dilində olsa da,
Azərbaycan oxucusu üçün də qiymətli vəsait hesab edilməlidir.
Çünki burada geniş elmi mənzərə verilmişdir. Bunlardan ikisi
“Biblioqrafiçeskiy ukazatel avtoreferatov kandidatskix i
doktorskix dissertasiy”, digəri isə”Ukazatel dissertasiy nauçnoissledovatelskix rabot (na mikronositelyax)” adlanır. “Biblioqrafiçeskiy ukazatel avtoreferatov kandidatskix i doktorskix
dissertasiy” adlanan bu göstərici 1990-cı ildə 36 səhifə həcmində 150 nüsxə ilə çap edilmişdir. Göstəricinin tərtibçisi
R.T.Əliyeva, redaktoru isə M.D.Əliyevadır. Göstərici giriş,
mətn və yardımçı aparatdan ibarətdir. “Giriş”dən məlum olur
ki, 1984-cü ildən kitabxanaya avtoreferatlar daxil olmuşdur”.
220 nəfərin namizədlik və doktorluq dissertasiyası haqqında
avtoreferatlarına aid mənbələr 5 elmi istiqamətdə müəyyən
edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, eyni mövzuya aid tərtib edilmiş
ikinci göstəricinin həcmi daha böyükdür. O, 573 namizədlik və
doktorluq dissertasiyası haqqında mükəmməl məlumat verməyi
qarşısına məqsəd qoymuşdur. Göstərici 1 yanvar 1988-ci ilə
kimi kitabxananın fonduna daxil olmuş referatları əhatə edir.
Bu vəsait 1990-cı ildə 100 səhifə həcmində 150 nüsxə tirajla
çap edilmişdir. Göstəricinin quruluşunda əsas yeri mətn tutmaqla, 7 vərəq həcmində müəlliflərin adlar göstəricisinin əlifba
sırasına da yer ayrılmışdır. Birinci göstəricidən fərqli olaraq
burada hər bir müəllifə məxsus referata öz sahəsinə uyğun
olaraq şifrə verilmişdir. Əgər birinci göstəricidə 5 elm sahəsinə
aid referatlar əks edilmişdisə, burada 9 elm sahəsinə aid
məlumatlar vardır. Bunlardan ikisi “Xalq təhsili. Pedaqoji
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elmlər” və “İncəsənət” sahələri təkrar olunsa da, 7 elm sahəsinə
aid məlumatlar ilk dəfə oxuculara çatdırılır:
 Dialektik materializm
 İnsan və heyvanların fiziologiyası
 Səhiyyə və tibb elmləri
 Sosial inkişaf bütövlükdə
 Sosiologiya ictimai elmlərin ayrıca sahəsi kimi
 Mədəni-maarif işi
 Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq
 Dilçilik
Göstəricinin elmi işçilər, müəllimlər, ali məktəb tələbələri və aspirantlar üçün nəzərdə tutulduğu qeyd edilmişdir.
Göstəricinin tərtibçisi M.D.Əliyeva, redaktoru S.Q.Zeynalovadır.
“Fəlsəfə”, ”Kitabxana işi. Kitabxanaşünaslıq”; “Biblioqrafiya. Biblioqrafiyaşünaslıq”; “Arxiv işi. Arxivşünaslıq”.;
“Xalq təhsili. Pedaqogika”; “Sosial psixologiya”; “Ümumi dilçilik” bölmələrini özündə əks etdirən 30 dissertasiya və elmitədqiqat işləri haqqında məlumat verən “Ukazatel dissertasiy
nauçno-issledovatelskix rabot (na mikronositelyax)”adlı göstəricinin həcmi balaca olsa da, mənbəşünaslıq nöqteyi-nəzərindən qiymətlidir. Göstərici 1990-cı ildə150 nüsxə tirajla çap
edilmişdir. Onun tərtibçisi “Elmi-məlumat və biblioqrafiya şöbəsi”nin müdiri Ş.Məmmədova, redaktoru S.Zeynalovadır.
Ümumiyyətlə, bu qəbildən olan göstəricilərin əhəmiyyyəti
ondan ibarətdir ki, onlar həm ölkədə elmi inkişafa köməklik
göstərməkdə mənbə rolunu oynayır, həm də biblioqrafiyaşünaslıq nöqteyi nəzərindən mühüm yer tutur. Belə vəsaitlərin
çap edilməsi, öyrənilməsi, tədqiq edilməsi kitabxana işinin
ümumi inkişafına sözsüz ki, müsbət təsir göstərir. Lakin ölkədə
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yaranmış iqtisadi çətinlik bu gözəl ənənənin davam etdirilməsinə sədd çəkmişdir.
Şəxsi göstəricilər
REPK-nın yaradıcılıq fəaliyyətində Azərbaycanda pedaqogika sahəsinin biblioqrafik informasiya təminatında, bu elmin milli əsaslar üzərində formalaşmasında xidmətləri olan
görkəmli alimlərə həsr olunmuş biblioqrafik vəsaitləri də qeyd
etmək lazımdır. Kitabxana qarşısında məqsəd qoyaraq, bütün
varlığını və şüurunu Azərbaycan elminin və maarifinin çiçəklənməsinə sərf etmiş görkəmli şəxsiyyətlərin fəaliyyətini təbliğat və tədqiqat obyektinə çevirməyi asanlaşdırmaq üçün
biblioqrafik vəsaitlərin tərtibinə və nəşrinə başlamışdır.
Bu qəbildən olan mükəmməl şəxsi göstəricilərdən biri
Azərbaycanın ilk pedaqoq alimi, əməkdar elm xadimi, pedaqoji
elmlər doktoru, professor Əhməd Yusif oğlu Seyidovun (19261977-ci illər) yaradılcılığı haqqındadır. “Əhməd Seyidov.
Biblioqrafiya” adlı göstərici 1990-cı ildə 52 səhifə həcmində
çap edilmişdir. Göstəricinin tərtibçisi H.A.Musayev, redaktoru
T.Ə.İsmixanova, elmi məsləhətçisi pedaqoji elmlər doktoru,
professor H.Ə.Əhmədovdur. Göstərici özünün orijinallığı,
elmiliyi, zəngin material əhatəliliyi,
düzgün sistemliliyi, maraqlı köməkçi
aparatı ilə diqqəti cəlb edir.
Göstərici Azərbaycan və rus dillərində olan materiallar əsasında tərtib
edilmişdir. Göstəricidə Ə.Seyidov haqqında elmi məlumatlarla yanaşı, onun
Azərbaycan və rus dillərində olan 142
adda kitabının, dövri mətbuatda və
məcmuələrdə çap olunmuş elmi əsər48
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lərinin adları oxuculara və elmi ictimaiyyətə toplu halında
çatdırılır. Görkəmli alimin 38 nəfərin namizədlik və doktorluq
dissertasiyalarına rəhbərlik etməsi haqqında, alimin şəxsiyyətini və elmi fəaliyyətini işıqlandıran maraqlı bir elmi
məqalənin də göstəricidə verilməsi onun elmi zənginliyini daha
da artırır. Məqalənin müəllifi tanınmış alim və pedaqoq,
professor H.M.Əhmədovdur. Onun Ə.Seyidovun (1892-1977)
mənalı həyatının, səmərəli, gərgin elmi pedaqoji və elmi
fəaliyyətinin tarixi xronologiyasını verən elmi oçerki bir çox
cəhətdən maraq doğurur. Gözəl tərtibatla keyfiyyəli kağızda
çap edilmiş bu göstərici pedaqoq alimin əsərlərini, onun haqqında yazılmış elmi məqalələri, onun rəhbərlik etdiyi elmi işlər,
ümumiyyətlə, bir insanın keçdiyi elmi yaradıcılıq yolunu əks
etdirir.
Nəşrlərin ümumi mənzərəsi göstərir ki, tutduqları vəzifələrdən və ixtisaslarından asılı olmayaraq yaradıcı əməkdaşların birgə əməyi və səyləri nəticəsində yadda qalan, kitabxananın fəaliyyətini səciyyələndirən xeyli iş görülmüşdür. Bu
nəşrlərin ümumi təhlili göstərir ki, burada öyrənilməsi vacib
olan və elmi mübahisə doğuran faktlar az deyildir. Belə ki,
respublika əhəmiyyətli sahəvi kitabxanalar içərisində REPK-a
bəlkə də yeganə kitabxanadır ki, soraq-məlumat aparatının düzgün və dinamik təşkili nəticəsində kitabxana fondunun tarixixronoloji inkişafının mənzərəsini yarada bilmişdir. Bu nəşrlərin
başlıca qayəsi, məziyyəti ondan ibarətdir ki, ölkənin bütün
regionlarında yaşayan və işləyən çoxsaylı təhsil işçiləri, həmçinin başqa oxucu qrupları, ayrı-ayrı sistemlərə məxsus kitabxanalar REPK-nın fondunda olan zəngin ədəbiyyatdan çətinlik
çəkmədən, əlavə məsrəflərə yol vermədən KAA vasitəsilə istədikləri ədəbiyyatı alıb istifadə edə bilsinlər. Bu nəşrlər kompleksi bir növ kitabxana fondunun, onun zəngin soraq-məlumat
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aparatının respublikanın ayrı-ayrı regionlarında, bölmələrində
səyyar sərgisini xatırladır, qiyabi olaraq oxucular qarşısında
ümumi mənzərə yaradır ki, bu da kitabxananın fəaliyyətini
genişləndirir və çoxsaylı oxucu ünvanlarına yaxınlaşdırır.
Bütün bu müsbət amillərin kitabxanada olması bir tərəfdən
işçilərin məsuliyyətini, yaradıcılıq imkanlarını artırırsa, digər
tərəfdən kollektivin daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə,
müxtəlif mövzulara dair göstəricilərin tərtib və nəşr edilməsinə
marağı çoxaldır.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, REPK-a Azərbaycan
biblioqrafiyası tarixində ilk dəfə olaraq sahəvi ədəbiyyatın
biblioqrafik göstəricisi vasitəsilə həm ədəbiyyatın məzmununun, həm də fondun təsvirinin verilməsinin təməlini qoymuşdur. Lakin bu günə kimi bu məsələlər haqqında elmi fikir
deyilməmiş, biblioqrafiya sahəsində çalışan mütəxəssislərin
diqqətini cəlb etməmişdir.
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası tərəfindən hazırlanıb çap edilmiş informasiya daşıyıcılarını tədqiq edərkən belə
qənaətə gəlmək olar ki, istər cari, istər retrospektiv, istərsədə
digər göstəricilər pedaqoji elmlər sistemindəçalışan alim və
mütəxəssislərin biblioqrafik informasiya təminatında mühüm
rol oynayır, onlara göstərilən biblioqrafik xidmətin səmərəliliyini və keyfiyyətini artırır.
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının
fondunun komplektləşdirilməsinin prinsipləri
Kitabxana fondu – kitabxananın qarşısında duran məqsəd
və vəzifələri, sosial funksiyaları həyata keçirmək, əhaliyə
kitabxana-informasiya xidməti göstərmək məqsədilə formalaşmış, çap əsərlərinin, müxtəlif növ sənədlərin, elektron daşı50

REPK 30 ildə

yıcıların məqsədyönlü, seçilmiş, sistemləşdirilmiş, qaydaya salınmış, təsnifləşdirilmiş elm və bilik xəzinəsidir.
Oxucuların informasiya tələbatına
və sorğularına uyğun daha dolğun kitabxana fondunun yaradılması kitabxanaların qarşısında duran mühüm
vəzifələrdən biridir. Ona görə də
kitabxana fondlarının komplektləşdirilməsi məsələsi kitabxanaşünaslığın
ən vacib və mürəkkəb problemlərindən biri kimi daima ön
planda olmuşdur. Bunlar fondun yaradılması və inkişafı ilə
onun optimal həcminin müəyyənləşdirilməsi, kitabxananın
vəzifələri və oxucu marağına uyğunluğu ilə bağlıdır. Kitabxanaların oxuculara informasiya, elmi-pedaqoji və mədəni
xidmətinin məzmunu və xarakteri onların hansı kitab, jurnal və
digər sənədlər fonduna malik olmasından asılıdır.
Məlumdur ki, kitabxananın strukturunu təşkil edən 4
elementdən biri kitabdır (sənədlərdir). Kitabsız kitabxananı
düşünmək mümkün deyildir. Qədim dövrdən zəmanəmizə
qədər kitabxanalar milli, mədəni sərvət kimi qiymətləndirilmiş
və qiymətləndirilmə meyarı da burada saxlanılan kitablar
olmuşdur. Kitab bilik mənbəyidir, bəşəriyyətin tarixi yaddaşıdır, mənəviyyatıdır, elmi kəşfləridir, mədəniyyətidir, texniki nailiyyətidir, xalqların soy köküdür, dilidir, milli mentalitetidir, əsrlərin arxasından gələn səsi - ünüdür. Bir sözlə,
keçmişlə bu günü bağlayan, bu günlə sabahı əlaqələndirən əsas
ünsiyyət vasitəsidir. BDU-nun professoru S.Rzayev yazır: “Hər
bir xalq öz milli varlığının, öz düşüncə tərzinin, öz mənəviyyatının əsası hesab etdiyi kitab mədəniyyətini yüksək qiymət51
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ləndirir, kitabı sevir, onun qorunub saxlanması, yaradılması
uğrunda mübarizə aparır”.
Kitabxana fondunun komplektləşdirilməsində əsas yeri
maliyyə vəsaiti təşkil edir ki, bu da SSRİ-də dövlət tərəfindən
həyata keçirilirdi. Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən
bütün kitabxanalar ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə Kitabxana
Kollektoru tərəfindən komplektləşdirilirdi. Bu qurum sifarişlə
15 müttəfiq respublikaların nəşriyyatlarından, eyni zamanda
ölkənin 200 nəşriyyatından müxtəlif ədəbiyyat alaraq köçürmə
yolu ilə yerlərə göndərirdi. Nəşriyyatların tematik planları öncədən dərc edilib kitabxana kollektoruna, kitab mağazalarına
göndərilir və sifarişlər alınırdı. Kitabxana tematik plan əsasında
öz profilinə uyğun ədəbiyyatı sifariş verir və onun əsasında
tematik tipoloji plan (TPP) tərtib edirdi. Tematik tipoloji plan
kitabxana fondunun uzun illər üçün inkişafını qabaqcadan
planlaşdırır, onun ümumi istiqamətini və komplektləşdirmənin
siyasətini müəyyən edirdi. Digər bir qrum isə 1925-ci ildən
fəaliyyət göstərən Kitab Palatası idi. Bu qurum respublikamızın
ərazisində çap olunan kitabların və digər çap əsərlərinin ardıcıl
qeydə alınması, onların haqqında operativ biblioqrafik informasiya vermək məqsədilə yaradılmışdı. Kitab Palatası nəşriyyatlar tərəfindən 3 məcburi nüsxə alırdı və bunlardan ikisi
dövlət kitabxanalarına paylanılırdı. Bu şəbəkə ən ucqar dağ
kəndinə belə kitab çatdırırdı.
REPK-a nisbətən gənc kitabxana olduğundan yarandığı
dövürdən əvvəlki illərə aid ədəbiyyatı müttəfiq respublikalarla
mübadilə yolu ilə əldə etmişdir. Bir sıra ümumittifaq kitabxanaları, o cümlədən, Moskva şəhəri K.D.Uşinski adına Dövlət
Elmi Pedaqoji Kitabxanası, Xarkov Universitetinin Kitabxanası,
həmçinin M.F.Axundov adına Respublika Dövlət Kitabxanası,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunun, Azər52
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baycan Pedaqoji İnstitutunun elmi kitabxanaları, Elmlər Akademiyasının Elmi Kitabxanası və respublikanın bir sıra iri
kitabxanalarından mübadilə yolu ilə alınan kitablar hesabına
REPK-a fondunu xeyli zənginləşdirmişdi. Həmçinin REPK-a
respublikanin elmi sahəvi kitabxanaları arasında yeganə kitabxana idi ki, SSRİ dövründə pulsuz məcburi nüsxələr alırdı.
Bütün bunların nəticəsində REPK-a qısa zaman ərzində öz
fondunu formalaşdırmağa nail olmuşdu.
REPK-a fondunun 1983-1987-ci illərdə göstəriciləri
İllər
Ümumi fond
Azərb.fondu
Rus fondu
SSRİ xalqları
Xarici fond

1983
5449
1128
4321
---

1984
18422
3678
12951
15
1778

1985
21698
4806
15099
15
1778

1986
38288
7019
29262
20
1987

1987
60818
7379
48098
20
2283

Cədvəldən göründüyü kimi kitabxananın fondu qısa
zaman ərzində çox böyük sürətlə inkişaf etmişdir. Kitabxananın zəngin nəşr nüsxələrinə malik olmasıonun oxucuların
tələbatını operativ ödəməyə qadir bir informasiya məkanına
çevrilməsinə şərait yaratmışdır.
Kitabxanada Azərbaycan, rus və xarici fond, qəzet və
jurnal fondları təşkil edilmişdi. REPK-a böyük audiovizual və
dövri mətbuat fonduna malikdir və dövrün tələblərinə cavab
vermək üçün bu fondu daim təkmilləşdirir. Bu məqsədlə fondda avtoreferatlar, dissertasiyalar, pedaqogika və psixologiya
sahələrinə aid elmi-tədqiqat hesabatları, mikrolentlər, mikrofişlər saxlanılır. Kitabxananın dövri mətbuat fondu da xüsusi
maraq doğurur. Kitabxanada respublikamızda uzun illərdən
bəri nəşr edilən, Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində böyük
53
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xidmətləri olan “Azərbaycan məktəbi” jurnalının arxivinin toplanıb saxlanılması diqqətəlayiqdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, kitabxana fondunun formalaşması olduqca mürəkkəb, dinamik, cəmiyyətdə baş verən hadisələrlə əlaqədar, daima yeniləşən və təkmilləşən bir proses
olduğundan, o həmişə diqqət mərkəzində olmuş və bu işin
təşkilinə kitabxananın bütün kadr potensialı cəlb edilmişdi.
REPK-nın fondunun formalaşdırılması onun qarşısında duran
vəzifələrə, oxucu kontingentinin sosial və elmi-mədəni tələblərinə uyğun olaraq aparılmalı idi. Bu baxımından REPK-a
elmi sahəvi kitabxana olaraq digərlərindən fərqlənirdi. Bu
kitabxananın spesifik xüsusiyyətləri onunla müəyyən edilir ki,
o, tədris-tərbiyə prosesini, elmi-tədqiqat işlərini və müəllim
heyətinin metodik ehtiyaclarını təmin edir. REPK-a fondunun
komplektləşdirilməsi, oxucuların maraq və sorğularına uyğun
olaraq planlı şəkildə tamamlanması, eyni zamanda aktuallığını
itirmiş materiallardan operativ surətdə təmizlənməsi kitabxananın vəzifələrinə daxildir.
Məlumdur ki, zəngin kitabxana fondunu oxuculara
çatdırmaq məqsədilə kitabxanalarda kataloqların rolu əvəzsizdir. Kataloqların əhəmiyyəti təkcə informasiya axtarışı funksiyasını yerinə yetirmək deyil, eyni zamanda, kitabxana kataloqları özlərində müxtəlif sənədləri və informasiya daşıyıcılarını
əks etidrir ki, bunlar da oxucuların dünyagörüşünə, mənəvi saflaşmasına, bəşəri dəyərlərə yiyələnmələrinə, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş kimi yetişmələrinə və bir çox digər
xüsusiyyətlərin formalaşmasına mühüm təsir göstərən başlıca
vasitə hesab edilir. Bu baxımdan REPK-nın fondu üç kataloq
üzrə sistemləşdirilmişdir:
- Baş kataloq
- Sistemli kataloq
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- Əlifba kataloqu .
REPK-a kataloqları informasiya axtarışı funksiyaları ilə
yanaşı, təlim, tərbiyə və tövsiyə funksiyalarını da yerinə yetirir.
Kitabxanada kataloqlardan milli, ideya, mənəviyyat, elmi təcrübə və bədii cəhətdən ən dəyərli əsərləri geniş oxucu kütləsi tələbələr, aspirantlar, müəllimlər, şagirdlər, elmi işçilər və
kitabxananın digər oxucuları arasında fəal təbliğ edən, onların
mütaliəsinə rəhbərlikdə mühüm rol oynayan səmərəli bir vasitə
kimi istifadə olunur. Kataloqlar kitabxananın fondunu açır, onu
təbliğ edir, oxuculara ədəbiyyat seçməkdə, mütaliəni istiqamətləndirməkdə, habelə fondda olan sənədlər haqqında informasiya verməkdə böyük rol oynayır. Xüsusilə məktəb kitabxanalarında kataloq-kartoteka sistemi olmadığına görə müəllimlərin pedaqoji ustalığının yüksəldilməsinə və ixtisasının
artırılmasına kömək məqsədilə REPK-ya daxil olan yeni
pedaqoji ədəbiyyatın kataloqlar vasitəsilə təbliğinə xüsusi
diqqət yetirilirdi.
Komplektləşdirmənin profilliyi, fondun ixtsaslaşdırılması,
onun tematik tipoloji tərkibinin məntiqi şəkildə tənzimləndirilməsidir. Profillik kitabxananın təyini vəzifələrini və işinin
həcmini, oxucu kontingentini onların milli və yaş tərkibini,
maraqlarını və həmin ərazidə yerləşən digər kitabxanaların
fondunun tərkibi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla yeni ədəbiyyatın seçilməsini nəzərdə tutur. Artıq məlumdur ki, kitabxanada fondun komplektləşdirilməsinin əsasını sahəvilik təşkil
edir. REPK-a fondunun formalaşmasının prinsiplərinə əsasən
komplektləşdirmə üçün ədəbiyyat aşağıdakı sahəvi bölgülər
üzrə nəzərdə tutulmuşdur.
 Sahəvi elmi ədəbiyyat
 Görkəmli pedaqoqların əsərləri külliyatı, seçilmiş əsərləri
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 Elmi kütləvi ədəbiyyat
 Tədris-metodik (dərslik və dərs vəsaitləri, metodik ədəbiyyat)
 Universal məzmunlu soraq kitabları
 Pedaqogika və psixologiyaya dair soraq kitabları
 Tədris planları və proqramlar
 Pedaqogika və psixologiyaya dair elmi tədqiqat işləri,
elmi hesabatlar və dissertasiyalar, mikrofilmlər və mikrolentlər,
avtoreferatlar.
REPK-nın fondunun komplektləşdirilməsi zamanı nəzərdə tutulan mühüm amillərdən biri də alınan kitabların nüsxə
etibarilə düzgün müəyyənləşdirilməsidir. Kitabxananın komplektləşdirilməsinə dair sənədlərin təhlili göstərir ki, rus dilində
dil və ədəbiyyat, tarix fənlərinin tədrisi metodikasına dair
ədəbiyyatın komplektləşdirilməsi 7-10, kimya–biologiya fənlərinin tədrisinə dair materiallar 4-5, universal məzmunlu və sahəvi soraq kitabları isə 3-4 nüsxə miqdarında komplektləşdirilmişdi. Bu isə kitabxananın xidmət etdiyi oxucu kontingenti,
oxucuların maraq dairəsi, habelə onun sahəvi profildə xidmət
xüsusiyyətləri ilə əlaqədardır.
REPK-a fondunun formalaşması prosesi zamanı nəzərə
alınan ən mühüm prinsiplərdən biri də planlılıq və sistemlilikdir. Bu prinsip REPK-nın profilinə müvafiq olaraq bütün
mühüm istiqamətlərdə fonddakı nəşrlərin nisbətinin mütənasibliyinin təmin edilməsi, həmçinin komplektləşdirmənin planlaşdırılması əsasında nəşrlərin alınmasının və fonddan çıxarılmasının sistemli olmasını nəzərdə tutur. Məsələn, bu prinsipə
əsasən REPK-da dövri mətbuat kütləvi kitabxanalardan fərqli
olaraq fondun demək olar ki, 50 faizini təşkil edir. Həmçinin
elmi kitabxana statusu baxımından REPK-nın fondunda xro56
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noloji əhatəlilik daha genişdir. Nəşrlərin dil əlamətlərinə görə
əhatəlik faizi də REPK-da bir çox kitabxanalardan, xüsusilə,
kütləvi kitabxanalardan fərqli olmuşdur. Kitabxananın fondunda xarici dillərdə ədəbiyyatın toplanmasına xüsusi fikir verilmişdir. Qeyd edək ki, REPK-da komplektləşdirmənin bütün
prinsipləri sistemli şəkildə vahid və əlaqələndirilmiş bir proses
kimi tətbiq edilmişdir ki, bu da son nəticədə fondun tam və
dolğun formalaşmasını təmin etmişdir.
Oxuculara Xidmət İşinin Meyarları
Kitabxanalar cəmiyyətin sosial strukturunda mühüm yer
tutduğundan tarixən onların yaranması və inkişafı həmişə
cəmiyyətdə baş verən proseslərlə bağlı olmuşdur. Bir qayda
olaraq bütün ictimai-siyasi quruluşlarda cəmiyyət kitabxananın
hamisi kimi çıxış etmiş,onları yaratmış, inkişaf istiqamətlərini,
vəzifələrini müəyyənləşdirmişdir. Beləliklə də kitabxana həmişə onu yaradan cəmiyyətə xidmət etmiş, cəmiyyət üzvlərinin
informasiya tələbatının ödənilməsinə, maariflənməsinə, təhsilinə, tərbiyəsinə və mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsinə
köməklik göstərmişdir. Kitabxana işi olmadan kitabxanalar
cəmiyyətin onun qarşısında qoyduğu vəzifələri: kitabla insanlar
arasında əlaqə yaratmaq, kitabı təbliğ etmək, cəmiyyətin informasiya tələbatını ödəmək, insanların mədəni, intellektual səviyyəsinin yüksəlməsində, tərbiyə prosesinin təşkilində yaxından iştirak etmək vəzifələrini həyata keçirə bilməz.
Mütaliəyə ehtiyacı olan hər bir şəxs öz sorğusunun tam
ödənilməsi üçün kitabxanaya müraciət edir. Ən kiçik kitabxana
belə öz fondunda bütün biliklər sistemini: təbiət elmlərinə,
humanitar elmlərə, sosial-siyasi elmlərə, həm də bədii ədəbiyyata və incəsənətə dair əsərləri toplayır. Kitabxana fondu
ensiklopedik bilik mərkəzini xatırladır. Müxtəlif elm sahələrinə
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dair kitablar kitabxana rəflərində bir yerdə toplanaraq oxucuların istifadəsinə verilir. Kitabxana oxucuların çap məhsullarından ictimai istifadəsinin, bütövlükdə kütləvi mütaliəsinin
təşkilatçısı hesab olunur.
XX-əsrin 80-ci illərində kitab sovet adamlarının həyatına
və məişətinə çox sıx şəkildə daxil olmuşdu. O, xalqın mühüm
mədəniyyət mənbələrindən biri, fəal kommunizm qurucusunun
qüdrətli tərbiyə vasitəsi kimi səciyələndirilirdi. SSRİ nəşr
edilən çap əsərlərinin sayına görə dünyada birinci yeri tuturdu.
Hər il nəşriyyatlar orta hesabla 1,3 milyard nüsxə kitab çap
edirdi. Əhalinin hər yüz nəfərinə 500-dən artıq kitab və
kitabça, 50-dən artıq qəzet və 60 nüsxəyə qədər digər dövri
mətbuat nəşrləri düşürdü. Lakin buna baxmayaraq kitaba olan
kütləvi tələbatı ancaq kitabxanalar ödəyə bilirdi. Kitab nə qədər
geniş nəşr olunsa da, əhali nə qədər çox kitab alsa belə, kitab
oxunuşunda həlledici rol kitabxanalara aid idi.
Elm və texnikanın nailiyyətlərini, qabaqcıl təcrübəni
yaymaq, xalq təsərrüfatı mütəxəssislərini operativ surətdə elmi
texniki ədəbiyyatla təmin etmək, oxucuların təhsil səviyyəsini,
ixtisas marağını və yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, onlara
fərdi xidmət göstərmək sahəsində elmi və kütləvi kitabxanalar
böyük rol oynayırdı.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ictimai inkişafın müəyyən mərhələsində, ölkədə baş vermiş sosial dəyişikliklərlə
əlaqədar olaraq kitaba olan tələbatla kitabxana xidmətinin formaları arasında fərq var idi. Pedaqoji kollektivlərin, şagirdlərin
mənəvi tələbi misilsiz dərəcədə artmışdı. Daha çox və hərtərəfli mütaliəyə yer verilirdi. Respublikamızda kitabxana şəbəkəsinin artması, kitab fondunun sürətlə zənginləşməsi kitabxanaların oxucularla apardığı işin məzmununun yaxşılaşmasına, kitabı hər bir ailəyə çatdırmağa, zəhmətkeşlərin kitabxana
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oxucuları sırasına cəlb edilməsinə olduqca müsbət təsir göstərmişdi. Kitabxanaların oxuculara xidmət imkanının artması,
oxuculara lazım olan ədəbiyyatın kitabxana fondlarında toplanması onlara daha hazırlıqlı oxucuların, mütəxəssislərin tələbatını ödəmək imkanı verirdi.
Bu sahədə öz missiyasını layiqincə yerinə yetirən REPKa elmi sahəvi kitabxana kimi hərtərəfli məlumat-biblioqrafiya
və kitabxana xidməti göstərməklə respublikada pedaqoji elmin
və xalq maarifinin inkişafına fəal kömək edirdi.
REPK-nın “Oxuculara xidmət şöbəsi” müstəqil şöbə olub,
kitabların və qeyri-kitab məhsullarının kitabxanada və kitabxana divarlarından kənar, yəni ev şəraitində mütaliə üçün oxucuların istifadəsinə verilməsini təşkil edirdi. Çap məhsullarının
oxucuların istifadəsinə verilmə prosesi müəyyən müddətə və
müəyyən miqdarda olması şərtləri daima kitabxanaçılar tərəfindən nəzarətdə saxlanılımışdır. Məlumdur ki, REPK-nın
“Oxuculara xidmət şöbəsi”ndən oxucular istifadə üçün yalnız
kitablar və dövri mətbuat nəşrləri deyil, həm də kitabxana
fondunda mövcud olan audiovizual materiallardan da istifadə
edə bilirdilər.
“Oxuculara xidmət” şöbəsi öz işini daima fəal və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirmişdir. Oxucularının ümumi inkişafında, pedaqoji elmlər üzrə ən yaxşı kitabların oxucular
arasında təbliğində bu şöbənin işçilərinin həlledici rolu vardır.
Burada oxuculara xidmət işi müəyyən əməliyyatlar üzrə kitabxanaçılar arasında bölgü aparmaq əsasında qurulmuşdur. Məsələn, kitabxanaçılardan biri yeni oxucuları kitabxanaya üzv yazır.
İkincisi oxucu sorğularını qəbul edir və oxucuya verilən kitabların qeydini aparır. Üçüncüsü sorğuya uyğun kitabın fonddan
gətirilməsini təmin edir. Kitabxanaçılar arasında bu cür funksiya bölgüsü heç də daimi xarakter daşımır. Həmin funksiyalar,
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yəni vəzifə bölgüsü müəyyən vaxt müddətindən sonra dəyişilir.
Əlbəttə, “Oxuculara xidmət şöbəsi”ndə bu cür fəaliyyət bölgüsü kitabxanaçıların əməyinin səmərəli təşkili üçün mühüm şərt
olub, iş vaxtından daima səmərəli istifadə etmələrinə imkan
vermişdir.
REPK-nın “Oxuculara xidmət şöbəsi” fəaliyyətində oxucuların peşə yönümü üzrə qruplaşdırılmasına da xüsusi diqqət
yetirmişdir. Belə ki, oxucular şöbə tərəfindən doqquz qrup üzrə
sistemləşdirilmişdir:
 Partiya və idarəedici aparatın işçiləri
 Akademiklər
 Pedaqoji elmi işçilər. Müəllimlər
 Elmi işçilər. Ali məktəb müəllimləri
 Ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri və xalq təhsili
işçiləri
 Məktəbəqədər və məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin işçiləri
 Aspirantlar
 Tələbələr
 Xarici tələbələr
 Digər sahələrin oxucuları.
REPK-nın əməkdaşları öz fondlarında mühafizə etdikləri
çap məhsullarından oxucuların həm kitabxana şəraitində, həm
də kitabxanadan kənarda istifadə etmələri üçün hər cür şərait
yaratmağı daima özlərinə borc bilmişlər.Kitabxanada iki zal –
50 yerlik ümumi və 30 yerlik elmi zal oxucuların ixtiyarına
verilmişdi. Elmi zalda alimlərə, aspirantlara, ali, orta-ixtisas,
orta məktəb müəllimlərinə, xalq təsərrüfatının bütün sahələrindən olan mütəxəssislərə xidmət edilirdi. Digər qrupdan olan
oxuculara isə ümumi zal xidmət edirdi.
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Kitabxanada həmçinin dissertasiya işlərinin və elmi hesabatların mikrofiş və mikrolentlərin zəngin fondu yaradılmışdı.
Bu fonddan istifadə üçün elmi zalda 5 ədəd “Pentakta” markalı
oxu aparatı oxucuların ixtiyarına verilmişdi.
Oxucuların mütaliə tələbatının tam və dolğun ödənilməsi,
hər bir oxucunun müəyyən mövzu üzrə daha çox ədəbiyyata
müraciət edə bilməsi, eləcə də mövcud ədəbiyyatdan daha
dolğun səmərələnməsi üçün kitabxananın oxu zalı münasib
hesab olunurdu. Oxucular bəzi kitabları abonomentdən evdə
oxumaq üçün ala bilir, bəziləri isə yeganə nüsxə olduğundan,
yaxud həmin kitab “əldə”-yəni başqa oxucunun istifadəsində
olduğu üçün ala bilmirdilər. Odur ki, REPK-da abonoment və
oxu zalları bir şöbə daxilində müəyyənləşmişdir. REPK-ya
müraciət edən oxucuların bir qismi oxu zalının xidmətindən
istifadə edirlər. Oxucular oxu zalına hər cür sorğu ilə müraciət
edə bilər. Belə ki, oxucular buraya tədrislə, peşə marağı,
ictimai fəaliyyətlə bağlı müxtəlif məsələlərin mahiyyətini
öyrənmək üçün müvafiq ədəbiyyatı araşdırmaq məqsədilə
gəlirlər. Kitabxananın kitab fondunun bütün nəşr növlərindən,
nəşr tipindən burada istifadə etmək mümkündür. Oxucular
adətən gündəlik olaraq dövri mətbuatla tanış olmaq istəyirdilər.
REPK-nın aldığı bütün dövri nəşrlər məhz oxu zallarında
oxucuların istifadəsinə verilir. Burada nəinki gündəlik dövri
mətbuat, həm də əvvəlki illərin belə ayrı-ayrı qəzet və jurnal
nömrələri oxucular tərəfindən istifadə olunurdu. Oxu zalının
özünəməxsus xüsusi köməkçi fondu var və köməkçi fonddan
mütaliə üçün evə heç bir material verilmir. Qeyd etmək
lazımdır ki, köməkçi fondun düzgün seçilməsi burada oxucularla aparılan fərdi işi asanlaşdırır, hər bir oxucunun gündəlik
mütaliə sorğularının tam və dolğun ödənilməsi üçün imkan
yaradır.
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Kitabxana oxuculara kitabxana xidmətini günün tələbləri
səviyyəsində təşkil etmək məqsədilə ənənəvi forma və üsullardan bacarıqla istifadə edir, öz işində ardıcıl olaraq islahatlar
aparır, yeni metodlardan istifadə edir, xidmət prosesini təkmilləşdirir və yeniləşdirirdi:
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının
1983- 1991- ci illərə aid əsas göstəriciləri
Kitabxananın
göstəriciləri

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Fondun
miqdarı

5449

33982

74246

113469

163782

201536

252890

307413

356368

Oxucuların
sayı

__

____

___

11220

15010

17562

15150

15246

15014

Kitab
verilişi

__

____

____

45426

50230

95286

11315

09187

20566

Cədvəldən aydın olur ki, REPK-a 1983-1985-ci illər
ərzində məlum səbəblərə görə oxucu qəbul edə bilməmişdir,
1984-1991-ci illər arasında kitabxana fondunun dinamik
inkişafında, 1986-cı ildən isə oxucuların kitabxanaya cəlb edilməsində və onlar arasında ədəbiyyatın təbliği sahəsində çox
böyük işlər görülmüşdür. Belə ki, 1983-cü ildə kitabxanada
cəmi 5449 nüsxə kitab var idisə, 1991-ci ildə bunların sayı
356368 nüsxəyə çatmışdır. Hətta 1990-1991-ci illərdə həm
dövri nəşrlər, həm də kitabların kitabxanaya az daxil olmasına
baxmayaraq oxuculara xidmət işi davam etdirilmişdir.
Kitabxanada oxuculara xidmət işində əldə edilmiş bu
nailiyyətlər nə qədər uğurludursa, kitabxana fondunda
300.000-dən çox ədəbiyyatın əldə edilməsi, onun sistemləşdirilməsi, elmi-texniki cəhətdən işlənməsi və mühafizəsi
kitabxana kollektivinin daha çox uğurları və onların
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vətəndaşlıq borclarının yerinə yetirilməsi kimi səciyyələndirilməlidir.
Kütləvi tədbirlər REPK-nın fəaliyyətində kitabın və digər
çap məhsullarının geniş oxucu kontingentinə təbliğ edilməsində xüsusi rol oynayır. Kitabxana tərəfindən kütləvi tədbirlərin təşkil olunması əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə həyata
keçirilirdi. Kitabxanaçılar ilk növbədə il ərzində həyata keçiriləcək kütləvi tədbirlərin adını və vaxtını illik iş planında əks
etdirirdilər. Planda yeni kitablar sərgisi, əlamətdar günlər,
təqvimdə göstərilən yubileylər və s. qeyd edilirdi. Məsələn,
"Oxuculara ximət" şöbəsi “Yeni kitablar” və “Yeni jurnallar”
sərgisini təşkil edirdi. Burada hər dəfə 18-20 kitab və jurnal
nümayiş etdirilirdi. Bu, il ərzində təxminən 160-dan çox kitab
və jurnalın oxucularla tanışlığına şərait yaradırdı. Bundan
başqa “Mütəxəssis günü”. “Kimyaçı günü”, “Fizika”, Təbiəti
sevənlər” günləri və s. keçirilmişdir. Hər bir illik kütləvi
tədbirlər planı hazırlanarkən respublikanın ictimai-iqtisadi və
siyasi həyatında baş verən hadisələr, insanların bu hadisələrə
konkret münasibətləri, dövlətin və xalqın qarşısında duran
perspektiv vəzifələr və problemlər nəzərə alınırdı. Kütləvi tədbirlərin təsiri ilə kitabxanaya yeni-yeni oxucular cəlb edilirdi.
Keçirilən kitab müzakirələri, kitab sərgiləri və s. tədbirlər kitab
haqqında geniş məlumat almağa imkan verirdi.
REPK-nın “Oxuculara xidmət” şöbəsi öz işini bir qayda
olaraq fərqli yanaşma əsasında həyata keçirmişdir. Fərqli
yanaşma formal xarakter daşımır, ayrı-ayrı oxucuların fərdi
xüsusiyyətlərini, intellektual imkanını, mütaliə mədəniyyəti
səviyyəsini nəzərə almaqla həyata keçirilirdi. Bu şöbədə
oxuculara fərqli xidmət prosesində oxucuların mütaliə
maraqları, mütaliə sorğuları öyrənilir, ədəbiyyat tövsiyəsi və
oxunmuş kitabların qəbulu işi gedir, eləcə də oxucuların
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mütaliəsinə rəhbərlik işi aparılırdı. Şöbənin əməkdaşları elm
sahəsi üzrə mütaliə edən mütəxəssis oxucuları tədricən tanıdıqları üçün onların sorğusunu ödəməkdə çətinlik çəkmirlər.
“Oxuculara xidmət” şöbəsinin əməkdaşları xidmət işi ilə
əlaqədar həm oxucularını, həm də kitab fondunu yaxşı tanıyır
ki, bu da hər oxucuya öz kitabını, hər kitabı öz oxucusuna
prinsipinə uyğun olaraq işləməyə kitabxanaçılara imkan verirdi.
Kitabxana işçilərinin ixtisaslarının
təkmilləşdirilməsi
Kitabxana işçilərinin ideya mənəvi, ixtisas və peşə
hazırlığının yüksək olması kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşı
qurulmasına, orada kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin müvəffəqiyyətliliyinə səbəb olur. Bu zaman kitabxanaçı bir şəxsiyyət kimi formalaşır və yetkinləşir, bir ziyalı kimi qiymətləndirilir, təqdir edilir. Azərbaycanda milli kitabxanaşünaslıq
elmi məktəbinin yaradıcısı, ali kitabxanaçılıq-informasiya təhsilinin təşkilatçısı, görkəmli elm, təhsil və mədəniyyət xadimi,
Əməkdar mədəniyyət işçisi, universitetin kafedra müdiri, prezident təqaüdçüsü, “Şöhrət” ordenli, tarix elmləri doktoru, professor Abuzər Xələfov kitabxanaşünaslıq-biblioqrafiya elmi
sahəsində mütəxəssis və əvəzsiz alimdir. O,ömrünün çox hissəsini Bakı Dövlət Universitetində ali kitabxanaçılıq təhsilinin
yaranması və təkmilləşməsinə bağlamışdır. Kitabxana işi sahəsində elmi-pedaqoji kadrların hazırlığında əvəzsiz rolu olan
professor A.Xələfov yazır: “Kitabxana işi dövrlə, zamanla
ayaqlaşmalı, həmişə canlı, rəngarəng və dinamik olmalıdır.
Göründüyü kimi, bunun təminatçısı məhz kitabxana işçisi
hesab olunur”.
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REPK-da hər zaman professional bilik və bacarıqların
təcrübə əsasında formalaşmasını nəzərdə tutan kitabxanaçı
sənətinin bütövlüyü prinsipi əsas götürülmüşdür. Məhz bu
prinsipə uyğun olaraq REPK-a 1985-ci ildən Bakı Dövlət
Universitetinin Kitabxanaçılıq fakültəsi ilə olan müqaviləyə
əsasən, fakültənin tələbələri üçün istehsalat təcrübəsi təşkil
etmişdir. Kitabxanada tələbələrin bilik və təcrübə əldə etmələri,
kitabxana-biblioqrafiya xidmətinin təşkili prosesini təcrübi
cəhətdən öyrənmələri üçün lazımı imkan və şərait yaradılmışdır. REPK-nın bütün əməkdaşları istehsalat təcrü-bəsində
onlara kitabxanaçılıq sənətinin sirlərini öyrənməkdə yaxından
köməklik etmişlər. Kitabxanaçı kadrların sahəvi kitabxanaların spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla hazırlanmasında REPK-nın bir baza kimi apardığı
iş yuxarıda adı göstərilən fakültənin
professor-müəllim heyəti tərəfindən
daima təqdir edilmiş, yüksək qiymətləndirilmişdir. REPK-a bu gün də yeni
kitabxanaçılar nəslinin yetişməsində öz
köməyini əsirgəmir.
Kitabxana işçilərinin elmi bilik və
peşə ustalıqlarının, həmçinin işgüzarlıqlarının öyrənilib ortaya
çıxarılmasında, kitabxanaçı əməyinin qiymətləndirilməsində
kitabxana işçilərinin attestasiyalarının keçirilməsinin böyük
ictimai, sosial və tərbiyəvi əhəmiyyəti vardır.
1959-1988-ci illərdə Azərbaycanda 2 Nazirlik (Maarif
Nazirliyi, Ali və Orta-İxtisas Təhsili Nazirliyi) və 1 Komitə
(Dövlət Texniki Peşə Təhsili Komitəsi) fəaliyyət göstərirdi.
1988-ci ildə Azərbaycan SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə hər
üç qurum ləğv edilərək onların bazasında Xalq Təhsili
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Nazirliyi yaradılmış, onun strukturu təsdiq olunmuşdur.“Təlimtərbiyə prosesində məktəb və məktəbdənkənar müəssisə kitabxanalarının rolunu artırmaq haqqında” 28 yanvar 1988-ci il tarixli və “Təlim-tərbiyə prosesində məktəb kitabxanalarının rolunun artırılması haqqında” 1 iyun 1988-ci il tarixli qərarlarına
uyğun olaraq kitabxanaçıların elmi nəzəri səviyyələrinin, peşə
ustalıqlarının, yaradıcı təşəbbüskarlıqlarının inkişaf etdirilməsi
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Naziri
R.B.Feyzullayev “Ümumtəhsil, internat və texniki peşə məktəbləri kitabxanaçılarının attestasiyası”nın keçirilməsi haqqında
02 fevral 1990-cı il tarixli, 102 saylı əmr imzalayır. Həmin
əmrdə məktəb kitabxanaçılarının attestasiyadan keçirilməsi
qaydası haqqında “Əsasnamə” hazırlanması və bu “Əsasnamə”yə əsasən attestasiya komissiyalarının fərdi tərkibinin təsdiq edilməsi nəzərdə tutulurdu.
Attestasiya komissiyalarının işində Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının metodistləri və kitabxana mütəxəssisləri,
o cümlədən rayon (şəhər) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi
nümayəndələri iştirak etməli idi. Attestasiyanın keçirilməsinə
nəzarət REPK-nın direktoru T.Ə.İsmixanovaya tapşırılmışdı.
1990-1992-ci illər ərzində üçillik attestasiya dövriyyəsi təşkil
edilmiş və hər il rayon (şəhər) üzrə məktəb kitabxanaçılarının
ümumi sayının 30-35%-i attestasiyadan keçirilmişdi.
Əmrə əsasən Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının
əməkdaşları respublikanın 66 şəhər və rayonunda ilk dəfə
olaraq məktəb kitabxanaçılarının attestasiyasını keçirmişlər. Bu
attestasiyada respublikanın rayon və şəhərlərində dərs ilində
1216 nəfər məktəb kitabxanaçısının attestasiyadan keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdu. 46 nəfər məktəb kitabxançısı üzürlü səbəbdən attestasiyada iştirak etməmiş, 1170 nəfər məktəb kitabxançısı isə attestasiyadan keçirilmişdi. Attestasiyanın nəti66
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cələrindən məlum olmuşdu ki, attestasiyadan keçmiş məktəb
kitabxanaçılarından 292 nəfəri, orta–ixtisas kitabxanaçılıq, 117
nəfəri pedaqoji orta təhsilli, 41 nəfəri isə digər orta ixtisas məktəblərinin məzunlarıdır. Attestasiyadan keçmiş kitabxanaçıların
483 nəfəri, 41.3%-i ümumi orta təhsilli kitabxanaçılar idi.
Attestasiyanın yekunlarına görə məktəb kitabxanaçılarından 61 nəfəri rayon (şəhər) XTŞ və XTEİHİ PK-nın fəxri fərmanlarına və pul mükafatlarına layiq görülmüş, 715 nəfəri tutduğu vəzifəyə müvafiq görülmüş, 4 nəfəri tutduğu vəzifəyə
müvafiq bilinməmiş, 368 nəfərinə isə müxtəlif tövsiyələr verilmişdir. O cümlədən, 172 nəfər ümumi orta təhsilli kitabxanaçıya ali və orta ixtisas məktəblərində təhsilini artırmaq tövsiyə olunmuşdur. 196 nəfərə isə ixtisasını artırmaq tapşırığı verilmişdi.
“Ümumtəhsil, internat və texniki-peşə məktəbləri kitabxanaçılarının attestasiyası haqqında” böyük formatda, kiçik
həcmdə çıxmış rəsmi sənədlər və təlimati metodik materiallardan ibarət kitabça xüsusilə diqqətə layiqdir. Kitabça 1991-ci
ildə çap edilmişdir və bir növ rəsmi sənəd toplusudur. Burada
Respublika Xalq Təhsili Nazirliyinin 02.02.1990-cı ildə həmin
kitabxanalarda attestasiyanın məqsədi, əmri, attestasiyanı keçirmək üçün 8 nəfərdən ibarət nazirliyin əsas aparıcı işçilərinin
tərkibi verilmişdir:
 Nazir müavini- Ə.H.Əhmədov
 ÜOTBİ-nin rəis müavini- A.Ş.Muradov
 Kadrlar idarəsinin rəisi -Z.A.Abdullayev
 Ümumi orta təhsil şöbəsinin rəisi –İ.B.İsgəndərov
 Nəşriyyat, tədris-metodiki ədəbiyyat və dərslik şöbəsinin rəisi-O.R.Məmmədov
 Texniki peşə təhsili şöbəsinin rəisi-R.Ə.Əliyev
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 İnternat məktəbləri və uşaq evləri şöbəsinin rəisiA.Əhmədov
 Baş hüquq məsləhətçisi-A.Mehdiyev
Həmçinin attestasiyanin keçirilməsini təmin edən sənəd,
əmr və protokol formaları da daxil edilmişdir. Keçirilmiş bu
tədbirə istər nazirlik, istərsə də REPK-a çox yüksək qiymət
vermiş və işə ciddi tələbkarlıqla yanaşmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu tədbir respublikada yüksək səviyyədə aparılmış,
işin öhdəsindən gələ bilməyən onlarla kitabxana işçisi haqqında ciddi cəza tədbirləri görülmüş, fərqlənən kitabxanaçılara isə
təltiflər və mükafatlar verilmişdir.Işçi qrupunun qərarı ilə 59
nəfər məktəb kitabxanaçısına iş keyfiyyətinə görə yüksək maaş
təyin edilmişdir.
REPK-nın iki əməkdaşı məktəb kitabxanalarına göstərdikləri metodik köməyə və attestasiyanın keçirilməsində xidmətlərinə görə “Azərbaycan Respublikasının Xalq Təhsili Əlaçısı” döş nişanı ilə təltif edilmişdir.
Artıq REPK-nın fəaliyyəti ölkəmizdə onun tanınmasına,
elm, mədəniyyət və maarif ocağı kimi səciyyələndirilməsinə
səbəb olmuşdu. Ona görə də kitabxananın statusu III dərəcədə
qala bilməzdi. “Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının II
qrupa aid edilməsi haqqında ” Azərbaycan Respublikası Xalq
Təhsili Nazirliyinin 1990-cı il 28 sentyabr tarixli, 752 nömrəli
əmri bu barədə haqlı qənaət idi. Təbii ki, bu status kitabxananın
imkanlarını daha çox artırmasına şərait yaratmışdır.
1990/91-ci il attestasiyasının yekunlarına görə qabaqcıl
kitabxana işçiləri Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyi tərəfindən aşağıdakı qaydada rəğbətləndirilmişlər:
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“Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Əlaçısı” döş
nişanı” ilə:
1. Babayeva Gülüstan Məmiş qızı -Sumqayıt şəhəri
33№li orta məktəbin kitabxana müdiri.
2. Qasımova Zilxumar Kazım qızı-Şəki rayonu Oxud
kənd orta məktəbinin kitabxana müdiri.
3. Qədimova Zeynəb Şahmərdan qızı – Bakı şəhəri
Binəqədi rayonu 115 №li orta məktəbin kitabxana müdiri.
4. Əliyeva Tamilla Malik qızı – Bakı şəhəri Nizami
rayonu 258 №li orta məktəbin kitabxanaçısı.
5. İbrahimova Amaliya Murtuz qızı – Qazax rayonu
Çaylı-Kommuna kənd orta orta məktəbinin kitabxanaçısı.
6. Yusifova Sədaqət Həmid qızı – Sumqayıt şəhəri 27 №li
orta məktəbin kitabxana müdiri.
7. Mehdiyeva Elmira Seyidəhmədqızı –Bakı şəhəri
Binəqədi rayonu 248№li orta məktəbin kitabxana müdiri.
8. Musayeva Məsudə Həsən qızı- Goranboy rayonu Qızıl
Hacılı kənd 1№li orta məktəbin kitabxana müdiri.
9. Səfərova Leyla Səfər qızı – Beyləqan rayonu Şərq orta
məktəbinin kitabxana müdiri.
10. Sadıxlı İntizar Rüstəm qızı – Bakı şəhəri Xətai rayonu
261№li məktəbin kitabxanaçısı.
11. Söhbətova Firuzə Əsgər qızı- Bakı şəhəri Binəqədi
rayonu 179№li məktəbin kitabxana müdiri.
12. Hacıyeva Dursun Məşədi qızı- Gəncə şəhəri 27№li
məktəbin kitabxana müdiri.
13. Hacıyeva Minarə Həmzə qızı- Bakı şəhəri Suraxanı
rayonu 270№li məktəbin kitabxana müdiri.
14. Hüseynov Bilal Hüseynağa oğlu- Cəlilabad rayonu
Alar kənd orta məktəbinin kitabxana müdiri.
69

REPK 30 ildə

15. Cəfərova Raya Sirac qızı- Oğuz rayonu Bayan kənd
orta məktəbinin kitabxana müdiri.
“Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyi və
XTEİHİ
Respublik Komitəsinin Fəxri Fərmanı” ilə:
1. Qayıbova Lumu Gülalı qızı- İsmayıllı rayonu Aşağı
Cülyan kənd orta məktəbinin kitabxana müdiri.
2. Əliyeva Şövkət Hacıbala qızı- Zərdab rayonu Alıbəyli
kənd orta məktəbinin kitabxana müdiri.
3. Kərimbəyli Esmira Səttar qızı- Bakı şəhəri 26 Bakı
komissarı rayonu 190№li orta məktəbin kitabxana müdiri.
4. Kulişova Anna Mixaylovna- Bakı şəhəri Suraxanı
rayonu 141№li məktəbin kitabxana müdiri.
5. Mahmudova Səbirə Rəhim qızı- Ağstafa rayonu Dağ
Kəsəmən kənd orta məktəbin kitabxana müdiri.
6. Məmmədova Nüşabə Əvəz qızı- Ağdam şəhəri 1№li
orta məktəbin kitabxana müdiri.
7. Nəbiyeva Bəyaz Nəbi qızı- Mingəçevir şəhəri 13№li
məktəbin kitabxana müdiri.
Azərbaycan Respublikası Xalq
Təhsili Nazirliyinin Fəxri Fərmanı və
pul mükafatı (aylıq əmək haqqı qədər) ilə:
1. Alkərimova Xanım Şamil qızı - Abşeron rayonu 2№li
Xırdalan qəsəbə orta məktəbin kitabxana müdiri.
2. Qarayeva Səlahət Kərim qızı - Gəncə şəhəri 25№li
məktəbin kitabxana müdiri.
3. Quliyeva Tamara Məhəmməd qızı - Şəmkir rayonu
Füzuli adına orta məktəbin kitabxana müdiri.
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4. Qurbanova Cəvahir Vəli qızı- Ağdam rayonu 1Sarıcalı
kənd orta məktəbinin kitabxana müdiri.
5. Əlimov Mahmud Mahmud oğlu- Zaqatala rayonu
Suvagil kənd 2 №li məktəbin kitabxana müdiri.
6. Yusifova Şeyda Məmməd qızı- Bakı şəhəri Əzizbəyov
rayonu 124№li məktəbin kitabxana müdiri.
7. Hüseynova İsmət Niftəli qızı- Zəngilan şəhər 1№li orta
məktəbin kitabxana müdiri.
Məktəb kitabxanalarına göstərdikləri metodik xidmətə
görə“Azərbaycan Respublikasının Xalq Təhsili Əlaçısı”
döş nişanı ilə:
1. Abdinzadə Firuz Zeynal oğlu- REPK-nın direktor
müavini.
2. Məmmədov Aydın Cəbrayıl oğlu- Əli Bayramlı şəhər
XTŞ-nin metodisti.
3. Musayev Hidayət Ağakişi oğlu- REPK-nın Elmimetodika şöbəsinin müdiri.
4. Namazova Ulduzə Zəfərqızı- Sumqayıt şəhər XTŞ-nin
metodisti.
5. Hacıyeva Məhbubə Məmiş qızı- Goranboy rayon XTŞnın metodisti.
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REPK-a 161 nömrəli məktəbdə yerləşdiyi müddətdə
Kitabxana şurası üzvlərinin iclası.

Kitabxana şurasının iclası (161 nömrəli məktəb).
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REPK-a Respublika Mərkəzi Müəllimləri Təkmilləşdirmə
İnstitutunun II mərtəbəsində(Giriş).

REPK-nın hazırladığı və məktəb kitabxanalarına
göndərdiyi ilk statistik hesabat blankları.
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REPK-nın hazırladığı və məktəb kitabxanalarına
göndərdiyi ilk statistik hesabat blankları.

İlk dəfə respublikada məktəb kitabxanalarının fəaliyyəti
haqqında yaradılmış kartoteka.
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REPK-nın metodisti Ş.Əzizov müşavirə zamanı.

“Yeni kitablar: Xalq maarifi. Pedaqogika. Pedaqoji elmlər.
(1984-1991)” seriyası ilə çap olunan cari biblioqrafik göstəricilər.
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Xalq maarifi pedaqogika. Pedaqoji elmlər. (Qəzet və
jurnal məqalələri,1990-1991).

“Biblioqrafiçeskiy ukazatel avtoreferatov kandidatskix i
doktorskix dissertasiy(1990)”adlı göstərici.
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“Azərbaycan məktəbi” jurnalının arxivi.

Oxuculara xidmət şöbəsinin baş kitabxanaçısı S.Piriverdiyeva.
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Komplektləşdirmə, elmi ktabişləmə və kitab mübadiləsi şöbəsi.

Komplektləşdirmə, elmi kitabişləmə və kitab
mübadiləsi şöbəsinin müdiri H.Əsədova.
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Oxucular "Pentakta" oxu aparatından istifadə zamanı.

REPK-nın direktoru T.İsmixanova təcrübədə olan tələbələrlə.
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RESPUBLİKA ELMİ PEDAQOJİ
KİTABXANASI
30 İLDƏ
II HİSSƏ
(1991-2013 cü illər)
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Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası
müstəqillik illərində
XX əsrin sonlarında SSRİ-nin dağılması nəticəsində
bütün impеriya əsarəti altında оlan müttəfiq dövlətlər kimi
Azərbaycan da öz müstəqilliyinə qоvuşdu. Tarix bir əsrdə
Azərbaycan xalqına ikinci dəfə dövlət müstəqilliyi əldə etmək,
müstəqil, unitar və dünyəvi dövlət yaratmaq imkanı verdi. Xalqımız dövlət müstəqilliyini qurmaq, inkişaf etdirmək, möhkəmləndirmək, müdafiə edib saxlamaq üçün böyük çətinliklərlə üzləşdi. Daxili və xarici düşmənlərə qarşı ağır mübarizələr
və dağıdıcı müharibə xalqımızın azad və suveren dövlət
qurmaq əzmini sarsıda bilmədi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranması xalqımızın tarixində çox böyük hadisə oldu.
Azərbaycan xalqı əsrlərdən bəri arzusunda olduğu azadlığa
qovuşdu və öz taleyinin sahibinə çevrildi. Azərbaycanda müstəqil və demokratik dövlətin yaranması xalqın taleyini kökündən dəyişməklə, ona milli ənənələrimizə, soykökümüzə qayıtmaq imkanı verdi. Ölkədə iqtisadi, siyasi sahədə aparılan islahatlarla yanaşı, mədəniyyət, təhsil və ideoloji sahədə də geniş
islahatlar həyata keçirməyə ehtiyac var idi. Artıq ölkədə demokratiyanın inkişafı, açıq cəmiyyət quruculuğu üçün şərait
yaranmışdı. Hər bir sahədə olduğu kimi kitabxana işi sahəsində
də müstəqil siyasət, demokratik islahatlar aparılmağa başlanıldı.
Keçid dövrünün gərgin və məsuliyyətli günləri respublikanın sosial həyatının müxtəlif sahələrində islahatların həyata
keçirilməsində iştirak edən hər bir kəsdən var qüvvə ilə çalışmağı tələb edirdi. Bu dövrdə bir çоx sahələr kimi, mədəniyyət
strukturlarında da əsaslı islahatlar, dəyişikliklər еtmək prоblеmləri оrtaya çıxırdı. 1991-ci ildə kitab alınması ilə bağlı
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büdcə maddəsinin Maliyyə Nazirliyi tərəfindən ləğv оlunması
kitabxanaların maddi tеxniki bazasının zəifləməsi, yеni nəşrlərinalınması, kitab mübadiləsinin pоzulması kimi prоblеmlərə
səbəb oldu. Kitabxanalara qayğısızlıq, kitabxana fondlarının
boşalması, az çox çap olunan milli ruhlu kitabların, tarixi
əsərlərin kitabxana fondları üçün alınmaması, kitabxana
fondlarının komplektləşdirilməsi üçün vəsaitin ayrılmaması
kitabxanaları məhvə aparan yol idi. Milli mədəniyyətimizin bir
qоlu, ayrılmaz hissəsi sayılan kitabxanalarımız kеçid dövrünün
çətinlikləri qarşısında artıq öz-özünü tənzimləyə bilmirdi və
baxımsız hala düşmüşdü. Bütün bu qеyd оlunanlarla yanaşı, bu
dəfə də prеzidеnt Ayaz Mütəllibоv 1991-ci ildə fərman vеrərək
mədəniyyət məsələlərini yеrli icra hakimiyyətinin tabеliyinə
vеrdi. Bu məsələlərdə yaranan ikitabеli surətdə fəaliyyət də ilk
növbədə kitabxanaların fəaliyyətini ləngidərək zəiflətdi.
Lakin ölkədə baş verən bu durğunluq öz çiçəklənmə
dövrünü yaşayan REPK-nın yaşayıb yaratmaq əzmini sarsıda
bilmədi. Bir çox problemlərlə üzləşməsinə baxmayaraq kitabxana 1990-cı ildə başlanılmış “Ümumtəhsil, internat və texnikipeşə məktəbləri kitabxanaçılarının attestasiyası”nın keçirilməsi
işini uğurla başa çatdırdı. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
REPK-nın “Elmi–məlumat və biblioqrafiya şöbəsi” tərəfindən
hazırlanmış bir çox biblioqrafik göstəricilərin nəşri məhz 19901991-ci illərdə həyata keçirilmişdir. Həmçinin, REPK-a təhsil
müəssisələri kitabxanalarına metodik rəhbərlik işini davam
etdirmişdir. Metodistlər müxtəlif metodik materiallar, təlimati
metodik tövsiyələr hazırlamış, elmi-metodik köməkliyi operativ təşkil etmək məqsədilə yerlərdə ezamiyyələrdə olmuş, elmipraktik konfranslar, müşavirələr, seminarlar keçirmişlər.
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Bu dövr daha çox latın qrafikalı əlifbaya keçid, dövrün
siyasi ab-havasına uyğun çətinliklər və bundan irəli gələn sistemsizliyin aradan qaldırılması ilə müşayiət olunurdu.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
25 dekabr 1991-ci il tarixli qərarı ilə
qəbul edilmiş "Azərbaycanda latın qrafikalı əlifbanın bərpa edilməsi haqqında"
Qanun ümumtəhsil məktəblərində kitabxanaların latın qrafikasına uyğun işləməsi
zərurətini yaratmışdı. Latın qrafikasına
keçilməsilə əlaqədar ədəbiyyatın elmitexniki qaydada işlənilməsi kitabxana
işçilərinin qarşısında xeyli çətinliklər
yaratmışdı. Ona görə də yaranmış problemi həll etmək üçün
REPK-a M.H.Rzaquluzadənin “İkirəqəmli cədvəl”ini bəzi
əlavələr etməklə yenidən latın qrafikası ilə hazırlayıb çap
etdirdi. Bu vəsait 1992-ci ildə 24 səhifə həcmində, 5000 nüsxə
ilə çap edilmişdir. Cədvəlin tərtibçiləri REPK-nın elmi işlər
üzrə direktor müavini F.Z.Abdinzadə və “Elmi metodika
şöbəsi”nin müdiri H.A.Musayevdir. Redaktoru REPK-nın
direktoru T.Ə.İsmixanovadır.
90-cı illərin əvvəllərində ölkədə baş verən siyasi və iqtisadi dəyişikliklərlə əlaqədar REPK-a kitab fondlarının məzmunca köhnəlmiş və yararsız ədəbiyyatlardan təmizlənməsinə,
oxuculara xidmət işinin təşkilində məzmunca yeni formaların
tətbiqi kimi məsələlərə də geniş yer vermişdir. Belə ki, kitabxana 1992-ci ildə “Siyasi aktuallığını itirmiş və məzmunca
köhnəlmiş nəşr və materialların kitabxana və məlumat-informasiya fondlarından çıxarılması haqqında təlimat” hazırlamış
və məktəb kitabxanalarına göndərmişdir.
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XX əsrin sonlarında ölkədə hökm sürən anarxiya və hərcmərclik ölkənin təhsil ab-havasına da çox ciddi təsir etmişdi.
Odur ki, məktəb kitabxanalarının təlim-tərbiyə işi sahəsindəki
fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədilə REPK-a “Təlimtərbiyədə məktəb kitabxanasının fəaliyyət sistemi” (1992) adlı
metodik məktub hazırlamışdı. Bu vəsait respublikanın məktəb
kitabxanalarında geniş istifadə edilirdi və kitabxanaçıların
şagirdlərin təlim-tərbiyə işində fəaliyyət istiqamətlərini
müəyyənləşdirməyə köməklik göstərirdi.
Akademik Mehdi Mehdizadə biblioqrafik göstəricisi
REPK-a 1992-ci ildə mövzu göstəriciləri seriyası ilə həyata keçirdiyi “Akademik Mehdi Mehdizadə” adlı şəxsi göstəricini nəşr etdirmişdir. Bu biblioqrafik vəsaitdə geniş və zəngin
yaradıcılıq yolu keçmiş akademik M.Mehdizadə kimi bir alimin elmi irsi, onun elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə bağlı materiallar əhatə olunmuşdur. Biblioqrafik göstəricidə görkəmli
alimin 1940-1984-cü illər ərzində çapdan çıxmış bütün əsərləri
xronoloji qaydada sistemləşdirilmiş və eyni il daxilində materiallar sərlövhəsinə görə əlifba sırası ilə verilmişdir. Göstəricidə geniş diapazonlu pedaqoq alimin
əsərləri nəşr tipləri (kitablar, dövri
mətbuatda və məcmuələrdə çap olunmuş əsərləri) ilə yanaşı, hər bir bölmə
daxilində dillər üzrə qruplaşdırılmışdır.
Həmçinin alimin elmi-pedaqoji kadrların yetişdirilməsi sahəsindəki fəaliyyətini əks etdirmək məqsədilə göstəriciyə onun rəhbərlik etdiyi dissertasiya
işlərinin də siyahısı verilmişdir. Vəsaitin tərtibçisi H.Musayev,
redak torları F.Z.Abdinzadə və T.Ə.İsmixanovadır.
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1992-ci ilin noyabr ayında REPK-nın ümumtəhsil məktəbləri kitabxanalarına elmi-metodik rəhbərlik işindəki uğurlarını nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Xalq Təhsili
Naziri F.A.Cəlilov “Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasına
Xalq Təhsili Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən bütün kitabxanalar üzrə elmi-metodik mərkəz statusunun verilməsi haqqında” əmr imzalayır. Əmrdə deyilir: Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası Xalq Təhsili Nazirliyi sistemində fəaliyyət
göstərən ali, orta ixtisas, ümumtəhsil, internat, texniki peşə
məktəbləri, Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu və Müəllimləri Təkmilləşdirmə institutları, R(Ş) XTŞ-i yanında metodkabinet və məktəbdənkənar tədris müəssisə kitabxanalarına
metodik rəhbərliyi həyata keçirir”. REPK-a bu funksiyanı
uğurla hayata keçirmiş, qısa zaman ərzində xüsusilə elmi-informasiya fəaliyyətini təşkil edən ali məktəb kitabxanalarının
elmi-metodik ədəbiyyat və informasiya ilə təminatında əhəmiyyətli işlər görmüşdür.
Müstəqilliyimizin ilk illərində hər bir kitabxana kimi
REPK-nın da özünəməxsus qayğıları, çətinlikləri olmuşdur.
Xüsusilə dövlət nəşriyyatlarında ədəbiyyat nəşrinin azalması,
özəl nəşriyyatlarda isə kitabların baha qiymətlə satılması fondun komplektləşdirilməsi işini xeyli çətinləşdirmişdi. Bu həm
də soraq-məlumat aparatının informasiya zənginliyinə, oxucuların müxtəlif sorğularının müasir ədəbiyyatla ödənilməsinə
olduqca mənfi təsir göstərirdi. Həmçinin kitabxanaya yeni binanın verilməməsi, kitabxananın texniki vasitələrlə təchiz edilməməsi, fondunun komplektləşdirilməsi üçün vəsaitin azlığı,
büdcənin artırılmaması, kitabxana avadanlıqları ilə təchizat və
s. REPK-a üçün həlli vacib olan problem məsələlər olaraq qalırdı.
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Yenicə müstəqillik əldə etmiş ölkəni xaosdan, iqtisadiyyatını tamamilə dağılmaqdan qurtarmaq üçün güclü şəxsiyyətə ehtiyac vardı. Bu şəxsiyyət Heydər Əliyev idi. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıtması dövlətçiliyimizlə yanaşı, Azərbaycan elmini, mədəniyyətini, təhsilini dağılmaqdan və məhv olmaqdan xilas etdi. Bu
dövrdə ölkəmizdə iqtisadi, siyasi və sosial sahələrdə olduğu kimi, mədəniyyət, təhsil və elm sahəsində də mühüm tədbirlər
görülməyə, islahatlar aparılmağa başlanıldı. Məhz H.Əliyev
hakimiyyətə gəldikdən sonra mədəniyyətimizin mühüm sahələrindən biri olan kitabxana işi sahəsində olduqca ciddi tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı. Azərbaycanda kitabxana işinin
tarixinə dönüş dövrü kimi daxil olan bu illərdə kitabxana quruculuğunda, əhaliyə kitabxana xidmətinin təşkilinin yaxşılaşdırılması sahəsində bir sıra nailiyyətlər əldə olundu. Hər şeydən
əvvəl isə kəskin maliyyə çətinliyinə baxmayaraq kitabxana
şəbəkələri qorunub saxlanıldı.
Prеzidеnt H.Əliyev 1993-cü il aprеlin 16-da «Mədəniyyət
və incəsənətə dövlət himayəsinin gücləndirilməsi» haqqında
qərar qəbul еtdi. Qərarda qеyd оlunan sahədə çalışan işçilərin
əmək haqqının artırılması və əmək haqqından vеrgi tutulmaması bildirilirdi. Bu tədbir yaranmış bir sıra əsaslı prоblеmlərdən yan kеçsə də kitabxana işinə nisbətən müsbət təsir еtdi.
1993-cü ildən REPK-a yeni fəaliyyət dövrünə qədəm
qoydu. Belə ki, 1993-cü il aprelin 8-də Azərbaycan Respublikası Təhsili Nazirliyi (1993-cü ildən Xalq Təhsili Nazirliyi Təhsil Nazirliyi adlanır) Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının yeni “Əsasnaməsi” qəbul edildi. “Əsasnamə” 7 fəsildən ibarətdir:
 Ümumi müddəalar;
 Vəzifələri;
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Hüquqları;
İşin təşkili;
REPK-nın idarə olunması;
Elmi-metodik şura;
Qurumu və maliyyələşdirilməsi;
Kitabxananın nümunəvi quruluşunu əks etdirən sxem.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Respublika
Elmi Pedaqoji Kitabxanasının
ƏSASNAMƏSİ

I.ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1.1. Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası (REPK) elmi
sahəvi kitabxanadır. Respublikada təhsil işçilərinə, təhsil sistemində fəaliyyət göstərən müəssisələrə və nazirliyin kitabxana
şəbəkəsinə məlumat – biblioqrafiya xidmətini həyata keçirən
elmi-metodik və əlaqələndirmə mərkəzidir. REPK-a vahid elmi-pedaqoji məlumat sisteminə daxildir. Respublikada pedaqoji ədəbiyyatın əsas kitabsaxlayıcısıdır.
1.2. REPK-a öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu”nu və həmin qanunlardan irəli gələn qanunvericilik aktlarını, Təhsil Nazirliyinin qərar, əmr, sərəncam və göstərişlərini, kitabxana işi məsələlərinə dair elmi-metodik şuranın
qərarlarını və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.
1.3. REPK-a Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyindədir.
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II. VƏZİFƏLƏRİ
2.1. Təhsillə bağlı Prezident fərmanları və dövlət qərarlarını, pedaqogika elmi, xalq maarifi və qabaqcıl pedaqoji təcrübənin nailiyyətləri haqqında ədəbiyyatı təbliğ edir.
2.2. Mütəxəssislərə hərtərəfli məlumat-biblioqrafiya və
kitabxana xidməti göstərməklə respublikada pedaqoji elmin və
xalq təhsilinin inkişafına fəal kömək edir.
2.3. Təhsil Nazirliyi sisteminin bütün kitabxana şəbəkəsinə elmi-metodik rəhbərlik edir,onlar üçün normativ sənədlər
hazırlayır.
2.4. Mütəxəssislərə məlumat xidmətinin təşkilində elmipedaqoji müəssisə, idarə və təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqə saxlayır.
2.5. Oxuculara məlumat-biblioqrafiya xidməti işinin təşkilində kompüter texnikasını tətbiq edir.
2.6. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslığa dair respublikada aparılan elmi-tədqiqat və elmi-metodik işlərdə, beynəlxalq miqyasda sahə və sahələrarası tədqiqatlarda iştirak edir.
2.7. Nazirliyin Nəşr İşləri İdarəsi (Nİİ) xətti ilə nəşr olunan kitab, dərslik, proqram, plan, təlimat, metodik tövsiyə və
başqa tədris ədəbiyyatının mütləq çap vahidlərini alır.
2.8. Dövlət Mətbuat Komitəsi xətti ilə nəşr edilən ədəbiyyatla fondu komplektləşdirir.
2.9. Nazirliyin İnformasiya və Təhlil Şöbəsi (İTŞ) ilə sistemin kitabxanalarının fəaliyyətini istiqamətləndirmək məqsədilə məlumat bankları hazırlanması işində iştirak edir.
2.10. Ali məktəblərin “Elmi əsərlər”inin mütləq nüsxələrini alır.
2.11. Xarici ölkələrin xalq təhsili, pedaqogika və psixologiyaya aid nəşr materiallarını müqavilə yolu ilə alır.
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2.12. İTŞ-nin yaratdığı məhəlli kompüter şəbəkəsi vasitəsilə nazirliyin və xarici ölkələrin təhsil sistemlərinin kitabxanaları arasında məlumat-biblioqrafiya işini əlaqələndirir.
III. HÜQUQLARI
Kitabxanaların aşağıdakı hüquqları vardır:
- REPK-a Təhsil Nazirliyi sisteminin kitabxanaları üzrə
Elmi-metodik mərkəz statusuna malikdir. Kitabxananın əməkdaşlarının iş stajı pedaqoji staj hesab edilir, pedaqoji işçilər
üçün nəzərdə tutulmuş bütün imtiyazlar onlara da şamil edilir;
- nazirlik sistemindəki kitabxanaların fəaliyyətini öyrənir,
metodik köməklik göstərir, təklif və tövsiyələr verir, müəyyənləşdirilmiş qaydada onların işi haqqında illik hesabat və başqa
məlumatlar alır;
- kitabxanaların fəaliyyətini gücləndirmək məqsədi ilə
onların qurumlarında dəyişikliklər haqqında təkliflər verir;
- tabeliyində olan kitabxana şəbəkəsinin attestasiyadan
keçirilməsi işində iştirak edir, onların maddi və mənəvi cəhətdən həvəsləndirmə, mükafat və fərqlənmə nişanlarına təqdim
olunması üçün təkliflər verir;
- REPK-nın bazası əsasında ixtisasartırma və yenidən hazırlanma kursları təşkil edir;
- başqa sistem kitabxanaları, idarələri və təşkilatları ilə
müəyyənləşdirilmiş qaydada yazışmalar aparır;
- nazirliyin tapşırığı ilə beynəlxalq miqyaslı tədbirlərdə
kitabxana və məlumat-biblioqrafiya məsələləri üzrə şəbəkəni
təmsil edir.
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IV. İŞİN TƏŞKİLİ
4.1. Fondun tərkibinin təkmilləşdirilməsini təmin edir:
- fondu respublika və xarici dövlətlərdə çıxan tədrismetodik, pedaqoji, psixoloji, ictimai-siyasi və başqa elmlər
üzrə ədəbiyyatla komplektləşdirir;
-respublikadan və digər ölkələrdən pedaqoji çap nəşrlərinin nümunələrini alır;
- beynəlxalq kitab mübadiləsini həyata keçirir;
- komplektləşdirmə işinə kömək üçün sorğu aparatı təşkil
edir (komplektləşdirmənin mövzu planı, cari komplektləşdirmənin kartotekası və s.);
- çap nəşrlərinin ümumi və fərdi uçotunu təmin edir;
- ədəbiyyatı elmi və texniki cəhətdın işləyir;
- fondu kataloqlaşdırır;
- fondu qəbul olunmuş qaydalara əsasən yerləşdirir;
- kitab fondunun tərkibinin optimallaşması üzrə iş aparır:
ədəbiyyatı seçir, məzmunca köhnəlmiş və xarab olmuş ədəbiyyatı silir, artıq ədəbiyyatı ayırıb mübadilə fonduna verir və az
istifadə olunan kitabları depozitar saxlanmaya keçirir;
- az istifadə olunan kitabların depozitar fondunu yaradır.
4.2. Təhsil işçilərinə, nazirliyin tədris müəssisələrinin
müəllim, tələbə və şagirdlərinə kitabxana xidmətini həyata
keçirir, onların elmi, praktik və tədris fəaliyyətinin və ixtisas
biliklərinin artırılmasına kömək edir:
- oxuculara qiraət zallarında, abonementdə, səyyar məntəqələrdə, qiyabi və kitabxanalararası abonement (KAA) vasitəsilə xidmət edir;
- oxucularla fərdi iş aparır və ədəbiyyat seçməkdə onlara
yardım edir;
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- tədris-pedaqoji ədəbiyyatın təbliği üzrə kütləvi iş aparır,
kitab sərgiləri, kitab müzakirələri, oxucu konfransları, təhsil,
elm və mədəniyyət xadimləri ilə görüşlər təşkil edir;
- respublikada təhsil sahəsində görkəmli pedaqoqların,
elm xadimlərinin əsərlərinin əlyazmalarının, nadir nəşr
nümunələrinin və s. arxivini yaradır.
4.3. Nazirliyin əməkdaşlarına, tədris müəssisələrinə,
kitabxananın oxucularına informasiya-biblioqrafiya xidmətini
təşkil edir:
- məlumatın çatdırılmasında müxtəlif forma və metodlardan istifadə etməklə mütəxəssislərin informasiya sorğularını
operativ ödəyir, məlumat günləri, mütəxəssis günləri, biblioqrafik icmal, tematik sərgilər və yeni ədəbiyyatların sərgilərini,
ədəbiyyata açıq baxışlar təşkil edir, daxil olmuş yeni ədəbiyyatın göstəricilərini buraxır, məlumat-informasiya fondlarını
(MİF) yaradır;
- cari biblioqrafik kartoteka, biblioqrafik mövzu kartotekaları yaradır;
- məlumat-biblioqrafiya işi aparır, oxucuların sorğusuna
əsasən şifahi və yazılı arayışlar verir.
4.4. Təhsil işçiləri arasında çap, əyani təbliğat (biblioqrafik nəşrlərin və s. sərgisi), şifahi təbliğat (mühazirələr,
söhbətlər, praktik məşğələlər, biblioqrafik vəsaitlərin icmalları,
kitabxana üzrə ekskursiyalar) vasitələrinin köməyilə kitabxana
məlumat-biblioqrafiya biliklərini təbliğ edir.
4.5. Fonda daxil olan ədəbiyyatı əhatə edən biblioqrafik
vəsaitləri, tövsiyə biblioqrafik göstəriciləri, carı, retrospektiv
və mövzu göstəriciləri hazırlayır və təbliğ edir.
4.6. REPK-a elmi-metodik mərkəz kimi nazirliyin kitabxana şəbəkəsinin nəşriyyat fəaliyyətini əlaqələndirir və ümumi
planı tərtib edir.
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4.7. Nazirliyin kitabxanalarına elmi-metodik rəhbərliyi
həyata keçirir və köməklik göstərir:
- ali, orta ixtisas, texniki peşə, ümumtəhsil məktəbləri,
Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu və başqa təhsil müəssisələrinin kitabxanalarına metodik rəhbərlik edir;
- nazirlik sisteminin təcrübəli kitabxanaçıları ilə birlikdə
şəbəkənin bütün kitabxanaları üçün metodik və təlimati materiallar, normativ sənədlər, tövsiyələr tərtib edir.
4.8. REPK-a metodik rəhbərliyi həyata keçirmək üçün
aşağıdakı funksiyaları yernə yetirir:
- nazirliyin kitabxana şəbəkəsinin qurumunu dəyişdirmək
və təkmilləşdirmək üçün təkliflər verir;
- rəhbər orqanların nazirliyin kitabxana şəbəkəsinin
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərar və tövsiyələrinin
hazırlanmasında iştirak edir, onların tətbiqinə və icrasına
nəzarət edir;
- şəbəkənin kitabxanalarının işi haqqında plan və
hesabatları toplayır, təhlil edir, və onların fəaliyyətinin
xülasəsini hazırlayır;
- sistem daxilində qabaqcıl kitabxana təcrübəsini öyrənir,
ümumiləşdirir və tətbiq edir, qabaqcıl kitabxana təcrübəsi kartotekası hazırlayır.
4.9. “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu”na uyğun olaraq kitabxana şəbəkəsi işçiləri üçün REPK-nın bazasında ixtisasartırma və yenidən hazırlanma kursları təşkil edir.
4.10. Respublikada kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq, informasiya problemləri üzrə elmi-tədqiqat işlərində
iştirak edir.
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V. REPK-nın İDARƏ OLUNMASI
5.1. REPK-nın bütün işlərinə direktor başçılıq edir və
aşağıdakı səlahiyyətləri həyata keçirir:
- kitabxananı təsisçi, dövlət orqanları, ictimai təşkilatlar,
idarə və müəssisələrdə təmsil edir;
- mövcud qanunçuluğa müvafiq olaraq REPK-nın mülkiyyəti və vəsaitlərinə dair sərəncam verir, müqavilə bağlayır,
etibarnamə verir, bankda haqq- hesab və başqa hesablar açır;
- REPK-a üzrə əmrlər verir, əmək qanunçuluğuna müvafiq qaydada işçiləri işə qəbul edir, REPK-a işçilərinə həvəsləndirmə və cəza tədbirlərini tətbq edir;
- REPK-nın işi haqqında plan və hesabatları, kitabxana
şurasının planını təsdiq edir, vaxtaşırı kitabxananın iş planı və
illik hesabatını nazirliyə təqdim edir;
- REPK-nın şöbə və bölmə müdirlərini işə qəbul və işdən
azad edir.
5.2. Direktor və onun müavinləri bu sahəyə baxan nazir
müavininin təqdimatı və nazirin əmri ilə təyin edilir.
VI. ELMİ- METODİK ŞURA
6.1. REPK-nın və şəbəkənin kitabxanalarının işinin elmimetodik məsələlərini nəzərdən keçirmək üçün məşvərətçi orqan hüququnda elmi-metodik şura yaradılır və Əsasnamə əsasında işləyir. Şuranın tərkibinə direktor (sədr), direktor müavinləri, şöbə müdirləri, pedaqogika və təhsil sahəsində alim
mütəxəssislər, kitabxana şəbəkəsinin nümayəndələri daxil olurlar.
Kitabxana şurasının tərkibini REPK-nın direktorunun
təqdimatı ilə nazirlik təsdiq edir.
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6.2.Kitabxana şurasının tərkibində daimi fəaliyyət
göstərən bölmələr yaradılır:
- Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası;
- ali məktəb və elmi idarə kitabxanaları;
- orta ixtisas məktəb kitabxanaları;
-texniki-peşə, orta ümumtəhsil məktəbləri və başqa tədris
müəssisə və idarə kitabxanaları.
VII. QURUMU VƏ MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ
7.1. Kitabxananın qurumu və ştatları işin həcmi nəzərə
alınmaqla təsdiq edilir.
7.2. Kitabxana Təhsil Nazirliyinin büdcəsi hesabına
maliyyələşdirilir.
7.3. Kitabxana hüquqi şəxsdir və onun gerbli möhürü,
künc ştampı və bankda haqq-hesab nömrəsi vardır.
7.4. Qəbul edilmiş normativlərə uyğun olaraq Təhsil Nazirliyi kitabxananı lazımi idarə və istehsalat mənzilləri, köçürtmə-çoxaltma texnikası, kompüter, nəşriyyat və cildləmə
avadanlıqları və digər inventarla təmin edir (kitabxananın
nümunəvi qurumu əlavə edilir).
1993-cü ildə bütün çətinliklərə baxmayaraq öz gücünə arxalanan Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası yenidən dirçəlməyə başlamışdı. Müstəqilliyimizin ilk illərində işin səviyyəsini yüksəltmək üçün ilk növbədə təhsil sistemi kitabxanalarına metodik rəhbərliyi təşkilati və ideya-məzmun cəhətcə
daha da yaxşılaşdırmaq tələb olunurdu. Bu işi düzgün tənzimləmək üçün isə güclü elmi potensiala, yaradıcılıq qabiliyyətinə,
aparıcı təşkilatçılıq bacarığına malik kadrlar və maddi-texniki
baza lazım idi. REPK–a özünün uzun illərdən bəri yaradıb formalaşdırdığı təcrübəsini və ənənələrini daha da zənginləşdir96
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məyə, qarşıda qoyulmuş yeni vəzifələrə, Azərbaycan təhsilinin
və elminin müstəqil, milli əsaslarla inkişafına, təhsil islahatlarına, azərbaycançılıq ideyalarına, milli ideologiyaya, dövlətçiliyin möhkəmlənməsinə, daxili və xarici siyasətin təbliğinə
xüsusi əhəmiyyət verirdi.
Kitabxana Təhsil Nazirliyinin kitabxanalarına elmimetodik rəhbərlikdə ümumi prinsipləri əsas götürməklə, işin
tənzimlənməsini təmin etmək və metodistlərincavabdehlik hissini gücləndirmək üçün daima zona-ərazi prinsipini əsas götürmüşdür (Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Qarabağ, Lənkəran, Sumqayıt, Şirvan, Şamaxı, Sabirabad, Bərdə). Bu prinsiplə kitabxana
metodistlərin elmi və təşkilati potensialına diqqət yetirməklə
regionlarda yerləşən kitabxanalarla əlaqələrini möhkəmləndirmək, kitabxanaçıların məsuliyyətini artırmaq, onların problemlərini vahid istiqamətdə, kompleks şəkildə həll etmək imkanı
əldə etmişdir. Çünki elmi əlaqəlilik olmasa, elmi potensiallar
birləşməsə, məsələləri, problemləri obyektiv şəkildə həll etmək
qeyri-mümkündür.
Ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanalarında bədii ədəbiyyat mütaliəsinin təşkili hər zaman aktual və bir o qədər də
mühüm problem olmuşdur. Bunu təşkil etmədən şagirdlərdə
fəal idrak mövqeyinin formalaşdırılmasına nail olmaq çox çətindir. Məhz bunu nəzərə alaraq REPK-nın əməkdaşları məktəblilərin mütaliə mədəniyyəti mövzusunda vaxtaşırı bir sıra
metodik vəsaitlər hazırlamışdır. Bu vəsaitlərdən biri də “Kiçik
yaşlı məktəblilərdə mütaliə mədəniyyətinin formalşdırılması:
işin məzmunu və prinsipləri” adlanır. 1993-cü ildə hazırlanmış
bu kitabça müəllimlər və məktəb kitabxanaçıları üçün nəzərdə
tutulmuşdur. H.Musayevin hazırladığı bu vəsait böyüməkdə
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olan gənc nəslin mütaliə mədəniyyətinin formalaşmasında bu
gün də mühüm əhəmiyyətə malikdir.
1993-cü ildə getdikcə formalaşan, yalnız pedaqoji ədəbiyyatı təbliğ edən sahəvi-elmi kitabxana deyil, həm də təhsil
problemlərinə xidmət edən elmi-metodik mərkəz – Respublika
Elmi Pedaqoji Kitabxanası fəaliyyətinin 10 ilini uğurla başa
vurur. REPK-a 10 illik şərəfli yolunu böyük təntənə ilə qeyd
edir. Yubiley günlərində mətbuatda və dövlət orqanlarında
kitabxana və onun kollektivi haqqında xoş sözlər, fikirlər
söylənilmiş, kollektiv üzvlərinin əməyi yüksək qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan Təhsil Cəmiyyətinin idarə heyətinin və
“Təhsil” qəzetinin kitabxananın 10 illik yubileyi münasibəti ilə
göndərdiyi təbrik məktubunda deyilir: "Şərəfli peşə sahibləri,
əziz həmkarlarımız! Sizi, zəhmətinizlə böyüyüb, boya-başa çatmış REPK-nın 10 illiyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, faydalı işinizdə sizə yeni əmək ugurları arzulayırıq. Xalq Təhsili
Nazirliyi sistemində metodik mərkəz olan REPK-a ali və orta
ixtisas, texniki-peşə, ümumtəhsil məktəblərinin, elmi idarələrin, məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin kitabxanalarına
məharətlə metodik rəhbərlik göstərir. O, eyni zamanda, bütün
xalq təhsili işçilərinə, müəllim və tərbiyəçilərə kitabxana xidmətini yerinə yetirir” (Bax: Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasının kollektivinə - “Təhsil” qəzeti 1993- 13 mart).
Yubiley münasibətilə Azərbaycan Respublikasının təhsil
naziri F.Cəlilov “Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının bir
qrup əməkdaşının mükafatlandırılması haqqında” 1993-cü il 5
mart tarixli 187 saylı əmr imzalamışdır. Əmrdə deyilir: Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının (REPK) formalaşması,
təhsil işçilərinə kitabxana xidmətinin təkmilləşdirilməsi, respublikada təhsil sistemi kitabxanalarının fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, kitabxanaçı kadrların peşə ustalıqlarının yüksəldil98
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məsi və ixtisasının artırılmasında onlara elmi-metodik köməkliyin təşkili sahəsindəki xidmətlərinə görə və REPK-nın yaranmasının 10 illiyi ilə əlaqədar:
 İsmixanova Tamilla Əşrəf qızı – direktor;
 Abdinzadə Firuz Zeynal oğlu – direktor müavini;
 Musayev Hidayət Agakişi oğlu - elmi-metodik şöbənin
müdiri.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Fəxri fərmanı” ilə təltif edilsinlər.
Kitabxananın formalaşmasında, respublikanın pedaqoji
ictimaiyyətinə kitabxana xidmətinin təşkilində, maddi-texniki
bazasının yaradılmasında və hazırda cəbhədə döyüşdüklərinə,
Vətənin müdafiəsində iştrak etdiklərinə görə:
 Heydərov Ramazan Heydər oğlu – “Oxuculara xidmət
şöbəsi”nin müdiri, Daşdəmirov Şaban Abdulla oğlu təsərrüfat
müdiri bir aylıq maaş həcmində mükafatlandırılsınlar.
Fondun komplektləşdirilməsində, oxuculara xidmət işinin
yaxşılaşdırılmasında, məlumat-biblioqrafiya işinin və cari
biblioqrafiya xidmətinin təşkili sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinə görə:
 Məmmədova Şəfiqə Məmməd qızı“Elmi-məlumat və
biblioqrafiya şöbəsi”nin müdiri;
 Kərimova Zərifə Nadir qızı-“Elmi komplektləşdirmə,
kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsi”nin müdiri;
 Əhmədova Müslümə İsmayıl qızı “Oxuculara xidmət
şöbəsi”nin müdir əvəzinə Təhsil Nazirliyinin təşəkkürü elan
edilsin.
Məktəb kitabxanası işinin planlaşdırılması
REPK-a təhsil sistemində olan məktəb kitabxanalarının
fəaliyyətinin təşkili və tənzimlənməsini daima diqqət mərkə99
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zində saxlayır və məktəb kitabxanalarının işinin planlaşdırılmasını çətin və mürəkkəb sahə kimi səciyyələndirir. Bu işin
düzgün qurulması REPK-nın qarşısında duran ən ümdə vəzifələrdən biridir. Ona görə də kitabxananın əməkdaşları 1985-ci
ildə çap olunmuş “Məktəb kitabxanası işinin planlaşdırılması”
(metodik tövsiyə) vəsaitini günün tələblərinə uyğun olaraq
yenidən hazırlamış və 1993-cü ildə təkrar nəşr etdirmişlər. 1,2
çapvərəqi həcmində olan bu vəsaitin tərtibçiləri və müəllifləri
kitabxananın direktoru T.Ə.İsmixanova və “Elmi-metodika
şöbəsi”nin müdiri H.A.Musayevdir. Vəsaitə BDU-nun dosenti,
pedaqoji elimlər namizədi Əşrəf Xələfov rəy vermişdir.
Metodik tövsiyə “Məktəb kitabxanası işinin planlaşdırılması”,
“Kitabxana fondunun və kataloqlarının təşkili”, “Məktəblilərə
kitabxana xidməti və ədəbiyyatın təbliği”, “Uşaq birliklərinə,
gənclər təşkilatlarına, sinif rəhbərlərinə kömək və onlarla birgə
iş”, “Valideyinlərlə iş”, “Kitabxana şurası”, “Kitabxana
işçilərinin ideya-siyasi səviyyəsinin yüksəldilməsi və
ixtisasının artırılması” kimi məktəb kitabxanasının fəaliyyətini
müəyyən edən, istiqamətverici mövzularla zəngindir.
Bu illərdə respublikanın həyatında baş verən sosialiqtisadi dəyişikliklər, köhnə sistemin iflası, xalqımızın milli
özünə qayıdışı, cəmiyyətdə özünü büruzə verən durğunlaşma
prosesi kitabxanaların işində özünü aydın göstərirdi. Lakin
keçid dövründən irəli gələn hər cür çətinliyə baxmayaraq
REPK–a öz fondunun yeni kitablarla komplektləşdirilməsi üçün xeyli iş görməyə müvəffəq olmuşdu. 1993-cü ildən
başlayaraq kitabxana ayrı-ayrı nəşriyyatlardan, cəmiyyətlərdən,
müəlliflərdən yeni kitablar alırdı. Bakı Dövlət Universitetinin
müəllimləri və respublikamızın digər ziyalıları öz hesablarına
özəl nəşriyyatlarda nəşr etdirdikləri yeni kitabları kitabxanaya
bağışlayırdılar. Kitabxananın fondunda 1993-cü ildə 486.532
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nüsxə ədəbiyyat var idi. 1994-cü ildə isə REPK-nın fondunu
500.801 nüsxə kitab, broşüra, metodik vəsait, çap olunmamış
elmi hesabatlar, mikrofiş və mikrolent üzərində dissertasiya və
elmi işlərin hesabatları, avtoreferatlar, qəzet və jurnallar təşkil
edirdi.
REPK-nın oxucuları əsasən Təhsil Nazirliyi aparatının
əməkdaşları, ali məktəblərin professor-müəllim heyəti və tələbələri, orta ixtisas məktəblərinin müəllim və tələbələri, orta
ümumtəhsil məktəblərinin müəllim və şagirdləri, aspirantlar,
dissertantlar və digər təhsil işçiləridir.
Burada 1994-cü ildə 14940 nəfər oxucuya kitabxana biblioqrafiya xidməti göstərilmişdir:
Təhsil
işçiləri

Müəllimlər

Tələbələr

Şagirdlər

30%

40%

20%

6%

Qeyri ixtisas
qruplardan
olan oxucular
4%

Artıq 1995-ci ilin 12 nоyabrında rеspublikanın yeni
Kоnstitusiyası qəbul еdildi. Dövlət siyasətinin bütün sahələrini
əhatə еdən bu Kоnstitusiyada bir nеçə maddə milli mədəniyyətimizə, dоlayısı ilə də kitabxanalarımıza şamil еdilmişdir.
Bunlardan «Mədəniyyət hüququ»nda (maddə 40) dеyilir:
I. Hər kəsin mədəni həyatda iştirak еtmək, mədəni
təsisatlardan və mədəni sərvətlərdən istifadə еtmək hüququ
vardır.
II. Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalı, оna qayğı göstərməli və mədəniyyət abidələrini qоrumalıdır.

101

REPK 30 ildə

Kitabxana işi sahəsində həyata kеçirilən tədbirlər
bununla kifayətlənmir. Bеlə ki, 1995-ci ildə «Azərbaycan
Rеspublikasında kitabxana işinin vəziyyəti və оnu
yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında» qərar
hazırlanmış və 1996-cı ilin 9 iyununda
qüvvəyə minmişdir. Lakin bu sahədə qəbul
olunmuş qərarlar, dövlət tərəfindən həyata
keçirilən tədbirlər kitabxanaların mövcüd
problemlərini aradan qaldırmaq üçün
kifayət etmirdi.Yeni qurulan dövlətimizin
üzləşdiyi iqtisadi çətinliklər REPK-nın
fəaliyyətində də bir çox ləngimələrə səbəb
olmuşdur. Belə ki, 1993-1996-cı illərdə istər metodik köməklik
göstərmək məqsədilə metodistlərin respublikanın rayon və
şəhərlərinə ezamiyyələrə göndərilməsi, istərsə də tərtib olunan
metodik tövsiyə və təlimati sənədlərin çap olunub yerlərə
çatdırılması maliyyə vəsaiti olmadığına görə mümkün
olmamışdır və ya məhdud şəkildə həyata keçirilmişdir.
REPK-a Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və
Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyəti ilə birlikdə 15 mart
1996-cı il tarixində “Müasir dövrdə ümumtəhsil və texnikipeşə məktəb kitabxanalarının vəziyyəti və inkişaf problemləri”
adlı elmi-nəzəri və təcrübi konfrans keçirmişdir. Konfransda
təhsil nazirinin müavini, professor Ə.Abdinov geniş giriş sözü
söyləmiş, müasir dövrdə təhsil ocaqlarının və onun
kitabxanalarının qarşısında duran vəzifələrdən danışmaqla
dövrün ümumi elmi, ictimai-siyasi, sosial-mənəvi mənzərəsini
iştirakçılara çatdırmışdır.
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Azərbaycan Respublikası Elmi Pedaqoji Kitabxanası
1997-ci ildə BDU-nun kitabxanaşünaslıq kafedrasının
baş müəllimi M.M.Zəngibasarlının T.Ə.İsmixanova və
V.M.Mirzəyevlə birlikdə hazırladığı “Azərbaycan Respublikası
Elmi Pedaqoji Kitabxanası” adlı kitab nəşr olunmuşdur. Bir
növ hesabat xarakteri daşıyan bu kitabda ölkənin təhsil sistemi
kitabxanalarının vəziyyəti ilə bağlı bir çox faktlar, materiallar
və kitabxananın inkişaf dinamikası öz əksini tapmışdır. Respublika Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil müəssisələrinin çoxsaylı kitabxanaları üçün gərəkli olan Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasının yaranma tarixi, rastlaşdığı çətinliklər, bu dövr
ərzindəki fəaliyyəti, tərtib etdiyi elmi-metodik, materiallar biblioqrafik göstəricilər və s. haqqında geniş bəhs olunmuşdur.
Həmçinin REPK-nın struktur quruluşunun və idarə olunmasının çox qısa bir müddətdə formalaşması, inkişaf etməsi, sahəvi milli kitabxana kimi fəaliyyət göstərməsi və kitabxananın
elmi-metodik fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri səciyyələndirilmişdir. Kitabda 1983-1997-ci illər arasında kitabxananın
kiçik yaradıcı kollektivinin səmərəli işləri göstərilmiş, səciyyələndirilmiş və təqdir edilmişdir.
Müstəqil, suveren, dünyəvi, demokratik Azərbaycan dövlətinin digər sahələrdə olduğu kimi kitabxana işi sahəsində də
özünəməxsus siyasəti vardır. Bu siyasətin əsasında dünya şöhrətli siyasi xadim, xalqımızın ümummilli lideri H.Əliyevin
“Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer,
mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ona görə də kitabxanaya
daimi hörmət xalqımızın mənəviyyatını nümayiş etdirən amillərdən biridir” kəlamı durur. 29 dekabr 1998-ci il tarixində
H.Əliyev tərəfindən imzalanmış “Kitabxana işi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun qəbul olunması res103
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publikada kitabxanaların fəaliyyətinə dövlət qayğısının
prioritetlərindəndir və bu sahədə köklü dəyişikliklərə səbəb
olmuşdur. Bu qanunun tətbiqi haqqında 12 mart 1999-cu il
tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Əliyev
tərəfindən fərman imzalanmış, qanunun ayrı-ayrı maddələrinin
yerinə-yetirilməsinə cavabdeh olan dövlət orqanları müəyyənləşdirilmişdir. Həmin qanunun hazırlanmasında REPK-a Milli
Məclis tərəfindən yaradılmış işçi qrupuna daxil edildiyindən bu
işdə yaxından iştirak etmişdir. “Kitabxana işi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu” 6 fəsil 34 maddədən
ibarətdir. Bu qanun ölkəmizdə kitabxana işi sahəsində dövlət
siyasətinin əsasıdır. Qanunda deyilir: “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 beynəlxalq əməkdaşlığın
prinsiplərini müəyyən edir”. Qanunun I fəsli “Ümumi müddəalar” adlanır. Burada müasir şəraitdə kitabxanaların mürəkkəb,
sosial mədəni və informasiya sistemi kimi cəmiyyətin inkişafında mühüm rolu və vəzifələri müəyyənləşdirilmiş, respublikamızın tarixində ilk dəfə olaraq onların elmi tərifi verilmiş,
statusu dəqiqləşdirilmişdir.
REPK-a beynəlxalq əlaqələrə də xüsusi fikir vermişdir.
1999-cu ilin aprel ayında REPK-nın direktoru T.Ə. İsmixanova
“Cənubi Qafqaz dövlətlərinin kitabxana və informasiya işçilərinin regional informasiya mərkəzi” adlı layihə çərçivəsində
Tiflisdə keçirilən “Kitabxana assosiasiyaları regional əməkdaşlıq” adlı II Cənubi Qafqaz regional kitabxana konfransında
iştirak etmişdir. Eyni zamanda, REPK-a respublikanın paytaxtında fəaliyyət göstərən xarici səfirliklər və daimi nümayən104
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dəliklərlə də sıx əlaqə saxlamışdır. Bu əlaqə nəticəsində kitabxana onlardan öz ölkələrinin təhsili, mədəniyyəti və kitabxana
quruculuğu, biblioqrafiya işi haqqında bir sıra yeni materialları,
kitabları, informasiya mənbələrini almağa nail olmuşdur.
Həmin kitablar kitabxananın fondunun xarici ədəbiyyatla
zənginləşməsinə və elmi-mədəni səviyyəsinin artmasına kömək
etmişdir. REPK-a əsasən EXXON, VR AMOKO, AIDS şirkətləri ilə əlaqələri inkişaf etdirmişdir. Həmçinin REPK-a ABŞ
Ticarət Palatası və SOROS Yardım Fondu xətti ilə uşaqların
intellektual səviyyəsinin inkişafı üçün nəşr olunmuş kitablar,
uşaqların hüquqlarına həsr edilmiş Cenevrə Konvensiyası
materialları və onlara aid metodik ədəbiyyatı almağa müvəffəq
olmuşdur.
XX əsrin sonunda artıq Azərbaycan yüksək elm, təhsil
ölkəsinə çevrilməkdə idi. Buna görə də oxucular arasında yeni
nəşr olunmuş kitabların təbliği mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
REPK-a sahəvi kitabxana olaraq daima kitabxanaya oxucuları
cəlb edən ən ümdə məsələlərdən biri kimi yeni kitabların
təbliğinə, kitab müzakirələrinə, mütəxəssis günlərinin keçirilməsinə geniş yer vermişdir. Bu baxımdan REPK-da Açıq
Cəmiyyət İnstitutu və Rusiya Federasiyası Təhsil Nazirliyinin
birgə layihəsi olan III hissədən ibarət (I hissə 6-7, II hissə 8 və
III hissə 9 yaşlı) - “…uşaqların intellekt qabiliyyətinin inkişaf
etdirilməsi”nə aid nümunəvi tədris ədəbiyyatının təqdimatının
keçirilməsi və məktəblərimizə çatdırılması faydalı bir iş kimi
qiymətlidir.
Həmçinin kitabxanada Açıq Cəmiyyət İnstitutu tərəfindən hədiyyə edilmiş, “Demokratiya: dövlət və cəmiyyət”,
“Gənc vətəndaşın pasportu”, Amerika səfirliyi tərəfindən hədiyyə olunmuş V.Quluzadənin “Gələcəyin üfüqləri” kitablarının müzakirəsi keçirilmişdir. Bu tədbirlərdə ölkəmizdəki
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xarici səfirliklərin, qeyri-hökümət təşkilatlarının, respublika
əhəmiyyətli kitabxanaların nümayəndələri iştirak etmişlər.
Kitabxanada kitabmüzakirələrinin canlı keçməsi oxucuları
özünə cəlb edir, onların müntəzəm olaraq kitabxanada keçirilən
tədbirlərə həvəslə gəlməsinə səbəb olurdu.
REPK-a müstəqillik illərində oxuculara xidmət işində,
pedaqoji ədəbiyyatın təbliği ilə yanaşı, müstəqilliyimizə, milli
ideologiyamıza, eləcə də hüquqi biliklərin artmasına dair ədəbiyyat təbliğini ön plana çəkmişdir. REPK-nın hüquq guşəsində yer alan “İnsan hüquqları ümumi bəyannaməsi və Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası” (2003), Məhkumların
hüquqi vəziyyəti”(2003), İngiliscə-rusca-Azərbaycanca hüquq
lüğəti” (2003), “İnsan hüquqları: Bəşər rifahının təməli”
(2001), “Polis və İnsan hüquqları” (2008) və s. kitablar hər bir
oxucuya öz hüquqlarının qoruyucusu olmaqda yardımçı ola
biləcək nəşr nümunələridir.
Müstəqillik dövründə ölkəmizdə milli təhsil konsepsiyasının həyata keçirilməsində 1999-cu ildə ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş “Təhsil islahatı proqramı”nın olduqca mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Məktəblərdə
aparılan təhsil islahatları ilə bağlı dərsliklərin uşaqlara pulsuz
verilməsi, onların tədris ilinin axırında kitabxanalarda toplanıb
saxlanması, gələcək tədris ilində yenidən şagirdlərə paylanmasının kitabxanalara tapşırılması kitabxana işinin və kitabxanaçıların məktəblərin həyatında yaxından iştirakına gətirib
çıxarmışdır. Kitabxana fəaliyyətinin məktəblərin dinamik təhsil
fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi formalaşması, təhsil
prosesinə daha dərindən nüfuz etməsi üçün şərait yaratmışdır.
Prezident H.Əliyevin təsdiq etdiyi təhsil islahatları proqramında təhsil problemlərinin tədqiq edilib öyrənilməsi sahəsində
ciddi araşdırmalar aparılması, eksperimentlər qoyulması, əsas106

REPK 30 ildə

landırılmış elmi nəticələr alınıb tədris prosesinə, məktəb quruculuğuna tətbiq edilməsi vəzifələri qarşıda qoyulmuşdu. Bu
vəzifələri təhsil kitabxanalarına şamil etməyə da ciddi ehtiyac
var idi. Təhsil kitabxanalarının qarşısında informasiya cəmiyyəti şəraitində həll edilməsinə böyük ehtiyac hiss edilən problemlər dururdu. Həmçinin ölkədə özəl təhsil müəssisələrinin
yaradılması, təhsil ocaqlarının sayca çoxalması, təhsil müəssisələrinə elmi-metodik rəhbərliyin vahid mərkəzdən həyata
keçirilməsi, təhsil sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi zərurətini yaradırdı. Bu məqsədlə Prezident Heydər Əliyev 2000-ci
ildə “Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında” fərman imzaladı. Fərmana müvafiq olaraq
tabeçiliyindən asılı olmayaraq respublikanın bütün təhsil müəssisələrinə elmi-metodik rəhbərlik Təhsil Nazirliyinə həvalə
edildi.
Bu fərmanla Təhsil Nazirliyinin statusu artmaqla təhsilin
təkmilləşdirilməsində onun öncül mövqeyi də müəyyənləşdirildi.
REPK-a təhsil sistemində gedən bu dəyişiklikləri və təkmilləşdirmə islahatlarını nəzərə alaraq ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanalarının fəaliyyətini artırmaq və təkmilləşdirmək
məqsədilə Təhsil Nazirliyi ilə birgə ümumtəhsil məktəblərinin
kitabxanaları üçün “Əsasnamə” hazırlamışdır. Əsasnamə
08.02.2000-ci ildə Təhsil Nazirliyinin 133 saylı əmri ilə təsdiq
edilərək respublikanın bütün kitabxanalarına göndərilmişdir.
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Ümumtəhsil məktəbi kitabxanası haqqında
ƏSASNAMƏ
I.Ümumi müddəalar
1.1. Özündə universal (xüsusi), elmi və tədris kitabxanalarının funksiyalarını birləşdirən məktəb kitabxanası məktəbin
əsas struktur bölməsidir, təlim-tərbiyə işinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə, böyüməkdə olan nəslin fəal həyata hazırlanmasına xidmət edir.
1.2. Kitabxana öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, “Azərbaycan Respublikasının Təhsil
Qanunu”nu, “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu”nu, həmin qanunlardan irəli gələn qanunvericilik
aktlarını, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin, Təhsil
şöbələrinin (idarələrinin) əmr və sərəncamlarını, məktəb
nizamnaməsini, hazırkı əsasnaməni rəhbər tutur.
1.3. Ümumtəhsil məktəb kitabxanalarına metodik rəhbərliyi Təhsil Nazirliyinin kitabxanlar üzrə elmi-metodik mərkəzi
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası həyata keçirir.
1.4. Hazırkı Əsasnamə Azərtbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi sistemindəki bütün ümumtəhsil məktəb kitabxnalarına tətbiq edilir.
II. Əsas vəzifələr
2.1. Kitabxana məktəbin rəhbərliyi, pedaqoji kollektivi,
məktəb ictimai təşkilatları, şagird özünüidarə orqanları və təlimin əsas vasitəsi olan kitabla işin təşkilinə metodik rəhbərlik
edir.
2.2. Məktəbin müəllim, tərbiyəçi və digər işçilərinin,
həmin regiondakı məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin tərbiyəçilərinin pedaqoji və peşə ustalığının artırılmasına elmi108
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pedaqoji, tədris-metodik və psixoloji ədəbiyyatın təbliği, bu
ədəbiyyat haqqında məlumat-informasiya işinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə kömək edir.
2.3. Şagirdlərdə mütaliə və informasiya mədəniyyətini,
kitaba məhəbbəti, kitabxanadan istifadə bacarığını tərbiyə edir.
Məktəblərdə tədris proqramının müvəffəqiyyətlə mənimsənilməsində ədəbiyyatdan müntəzəm və sistemli şəkildə istifadə
etmək bacarığını aşılayır.
2.4. Məktəbin pedaqoji işçilərinin fasiləsiz təhsilinə və
şagirdlərin şəxsi təhsilinə kitabxana işinin müxtəlif formaları
ilə kömək edir, onların sosial və mədəni ehtiyaclarını ədəbiyyat
vasitəsilə ödəyir.
2.5. Məktəbin pedaqoji kollektivinə məlumat informasiya
xidmətinin həyat keçirilməsində Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanası ilə müntəzəm əlaqə saxlayır.
2.6. Müəllim və şagirdlər arasında aparılan məlumat
biblioqrafiya və kitabxana xidməti üzrə işi təhsil Nazirliyi
sisteminin digər kitabxanaları ilə əlaqələndirir (regiondakı ali,
orta ixtisas, peşə, digər orta məktəblərin və PK İA YHİ-nın
kitabxanaları).
2.7. Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası tərəfindən
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslığa dair aparılan elmitədqiqat və elmi-metodik işlərdə iştirak edir.
III. Kitabxananın hüquqları
3.1. Kitabxana işçilərinin məktəbin tədris planı, proqramlar, tədris metodik sənədlərlə tanış olmaq. Kitabxananın qarşısında duran vəzifələri həll etmək üçün məktəbin rəhbərliyi və
pedaqoji kollektivindən məlumat və materilları toplamaq hüququ vardır.
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3.2. Qəbul olunmuş qaydada kitabxana digər müəssisə və
təşkilatların kitabxanaları ilə yazışma aparır.
3.3. Kitabxana müdiri (kitabxanaçı) məktəbin pedaqoji
şurasının üzvüdür.
3.4. Kitabxana işçilərinin əmək haqları elm və təhsil
sahələri işçilərinin əmək haqlarına uyğun ödənilir. Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyinin, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin və Maliyyə Nazirliyinin “Təhsil müəssisələrində çalışan işçilərə əlavə haqların ödənilməsinə dair”
birgə təlimatına (№ 46-17-3490h16; 07-11-935; 09-08/80
11.12.96) əsasən məktəb kitabxanasının müdirinə və ya
kitabxanaçısına dərslik fonduna görə əlavə haqq ödənilir.
3.5. Qüvvədə olan qərarlara müvafiq kitabxana işçiləri
kitabxana-biblioqrafiya savadının artırılması üzrə fakültativ
məşğələlər aparmaq, pedaqoji təhsilli işçilər isə həmçinin öz
ixtisaslarına uyğun əvəzçi işləmək hüququna malikdirlər.
3.6. Təhsil işçisi kimi məktəb kitabxanaçıları fəal işlərinə
görə Təhsil Nazirliyi, R(Ş)TŞ, məktəbin müdiriyyəti tərəfindən
maddi və mənəvi cəhətdən həvəsləndirilir.
3.7. Kitabxana müdiri (kitabxanaçı) müntəzəm olaraq
ixtisasartırma kurslarında (5 ildə 1dəfədən az olmayaraq), metodbirləşmələrdə,Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası tərəfindən təşkil edilmiş seminarlarda, ixtisasını artırır və müəyyən
edilmiş qaydada attestasiyadan keçirilir.
IV. İşin məzmunu
4.1. Məktəb kitabxanasında görülən işlərin məzmunu və
həcmi məktəbin spesifik xüsusiyyətlərinə, məqsəd və vəzifələrinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir.
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4.2. Kitabxana məktəbin təlim-tərbiyə vəzifələrindən və
mövcud tədris proqramlarının tələblərindən çıxış edərək öz
fondunu universal sahəvi və elmi ədəbiyyatla təmin edir.
Kitabxana fondu
- dərsliklər, dərs vəsaitləri;
- tədris-metodik ədəbiyyat;
- elmi-pedaqoji ədəbiyyat;
- elmi-kütləvi ədəbiyyat;
- bədii ədəbiyyat;
- universal məzmunlu kitablar (ensiklopediyalar, lüğətlər,
məlumat kitabları və biblioqrafik nəşrlər) ;
- pedaqoji və dövri mətbuatla komplektləşdirilir. Nüsxələrin sayı məktəbin növündən, şagird kontingentinin sayından
və milli tərkibindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir.
4.3. Fondun yaradılmasını, uçotunu və onun tərkibinin
optimallaşdırılmasını təmin edir:
- respublikanın pedaqoji, psixoloji və tədris- metodik çap
nəşrlərinin məcburi pullu nüsxələrini alır;
- komplektləşdirmə işinə kömək üçün sorğu aparatı təşkil
edir (komplektləşdirmənin mövzu planı, cari komplektləşdirmənin kartotekası və s.);
- çap nəşrlərinin ümumi və fərdi uçotunu təmin edir;
- ədəbiyyatı elmi texniki cəhətdən işləyir;
- fondu qəbul olunmuş qaydalara əsasən yerləşdirir;
- kitab fondunun tərkibinin optimallaşması üzrə iş aparır,
ədəbiyyatı seçir, məzmun etibarilə köhnəlmiş və istifadəyə tam yararsız ədəbiyyatı silir, artıq nüsxələri Respublika
Elmi Pedaqoji Kitabxanasının mübadilə fonduna verir;
- az istifadə olunan kitabları Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasının depozitar fonduna verir.
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4.4. Şagirdlər, müəllimlər, tərbiyəçilər, məktəbin digər
işçiləri valideynlər kitabxananın oxucularıdır. Müəllimlərə, şagirdlərə, məktəbin digər işçilərinə, valideynlərə və həmçinin
regiondakı məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin uşaq və pedaqoji kollektivlərinə kitabxana xidməti həm abonement, həm də
oxu zalı vasitəsilə həyata keçirilir. Ayrı-ayrı siniflərdə və fənn
kabinetlərində səyyar və snif kitabxanaları yaradır, kitabxanalararası abonementdən (KAA) istifadə edir.
4.5. Ədəbiyyatın seçilməsində və kitabla aparılan müstəqil işdə oxuculara kömək edir, onlarla fərdi və kollektiv iş
aparır, pedaqoji kollektivlə birlikdə kütləvi tədbirlər (oxucu
konfransları, ədəbi-bədii gecələr, ədəbi disputlar, kitab sərgiləri
və s.) keçirir, sinif müəllimləri və sinif rəhbərləri ilə birlikdə
şagirdlərin mütaliəsinə rəhbərlik edir, bu sahədə valideynlərə
köməklik göstərir, onların pedaqoji biliklərinin artırılmasında
iştirak edir.
4.6. Məlumat-biblioqrafiya aparatını yaradır. Məlumatbiblioqrafiya aparatı aşağıdakılardan ibarətdir:
- müəllim, orta və yuxarı sinif şagirdləri üçün əlifba sistemli kataloqlar;
- kiçik yaşlı yaşlı şagirdlər və məktəbəqədər yaşlı uşaqlar
üçün albom-şirma, şəkilli kataloqlar, bir və çox mövzulu
kartotekalar;
4.7. Məktəbin pedaqoji və şagird kollektivinin informasiya biblioqrafiya xidmətləri ilə təmin edir:
- oxucuların sorğusuna şifahi və yazılı cavab verir;
- REPK-nın biblioqrafik vəsaitlərindən istifadə edərək
biblioqrafik icmallar, tematik sərgilər və yeni ədəbiyyatın sərgilərini təşkil edir,daxil olmuş yeni ədəbiyyatın bülletenlərini
buraxır.
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4.8. Məktəblərdə mütailə mədəniyyətinin formalaşdırılması və inkişafı üzrə iş aparır, şagirdlər arasında kitabxanabiblioqrafiya biliklərini təbliğ edir.
4.9. Kitabxana müdiri (kitabxanaçı) kitabxana fəalları ilə
iş aparır, şagirdləri kitabxananın işinə cəlb edir.
V. Məktəb kitabxanasında işin təşkili və idarə olunması
5.1. Kitabxananın açılışı minimum kitabxana fondu (az
komplektli məktəblərdə 500 çap vahidi, natamam orta və orta
məktəblərdə isə 1000 çap vahidindən az olmayaraq), müvafiq
bina, avadanlıq və kadr olduqda mümkün hesab edilir.
5.2. Məktəb kitabxanasının fəaliyyətinə rəhbərlik və
nəzarət məktəb rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir. Məktəb
kitabxanasının fəaliyyətinin yoxlanması məktəb direktoru və
rayon (şəhər) təhsil şöbəsi ilə razılaşdırılır.
5.3. Məktəb kitabxanası öz fəaliyyətini məktəbin təlimtərbiyə işinin tərkib hissəsi olan plan əsasında qurur. Plan dərs
ilinin əvvəlində pedaqoji şura tərəfindən müzakirə və təsdiq
edilir. Kitabxana məktəbin direktoru və pedaqoji şurasına hesabat verir.
5.4. Kitabxanaya rəhbərlik kitabxana müdiri, yaxud bu
vəzifəni həyata keçirən və işinin nəticələrinə görə məsuliyyət
daşıyan kitabxanaçı tərəfindən həyata keçirilir.
5.5. Kitabxana mövcud forma əsasında iş fəaliyyəti barədə hesabatını REPK-ya təqdim edir (ildə bir dəfə).
5.6. Kitabxananın iş rejimi respublikanın mövcud əmək
qanunvericiliyi və məktəbin daxili nizam-intizam qaydalarına
müvafiq olaraq həyata keçirilir. Kitabxanaçılara, bilavasitə kitabxana, pedaqoji və tərbiyə işləri ilə bağlı olmayan digər
işlərin tapşırılması yolverilməzdir. Ayda bir dəfə kitabxanada
sanitariya günü keçirilir, həmin gün oxuculara xidmət edilmir.
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Kitabxana işi ilə əlaqəsi olmayan tədbirlərin kitabxanada keçirilməsinə icazə verilmir.
5.7. Məktəb kitabxanalarına metodik rəhbərliyi Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası həyata keçirir. Yerlərdə isə bu
işdə təhsil şöbələrinin və məktəb kitabxanaçılarının regional
metodbirləşmələri köməklik göstərir.
5.8. Məktəb kitabxanaları fondlarının komplektləşdirilməsinə yönəldilən vəsait məktəblərin smetalarında ayrıca maddə ilə göstərilir, bu vəsait müntəzəm olaraq artırılır və ondan
ancaq kitabların alınmasına istifadə edilir. Fondların komplektləşdirilməsi həmçinin ictimai təşkilatların dotasiyaları (yerli
hakimiyyət orqanları, sponsorlar və s.) və digər yollarla həyata
keçirilir.
5.9. Ədəbiyyatın qorunub saxlanılması və oxuculara xidmət işinin təşkilində vacib şərtlərə əməl olunması məqsədi ilə
yerli təhsil orqanları və məktəbin rəhbərliyi məktəb kitabxanasına kitabxana avadanlığı, kitabxana texnikası, texniki vəsaitlər (çoxaltma aparatları, kompüter, maqnitofon və s.), mühafizə və yanğından mühafizə vasitələri ilə təmin edilmiş və sanitar-gigiyena normalarına cavab verən otaqlar (kitabsaxlayıcı,
abonement, oxu zalı) ayırmalıdır.
5.10. Kitabxana işçiləri kitabxana fondu və əmlakının
qorunub mühafizə edilməsində mövcud qanunvericiliyə müvafiq olaraq maddi məsuliyyət daşıyırlar.
5.11. Kitabxana müdiri (kitabxanaçı) vəzifəyə qəbul və
tutduğu vəzifədən azad edilən zaman müəyyən normativ sənədlərə əsasən kitabxana fondu və əmlakını müvafiq olaraq təhviltəslim edir.
5.12. Məktəb kitabxanası məktəbin adını dolğun şəkildə
əks etdirən ştampa və digər müvafiq lazımi ştamplara malik
olmalıdır.
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VI. Ştatlarvə kadrlarla iş
6.1. Ümumtəhsil məktəbin nümunəvi ştat cədvəlinə uyğun olaraq kitabxananın ştatı müəyyənləşdirilir.
6.2. Kitabxana işçiləri və ali və orta ixtisas təhsilli və
yaxud kitabxanaçılıq işindən müəyyən təcrübə keçməklə pedaqoji təhsilli kadrlardan təyin edilir. Ümumi orta təhsilli şəxslərin kitabxanaya işə qəbul edilməsi yolverilməzdir.
VII.Kitabxana şurası
7.1. Kitabxana şurası məktəb kitabxanasının məşvərətçi
orqanıdır. Məktəb kitabxanalarında kitabxana şurası məktəb
pedaqoji kollektivinin, ümumi şagird kontingentinin və oxucuların sayından asılı olaraq 7-15 nəfərdən ibarət tək tərkibdə
seçilir. Şuranın tərkibi tədris ilinin əvvəlində kitabxananın
ümumi yığıncağı tərəfindən seçilir və məktəbin pedaqoji şurasının ilk iclasında müzakirə edilib təsdiq olunur. Şuranın
iclasları rübdə bir dəfədən gec olmayaraq çağırılır.
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının işinin
təkmilləşdirilməsi.
Yeni İnformasiya Texnologiyalarının tətbiqi
Müasir dövrdə kitabxana işi sahəsində əsaslı islahatların
aparılması, fondların müasir informasiya daşıyıcıları ilə zənginləşdirilməsi və yeni informasiya xidmətlərinin həyata keçirilməsi üçün dünyanın qabaqcıl kitabxana-informasiya müəssisələrinin təcrübəsindən istifadə edilməsi, elektron məlumat
banklarının yaradılması, kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi zəruridir. Ona görə də zamanın tələbinə uyğun olaraq kitabxana daxili ənənəvi texnologiyalar və
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kitabxanaların əhaliyə xidmət formalarının ciddi surətdə dəyişdirilməsi mərhələsinə başlanmışdır.
İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyətin yaradılması və daha
da təkmilləşdirliməsi bilavasitə kommunikasiya sistemləri,
informasiyanın alınması, işlənməsi və verilməsi prosesi ilə əlaqədar olduğundan, kitabxanalar müasir cəmiyyətdə hər cür
informasiya resurslarını toplayıb saxlayan, onu əsrdən-əsrə
ötürən və informasiyanı cəmiyyət üzvləri arasında yaymağı
qarşısına məqsəd qoyan mühüm informasiya daşıyıcısı kimi
fəaliyyət göstərir. Kitabxanaşünaslıqla informatik texnologiyaların inteqrasyası olmadan müasir cəmiyyətin informasiyaya
olan tələbatını ödəmək mümkün deyildir. Ona görə də informasiya xidmətində kitabxana–informasiya texnologiyalarından
istifadə edilməli, bütün kitabxana–informasiya xidməti prosesi
kompüterləşdirilməlidir. Xüsusilə respublikamizda intensiv
təhsil islahatlarının aparılması təhsil kitabxanalarının işinin
yenidən qurulmasını, kitabxana işində ciddi islahatlar aparılmasını tələb edir.
Bu baxımdan 2002-ci il REPK-a üçün yeni informasiya
texnologiyalarına inteqrasiya dövrü kimi xarakterikdir və
mühüm dəyişikliklər ili hesab olunur. Məhz 2002-ci ildən
başlayaraq kitabxana yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş
və informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində bir sıra
uğurlar əldə etmişdir. Belə ki, 03.05.2002-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri “Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 424
nömrəli əmr imzalamışdır. Həmin əmrdə REPK-nın fəaliyyətinin tamamilə yeni istiqamətə yönəldilməsi və inkişafı üçün
bir sıra mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Əmrdə deyilir:
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1. Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının Nizamnaməsi (əlavə 1) və strukturu (əlavə 2) təsdiq edilsin.
2. Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasına (T.İsmixanova) tapşırılsın.
2.1. Kitabxana işinin təşkili və inkişafı, kitabxana fondlarının formalaşması, hüquqi və fiziki şəxslərə kitabxana, informasiya və biblioqrafiya xidmətinin təkmilləşdirilməsi, təhsil
sistemindəki kitabxanaların elmi-metodik təminatının yaxşılaşdırılması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirsin.
2.2. Ümumtəhsil və peşə məktəbləri, orta ixtsas təhsili
müəssisələri kitabxanalarının işini əlaqələndirmək məqsədilə
elektron məlumat bankının yaradılması barədə təkliflər hazırlansın və 15.06.2002-ci ilədək nazirliyin rəhbərliyinə təqdim
etsin.
2.3. Kitabxanada Dərslik Fondunu yaratsın.
2.4. Oxucuların sorğularını ödəmək və onları lazımi ədəbiyyatla təmin etmək məqsədilə M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasının və digər sahəvi kitabxanaların kitabxanalararası abonementdən istifadə təcrübəsini genişləndirsin.
2.5. Rusiya Dövlət Pedaqoji Kitabxanası ilə əlaqələrin
bərpa edilməsi, onun son dövrdə əldə etdiyi təcrübənin öyrənilməsi, ədəbiyyat almaq üçün kitabxanalararası mübadilənin
bərpa olunması istiqamətində iş aparılsın.
2.6. Şagird və tələbələrə kitabxanadan istifadə qaydaları
barədə məlumat hazırlayıb təhsil müəssisələrində yaysın.
2.7. Kitabxanada əmək intizamına riayət olunmasını təmin etsin.
3. Elm İdarəsinə (A. Zamanov) tapşırılsın:
3.1. “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 15-ci maddəsini rəhbər tutaraq dövlət və qeyri117
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dövlət nəşriyyat fəaliyyəti ilə məşğul olan poliqrafiya müəssisələri və digər hüquqi şəxslər tərəfindən buraxılan çap məhsullarının profilinə uyğun 2 pulsuz məcburi nüsxəni almaq hüququna malik olan kitabxanaların siyahısına REPK-nın daxil
edilməsi məqsədilə 10 gün müddətinə təklif hazırlasın.
3.2. Təhsil Nazirliyinə daxil olan namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının avtoreferatları kitabxana fondunda saxlanılmaq üçün daxil olan gündən 3 ay müddətinə REPK-ya
göndərilsin.
3.3. REPK-nın fəaliyyətinə
nəzarəti həyata keçirsin.
4.
İqtisadiyyat
idarəsinə
(H.Zeynalov, Ş.Əliyev) tapşırılsın:
4.1. Kitabxana fondunun zənginləşdirilməsi və beynəlxalq kitab
mübadiləsinin həyata keçirilməsi
məqsədilə ayrılan vəsaitin həcminin
2003-cü ildən artırılması üçün təklif
hazırlasın.
5. İşlər idarəsinə (İ.Mirzəyev)
tapşırılsın:
5.1. Kitabxana işinə müasir
texnologiyaların tətbiqi məqsədilə
REPK-a üçün kompüter və digər avadanlığın ayrılması barədə
15 gün müddətinə tapşırılsın:
6. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun rəhbərliyinə tapşırılsın:
6.1. REPK-a yerləşdiyi otaqların təmir edilməsi məqsədilə 15 gün müddətinə təklif hazırlasın.
7. Təhsil Nazirliyinin sifarişi əsasında orta ümumtəhsil
məktəbləri üçün dərslik nəşr edən nəşriyyatlara tapşırılsın:
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7.1. I-XI siniflər üçün çap etdikləri dərsliklərin hər birindən 2 nüsxə REPK-ya göndərilməsini təmin etsinlər.
8. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
08.02.2000-ci il tarixli 133 nömrəli əmri qüvvədən düşmüş
hesab edilsin.
9. Əmr imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Təhsil Nazirinin424 nömrəli əmrinə əsasən “REPK-nın
“Əsasnamə”si dəyişmiş, yeni “Nizamnamə” hazırlanmış və
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Nizamnamənin
1.“Ümumi müddəalar” bölməsində deyilir: “Respublika Elmi
Pedaqoji Kitabxanası–Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən, təhsil və pedaqoji sahələrdə milli və xarici ədəbiyyat
fondlarına malik olan elmi-sahəvi kitabxanadır.
Cəmiyyət Təhsil Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən
ümumtəhsil, peşə məktələri, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin
kitabxana şəbəkəsinə məlumat biblioqrafiya və kitabxana xidmətini həyata keçirən elmi-metodik əlaqələndirmə mərkəzidir,
respublika üzrə vahid elmi-məlumat və informasiya sisteminə
daxildir”.
Həmçinin, Təhsil Nazirliyinin digər bir əmri ilə 2002-ci
ildən lisey, kollec, peşə məktəbləri və texnikumların kitabxanalarına metodik nəzarət yenidən REPK-ya tapşırılmışdır. Yeni
struktur dəyişikliyindən irəli gələn bir sıra məsələləri izah etmək və metodik kömək üçün kitabxananın əməkdaşları müxtəlif rayonlarda, həmçinin Bakı şəhərinin məktəblərində
ezamiyyələrdə olmuş, məsləhətlər vermişlər. Müasir dövrdə
kitabxanaların vəzifələri haqqında təhsil sistemində olan kitabxanaların kitabxanaçılarına təlimati məktublar və tövsiyə
vəsaitləri formasında metodik köməklik göstərmişlər.
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Müasir informasiya cəmiyyətində kitabxanaların kommunikasiya sistemində rolu və əhəmiyyəti o qədər artmışdır ki,
kitabxanalarsız cəmiyyətin informasiya tələbatını ödəmək
mümkün deyildir. Kitabxanalar cəmiyyətdə elmin və mədəniyyətin inkişafında, təhsil və tərbiyənin yüksəldilməsində, həmçinin insanların informasiya təminatında mühüm sosial institut
kimi yaxından iştirak etməklə ən çox istifadə olunan müəssisəyə çevrilmişdir. Bunları nəzərə alaraq REPK-da informasiya
xidmətinin yaxşılaşdırılması üçün bir sıra təqdirəlayiq işlər
görülmüşdür. Belə ki, Təhsil Nazirliyinin “Respublika Elmi
Pedaqoji Kitabxanasının işinin təkmilləşdirilməsi haqqında”
əmrinin 5.1 bəndinin icrası məqsədilə REPK-da struktur
dəyişikliyi aparılmış, kitabxananın avtomatlaşdırılması və
kompüterləşdirilməsi üçün “Yeni İnformasiya Texnologiyaları
şöbəsi” yaradılmışdır. “Yeni İnformasiya Texnologiyaları şöbəsi”nin yaradılması kitabxana sisteminin avtomatlaşdırılması
kimi mürəkkəb və çətin işdə mühüm bir addım idi və kitabxananın müəllifi olduğu bir çox layihələr məhz bu şöbə tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Müasir dövrdə yeni informasiya texnologiyalarının
tətbiqi hər bir kitabxananın qarşısında çox geniş imkanlar açır.
Müasir kitabxanaçı təkcə bədii ədəbiyyat, elmi çap
məhsulları və informasiya ilə əlaqədar oxucu tələbatının bilicisi
deyil, həm də informasiya mənbələrinin yaradılması və
istifadəsi texnologiyası sahəsində mütəxəssis, İnternet elektron
şəbəkədə naviqator, informasiya-kitabxana sferasında menecer,
kitab nəşriyyatı bazarının aktiv subyektidir. Təbii ki, bütün
bunlar kitabxanaçılardan bilikli və yüksək səviyyəli peşəkar
olmağı, informasiya- kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməyi, müasir dövrlə ayaqlaşmağı bacarmağı tələb edir.
Məhz bu zərurəti nəzərə alaraq REPK-nın bütün əməkdaşları
120

REPK 30 ildə

ABŞ səfirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən “Kitabxanaçıların
təlim və informasiya” mərkəzində ingilis dili, kompüterin əsasları və internet, avtomatlaşdırma və digər kurslarda olmuş,
sertifikatlar əldə etmişlər. Bundan başqa kitabxananın iki
əməkdaşı “Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafı assosiasiyası” ilə “Avrasiya fondu və Qafqaz ixtisasartırma mərkəzi”nin
birgə keçirdiyi kitabxana işinin aktual problemləri, dünya
kitabxana xidməti təcrübəsi, müasir kitabxana informasiya
texnologiyası, kitabxana proseslərinin kompüterləşdirilməsi,
kitabxana menecmenti, iqtisadiyyatı, maliyyə işləri mövzusunda kurslarda olmuş və beynəlxalq sertifikat almışlar. REPK-nın
kompüter texnologiyalarının tətbiqi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərdə kitabxananın əməkdaşlarının bu kurslarda öyrəndikləri təcrübə və biliklərin mühüm rolu olmuşdur.
2002-ci ilin yadda qalan hadisələrindən biri də Dünya
Bankının nümayəndələrinin REPK-ya gəlişi və kitabxananın
fəaliyyəti ilə yaxından tanış olması idi. Kitabxananın əməkdaşları “REPK-nın fəaliyyətini təmin edəcək zəruri ehtiyaclar”
haqqında sənəd hazırlayıb Dünya Bankının beynəlxalq məsləhətçisi xanım Ksyu Diyə təqdim etmişlər. O, Təhsil Nazirliyinin Elm İdarəsində olmuş və söhbət zamanı bildrmişdir ki,
Dünya Bankı tərəfindən təhsil islahatına ayrılmış vəsaitin bir
hissəsinin təhsilin inkişafında mühüm rol oynayan kitabxana
işinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Xanım
Ksyu Di qeyd etmişdir ki, REPK-nın bazasında yeni informasiya texnologiyaları ilə təchiz edilmiş müasir kitabxana yaratmaq mümkündür.Əgər REPK-ya yeni bina verilərsə Dünya
Bankı onun təmirini öz üzərinə götürə bilər.Bu barədə Təhsil
Nazirinin müavini İradə Hüseynovanın REPK-nın işinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında təhsil nazirinə yazdığı mək121
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tubunda da yazılı olaraq bildirilmişdir. Təəssüflər olsun ki, bu
təklifin heç bir nəticəsi olmamışdır.
2002-ci il REPK-nın həyatında bir sıra yubiley tədbirləri
ilə də yadda qalan olmuşdur. Bu tədbirlərdən biri 2002-ci ildə
REPK-da tarix elmləri doktoru, professor, Əməkdar Elm Xadimi, Əməkdar Mədəniyyət işçisi, BMT yanında Beynəlxalq
İnformasiyalaşdırma Akademiyasının həqiqi üzvü, “Şöhrət”
ordenli, Prezident təqaüdçüsü Abuzər Xələfovun 70 illik
yubileyinin təntənə ilə qeyd edilməsidir.
Tədbirdə kitabxananın direktoru xanım T.Ə.İsmixanova
A.Xələfovun şərəfli ömür yolundan, elm sahəsində qazandığı
uğurlardan, kitabxanaçılıq peşəsinin inkişafındakı rolundan
danışmışdır. Bildirmişdir ki, professor A.Xələfov kitabxanaşünaslıq-biblioqrafiya sahəsində elmi məktəb yaratmış, kitabxana işinin tarixi, nəzəriyyəsi, metodologiyası ilə bağlı sanballı
əsərlər yazmışdır. Uzun illər elmi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul
olan yubilyar kitabxana işi, kitabxanaşünaslıq, təhsil və
informasiya sahələrinin tarixinə və nəzəriyyəsinə dair bir çox
monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, elmi məqalə və tədris metodik materiallar çap etdirmişdir. Ölkəmizdə kitabxana işinin
tarixi sahəsində ilk elmlər doktoru olan A.Xələfov indiyədək
bir sıra elmlər doktoru və elmlər namizədi yetişdirmişdir. Tədbirdə Bakı Dövlət Universitetinin əməkdaşları və digər qonaqlar çıxış etmiş, yubilyarın elmi-pedaqoji və ictimai-siyasi fəaliyyətindən, Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya
elminə verdiyi sanballı töhfələrdən söhbət açmış, onu təbrik
etmişlər. Yubiley tədbirində ölkəmizin görkəmli elm və
mədəniyyət xadimlərinin A.Xələfov haqqında məqalə və
xatirələri toplanmış, alimin əsərlərindən və onun haqqında
yazılmış materiallardan ibarət sərgi nümayiş olunmuşdur.
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REPK-a hər il olduğu kimi, 2002-ci ildə də metodik
fəaliyyətini davam etdirmiş, təhsil sistemi kitabxanalarının işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə yeni metodik vəsaitlər və normativ hüquqi sənədlər hazırlamışdır. “Məktəb kitabxanaçısının
tədris ili üçün Fəaliyyət Planı” (2002), “Kitabxana işinə dair
normativ aktlar” (2002), “Məktəb kitabxanalarının qurulmasının texniki normaları” (2002), “Məktəb kitabxanaları haqqında
manifest” (2002), “İFLA-nın internet haqqında manifesti”
(2002), “Məktəblilərin mütaliəsinə rəhbərlik” (2002) və bir sıra
digər vəsaitlər və tövsiyə məktubları hazırlayaraq respublikanın
məktəb kitabxanalarına paylamışdır.
Məktəb kitabxanaları haqqında manifest
Hüquqi təminat bütün sahələrdə zəruri ünsür hesab olunur. Hüquqi təminat olmadan heç bir sahənin inkişafından
danışmaq olmaz. Kitabxanaların hüquqi təminatında beynəlxalq təşkilatların rolu danılmazdır. Onların qəbul etdiyi manifest və proqramlar hüquqi əhəmiyyətə malikdir və kitabxanaların hüquqi təminatında mühüm rol oynayır. Kitabxana işi
sahəsində ən mühüm təşkilatlardan biri YUNESKO-dur.
YUNESKO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization– Təhsil, Elm, Mədəniyyət Məsələləri üzrə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) BMT-nin 13 ixtisaslaşdırılmış
idarəsindən biridir.Artıq neçə ildir ki, kitabxana elmi sahəsində
“YUNESKO-nun kitabxanalar haqqında manifesti” fəaliyyət
göstərir. Bu sənəd dünyanın 20 dilinə tərcüməedilmişdir.
1947-ci ildə YUNESKO ilə İFLA (İnternational Federation of Librari Associations and İnstitutions - Kitabxana Assosiasiyaları və Müəssisələrinin Beynəlxalq Federasiyası) arasında
bir-birini tanımaları haqqında qarşılıqlı razılaşma imzalanmışdır. Dünyanın ən iri peşəkar birliyi olan İFLA qeyri hökumət
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təşkilatı olaraq yarandığı vaxtdan bütün növ kitabxana–informasiya xidməti səviyyəsinin yüksəldilməsinə köməklik etməkdədir. Bu məqsədlə o geniş miqyasda iş aparır, hər il bir ölkənin paytaxtında özünün baş konfransını keçirir.
2000-ci ildə İsrailin Qüds şəhərində keçirilmiş konqresdə
busənədin yeni variantı - “Məktəb kitabxanaları haqqında manifest” qəbul edilmişdir.
REPK-nın nəşr etdirdyi məktəb kitabxanalarının hüquqi
təminatında mühüm rol oynayan “Məktəb kitabxanaları haqqında manifest” adlı vəsait YUNESKO və İFLA-nın sənədləri
əsasında hazırlanmışdır. Kitabxananın əməkdaşları ingilis dilində olan “Məktəb kitabxanaları haqqında manifesti” Azərbaycan dilinə tərcümə etmiş və eyni adlı vəsait 2 dildə (Azərbaycan və rus dillərində) nəşr olunmuşdur. Həmin Manifest
BMT-nin insan hüquqları və azadlıqları barədə ümumdünya
bəyannaməsinə əsaslanır. Burada məktəb kitabxanalarının işi
təhsil sisteminin ayrılmaz sahəsi, kütləvi kitabxanalar və informasiya sistemlərinin isə bir hissəsi hesab edilir. Vəsaitin “Manifestin həyata keçirilmə prinsipləri” adlı bölməsində deyilir:
Hökumət Manifestin prinsiplərinin həyata keçməsi üçün təhsilə
cavabdeh nazirlər vasitəsilə planlaşdırma, strategiya və siyasəti
inkişaf etdirməlidir. Eyni zamanda, manifestdə göstərilən ideyanı müəllim və kitabxanaçıların peşə təhsili sistemi vasitəsilə
həm ixtisasının artırılması, həm də baza kursları kimi daxil
etməklə inkişaf etdirməlidir. Manifestdə məktəb kitabxanaları
təhsil proqramalarını, kitab və başqa informasiya vasitələrini
məktəb kollektivlərinin üzvlərinə təqdim etməklə, onları bütün
növ informasiyadan tənqidi və effektli istifadəyə təhrik edən
vasitə kimi göstərilir. Həmçinin, burada məktəb kitabxanalarının məqsəd və vəzifələri ayrı-ayrı bölmələr daxilində ətraflı
şərh olunmuşdur.
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REPK-da 2002-ci ildə təhsil nazirinin 424 nömrəli əmrinin icrası ilə bağlı müəyyən işlər görülsə də, kitabxananın
büdcəsində lazımi vəsait olmadığına görə, məsul şəxslər isə bu
işə etinasız yanaşdığı üçün kitabxana kompüter əldə edə bilməmişdir. Bu problemi həll etmək üçün kitabxana 2002-ci ildə
“Xidmətin yeni texnoloji metodları” adlı layihə hazırlayıb
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən “Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu”na (SOROS) təqdim etmiş və qranta layiq görülmüşdür.
Layihədə
deyilir:
“Təhsil
sistemində aparılan köklü dəyişikliklər
məktəb kitabxanalarının da işində
İnternetin tətbiqinə ehtiyac yaratmışdır.
İstifadəçilərin marağına uyğun
informasiyanın tapılması və operativ
ödənilməsi müasir kitabxanalar üçün
olduqca vacibdir. Kitabxanada kompüter
olmadığı üçün kitabxana öz oxucularını
operativ informasiya və biliklərlə təmin edə bilmir”. Layihəyə
müvafiq olaraq REPK-a qranta layiq görülmüş, kompüter dəsti
almışdır. Həmçinin kitabxana İnternet şəbəkəsinə qoşulmuş və
özünün WEB səhifəsini yaratmışdır.
Yarandığı gündən fədakar kitabxanaçı əməyi və yüksək
intellekti sayəsində nailiyyətlər qazanan Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası 2002-ci ildə fəaliyyətinin 20 ilini qeyd etmişdir. Yubiley münasibətilə kitabxanada bir sıra tədbirlər keçirilmiş, mətbuatda və dövri nəşrlərdə kitabxananın üvanına xoş
sözlər söylənilmişdir. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi Respublka
Elmi-texniki kitabxanasının yubiley münasibətilə REPK-nın
ünvanına göndərdiyi məktubda deyilir: “Əziz həmkarlarımız!
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XXI əsrin əvvəllərində, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti
quruculuğu dövrünə təsadüf edən bir vaxtda “İnternet” dünyasına qədəm qoyan kitabxananız yeni texnika və texnologiyaların tətbiqi və bu sahədə informasiya təminatında aparıcı
yerlərdən birini tutur. Respublikamızda elmin, mədəniyyətin,
təhsilin, elmi-texniki tərəqqinin, elmi- pedaqoji təfəkkürün inkişafı sahəsində apardığınız işlərdə Sizə böyük müvəffəqiyyətlər arzulayırıq”.
Məlumat Bazası
Təhsildə kitabxanaların rolunu nəzərə alsaq, ümumilikdə
respublikada təhsilin, təlim-tərbiyə işinin yenidən qurulması və
inkişaf etdirilməsinə yaxından köməklik göstərilməsi üçün
Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumtəhsil məktəb
kitabxanalarının fəaliyyəti haqqında geniş məlumatların öyrənilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təhsil Nazirliyinin
“Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” əmrinin 2.2 bəndi məhz məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinin öyrənilməsi haqqında idi. Həmin bəndin
icrasını təmin etmək məqsədilə REPK-a “Ümumtəhsil, peşə
məktəbləri və orta ixtisas təhsili müəssisələri kitabxanalarının
işini əlaqələndirmək üçün Elektron Bankın yaradılması” haqqında təkliflərini hazırlamış və Təhsil Nazirliyinə təqdim etmişdir. Bu təkliflərdə Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasında avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin yaradılması
işinin üç istiqamətdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu.
•Təhsil Nazirliyinin sirkulyar məktubu ilə vahid forma
əsasında ümumtəhsil və peşə məktəbləri, orta ixtisas təhsili
müəssisələri kitabxanalarının illik hesabatlarının əldə edilməsi.
•Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasında elektron kataloqun yaradılması.
126

REPK 30 ildə

•Lokal şəbəkənin yaradılması. İnternetə qoşulmaq məqsədilə kompüter (o cümlədən server), modem, printer skaner,
proektor, faks, kseroks, kabellərin və texniki avadanlıqların
əldə edilməsi və quraşdırılması.
Elektron Bankın yaradılması üçün REPK-a öz daxili
imkanları hesabına BORLAND DELPHİ (DELPHİ 7) proqramını əldə etmiş və bu proqram əsasında Təhsil Nazirliyi sistemində ilk dəfə olaraq Elektron Məlumat bazası (Verilənlər
bazası) yaratmışdır. Məlumat bazasının (Verilənlər bazası)
yaradılması demək olar ki, bir kompüter vasitəsilə həyata
keçirilmişdir. REPK-nın metodistləri xüsusi anket formaları
hazırlamış və Təhsil Nazirliyinin sirkulyar məktubu ilə respublikanın bütün ümumtəhsil məktəb kitabxanalarına göndərmişlər. Məktəb kitabxanalarının göndərdiyi hesabat formaları
kitabxana tərəfindən analiz edilmiş, sistemləşdirilmiş və Məlumat bazasına (Verilənlər bazası) daxil edilmişdir. Sorğuya uyğun olaraq hər bir məktəb kitabxanasının göstəriciləri ayrıayrılıqda bazaya daxil edilmişdir. REPK-nın hazırladığı Məlumat bazası (Verilənlər bazası) əsasında respublikada təhsil
sistemi kitabxanalarının fəaliyyəti, fondunun miqdarı, madditexniki vəziyyəti və s. haqqında qısa zaman ərzində ətraflı məlumat almaq mümkündür.
Bazanın yaranması respublikada məktəb kitabxanalarının
işində olan çatışmazlıqların üzə çıxmasında, eləcə də bu kitabxanaların fəaliyyət imkanlarının müəyyənləşdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məlumat bazasının (Verilənlər
bazası) və ezamiyyə arayışlarının təhlilinin nəticələrinə görə
2003-cü ildə respublikada məktəb kitabxanaları fondlarının
vəziyyəti o qədər də ürəkaçan olmamışdır. Əldə olunan məlumatlara əsasən məlum olmuşdur ki, son 10 il ərzində heç bir
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məktəbə fondun komplektləşdirilməsi üçün vəsait ayrılmamışdır.
Respublika üzrə ümumtəhsil məktəbləri kitabxanalarının
fondunun miqdarı və oxucuların sayı aşağıdakı cədvəldə
göstərilmişdir.
Kitab fondu

12.848.098

Metodik
ədəbiyyat

Latın
qrafikalı
ədəbiyyat

755.669

0

6%

0%

Müəllimlər
in sayı

Müəllim
oxucular
ın sayı

Şagirdlərin
sayı

Şagird
oxucular
ın sayı

129.540

129.540

1.145.285

971.585

60.4%

88.5 %

Cədvəldən göründüyü kimi respublikada 2003-cü ildə
məktəb kitabxanalarının fondunda müəllim oxucular üçün metodik ədəbiyyat və dərs prosesinə aid ədəbiyyat cəmi 6% təşkil
edir.
Məlumat bazasının (Verilənlər bazası) köməyi ilə respublika məktəb kitabxanaçılarının təhsili də araşdırılmışdır.
Respublika üzrə məktəb kitabxanaçılarının təhsili (2003):
Təhsil

Ali ixtisas

Orta
ixtisas

Ali
pedaqoji

Orta
təhsil

Orta
qeyri
ixtisas

Faizlə

22,4%

24%

7%

41%

5,5%

Cədvəldən aydın olduğu kimi, respublika üzrə məktəb
kitabxanalarında ali ixtisas təhsilli kadrlar yalnız 22,4% təşkil
edir. Orta ixtisas təhsilli kadrlar isə 24%-dir. Məktəb kitabxanalarında kadrların 41%-i orta təhsilli işçilərdir. Məlumat
bazasının (Verilənlər bazasının) köməyi ilə orta təhsilli, qeyri
ixtisaslı kadrları müəyyənləşdirərək bu vəziyyəti tədricən aradan qaldırmaq olar.
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Aparılan araşdırma nəticəsində əldə olunan faktlardan
biri də respublikada fəaliyyət göstərən ibtidai məktəblərdə
ümumiyyətlə kitabxana olmamasıdır. Elm və texnikanın sürətlə
inkişaf etdiyi və informasiya əsri sayılan bir zamanda bu olduqca acınacaqlı bir vəziyyətdir və həlli vacib olan bir problemdir.
Kitabxanası olmayan ibtidai məktəblər (2003):
№

Ibtidai məktəblər

Sayı

1
2
3
4
5
6
7
8

Lerik RTŞ
Lənkəran RTŞ
Salyan RTŞ
Masallı RTŞ
Tərtər RTŞ
Babək RTŞ
İmişli RTŞ
Qazax RTŞ

23
1
2
1
4
1
4
4

Məlumat bazası (Verilənlər bazası) üzərində işin davamlı olaraq aparılması alınan məlumatlar əsasında Azərbaycanda təhsil sistemi kitabxanalarında istər şagirdlərə, istərsə də
müəllim oxuculara kitabxana-informasiya xidmətinin inkişaf
etdirilməsinə, eləcə də təhsil kitabxanalarının illərlə yığılıb qalmış problemlərinin üzə çıxarılması və həlli istiqamətində bir
çox işlər görməyə imkan verir.
REPK-a Məlumat bazası (Verilənlər bazası) əsasında
zonalar üzrə “Təhsil Nazirliyi sistemində olan ümumtəhsil
məktəbləri kitabxanalarının məlumat kitabı 2003” adlı 10 cilddən ibarət məlumat kitabı hazırlayıb çap etdirmişdir.
2003-cü ildə REPK-nın Məlumat bazasına (Verilənlər
bazası) daxil olmuş məlumatlara görə respublikamızın məktəb
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kitabxanalarında bir dənə də olsun latın qrafikalı ədəbiyyat yox
idi.
Dövlət müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən biri sayılan
ana dilinə dövlət qayğısının daha da artırılmasını təmin etmək,
Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və elminin ən gözəl nümunələrini müasir dövrdə təbliğ etmək və gələcək nəsillərə
çatdırmaq məqsədilə Azərbaycan dilində əvvəllər kiril qrafikasında çap olunmuş əsərlərin latın qrafikası ilə yenidən nəşrinin
kütləvi şəkildə həyata keçirilməsi zərurət idi. Bu baxımdan
Azərbaycan kitabxanalarının latın qrafikalı ədəbiyyatla və elmin bütün sahələrini əhatə edən kitablarla təmin olunması ölkədə elm və təhsilin inkişafında mühüm addım hesab olunur.
Azərbaycan ədəbiyyatının, azərbaycanlı düşüncəsini, təfəkkürünü əks etdirən sanballı əsərlərin latın qrafikasında yenidən nəşr edilərək gənc nəslə çatdırılması ölkə Prezidenti İlham
Əliyevin təşəbbüsü ilə gerçəkləşdi. Dövlət başçısının "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 2004-cü il 12 yanvar tarixli və "2005 - 2006cı 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 ədəbiyyatı, eləcə də lüğət və ensiklopediyalar silsiləsindən ümumi tirajı 9 milyondan artıq kitab nəşr edilərək kitabxanalara, xüsusilə məktəb ktabxanalarına təmənnasız olaraq
göndərildi, oxucuların ixtiyarına verildi. Bu nəşrlər sayəsində
gənc nəslin latın qrafikası ilə çap olunmuş bədii və elmi ədəbiyyata ehtiyacının ödənilməsi istiqamətində mühüm addım
atıldı. Sonrakı sərəncamlarda isə 150 cildlik "Dünya ədəbiyyatı
kitabxanası", 100 cildlik "Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası",
100 cildlik "Azərbaycan ədəbiyyatı kitabxanası" seriyasından
olan yeni nəşrlər respublikada kitabxana şəbəkəsinin latın qra130
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fikalı ədəbiyyat fondunu zənginləşdirdi. Bu tədbir ölkədə kitabxanaların xüsusilə də məktəb kitabxanalarının latın qrafikalı
ədəbiyyata olan tələbatının qismən də olsa ödənilməsini təmin
etdi.
Latın qrafikalı ədəbiyyatın nəşr olunub kitabxanalara
paylanmasından sonra REPK-nın Məlumat bazasına (Verilənlər bazası) daxil olmuş hesabatların və ezamiyyələrin nəticələrinin təhlili göstərmişdir ki, məktəb kitabxanalarının kitabla
təminatı xeyli yaxşılaşmışdır.
Məktəb kitabxanalarının kitabla təminatının vəziyyəti:
Orta ümumtəhsil məktəbləri
Bakı şəhəri üzrə
Naxçıvan MR üzrə
Respublika üzrə
Cəmi:

4500
298
167
4035

Fond
6.307.298
1.140.857
46.402.500
53.850.655

Müstəqillik illərində respublikamızda gedən təhsil islahatları, həmçinin informasiya cəmiyyətinin tələbləri təhsil prosesinin informasiya təminatının təşkilində məktəb kitabxanalarının qarşısında olduqca mühüm vəzifələr qoymuşdur. Bu vəzifələr Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 avqust 2004-cü
il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı”nda (2005-2007-ci
illər) öz əksini tapmışdır. Bu proqram təhsil işçiləri, o cümlədən təhsil kitabxanaları qarşısında yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edən, dünya təhsil sisteminə inteqrasiyaya imkan verən, vahid təhsil informasiya mühitini yaratmaq və
əhalini informasiya cəmiyyəti quruculuğunda müvəffəqiyyətlə
iştirak etməyə hazırlamaq, onlara informasiya mədəniyyəti
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aşılamaq vəzifəsini qoymuşdur. Proqramda həmçinin məktəblərdə elektron kitabxanaların yaradılması vəzifəsi də irəli sürülmüşdür.
“Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı
Proqramı” ilə bağlı aparılan islahatlarla əlaqədar respublika
üzrə ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanalarının real vəziyyətinin öyrənilməsi məqsədilə REPK-nın metodistləri Təhsil Nazirliyinin 19.10.2004-cü il tarixli 782 nömrəli əmrinin 4-cü
bəndinə müvafiq olaraq nazirliyin bir qrup əməkdaşı ilə birlikdə 22 noyabr 2004-cü il tarixindən respublikanın 14 rayonunda (Bakı şəhərinin Əzizbəyov, Nərimanov, Binəqədi rayonları, Gəncə, Mingəçevir şəhərləri, Goranboy, Cəlilabad, Göyçay, Xaçmaz, Qəbələ, Lənkəran, Astara, Ağsu, İsmayıllı) ezamiyyədə olmuşlar. Bu rayonların ümumtəhsil kitabxanalarının
mövcud vəziyyəti yerlərdə öyrənilmiş və müvafiq tədbirlər
görülmüşdür. Məlum olmuşdur ki, rayon (şəhər) təhsil şöbələri
“Ümumtəhsil məktəbi kitabxanası haqqında Əsasnamə”yə müvafiq olaraq bir sıra işlər görmüş, R(Ş)TŞ-lərin iclaslarında və
məktəb pedaqoji şuralarında bilavasitə kitabxanalarla bağlı
müəyyən məsələlər müzakirə edilmiş bu sahədə qazanılan bəzi
təcrübələr məktəblər arasında yayılmışdır. Qeyd olunan şəhər
və rayonların məktəb kitabxanalarında mövcud əsasnamənin
tələblərinə əməl olunmuş, kitabxanalardan şagird yaradıcılığının inkişafına təkan verən amil kimi istifadə edilmişdir.
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2004-cü ildə yoxlama aparılan rayonların məktəb
kitabxanalarının fondlarının vəziyyəti:
Rayon

Fondun ümumi sayı

Kirill qrafikalı
ədəbiyyat

Əzizbəyov
Nərimanov

143916
155291

143916
155291

Latın
qrafikalı
ədəbiyyat
0
0

Binəqədi
Mingəçevir

184664
87217

184664
71622

0
2729

Cəlilabad
Goranboy
Göyçay

266109
72207
249475

266109
72207
249475

0
0
0

Xaçmaz

214311

214311

0

Qəbələ
Gəncə

157290
601961

157290
601961

0
0

Lənkəran
Astara

292522
103129

278873
103129

2737
0

Ağsu

179611

179611

0

İsmayıllı

261910

261910

0

Müsbət işlərlə yanaşı, “Kitabxana işi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu”nun həyata keçirilməsi sahəsində,
habelə “Ümumtəhsil məktəbi kitabxanası haqqında Əsasnamə”yə müvafiq olaraq görülən işlər sahəsində müəyyən nöqsan
və çatışmazlıqların, problemlərin olması da müəyyən edilmişdir.
Məlum olmuşdur ki, dövlətin qəbul etdiyi qanuna müvafiq olaraq kitabxanalarının fəaliyyəti öyrənilən 14 şəhər və
rayon məktəblərində ixtisaslı kadrların təmin edilməsi istiqamətində buraxılan nöqsanların aradan qaldırılması sahəsində
lazımi işlər görülməmişdir. Məlum olmuşdur ki, qeyd edilən
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şəhər və rayonların ümumtəhsil məktəbləri kitabxanalarında
966 kitabxanaçı çalışır ki, bu kitabxanaçılardan 52-nin ali ixtisas, 138 nəfərinin- ali qeyri-ixtisas, 196 nəfərinin -orta ixtisas,
183 nəfərinin- orta qeyri-ixtisas, 397 nəfərinin isə ümumi orta
təhsili vardır.
Aparılan müşahidələr zamanı o da məlum olmuşdur ki,
R(Ş)TŞ-lər kitabxanaların işinə rəhbərlik və nəzarəti sistemli
şəkildə aparmamış, bütövlükdə kitabxanaların təhsil prosesi ilə
bağlılığı, şagird yaradıcılığında mühüm rol oynaması nəzərə
alınmamışdır. Kitabxanalarda mövcud Əsasnaməyə müvafiq
fondların yaradılması, dərsliklər, dərs vəsaitləri, tədris-metodik, elmi-pedaqoji, elmi-kütləvi, bədii, universal məzmunlu
(ensiklopediyalar, məlumat kitabları, biblioqrafik nəşrlər və s.)
ədəbiyyat, pedaqoji və dövri mətbuatla komplektləşməsində
ciddi nöqsanlara, pərakəndəliyə yol verilmişdir. Əldə olunan
məlumatlara əsasən REPK-nın əməkdaşları Təhsil Nazirliyinin
kollegiya iclasına təqdim olunmaq üçün ümumiləşdirilmiş
arayış hazırlamış və bu arayışlarda göstərilən bütün nöqsan və
çatışmazlıqları aradan qaldırmaq məqsədilə REPK-a bir sıra
təkliflərini irəli sürmüşdür. Bu təklif və layihələrin reallaşdırılması üçün məktəb kitabxanalarının əsas bazası kimi REPK-a
özünün İnkişaf Proqramını hazırlamış və Təhsil Nazirliyinə
təqdim etmişdir. Öz işində səmərəli fəaliyyəti təmin etmək
üçün REPK-a aşağıdakı təklifləri irəli sürmüşdür.
1. Kitabxana sahəsində yeni texnologiyaların, o cümlədən informasiya kommunikasiya texnologiyalarınınn (İKT)
tətbiqi;
• ARİEL proqramının əldə edilməsi və tətbiqi;
• Şəbəkə kitabxanalarının kəmiyyət və keyfiyyət göstəricisi olan Məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi;
• REPK-nın elektron kataloqunun yaradılması;
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• Pedaqoji ədəbiyyatın tam mətnli elektron kitabxanasının təşkili;
• REPK-a şəbəkəsinə daxil olan kitabxanalarda İKT tətbiqinə nail olmaq, yerlərdə hər kitabxana üçün heç olmazsa bir
kompüter quraşdırılması və İnternetə çıxışın təmin edilməsi.
2. Ümumtəhsil məktəbləri kitabxanaçıları üçün xüsusi
təlim-tədris mərkəzinin yaradılması;
• Kadrların ixtisasartırma sisteminin yaradılması;
• Xarici təcrübənin əhatəli öyrənilib tətbiqini təmin etmək
üçün kadrların xarici ölkə kitabxanalarına ezamiyyələrinin təşkili;
• Kitabxanaçılara təlim keçmək üçün otaq ayrılması, təmiri, müasir avadanlıqla, mebellə təchiz edilməsi;
• Zonalarda analoji mərkəzlərin yaradılması metodologiyasını və bu mərkəzlərdə işləmək üçün xüsusi personalın hazırlanması.
3. Oxuculara xidmətin dünya standartlarına uyğunlaşdırılması, istifadəçilər üçün Elektron Resurs Mərkəzinin
yaradılması;
• REPK–a nəzdində “İnternet zalının” təşkili. Burada
oxucuların həm daxili elektron resurslarından həm də dünya
informasiya resurslarından, fasiləsiz İnternet, axtarış sistemlərindən istifadəsinin təmin edilməsi.
Təhsil sistemi kitabxanalarının işini öyrənmək, həmçinin
fondunun təşkili və kadr təminatının vəziyyətini araşdırmaq
məqsədilə REPK-nın əməkdaşları 2004-2005 tədris ilində respublikanın 4541 ümumtəhsil məktəbi, 95 peşə məktəb və
liseylərinin kitabxanalarında ezamiyyələrdə olmuşlar.
Bu ezamiyyə arayışlarının təhlili nəticəsində məlum olmuşdur ki, ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanalarında 2852
kitabxanaçı çalışır ki, onlardan yalnız 459-u (16%) ali ixtisas
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və 743-ü (7,6%) orta ixtisaslı kadrlardır. 1223-ü (26%) ümumi
orta təhsillidir. 2000-2005-ci illərdə cəmi 395 kitabxanaçı ixtisasartırma kursundan keçmişdir. Təbii ki, qeyri-peşəkar kadrların məktəb kitabxanalarında çalışması bu müəssisələrin iş
prinsiplərinə mənfi təsir edən amillərdən biridir.
2004-2005-ci illərdə respublika üzrə məktəb kitabxanaçılarının təhsili.
Ali ixtisaslı
kitabxanaçı
Ali pedaqoji
Orta İxtisas
Ümumi orta təhsilli

459

16 %

213
743
1223

7,5 %
17,6 %
26%

Ezamiyyə arayışlarının təhlili nəticəsində məlum olmuşdur ki, bu kitabxanalarda 10.868.680 ədəd dərslik (9.263.708
ədəd latın, 1.604.972 ədəd kiril qrafikalı), 11.625.021 ədəd
bədii ədəbiyyat (128.776 ədəd latın, 11.496.245 ədəd kiril
qrafikalı) ehtiyatı yaradılmışdır.
Respublikanın ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının 2004-2005
tədris ilində fondlarının vəziyyəti aşağıdakı kimi olmuşdur:
Kitabxanaların
fondu

Dərslik

Latın
qrafikalı

Kiril
qrafikalı

Bədii
ədəbiyyat

Latın
qrafikalı

Kiril
qrafikalı

Ümumi
Şəhər
məktəblərində

10.868.680
4.137.132

9.263.708
3.496.781

1.604.972
640.351

11.625.021
4.006590

128.776
81.897

11.496.245
3.924.693

Kənd
rayonlarında

6.250.070

5.753.681

496.389

7.352.351

45.725

7.306.624

Müəyyən olunmuşdur ki, respublikanın 95 peşə məktəb
və liseylərinin kitabxanalarında müəyyən sayda dərslik və bədii
ədəbiyyat fondu yaradılmış, onların qorunub saxlanılması üçün
əksər kitabxanalarda mövcud əsasnamənin tələblərinə əməl
edilmişdir. Bunu aşağıdakı cədvəldə də aydın görmək olur.
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Respublikada 95 peşə məktəb və liseylərin kitabxanalarının
fondlarının 2004-2005 tədris ilində vəziyyətinə dair məlumat:
95 peşə məktəb
və liseylərinin
kitabxanalarının
fondu

Dərslik

Latın
qrafikalı

Kiril
qrafikalı

Bədii
ədəbiyyat

481.478

13.246

468.232

266080

Latın
qrafikalı

Kiril
qrafikalı

1152

264.928

Elektron kataloq
Yeni nəslin, xüsusilə də gənclərin maariflənmək məqsədilə kitabxanalara deyil, qlobal və lokal informasiya şəbəkələrinə müraciət etməsi, respublikamızda da elektron kitabxanaların təşkilinə zərurət yaradır. Müasir dövrdə kitabxanalar
dünya informasiya bazarında mövcud rəqabətlə ayaqlaşmaq
üçün öz iş prinsiplərində dəyişikliklər edir, müasir dövrün
qarşıya qoyduğu tələblərə uyğun, dünya kitabxana təcrübəsində
mövcud olan yenilikləri öyrənərək fəaliyyətlərində tətbiq edirlər. Bu yenilik və nailiyyətlərin kitabxanalara tətbiqi informasiyaların qorunub saxlanılması və ötürülməsinin yeni formasını
həyata keçirən, oxuculara kitabxana-informasiya xidmətinin
səviyyəsinin yüksəldilməsini, onlara operativ və dolğun informasiya xidmətinin həyata keçirilməsini təmin edən avtomatlaşdırılmış kitabxana sisteminin mövcudluğu ilə səciyyələnir.
Kitabxana-informasiya sisteminin mövcudluğu nəticəsində isə
kitabxanalar fondlarından yalnız çap nəşrlərinə deyil, eləcə də
oxucu sorğularının tam və dolğun ödənilməsi üçün ənənəvi
fondla bərabər zəngin elektron mətn, audiovizual fonda və
müasir dövrün tələblərinə cavab verən müxtəlif informasiya
resurslarının əksəriyyətinə girişi təmin edən məlumat mərkəzinə çevrilir.
Kitabxanalarda oxucu sorğularının dolğun ödənilməsində
tətbiq olunan yeni xidmət formalarından biri də Elektron
kataloqlardır.
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Elektron kataloq real vaxt rejimində işləyən maşınla oxunan
kataloqdur. Elektron kataloq ənənəvi kataloqların təqdim etdiyi
bütün xidmət növlərini əhatə etməklə, əlavə axtarış imkanlarına
malikdir. Elektron kataloqun vacib cəhətlərindən biri oxucuya
verilən biblioqrafik yazıların monitorda asanlıqla oxunmasını
təmin etmək, müəyyən sahəyə aid biblioqrafik yazıda həmin
sənədin neçə nüsxədə olduğunu, hansı fondda mühafizə
edildiyini,
kitabxanalararası
abonementlə
verilməsi
mümkünlüyünün elektron variantının olub-olmamasını,
sənədin elektron variantının göndəriş vasitəsilə əldə edilməsini
həyata keçirməkdir.
Respublikamızda elektron kataloqlaşdırma strategiyasına
1999-cu ildən başlansa da bu iş 2002-ci ildən geniş vüsət
almışdır. Məlum olduğu kimi Elektron kataloqun fəaliyyət
göstərməsi üçün iki əsas təminat sisteminin olması vacibdir.
Bunlardan birincisi proqram sistemi təminatıdır. Proqram təminatı dedikdə Elektron kataloqun fəaliyyət göstərməsi üçün
işlənib hazırlanan İRBİS (Rusiya Beynəlxalq İnteqral Sistemi),
VTLS-Virtual (Virciniya Texniki Universiteti Kitabxanasının
sistemi), FOLLET kimi proqramlar nəzərdə tutulur.
REPK-a özünün elektron kataloqunu yaratmaq məqsədilə
bu sahədə mövcud olan bir sıra proqramları araşdıraraq ən
səmərəli və optimal variant olan “İRBİS-64” proqram təminatının üzərində durmuş, bu proqramın əldə edilməsi, öyrənilməsi
və tətbiq edilməsi üçün lazım olan işləri görmüşdür. Belə ki,
“İRBİS-64” proqramının Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin İşlər İdarəsinin Kitabxanasında və başqa kitabxanalarda müvəffəqiyyətlə tətbiqini nəzərə alaraq REPK-da da bu
proqramın öyrənilməsi və tətbiq olunması məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Lakin kitabxananın maliyyə vəziyyəti bu proqramın alınmasına imkan vermədiyinə görə, REPK-a bu işi
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həyata keçirmək üçün Təhsil Nazirliyinə yazılı müraciət etmişdir. Təhsil Nazirliyi REPK-ya kömək göstərmək məqsədilə
Prezidentin İşlər İdarəsinin rəhbərliyinə müraciət etmiş, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Kitabxanasının məsləhətçisi və sistem inzibatçısı N.Hacıyeva REPK-da
olmuş “İRBİS-64” proqramının “Nümayiş” versiyasının kompüterlərə yüklənməsinə və proqramla işləmə qaydasının əməkdaşlarımıza öyrədilməsi işinə bilavasitə rəhbərlik etmişdir.
Beləliklə 2004-cü ildə “İRBİS-64” proqramı əsasında
REPK-nın “Elektron kataloqu”nun yaradılmasının əsası qoyuldu. “İRBİS-64” AKİS-in proqram təminatı “Delphi” və “Paskal” proqramlaşdırma dilində yazılıb. UNİX, LİNUX, Machintosh, Oracle kimi sistemlərin tələblərinə cavab verir. Əsas olaraq Windows əməliyyat sistemində işləyə bilməsi üçün proqram təminatı buna uyğunlaşdırılıb. “İRBİS-64” proqramının
tərkibinə TCP/İP İRBİS Verilənlər baza serveri və avtomatlaşdırılmış iş yerləri daxildir. Proqram təminatı UTF-8 kodlaşmasını dəstəklədiyi üçün burada fars və ərəb şriftləri ilə bərabər heroqliflərlə (çin və yapon dillərində də təsvir mümkündür)
də maneəsiz işləmə – təsvir yaratma mexanizmi mövcuddur.
Sistemdə bütün nümunəvi kitabxana texnologiyaları öz əksini
tapmışdır. O cümlədən, komplektləşdirmə, sistemləşdirmə,
kataloqlaşdırma, oxucu axtarışı, kitab verilişi və administrator
kimi iş yerləri daxildir.
İlk olaraq REPK-da “İRBİS-64” proqram təminatının 2
modulu üzrə iş aparılmağa başlanılmışdır.
 AİY "Kataloqlaşdırma "
 AİY "Komplektləşdirmə"
REPK-a elektron kataloqunu “İRBİS-64” proqram təminatının "Kataloqlaşdırma" modulu əsasında yaratmışdır. Elek139

REPK 30 ildə

tron kataloqun yaradılması ilə əlaqədar kitabxananın fondu
dünya kitabxanalarında tətbiq olunan və beynəlxalq miqyasda
işlənilən Universal Onluq Təsnifat (UOT) cədvəli əsasında yenidən qurulmuşdur. Bu sistemdə 3 növ biblioqrafik təsvir verilmişdir: monoqrafik, analitik və məlumat. Burada biblioqrafik
təsvirlər bir qayda olaraq Azərbaycan və rus dillərində öz əksini tapmışdır. Daha dəqiq desək, REPK-nın Elektron kataloqunda təsvirlər 2 dildədir (Azərbaycan və rus) və istifadəçilər
hər kitabı öz dilində axtara bilərlər. Elektron kataloqda “Elmiməlumat və biblioqrafiya şöbəsi” tərəfindən dövri mətbuat,
“Yeni informasiya texnologiyaları şöbəsi” tərəfindən isə fonda
daxil olan digər çap məhsullarının biblioqrafik təsviri həyata
keçirilir. Elektron kataloqa daxil edilən hər bir ədəbiyyat Kataloqlaşdırıcı Avtomatlaşdırılmış İşçi Yerinin (Aİ) bloklarında
bazalara uyğun bölünür.
Bu gün REPK-nın fondundakı həm retrospektiv həm də
cari ədəbiyyat Elektron kataloqda öz təsvirini tapmaqdadır.
REPK-nın istifadə etdiyi digər bir modul "Komplektləşdirmə" moduludur. "Komplektləşdirmə" modulunda kitablar
haqqında ilkin məlumatların summar uçot kitabına salınması işi
avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilir. "Komplektləşdirmə" modulunda ədəbiyyatın inventar nömrəsi, summar uçotu
kitabının qeydləri, ədəbiyyatın fonda daxil olunmasının yekun
məlumatları və s. iş prosesləri yerinə yetirilir. Bu modul planlı
surətdə kitabların və digər çap məhsullarının sifariş olunması
və onların əldə edilməsinə nəzarət edir. Həmçinin bu sistemə
kitabxananın yeni aldığı ədəbiyyat daxil edilir və kitablar
burada qeydiyyatdan keçirilir. Eyni zamanda, "Komplektləşdirmə" modulunda nəşrlərin təsviri Elektron kataloqa köçürülür.
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Yarandığı gündən müxtəlif çətinliklərlə üzləşən, mübarizliyi, iradəsi nəticəsində istədiyinə nail olan REPK-a 2006-cı
ildə yenidən sınağa çəkildi. Müəllimlər İnstitutuna təyin edilmiş yeni rəhbərlik Təhsil Nazirliyinə müraciət edərək institutun
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə
REPK-nın yerləşmiş olduğu birinci korpusun ikinci mərtəbəsindən köçürülməsi məsələsini qaldırdı. Bu məsələ kitabxananın 2006-cı il üçün nəzərdə tutulmuş bütün planlarını altüst etdi.
REPK-nın köçürülməsi və bununla bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin etmək məqsədilə təhsil naziri
20.04.2006-cı il tarixində 268 nömrəli əmr vermişdir. Əmrin
1-ci bəndində deyilir:
1.Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan Respublika Elmi
Pedaqoji Kitabxanası (REPK) Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Koroğlu Rəhimov küçəsi, 874-cü məhəllə ünvanındakı
binanın ikinci mərtəbəsindən ona bitişik digər korpusun birinci
mərtəbəsinə və zirzəmisinə köçürülsün və əmrə əlavə olunmuş
çertyojda göstərilən sahədə (yeni bina ilə təmin olunana qədər)
yerləşdirilsin. Təhsil nazirinin rəsmi əmrilə aprel ayından
REPK-nın köçürülməsi işinə başlanılmış və 2006-cı ilin sentyabr– oktyabr aylarında sona çatmışdır. Bu çox çətin, əziyyət
tələb edən prosesi REPK-a öz maddi və fiziki imkanları hesabına həyata keçirmişdir. Ayrılmış sahənin kiçik olması kitabxana üçün bir sıra çətinliklər yaratmışdır. Ən əsası isə kitab
fondunun bir hissəsi aktla silinməli olmuşdur. Lakin bütün
çətinliklərə baxmayaraq, kitabxananın əməkdaşları bütün səy
və bacarıqlarını səfərbər edərək 2005-2006-cı il üçün nəzərdə
tutulmuş plan və tapşırıqların bir çoxunu uğurla həyata
keçirməyə nail olmuşlar. 2006-cı ilin köçürülmə ili olaraq
“Oxuculara xidmət və abonement şöbəsi” üçün xüsusilə çətin
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və ağır il olduğunu vurğulamaq lazımdır. 500 minə yaxın çap
məhsulu olan fondun köçürülməsində əsas ağırlıq məhz bu
şöbənin üzərinə düşmüşdür.
Ümumilikdə bütün fondun sistemli şəkildə yığılıb bağlanması, sonra yeni binada açılaraq stellajlara şöbələr üzrə düzülməsi bir cümlədə ifadə olunsa da, əməli işdə çox zəhmət və
diqqət tələb edən ağır bir prosesdir.
Şöbə bu çətin işin öhdəsindən layiqincə gəlmiş, bütün
ədəbiyyatı elm sahələri üzrə əlifba sırası ilə düzmüş, çox qısa
müddətdə bu işi uğurla başa çatdırmışdır.
Şöbənin əməkdaşları mümkün olan ən qısa zaman ərzində fəaliyyətlərini bərpa edərək yüksək səviyyədə öz oxucularına xidmət etməyə başlamışlar. Şöbə bu ildə 70 yeni oxucu
qeydiyyata götürmüş, 600 oxucuya həm ədəbiyyat, həm də
dövri mətbuatla xidmət etmişdir.
Akademik Rəfiqə Mustafayeva şəxsi biblioqrafik
göstəricisi
2006-cı ildə “Elmi–məlumat və biblioqrafiya şöbəsi”nin
əməkdaşları tərəfindən görkəmli pedaqoq, Azərbaycan qadınları arasında ilk pedaqoji elmlər doktoru, professor, tanınmış
alim “Akademik Rəfiqə Mustafayeva” şəxsi biblioqrafik
göstəricisi hazırlanıb nəşr etdirilmiş və
məktəb kitabxanalarına göndərilmişdir.
Biblioqrafik göstəricidə alimin 19542005-ci illər ərzində çapdan çıxmış bütün
əsərləri xronoloji qaydada sistemləşdirilmişdir. Pedaqoq alimin çap edilmiş
kitabları, monoqrafiyaları, eləcə də
məcmuələrdə və dövri mətbuatda dərc
olunmuş məqalələri göstəricidə öz əksini
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tapmışdır. Alimin pedaqoji kadrların yetişdirilməsi sahəsindəki
fəaliyyətini əks etdirmək məqsədilə biblioqrafik göstəriciyə
onun rəhbərliyi ilə hazırlanmış namizədlik dissertasiyalarının
siyahısı, onun rəsmi opponentliyi ilə müdafiə olunmuş
dissertasiyalar- namizədlik, doktorluq dissertasiyaları, alimin
həyat və yaradıcılığı haqqında yazmış müəlliflərin məqalələri
xronoloji qayda ilə verilmişdir. Vəsaitdən istifadəni
asanlaşdırmaq məqsədilə alimin əsərlərinin, eyni zamanda,
onun haqqında müxtəlif müəlliflər tərəfindən yazılmış əsərlərin
əlifba göstəricisi tərtib edilmişdir. Göstərici alimin 70 illik
yubileyində REPK-nın əməkdaşları tərəfindən təntənəli şəkildə
ona təqdim olunmuşdur.
2006-cı ildə REPK-nın əməkdaşları bir sıra metodik vəsaitlər də hazırlamışlar ki, bunlardan “İkirəqəmli cədvəl”, “Kitabxanaçının iş planı”, üzərində yenidən işləmiş istifadəyə yararsız ədəbiyyatın fondlardan çıxarılması üçün “Kitabxana və
məlumat –informasiya fondlarından çıxarılan ədəbiyyatın seçilməsi və silinməsi qaydası” adlı təlimat nəşr olunaraq yerlərdə
kitabxançılara çatdırılmışdır.
REPK-nın 2006-cı ildə gördüyü işlərdən biri də
AZMARK formatının hazırlanmasında iştirakıdır. Məlumdur
ki, kitabxanalarda Elektron kataloqun yaradılmasında vacib
elementlərdən biri də “Biblioqrafik yazı formatlarıdır”.
Biblioqrafik yazı formatları milli və beynəlxalq əhəmiyyət
kəsb edir. Kartoçka kataloqunu maşın oxuya bilən kataloqa
keçirməzdən əvvəl, kitabxanaçılar kartoçkalarda olan biblioqrafk informasiyanı kompüterə elə daxil etməlidirlər ki, avtomatlaşdırılmış sistem onu oxuya bilsin. Dünya kitabxanaçıları
bunu “MARK formatları “standartından istifadə etməklə həyata
keçirirlər. Hər bir ölkənin Milli yazı formatı onun Elektron
kataloqunun daxili mübadilə strukturunu müəyyən edir. Məsə143
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lən: ABŞ-ın USMARC, Kanadanın CANMARC, Rusiyanın
RUSMARC və s. yazı formatları vardır. Bütün bu yazı formatları bir-birinə uyğunluq təşkil edir. Bu uyğunluğu təmin üçün
beynəlxalq vasitəçi format olan UNİMARC formatından istifadə olunur.
Azərbaycanda isə Milli formatın- AZMARC-ın yaradılmasına 2006-ci ildən başlanılıb. Belə ki, 2006- ci ildə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əmri
ilə “Respublika kitabxanalarının modernləşdirilməsi və davamlı inkişafı Konsepsiya və Dövlət Proqramının hazırlanması üzrə
Milli İdarələrarası Koordinasiya Şurası” yaradılmış və bu
şuranın fəaliyyətinin istiqamətləri üzrə Milli koordinatorlar
təyin edilmişdir. “Milli kataloqlaşdırma qaydaları və Milli
formatın-AZMARK”-ın hazırlanması üzrə koordinator REPKnın direktoru xanım T.Ə.İsmixanovanın namizədliyi təsdiq
olunmuşdur. Kitabxana üçün çox çətin və gərgin bir zamanda
xanım T.Ə.İsmixanova tapşırılmış işi müvəffəqiyyətlə başa
çatdırmış və zamanında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə təqdim etmişdir.
AZMARK formatının yaradılmasının zəruriliyi onunla
bağlıdır ki, milli-mənəvi irsimizə, ədəbiyyatımıza, incəsənətimizə, musiqi və folklorumuza edilən biblioqrafik istinadlar
UNIMARC-ın milli identifikasiya bölməsi (9-cu bölmə) vasitəsilə deyil, məhz əsas bölmələr vasitəsilə qeyd olunsun.
Məsələn, AZMARC formatının yaradılması bizə, Azərbaycanın folklor nümunələrinə dair biblioqrafik yazıları altbölmə
rəqəmlərindən əsas bölmə rəqəmləri sisteminə inteqrasiya etməyə imkan verir.
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Kitabxana-biblioqrafiya terminləri lüğəti
Azərbaycan öz tarixi müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
ictimai funksiyası daha da artmış, işlənmə dairəsi daha da
genişlənmişdir. Belə olan halda ana dilimizin potensial imkanları əsasında elmi dilimizin inkişaf etdirilib daha da zənginləşdirilməsi günün vacib tələblərindəndir. Bunu nəzərə alan
REPK-a 2008-ci ildə “Kitabxana-biblioqrafiya terminləri lüğəti”ni hazırlayıb nəşr etdirmişdir. Lüğət üç hissədən ibarətdir. I
hissədə Azərbaycan, II hissədə rus, III hissədə ingilis dillərində
terminlər əlifba qaydası ilə verilmişdir. Lüğətin üç dildə tərtib
olunmasında məqsəd kitabxanaşünaslığın nəzəri və praktik
məsələləri ilə məşğul olan sahə mütəxəssislərinə terminləri
Azərbaycan dili ilə bərabər rus və ingilis dillərində də düzgün
bilmələrinə kömək etməkdir. Bu vəsaitin tərtibçiləri T.Ə.İsmixanova və Ş.Məmmədovadır.
2008-ci ildə REPK-a özünün 25 illik yubileyini təntənəli
şəkildə qeyd etmişdir. Yubiley münasibətilə kitabxana 25 illik
fəaliyyətini əks etdirən BUKLET hazırlamış və respublikanın
bütün rayon təhsil şöbələrinə göndərmişdir. Nəfis tərtibatı və
dizaynı ilə seçilən bukletdə ayrı-ayrı
bölmələr daxilində kitabxananın yaranma
tarixi və şöbələrinin işi haqqında söhbət
açılır. Kitabxana fondu, nəşr etdirdiyi
vəsaitləri və iş prosesini əhatə edən şəkillər
bukletin səhifələrinə xüsusi yaraşıq verir.
2008-ci ildə REPK-nın 25 illik
yubileyi münasibətilə keçirilən tədbirdə bir
çox qonaqlarla yanaşı, təhsil naziri prof.
Misir Mərdanov, Elm şöbəsinin müdiri
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xanım G.Hüseynova və təhsil nazirinin müavini prof.
İ.Hüseynova da iştirak etmişdir.
Yubiley tədbirində çıxış edən qonaqlar REPK-nın son
zamanlar üzləşdiyi bütün çətinliklərə baxmayaraq sarsılmaz
iradə və yenilməz qüvvə nümayiş etdirərək öz işini uğurla
davam etdirməsini, qısa zaman ərzində əldə etdiyi nailiyyətləri
təqdirə layiq hal kimi qiymətləndirmişlər. REPK-nın 25 illik
yubileyi münasibətilə və Təhsil sistemində kitabxana işinin
inkişafında səmərəli fəaliyyətlərinə görə kitabxananın işçiləri
Təhsil Nazirliyi tərəfindən bir sıra mükafatlarla təltif
olunmuşlar:
“Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi” döş
nişanı ilə:
 İsmixanova Tamilla Əşrəf qızı- kitabxananın direktoru
“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri
fərmanı” ilə:
 Soltanova Sevil Əlikişi qızı - kitabxananın elmi işlər
üzrə direktor müavini
 Heydərov Ramazan Heydər oğlu – Oxuculara xidmət
şöbəsinin müdiri
 Məmmədova Şəfiqə Məmməd qızı- Elmi informasiya
və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri
 Əsədova Həqiqət Qeybulla qızı – Komplektləşdirmə,
elmi kitabişləmə və kitab mübadiləsi şöbəsinin müdiri
 Mehdiyeva Sənubər Hidayət qızı- Yeni informasiya
texnologiyaları şöbəsinin müdiri
 Kitabxana işinin qurulmasında fəal iştirakına görə aşağıda adı çəkilən işçilərə isə Təhsil Nazirliyinin təşəkkürü elan
edilmişdir:
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 Vəliyev Rəhim Binnətəli oğlu- Elmi metodik və təhlil
şöbəsinin müdiri
 Allahverdiyeva Xanımbacı Məmməd qızı-metodist
 Orucova Lalə Rəcəb qızı- baş kitabxanaçı
 Pirverdiyeva Sürəyya Oruc qızı- baş kitabxanaçı
Həmçinin REPK-nın 25 illik yubileyi münasibətilə
kitabxananın dörd əməkdaşı REPK-nın Fəxri Fərmanı ilə təltif
olunmuşlar.
1. Əliyeva Rəna Tofiq qızı-baş biblioqraf
2. Əmikişiyeva Xuraman Vəli qızı-böyük kitabxanaçı
3. Məmmədova Ülkər İzbail qızı- Yeni İnformasiya Texnologiyaları şöbəsinin mühəndis-proqramçısı
4. Abdullayeva Tahirə Məhəmməd qızı-böyük kitabxanaçı .
Təhsil sahəsində kitabxanaların rolu əvəzsizdir. Ölkəmizin təhsil müəssisələrində kitab və dövri mətbuat fondlarına
malik olan bir çox kitabxana fəaliyyət göstərir. Bu kitabxanaların işinin təşkili, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi sahəsində müəyyən çətinliklər və problemlər
mövcuddur. Kitabxana fondlarının tələbata uyğun, sistemli və
məqsədli komplektləşdirilməməsi daim yeniləşən informasiya
axınında oxucu kontingentinin itirilməsinə, bütövlükdə əhalinin mütaliəyə marağının azalmasına səbəb olur. Respublikanın
ən böyük kitabxanalarında belə kitabsaxlayıcıların vəziyyəti
(istilik, siqnalizasiya, ventilyasiya və s. kommunikasiyalar)
mövcud normalara cavab vermir.Kitabxanaların maddi-texniki
bazasının zəifliyi, əksəriyyətinin binalarının yararsız və qəza
vəziyyətində olması, xidmət və komplektləşdirmə işinin lazımi
səviyyədə olmaması, kadrların peşə hazırlığının aşağı olması,
kitabxana işinə dair ədəbiyyatın və dövri nəşrlərin kifayət
qədər çap etdirilməməsi, beynəlxalq əlaqələrin zəifliyi bu
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sahənin inkişafına maneçilik törədən əsas amillərdir. Bütün
bunlar ölkə əhalisinin informasiya təminatı sistemində ciddi
problemlər yaradır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli 3072 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının kitabxana-informasiya sahəsinin 20082013–cü illərdə inkişafı və modernləşdirilməsi” Dövlət Proqramının yuxarıda sadaladığımız problemlərin həllində mühüm
rolu olmuş kitabxana quruculuğu sahəsində əsaslı dəyişikliklərə səbəb olmuşdur.
Dövlət Proqramının “Məqsəd və vəzifələri” bölməsində
deyilir: “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda, habelə digər müvafiq hüquqi aktlarda nəzərdə
tutulmuş müddəalara uyğun olaraq, kitabxana işi sahəsində
dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, ölkədə tarixi-mədəni,
ədəbi-bədii, elmi-fəlsəfi 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 edilməsi üçün şəraitin yaradılmasından ibarətdir”.
Dövlət Proqramının imzalanması ilə Azərbaycan kitabxana işinin tarixində ilk dəfədir ki bu sistemi, onun əhəmiyyətini, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi, müasir informasiya cəmiyyəti şəraitində onların vəzifələrini, gələcək inkişaf istiqamətlərini və perspektivlərini müəyyənləşdirən əhəmiyyətli bir
sənəd qəbul edilmişdir. Hazırda bu sahədə aparılan geniş
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islahatlar və yenidənqurma işləri kitabxanaların maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, onların işinin keyfiyyət baxımından yaxşılaşdırılması, kadr potensialının düzgün yerləşdirilməsi və digər vacib məsələlərin həllinə öz müsbət təsirini
göstərməkdədir.
REPK-a Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən
“2008-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının kitabxana
informasiya sahəsinin inkişafı və modernləşdirilməsi” Dövlət
Proqramının hazırlanmasında iştirak etmiş və öz təkliflərini
təqdim etmişdir. Eyni zamanda, REPK-a Dövlət Proqramının
həyata keçirilməsi ilə əlaqədar kitabxana-informasiya sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqi və istifadəsi nəticəsində müasir
kitabxana-informasiya infrastrukturunun yaradılması, təhsil
sistemində çalışan kadrlara göstərilən kitabxana-informasiya
xidmətinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması, təhsil
işçilərinin intellektual potensialının və bilik səviyyəsinin inkişafı, habelə fasiləsiz təhsilin təmin edilməsinə şərait yaradılması məqsədilə həyata keçirilən məktəb kitabxanalarında
"Kitabxana siyasəti" sənədini hazırlamışdır:
“Kitabxana siyasəti”nin məqsəd və vəzifələri
İnformasiya cəmiyyəti quruculuğu şəraitində beynəlxalq
standartlar, normativ hüquqi aktlar milli informasiyalaşdırma
siyasəti əsasında Təhsil Nazirliyi sistemində olan kitabxana
şəbəkəsinin modernləşdirilməsi;
 Kitabxana- informasiya resurslarının dünya məkanına
inteqrasiyasının təmin edilməsi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi, məktəblərarası koordinasiyanın təşkili;
 Məktəblərarası dialoqun təşkili və inkişaf etdirilməsi;
 Kitab nəşri, yayımı və fond komplekləşdirmə işini tənzimləyən, maraqlı tərəflərin mənafeyini ifadə edən “Müəllif149
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nəşriyyat-kitabxana-müəllim-şagird” mexanizminin və infrastrukturunun yaradılması və təkmilləşdirilməsi;
 Azərbaycan təhsil sisteminin demokratik əsaslarla inkişafına yardımçı olan media ilə tədbirlərin (dəyirmi masa, mətbuat konfrasları və s.) həyata keçirilməsi;
 Elektron kataloq və elektron kitabxanalarının yaradılması işinin təmin edilməsi, onların müasir standartlar
səviyyəsinə çatdırılması;
 Kompüterləşdirilmiş məktəb kitabxana infrastrukturunun qurulması, məktəb kitabxanalarının yeni informasiya texnologiyaları ilə təchiz edilməsi;
 Məktəb kitabxana fondlarının zənginləşdirilməsi, mühafizəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
 Məktəb kitabxanalarının kadr təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə fasiləsiz peşə təhsilinin təşkili-kurslar və treninq sisteminin təkmilləşdirilməsi;
 Maliyyələşmə sisteminin təkmilləşdirilməsi, vəsaitlərdən səmərəli istifadəni təmin edən və yeni iqtisadi münasibətlər
sisteminin tətbiqi;
 Məktəb kitabxanalarının fəaliyyəti ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın yaradılması;
 Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan məktəb kitabxanalarının müasir otaqlarla və avadanlıqlarla təmin edilməsi;
 Professional etika (kitabxanaçı və onun vəzifələri, peşə
təlimatları).
“Kitabxana siyasəti” nin icrasının əsas istiqamətləri
“Kitabxana siyasəti”ndə qeyd olunan vəzifələrin yerinə
yetirilməsi üçün aşağıdakı istiqamətlərdə işlərin aparılması
nəzərdə tutulur:
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 Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan kitabxanaların
fondlarının müasir komplektləşdirmə mexanizminin yaradılması, inkişafı və müasir informasiya daşıyıcıları ilə təmin
edilməsi;
 Məktəb kitabxanalarının kompüter və proqram təminatı
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası ilə kitabxana–informasiya şəbəkəsinin yaradılması və inkişafı;
 Respublikanın milli-mədəni irsinin və informasiya ehtiyatlarının qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması;
 Məktəb kitabxana şəbəkəsinin idarəetmə strukturunun
təkmilləşdirilməsi, şəbəkənin optimallaşdırılması və kadr islahatlarının həyata keçirilməsi;
 Məktəb kitabxanalarının beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı, genişləndirilməsi və beynəlxalq tədbirlərin təşkili;
“Kitabxana siyasəti”nin maliyyə mənbələri
“Kitabxana siyasəti” dövlət büdcəsindən ayırmalar, Beynəlxalq Bank və qanunvericilikdə qadağan olunmayan digər
mənbələr hesabına maliyyələşdiriləcəkdir.
Gözlənilən nəticələr
“Kitabxana siyasəti”ndə nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə yetrilməsi aşağıdakı nəticələri əldə etməyə imkan verəcəkdir:
Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan məktəb kitabxana
fondlarının ənənəvi və müasir informasiya daşıyıcıları ilə tam
komplektləşdirmə mexanizminin yaradılması və bu işin davamlı şəkildə inkişaf etdirilməsi;
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 Respublikanın milli-mədəni irsinin qorunması, elektron
informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi və nəsillərdən nəsillərə
çatdırılması;
 Fövqəladə hallara hazırlığın yaxşılaşdırılması;
 Dünya informasiya sistemlərində məktəb kitabxana
resurslarının təbliği və beynəlxalq
informasiya
mübadiləsinin
həyata
keçirilməsi;
 Təhsil sistemində çalışan pedaqoji
kadrlara - müəllim və şagird kontingetinə kitabxana xidmətinin yaxşılaşdırılması, bu xidmətin əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi, səmərəliliyinin artırılması, informasiya qıtlığının aradan
qaldırılması;
 Mövcud ştat vahidləri çərçivəsində respublika məktəb
kitabxanalarının kitabxana-informasiya şəbəkəsinin yaradılması və təkmilləşdirilməsi;
 Respublikada bütün məktəb kitabxanalarının madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi və kitabxanaların müasir
informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06 oktyabr 2008ci il tarixli, Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin
həyata keçirilməsi üzrə REPK-a “Məktəb kitabxanalarının
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və müasir informasiya texnologiyaları ilə təchizatına dair” proqram hazırlamış
və bu proqram Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabine-
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tinin 22 dekabr 2008-ci il tarixli 450s nömrəli sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdir.
Sərəncamın icrasını təmin etmək məqsədilə REPK-a
Təhsil Nazirliyi ilə birlikdə Tədbirlər Planı hazırlamışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 19.03.2009-cu il
tarixli 328 nömrəli əmri ilə “Məktəb kitabxanalarının madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsinə və müasir informasiya
texnologiyaları ilə təchizatına dair Tədbirlər Planı” təsdiq
edilmişdir.
Məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə və müasir informasiya texnologiyaları ilə
təchizatına dair
TƏDBİRLƏR PLANI
İcra
müddəti
(illər
üzrə)
2
3
4
1.Məktəb kitabxana fondlarının komplektləşdirilməsi mexanizminin yaradılması
Məktəb kitabxana fondlarının müxtəlif informasiya daşıyıcıları ilə komplektləşdirilməsi, Təhsil Nazirliyi
Müntəzəm
müvafiq proqram təminatı əsasında elektron
fondunun yaradılması və onun maliyyələşdirilməsi
Məktəb kitabxanalarının ensiklopedik və sor- Təhsil
Nazirliyi, Müntəzəm
ğu – məlumat xarakterli ədəbiyyatla təmin AMEA
edilməsi.
Işğal olunmuş rayonların məktəblərində ki- Təhsil Nazirliyi
2008tabxanaların bərpası
2013
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasına Təhsil Nazirliyi
Müntəzəm
Azərbaycan Respublikası alimlərinin pedaqoqika 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
Məktəb proqramlarından çıxarılmış, yararsız Təhsil
Nazirliyi, Vaxtaşırı
və əhəmiyyətini itirmiş ədəbiyyatların fond- Respublika
Elmi
Tədbirin adı

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

İcraçı təşkilatlar
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dan silinməsi

Pedaqoji Kitabxanası, rayon (şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
2.Məktəb kitabxana fondlarının mühafizəsinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
2.1 Məktəb kitabxanalarında kitabların, dövri Təhsil
Nazirliyi, Müntəzəm
mətbuatın və biblioqrafik qeydiyyatın aparıl- Respublika
Elmi
ması, onların saxlanılma şəraitinin yaxşılaş- Pedaqoji Kitabxadırılması (otaqların ayrılması, təhlükəsizliyi, nası, rayon (şəhər)
mühafizə sisteminin yaradılması və s.) üçün icra hakimiyyəti ormüvafiq tədbirlərin hazırlanması və həyata qanları
keçirilməsi
3.Məktəb kitabxana xidmətinin təşkili və modernləşdirilməsi
3.1.
Məktəb kitabxana sisteminin modernləşdiril- Təhsil
Nazirliyi, 2009məsi və informasiya xidmətinin təkmilləşdiril- Respublika Elmi Pe- 2013
məsi
daqoji itabxanası, rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanları
3.2
Məktəb kitabxanaları və rayon (şəhər) mər- Respublika
Elmi Müntəkəzi kitabxanaları arasında informasiya müba- Pedaqoji
Kitabxa- zəm
diləsinin və kitabxanalararası abonement işi- nası, rayon (şəhər)
nin təşkili.
icra
hakimiyyəti
orqanları
4. Məktəb kitabxana şəbəkəsinin idarə olunması və kadr islahatlarının aparılması
4.1
Məktəb kitabxanalarının fəaliyyətini tənzim- Nazirlər
Kabineti, 2009ləyən normativ hüquqi aktların və digər zəruri Təhsil
Nazirliyi, 2013
sənədlərin işlənib hazırlanması
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası
4.2
Kitabxanaçılıq təcrübəsinə malik olan qeyri- Təhsil
Nazirliyi, Vaxtaşırı
ixtisas təhsilli məktəb kitabxanaçıları üçün ix- Respublika Elmi Petisasartırma kurslarının təşkil edilməsi
daqoji Kitabxanası,
rayon (şəhər) icra
hakimiyyəti orqanları
4.3

5.1

Məktəb kitabxanaçılarının yeni informasiya Təhsil
Nazirliyi, Vaxtaşırı
texnologiyalarına yiyələnməsi üçün Res- Respublika Elmi Pepublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasında tre- daqoji Kitabxanası
ninqlərin təşkil edilməsi
5. Kitabxanalarının maddi-texniki bazasının inkişafı və modernləşdirilməsi
Tədbirlər planı çərçivəsində respublika Elmi Nazirlər
Kabineti, 2009Pedaqoji Kitabxanasının maddi-texniki baza- Təhsil Nazirliyi, Ma- 2013
sının möhkəmləndirilməsi. Respublika Elmi liyyə Nazirliyi, ResPedaqoji Kitabxanası ilə məktəb kitabxanaları publika Elmi Pedaarasında kitabxana-informasiya şəbəkəsinin qoji Kitabxanası, rayaradılması, məktəb kitabxanalarının yeni yon (şəhər) icra ha-
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5.2

informasiya texnologiyaları və digər avadanlıqla təchiz edilməsi. Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasında “Elektron dərsliklər”
fondunun yaradılması
Yeni məktəb binalarının tikintisi layihələndirilərkən kitabxana üçün mövcud normativlərə uyğun müvafiq otaqların nəzərdə
tutulması.

kimiyyəti orqanları

Təhsil Nazirliyi

Müntəzəm

Qeyd etmək lazımdır ki, Tədbirlər Planında 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 nəzərdə tutulsa da təəssüf
ki, bu tədbir icra olunmamışdır.
Tədbirlər
planında
məktəb
kitabxanaları ilə yanaşı, onların elmimetodik təminatını həyata keçirən,
həmçinin əlaqələndirmə funksiyasını
yerinə yetirən Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi,
iş
şəraitinin
yaxşılaşdırılması, müasir informasiya
texnologiyaları ilə təchiz edilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.
Eyni zamanda, REPK-nın binasının olmadığını nəzərə alaraq,
Təhsil Nazirliyi tərəfindən kitabxana üçün müasir tipli bina
inşa edilməsi barədə Azərbaycan hökuməti qarşısında vəsatət
qaldırılmış və müvafiq razılıq əldə edilmişdir. REPK-a üçün
bina inşa edilməsi 2008-ci il Dövlət İnvestisiya Proqramı
layihəsinə daxil edilmişdir.
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2009-cu il avqustun 26-da təhsil naziri M.Mərdanov
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən
təsdiqlənmiş 22.12.2008-ci il tarixli 450s
nömrəli sərəncamın icrası ilə əlaqədar
olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin 19.03.2009-cu il tarixli 328
nömrəli əmri ilə təsdiqlənmiş “Məktəb
kitabxanalarının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə
və
müasir
informasiya texnologiyaları ilə təchizatına dair Tədbirlər Planı”nın həyata
keçirilməsi üzrə REPK-a tərəfindən
hazırlanmış Fəaliyyət Planını təsdiq etmişdir.
“Məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi və müasir informasiya texnologiyaları ilə
təchizatına dair ”Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin 22 dekabr 2008-ci il tarixli 450s nömrəli sərəncamı
və Təhsil Naziriliyinin 19 mart 2009-cu il tarixli 328 nömrəli
əmrinə əsasən Fəaliyyət Planının 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., maddələrinə uyğun olaraq kitabxana təcrübəsinə malik olan qeyriixtisas təhsilli məktəb kitabxanaçıları üçün "Kitabxana
qanunvericiliyi və normativ sənədlər", "Kataloqlaşdırma və
təsnifləşdirmə", "Kitabxana fondlarının mühafizəsi və
qorunması", "Kataloqlaşdırma, kataloq və kartoteka" adlı
ixtisasartırma kursları təşkil edilmişdir. Təşkil edilmiş kurslarda keçirilən fənlərin proqramı:
Kitabxana qanunvericiliyi və normativ sənədlər
1. Kitabxana qanunvericiliyinin əsasları. Kitabxana qanunvericiliyinin yaranmasını şərtləndirən amillər. Kitabxana
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sahəsində qanunvericilik aktlarının və normativ sənədlərin
təsnifatı.
2. Qanunvericilik aktlarında kitabxanaların və oxucuların
vəzifələri və hüquqları. Qanunvericilik aktlarında kitabxanaların və oxucuların məsuliyyyəti məsələləri.Qanunvericilik
sənədlərində kitabxanaların və kitabxanaçıların hüquqlarının
müdafiəsi məsələləri. Kitabxana sahəsində qanunvericilik aktlarının icrası ilə bağlı kitabxanaların vəzifələri.
Kataloqlaşdırma və təsnifləşdirmə
1. Kursla tanışlıq.Kataloqlar və kataloqlaşdırma.
2. Müxtəlif kitabxanaların kataloqları ilə tanışlıq.
3. Düinin universal onluq təsnifatı ilə tanışlıq.
4. UOT–la DOT-un oxşar cəhətləri və bölmələri ilə tanışlıq.
5. Məktəb kitabxanalarında işlənməsi üçün hazırlanmış
UOT-un qısaldılmış variantının kitabxanaçılara öyrədilməsi.
Kitabxana fondlarının mühafizəsi və qorunması
1. Mühafizə nədir? Təbii fəlakətlərə və qəzalara qarşı
təhlükəsizlik tədbirləri.
2. Mühafizə rejimi. Ənənəvi kitabxana fondları.
3. Audiovizual vəsaitlərin mühafizəsi.
4. Məlumat daşıyıcılarının dəyişdirilməsi.
Kataloqlaşdırma, kataloq və kartoteka
1. Mövzu ilə tanışlıq.
2. Biblioqrafik formatlar və standartlar.
3. Kartotekaların yazılması və təşkil olunması.
Yuxarıda göstərilən proqramlar əsasında təşkil olunmuş
kurslarda Bakı şəhəri üzrə məktəb kitabxanaçılarının 90%-i
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iştirak etmişdir. Eyni zamanda respublikanın 36 rayonundan 90
kitabxanaçı da bu kursların iştirakçısı olmuşdur. Bu kurslarda
iştirak edən kitabxanaçılara REPK-nın hazırladığı müxtəlif
metodik vəsaitlər və sertifikatlar təqdim olunmuşdur.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, proqramın həyata keçirilməsi üçün çox güman ki, müvafiq vəsait ayrılmışdır, lakin
REPK-nın metodistləri ixtisasartırma kurslarını ictimai əsaslarla yerinə yetirmişdir.
Sərəncamın bəndlərinə uyğun olaraq Bakı şəhərinin məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi məqsədilə bəzi məktəb kitabxanalarına mebel, kitabxana avadanlığı və kitabxana texnikası verilməyə başlanılmışdır. Təəssüf ki, bu bölgü çox sistemsiz şəkildə həyata keçirilmişdir.
Təhsil sistemində fəaliyyət göstərən kitabxanaların metodik mərkəzi olan REPK-a “Fəaliyyət Planı”nın 4.1 maddəsinə
əsasən məktəb kitabxana xidməti sisteminin modernləşdirilməsi və informasiya xidmətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
2009-2012-ci illərdə bir sıra metodik vəsaitlər də hazırlamışdır.
Təlimat xarakterli bu vəsaitlərin hazırlanması Təhsil Nazirliyinin Vahid Elmi Metodik Şurasının “Kitabxanaşınaslıq,
biblioqrafiyaşünaslıq, kitabşünaslıq və kitabxana işi” bölməsinin üzvləri tərəfindən təqdirə layiq hal kimi qiymətləndirilmiş
və onlar haqqında müsbət rəy vermişlər.
 Latın qrafikalı “İkirəqəmli müəllif cədvəli”.
 Məktəb kitabxanalarının işinin planlaşdırılması.
 Siyasi aktuallığını itirmiş, məzmunca köhnəlmiş nəşr və
materialların kitabxana və məlumat informasiya fondlarından
çıxarılması haqqında.
 I-IV siniflər üçün kitabxana-biblioqrafiya bilikləri proqramı.
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 Məktəb kitabxanalarında işin təşkili.
 Məktəblərdə kitabxanaların texniki təşkilinə aid normativlər.
 Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində
məktəb kitabxanalarının vəzifələri.
 Universal onluq təsnifatının (UOT) məktəb kitabxanaları
üçün Azərbaycan dilində qısaldılmış variantı.
 Metodik vəsaitlər toplusu:
Əlavə olaraq 2013-cü ildə məktəb kitabxanaçıları üçün
“Kitabların elmi və texniki cəhətdən işlənməsi” (təkmilləşdirilmiş variantı) və ingilis dilində “Two-digit authors table” (İkirəqəmli Müəllif Cədvəli) hazırlanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 04.02.2010-cu
il tarixli 138 nömrəli əmrinə əsasən REPK-a məktəb kitabxanalarının fəaliyyətini tənzimləyən aşağıdakı normativ hüquqi
aktların və digər sənədlərin layihəsini hazırlayaraq təsdiq üçün
nazirliyə təqdim etmişdir:
1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 133 nömrəli
08.02.2000-ci il tarixli əmri ilə təsdiq olunmuş “Ümumtəhsil
məktəbi kitabxanası haqqında Əsasnamə”nin yenidən işlənmiş
və təkmilləşdirilmiş variantı.
2. 2002-ci ildə REPK-a tərəfindən toplanmış və təlimati
vəsait kimi hazırlanmış “Kitabxana işinə dair normativ aktlar”ın yenidən əlavələr edilməklə təkmilləşdirilmiş variantı.
3. Məktəb kitabxanalarının texniki təşkilinə aid normativlər.
4. “Kitabxana və məlumat-informasiya fondlarından çıxarılan ədəbiyyatın silinməsi və seçilməsi qaydaları” vəsaitinin
təkmilləşdirilmiş variantı.
2009-cu ildə kitabxananın yeni saytı yaradılmışdır. Bildiyimiz kimi kitabxananın ilk saytı SOROS – Açıq Cəmiyyət
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İnstitutu tərəfindən hazırlanmışdır, lakin saytı hazırlayan şöbə
bağlandığı üçün saytın fəaliyyəti də dayandırılmışdır. REPK-a
2009-cu ildə öz vəsaiti hesabına yeni saytın hazırlanmasını
həyata keçirmişdir. Hazırda kitabxananın saytı www.repk.az
ünvanında yerləşir.
Əvvəlki saytdan fərqli olaraq yeni sayt Azərbaycan və
rus dillərində hazırlanmışdır. İngilis dilində olan variant isə
hazırlanmaqdadır. Kitabxanada il ərzində görülən bütün işlər
saytda öz əksini tapır.
Eyni zamanda REPK-nın əməkdaşları görkəmli dövlət
xadimlərimiz, Ümummilli lider Heydər Əliyevin, aftolmoloq
alim Zərifə Əliyevanın, H.Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın və Prezident İlham Əliyevin yubileyinə həsr
olunmuş bukletlər hazırlamışlar. Həmçinin, REPK-nın kollektivi yubiley günlərində Fəxri Xiyabana gedərək Ulu Öndər
Heydər Əliyevin və xanım Zərifə Əliyevanın qəbrini ziyarət
etmişlər. Bundan başqa kitabxananın kollektivi vaxtaşırı Azərbaycanın süverenliyi uğrunda həlak olmuş şəhidlərin məzarını
ziyarət etmək üçün Şəhidlər xiyabanında olmuş, şəhidlərin
qəbri üzərinə və türk əsgərlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidəni
ziyarət etmiş, əklil və gül dəstələri qoymuşlar.
Kitabxana işinə dair normativ sənədlər toplusu.
2012-ci ildə REPK-nın əməkdaşları tərəfindən 2002-ci
ildə çap olunmuş “Kitabxana işi haqqında normativ aktlar
toplusu”nun yenidən təkmilləşdirilmiş variantı hazırlanmış və
nəşr olunmuşdur.Vəsait Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2008-ci il 22 dekabr tarixli 450s nömrəli sərəncamına əsasən “Məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə və müasir informasiya texnologiyaları
ilə təchizatına dair Tədbirlər Planı”nın 4.1. bəndinin icrası ilə
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əlaqədar olaraq hazırlanmış və ümumi təhsil müəssisələrinin
(kütləvi ümumtəhsil məktəbləri, gimnaziyalar, liseyler, xüsusi
məktəblər) kitabxanalarında istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur
və bütün kitabxanalara göndərilmişdir. Respublikamızda idarə
tabeçiliyindən asılı olmayaraq bütün kitabxanalarda çalışan
kitabxanaçıların və biblioqrafların stolüstü kitabına çevriləcək
bu topluda “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və həmin qanunun qüvvəyə minməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, həm də bu
qanunla bağlı Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi sənədlər verilmişdir. Bu topluda respubliakamızda son illər kitabxana işi
sahəsində qəbul edilmiş aşağıdakı qərarlar və sərəncamlar əks
olunmuşdur:
1. “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu.
2. “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı.
3. Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.
4. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.
5. Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.
6. Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilində nəşri nəzərdə tutulan əsərlərinin siyahısının
təsdiq edilməsi haqqında Azərbayan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı.
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7. Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.
8. “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya
sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.
9. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il
22 dekabr tarixli 450s nömrəli qərarı.
10. Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası təhsil nazirinin 26 avqust 2009-cu il tarixli əmri.
Metodik vəsaitlər toplusu.
2012-ci ildə REPK-nın hazırladığı vəsaitlərdən biri də
“Metodik vəsaitlər toplusu”dur. Topluya kitabxana işinə aid
REPK-a tərəfindən hazırlanmış aşağıdakı metodk vəsaitlər və
normativlər daxil edilmişdir.
1. Ümumi təhsil müəssisələrində kitabxanalarin texniki təşkilinə dair normativlər.
2. Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxana işçilərinin vəzifə
borcları.
3. Kitabxanaya daxil olan kitabların elmi və texniki cəhətdən işlənməsi qaydası haqqında.
4. Universal onluq təsnifat cədvəli (Ümumi təhsil müəssisələrinin kitabxanaları üçün qısaldılmış variant).
5. İkirəqəmli cədvəl.
6. Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxanaçısının fəaliyyət
planı.
7. Ümumi təhsil müəssisəsi kitabxanasında işin təşkili.
8. Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində
məktəb kitabxanalarının vəzifələri (Metodik vəsait).
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9. Siyasi aktuallığını itirmiş, məzmunca köhnəlmiş və istifadəyə yararsız məlumat daşıyıcılarının kitabxana və məlumatinformasiya fondlarından çıxarılması haqqında təlimat.
10. I-IV sinif şagirdlərinin kitabxana-biblioqrafiya və informasiya biliklərinə yiyələnməsi üçün tövsiyələr.
Dünyanın əksər ölkələrində cəmiyyətə göstərilən kitabxana xidmətinin, sənəd-informasiya təminatının təşkili səviyyəsi milli prioritetə malik məsələ kimi qiymətləndirilir və bu
sahənin inkişafına həm rəsmi orqanlar, həm işgüzar dairələr,
həm də qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən böyük diqqət və
qayğı göstərilir. Bu gün dünyanın əksər ölkəsində virtual
kitabxanalar mövcuddur. İstənilən şəxs evini, iş yerini tərk
etmədən öz kompüterindən elektron kitabxananın veb səhifəsinə daxil olaraq online qeydiyyatdan keçir və əldə etmək
istədiyi hər hansı bir ədəbiyyatı virtual oxumaq və ya almaq
imkanını əldə edir.
Son illərdə respublikamızda da cəmiyyətin sənəd-informasiya ehtiyacının, o cümlədən ədəbiyyata olan tələbatının
daha dolğun şəkildə ödənilməsində və bu işdə informasiyakommunikasiya texnologiyalarından istifadə sahəsində bir sıra
ciddi addımlar atılmışdır. Prezidentin “Azərbaycan Respublikasının kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013–cü illərdə
inkişafı və modernləşdirilməsi” Dövlət Proqramında dünya təhsil sisteminə inteqrasiya olunmaq, ölkə əhalisini informasiyalaşdırılmış cəmiyyətə hazırlamaq məqsədilə kompüter texnikası əsasında qurulan yeni informasiya texnologiyalarının mənimsənilməsi və onun bütün imkanlarından istifadə olunması
üçün elektron dərsliklərin, elektron kitabxanaların, rəqəmli
tədris resurslarının işlənilib hazırlanması və tətbiqi nəzərdə
tutulmuşdur.
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REPK-a Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 09
aprel 2012-ci il tarixli, 534 nömrəliəmrinin 8.3 “Virtual
Dərslik Kitabxanası (VDK) yaradılması barədə təkliflərin
hazırlanıb bir ay müddətinə Təhsil Nazirliyinə təqdim olunması” bəndinin icrası məqsədilə Virtual Dərslik Kitabxanası
Layihəsini hazırlamış və Təhsil Nazirliyinə təqdim etmişdir.
Layihədə şagird və müəllim oxucuların işlərinin asanlaşdırılması, dərslik və metodik tədris vəsaitlərinin axtarışına vaxt
sərfinin minimuma endirilməsi üçün lazımi kitabların və
metodik tədris materiallarının elektron kataloqunun yaradılması və bu tip ədəbiyyatın rəqəmsal formata salınaraq REPKnın veb səhifəsində yaradılacaq və 24 saat online (aktiv) rejimdə fəaliyyət göstərəcək “Elektron Dərslik Kitabxanası” bölməsində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. “Virtual Dərslik
Kitabxanasının” materiallarından dərs prosesində, distant təlim
zamanı və dərsliklərin müstəqil öyrənilməsində effektiv istifadə olunması layihənin gözlənilən nəticələrindən biridir.
“Virtual Dərslik Kitabxanası”nın əsas iş prinsipi dərsliklərin, metodik vəsaitlərin, sinifdənxaric oxu və yardımçı dərs
vəsaitlərinin elektron nəşrlərinin məlumat sisteminin yaradılmasıdır.
Layihənin hazırlanmasında məqsəd ilk növbədə Azərbaycan Elektron Təhsil məkanının genişlənməsi və gücləndirilməsinə xidmət etməkdir. Layihənin müəllif-koordinatoru
REPK-nın Yeni İnformasiya Texnologiyaları şöbəsinin mühəndis-proqramçışı Ü.İ.Məmmədovadır.
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Virtual Dərslik Kitabxanası
Layihə
Məqsəd və vəzifələr:
Virtual Dərslik Kitabxanasının (VDK) məqsədi dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və metodik materialların eləcə də sinifdənxaric oxu elektron nəşrlərinin məlumat kommentator sisteminin yaradılmasıdır.
VDK vəzifələrinə daxildir:
Elektron nəşrlərin fəaliyyətinin effektiv metodlarının bu
(SGML/XML) texnologiyalar vasitəsilə işlənilməsi və tətbiqi.
Dərs tematik planının fəaliyyətinə və VDK standartlarına
müvafiq olan müəlliflərin təşkilati və texniki dəstəyi.
Elektron dərsliklər sahəsində peşəkarların yaradılması və
həmçinin dərslik ədəbiyyatı hazırlayanların yönəldilmiş proqram üzrə təmin olunması.
Virtual Dərslik Kitabaxanasının sosial təyinatı
Layihənin elmi maarifləndirici məqsədi ən əvvəl ondan
ibarətdir ki, istifadəçilər peşəkar hazırlanmış təminatlı sorğu
aparatına yol tapır, hansı ki, bütövlükdə dərsliklərin ən son
nailiyyətlərini nəzərə alır və müasir təhsilin tələblərinə cavab
verir.
VDK-nın fəaliyyəti Azərbaycan İnternet məkanının genişlənməsi və gücləndirilməsinə yönəldilmişdir.
VDK-nın materialları dərs prosesində, distansion təlim
zamanı və dərsliklərin müstəqil öyrənilməsində effektiv istifadə oluna bilər.
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Digər elektron kitabxanalardan fərqi
VDK-nın mövcud elektron kitabxanalardan əsas fərqi ondan ibarətdir ki, o, dərs materiallarını qlobal əhatə edir və nəşrlərini yüksək texnoloji standartlara uyğun qurur. Müxtəlif formada yığılmış mətnlərin elektron tərtibinin say çoxluğuna
baxmayaraq, verilən layihənin Azərbaycan İnternet məkanında
bu gün analoqu yoxdur.
Auditoriya
VDK-nın oxucu auditoriyası aşağıdakı kateqoriyalar üzrə
müəyyənləşir: məktəb, lisey və gimnaziyalarda təhsil alanlar,
ali məktəb tələbələri, abituriyentlər və magistrlar, müəllimlər,
dərslik ədəbiyyatını tədqiq edən pedaqoqlar və geniş oxucu
kütləsi üçün nəzərdə tutulur.
Tərəfdaşları.(Partnyorlar)
Biz VDK-nın standartlarına və tematik planına cavab
verən müstəqil naşirlərin fəaliyyətini dəstəkləyirik.Və pedoqoji
tədqiqatçıları, həmçinin elektron nəşrlər sahəsində mütəxəssis
olanları da REPK-a ilə əməkdaşlıq etməyə dəvət edirik.
VDK- nın əhatə dairəsi
VDK- proqramı Azərbaycan dilində yaradılmış dərslik,
dərs metodik vəsaitlərin geniş əhatəsini nəzərdə tutur. VDKyeni və ən yeni dövrün dərslik ədəbiyyatı haqqında oxucularda
əyani təsəvvürün yaranmasına imkan verəcək. Gələcəkdə
kitabxananın xronoloji çərçivəsinin genişlənməsi üçün VDKnın fonduna müstəqillik dövründə nəşr olunmuş dərsliklər də
daxil ediləcəkdir.
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Mətnlərin seçilməsi kriteriyaları
Dərslik fondunun formalaşması prinsipləri, nəşr üçün
nəzərdə tutulmuş materialların seçilməsi zamanı müəyyən
olunmuş kriteriyaların istifadəsini tələb edir.
VDK necə düzəlir
1. VDK məqsədi nədir?
2. İstifadə bacarıqları və ona müvafiq görülən işlər
3. Mətnlər necə hazırlanır (son nəşrlər)
4. Perspektivlər
5. Link –(keçid, istiqamət)
1.VDK nə üçün lazımdır
 Virtual Dərslik Kitabxanası yaradaraq biz bəzi yayılmış
çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına çalışmışıq ki, buraya
aşağıdakıları aid etmək olar:
 Layihəmizin məqsədli auditoriyası:
1. Tədqiqatçılar, müəllimlər;
2. Şagirdlər, tələbələr, aspirantlar;
3. və həm də geniş oxucu kütləsi.
2.Kriteriyaları Usability (istifadə imkanı) və ona
müvafiq görülən işlər
 Nəşrlərin “etibarlılığı”:
1. Nüfuzlu nəşrlər istifadə olunmalı, onlar dəqiq formada
təsvir olunmalıdır.
2. İstənilən müəllifin mətnləri müxtəlif nəşrlərdə müxtəlif
cür yığılır, daha doğrusu müxtəlif nəşrlər formasında yüklənir
a) mətnlərin müxtəlif korpusu və b) eyni mətnlər müxtəlif cür
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əks olunur. Materialların müxtəlif nəşr variantları mövcuddur.
Bütün bunlar əks olunmalı və sənədləşməlidir. Bunun üçün
əsasən orijinal çap nəşrləri ilə müşayiət olunan materiallar
daxil olunmalıdır. Orijinal çap nəşrlərinin səhifələnməsi və
quruluşu, eləcə də mətnin səhifədə yeri əks olunmalıdır.
3.Perspektivlər (görüləcək işlər )
 Yekun məqsəd:
1. Milli dərsliklərin və dərs ədəbiyyatının vahid məkanının yaradılması və əks edilməsi.
2. Ayrı–ayrı müəlliflərin dilinin inteqrasiyası və dərsliklərin təkmilləşməsi dinamikasının tədqiqi. Məntiqi yayım
kateqoriyası ilə axtarış təmin etmək nəzərdə tutulur.
REPK-da 2012-ci ildən Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinin 22 dekabr 2008-ci il tarixli 450s nömrəli
sərəncamına əsasən məktəb kitabxanaçılarının yeni informasiya texnologiyalarına yiyələnməsi üçün aşağıdakı mövzularda
treninqlər keçirilmişdir.
 Yeni informasiya texnologiyalarının əsaslarının öyrədilməsi
 İRBİS-64 proqramının öyrədilməsi
 REPK-nın Məlumat bazasından (Verilənlər bazası) istifadə qaydalarının öyrədilməsi
 ACCESS proqramında Elektron kataloqun yaradılması
və istifadəsi qaydaları haqqında məlumat
Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il tarixli sərəncamı və Təhsil Nazirliyinin 19 mart 2009-cu il tarixli 328 nömrəli əmrinə
əsasən Fəaliyyət Planının 4.3, bəndinə uyğun olaraq məktəb
kitabxanaçıları üçün təşkil edilmiş treninqlərdə keçirilən fənlərin proqramı aşağıdakı kimidir:
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1. Yeni informasiya texnologiyalarının əsaslarının öyrədilməsi
1.1. Kompüterlə ümumi tanışlıq (iş rejimi haqqında məlumat)
Praktik məşğələ
1.2. İnternet haqqında ümumi məlumat ,WEB saytlar,
domenlərlə tanışlıq və işləmək
Praktik məşğələ
1.3. Kitabxanalar və onların Elektron kataloqu
Praktik məşğələ
2. İRBİS-64 proqram təminatı haqqında məlumat
2.1. Proqramla ümumi tanışlıq və praktik məşğələ
2.2. Proqramda işləməyin forma və üsulları
2.3. Proqramın bölmələrində işləmənin forma və
qaydaları
Praktik məşğələ
3. ACCESS proqramında Elektron kataloqun yaradılması
və istifadəsi qaydaları haqqında məlumat
3.1. Kitab, dərslik və metodik vəsaitlərin Elektron kataloqa salınması
Praktik məşğələ
3.2. Qəzet və jurnalların (dövri nəşrlərin) Elektron kataloqa salınması
Praktik məşğələ
3.3. Oxucuların elektron qeydiyyata alınması.
Praktik məşğələ
3.4. Komplektləşdirmə, summar uçot kitabının elektron
qeydiyyatı
Praktik məşğələ
4. REPK-nın Məlumat Verilənlər Bazasından istifadə
qaydaları haqqında məlumat verilməsi
169

REPK 30 ildə

4.1. Məlumat (verilənlər) bazası ilə ümumi tanışlıq
Praktik məşğələlər
4.2. Məlumat (verilənlər) bazasına məlumatın daxil
edilməsinin qaydaları və daxil edilmiş məlumatlardan istifadənin forma və metodları
Praktik məşğələlər
Bu treninqlərin keçirilməsi ilə əlaqədar REPK-nın əməkdaşları Ü.Məmmədova və G.Əhmədova metodik vəsaitlər
hazırlamışlar:
 Ümumtəhsil müəssisələrinin
kitabxanaçıları üçün İnternetin
Əsasları.
 Ümumtəhsil müəssisələrinin
kitabxanaçıları üçün İRBİS-64
proqramı.
 Ümumtəhsil müəssisələrinin
kitabxanaçıları üçün ACCESS
proqram təminatı əsasında kitabxana xidməti və işinin avtomatlaşdırılması.
Həmin vəsaitlər kurs iştirakçılarına təqdim olunmuş və məşğələlərdə əyani vəsait kimi
istifadə edilmişdir.
Treninqlər əməkdaşlarımız tərəfindən xüsusi peşəkarlıqla
həyata keçirilmiş, məktəb kitabxanaçıları yeni informasiya
texnologiyalarının tətbiqi sahəsində bir çox yeniliklərlə tanış
olmuşlar.
Kursların sonunda məktəb kitabxanaçılarına öz rəylərini
bildirmək üçün xüsusi sorğu blankları təqdim olunmuşdur. Bu
blankları təhlil etdikdə məlum olur ki, məktəb kitabxanalarının
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əksəriyyəti kompüterlə təmin olunmamışdır və buna görə də
məktəb kitabxanaçılarının kompüter sahəsində bilikləri olduqca
azdır. Rəylərin təhlili göstərir ki, məktəb kitabxanaçılarını
kurslarda keçirilən dərslərin səviyyəsi tam qane edir və REPKnın bu sahədə apardığı işi yüksək qiymətləndirirlər. Məsələn,
sorğu blankındakı “kursdan aldığınız məlumatda sizi nə qane
etdi?” sualına iştirakçıların əksəriyyəti “Dərslərin yüksək
səviyyədə keçirilməsi” cavabını vermişdir. Kursun keçirilməsi
ilə əlaqədar əlavə kommentariyalarında isə iştirakçılar “savadlı
personallardan
təlim
almaqdan
məmnun
oldum”,
“Müəllimlərin savadlı dərs keçmələri çox xoşuma gəldi”, “Hər
il keçirilməsini istərdik, ona görə ki, məlumat alacaq başqa
yerimiz yoxdur.” və s. oxşar fikirlər yazmışlar. Sorğu
blanklarının “Kursa ayrılan vaxt sizi qane etdi” sualına məktəb
kitabxanaçılarının 90%-i “yox” cavabı vermişdir.
REPK-a 2013-cü ildən başlayaraq ümumtəhsil, peşə
məktəbi və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanaları
haqqında Elektron Məlumat Bazasının (Verilənlər bazası)
təkmilləşdirilməsi işinə başlamışdır. (Qeyd etmək lazımdır ki,
bu işin əsası 2002-ci ildə qoyulmuşdur). Bu məqsədlə REPK-a
yeni anket formaları hazırlamış və Təhsil Nazirliyinin sirkulyar
məktubu ilə respublikanın bütün ümumtəhsil, peşə məktəbi və
orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanalarına göndərmişdir.
Microsoft Windows C# proqramlaşdırma dilində, Microsoft MSSQL proqram təminatı əsasında işlənilib təkmilləşdirilmiş və REPK-nın proqram təminatı hazırlanmışdır. Respublikanın ümumtəhsil, peşə məktəbləri və orta ixtisas təhsili
müəssisələrinin kitabxanaçıları yeni anket formalarına uyğun
məlumatları REPK-ya göndərirlər. Respublika üzrə müxtəlif
təhsil müəssisələrindən daxil olan bu anket formaları Məlumat
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bazasında öz əksini tapır və üzərində aparılan təhlil işlərinin
nəticələrinə əsaslanaraq respublikanın bütün ümumtəhsil, peşə
məktəbləri və orta ixtisas təhsili müəssisələri kitabxanalarının
işi haqqında məlumat əldə olunur.
Əvvəlki Məlumat bazasından fərqli olaraq yeni Elektron
Məlumat bazası daha da təkmilləşdirilmiş və Təhsil Nazirliyi
kitabxanalarının müasir vəziyyəti haqqında dolğun informasiya
almağa imkan verir.
Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması sahəsində
REPK-nın həyata keçirdyi layihələrdən biri də Microsoft
ACCESS proqram təminatına əsasən REPK-nın Elektron
Qeydiyyat (Verilənlər bazası) bazasının yaradılmasıdır. Elektron Qeydiyyat (Verilənlər bazası) bazasında oxucuların elektron qeydiyyatı həyata keçirilir. Oxucular haqqında bütün
məlumatlar bazaya daxil edilmiş və hər oxucuya məxsus elektron “Oxucu formulyarı” əlavə olunmuşdur.
“Elektron oxucu formulyarı” kitabxanaçıların standart
olaraq tərtib etdikləri “oxucu formulyarı”nın elektron versiyasıdır. Həmçinin “Elektron oxucu formulyarı”na tələb olunarsa
oxucunun şəkli, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti də əlavə edilə
bilər. Elektron Qeydiyyat (Verilənlər bazası) bazasında oxucuların qeydiyyatı aparılır, eyni zamanda, "Oxuculara xidmət şöbəsi"ndə “İRBİS-64” proqram təminatı əsasında "Oxucu" və
"Kitab verilişi" modullları tətbiq olunmağa başlamışdır.
Ümumiyyətlə, hazırda REPK-da “İRBİS-64” proqram
təminatının 4 modulundan -“Komplektləşdirmə”, “Kataloqlaşdırma”, “Oxucu” və “Kitab verilişi” istifadə olunur və REPKnın Elektron kataloqunu internet səhifəsində (www.repk.az)
yerləşdirmək məqsədilə hazırlıq işləri aparılır.
Göründüyü kimi REPK-a istər oxuculara kitabxana–
informasiya xidmətini, istərsə də metodik rəhbərlik işini günün
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tələbləri səviyyəsndə təşkil etmək məqsədilə ənənəvi forma və
üsullardan istifadə etməklə yanaşı işində ardıcıl olaraq islahatlar aparır, yeni metodlardan istifadə edir, xidmət prosesini
təkmilləşdirir və yeniləşdirir. Bu baxımdan Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq və İnformasiya fakültəsinin müəllim
və tələbə heyəti tərəfindən REPK-nın yaranması və inkişaf
tarixini araşdırmaq məqsədilə bir sıra elmi-tədqidat işləri həyata keçirilmişdir:
 “Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasında biblioqrafik
fəaliyyətin təşkili”-diplom işi.- Məmmədov S.M. -1990.
 “Azərbaycanda pedaqoji elmlərin biblioqrafik informasiya təminatı (tarixi, müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi
yolları)”-Ağayeva X.T.-2003.
 Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının yaranma və
inkişaf tarixi”- dissertasiya işi.-Zülfiyeva İ.X.-2010.
 “Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasında fondun
formalaşmasına verilən müasir tələblər (iş təcrübəsi)- Umudlu
H.- 2012.
 “Azərbaycan Respublikası Elmi Pedaqoji Kitabxanasında mütəxəssislərə informasiya xidməti”- dissertasiya işi.Əliyeva İ.-2010.
 “Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasında sənəd informasiya fondunun kompüterləşdirilməsi”- dissertasiya işi .Osmanlı M.-2012.
 “İnformasiya cəmiyyətində Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasında oxuculara kitabxana informasiya xidmətinin
təşkili (1991-2010-cu illər). - dissertasiya işi. -Musayeva X.N.2012.
Bu tədqiqat işlərinin obyekti məhz Respublika Elmi
Pedaqoji Kitabxanasının yarandığı gündən keçdiyi inkişaf yolu,
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bu prosesin ayrı-ayrı istiqamətləri, təkmilləşdirilməsi yollarını
araşdırmaq və müəyyənləşdirməkdir. Həmin tədqiqat işlərinin
həyata keçirilməsi üçün REPK-da gənc alimlərə lazımi şərait
yaradılmış və köməklik göstərilmişdir. REPK-nın rəhbərliyi
tərəfindən hər bir elmi iş haqqında rəy verilmişdir. Həmçinin,
REPK-nın direktoru T.Ə.İsmixanova S.Xələfovanın “XX-əsrin
70-80-ci illərində Azərbaycanda dövlət kütləvi kitabxana
şəbəkəsinin inkişafı” mövzusunda dissertasiya işinə elmi rəy
vermişdir.
Hazırda REPK-a fondun bütövlükdə elektron informasiya
daşıyıcılarına köçürülməsi, daha doğrusu, elektron kitabxananın və elektron kataloqun yaradılması proseslərini davam
etdirir. Təəssüf ki, kitabxanada avtomatlaşdırılma sahəsində bir
çox işlər aparılsa da, maliyyə dəstəyi olmadığına görə bəzi
problemlər həllini tapmamışdır. REPK-a bütün səylərinə baxmayaraq hələ də öz oxucu kontingentinin ehtiyacı olan ədəbiyyatı rəqəmsal formata salaraq qlobal informasiya məkanında,
milli və lokal elektron resurslarda yerləşdirməyə və oxuculara
yeni elektron xidməti həyata keçirməyə müvəffəq ola bilməmişdir. Sözsüz ki, belə bir layihəni gerçəkləşdirmək üçün hər
bir kitabxana güclü və professional proqram təminatına sahib
olmalıdır. Bir neçə il əvvələ qədər bu iş real görünməsə də
hazırda REPK-da “İRBİS-64” proqramının alınması və REPKnın Azərbaycan İnternet məkanında öz xidmətlərini sərgiləməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Üçüncü minilliyə öz tarixi nailiyyətləri ilə qədəm qoymuş Azərbaycan Respublikasının gələcək tərəqqisi məhz elm
və təhsilin inkişafı, informasiya ilə kifayət qədər təmin olunması, inteqrasiyası ilə üzvi surətdə bağlıdır. Cəmiyyətin sivil
qaydalar zəminində tərəqqisi bəşəriyyətin inkişafının başlıca
amili kimi sayılan təhsildən asılıdır. Məhz buna görədir ki,
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təhsilin inkişafına Azərbaycan dövləti başlıca vəzifə kimi
diqqət yetirir. Azərbaycan təhsili sürətlə dünya təhsil sisteminə
inteqrasiya edir. İndi dünyada elm və texnikanın inkişaf sürəti
illərlə deyil, aylarla, günlərlə ölçülür. Dünya təhsil sistemində
qloballaşmanın güclənməsi, sürətlənməsi hər bir sahə kimi
kitabxanaçı kadrların da yeni bilik və vərdişlərə malik olmasını
tələb edir. Ölkəmizdə gedən təhsil islahatları ilə bağlı bu
sahədə də bir çox dəyişikliklər, yeniliklər baş vermişdir. Bu da
kitabxana fəaliyyətinin məktəblərin dinamik təhsil fəaliyyətinin
ayrılmaz tərkib hissəsi kimi formalaşması, təhsil prosesinə
daha dərindən nüfuz etməsi üçün şərait yaratmışdır. Kitabxana
işi getdikcə daha səmərəli informasiya vasitələri, metodları və
texnologiyaları ilə silahlanmış və informasiya emalı sənayesinin güclü və əsaslı sahələrindən birinə çevrilməkdədir. Bütün
bunlar isə təhsil sahəsində olan kitabxanalara elmi metodik
rəhbərliyin daha da təkmilləşməsini, inkişaf etdirilməsini,
qabaqcıl məktəb kitabxanalarının iş təcrübəsinin ümumiləşdirilməsini və yayılmasını, məktəb kitabxanaları işçilərinin
ixtisasının artırılmasını tələb edir. Respublikamızda gedən
geniş təhsil islahatlarında yaxından iştirak edən REPK-a məktəb kitabxanalarının işinin təhsil islahatları ilə əlaqələndirilməsinə, islahatların qarşıda qoyduğu vəzifələrlə əlaqədar məktəb kitabxanalarının işinin məzmununda baş verən yeni
keyfiyyət dəyişikliklərinin ümumiləşdirilməsinə və yayılmasına böyük metodik köməklik göstərir. Artıq 30 ildir ki, öz
funksiyanı uğurla həyata keçirən Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasının bu sahədə gördüyü işlər təqdirəlayiq, rolu
əvəzolunmazdır.
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REPK-nın əməkdaşları
İşdən çıxanlar
1. Nuriyeva Gülarə Təri qızı. Böyük kitabxanaçı (1983-1985)
2. İsmayılov İlqar Məmməd oğlu. Metodist (1983 -1988)
3. Əliyeva Sara Zərbəli qızı. Katibə-makinaçı (1983-1985)
4. Manaflı Solmaz Abdulla qızı. Oxuculara xidmət şöbəsinin
müdiri (1983- 1988)
5. Zeynalova Səidə Hənifə qızı. Böyük redaktor (1983 -1993)
6. Əsgərov Yunus Əli oğlu. Fəhlə (1983-1983)
7. Musayev Hidayət Ağakişi oğlu. Elmi-metodik şöbəsinin
müdiri (1983-2012)
8. Məlikov Faiq Rauf oğlu. Redakor (1983-1984 )
9. Avdıyeva Sima Əbdülrəhman qızı. Kitabxanaçı (1983-1985)
10. Dadaşov Sabir Rəcəb oğlu. Böyük biblioqraf (1983-1993)
11. İsmayılova Gülarə Rafiq qızı. Böyük biblioqraf (1983-1984)
12. Rüstəmova Rəmziyə Allahverdi qızı. Biblioqraf (1983-1986)
13. Qasımov Kamal Bilal oğlu. Elmi metodik şöbəsinin müdiri (1983-1985)
14. Quliyeva Zenfira Qara qızı. Kitabxanaçı (1983-1983)
15. Zülalova Zərifə Əsgərxan qızı. Böyük redaktor (1983-1987)
16. Əliyev Elman Murad oğlu. Baş biblioqraf (1983-1985)
17. Həşimova Südabə Hacıağa qızı. Cildçi (1983-1984)
18. Kərimova Zərifə Nadir qızı. Komplektləşdirmə, Elmi kitab işləmə və kitab
mübadiləsi şöbəsinin müdiri (1983-2002)
19. Abbasov Qüdrət Aloş oğlu. Təsərrüfat müdiri (1983-1986)
20. Kələntərova Səmayə Mahmud qızı. Böyük biblioqraf (1983-1985)
21. Məhərrəmova İradə Adil qızı. Kitabxanaçı (1983-1996)
22. Abdinzadə Firuz Zeynal oğlu. Elmi işlər üzrə direktor
müavini (1983-2002)
23. Əzizov Şamil Mabud oğlu. Böyük metodist (1984 –1991)
24. Quliyeva Günəş Hacıbaba qızı. Operator (1984 -1984)
25. Zeynalov İsrafil Feyzulla oğlu. Fəhlə (1984-1987)
26. Ağayeva Xanımana Davud qızı. Baş kitabxanaçı (1984-2010)
27. Koçarova Nina Tevatrasovna. Qarderobçu (1984 -1984)
28. Heydərova Rübabə Əjdər qızı. Cildçi (1984 -1992)
29. Zülfüqarova Sevda Əli qızı. Operator (1984 – 1998)
30. Şahbazova Tamara Rza qızı. Xadimə (1984- 1986)
31. Əliyeva Aida İltifat qızı. Qarderobçu (1984 – 1986)
32. Həbibova Bahar Abdulla qızı. Katibə-makinaçı (1985 – 1993)
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33. Balayeva Elmira Rəcəb qızı. Kitabxanaçı (1985 – 2007)
34. Abdinov Ədalət İdris oğlu. Redaktor (1985- 1986)
35. Asvarova Hicran Əzim qızı. Böyük biblioqraf (1986 -1986)
36. Misirova Elza Balağa qızı. Cildçi (1986 -1986)
37. Cəlilova Lalə Fərhad qızı. Kitabxanaçı (1986 –1990)
38. Qəndilov Elşad Rəcəb oğlu. Böyük redaktor (1986 –1988)
39. Paşayeva Elmira Salman qızı. Xadimə (1986- 1986)
40. Blaqonravova Nina Alekseyevna. Oxuculara xidmət şöbə.
müdiri (1986- 1987)
41. Koroğluyeva Roza Baba qızı. Redaktor (1986- 1994)
42. Sultanova Nazilə Cahangir qızı. Böyük kitabxanaçı (1986-1995)
43. Əliyeva Mətanət Cavanşir qızı. Redaktor (1986-2002)
44. Əsədova Amaliya Mikayıl qızı. Baş biblioqraf (1986- 1993)
45. Sarkisyan Astxik Levovna Biblioqraf (1986-1988)
46. Burçiyeva Janna Mixaylovna. Cildçi (1986-1988)
47. Məmmədov Zərifə Adil qızı. Kitabxanaçı (1987 )
48. Pereverzeva Nana Samuilovna. Qarderobçu (1987-1990)
49. Təhməzova Gülnarə Tağı qızı. Operator (1987-1992)
50. Daşdəmirov Şaban Abdulla oğlu. Təsərrüfat müdiri (1987-1995)
51. Əliyeva Gülarə Əlibaba qızı. Kitabxanaçı (1987-2004)
52. Piriyeva Mənzər Süleyman qızı. Biblioqraf (1987-2000)
53. Fazilova Nurlanə Məmməd qızı. Kitabxanaçı (1988 -1988)
54. Sultanova Gülarə Şəmsi qızı. Kitabxanaçı (1988-2000)
55. Namazova Sevda Həsənağa qızı. Kitabxanaçı (1988-1993)
56. Balayeva Ellada Elxan qızı. Xadimə (1988 –1997)
57. Miriyeva Sürəyya Mirkərim qızı. Kitabxanaçı (1988-1990)
58. Rəhimov Ağarəhim Yavər oğlu. Baş biblioqraf (1989 -1994)
59. Balayeva Ellada Məmmədağa qızı. Cildçi (1989 -1990)
60. Seyidkamilova Qızılgül Mirpənah qızı. Kitabxanaçı (1989-2000)
61. Ağayeva Sevinc Şirxan qızı. Katibə-makinaçı (1990 –2004)
62. Məhərrəmova Lalə Qasım qızı. Kitabxanaçı (1991 –2007)
63. Həbibova Səriyyə Abdulla qızı. Fəhlə (1991 –1995)
64. Allahverdiyeva Emiliya Məmməd qızı. Cildçi (1992-1996)
65. Məhərrəmova Gülçöhrə Xudaverdi qızı. Xadimə (1992 -1992)
66. Ağayeva İradə Məmməd qızı. Kitabxanaçı (1992 –1993)
67. Kərimov Rafiq Ağacan oğlu. Baş mühasib (1993- 2002)
68. Tağızadə Reyhan Tofiq qızı. Katibə-makinaçı (1993 –1993)
69. Rzayeva Əliyeva Tamella Vəli qızı. Qarderobçu (1993-1995)
70. Mədətova Tamilla Məhərrəm qızı. Kitabxanaçı (1993-2005)
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71. Sevda Süleyman qızı. Fəhlə (1993- 1995)
72. Hüseynova Gülsurə Üzeyir qızı. Böyük kitabxanaçı (1993-1994)
73. Quliyev Kamran İmran oğlu. Metodist (1993 -2000)
74. Sultanova Mülayim Əlibaba qızı. Təsərrüfat müdiri (1994-1997)
75. Məmmədova Elmira Əlihüseyn qızı. Baş kitabxanaçı (1994-2002)
76. Süleymanova Səkinə Qasım qızı. Kitabxanaçı (1995 –2004)
77. Adıgözəlova Gülbəniz Çingiz qızı. Kitabxanaçı (1995-1996 )
78. Əliyev Mətləb Həsən oğlu. Redaktor (1995-1999)
79. Həzəyeva Gülbacı Qulam qızı. Böyük kitabxanaçı (1996 –2004)
80. Qarayeva Natiqə Eldar qızı. Qarderobçu (1996-2004)
81. Əmikişiyeva Lamiyə Araz qızı. Xadimə (1997 –1999)
82. Əhmədova Elnarə Cəbrayıl qızı. Böyük kitabxanaçı (1998-2011)
83. Qarayeva Kəmalə Eldar qızı. Operator (1999 –2008)
84. Əliyeva İradə Bayram qızı. Redaktor (1999 –2005)
85. Səbinə Məmmədrəsul qızı. Cildçi (1999 –2003)
86. Əliyeva Nabat Nizami qızı. Xəzinədar (2000 –2003)
87. Qurbanova Nazilə Məmmədhüseyn qızı. Xadimə (2000- 2010)
88. Yusifova Pərvanə Vaqif qızı. Biblioqraf (2000-2008)
89. İsmayılov Zaur Ağababa oğlu. Biblioqraf (2001 -2004)
90. Hüseynov Mikayıl Musa oğlu. Baş mühasib (2002 -2003)
91. Kərimov Mehman Xanlar oğlu. Redaktor (2002 –2002)
92. Yaqubova Dürdanə Məhəbbət qızı. Biblioqraf (2002 –2012)
93. Pircanova Fərqanə İmran qızı. Katibə-makinaçı (2002 –2003)
94. Rəhimova Ramilə Yadulla qızı. Xəzinədar (2003-2011)
95. Nəsibova Mərziyə Məzahir qızı. Biblioqraf (2003-2003)
96. Mehdiyeva Nərminə Dəmir qızı. Baş biblioqraf (2003- 2007)
97. Hacıyeva Ceyhunə Nazim qızı. Katibə-makinaçı (2003-2005)
98. Ağayeva MəlahətEyyub qızı. Baş mühasib (2003-2004)
99. Əliyev Namazİsaxan oğlu.Cildçi (2003-2007)
100. Əhmədova AytəkinNüsrət qızı. Kitabxanaçı (2004 -2006)
101. Məmmədli Orxan Məmməd oğlu. Mühəndis-proqrammist (2004- 2005)
102. Mustafayev ŞirinMəhəmməd oğlu. Redaktor (2004- 2005)
103. Qocayev Anar Elman oğlu. Mühəndis-proqramçı (2005 -2005)
104. Əhmədova Gövhər İsbi qızı. Katibə-makinaçı (2005 –2010)
105. Rəhimov Həsən Rəhim oğlu. Redaktor (2005- 2005)
106. Mehdiyev Elmar Zahid oğlu. Mühəndis-proqramçı (2005- 2005)
107. Mehdiyeva Nahidə Elbrus qızı. Mühəndis-proqramçı (2005 – 2006)
108. Hüseynova Zəminə Tariyel qızı. Redaktor (2006-2006)
109. Gülalıyev Elçin Gülməmməd oğlu. Böyük kitabxanaçı (2007- 2007)
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110. Orucov Elşən Abid oğlu. Mühəndis-proqramçı (2007- 2008)
111. Maksimov Anton Sergeyeviç. Mühəndis-proqramçı (2004–2007)
112. İsmayılova Elnarə Akif qızı. Kitabxanaçı (2009)
Rəhmətə gedənlər
1. Dərişov Ziya Zahid oğlu. Metodist (2002 –2006)
2. Ələsgərov Süleyman Rəhim oğlu. Təsərrüfat müdiri (2007-2012)
3. Hüseynov Mikayıl Musa oğlu. Baş mühasib (2002-2003)
Hazırda İşləyənlər
Müdiriyyət
1.
2.
3.
4.
5.

İsmixanova Tamilla Əşrəf qızı. Direktor (1983)
Soltanova Sevil Əlikişi qızı. Direktor müavini (1983)
Manafov Ramiz Qardaşxan oğlu. Baş mühasib (2004)
Manaflı Samid Ramiz oğlu. Xəzinədar (2012)
Heydərov Ramazan Heydər oğlu.Təsərrüfat müdiri (2012)

Komplektləşdirmə, elmi kitabişləmə və
Kitab mübadiləsi şöbəsi
6. Əsədova Həqiqət Qeybulla qızı. Şöbə müdiri (1983)
7. Məmmədhəsənova Müslümə İsmayıl qızı. Baş kitabxanaçı (1985)
8. Mehdiyeva Qənirə Musa qızı. Böyük kitabxanaçı (1987)
9. Əhmədova Gülər Akif qızı. Böyük kitabxanaçı (2008)
10. Hüseynquliyeva Arzu Tariyel qızı. Redaktor (2005)

Elmi metodik və təhlil şöbəsi
11. Vəliyev Rahim Binnətəli oğlu. Şöbə müdiri (1983)
12. Şahmuradova Tükəzban Dəmir qızı. Baş biblioqraf (1983)
13. Allahverdiyeva Xanımbacı Məmməd qızı. Metodist (1983)
14. Yunisova Vüsalə. Azər qızı Kitabxanaçı (2013)
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Elmi informasiya və biblioqrafiya şöbəsi
15. Məmmədova Şəfiqə Məmməd qızı. Şöbə müdiri(1983)
16. Əliyeva Rəna Tofiq qızı. Baş biblioqraf (1983)
17. Cəfərzadə Pərvin Arif qızı. Böyük biblioqraf (2008)
18. Ələkbərova Gülnar Tahir qızı. Böyük kitabxanaçı(2007)
19. Həbibova Töhfə Nizami qızı. Redaktor (2008)
20. Paşayeva Xalidə Xanlar qızı. Biblioqraf (2012)
Oxuculara xidmət şöbəsi
21. Heydərov Ramazan Heydər oğlu. Şöbə müdiri (1983)
22. Pirverdiyeva Sürəyya Oruc qızı. Baş kitabxanaçı(1983)
23. Orucova Lalə Rəcəb qızı. Baş kitabxanaçı (1983)
24. Əmikişiyeva Xuraman Vəli qızı. Böyük kitabxanaçı(1992)
25. Bayramova Lalə Musa qızı. Kitabxanaçı (2008)
26. Əliyeva Sevda Qurban qızı. Redaktor (2007)
27. Abdullayeva Tahirə Məmməd qızı. Böyük kitabxanaçı(2000)
Yeni informasiya texnologiyaları şöbəsi
28. Mehdiyeva Sənubər Hidayət qızı. Şöbə müdiri (1985)
29. Məmmədova Ülkər İzbail qızı. Mühəndis proqramçı (2004)
30.Məmmədova Səyyarə Nazim qızı. Metodist (2002)
31.İsmixanova Ayla Nuru qızı. Operator (2011)
32. Abbasova Surə Allahverdi qızı. Böyük kitabxanaçı (2008)
33.Alışov Ədalət Əhəd oğlu. Redaktor (2004)
Texniki heyət
33. İsmayılova Gülşən Məhi qızı.Xadimə (2011)
34. Soltanova Südabə Əlikişi qızı. Cildçi (2009)
35. Səfərova Rəna Əli qızı. Katibə (2008)
36. Allahverdiyeva Elnarə Əzizağa qızı. Qarderobçu (1993)
Analıq məzuniyyətində olanlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Muradova Zemfira Arzuman qızı. Kitabxanaçı(2007)
Həşimova Günay Fərmayıl qızı. Metodist (2003)
Məmmədova Aytac Ələsgər qızı. Redaktor (2008)
Həsənova Günel Qasım qızı. Redaktor (2007)
Həsənova Aynurə Rəhim qızı. Xəzinədar (2008)
Seyidəhmədova Vüsalə Rafiq qızı. Kitabxanaçı (2007)
Vəliyeva Samirə Rəsul qızı. Kitabxanaçı (2011)
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