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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Bu gün geniş kitabxana-informasiya şəbəkəsinə malik
Azərbaycanda

12

mindən

çox

müxtəlif

tipli

kitabxana

mövcuddur.
Ölkəmiz qədim dövrlərdən başlayaraq, öz yüksək kitab
mədəniyyəti ilə seçilmiş və zəngin kitabxanaları ilə tanınmışdır.
Son illər ölkəmizdə təhsil sahəsində böyük islahatlar
aparılır, elmi-texniki tərəqqinin sürətlə inkişafına hesablanmış
müasir təhsil sisteminin formalaşdırılması istiqamətində mühüm
tədbirlər həyata keçirilir. Şagird və tələbələrimiz respublikamızın və dünyanın nüfuzlu təhsil ocaqlarında yüksək nəticələr
nümayiş etdirir, müxtəlif yerli və beynəlxalq elm olimpiadalarında medallar qazanırlar.
Azərbaycan kitabxanaları Azərbaycan xalqının milli
sərvətidir.

İLHAM ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Binəqədi rayonu
Rüstəm Əliyev adına 3 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumat
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Rüstəm Əliyev adına 3 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1977
Az-1108, Z. Bünyadov
74
562-27-45

2
2

1
1
Ələkbərova Tamilla Qasım
qızı 562-99-57 562-55-53
Vəliyeva Sara Azər qızı
562-99-57 439-39-98

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
Əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
-6-

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
3557

2008
4
4169
4169

4169

1
2
12
3865

3865

680
548
752

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

V. Əzizov adına 30 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumat

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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V. Əzizov adına 30 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1959
Az-1113, Rəsulzadə qəs.
M. Məmmədxan küç.1
468-17-84

2

1
1
İsmaylova Elnurə Yaqir qızı
468-17-84
Rəsulova Günel Yusif qızı
468-17-84

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvlüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Ümumtəhsil məktəb
haqqında Əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)

Ġllər üzrə
2007
3
2000

2008
4
2728

2000
15

1737
53
793

2000

3100

15

53

50

80

45

45

2000

3100

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

650
70
50

790
90
75

Həbubulla Hüseynov adına 83 saylı məktəb-liseyin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumat
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

Həbubulla Hüseynov adına
83 saylı məktəb-liseyin
kitabxanası

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.
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1971
Az-1130, 8 mkr., İ.Dadaşov
küç. 91
561-63-66

2
2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

1
1
Əliyeva Xatirə Nadir qızı
436-40-89, 561-63-66
Salamova Elmira Vahab qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Şəhər məktəb kitabxanaları

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1
1.

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

2.

3.
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Ġllər üzrə
2007
3
3049

2008
4
3516

3049

3516

205

258

26
3

2661

247
3830

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

3813

7
10
800
25
30

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

99 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumat
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 12 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

99 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1963
Az-1054, Azadlıq pr. 193
412-43-21

2

Əliyeva Telli Rza qızı
412-43-21, 412-07-06
Həmzəyeva Mahirə
412-43-21, 561-61-69

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1
1.

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 13 -

Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
3724

2008
4
3914

3954

3954

377

467

3770

2605

3770

2605

320
150
115

350
200
125

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

N. ġərifzadə adına 100 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumat
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)

6.
7.

8.
9.
10.
11.
- 14 -

Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

N. Şərifzadə adına 100 saylı
orta məktəbın kitabxanası
1930
Az-1054, Elman Rüstəmov
küç. 24
412-43-25

2

1
1
Nadirova Sevil Hamlet qızı
412-43-25
Abbasova Rumiyyə Rafiq
qızı 412-01-41

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
- 15 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3
3268

2008
4
3626

3626

3626
8

8

527

524

200

280

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

100
200

230
300

M. X. Axundzadə adına 102 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər

7.

- 16 -

M. X. Axundzadə adına 102
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1964
Az-1108, A.Gəraybəyli küç.
73
562-75-19

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1
Cəfərova Nuridə Mürsəl qızı
568-81-97
Ibrahimova Aynurə
429-42-82

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 17 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
3142

2008
4
3631

3142

3631

2

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 18 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

458

934

458

934

460
12

580
16

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Z. Məmmədov adına 103 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 19 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Z. Məmmədov adına 103
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1950
Az-1146, Xocahəsən qəs.
N.Sultanov küç. 10
346-18-36, 409-18-36

1

Bağırova Ziyafət Haşım qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 20 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
4350

2008
4
4350

525

2

20
10

110
25
12

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

A. Məmmədov adına 115 saylıı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

A. Məmmədov adına 115
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1967
Az- 1087 , Azadlıq pr.183
569-04-94

2

1
1

Qədimova Zeynəb
Şahmərdan qızı
412-07-95
Hüseynova Könül Vəli qızı
401-02-97

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

179, 246, 276 və s.saylı
məktəb kitabxanaları

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3
3731

2008
4
5370

3731

5370

3

3

3731

1267

1267

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

60
30

70
35

T. Heybətov adına 126 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə

7.
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T. Heybətov adına 126
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1968
Az-1116, 7 mkr .
S. S. Axundov küç. 95
561-83-77, 561-80-50

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1
Əhmədova Əfayə Mustafa
qızı 561-83-77, 563-10-74
Quliyeva Aybəniz Əli qızı
561-83-77, 562-21-14

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:

Ġllər üzrə
2007

2008

24465

23218

24465

23218
33

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
- 24 -

3

3

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 25 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

3090

370
18
4

400
20
5

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Ə. ġıxlinski adına 135 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
1
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Sayılova Şükufə Telman qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
561-80-50, 496-69-40
671-12-54
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Ə. Şıxlinski adına 135 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1970
Az- 1130, 8 mkr.,
İ.Dadaşov küç. 79
561-80-50

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1
1.

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Ġllər üzrə
2007
3
12069

2008
4
14860

12069

14860

9155

4860

1636

966

1636

929

660
122
79

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

143 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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143 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1937
Az-1054, Azadlıq pr. 3 a
412-08-23

2

1
1
Qasımova Tamella Rəhim
qızı 412-33-88
Hüseynəliyeva Gülsüm
Dilsuz qızı 412-34-08

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

2.

3.
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Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

18610

19108

18610

19108

2626

2618
8
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

576
10
10

N. Babayev adına 144 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)

- 30 -

N. Babayev adına 144 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1978
Az-1134, 9 mkr., Mir Cəlal
küç.143
568-46-56
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1
Rəsulova Xatirə Qəşəm qızı
568-46-56, 568-50-26

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 31 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3
2692

2008
4
3228

2692

3228

2692

520
3228

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 32 -

-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

4

520
5

600

550

480

400

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

F. Ġsgəndərov adına 157 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

F. İsgəndərov adına 157
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1979
Az-1134, Mir Cəlal küç. 103
568-69-94

2

1

1
Salamova Xumara Yaqub
qızı 568-69-94
Sinayi Balabikə İsa qızı
568-69-94

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3
4543

2008
4
4588

4543

4588

2229

2678

2229

2678

550
12
9

590

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Q. BaxĢiyev adına 179 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:

7.

Q. Baxşiyev adına 179 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1936
Az-1053, Ramazanov küç. 1
411-14-64

2

- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

1

-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

1

-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
8.
9.
- 35 -

-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Söhbətova Firuzə Əli qızı
Əliyeva İradə Əli qızı

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
22630

O cümlədən :
-kitablar

3720

-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
2.

Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3.

- 36 -

18910

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar

467
3720

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 37 -

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2666

545
5
6

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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182 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 38 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

182 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1962
Az-1053, Ramazanov
küç. 84
411-11-82

2

1
1
Qarayeva Reyhan Bəhlul
qızı 423-93-93

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 39 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı

Ġllər üzrə
2007
3
5182

2008
4
5388

5182

5388

350
30
35

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

R. Ġmanov adına 205 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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R. İmanov adına 205 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1937
Az-1053, II Mədən küç.
korpus 93
411-19-98

2

1
1
Osmanova Balaxanım
Zülfüqar qızı 569-92-06
Vələdzadə Leyla Zakir qızı
411-19-98

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
7037
7037

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları

2.

-digər materiallar

200

Fondun komplektləşdirilməsi:

2654

-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)

332
2958

-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar

6
10

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
3.

- 41 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından

2155

962

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

350
350
1015

1

E. Sultanov adına 217 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)

- 42 -

E. Sultanov adına 217 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1963
Az-1146, Sulu Təpə qəs.
Ruslan Allahverdiyev küç.
408-30-68

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1
1
Məmmədova Qərənfil
Qacay qızı 409-43-31
Əbilova Kəmalə Fərhad qızı
406-67-90

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Azərnəşr

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 43 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
2862
2862

480
2862

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 44 -

-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

3
30

640
225
7

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Ələsgərov adına 244 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 45 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Ə.Ələsgərov adına 244 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1968
Az-1116, 7mkr.,
S.S. Axundov küç. 24
561-73-72, 561-58-51

2

1

1
Rüstəmova Turac Mehdi
qızı 562-36-73, (040)-22036-73, 561-52-45

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 46 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3
4431

2008
4
5322

4431

5322

5322

8
5

7

3860

600

580

230

300

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

246 saylı orta məktəb-liseyin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
9.

10.
- 47 -

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

246 saylı orta məktəb-liseyin
kitabxanası
1969
Az-1114, 6 mkr.,
S. Məmmədova küç. 205
568-98-15

2

1

1
Alıyeva Afət Akif qızı
568-98-15, 561-38-76
Əbdüləzimova Nazan
Muradxan qızı
568-98-15
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11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3
1433

2008
4
4385
4385

2
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

236
15

1

N. Nərimanov adına 248 saylı orta məktəb-liseyin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər

7.
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N. Nərimanov adına 248
saylı orta məktəb-liseyin
kitabxanası
1969
Az-1116, 8 mkr.,
İbrahimpaşa Dadaşov küç.70
561-35-43

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1
Həziyeva Zülfüyyə Qüdrət
qızı 561-45-83, 436-04-90

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
Məlumatlar və göstəricilər
№
1
1.

2.
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2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar

Ġllər üzrə
2007

2008

2702

3682

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2
945

2
250

945

250

112
40
35

125
60
47
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ElĢad Həmidov adına 267 saylı orta məktəb-liseyin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
2
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Hüseynova Şayəstə İdris qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
430-42-43, 430-56-36
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Məmmədova Fatma Cəlal
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 569-58-26
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Elşad Həmidov adına 267
orta məktəb-liseyin
kitabxanası
1982
Az-1134, 9 mkr.,Mir Cəlal
küç.,məh.3069
430-42-43
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
5461

2008
4
5501

5461

5461

520
10

1035

1021

15
10

752
20
15

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

276 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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276 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1986
Az-1130, 8 mkr., Naxçıvani
küç. 38
562-78-65

2

2

1
1
Əhmədzadə Kübra Əluqulu
qızı 562-78-65, 561-77-16
Bayramova Şükufə İsib qızı
562-78-65, 561-81-12
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12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi

Ġllər üzrə
2007
3
3212

2008
4
3881

3000

3810
71

3306
3289

3849
3810

20

33
6

597

1119

597

1119

450
330

520
400
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6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

283 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə

7.

- 56 -

283 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1988
Az-1115, 8 mkr.,
S.S.Axundov küç. 3123 məh
561-78-43

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2
İsmayılova Sənubər İsrafil
qızı 562-24-59
Əliyeva Efrazi İsmayıl qızı
563-16-69

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
26302
26302

467

5

6

3633

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1038

850
25
35

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Q. Abbasov adına 284 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
1
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Məmmədova Şəlalə Dilqəm
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 448-93-08
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Qafarova Nübar Ələsgər qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
406-36-56
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
Biləcəri qəsəbə kütləvi
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
kitabxanası
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Q. Abbasov adına 284 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1990
Az-1117, X. Məlikaslanov
küç.10
401-31-09

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 60 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
1062

2008
4
2297

1062

2297

240

1707

463

7
240
16
18

1

510
27
28

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

E. Əliyev adına 297 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
- 61 -

E. Əliyev adına 297 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1966
Az-1117, Y. Hüseynov
küç.7
406-69-84

2

1
1
Abdullayeva Böyükxanım
Baba qızı 442-36-33

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
- 62 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3
2521

2008
4
3462

2521

3462

1209

618

.
2045

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

240

1

Ġ. Məmmədov adına 298 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

İ. Məmmədov adına 298
saylı orta məktəbin kitabxanası

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

1959
Az-1012, T.Yaqubov küç. 5.
401-38-56

7.

- 63 -

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1

Həmidova Elmira Rəhman
qızı 406-43-84

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

- 64 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
6703
6703

5294

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 65 -

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1382

20
7
.
971
30
45
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R. Rüstəmov adına 299 saylı məktəb-lisey kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

R. Rüstəmov adına 299 saylı
məktəb-liseyin kitabxanası
1934
Az-1117, Biləcəri qəsəbəsi,
Asəf Zeynallı küç.75
401-08-58

2

1
1
Aslanov Almaz Babasəd
oğlu (051)-866-75-31
Şərəfəliyeva Ülviyyə Xəlil
qızı (050)-460-18-88

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
19459
3714
520

730

.
1200
50
100

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

V. Əvəzov adına 300 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

- 68 -

V. Əvəzov adına 300 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1932
Az-1007, Natəvan küç. 1
406-90-80

2

2
Hüseynova Mətanət Həsən
qızı 448-91-15
Xankişiyeva İlhamə
Balahacı qızı 406-75-54

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

Ġllər üzrə
2007
3
4253

2008
4
4513

4253

4513

286
134

152

4

4
1

465

746

465

746

955
26
26

1214
32
32
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8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

S.Məmmədov adına 301 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

7.

- 70 -

S.Məmmədov adına
301saylı orta məktəbin
kitabxanası
1994
Az-1051,
M.Mikayılov küç. 4
401-21-32

2

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Fətəliyeva Kəmalə Yusif
qızı 401-37-04
Əsədova Lətifə Məmmədəli
qızı 401-15-94

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

- 71 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
17230
2687
14543

388
2192

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 72 -

Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2192

315

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

306 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

306 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2005
Az-1145, 28 may qəs.
410-76-96

1

1

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
7167

2008
4
8031

162

2

864

.
320
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

313 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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313 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1146, Sulu Təpə qəs., IV
mədənin yaxınlığında
408-13-05

1

1
Kərimova Xatirə Ehrəm qızı
409-14-16 (055) 799-48-87
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12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

- 76 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3
6680

2008
4
2018

6660
20

1944
23
51
1944

6680

2018

165

482

165

482
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

304.

384

314 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.
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314 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1117, Yeni yaşayış
massivi
401-90-87, 401-90-86

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

Rzayeva Aygün Tapdıq qızı
401-13-63

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
1315

2008
4
2394

1300

2365

15

14

4

4
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 79 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

485

249

485

249

336

588
250
250
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Xəzər rayonu
Ġftixar Tağıyev adına 26 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Əliyeva Azadə Kərimxan
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 453-19-95 453-41-93
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Əliyeva Ülkər Cəbrayıl qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
453-19-95 453-41-93
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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İftixar Tağıyev adına 26
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1968
Az-1090, Buzovna qəs., R.
İmanov küç. 2
453-19-95
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 81 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3
3702

2008
4
4718

3702

4718
10

1204

568

1094

1662

1094

1662

1210
8
6

1
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9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

33 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
- 82 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

33 saylı orta məktəbin
kitabxnası
2003
Az-1090, Buzovna qəs.,
Koroğlu küçəsi, dön. 5
553-07-92

1

Mustafayeva Zərraf
Məhəmməd qızı
533-07-92

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3
625

2008
4
879
2940
20

20

338
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

300

A. Ġ. Məmmədov adına 38 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər

7.
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A. İ. Məmmədov adına 38
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1977
Az-1041, Şimal DRES Lev
Starcuk küç. 1
59-00-18, 434-72-99

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

Abbasova Səbinə Rasim qızı
(055)860-39-99

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 85 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
15109
16781

6

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 86 -

-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1487

2
2262

260

370

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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92 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 87 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

92 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1969
Az-1046, Qala stansiyası
59-73-18

1

Mirzəyeva Gülcöhrə Veysəl
qızı 459-73-18
(050) 339 14 61

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 88 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
5377

2008
4
6553

5377

6530
23

3
2

6
2

261

226

7
150

168
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

S. R. Abbasov adına 117 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
- 89 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

S. R. Abbasov adına 117
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1960
Az-1045,
R. Məmmədhüseynov
küç. 23.
456-04-71

2

1

1
Məmmədova Xumar
Xudaqulu qızı
456-04-71 456-19-81

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
- 90 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3
29653

2008
4
29653

21946

28328

7087

6318

4
8
5

3
12
9

854

397

600

600
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

5
25

5
25

1

1

Dərdayıl Cəbrayılov adına 119 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

7.

- 91 -

Dərdayıl Cəbrayılov adına
119 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1966
Az-1056, Türkan qəs.,
Xanlar küç. 1
59-20-78

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2
Cəbrayılova Günel Əmrayıl
qızı 459-20-78,
(050)755-56-78
Balabəyova Elnurə Təyyar
qızı 459- 25-95

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
1522

2008
4
4042

1522
3
19

4042

227

306

3
4
2

27
4
3
19
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

59

2024

2648

59
678
20
15

550
23
17
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Nüsrət Yaqubov adına 120 saylı Zirə qəsəbə orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Babayeva Aygün Qəhrəman
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 456-79-25
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Rzayeva İradə Xeyrulla qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
456-86-34
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Nüsrət Yaqubov adına 120
saylı Zirə qəsəbə orta
məktəbin kitabxanası
1960
Az-1120, Zirə qəs.
N. Hüseynov küç. 4
456-73-71
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____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
6465
6465

4

2558

2558

73
70

97
90
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Əmirəhməd Quliyev adına 121 saylı məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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Əmirəhməd Quliyev adına
121 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1934
Az-1045, Binə qəs. Xəqani
küç. 15
456-27-12, 556-28-89

2

2
İmamverdiyeva Gülnarə
Həzər qızı 456-15-87
Qasımova Minayə Şahrza
qızı 456-32-72

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
11720
14540
11720
22

14540

134

137

22

7

3240

370
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

20
15

25
20

122 saylı əsas məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə

7.
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122 saylı əsas məktəbin
kitabxanası
2008
Az-1120, Zirə qəs.,Qışlaq
sahəsi
511-40-32

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

1
Əliyeva Təranə Eyyub qızı
511-40-32

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
1054

2008
4
1688

1054

1688

7
3
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

7

7

43
73
73

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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H. Z. Tağiyev adına 123 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

H. Z. Tağiyev adına 123
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1960
Az-1076, Mərdəkan qəs.,
Xəzər küç. 15.
454-26-80 454-13-22

2

1
1

Əliyeva Turanə Zəfər qızı
Mirzəyeva Nigar Əlimirzə
qızı 454-26-86

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

“Şərq- Qərb”, “ Öndər”
nəşriyyatı,” Lidr” nəşriyyatı
“Aspoliqraf”, “ Kövsər,”
“Çaşıoğlu,” “Bakı nəşr”,

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan

Ġllər üzrə
2007
3
4212

2008
4
5000

4212

5000

700

623
620

712
706

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

F. Gözəlov adına 124 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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F. Gözəlov adına 124 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1961
Az-1151, Şağan qəs.,
N. Məmmədov küç. 1
459-96-82

2

1
1
Nuriyeva Ayna Həsən qızı

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
13612
10504
13504
8
100

10504

10504

8
7
100
2407

2313
7
50
37
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

680
19
7

682
20
8

Əfqan Əliyev adına 125 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:

7.
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Əfqan Əliyev adına 125
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1939
Az-1041, Buzovna qəs.,
M.S.Ordubadi küç. 7
453-08-13

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

Qəniyeva Səlimə Hafiz qızı
453-08-13, 453-26-29

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Elmi pedaqoji kitabxana,
Xəzər rayonu Mərkəzi
kitabxana, Buzovna
qəs.M.Əzizbəyov adına
kitabxana

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 106 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
13012
14471
13012

14471

134

137
384

359

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1982

1962

10
10
508
8
20

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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Rasim Ġbrahimov adına 131 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Rasim İbrahimov adına 131
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1951
Az-1064, Çilov adası
511-48-53

1

1
İbrahimova Elduzə Hekayət
qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
7533
7533
15

16
7

830

190

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

R. M. Sadıqov adına 136 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
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Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış
variantı
Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet
saytının ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin)
müavinlərinin soyadı, adı, atasının adı və
telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı
ölkə, hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında
məlumat (o cümlədən xarici assosiasiyalar)

R. M. Sadıqov adına 136 saylı orta
məktəbin kitabxanası
1973
Az-1045, Binə qəs.,
H. Hasilov küç. 1
456-27-12, 456-25-36
nika-deka@bakı 136.com

2

1
1
Xudiyeva Elnarə Vaqif qızı
(050) 434-43-78
Əliyeva Vəfa Arif qızı
(055) 715-63-60

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan
normativ (xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış
sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə
(KAA) iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
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Ümumtəhsil məktəb kitabxanası
haqqında əsasnamə

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3
15258

2008
4
20773

15258

19750
38
854

7
2
255

4150

1014

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

35
30

40
35

Elçin ġəmiyev adına 149 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.
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Elçin Şəmiyev adına 149
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1937
Az-1045, Binə qəs.
456-28-14

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1
Əliyeva Süxəndan Cavad
qızı 453-99-62
Baxşiyeva Aytac Vəzir qızı
456-41-18

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3
3307

2008
4
4439

3307
16

4439
30

134

137

16

30

7
1

8
2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

854

325

713

1326

827
50

1359
60
45

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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156 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
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Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)

156 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1044, Şüvələn qəs.,
A. İldırım küç. 38
454-35-53

2

2

Seyfullayeva Bəyimxanım
Novruz qızı 454-24-67
Atatürkova Nəzakət
Ağahüseyn qızı
453-15-95

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
12436
12436

400

100
55

2071

86

82
350
35
40

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

168 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

168 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1963
Az-1077, Pirallahı qəs.
Xəzər küç.
457-01-27

2

2

Məmmədxanova Gülxatın
Zeynəddin qızı
457-01-27, 457-12-02

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
- 118 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdə
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
26485
24434
10421

10803

344

3141

2578

563
730

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

4
4

181 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə

7.
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181 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1965
Az-1044, Mərdəkan qəs.,
Q. İsmayılov küç. 18
54-35-88, 454-38-90

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1
Sadıxova Kamilə Həsən qızı
454-45-49, 454-38-90
Məmmədova Həvva Telman
qızı 454-38-90, 454-51-56

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar

Ġllər üzrə
2007
3
23408

2008
4
15308

23408
9
99

15308

15308

9
7
99
5607

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1064

354

750
20
8

21
9

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

183 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Əhmədova Əzizə Pənah qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
454-91-86
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Babalıyeva Könül Əvəz qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
454-55-50
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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183 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1938
Az-1044, Mərdəkan qəs.
R. Qasımov küç. 7
454-45-32

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 123 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
3089

2008
4
3469

3089

3469

1732

398
7

2083

501
5

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

185 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

185 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1936
Az-1046, Qala qəs., Sülh
küç. 47
459-14-10

1

1

Hüseynova Rəhimə
Hacibala qızı
454-63-56

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
10258
11440
10258

11440
23

11495

55

270

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

25
40

186 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

7.
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186 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1936
Pirallahı qəs. S. Bağırov
küç. 5
457-00-77

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1

Quliyeva Zəminə Minətxan
qızı
Nəsibova Səidə Mühəddin
qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar

Ġllər üzrə
2007
3
24602

2008
4
26853

2251

1923
15
102

241
332

171
310

113

204

332

313

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 128 -

2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

332

306

7

400

480
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H. Ġsgəndərov adına 206 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

H. İsgəndərov 206 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1922
Az 1041, Buzovna qəs.,
Ağaməli oğlu küç. 39
453-11-43

1

1
Əhədova Xanım
Məmmədrəfi qızı
453-11-43, 453-48-01

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Elmi Pedaqoji Kitabxana,
Xəzər r-kı Mərkəzi
kitabxana, Buzovna qəs-ki
Xəzər adına kitabxana

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
9364

2008
4
13286

1277

2847

134
359

45

2342

20

5
20
200
7
14

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

216 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
9.

10.
11.
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Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

216 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1949
Az-1046, Qala qəs., Hərbi
hissə
459-35-23

2

2
Məmmədova Mehparə Xızrı
qızı 459-31-20
Abdurrəhmanova Zöhrə
Zəkəriyyə qızı
459-31-20

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
18789
18789

6
2

10
288

200

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

500
500

RəĢid BaxıĢov adına 218 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:

7.

- 133 -

Rəşid Baxışov adına 218
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1990
Az-1045, Binə qəs., Sovxoz
ərazisi
456-27-12

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

Həsənova Adilə Həsən qızı
644-49-25
İbrahimova Zülfiyyə Teyyub
qızı (050)-499-47-82

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
10696
16414
10696

16414
42

134

137

42
7

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2197

450
15
15

450
20
20

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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Fuad Fərhadov adına 230 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Fuad Fərhadov adına 230
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1975
Az-1061, Şimal DRES,
Bağlar küç.
459-03-25

2

1
1
Məmmədova Zərifə Şamil
qızı 459-03-25
Quliyeva Aytəkin Rahim
qızı 459-03-25

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1
1.

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
13868
18303

O cümlədən :
-kitablar

13868

18303

2219
331

3

6

6

-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
2.

Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3.

4.
5.
6.
7.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb

331

331

300
6
16

450
8
18

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

N. S.Teymurov adina 231 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

7.
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N. S.Teymurov adina 231
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1968
Az-1127,Pirallahı, Gürgan
qəs., İ.Məcidov küç.
459-47-90

1

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Quliyeva Kifayət Bayram
qızı 459-47-90, 457-06-16

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
12208
12208

492
898

20

779

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

110
70
80

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Emin Əliyev adına 234 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 141 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Emin Əliyev adına 234 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1978
Az-1090, Buzovna qəs.,
Seryogin küç. 12b
453-08-93

2

2

Adilova Dilavər Müstəcab
qızı 453-24-57
Sultani Səbinə Ramiz qızı
453-55-24

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1
1.

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Ġllər üzrə
2007
3
24664

2008
4
18274

24664

18274

Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3200

2900

793

3

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan

1500

1278

793
3

430
6
13

450
8
19

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Yavər Əliyev adına 235 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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Yavər Əliyev adına 235
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1954
Pirallahı qəs., Xəzər küç. 38
57-19-79

1

1
Eguna Səbinə Züfyarovna
457-19-79 (055)650-36-90

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.
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Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

10413

10755

10413

10755

83

77

210

213

340

342

240

336

6
100

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

190
31
31

280
48
48

Ġlqar Muradov adına 237 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı

7.
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İlqar Muradov adına 237
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1964
Az-1044, Şüvələn qəs.,
A.İldırım küç. 41
454-45-10

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1
Haciyeva Biqeys Əli qızı
454-45-10, 454-46-65
Salamova Almaz Əmirağa
qızı 454-45-10

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər

Ġllər üzrə
2007
3
15199

2008
4
17249

15199

17249

1179

2829

4
2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2086

743
545
25
25

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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Ziya Ağayev adına 241 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 148 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Ziya Ağayev adına 241 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1979
Az-1120 Zirə qəs.,
B. Sərdarov küç. 6
456-81-51

2

1
1
Quliyeva Sevinc Eynulla
qızı 456-90-36
Əsgərova Dilşad Rza qızı
456-87-33

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
20387
24943
20387

24943

7
2
255

518

653
97
97

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

243 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
- 150 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

243 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1969
Az-1077, Pirallahı qəs. 28-ci
məhəllə
(012) 457-01-91

1

1

Ağarəhimova Naidə
Səlimxan qızı
457-01-91, 457-08-67

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3
1165

2008
4
1039

1165

1039

273

316

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

220
25
20

210
25
020

Nizami Sərxanov adına 256 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər

7.

- 152 -

Nizami Sərxanov adına 256
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1993
Yeni Türkan qəs.
459-39-62

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
Məmmədov Vasif Əhməd
oğlu 459-38-60

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

5
2752

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 154 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

148

462
250
462
10

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

262 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti)sənədlər. İllik-aylıq iş planı, oxucu formulyarı
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

262 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1980
Az-1056, Türkan qəs.,
Xanlar küç. 1
59-22-14

2

2

Vəliyeva Kifayət
Məmmədrəhim qızı
(051) 874-18-40
Rəhimova Könül Əminağa
qızı 459-29-30

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
10744

2008
4
26045
26045

10744
2
15

110

224

2
3
1

17
3
2
42

1634

1655

15
12

19
15

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

322 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Həsənzadə Sevinc Rafiq qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
453-43-34, 453-77-50
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Məmmədova Jalə Sədrəddin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 453-43-34, 453-70-73
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb kitab(xidməti) sənədlər:
xanası haqqında əsasnamə

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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322 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1093, Albalıq
dayanacağı, keçid 1349
453-73-34

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

Ġllər üzrə
2007
3
9601

2008
4
12041

9601

1297

56

17

302

24
4

11
4

1304

1297

320

550

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

323 saylı Yeni Qala qəsəbə orta məktəbinin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
- 159 -

323 saylı Yeni Qala qəsəbə
orta məktəbinin kitabxanası
2007
Az-1046, Yeni Qala qəs.
459-73-80

1

1

İsmaylova Vüsalə Xudu qızı
454-34-17

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 160 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
4388

2008
4
4742

4388
10

4742
17

6
1

6
2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 161 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

384

4

384

100
15

120
15

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

324 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 162 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

324 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Zirə qəs., Sudçülük sovxozu
459-35-16

1

Xıdırova Leyla İsa qızı
459-32-79

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

95, 216 saylı orta məktəb
kitabxanası

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 163 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
1600

2008
4
2559

1600

2559

1819

1
55

130

10
13

17
21

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Xətai rayonu
17 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

17 saylı məktəbin
kitabxanası
1978
Az-1142, Q. Nəbi 6
374-79-91
374-79-91

a

2

2

Məmmədova Nazilə
Süleyman qızı
475-34-97, 474-79-91
Mahmudova Sevil Tofiq qızı
475-29-63, 474-79-91

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

25, 64, 261 saylı məktəblərlə
“Azərbaycan” , “Bakı
Təhsili” “Çaşıoğlu”

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3
2208

2008
4
3200

2208

3200
992

23

180

391
9
4

3200

10

19

350

550

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

55
67

62
70

1

24 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

7.
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24 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1981
Az-1014, General
Mehmandarov
küç. 86
579-63-77

2

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Əliyeva Zemfira Əjdər qızı
472-21-38
Hacıyeva Sevinc Ramiz qızı
477-10-35

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
1414

2008
4
3135

1414

3135
24

1673

200

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

120

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

25 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

25 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1978
Az-1142, M. Rüstəmov
küç. 3/6
375-58-62

2

1
1

Məmmədova Rəfiqə Adil
qızı 471-30-86
Niftəliyeva Raifə Səfər qızı
475-03-60

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
20820

2008
4
23233

20820

23233

20820

23233

2

2

647

2745

802
219
3001

747
200
2918

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

27 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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27 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1959
Az-1025, Yusif Səfərov küç.
7
490-20-62

2

2

Quliyeva Sevil Yunis qızı
Ocaqverdiyeva Qönçə

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

Ġllər üzrə
2007
3
4973

2008
4

3642

7

1000
50
37

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

General M. Əsədov adına 29 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
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General M. Əsədov adına 29
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1976
Az-1142, Telnov küç. 6
375-63-29

1

1

Cavadova Lətifə Ağadadaş
qızı 375-68-22, 375-63-29

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.
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Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

25, 261 saylı məktəblərlə

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan

Ġllər üzrə
2007
3
3545

2008
4
1064

3545

853
33
178

37
37
185

180
180
853

33

1809

185
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1624

16

400
40
22

340
60
32

48 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
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48 saylıi orta məktəbin
kitabxanası
1977
Az-1129, General Sıxlinski
küç. 48
471-92-20

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1
Hüseynova Sevinc Sabir qızı
579-64-27

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
22341
16251
4962

8

632

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

5

650
15
15
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55 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

55 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1991
Az-1025, İzzət Orucov küç.
490-15-35

1
1

Qarayeva Zöhrə Yunis qızı
490-30-66
Hacıyeva Mehbarə
Qədmulla qızı 490-51-35

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
1820

2008
4
3114

1820

3114

15

6

6

207

631

207

631

420

500

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

ElĢad Yahyayev adına 56 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:

7.

Elşad Yahyayev adına 56
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1974
Az-1025, Fəzail Bayramov
küç. 10
490-41-77

2

- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

1

-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
8.
9.
10.
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-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

1
Hüseynova Maya Mikayıl
qızı 490-48-31, 490-54-80

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.

- 181 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
13100
13100

3111

3111

356
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

580
320

31

58 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
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58 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1923
Az-1074, A. Novruzov küç.
31
424-82-35

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1
1
Rüstəmova Məşuqə Hüseyn
qızı 424-82-38

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
2802
2802

2802

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 184 -

-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2
5

200
15
15
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T.Bağırov adına 59 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

10.

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

T.Bağırov adına 59 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1958
Az-1026, Nobel pr. 159
473-05-52

2

1
1

Əhmədova Seyidxanım
Mirhəsən qızı
473-05-52, 452-90-38
Allahverdiyeva Gülnarə
İbrahim qızı
473-05-52, 473-20-87

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

95, 138 saylı məktəblərlə
“Təhsil nəşriyyatı”

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
4222
4222

477

33
7

4222

10
707
1000
480
490

1
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

S. Həsənov adına 63 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Quliyeva Tamella Tunas qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
471-03-06, 471-01-89
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Qasımova Zəminə Qulu qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
471-73-22, 471-01-89
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
Rusiya
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb kitab(xidməti) sənədlər:
xanası haqqında əsasnamə

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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S. Həsənov adına 63 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1937
Az- 1027, Mədinə Gülgün
küç. 1
471-01-89

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

Məlumatlar və göstəricilər

5.

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi

6.

Kitab verilişi

2.

3.

4.
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Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
4226
4128
98

3112

126

3112

3112

24

510
66

960
123

72

102

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.

9.

10.
11.

Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Z. Əhmədov adına 64 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

7.
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Z. Əhmədov adına 64 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1964
Az- 1032, Şahin Əhmədov
küç. 26
375-03-69

2

1
1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Əlizadə Səadət Əlipaşa qızı
476-17-33
Laçınova Tamara Xəlil qızı
474-81-58

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
2414

2008
4
3063

2414

3063

5

8
4
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2093

2093

605
10
8

700
12
15
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Mübariz Nəcəfov adına 86 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Mübariz Nəcəfov adına 86
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1972
Az-1123, X.Məmmədov
küç. 13
012 471-42-92

2

1
1
Musayeva Gülnarə Cavad
qızı 471-42-92, 470-53-71
Tağıyeva Sümuzər Muxtar
qızı 472-63-87

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

8
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
2631
322
34

120
60

30
8
1

322

6

432
312
320

525
330
345
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

88 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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88 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1977
Az-1142, Məzahir Rüstəmov
küç. 5

1

1
Çobanova Münəvvər Əli
qızı 475-60-80, 4277821

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
11750
11750

320
11750

174

2236

225
20
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6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

15

Ayaz Məhərrəmov adına 95 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.

- 196 -

Ayaz Məhərrəmov adına 95
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1997
Az-1142, Əhmədli qəs.,
Q. Nəbi küç. 13
570-51-06

2
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1
Hadıyeva Aludə İlandar qızı
570-51-06,475-80-84
Qurbanova Təranə Tapdıq
qızı 570-51-06, 475-83-18

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

55,261 saylı məktəblərlə
“Təhsil” nəşriyyatı

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3
897

2008
4
266

897

266
51

106

67

4
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 198 -

O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1437

40
73
450
48
30

1
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98 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
1
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Maqsidova Qənirə Adil qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
471-92-02, 471-49-90
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
138, 261 saylı məktəblərlə
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
“Çaşoğlu “ nəşriyyatı

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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98 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1978
Az-1126, Əhmədli qəs.,
G. Şixlinski küç. 56
471-92-02
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə

Ġllər üzrə
2007
3
6227

2008
4
10183

6227

9660
523

364
536

557
2609

7
2

7
3

2073

300
240
270

350
260
280
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9.

10.
11.

-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Murad Hacıyev adına 116 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
2
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Məmmədova Ofelya Fikrət
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 479-88-58
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Kələntərova Məryəm Həmid
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 473-11-34
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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M. Hacıyev adına 116 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1970
Az-1123, Əhmədli qəs.,
Cəvanşir küç. 12
471-15-13
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3
2443

2008
4
3356

2443

3356

500

3387

335

85

139

120
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

850
173
677

138 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.
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138 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1977
Az-1149, Əhmədli qəs.
M.Rüstəmov küç. 3
475-99-45

2
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1
İbrahimova Şərqiyə Rüstəm
qızı, 475-99-45, 471-03-69
Məmmədova Nazilə Vahid
qızı, 475-99-45, 475-83-51

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

171, 245 saylı məkəblərlə
“Təhsil nəşriyyatı”

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
2906
2906

837

520
4
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

837

520
12
65

353
56
60
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165 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

165 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1932
Az-1010, Marat Əmirxanov
küç. 2
424-94-76

2

1
1
Əliyeva Kamalə Kərim qızı
Babayeva Gülxanım Zakir
qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
3613

2008
4

3613

11

140
190

25
18

870
27
22

8

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Z. Məmmədov adına 171 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Quliyeva Rüxsarə Zakir qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
472-39-02
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Mustafayeva Gülsüm Əliş
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 472-88-61
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb kitab(xidməti) sənədlər:
xanası haqqında əsasnamə

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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Z. Məmmədov adına 171
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1979
Az-1149, Neapol küç. 8
472-98-67

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

95, 138, 261 saylı
məktəblərlə
“Təhsil” nəşriyyatı

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb

Ġllər üzrə
2007
3
3675

2008
4
3675

79

48

587

984

1

520

229

626

200

597

20

29

380
137
150

457
320
340

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

191 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
9.
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191 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1982
Az-1126, Gəncə pr. 65
012 72-63-59

2

1
1
Kərimova Zemfira İsa qızı
472-59-12
Zamanova Zərniyar Şamil
qızı 472-36-96

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

III.
№
1
1.

2.

3.
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Kitabxananın kitabxana
assosiasiyaya üzvülüyü var.
Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

261 saylı məktəblərlə
“Azərbaycan “nəşriyyatı

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3
22608

2008
4
26448

22608

26448

2858

4

9

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

380
17
31

Z. Yusifov adına 194 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

7.
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Z. Yusifov adına 194 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1975
Az-1030, Zakir Yusifov
küç. 18
424-93-20

2

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1.

2.

3.
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Əsgərova Safura Qoca qızı
424-58-49
Ağayeeva Məleykə Xanlar
qızı 441-68-65

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

IV.
№

1

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından

Ġllər üzrə
2007
3
2121

2008
4
2116

2121

2116
3

29121

3

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

472
50
46

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Ə. Əliyev adına 204 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Ə. Əliyev adına 204 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1981
Az-1129, Əhmədli qəs.,
Şıxlinski küç. 11
472-73-50

2

2
Qurbanova Salatın Bayram
qızı, 472-63-98, 472-73-50
İsayeva Libadə Baxşəli qızı
5796268, 4727350

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

95, 138, 261, 264 , saylı
məktəblərlə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

V.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
4004
1173
30

97
7

6
1
70

400

15

786
973
1800

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

221 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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221 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1981
Az-1018, Naximov küç.
479-75-17

2

1

1
Atayeva Sevda Ziyad qızı
mob. 055-734-78-49
Qəmbərova Rəşidə Novruz
qızı mob. 055-611-68-85

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb

Ġllər üzrə
2007
3
1368

2008
4
9759

1368

9759

1

792

916

452

11
195
20
20

290
35
35

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

245 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
9.
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245 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1968
Az- 1123, Cavanşir küç. 11
471-39-58

2

1
1

Abbasova Zemfira
Aleksandrovna, 473-59-10

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən

Ġllər üzrə
2007
3
5349

2008
4
5372

39

22

43
281

6
2
384

281

37

3

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1096
1026

926
834

1

1

249 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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249 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1972
Az-1018, Gəncə pr. 14
471-20-60

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1
1
Orucova Minayə Süleyman
qızı 579-37-06 , 472-43-44
İsmayılova Kifayət Firudin
qızı, 5793706, 4719223

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II . Kitabxanaların əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları

2.
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-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Illər üzrə
2008
2009
3
4

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin) ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə
alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

R. Əliyev adına 254 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 224 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

R. Əliyev adına 254 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1973
Az-1123, Aşıq Ələsgər
küç. 64
471-53-20

1

1
Məmmədli Tovuz
Məmmədəli qızı 471-53-20,
471-48-94

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

III.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
14090

2008
4
12403

14090

12378
25

2455

2731

4

2390

2703

2390

2703

65

24

630
10
49

450
7
50

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Ə. Abbasov adına 257 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.
Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
2
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Veyisova Mətanət Rafiq qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
470-60-74
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Əhmədova Pərvanə
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Məmməd qızı 473-14-36
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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Ə. Abbasov adına 257 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1974
Az-1126, Əbilov qəs.,
Sadıqcan küç. 23
472-49-11

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
4732

O cümlədən :

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər

20

4200

810
47
36

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Ġlqar Cəfərov adına 260 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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İlqar Cəfərov adına 260 saylı orta məktəbin kitabxanası
1975
Az-1129, Tusi küç. 7
472-90-55

1

1
İsmaylova Səmayə Bəhram
qızı, 472-24-58, 472-90-55

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
10491
12023
2685
30
7806

2786

2749

2786

54

101

9237

328
85
85

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

A. S. Xəlilov adına 263 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

A. S. Xəlilov adına 263 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1981
Az-1015, General
Mehmandarov küç. 78
579-86-20

2

1
1
Qasımova Maya Zeynal qızı,
579-82-53
Əliyeva Qəribə Qəşəm qızı,
471-93-03

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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“Azərnəşr” nəşriyyatı

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələr
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
2698
2500
198
2698
5750

13
24

5661

1200
700
700

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Miryusif Yusifov adına 265 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

7.
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Miryusif Yusifov adına 265
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1983
Az-1015, İ.İsmayılov
küç. 17
472-38-27

2

1
1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

9.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kazımova Gülnaz
Məmmədkərim qızı,
050 224-09-14, 579-55-45
Əhmədova Nazilə İnnqlab
qızı, 579-77-00

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
19824
3344

31

21

3344

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

134

704
212
341

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

R. Məmmədov adına 269 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

R. Məmmədov adına 269
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1984
Az-1129, M. Hadi küç. 63a
471-61-72

2

2

Maqsudova Minaxanım
Qədir qızı 475-10-36, 47161-72
Paşayeva Leyla Talış qızı
472-70-08

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 236 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
19285
19285

400
25
100

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

I.

QARADAĞ RAYONU
105 saylı orta məktəbin kitabxanası
Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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105 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1965
Az-1081, Ələt qəs. Şıxlar
massivi 105
544-95-38

1

1
Məmmədova Amalya
Əzməmməd qızı 544-17-18

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

14.
15.
16.

Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3
6558

2008
4
5672

6558

5672

70
1244

3

80
52

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

S. Məhərrəmov adına 106 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Əliyeva Zöhrə Ayatulla qızı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
445-30-45, 445-63-51,
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Paşayeva Fəzilət İsa qızı,
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
445-30-45, 545-21-69
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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S. Məhərrəmov adına 106
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1959
Az-1063, Lökbatan qəs.
445-30-45,545-09-35

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
- 240 -

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi

Ġllər üzrə
2007
3
4264

2008
4
4411

4264

4411

8

4286

601
2071
40
70

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.

9.

10.
11.

Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Seyfulla Məmmədov adına 110 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.
Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

7.
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Seyfulla Məmmədov adına
110 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1972
Az-1081, Ələt qəs., Qaraj
Əmirov küç. 2
544-15-37

2

1
1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.

- 242 -

Əhmədova Ruhiyyə
Dünyamalı qızı 544-11-86
Xəlilova Xəyalə Həsənalı
qızı 544-09-43

Ümumtəhsil məktəb китабxanası haqqында əsasnamə

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan

Ġllər üzrə
2007
3
6123

2008
4
6585

6123

6585

298

94

150

298

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

28
385
480
520

460
540
614

Elman Rzayev adına 127 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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Elman Rzayev adına 127
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1978
Az-1081, Ələt qəs.
544-17-97

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

2

2
Abdullayeva Ağabacı
Eynulla qızı 544-05-58
Mehdiyeva Əsbət Bayram
qızı 544-05-55

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 244 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
16841
21589
12404

14834

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

9

250
500

420
620

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

E. Həsənov adına 139 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 246 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

E. Həsənov adına 139 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1957
Az-1063, Lökbatan qəs.
445-21-93

2

1
1
Murçuzzadə Sona Saleh qızı
445-60-54
Hüseynova Gülnarə Saday
qızı 445-15-04

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
saylı
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
11374
11374

6

3

1608

500
20

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Faiq Rəfiyev adına 166 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.
Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Faiq Rəfiyev adına 166 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1936
Az-1063, Lökbatan qəs.,
N.Nərimanov küç.16
445-34-47

2

1
1
Xəlilova Rəna İsmayıl qızı
445-98-64, 445-34-07
Babayeva Rəna Əlipaşa qızı
445-45-22, 445-34-07

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

14.
15.
16.

Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
- 249 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
4200
4200

3500

3
1

1000
30

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Azər Namazov adına 180 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.
Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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Azər Namazov adına 180
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1961
Az-1071, Qızılbaş qəs.
545-50-16

2

2
Eybaliyeva Gülnarə İslanbul
qızı 545-94-05
Hüseynova Təranə Oqtay
qızı

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

III.
№

1
1.

2.

3.

4.
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Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
4791
577

362

2667

2667

350

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

30

K. Yaqubov adına 184 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.
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K. Yaqubov adına 184 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1945
Az-1062, Puta qəs.
545-86-05; 545 85 37

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçıla
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

1

Daşdiyeva Laçın Nəcəf qızı,
545-86-05, 545-97-57

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Kitabxananın əsas göstəriciləri
Məlumatlar və göstəricilər

Ġllər üzrə

№
1
1.

2.
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2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

2007
3

2008
4
12017
12017

1681

200

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1481

200

300
15
15

Yusif Əliyev adına 195 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

Yaranma tarixi
2.
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
3.
- 254 -

Yusif Əliyev adına 195 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1953
Az- 1080, Qobustan qəs. 2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

544-50-07

2

2
Məmmədova Minəxanım
Məmməd qızı 544-50-07
544-46-80
Əliyeva Cəmalə Rza qızı
544-50-07, 544-80-80

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

Ġllər üzrə
2007

1
1.
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2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2008
5815
5448
27
340

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:

1090

1070

20
153

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Elman Heydərov adına 197 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Elman Heydərov adına 197
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1975
Az-1071, Qızılqaş qəs.
545-96-24

1

1
Ağayeva Nabat Canbaxış
qızı 545-96-24, 545-95-28

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 258 -

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
18439
8892

150

2178

24
365
22
35

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Fərail Qədimov adına 222 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

- 259 -

Fərail Qədimov adına 222
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1960
Az-1082, Sənqəçal qəs.
544-77-75

2

1
1
Hüseynova Zeynəb İsmayıl
qızı 446-31-40

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
30719
30719

680

670
80
40

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Azad Rzayev adına 223 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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Azad Rzayev adına 223
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1969
Qobustan qəs.
544-41-17

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1

1
Müslümova Səbinə Əfqan
qızı
Hüseynova Gülçöhrə Gülyar
qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
16627
2931

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

2.

-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.

3.

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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2511

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

SəyavuĢ Muradov adına 224 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 264 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Səyavuş Muradov adına 224
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1950
Az-1137, Çildağ qəs.
446-81-01

1

1
Allahverdiyeva Töhrə Qiyas
qızı 446-80-36

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

III.
№

1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

- 265 -

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

Ġllər üzrə
2007
3
11366

2008
4
12537

11366

12537

6

8

950

1340

362

163
30
57

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

9.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

10.
11.

Əliheydər Kazımov adına 228 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

7

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

- 266 -

Əliheydər Kazımov adına
228 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1963
Az-1083, Sahil qəs.
Məktəbli küç. 3
446-16-29, 446-16-89

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1
Əliyeva Firəngül Kəqbəli
qızı 446-16-29, 446-75-38
Nəsirova Xalidə Əhməd qızı
446-16-29, 446-75-25

Ümumtəhsil
məktəb kitabxanası
haqqında əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 267 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
4573
4573

500
7

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 268 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2830

650
35
25

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Cəmil Niftəliyev adına 233 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 269 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Cəmil Niftəliyev adına 233
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1963
Az-1139, Lökbatan qəs.
446-16-29, 445-43-30

2

2
Babaxanova Raziyə Eynulla
qızı 445-21-00
Səfərova Dilarə Daşdı qızı
445-51-87

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 270 -

Məlumatlar və göstəricilər

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3
20149

2008
4
28117

20149

7968

40

17
120
330
117

450
40
50

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

9.

10.
11.

Elxan Nazim oğlu Ġsmayılov adına 253 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
- 271 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Elxan Nazim oğlu İsmayılov
adına 253 saylı orta
məktəbin kitabxanası
1972
Az-1063, Sahil qəs.
446-18-60

2

2
Kazımova Nazxanım
Qənbərəli qızı 446-17-29
446-18-60
Abışova Məfkurə Rəşid qızı,
446-05-89, 446-18-60

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

- 272 -

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

“Ayna”, “Lider”
“Şərq - qərb”

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur
(o cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
3468

2008
4
3468

3468

3468

100
100

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

- 273 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1000

1000

560
15
15

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Etiraf Məhət oğlu Eyyubov adına 273 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Hüseynova Maya Əsəd qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
446-14-35
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Şirəliyeva Arzu Allahverdi
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 446-17-55

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 274 -

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Etiraf Məhət oğlu Eyyubov
adına 273 saylı orta
məktəbin kitabxanası
1985
Az-1083, Sahil qəs.,
E. Quliyev küç. 50a
446-40-28, 446-16-89

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 275 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
3836
3836

2418

1001

746

255

50
100

850
60
150

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Etibar ġirəliyev adına 274 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
1
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Mirzəyeva Ruqiyyə Əliş qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
410-53-65
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Xələfova Əlsurə Həmzə qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
410-63-06
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb kitab(xidməti) sənədlər:
xanası haqqında əsasnamə

7.

8.
9.
10.
11.
12.
- 276 -

Etibar Şirəliyev adına 274
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1985
Az-1063, Müşviqabad qəs.
274
410-00-55, 410-55-00

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
- 277 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
5148
5148
22

47379

22

10

10

1871

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.

9.

10.
11.

Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1

Neftçi Qurban adına 288 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.
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Neftçi Qurban adına 288
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1993
Az-1079, Lökbatan qəs.
545-09-35

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1

Məmmədova Zemfira
Məmməd qızı 545-03-34
Qafarova Təranə Şəfaət qızı
545-27-40

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
3718

2008
4
4156

3718

4156

8

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 280 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

4983

340
380

1800
345
384

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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294 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
1
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Yusifova Əminə Səfər qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
446-78-51
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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294 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2000
Az-1083, Ümüd qəs.
446-70-52

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 282 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
1930
1930

298

155

126

30
125

280

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Əhməd Zeynallı adına 302 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.
- 283 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Əhməd Zeynallı adına 302
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1967
Az-1081, Ələt qəs.
544-16-49

1

1
Manafova Şövkət
Mövlaqulu qızı 544-15-89
544-16-49

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
- 284 -

Məlumatlar və göstəricilər
2

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

7695

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

767

7584
14
97

70
697
565

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Mirzağa Məmmədov adına 303 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
- 285 -

Mirzağa Məmmədov adına
303 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1952
Az-1081, Ələt qəs.
012-544-08-50

1

1
Adilova Səbinə Böyükağa
qızı 544-08-50

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 286 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
306

2008
4
344
650

52

4

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 287 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

5

24
6

180
12
6

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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319 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
1
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Qəhrəmanova Təranə
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Rəhman qızı 446-40-27 44603-57
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 288 -

319 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1083, Sahil qəs.
012-544-08-50
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 289 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
9310
9310

3

3

451

443

8
350
22
10

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

320 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Əliyeva Şəfəq Qərib qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
410-86-67, 410-59-64
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəbin kitab(xidməti) sənədlər:
xanası haqqında əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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320 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1155, Müşfiqabad qəs.
410-86-67
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15.

Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)

16.

Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Bakı ŞTİ- nin digər
məktəblərinin kitabxanaları
ilə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

- 291 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
11714
11124
19

19
9
3
95
30

557

30

550
150
50

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.

9.

10.
11.

Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1

1

321 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,

7.

8.
9.
10.
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321 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1080, Lökbatan qəs.
544-63-21

2

2
Namazova İlahə Akif qızı
544-94-82
Balayeva Zinyət İlqar qızı
544-47-22
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 293 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
7343
7223
12
108

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 294 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

146

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Nərimanov rayonu
B. Sultanov adına 34 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 295 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

B. Sultanov adına 34 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1959
Az-1008, Ü. Bünyadzadə
küç.19
440-35-22

1

1

Cabbarova Səadət Cabbar
qızı 434-10-86, 050-644-3410

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 296 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
12333
12333

12333

12
7

1800

620

200
15
15

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Novruzov qardaĢları adına 36 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.
Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

10.

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

11.
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Novruzov qardaşları adına
36 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1936
Az-1078, Akademik
H.Əliyev küç. 45
440-91-82, 596-71-55

2

1
1

Smakova Xanım Nurəddin
qızı 440-91-92, 494-26-47
408-89-10
Həsənova Mələk Köçəri
qızı 440-91-92, 541-25-70,
579-78-44

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
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Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
13734
9964

3745
3556

189
8

3582

3556

23
3
492
30
23

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.

9.

10.
11.

Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1

M. Məmmədov adına 37 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.
Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
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M. Məmmədov adına 37
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1956
Az-1029, E. İsakzadə qəs.
012 566-52-27

2

Əliyeva Yeganə Yaqub qızı
050-363-65-31

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Əliyeva Vüsalə Şahin qızı
050-669-97-92

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən

Ġllər üzrə
2007
3
3754

2008
4
10743

3754

10743

30
35
33

3160

Exon mobil

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

112

R. Nəsrəddinov adına 39 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.

- 301 -

R. Nəsrəddinov adına 39
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1959
A.M. Cümə küç. 24
564-88-95

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1
Abdullayeva Zəmin Lətif
qızı
Baxışova Gülçöhrə Əliveys
qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

2.Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
22652
22652

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

2.

-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3.

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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478

1040

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

N. Nərimanov adına 45 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

N. Nərimanov adına 45 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1963
Az-1052, F.X. Xoyski
pr. 17
441-49-95

2

2

Ələsgərova Təranə Əilcan
qızı 050-343-76-22
Pənəhova Şəfa Mahmud
qızı 050-531-35-06

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
24250
24193
24250

24193
43

12
304

25

752
530
530

652
510
510

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

47 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
[

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
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47 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1952
Az-1078, Azadlıq pr. 139
440-96-25, 440-93-01

2

1
1

Buzmabuyk Ziyafət Eyyub
564-39-51 050-713-95-39
Həsənova Dilarə Əliyar qızı
440-82-26

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

14.
15.
16.

Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

Ġllər üzrə
2007
3
6297

2008
4
7383

64

24615

64
6
25

3269

1137

405
70
60

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1

T. Ġ. Həsənov adına 57 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
9.
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T. İ. Həsənov adına 57 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1950
Az-1154, Hidayətzadə
küç. 2
566-14-76

2

2

Göyüşova Aidə Məhərrəm
qızı 496-63-47
Mahmudova Sürəyya
Məhərrəm qızı 432-56-57

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.
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Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Köçərli adına res. uşaq
kitabxanası ilə

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
21708
21708
59

3256

65
59
6

2214

2107

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

425
20
20

73 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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73 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1995
Az-1029, Böyük Şor, Daş
karxanası
514-37-28

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.
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2

1
1
Əhmədova Təranə Əhliman
470-18-37 055-742-81-68
Əliyeva Aybəniz Usub qızı
514-92-15, 050-682-88-20

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
21000
20959
41
3705

41

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 312 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

9
1

3705

2895

17
420
60
60

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

82 saylı “Pilot” orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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82 saylı “Pilot” orta
məktəbin kitabxanası
1966
H.Əliyev pr. 101
567-00-11, 566-23-14

2

1
1

Ismaylova Amənə Rəcəbəli
qızı 562-44-71
Hacıyeva Asya Cahangir
qızı 570-55-05

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

III.

Kitabxananın əsas göstəriciləri

№

Məlumatlar və göstəricilər

1
1.

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 314 -

Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
3650
3650

3650

60
26
20

4055

89

916
21
19

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

F. H. Əliyev adına 93 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.
Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Hüseynova Maya İslam qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
564-52-02
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Əzimova Səlimə Fazil qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
564-82-69
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
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F. H. Əliyev adına 93 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1960
Az-1052, Ə.Əliyev küç.79
564-50-59

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

14.
15.
16.

Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
6088
6088

7

2688

600
18
10

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

177 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
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177 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1950
Az-1008, T.Şıxəliyev
küç. 13
012-496-28-37

3

1
2

Məmmədova Aygün Rəhim
qızı 496-28-37/ 424-48-30

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

10.

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

11.
12.
13.
14.
15.
16.

II.
№
1
1.

2

3

- 318 -

Qasımova Cəmilə Səməd
qızı 496-28-37/ 496-34-56
Səfərova Ümidə Yaşar qızı
(050)376-31-32

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

“Azərbaycan” nəşriyyatı

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından

Ġllər üzrə
2007
3
1147

2008
4
2983

22

11482

11482

22
6
7

4319

4319

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

487

487

3125

3125

673
35
30

742
40
34

1

1

Dilqəm Nəbiyev adına 178 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 319 -

Dilqəm Nəbiyev adına 178
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1960
Az-1033, A. Heydərov
küç.26 a
567-54-28

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

2

1
1
Səfərova Nazilə Aslan qızı
566-32-81,055-852-90-30
Cəfərova Sevinç İlham qızı
449-48-07, 055-632-03-30
320-14-36

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2

- 320 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
18711
18711

18711

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

2

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 321 -

-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

43
15
5

3439

2
61
950
22
18

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

M. H. ġəhriyar adına 193 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

M. H. Şəhriyar adına 193
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1935
Az-1033, N. Məmmədov
küç. 11
567-99-44
567-99-44

2

1
1
Əliyeva Gülbadam Xanbala
qızı 567-99-44, 566-44-93
Qurbanova Xeyrənisə
Firudin qızı 567-99-44
554-00-08, (070) 254-55-08

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
6434

50
233711

50
5
68

3345

978

400
75
70

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

10.
11.

A.Mustafayev adına 202 saylı riyaziyyat fənləri təmayüllü orta məktəbin
kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o

7.

8.
9.
10.
11.
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A.Mustafayev adına 202
saylı riyaziyyat fənləri
təmayüllü orta məktəbin
kitabxanası
1937
Ş.İ.Xətai pr. 47
562-86-07

2

1
1
Əsgərova Gülnarə Fəryad
qızı 496-35-54
Əliyeva Rabiyə İmkan qızı

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

13.
14.
15.
16.

cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən

Ġllər üzrə
2007
3
22379
22379

3

2822

26

2008
4

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

49

1

2
403

207 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.

- 326 -

207 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1960
A.Gəraybəyli küç. 76
562-86-07

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1
Yaqubova Ofelya Tirvəli
qızı 436-36-35
(050) 636-00-06
Fərmanlı Xəyalə İlham qızı
567-51-74

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2

3.
- 327 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
2935
2935

2935

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2935

5

360
120
240

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

N. Tağıyev adına 212 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 329 -

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

N. Tağıyev adına 212 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1963
Az-1052, F.X.Xoyski pras.
119
564-96-26

2

1
1
Ağamirova Əzizə Murtuz
qızı 564-17-62, 684-84-48
Nurullayeva Gülarə Sarir
qızı (055) 668-95-18, 59636-45

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 330 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
9021
3617
2

21
10
2
6758

5593

1165

1214
25
18

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

A.Vəliyev adına 258 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

A.Vəliyev adına 258 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1975
Az-1078, S.Rəhman küç. 12
440-21-02

2

1
1

Quliyeva Mehriban Fərman
qızı 564-28-88 343-56-48
440-21-02
Əhmədova Kifayət Söhbət
qızı 441-14-83, 440-21-02

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2

3.

4.
5.
6.
7.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
3785
1385
45

25
9
60
10498

10450

35
13

720
40
32

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1

Nəsimi rayonu
N. Axundov adına 1 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.

7.
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b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

N. Axundov adına 1 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1953
Az-1000, L.Tolstoy küç. 187
494-28-92

2

1
1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Useynova Zenfira Nazim
qızı 494-28-92, 492-21-84
Quliyeva Elmira Meydan
qızı 494-28-92, 561-33-76

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2

- 334 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
19543

2008
4
18446

19543

18446

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2507

2830

200

350
7500
37500

500
8500
47600

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Samir Hacıyev adına 5 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 336 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Samir Hacıyev adına 5 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1970
Az-1111, 4 mkr., Cavadzadə
küç. 68a
568- 48-07, 568-48-15

2

2

Məmmədova Kəmalə Arif
qızı 568-16-64, 568-48-15
Allahverdiyeva Səbinə Əli
qızı 568-48-15

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
12409

62

10
1

2947

2896

8

7
36
500
48
48

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

A. S. Loginov adına 8 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

- 338 -

A. S. Loginov adına 8 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1945
R. Behbudov küç. 11
493-33-21, 493-81-23

1

1
Əliyeva Nigar Musa qızı
493-81-93

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
- 339 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

4175

4239

4175

4239

4175

900
4239

2

5

15

1263

1993

70
70

80
80

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Namiq Məmmədov adına 9 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.
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Namiq Məmmədov adına 9
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1965
Az-1111, 2 mkr.,
H.Seyidzadə küç. 27.
568-55-50

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1

Qasımova Gülnarə Əyyub
qızı 568-55-50
Mehdiyeva Rəhimə Yusuf
qızı 568-55-50

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

“Qasid”, “Kaspi.”

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

2158

3097

24

62

590

270

13
2

27
2
518

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1342

3252

890
52
68

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

14 saylı orta məktəb kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 343 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1969
Az-1111, 3 mkr.,
A. Mustafayev küç. 21
530-23-77

2

2

Hüseynova Sevinc Oqtay
qızı 431-79-73
Qurbanova Mətanət Nazir
qızı 510-67-95

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

4387

4275

1119

173

735

820
20
40

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Elçin Cavadov adına 15 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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Elçin Cavadov adına 15
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1958
Az-1111, S. Rəhimov
küç. 145
494-13-51

2

1

1
Quliyeva Şəhla İslam qızı
477-09-20

Ümumtəhsil məktəb

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

kitabxanası haqqında
əsasnamə

(xidməti) sənədlər:
13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

13503

15831

1565

2190

240

302

8

8

3

3

190
20
19

250
34
32

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.

9.

10.
11.

Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1

Mehdi Hüseynzadə adına 19 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.
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Mehdi Hüseynzadə adına 19
saylı məktəbin kitabxanası
1964
Az-1111, 3 mkr.,
A. Mustafayev küç. 20
469-62-71

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1
Həsənova Tahirə Yavər qızı
560-12-57
Axundova Mirvari Zahid
qızı (055)868-92-56

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

6429

8135

6429

8135

21
126

95
997

20

23

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1808

1842

40

80
80

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Tahir Həsənov adına 23 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Qurbanova Şükufə Söhbət
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 491-33-84, 50312-33-86
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Nuriyeva Rəna Adil qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
498-12-72, 050362-00-29
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Tahir Həsənov adına 23
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1933
Az-1000, 28 may küç.16
493- 97-96

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 351 -

Məlumatlar və göstəricilər

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur
(o cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

6052

6866

19
21

11
15

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

3762

2

3346

224

22

500
100
50

500
60
30

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

28 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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28 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1961
Az-1022, B.Bağırova
küç. 638 məhəllə
494-99-48

1

1
Quliyeva Roza Hüseyn qızı
530-24-29

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

F.Köçərli adına uşaq
kitabxanası

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

774
774

529

81
774

774

56

280
35
35

180
25
25

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

35 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
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35 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1931
Ruhula Axundov küç. 27
440-53-96

2

1
1
Qasımova Mənsurə Qasım
qızı
440-16-27, 440 -07-29

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Hümbətova Çiçək Azər qızı
440 16 27

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

- 355 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

1699

2381

1699

2381

2776

2776

5

2776

2776

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

350
350
300

Ġlqar Əbülhəsənov adına 42 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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İlqar Əbülhəsən adına 42
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1958
Az-1007, Mir Qasımov
küç. 6
440-60-81

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

2

1
1
Balamedova Şahnaz
Nəsrəddin qızı 441-19-68
Əliyeva Rəsmiyyə Zaman
qızı 541-19-16

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

A. S. Puşkin adına mərkəzi
kitabxana

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 357 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

20157

20308

20157

20308

13727

22878

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 358 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

8

10

21

6409

6461

530
28
18

631
25
21

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Yusif Mirzəyev adına 44 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 359 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Yusif Mirzəyev adına 44
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1935
Şamil Xəzər küç. 108
494-09-03

2

2
Novruzova Zümrüd
Əlihüseyn qızı 565-09-71
Xəlifəzadə Sevinc Elman
qızı 495-31-30

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

M. Xəzər adına kitabxana

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 360 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

2904

3478

2904

3478

1262

1574

6

7

2445

245

2435

8

10

500
30
15

500
31
17

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

A. Novruzbəyli adına 46 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
- 361 -

A. Novruzbəyli adına 46
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1960
Az-1014, Süleyman
Rəhimov küç. 76
495-84-82

2

Məmmədova Təzəgül İsa
qızı 495-84-95
İbrahimova Vəfa Eldar qızı
448-11-23

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

“Öndər”,“Şərq-Qərb”,
“Bakı”

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

- 362 -

Məlumatlar və göstəricilər
2

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

15845

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından

460

-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

460

15845

3131

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

760

200
250

A. ġaiq adına 54 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 363 -

A. Şaiq adına 54 saylı orta
məktəbin kitabxanası
1976
A. Məhərrəmov küç. 37 a
431-24-30

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

Ömərova Zərifə Həvillah
qızı 431-19-89 441-02-53
Bağırova Kifayət Əli qızı
431-19-89 568-19-74

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

“Azərbaycan “

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

- 364 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
3858

46

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 365 -

-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

46
4

50

4242

8

10

789
21
17

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

RövĢən Nəsirov adına 111 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 366 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Rövşən Nəsirov adına 111
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1966
4 mkr., 20 yanvar küç. 1
431-39-89

2

1
1
Seyfullayeva Aidə Akif qızı
413-86-97
Əkbərova Aynur Asim qızı
(055) 799-62-40

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

“Öndər” “Şərq-Qərb”, “Bakı
Əlfərül”, “Çaşıoğlu” və s.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 367 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

2245

2265
1186

2842

8

2900

500
300
100

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

133 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.
- 368 -

133 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1945
Az- 1010, 28 may küç. 70
493-11-85

1

1
Həsənova Vera Ağalar qızı
495-10-90

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

əsasnamə
13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

I. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
- 369 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

23512

24590

23512

24590
19

105

8
3

265

550
45

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

151 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.

- 370 -

151 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1935
Az-1022, C. Hacıbəyli
küç. 22
440-28-68

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2
Orucova Minayə Becan qızı
440-28-68 441-05-02
Cəbiyeva Günay Rafiq qızı
440-28-68 441-13-09

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 371 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

14913

20260

14913

20260

2593

5

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 372 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2593

2593

300
300
250

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

152 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 373 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

152 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1948
Abbas Səhhət küç. 41
495-53-73

1

1

Məmmədova Elnarə Eldar
qızı 495-44-16 495-53-73

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 374 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

2122

2628

2122

2628

5

1922

250
60
40

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Saleh Poladi adına 159 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Saleh Poladi adına 159
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1962
1 mkr. Cavadxan küç. 1
431-00-48

2

1

1
Rəhimova Minayə
Həzrətqulu qızı 431-00-48
442-67-95
Qəhrəmanova Sevinc
Teymur qızı 475-96-69

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
- 376 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
7118
7118
16
60

16
8
3
60

566

611
105
6

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

160 saylı Klassik gimnaziyanın kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.

8.
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b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

160 saylı Klassik
gimnaziyanın
kitabxanası
1943
Az-1000, Azadlıq pr. 9
598-51-41
598-51-41

2

1
1

İsmayılova Gülnarə Rəcəb
qızı 598-51-41,439-73-23,

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

(055) 797-47-02
Nağıyeva Nailə Yusif qızı
598-51-41,494-50-21

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.
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Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

5983

6193

14834

16576

30

86

6
1

8
2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

3913

4589

3221

3732

684

832

8
10

17
30

1156
23
19

1254
28
36

1
1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Eldar Tağıyev adına 164 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Abbasova Nazilə Alyaz qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
440-16-63 431-86-41
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Müslümova Tahirə Sarı qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
440-16-63 441-02-14
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Eldar Tağıyev adına 164
saylı məktəbin kitabxanası
1950
Az- 1122, S. Rüstəm
küç. 31
440-16-63

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 381 -

Məlumatlar və göstəricilər

Ġllər üzrə

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

2007
3

2008
4

17881

19117

17881

19117

2718

3618

2718

6336

17
7

11
11
2718

3618

2718

3618

122
149

530
25
25

645
42
42

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Akif Abdullayev adına 211 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli itabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli itabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli itabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
- 382 -

Akif Abdullayev adına 211
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1963
Az-1102, 5 mkr. 20 yanvar
küç. 5
431-23-20 , 431-23-40

2

1
1

İsgəndərova Arəstə Cəfər
qızı 431-23-20 431-17-69

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
- 383 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
4579
4531
48

4531
4531

5
25
1021

324
650

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.

9.

10.
11.

Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

240 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
2
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Hüseynova Zəminə Şamil
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 431-65-69 560-12-65

7.

8.
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240 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1967
5 mkr., M. Cəlal keç. 26
431-65-69, 431-02-09

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Abbasova Mədinə Arşevil
qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

- 385 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
2836
2795
27
377

8

8
8
3

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

3255

472

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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Abdulla Rəhimov adına 247 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Rzayeva Elmira Balagül qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
568-69-80
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Zərgərova Dinara Rəşid qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
431-03-21
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Abdulla Rəhimov adına 247
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1969
Mir Cəlal küç. 68a
568-42-32, 568-55-21

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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II.Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 388 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
14992
14992

2779

2779

820
45

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Fəxrəddin Nəcəfov adına 266 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
- 389 -

Fəxrəddin Nəcəfov adına
266 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1983
Az-1111, 4 mkr., H.
Seyidzadə küç. 68
530-21-20

2

1

1
Hüseynova Ülviyyə
Nizami qızı 421-81-29
Məmmədova Azadə Fətiş
qızı 861-35-88

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
- 390 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

17527

20950

1588

5070

35
411
9

11
11

2728

225
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6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

292 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.
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292 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1996
Az-1111, 4 mkr. Seyidzadə
küç. 68
569-49-47

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
Orucova Afərin Telman qızı
569-49-47 409-85-12

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 392 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
12464
12464

12464

6

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 393 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1916

320
54
52

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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Nizami rayonu
3 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

3 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1974
Az-1160, Ə. Hacıyev küç.
28
423-76-89, 422-36-62

1

1
Dəmirova Jalə Eynulla qızı
423-76-89, 478-84-97.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
4544
4544

1

45

835

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

10 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

10 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1979
Az-1142, İ.Məmmədov
küç. 9
570-41-20, 475-31-03

2

2
Orucova Müşgünaz
Tanrıverdi qızı 570-41-20
(055)-685-01-95
Hacıyeva Vəsilə Sahəddin
qızı 570-41-20 423-15-22

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

19307

20690

19307

20690

6569
685

552

685

211
10
15
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7.

8.

9.

10.
11.

Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Kamil Əyyubov adına 12 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.

- 398 -

Kamil Əyyubov adına 12
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1974
Az-1060, Özbəkistan küç. 3
421-41-38

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

İsgəndərova Natavan Zakir
qızı 421-41-38 421-76-49
Ağayeva İradə Canəli qızı
421-41-38 421-21-75

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
7968

2008
4
9819

7968

9819

335

9
1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 400 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

3075

3075

401
5
3

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Məzahir Rüstəmov adına 32 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Məzahir Rüstəmov adına 32
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1963
Az-1060, Özbəkistan küç. 3
421-24-07, 514-87-34

2

1
1
Abbasova Nahidə Cəbrayıl
qızı 421-24-07 514-87-34
Hidayətova Vüsalə Kamal
qızı 421-24-07 423-50-02

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdə
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3475

4344

3475

4344

502

6

4023

3087

936
513
4
20

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Kamil Əliyev adına 61 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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Kamil Əliyev adına 61 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1965
Az -1196, Naxçıvanski küç.
37a
474-21-87

2

2
Əmirova Ziyafət Salman
qızı 477-87-16

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
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Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
22352
22352

18
10

3741

2837

750
143
14
593
20

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

12

X. Quliyev adına 62 saylı orta məktəb-litseyin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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X. Quliyev adına 62 saylı
orta məktəb-litseyin
kitabxanası
1964
Az-1096, Əzimzadə küç. 16
42- 25-07

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

2

Məmmədova Tamella
Əlihüseyn qızı 421-25-07,
423-29-05
Musayeva Tünzalə Cəmşid
qızı 421-25-07 ,569-43-31

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
18483
18483

113

848

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

8

2734

5

450
20
10

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

70 saylı məktəb-liseyin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Nəsibova Almaz Sadıq qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
474-05-38,570-21-76
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Mustafayeva Elnarə İbrahim
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı
561-59-25
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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70 saylı məktəb-liseyin
kitabxanası
1967
Az-1119, Çobanzadə
küç. 69
476-25-95

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 409 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

5147

5607

5147

5607
12

27

8
3
826

490

64

558

675
8
7

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Rəhilə Orucova adına 109 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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Rəhilə Orucova adına 109
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1966
Az-1096, Çobanzdə küç.43
476-25-87, 416-69-27

3

1
1
1
Əliyeva Naibə Məmmədəli
qızı 476-25-87 422-46-31
Qurbanova Lalə Murad qızı
476-25-87 423-24-42

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

“Şərq Qərb”, “Çaşıoğlu”,
“Ayna”

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

27449

25499

27449

25499

550
4

1924

12
278
136

452
452
840

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

129 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)

5.
6.

Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
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129 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1979
Az-1142, Nəsimi küç. 34
475-40-80, 421-55-88, 42154-77

2

1

1
Əmiraslanova Ülkər
Məhəmməd qızı 475-40-80

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

475-31-30
Abbasova Yaqut Abid qızı
475-40-80 570-67-15

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.
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Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
10133
10133

2993
7

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

4091

500
5
5

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Eldar Quliyev adına 145 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Eldar Quliyev adına 145
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1965
Az-1118, Ə. Kürçaylı küç.9
421-30-79

2

2

Mahmudova Gülnarə Ramiz
qızı 424-30-79 472-89-69
Məhərrəmova Fərəh Mayıs
qızı 421-30-79 422-17-25

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

“Şərq-Qərb”, “Çaşıoğlu”,
“Ayna”

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3723

4514

4

66
4
77

4163

820
820
900

1000
1000
1200

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

201 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
9.

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

201 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1964
Az-1031, Keşlə qəs.
Köndələn küç.2
514-80-11

2

2
Nəcəfova Nabat Tapdıq qızı
514-80-11 514-68-07
Hüseynova Ehtiram
İmamverdi qızı 514-80-11
070-303-06-07

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
- 418 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
24803
29472
24803

29472
42

21

27

6
2

10
2

3728

35

102

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə
alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

436
6
13

825
8
19

1

210 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 419 -

210 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1967
Az-1118, Q.Qarayev
küç. 736
421-64-48, 421-90-37

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

2

2

Muradxanova Dilqəm Həsən
qızı 422-18-24
İmanova Svetlana Yusif qızı
492-39-61

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

61,229,250 saylı məktəblər
“Şərq-Qərb”, “Çaşıoğlu”

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.
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Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
3390
2133

27
6527

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

6
1
1297

1017

280

550
7
6

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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Vüqar Sadıqov adına 214 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Qurbanova Laçın Yaqub qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
421-21-82
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Əliyeva Mehriban Şakir qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
478-99-89
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Vüqar Sadıqov adına 214
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1963
Az-1096, Rüstəmov küç. 36
423-20-68, 423-20-69

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
3469
3469
22
601
8
1241

22
17
10

18

8

10
861
35
30

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

220 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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220 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1967
Az-1118, E.Süleymanov
küç. 120a.
422-14-56, 422-20-23

2

2
Ağabəyova Svetlana
Əliyulla qızı
Həsənova Bənövşə
Balaqardaş qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№

1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
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Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər

2

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

3289

3289

3259
30

3259
30

4649

4649

30
5

30
5

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi

250

250

250

250

800
40
35

800
40
35

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.

9.

10.
11.

Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1

1

1

1

1

1

227 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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227 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1937
Az-1031, Keşlə qəs. Puşkin
küç. 19
514-68-35

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1
1
Nuriyeva Vüsalə Maşallah
qızı 514 68 35 , 514-72-16
Şahbazova Şəbnəm Akif qızı
514-68-35 , 457-70-91

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

4380

3980

4380
14

3980
5

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

11
9

19

515

375

5

340
7
5

437
7
5

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Yuri Kovalyov adına 229 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Yuri Kovalyov adına 229
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1964
Az-1118, Nəsimi küç. 34
421-55-88, 421-54-77

2

1
1
Məmmədova Əminə
Abdulla qızı 421-54-77
Ağayeva İradə Əjdər qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 430 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
3416
3416

3416

9

500
40

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Namiq Həmzəyev adına 238 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
- 431 -

Namik Həmzəyev adına 238
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1964
Az-1118, Ə. Kürçaylı küç. 3
421-30-18, 421-55-07

2

1
1

Salahova Laləzər Həsənpaşa
qızı 421-30-18
Səlimova Vəsilə Kərim qızı
421-30-18

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
- 432 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3313

4146

3313

4146

4146

23

750

800

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

300

242 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 433 -

242 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1968
Az -1119, Naxçıvanski 26
376-25-94

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1
1

Kərimova Sevinc Aftandil
qızı 476-38-39
Abbasova Solmaz Abbas
qızı 579-88-03

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

- 434 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

23170

25294

23170

25294

672

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 435 -

-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

4
8

13
8

1905

420

433

10
18

12
20

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

250 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 436 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

250 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1972
Az-1119, B.Nuriyev küç 45
474-08-41, 474-68-41
474-62-97

2

1
1
Mustafayeva Fatma
Məhəmmədəli qızı 474-0841
`

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 437 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
5836
5836

80

8

338
7

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

251 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o

7.

8.
9.
10.
11.
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251 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1974
Az-1119, B. Nuriyev küç. 69
474-78-52, 474-93-15

2

1
1

Hüseynova Samirə Məcid
qızı 474-78-52 , 470-48-31
Xəlilova Gülər Telman qızı
474-78-52 , 476-69-97

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

13.
14.
15.
16.

cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)

Ġllər üzrə
2007
3
6973

2008
4
5184

6971
2

5166
13
5

183
1883

73
2405

2
7
1
70
2993

13
5
8
2
50
304

515

445

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

ümumi sayı

537

787

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

12
8

16
12

Etibar Cəlilov adına 272 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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Etibar Cəlilov adına 272
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1985
Babək pr.23/89
474-10-71

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

3

1
1

1
Hüseynova Kifayət
Hacıxəlil qızı 474-10-71
Əsədova Çimnaz İsmayıl
qızı 474-10-71

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
22150
22150

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 442 -

-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

4308

1500
2737

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

277 saylı Ġdman təmayüllü orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

277 saylı İdman təmayüllü
orta məktəbin kitabxanası
1987
Az -1096, Naxçivanski 19
474-48-07, 474-11-82

1

1
Dəmirova Mədinə Cəlal qızı
474-00-68

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi nüsxə
alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

7514

8767

7514

8767

629

624

5

6

39

4

35
120
8
5

135
10
8

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
9. İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
10. Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
11. Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

291 saylı “Araz” Ekalogiya Liseyinin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
9.
- 445 -

291 saylı “Araz” Ekalogiya
Liseyinin kitabxanası
1994
Az-1033, Mayakovski
küç. 12
514-18-41

1

1

Hüseynova Sevinc
Fəxrəddin qızı 566-43-05,
514-18-41, (050)-502-58-74

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 446 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

9790

13612

9752
25

13341
41
218

3159

5671

8
5

10
2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

714

2478

714

2225

253

149
81
68

254
138
116

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

312 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.

Telefonu (kodunu göstərməklə)

5.
6.

Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 448 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

312 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az - 1029, Keşlə qəs.
H.Əliyev pr.100
567-10-45, 567-03-88, 56740-45

2

1

1
Səfərova Aynurə Xudeş qızı
055-610-80-78
Əsədullayeva Mina Ədalət
qızı 055-665-46-19

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 449 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
3898
3898

2
300

41

328

67

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Sabunçu rayonu
C. Cahangirov adına 4 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o

7.

8.
9.
10.
11.
- 450 -

C. Cahangirov adına 4 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1927
Balaxanı qəs. Şəfkət küç. 20
451-17-23

1

1

Əliyeva Məlahət İsmayıl
qızı

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

13.
14.
15.
16.

cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
- 451 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

25799

27668

25799
6

27668
10

7
1

2210

2401

2210

2401

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

ümumi sayı

170

260

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

110
110

110
110

Firuz Bayramov adına 22 saylı orta məktəbin kitabxanası
Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 452 -

Firuz Bayramov adına 22
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1992
Az-1039, Maştağa qəs. Daş
karxanası
551-00-88

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat
(o cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

3

2
1
Ağakişiyeva Gülşən
Məhəmmədəli qızı 551-0910

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

“Şərq qərb”, “Avrasiya
press”, “ Azərnəşr”

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

- 453 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3117

6108

3117

6108

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 454 -

-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

3

80

145
115

240
20
15

500
40
25

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

67 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı(əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumat:
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxana direktorunun (müdirinin) müavinlərinin soyadı,
adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.
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67 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1897
Az-1034, Sabunçu qəs.
Dağlıq küç. 47
450-21-32

2

2

Hacıyeva Həmayıl Üzeyir
qızı 450-21-32
Abbasova Vüsalə Fikrət
qızı 427-33-10

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1
1.

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
20787
23378
20787

23378

205

100

3765

824

205

100

1800
5400
9700

2500
7500
8000

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Zakir Bəhmənov adına 68 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
1
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Cəfərova Almas Yelmar qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
450-24-28 450-34-73
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
- 457 -

Zakir Bəhmənov adına 68
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1914
Az-1034, Sabunçu qəs.
Musabəyov küç. 31
450-24-28

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

19538

24063

19538

24063

15
6
3

19
8
4

683

1093

683

1093

290

350

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

40
36

50
45

69 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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69 saylı məktəbin
kitabxanası
1935
Az-1038, Balaxanı qəs.
M.Ə. Sabir küç. 16
451-14-32

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1
1
İbrahimova Umxanım
Məmmədağa qızı 451-14-32

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

16980

19780

16980

19780

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 461 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1
5
1
152
2410

1
7
4
150
2600

350
140
140

500
180
180

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Elxan Misirxanov adına 71 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:

7.

Elxan Misirxanov adına 71
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1980
Az- 1104, II Zabrat qəs.
İstixana kombinatı
550-24-89

2

- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

2

-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Paşayeva Elmira Musa qızı
550-24-89
Hüseynova Suqra İmran qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
17561
14923

6
1
4

250
25
15

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

72 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Həsənova Nəzakət Həmzə
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 425-24-82,055660-6936
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Səmədova Sevinc Şəmi qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
425-24-82, 0503894379
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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72 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1965
Az- 1040, Bakıxanov qəs.
F. Tağıyev küç.1
429-59-96

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.

Kitabxananın əsas göstəriciləri

№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
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Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

21507

28083

21475
32

25381
98

1250

1230

2388

3555

620

700

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

8
15

10
20

1

74 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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74 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1960
Az- 1092, Bakıxanov qəs.
Sülh küç. 19
428-12-32
428-51-73

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1.

2.
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1
1
Əzizova Rəna Cəmil qızı
(050)429-02-32
Fətəliyeva Səfa Fərrux qızı
055665-00-03

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№

2

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

2275

3876

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

5

5

200

200

582

582

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

X. Vəliyev adına 75 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

X. Vəliyev adına 75 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1956
Az-1104, II Zabrat qəs.
Xəzər küç. 1
550-24-05

1

1
Hüseynova Nargilə Qüdrət
qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 470 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

10476

11748

10476

11748

10476

11748

1850

830
830
830

650
650
650

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

78 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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78 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1920
Az-1037, Ramana qəs. 9-cu
mədən küç.63
451-35-64

2

1
1
Quliyeva Yeganə Niftulla
qızı 451-35-64
Abbasova Zəminə Camal
qızı 451-35-64

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

II.

Kitabxananın əsas göstəriciləri

№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

Ġllər üzrə
2007
3

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

- 472 -

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

2008
4
17815
17815

5
2

5
2

2860

2289

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

258
30
40

238
40
48

80 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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80 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1969
Az-1040, Bakıxanov qəs. Y.
Əliyev küç. 30
425-50-02
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1
1

Rüstəmova Lyudmila Əkbər
qızı 425-50-02

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3304

4620

2038

2966

27

13
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

4
1

5
1

1022

4164

150

250

150

250

40

50
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81 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Cəfərova Rəhilə Ədil qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
550-27-16, 550-51-74
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Hüseynova Əminə Həsrət
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 550-27-16
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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81 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1926
Az-1104, Zabrat qəs. Şirvani
küç.18
550-27-16
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II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 477 -

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

2132

3597

2132

3597

2513

2361

4

17
6
2

1643

422

1643

422

300
50
100

350
70
120
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Rixard Zorqe adına 90 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

Rixard Zorqe adına 90 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1939
Az-1112, Yeni Ramana qəs.
Y.Ramana küç. 13
452-3076, 458-23-15

2

1
1

Məhərrəmova Rəfiqə
Məmmədtağı qızı
452-50-25
Əzimova Minayə Komunalı
qızı 452-91-91
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12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
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Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

9623

10122

8350

8929

1273

2193

2093

579

44

2067

579

597

26
450

570
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

6
300

7
420

94 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 480 -

94 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1970
Az-1132, Bakıxanov qəs.
R.Axundov küç.94
428-47-08
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2
2

Mehdiyeva Esmiralda Xudaş
qızı 562-52-96
Məmmədova Səbinə Aydın
qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
26583
19363
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

4919

665
365
489
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Ilqar Əliyev adına 96 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Ilqar Əliyev adına 96 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1970
Az-1132, Bakıxanov qəs.
Sülh küç. 32
428-31-18

2

1
1
İsmaylova Ofelya Neymət
qızı 472-27-82
Quliyeva Səyyarə Bağı qızı
453-74-87

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 484 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

2289

3604

249

483

27
5

31
5

2878

3629

616
3
9

715
4
16

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

107 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Manafova Rəviyyə İzzət qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
425-49-97
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Əliyeva Telnaz Mirzəxan
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 428-23-27
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
- 485 -

107 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1965
Az-1040, Bakıxanov qəs.
M. Gəncəvi küç. 14
425-40-22, 425-49-97

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
- 486 -

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

9206

10042

9206

10042

4

24
11

375

578

19
410

524
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

19
25

25
32

C. Nurməmmədov adına 108 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 487 -

C. Nurməmmədov adına 108
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1956
Az-1039, Maştağa qəs.
H.Heydərov küç. 46
455-20-83

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1
Həsənova Natavan Ağababa
qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2

- 488 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

22431

24918

22431

24918

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 489 -

-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

31

11

2626

8
352
3
4

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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112 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 490 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

112 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1934
Az-1135, Pirşağı qəs.
Ə. Məlikov küç. 23
551-42-59

1

1
Hacıyeva Şahnaz Ağası qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 491 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

1747

2700

1747

2700
10

1747

2700

5

10
5

2090

2090

314
45
45

354
50
50

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

H. Ağaverdiyev adına 113 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
9.
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H. Ağaverdiyev adına 113
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1971
Az-1059, Kürdəxani qəs.
M. Adil Paşa küç. 4
551-81-06

2

1
1
Mustafayeva İradə
551-84-22

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.
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Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

2420

2988

2420

2988
10

2542

2898

10
5

5

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2445

2795

2445

2795

325
62
62

352
85
85

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

N. Nərimanov adına 128 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

N. Nərimanov adına 128
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1973
Az-1039, Maştağa qəs.
M. Hüseyn küç. 30
455-08-17

2

1
1
Quliyeva Yaxşıxanım
Əliyusif qızı 455-15-30
Rzayeva Zibaxanım
Mirteymur qızı 455-22-32

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

26056
26056

411

596

568

28
400
39
920

410
40
940

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

130 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

130 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1972
Az-1094, Nardaran qəs.
Abşeron küç. 2
455-89-65

2

1

1
Həsənova Sima Abbas qızı
455-89-40
Həsənova Aytən Rafiq qızı
455-89-40

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
- 498 -

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

2121

3134

2121

3134

120

145

341
40

372
50

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

E. Məhərrəmov adına 137 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.
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E. Məhərrəmov adına 137
saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1104, Ramana qəs.
Solxozu
451-57-92

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
Kuhi Xuraman Qədir qızı
451-57-92

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

2215

1683

2215

1683

4
1
76

6
3
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

260

112

300
50
36

420
60
45

1

1

1

1
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T. Ġsgəndərov adına 142 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
1
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Qarayeva Şəfəq Tofiq qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
455-68-24
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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T. İsgəndərov adına 142
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1978
Az-1094, Bilgəh qəs. 28
may küç. 44
455-68-24
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

6031

6453

6031

6453

120

9
120

150

30

10

23060

20

910
39
41

955
48
50

1
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Akif Qambayzadə adına 148 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Səfərova Şükufə Paşa qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
425-23-16
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Məlikova Telli Mehbalı qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
450-70-30
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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Akif Qambayzadə adına 148
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1937
Sabunçu qəs. R. Əfəndiyev
küç.65
450-12-41
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13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

5743

9780

5743

9780

357

487

8
1

2077

2674

950
120
50
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8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

C. Məmmədyarov adına 155 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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C. Məmmədyarov adına 155
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1937
Az-1034, Sabunçu qəs.
Əfəndiyev küç. 42
450-20-06
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

2

Cəfərova Kifayət Əvəz qızı
450-20-06
Həsənova Kifayət Həsən
qızı 450-20-06

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

15432
15432
38

15326

3203

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

10

2426

130

230
15
20

550
30
25
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N. Rzayev adına 169 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

N. Rzayev adına 169 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1936
Az-1040, Bakıxanov qəs. M.
Gəncəvi küç. 6
425-41-21, 428-23-36

2

1
1
Suleymanova Valentina
Viktorovna 421-60-88
Qədimova Rəhilə Ağa qızı
425-64-71

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
3286
3286

45

2903

653

2757
970
120
75

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

170 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Cəfərova Zərifə Fərəc qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
425-46-73
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Cəbrayılova Solmaz Kamal
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 459-94-81
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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170 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1932
Az-1037, Sabunçu qəs.
S. Hüseyn küç.13
450-20-91

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
- 512 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

13065

17029

10627

14147

4
1

5
1

2438

2882

430

580

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

20
80

30
100

C. Cabbarlı adına 187 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 513 -

C. Cabbarlı adına 187 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1936
Az- 1039, Maştağa qəs.
Məktəb küç .19
455-27-45

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

- 514 -

2

2
Quliyeva Xalidə Əlibala qızı
455-26-36
Rəhimova Ülkər Ağarza qızı
455-23-39

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

1771

4876

2041

4146

730

730

1932

3020

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

2.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 515 -

Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

5
5

4640

4640

4540

4540

100

100

2000
980
700

2000
1000
750

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

188 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 516 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

188 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1961
Az-1098, Pirşağı qəs.,
2 saylı sovxoz
551-62-96

1

1
İsmayılova Elmira Əhməd
qızı 551-60-05,551-62-96

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 517 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

12403

15345

12403

15345
26

12403

15345

2253

2253

500
60
60

510
75
75

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

192 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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192 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1936
Az-1037, Zabrat qəs.
R.Axundov küç. 27
550-24-07

2

1
1

Mehbaliyeva Səliqə Əliş
qızı 550-24-07
Qənbərova Sevinc Cahangir
qızı 550-24-07

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
- 519 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

6553

6632

6553

6632
41

653

662

6

4
6

2881

2881

650

853

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

70
70

85
85

E. Ağayev adına 198 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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E. Ağayev adına 198 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1937
Az- 1037, Ramana qəs.
Haqverdiyev küç. 33
451-30-13

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1

Rəsulova Səbahət Vəzirxan
qızı 451-30-53

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

16820

16832

24

24

13082

12

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

3

5

718

200
7
20

250
9
25

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Kamal Məmmədov adına 209 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
1
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Mehdiyeva Tükəzban Mehdi
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 455-03-49
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
M. S.Ordubadi adına
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
mərkəzi kitabxana
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Kamal Məmmədov adına
209 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1962
Az- 1039, Maştağa qəs.
A. Əbdülkərim küç. 93
455-03-49

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 524 -

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

13795

15858

6839
6

7282
4

5
1
1775

2217

1775

2217

280
45
55

240
47
58

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

215 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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215 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1995
Az- 1034, Sabunçu qəs.
Aydinbəyov küç.9
450-20-26

2

1
1

Mahmudova Firəngiz
Nəriman qızı 450-20-26
İsmayılova Həbibə Rafiq
qızı 450-20-26

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Dilbazi adına kitabxana

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

- 526 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

14080

16525

14080

16504
21

2498

3000

1655

502

11
832

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

470
5885
18150

500
3100
9345

Tahir Hacıyev adına 252 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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Tahir Hacıyev adına 252
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1973
Az- 1132, Bakıxanov qəs.
S. Qocayev küç.31
428-42-19

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1.

2.
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1

1
Mirzəyeva Solmaz Baba qızı
428-07-04
Əliyeva Rəna Allahverən
qızı 428-92-17

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№

2

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
4603
1807
10
796

16

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

10
6

2139

3884

1800
40
50

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

255 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

255 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1973
Az-1039, Maştağa qəs. Şəfai
küç. 49
455-01-32

1

1
Zeynalova Kifayət Rəcəbli
qızı 455-01-32

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

18168

19247

18168

19247

4
1

4
2

3463

3463

300
150
418

350
180
506

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

M. Ə. Sabir adına 259 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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M. Ə. Sabir adına 259 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1976
Az- 1038, Balaxani qəs.
Səfəvilər küç. 3
451-17-03

2

1
1

Xəlfəyeva Cəmilə Səməd
qızı 451-17-03

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

20390

22724

20390
6

22724
4

7
1

2441

2623

2441

2623

351
61

368
75

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

61

75

1

1

271 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
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271 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1985
Az-1092, Bakıxanov qəs.
Axundov küç. 25
428-93-56

2

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
Tağıyeva Məryəm Paşa qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

6579

6599

5079

5079

30

30

400

40

7

7

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

4683

254

1000
40
4

1200
40
4
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Ə. Vahid adına 293 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta təhsilli kitabxanaçılar
1
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Hüseynova Nailə Seyidislam
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 455-23-48
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Şahbazova Könül Nurəddin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 455-23-48

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Ə. Vahid adına 293 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1991
Az-1039, Maştağa qəs.
Nizami küç. 9
455-23-48

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

23223

18223

23223

18223

2706

35
7

5

370
420
375

440
230
200

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Riyaziyyat, informatika, kimya, biologiya təmayüllü 295 saylı orta məktəbin
kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.

Telefonu (kodunu göstərməklə)

5.
6.

Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Ağasıyeva Əzəmət İldırım
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı (055)778-36-86
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
İsmaylova Suqra Tofiq qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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Riyaziyyat, informatika,
kimya, biologiya təmayüllü
295 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2004
Az-1097, Nardaran qəs.
Abşeron küç. 2
455-88-42, 455-89-17

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

“Qaya”,”Səma-M”

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.
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Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
1856
966
22

966

22
5
2
966
867

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

13

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

412
80
140

296 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

Telefonu (kodunu göstərməklə)
4.
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
5.
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296 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2003
Az-1104, Ramana qəs. Yeni
qəsəbə
451-52-36

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1
Muradova Narıngül Vahid
qızı 451-52-36

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 542 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

8967

10465

8967

10465

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 543 -

-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

12
3
1

12
6
2

1342

119

1342

119

200
20
15

280
25
20

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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305 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 544 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

305 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2004
Az-1135, Pirşağı qəs.Yeni
yaşayış masivi
551-65-05

1

1

Məmmədova Təranə
Nurəddin qızı 551-64-02

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəricilər
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 545 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3728

4661

3728

4661

770

1188

4

6

770

1188

149
37
25

195
47
44

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

307 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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307 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2006
Az-1104, Zabrat qəs.
R. Axundov küç. 55
550-01-92

2

2
Rzayeva Sevda Umud qızı
451-55-81,(050)583 09 99
Şixəliyeva Mətanət Vahid
qızı

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

.

4.
5.
6.
7.
- 547 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

10409

10409

10125
12
100

10125
24
260

150

411

79

305

12

24

7
60
100

20
1
260
256

100

256

600
35
35

800
50
50

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

309 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər

7.

7.

- 548 -

b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

309 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1132, Maştağa qəs.
A.Əbdülkərim küç.93
428-03-09, 55-03-49

1

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Əliyeva Validə Neman qızı
428-03-09

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 549 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3612

4125

5
3

6
4

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 550 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

457

80
4
20

120
5
25

36

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

310 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Şirəliyeva Gülarə Şami qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
425-21-64
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 551 -

310 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1104, Bakıxanov qəs.
Yavər Əliyev küç. 30a
425-53-36

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 552 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

1044
1044

18

15

85

100

450
755

27
190

9701

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

311 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Quliyeva Gözəl Məhərrəm
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 4-50-61-13
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Hacıyeva Gülnar Namiq qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
428-06-97
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
- 553 -

311 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1034, Sabunçu qəs.
Şəhər şossesi, döngə 6
550-83-02

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

- 554 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

8677

12714

8677

12714

6

6

108

392

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

100

186

15

20

Səbail rayonu
Məmməd Rahim adına 7 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 555 -

Məmməd Rahim adına 7
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1928
Az-1001, Üzeyir Hacıbəyov
küç. 28
493-00-06

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

2
Sofiyeva Elmira Əlihüseyn
qızı 493-00-06

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

- 556 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

22736

22736

9736

9736

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 557 -

-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

5

5

60

8

211
15
15

289
22
22

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

C. Əsgərov adına 50 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 558 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

C.Əsgərov adına 50 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1938
Az-1023, Məktəb meydanı
40
581-23-50

1

1

Salamova Aynurə Akif qızı
581-08-01

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 559 -

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

9460

10694

9443
17

10665
12

17

12

10
1

5

85

12

314
2500
2500

299
2000
2000

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Mehman və MüĢvüq Məhərrəm oğlu Nəbiyev qardaĢları adına 51 saylı orta
məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Ağayeva Şəfiqə Kərim qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
581-07-81
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Rızayeva Dürdanə İbrahim

7.

8.
9.
- 560 -

Mehman və Müşvüq
Məhərrəm oğlu Nəbiyev
qardaşları adına 51 saylı orta
məktəbin kitabxanası
1900
Az-1023, Ömər Faiq
Nemanzadə küç. 3
581-51-94

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

qızı 430-15-72

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№

Məlumatlar və göstəricilər

1

2

1.

2.

3.

- 561 -

Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3604

3307

3604
25

3307

4

3743

90

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1300
960
960

1

1

91 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 562 -

91 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1937
Xanlar küç. 34
491-21-45, 491-19-03

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1
1

Qurbanova Ulduz Knyaz
qızı 491-21-45

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

“Təhsil “ nəşriyyatı

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 563 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

4391

3468

4391

1000
400

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 564 -

-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

10
1
660

3236

660
50

800
1200
2100

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

132 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Məmmədova Tamilla Xəlil
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 051-884-58-77
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Təhmasib Nihad Çingiz oğlu
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
598-32-34
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 565 -

132 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1930
Az-1001, İstiqlaliyət küç.
33/35
492-75-17

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 566 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3482

1263

3482

1263

450

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

“Ġstedad” Beynəlxalq Təhsil Kompleksi 134 saylı məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
- 567 -

“İstedad” Beynəlxalq Təhsil
Kompleksi 134 saylı orta
məktəbin kitabxanası
1937
Azadlıq pr. 9
492-60-13
492-27-32

2

1
1
Tahirova Şahnaz Səyyad
qızı (050)-358-56-93
Xatimova Əminə Müslim
qızı 492-02-52

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
- 568 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
5207
5150

20
12
3
519

519

1297

1400

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

1297
1000

1400
1200

1

Etibar Əliyev adına 162 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 569 -

Etibar Əliyev adına 162
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1936
Az-1023, Ömər Faiq
Nemənzadə küç. 15
581-37-08

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1
1

Muradova Nəzakət Bəndalı
qızı 581-39-69
Paşayeva Gilə Qubad qızı
491-09-48

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 570 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

4446

4289

4446

4289
530

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 571 -

-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

4599

3796

3
800
1214
210
200

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

163 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

163 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1964
Az-1003, Aydın Məmmədov
küç. 86
491-04-31

2

1
1

QədiməliyevaVüsalə
Məhəbbət qızı 491-04-31
Şükürova Könül
(050) 420-57-03

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 573 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3082

5363

442

74

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Eldar Məmmədov adına 189 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
3
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
1
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Cəlilova Tahilə Abbas qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
478-22-35
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Əhmədova Yeganə Vaqif
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 561-93-02
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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Eldar Məmmədov adına 189
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1937
Az-1001, Nigar Rəfibəyli
küç. 6
492-52-93
492-52-91
mekteb -189 @ mail.ru.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

- 575 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3613

4359

3613

4359
29

3746

6

6

30

30

465

500

20
10

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

510
8
8

640
10
10

1

1

1
1

1
1

1
18

1
20

2

2

Osman Mirzəyev adına 190 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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Osman Mirzəyev adına 190
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1947
Az-1001, Nigar Rəfibəli
küç. 8
492-48-74, 491-00-76

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

2
Kərimbəyli Esfira Səttar qızı
492-48-74
Əsgərova Laləzar İsmayıl
qızı 492-48-74

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
Məlumatlar və göstəricilər
1
1.

2.

- 577 -

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

9000

12346

4442

7904

40
45

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 578 -

-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

7

4155

4155

716

716
90
90

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Milli Qəhrəman Riad Əhmədov adına 203 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
1
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Əliyeva Ülvüyyə Səfər qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
91, 163 saylı məktəb
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Milli Qəhrəman Riad
Əhmədov adına 203 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1938
Az-1003, Xanlar küç. 5
491-00-76

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 580 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3800

5500

3400

4500

12

12

300

150
100
100

310
160
120
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9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

236 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
- 581 -

236 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1966
Az-1021, Badamdar qəs.
Nurədin Paşayev küç 2
502-82-78

2

1

1
Salmanova Mətanət Sadıq
qızı 439-83-35
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11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

- 582 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

18957

12502

18957

12502

144

39

24
12
4
30

772

10
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

850
1840
5520

Tofiq Məmmədov adına 239 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 583 -

Tofiq Məmmədov adına 239
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1960
Az-1021, Badamdar qəs.
Məktəbli küç. 16
502-79-59

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar

2

1
1

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Cəfərova Kifayət Firudin
qızı 502-85-39
Hüseynova Günay Zahid
qızı 502-85-39

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

“Təhsil”, “Azərbaycan”,
“Bayramoğlu”

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 584 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

3452

3870

3452

3870
26
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Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 585 -

Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

324

359

5
2

26
26
8
1
30

1250
35
35

1270
40
40

10

13
377
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Suraxanı rayonu
Q. Qəhrəmanov adına 65 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 586 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Q. Qəhrəmanov adına 65
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1934
Az-1091, Zığ qəs., İdris
Süleymanov küç. 1
478-94-12

2

1

1
Quliyeva Iradə Cəlil qızı
478-89-63
Məmmədova Rəvayət
İsgəndər qızı 478-94-04

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 587 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
1688

2008
4
2801

50

100

50

10

12

26
5

213

213
400
300
250

450
350
270

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Ə. Məmmədov adına 76 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
- 588 -

Ə. Məmmədov adına 76
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1976
Az-1089, Hövsan qəs.
Cəbrayılxan Məmmədov
küç. 3
457-89-35
457-89-35

2

2
İbadova Rübabə Almurad
qızı 457-89-35
İsmayılova Sədaqət Səttar
qızı 457-89-35

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

196, 281məktəb
kitabxanaları

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
- 589 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
30941
30941

9811

2821

2821

1250
1281
1316
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7.

8.

9.

10.
11.

Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

T. Ġsmayılov adına 79 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 590 -

T. İsmayılov adına 79 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1922
Az-1043, Bülbülə qəs.,
Laçın Səlimov küç. 14
452-01-83

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1
Hüseynova Südabə
Mirhüseyn qızı 452-01-83

Ümumtəhsil məktəbi
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 591 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları

Ġllər üzrə
2007
3
4119

2008
4
4445

4119

4445

5

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 592 -

-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2

2

1500

50
20
20

74
25
30

83
30
26

91
36
29

1

1

1

1
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A.Muradov adına 84 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 593 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

A. Muradov adına 84 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1925
Az-1049, Əmircan qəs.
Nefçi küç. 14
452-21-46

1

1

Babayeva Həqiqət
Böyükağa qızı 452-21-46

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 594 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
10877
11170
1746

3234

9131

7936

5
10

12
10

150

240

150

240

210
30
15

250
35
10
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

R. Abidov adına 85 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
2
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Məmmədova Xəyalə Müşrüf
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 452-14-07,458-09-05,
(055)875-86-50
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Abasova Umleylqa Taleh
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 452-14-07,(050)556-8769
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.

9.

10.
11.
- 595 -

R.Abidov adına 85 saylı orta
məktəbin kitabxanası
1902-ci il
Az-1042, Yeni Suraxanı
qəsəbəsi,V mədən ev 18
452 14 07

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəbin
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
- 596 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi

Ġllər üzrə
2007
3
3370

2008
4
2439

3370

2439

112

60

640

308

755

705
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6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

87 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 597 -

87 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1928
Az-1042, Əmircan qəs.,
İlqar Məmmədov küç. 4
452-39-85

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1

1
Antonova Olqa Dmitriyevna
452-39-85,452-24-78
Salayeva Leyla Novruz qızı
452-39-85,452-29-51

Ümumtəhsil məktəbin
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 598 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
21694
22900
5229

6405

16465

16495

242

346

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

15
5

20
5

2375

3037

806
35
20

985
60
55

1

1
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89 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Əliyeva Pərvanə Ədalət qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
458-72-39,477-62-71
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Əliyeva Natəvan Teymur
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 458-72-39,458-77-39
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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89 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1964
Az-1050, Yeni Suraxanı
qəs., Zahid Xəlilov küç. 1
458-72-39
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II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 601 -

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
1949

2008
4
2976

1949

2976

3027

292
15
12

385
30
20

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

N. Salamov adına 97 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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N. Salamov adına 97 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1937
Az-1049, Əmircan qəs.,
Məktəbli küç. 1
452-40-51

1

1
Rəfiyeva Rəfiqə Əbdül qızı
452-24-76,452-40-51
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____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəricilər
№
1
1.

2.

3.

- 603 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3
6855

2008
4
6858

5978

7444

4

5

6

17

1682

2304

40

76

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

262
23
21

347
36
32

Əmi Məmmədov adına 101 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 604 -

Əmi Məmmədov adına 101
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1937
Az-1050, Yeni Suraxanı
qəs., Tağıyev küç. 18
458-78-25

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

2

2

Sübhanova Səidə Firuz qızı
458-78-25,458074-96
İsmaylova Gülcamal
Hüseyn qızı 458-78-25,45874-03

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəricilər
№
1
1.

2.

- 605 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

Ġllər üzrə
2007
3
4535

2008
4
5520

4535

5520

985

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 606 -

-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

41

350
10
10

400
15
15

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

N.Rəfiyev adına 104 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

N.Rəfiyev adına 104 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1969
Az- 1047, Qaraçuxur qəs.,
Cəlal Qurbanov küç. 3
427-60-02,427-73-61

2

2

İsmaylova Gülnarə Nəsib
qızı 427-60-02,448-74-75
Zeynalova Naibə Kamil qızı
427-60-02,448-72-20

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Kitabxananın əsas göstəricilər

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3
3255

2008
4
4816

53
350

107
744

1
139

1100
35
3997

1220
37
4630

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

A. Səfərov adına 114 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
3
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Bağırova Ülviyyə Faiq qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
452-38-84
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Əliyeva Nərgiz Mikayıl qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
452-38-84;
Eyvazova Səbirə Hafiz qızı
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.

10.
11.
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A. Səfərov adına 114 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1966
Az-1042, Əmircan qəs.,
Zulal Tağıyev küç. 14
452-38-84

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
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Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Kitabxananın əsas göstəricilər

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi

Ġllər üzrə
2007
3
3252

2008
4
3511

3252

3511

3540

8438

3
1

26
8
9

3540

8438

5

215
15

1400
35

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

9

15

1

1

E. Cəfərov adına 118 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 611 -

E. Cəfərov adına 118 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1974
Az-1089, Məktəbli küç. 24a
457- 41-26

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1.

2.

- 612 -

2

Mustafayeva Tovuz Talış
qızı 458-96-63
Qardaşova Afət Tofiq qızı
457-53-48

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№

2

Kitabxananın əsas göstəricilər

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

9161

10723

9161

10723

294

58

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2
3

70

118

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

140 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
1
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Şükürova Sevinc Arif qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
452-00-95;452-24-49
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
“Çaşıoğlu” nəşriyyatı

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 614 -

140 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1972
Az-1043, Bülbülə qəs., Şərq
küç. 1
452-00-95

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəricilər
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 615 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
5540

2008
4
8247

5540

8247

15

5

130
5

2000

150
1

146
25
26

154
31
24

1

1

1

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Rəsul Ənnağıyev adına 141 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Mövsümova Zəminə Səmid
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 050-488-79-91
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Məlikova Zəminə Sabir qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
427-63-28
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o

7.

8.
9.
10.
11.
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Rəsul Ənnağıyev adına 141
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1935
Az-1047, Qaraçuxur qəs.
Məktəbli küç. 7
427-44-26

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

13.
14.
15.
16.

cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
- 617 -

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Kitabxananın əsas göstəricilər

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
10457
10740

53
150

1443

3739
300

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

150
150

C. Rəhimov adına 146 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 618 -

C. Rəhimov adına 146 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1961
Az-1047, Qaraçuxur qəs.,
Nizami İsmaylov küç. 1
427-35-46

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

2

Seyidova Sevda Şahvəddin
qızı 427-20-54
Səfərova Sveta Rəhim qızı
427-28-25

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3
3294

2008
4
3590

3294

3590

31758

3296

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 620 -

-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

10363

72

10363

72

936
670
27

820
31

7

9

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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A. Aqarunov adına 154 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

A. Aqarunov adına 154 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1936
Az-1049, Əmircan qəs.,
Cabir Əliyev küç. 3
452-41-78

1

1

Əliyeva Nailə Tofiq qızı
452-41-78;452-45-05

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3
2440

2008
4
2584

2440

2584
38

38
3

4

2602

2602
8

326
2
4

342
3
5

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

M. Bayramov adına 196 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa))
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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M. Bayramov adına 196
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1955
Hövsan qəs., Rüfət
Abdulayev küç. 10
457-91-58

2

1
1
Rəhimova Güldanə Əzim
qızı 457-91-85
Məmmədova Çinarə Kazım
qızı 457-91-85

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
- 624 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3
1742

2008
4
1746

1742

1746

2739
2739

1
6
3

8
3

3

340

520

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

340
132

520
208

1

N. Nərimanov adına 208 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 625 -

N. Nərimanov adına 208
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1938
Az- 1043, Bülbülə qəs.
Nərimanov küç. 42
452-09-72

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1

Məmmədova Təhminə Zakir
qızı 452-09-72;452-22-13

Ümumtəhsil məktəbinin
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Çaşıoğlu

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 626 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

Ġllər üzrə
2007
3
1453

2008
4
2403

1453

2403

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 627 -

-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2

30
2

1781

162

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

226 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Nəsibova Samirə Yusif qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
452-01-43
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Eminova Kəmalə Xəlil qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
452-01-43
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəbin
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 628 -

226 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1964
Az- 1043, Bülbülə qəs.,
S.Bəhlulzadə 59a
452-01-43

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 629 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3
3328

2008
4
4678

3328

4678

4

537
4
1

11

400
40
50

550
60
75
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9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

D. Məmmədzadə adına 232 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
- 630 -

D. Məmmədzadə adına 232
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1955
Az- 1043, Bülbülə qəs., 3
mədən
452-11-79

2

1
1
Bayramova Vüsalə Əli qızı
452-11-79;452-23-55
Kərimova Yaqut Ağamutay
qızı 452-11-79

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəbinin
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
- 631 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4

1100

2229
1

17100

20229

7
2

4
5

2232

2891

300

501

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

8
250

6
300

E. Qaranzadə adına 270 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 632 -

E. Qaranzadə adına 270
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1984
Az-1089, Hövsan qəs.,
Fizuli Bayramov küç.
457-89-11

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1

1
Hacıyeva Minarə Həmzə
qızı 457-95-81;457-89-11
Rəhimova Sevda Tərxan qızı
457-96-10

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 633 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar

Ġllər üzrə
2007
3
2430

2008
4
3021

2430

3021

35

128

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

5

5

429

83

780

1050

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

F. A. Eyvazov adına 275 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
2
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Qaxiyeva Rəhilə Səyyad qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Məmmədova Maral Əli qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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F. A. Eyvazov adına 275
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1986
Az-1133, Yeni Günəşli qəs.,
“AB” Y/Sahəsi
477-17-39

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 636 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
3378

2008
4
4425

3378

4425

2

3
110

200

248

867
35
3093

937
38
4010

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

P. Ġsmayılov adına 278 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:

7.

P. İsmayılov adına 278 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1987
Az- 1133, Yeni Günəşli
qəsəbəsi,y/s V
477-16-79

2

- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

2

-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
8.
9.
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-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

Quliyeva Mənsurə Əliabbas
qızı 496-14-07
Həsənova Şamama Haşım
qızı 477-07-74

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :

2007
3
1955

Ġllər üzrə
2008
4
2169

1955

2165

762

637

4
1

4
1

-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
2.

Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

480

920
3
4000

1110
3
4350

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

279 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 640 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

279 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1987
Az- 1133, Yeni Günəşli qəs.,
AB massivi
477-17-38

2

1
1
Abbasova Ludmila Rüstəm
qızı 477-37-30
Məmmədova Aynurə Əli
qızı 831-61-10

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
17500

2008
4
19500

5048

5048

5

6

1500

1431

2800

2931

500
80
100

650
100
150

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

M. Mehdiyev adına 280 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o

7.

8.
9.
10.
11.
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M. Mehdiyev adına 208
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1987
Az- 1089, Hövsan qəs. İlqar
Əhmədov küç. 13/14
məhəllə
457-67-88

2

2
Məhəmmədova Məlahət
Balış qızı 457-69-68
Abbasova Rəna Qorxmaz
qızı 457-60-78

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

13.
14.
15.
16.

cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
- 643 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi

Ġllər üzrə
2007
3
2186

2008
4
2213

2690

2690

425

449

4
3

5
4

3690

3859

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

V. Mirzəliyev adına 281 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 644 -

V. Mirzəliyev adına 281
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1988
Az- 1089, Hövsan qəs.,
İ. Əhliman küç. 4
457-60-78

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1
1

Əlixanova Səyyarə
Həmzəbəy qızı 457-85-21
Quliyeva Nuridə Nasif qızı
448-52-90;457-60-78

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 645 -

Məlumatlar və göstəricilər

2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları

Ġllər üzrə
2007
3
5540

2008
4
5781

5631

5971

484

1252

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 646 -

-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

2

2

266
32

32
1057

1205

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

N. Əliyev adına 282 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 647 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

N. Əliyev adına 282 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1988
Az-1133, Günəşli qəs.,
D massivi
477-13-72

2

1
1
Aşurova Tamam Ağa qızı
477-13-72
Qasımova Şirvanə Qasım
qızı 477-13-72

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 648 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
4483

2008
4
4972

4483

711

84
795

4

765

760
740
3500
2900

800
4100
3700

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

B. Qulamoğlu adına 285 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
- 649 -

B. Qulamoğlu adına 285
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1990
Az- 1131, Yeni Günəşli qəs.,
Samir Cəfərov küç.
477-02-85

2

1
1
Mirzəyeva Əsmər Səyyar
qızı 477-02-85;428-09-92
Məmmədova Səmayə
Ramazan qızı 477-02-85

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
- 650 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi

Ġllər üzrə
2007
3
5262

2008
4
6993

5262

6993

105
1236

169
1509

600
25
2990

800
27
3800

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.

9.

10.
11.

Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

S. Abdullayev adına 290 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

7.
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S. Abdullayev adına 290
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1994
Az-1133, Yeni Günəşli qəs.,
D massivi
477-68-51

2

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Baxşəliyeva Yaqut Ağakişi
qızı 477-68-51;477-49-78
Mövsümova Tahirə İsmayıl
qızı 477-68-51;477-54-80

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
1430

2008
4
2950

1430

2950

711

84
795

7

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

44

7

736
3300
2632

798
3960
2880

1

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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315 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

315 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1040, Dədə Qorqud
yaşayış sahəsi
427-84-86

1

1

Mirzəyeva Nuranə Fətulla
qızı 427-2254;(055)675-7581

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 655 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
3316

2008
4
4188

3303

4188

3303

4175

13

4

2

28

2

28

45

73

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

316 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

7.

8.
9.
10.
11.
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316 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az- 1128, Bülbülə qəs.,
Samir Əliyev küç.
458-63-28

2

1
1

Allahverdiyeva Gülnar İsa
qızı 458-63-28
Abdullayeva Aynurə
Mamed qızı 458-63-28

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
- 657 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı

Ġllər üzrə
2007
3
1305

2008
4
2431

1305

2431

23

29

385

551

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

317 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 658 -

317 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az- 1091, Zığ qəs., İdris
Süleymanov küç.
478-79-88
478-79-88

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1

1
Səmədova Heyran Fərman
qızı (055)854-52-39

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları

Ġllər üzrə
2007
3
1686

2008
4
2104

1690
16

2090
14

47

92

47

6

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 660 -

-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

35
12

5
1

37

7

30
70
200
180

170
250
220

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

318 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
2
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Əhmədova Almaz Razim
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 448-78-57
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Əhmədova Gülnar Nadir
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 477-58-27(055)895-4556
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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18 saylı ort3a məktəbin
kitabxanası
2007
Az- 1048, Qaraçuxur qəs.
Şərq massivi 16
427-74-21
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 662 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
1161

2008
4
1161

1158
3

1158
3

80
17158

57
3058

3

3

75

200
25
25

1
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы да
нных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Yasamal rayonu
ġəfiqə Əfəndizadə adına 13 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
2
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Muradova Məhəbbət Şirzad
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
qızı 432-21-21
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
Nuriyeva Jalə Turab qızı
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
432-62-78
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o

7.

8.
9.
10.
11.
- 663 -

Şəfiqə Əfəndizadə adına 13
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1965
Az-1122, Şərifzadə
küç. 173
432-91-46
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12.

13.
14.
15.
16.

cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar
Х

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
- 664 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)

Ġllər üzrə
2007
3
3595

2008
4
3969

3595

3969

714

1013

714

1013
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

ümumi sayı

630

700

Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

30
35

42
50

M. MüĢfiq adına 18 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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M. Müşfiq adına 18 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1966
Az-1009, Şıxəli Qurbanov,
küç. 6/10
494-50-31
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

2

1
1

Quliyeva Pakizə Kamil qızı
Eminova Şahzadə Sənan qızı
ABŞ, Rusiya

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 666 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr

Ġllər üzrə
2007
3
4361

2008
4
4506

2320

2337

279
1050

299
1560

25
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 667 -

-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

5
3
2793

8
8
600
3092

2793

299

1050

1560
746
20
18

1126
30
25
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Eldar Məmmədov adına 21 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 668 -

Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

Eldar Məmmədov adına 21
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1962
Az-1100, Mirəli Seyidov
küç. 27
432-00-12; 432-37-18

2

2
Balayeva Zümrüd Ağabala
qızı 432-98-24
Əliyeva Rəhilə Əli İslam
qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3
1397

2008
4
1552

1397

1552
12

2250

2913

2250

2913

985
30
36

1021
35
42
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9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Aslan Ağaverdiyev adına 31 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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Aslan Ağaverdiyev adına
31 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1930
Az-1002, Fuad
İbrahimbəyov küç. 17
495-28-06

2

1

1
İbrahimova Gülü Məhərrəm
qızı 541-09-97
İbrahimova Sevinc Hüseyn
qızı

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3
1060

2008
4
2084

1584

2084

2084

2084

22
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

25
30

30
35

A. Ġ. Məmmədov adına 38 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatları

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 672 -

A. İ. Məmmədov adına 38
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1977
Az- 1138, D. Bünyadzadə
küç. 113
435-72-99, 432-91-47
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1.

2.
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1

Abbasova Səbinə Rasim qızı
(055)860-39-95

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№

1

Kitabxananın əsas göstəricil

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları

Ġllər üzrə
2007
3
5109

2008
4
5281

5109

5281

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 674 -

-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

6

1487

2262

200
60

300
70

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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M. J. Cuvarlinski adına 52 saylı orta məktəbin kitabxanası
12. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

- 675 -

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

M. J. Cuvarlinski adına 52
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1966
Az- 1012, Şərifzadə
küç. 207
432-90-58

2

1
1

İbrahimova Şəfiqə
432-19-24
Məmmədova İradə Şəməd
qızı 432-29-24

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
3
1456

2008
4
1551

1456

1551

186

94

1551

456

900
100

1000
130

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

53 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatl
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.
- 677 -

53 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1961
Az-1053, Zahid Xəlilov
küç. 35
438-11-79

2

1
1
Süleymanov Nigar Bəhram
qızı 433-86-22
Abbasova Nəzakət Rəcəb
qızı 449-85-79

Ümumtəhsil məktəb kitabxanası haqqında əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

- 678 -

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb

Ġllər üzrə
2007
3
1979

2008
4
1253

1979

1253
79

114

51
6

7

844

143

30
180

90
208

12
10

590
18
15

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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8.

9.

10.
11.

-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)
х

R. D. Nəcəfov adına 60 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.
Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.
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R. D. Nəcəfov adına 60
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1950
Az -1090, Murtuza
Muxtarov küç. 205
436-96-84

1

1

Quliyeva Gülzadə Davud
qızı

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Rusiya

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

- 680 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)

Ġllər üzrə
2007
3
1451

2008
4
1458

1451

1458

279
1050

299
1260

3

4

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

790

790

300
20
15

350
25
20

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Faiq Rzayev adına 150 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
1
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
1
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Qocayeva Afət Cəfər qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
432-26-13, 432-10-53
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
225 saylı məktəb
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Faiq Rzayev adına 150 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1935
Süleyman Tağızadə küç. 50
492-26-13

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

- 683 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün

Ġllər üzrə
2007
2008
3
4
13428
13461
10215

100

100

6

6

4292

4292

770
18
22

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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9.

10.
11.

İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Milli Qəhrəman M. Ə. Ġbrahimov adına 153 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)

7.

8.
9.
10.
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Milli Qəhrəman M. Ə.
İbrahimov adına 153 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1962
Az-1153, Abdula Şaiq
küç. 236
438-80-96

2

1
1
Abdullayeva Züleyxa Adil
qızı 438-80-96
Quliyeva Sevinc Həmidağa
qızı 439-85-76

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

- 685 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
6040
6040

137
666

7

3537

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

700
35
20

158 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
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158 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1961
Az-1100, Akim Abasov
küç.6
432-67-32
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

1
1
Məşədiyeva Şayəstə Qəşəm
qızı 432-67-32
Qocayeva Gülsüm İsrail qızı
434-30-12

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr

Ġllər üzrə
2007
3
1070

2008
4
1260

32

1

304

140

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

5

5

1070

1260

1800
120

2000
180
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C. Cabbarlı adına 161 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
1
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
1
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Yəhyayeva Afaq Sovqat qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
432-47-45;438-13-36
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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C. Cabbarlı adına 161 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1934
Qədirli küç. 27
438-13-36

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
- 690 -

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
5708
2631

12
811

140
70
40

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Ġlqar Ġbrahimov adına 167 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatları
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)

7.

8.

9.
10.
11.
- 691 -

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)

İlqar İbrahimov adına 167
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1960
Az- 1122, Şərifzadə
küç. 152
432-87-96

2

2

Rəvanova Məlahət
Böyükağa qızı
050-362-38-39
Səfərəliyeva Cəlalə Akif qızı
050-418-63-12

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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12.

Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

13.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

14.
15.
16.

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

“Çaşoğlu” nəşriyyatı

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi

Ġllər üzrə
2007
3
3840

2008
4
5667

3840

5667

2804

3007

556
17

658
24
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6.
7.

8.

9.

10.
11.

Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

20

27

S. S. Axundov adına 172 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatl
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 693 -

S. S. Axundov adına 172
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1936
Az- 1073, Xəzər pr.
438-05-81

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1.

2.

- 694 -

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№

Zamanova Tahirə
Məmmədzadə qızı
438-05-81 ; 310-05-41

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)

Ġllər üzrə
2007
3
1335

2008
4
1450

1335

1450

450
420

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

- 695 -

-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

16
300
30
2266

38

4

170
83
100

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
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M. N. Tusi adına 173 saylı orta məktəbin kitabxanası
12. Kitabxana haqqında ümumi məlumatl
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
1
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
1
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
Paşayeva Vəzifə Əlikişi qızı
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
430-25-18
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
Ümumtəhsil məktəb
(xidməti) sənədlər:
kitabxanası haqqında
əsasnamə
Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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M.N.Tusi adına 173 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1934
Az- 1067, Nərman
Nərmanov küç. 101
438-05-31

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
1156

2008
4
2167

1156

2167

700

2
150
475

4

406
70
35

14

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

H. Aslanov adına 175 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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H. Aslanov adına 175 saylı
orta məktəbin kitabxanası
1953
Az -1065, İnşaatçılar pr.7
438-50-60

2

2

Səfərova Xumar Fuad qızı
432-19-40
Məmmədova Samirə Həmid
qızı
Rusiya

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

“Çaşıoğlu” nəşriyyatı

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
5717

64

19

18

2072

91

5
190
20
80

200
30
100

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.

9.

10.
11.

-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

176 saylı orta məktəbin kitabxanası
I.

Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar

7.

-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
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176 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1932
İnşaçılar pr. 7
438-11-57

2

2

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

1
1.

2.

3.
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Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II.
№

Rüstəmova Kəmalə Yusif
qızı 530-07-64
Yusifova Vüsalə Rəsul qızı
438-12-15

Kitabxananın əsas göstəriciləri

Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
4191

4134

3305

15

12

580

710

6

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

100
40

110
50

Telman Abbasov adına 225 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumat
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)

- 702 -

Telman Abbasov adına 225
saylı orta məktəbin
kitabxanası
1964
Az-1073, Ələskər Ələkbərov
küç. 507/511
438-11-84

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

2

2

Cəfərova Pakizə Ağateyyub
qızı 439-68-40
Şərifova Səbinə Nəriman
qızı 581-19-50

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları

Ġllər üzrə
2007
3
2248

10

2008
4
2248

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
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-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

199

215

660
35
27

665
45
30

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

286 saylı orta məktəbin kitabxanası
I. Kitabxana haqqında ümumi məlumatlar
1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.
4.
5.
6.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)
Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
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Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

286 saylı orta məktəbin
kitabxanası
1992
Az-1006, Yeni yasamal 2
432-88-99

2

2

Mahmudova Təranə Eyyub
qızı

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə
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II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb
-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):

Ġllər üzrə
2007
3
2308

2008
4
3000

25
20

565

783

38
14
608
608

600

320

132
14
14

157
25
25
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10.
11.

-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

I.

308 saylı orta məktəbin kitabxanası
Kitabxana haqqında ümumi məlumatl

1.

Kitabxananın rəsmi adı, və onun qısaldılmış variantı

2.
3.

Yaranma tarixi
Poçt ünvanı (indeksi göstərilməklə)

4.
5.
6.

Telefonu (kodunu göstərməklə)
Kitabxananın faksı(əgər vardırsa)
Kitabxananın elektron poçtunun və İnternet saytının
ünvanı (əgər vardırsa)
Kitabxana əməkdaşları haqqında məlumatlar
a)Say üzrə
- Kitabxanada işləyənlərin ümumu sayı
o cümlədən:
- mütəxəssislər
- texniki işçilər
b)Ġxtisas üzrə
-ali ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-ali qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta qeyri ixtisas təhsilli kitabxanaçılar
-orta təhsilli kitabxanaçılar
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) soyadı, adı,
atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın direktorunun (müdirinin) müavinlərinin
soyadı, adı, atasının adı və telefonları (iş, ev, mobil)
Kitabxananın xarici ölkələrlə əməkdaşlığı (hansı ölkə,
hansı sahə)
Kitabxana assosiasiyasına üzvülüyü haqqında məlumat (o
cümlədən xarici assosiasiyalar)
Kitabxananın gündəlik işində istifadə olunan normativ
(xidməti) sənədlər:

7.

8.
9.
10.
11.
12.
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308 saylı orta məktəbin
kitabxanası
2007
Az-1006, Yeni Yasmal qəs.
Əsəd Əhmədov küç.
433-33-45

2

2
İmanova Nazı Soltan qızı
432-95-05
Zeynalova Səbahət Tofiq
qızı 070-370-01-00

Ümumtəhsil məktəb
kitabxanası haqqında
əsasnamə
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13.
14.
15.
16.

Avtomatlaşmanın əsas istiqamətləri (kitabxanada
avtomatlaşdırılan proseslər)
Kitabxanada istifadə olunan avtomatlaşdırılmış sistem
Kitabxananın Kitabxanalararası Abonementdə (KAA)
iştirakı (hansı kitabxana ilə)
Əməkdaşlıq etdiyi nəşriyyatlar

II. Kitabxananın əsas göstəriciləri
№
1
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
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Məlumatlar və göstəricilər
2
Kitabxana fondunun ümumi həcmi (cəmi)
O cümlədən :
-kitablar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-digər materiallar
Fondun komplektləşdirilməsi:
-cəmi necə adda kitab və kitabça daxil olmuşdur (o
cümlədən hədiyyələr)
Kitabların nüsxələrinin sayı
-dissertasiyalar (namizədlik və doktorluq)
-dissertasiyalar (magistr)
-avtoreferatlar
-elektron informasiya daşıyıcıları
-audio və video vasitələr
-qəzetlər
-jurnallar
-digər materiallar (not, xəritə, buklet, prospekt və s.)
Kitabxanaya hədiyyə olunan kitabların ümumi sayı
O cümlədən:
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar
2004-cü il tarixli 56 saylı Sərəncamı ilə
-Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatından
-M.F.Axundov adına Milli Kitabxanadan
-F.Köçərli adına Respublika Uşaq kitabxanasından
-ABŞ səfirliyindən
-digər səfirlik və xarici nümayəndəliklərdən
-beynəlxalq təşkilat və qurumlardan
-müəlliflərdən
-digər mənbələrdən
Kitabxananın oxucularının (istifadəçilərinin)
ümumi sayı
Oxucu gəlişi
Kitab verilişi
Məcburi nüsxələr haqqında məlumatlar (Məcburi
nüsxə alanlar üçün):
-neçə adda məcburi nüsxə alınıb

Ġllər üzrə
2007
3

2008
4
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8.

9.

10.
11.
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-cəmi məcburi nüsxələrin sayı
Kompyuterlərin ümumi sayı
O cümlədən:
-lokal şəbəkədə
-internetə çıxışı olan
-oxucular üçün
İnternet haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-internetə qoşulan kompyuterlərin sayı
-internetdən istifadə edənlərin sayı:
O cümlədən:
-Kitabxana əməkdaşları
- istifadəçilər
Elektron kataloq haqqında məlumat(əgər vardırsa):
-Elektron kataloqun həcmi
Kitabxana resurslarının ümumi həcmi
Məlumat Bazaları (MB), Базы данных (БД),
O cümlədən:
-elektron kataloqdakı yazıların sayı
-“Diyarşünaslıq” MB (БД)
-başqa MB (БД)

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

ƏLAVƏLƏR
Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının
QANUNU
Bu qanun vətəndaşların Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit olunmuş təhsil
hüququnun təmin edilməsi sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini və təhsil fəaliyyətinin
tənzimlənməsinin ümumi şərtlərini müəyyən edir, təhsilin ayrı-ayrı pillələri üzrə müvafiq
qanunların və digər normativ hüquqi aktların qəbul edilməsində baza rolunu oynayır.
Azərbaycan Respublikasında təhsil dünyəvi və fasiləsiz xarakter daşımaqla, vətəndaşın,
cəmiyyətin və dövlətin maraqlarını əks etdirən strateji əhəmiyyətli prioritet fəaliyyət sahəsidir.
Azərbaycan Respublikasında təhsil insan hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiyalara və
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı digər beynəlxalq müqavilələrə əsaslanır, təhsil
sahəsində milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərin prioritetliyi əsasında dünya təhsil sisteminə
inteqrasiya olunaraq inkişaf edir.
I fəsil
Ümumi müddəalar
Maddə 1. Əsas anlayıĢlar
1.0. Bu qanunda istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:
1.0.1. abituriyent - ali təhsil və ya orta peşə-ixtisas təhsili müəssisəsinə qəbul olunmaq
üçün müvafiq sənədləri təqdim etmiş şəxs;
1.0.2. adlı təqaüd - təhsildə uğurlu nəticələri ilə xüsusi fərqlənən, təhsil müəssisəsinin
ictimai-mədəni həyatında fəal iştirak edən təhsil alanların həvəsləndirilməsi üçün dövlət, hüquqi
və fiziki şəxslər tərəfindən konkret şəxsin adına təsis olunan təqaüd;
1.0.3. adyunktura - hərbi təhsil müəssisəsində doktoranturaya bərabər tutulan yüksək
ixtisaslı elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması forması;
1.0.4. akademiya - müəyyən sahə üzrə ali və əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən,
fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsi;
1.0.5. akkreditasiya - təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin dövlət təhsil standartlarına
uyğunluğunun və onun statusunun müəyyənləşdirilib təsdiq edilməsi proseduru;
1.0.6. attestasiya - hər bir təhsil pilləsində və səviyyəsində təhsilalanların təhsildə
nailiyyətlərinin və təhsilverənlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi proseduru;
1.0.7. bakalavr - bakalavriatı bitirmiş şəxslərə verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi;
1.0.8. bakalavriat - müvafiq ixtisaslar üzrə geniş profilli mütəxəssis hazırlığını həyata
keçirən ali təhsilin birinci səviyyəsi;
1.0.9. distant (məsafədən) təhsil - tədris prosesinin elektron, telekommunikasiya, proqramtexniki vasitələr əsasında təşkil olunduğu təhsilalma forması;
1.0.10. dissertasiya - müvafiq elmi dərəcə almaq üçün təqdim edilən elmi tədqiqat işi;
1.0.11. dissertant - dissertasiya işini yerinə yetirən şəxs;
1.0.12. doktorant - doktoranturada təhsil alan şəxs;
1.0.13. doktorantura - ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi, doktorluq elmi dərəcəsinin
alınmasını həyata keçirən yüksək səviyyəli elmi-pedaqoji kadr hazırlığı forması;
1.0.14. dosent - ali təhsil müəssisəsində müəllimlərə verilən elmi ad və seçkili vəzifə;
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1.0.15. elmlər doktoru - elm sahələri üzrə doktoranturada verilən ən yüksək elmi dərəcə;
1.0.16. evdə təhsil - müvafiq təhsil proqramlarına uyğun olaraq ümumi təhsilin evdə təşkili
forması;
1.0.17. əlavə təhsil - vətəndaşların hərtərəfli təhsil tələbatını ödəmək məqsədi ilə əlavə
təhsil proqramları əsasında verilən təhsil;
1.0.18. fəlsəfə doktoru - elm sahələri üzrə doktoranturada verilən yüksək elmi dərəcə;
1.0.19. fərdi təhsil - müxtəlif səbəblərdən uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslər,
habelə müəyyən bir sahə üzrə xüsusi istedadı ilə fərqlənən şagirdlər üçün tətbiq edilən təhsil
forması;
1.0.20. fəxri professor (doktor) - elmi-pedaqoji təcrübəsi və fəaliyyəti ilə fərqlənən
professorlara və dosentlərə, eləcə də dünya elminin və təhsilinin inkişafında xüsusi xidmətləri
olan xarici ölkə alimlərinə və ictimai xadimlərinə ali təhsil müəssisəsi tərəfindən verilən
akademik ad (dərəcə);
1.0.21. formal təhsil - dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan təhsil forması;
1.0.22. gimnaziya - əsasən humanitar sahədə istedad və qabiliyyəti ilə fərqlənən şagirdlər
üçün təmayüllər üzrə təhsil xidmətləri göstərən ümumtəhsil müəssisəsi;
1.0.23. informal təhsil - özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmənin forması;
1.0.24. innovasiya - müxtəlif təşəbbüslər, elmi tədqiqatlar əsasında formalaşan mütərəqqi
xarakterli yeniliklər;
1.0.25. institut (ali məktəb) - müstəqil və ya universitetlərin struktur bölməsi olaraq,
konkret ixtisaslar üzrə ali təhsilli mütəxəssis hazırlığını və əlavə təhsil proqramlarını həyata
keçirən, tətbiqi tədqiqatlar aparan ali təhsil müəssisəsi;
1.0.26. ixtisas - müvafiq təhsil sənədində təsbit olunan peşə, bir peşə daxilində fəaliyyət
növü;
1.0.27. ixtisaslaşma - müvafiq peşə-ixtisas təhsili istiqamətinin tərkib hissələrindən biri
üzrə alınan peşə ixtisası;
1.0.28. kampus - müvafiq maddi-texniki bazaya və infrastruktura malik təhsil kompleksi
(şəhərciyi);
1.0.29. kollec - orta ixtisas proqramları əsasında təhsil xidmətləri göstərən və subbakalavr
peşə-ixtisas dərəcəsi vermək hüququ olan təhsil müəssisəsi;
1.0.30. konservatoriya - musiqi sahəsi üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlayan ali
təhsil müəssisəsi;
1.0.31. qeyri-formal təhsil - müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi məşğələlərdə əldə
edilən və dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan təhsil forması;
1.0.32. lisenziya - təhsil fəaliyyətinə dövlət tərəfindən verilən xüsusi razılıq;
1.0.33. lisey - ümumi və tam orta təhsil səviyyələrində istedadlı şagirdlər üçün müvafiq
təmayüllər üzrə təhsil xidmətləri göstərən ümumtəhsil müəssisəsi;
1.0.34. magistratura - ali təhsilin ikinci səviyyəsi;
1.0.35. magistr - magistraturanı bitirmiş şəxslərə verilən ali elmi-ixtisas dərəcəsi;
1.0.36. nostrifikasiya - təhsil haqqında sənədin ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi
proseduru;
1.0.37. professor - yüksək elm və təhsil göstəricilərinə (xüsusi qabiliyyət tələb edən sahələr
istisna olmaqla) nail olan təcrübəli elmlər doktorlarına verilən elmi ad, ali təhsil müəssisəsində
seçkili vəzifə;
1.0.38. rezidentura - tibb ixtisasları üzrə baza ali təhsili əsasında həkim-mütəxəssis
hazırlığı forması;
1.0.39. sərbəst (eksternat) təhsil - müxtəlif səbəblərdən ümumi təhsildən kənarda qalan
şəxslərə təhsil almaq və ya təhsilalana ümumi təhsilin hər hansı pilləsini vaxtından əvvəl
bitirmək hüququ verən təhsilalma forması;
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1.0.40. subbakalavr - orta ixtisas təhsili pilləsində məzunlara verilən peşə-ixtisas dərəcəsi;
1.0.41. təhsil krediti - fənnin məzmununa və həcminə uyğun olaraq onun
mənimsənilməsinə ayrılan vaxtın ölçü vahidi;
1.0.42. tədris planı - müvafiq təhsil pilləsində tədris olunan fənlərə və dərsdənkənar
məşğələlərə ayrılan saatların miqdarını müəyyən edən əsas tənzimləyici sənəd;
1.0.43. təhsil - sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və
onun nəticəsi;
1.0.44. təhsil investisiyası - təhsilin inkişafına sərmayə qoyuluşu;
1.0.45. təhsil proqramı (kurikulum) - təhsilin hər bir pilləsi üzrə təlim nəticələri və
məzmun standartlarını, tədris fənlərini, həftəlik dərs və dərsdənkənar məşğələ saatlarının
miqdarını, pedaqoji prosesin təşkili, təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi və monitorinqinin
aparılması sistemini özündə əks etdirən dövlət sənədi;
1.0.46. təhsil məhsulu - təhsil sahəsində innovasiyalar, orijinal təhsil və fənn proqramları,
təlim metodları sistemi, təhsil modulları, təhsil layihələri;
1.0.47. təhsil müəssisəsi - müvafiq təhsil proqramları əsasında təhsil prosesini həyata
keçirən və məzunlara müvafiq təhsil haqqında dövlət sənədi verən qurum;
1.0.48. təhsil müəssisəsinin muxtariyyəti - müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
dövlət təhsil müəssisəsinə verilən müstəqillik;
1.0.49. təhsil françayzinqi - təhsil məhsullarının müvafiq şərtlərlə (təhsil müəssisəsinin
rəsmi adının və fərqləndirici nişanlarının saxlanılması, müəlliflik hüququnun qorunması və s.)
daxili və ya beynəlxalq təhsil bazarında reallaşdırılması üzrə kompleks xidmətlər sistemi;
1.0.50. həkim - baza ali tibb təhsili almış məzunlara verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi;
1.0.51. həkim-mütəxəssis - müvafiq təhsil proqramlarına əsasən rezidenturanı bitirmiş
şəxslərə verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi;
1.0.52. tyutor - ali təhsil müəssisəsində akademik məsləhətçi;
1.0.53. universitet - ali təhsilin bütün səviyyələri üzrə geniş spektrli mütəxəssislər
hazırlığını, əlavə təhsil proqramlarını həyata keçirən, fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatlar
aparan çoxprofilli aparıcı ali təhsil müəssisəsi.
Maddə 2. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
2.1. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasından, bu qanundan, təhsil sahəsinə aid olan digər normativ hüquqi
aktlardan və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən ibarətdir.
2.2. Təhsil qanunvericiliyinin əsas məqsədi təhsil sahəsində vətəndaşların konstitusiya
hüququnun təmin edilməsindən və qorunmasından, icra strukturlarının, təhsilalanların və
təhsilverənlərin, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquq və vəzifələrinin düzgün müəyyən
edilməsindən, onlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsindən, təhsil sisteminin sərbəst
fəaliyyəti və inkişafı üçün hüquqi təminatların yaradılmasından ibarətdir.
2.3. Bu qanun Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən dini təhsil müəssisələrinə,
xarici dövlətlərin diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları yanında təhsil müəssisələrinə
şamil edilmir.
Maddə 3. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri
3.0. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri aşağıdakılardır:
3.0.1. humanistlik - milli və ümumbəşəri dəyərlərin, şəxsiyyətin azad inkişafının, insan
hüquqları və azadlıqlarının, sağlamlığın və təhlükəsizliyin, ətraf mühitə və insanlara qayğı və
hörmətin, tolerantlıq və dözümlülüyün prioritet kimi qəbul olunması;
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3.0.2. demokratiklik - təhsilalanların azad düşüncə ruhunda tərbiyə edilməsi, təhsilin
dövlət-ictimai əsaslarla təşkilində və idarə edilməsində səlahiyyət və azadlıqların
genişləndirilməsi, təhsil müəssisələrinin muxtariyyətinin artırılması;
3.0.3. bərabərlik - bütün vətəndaşların bərabər şərtlər əsasında təhsil almasına imkanlar
yaradılması və təhsil hüququnun təmin olunması;
3.0.4. millilik və dünyəvilik - milli və ümumbəşəri dəyərlərin qorunması və onların
dialektik vəhdətinin təmin edilməsi əsasında dünyəvi təhsil sisteminin yaradılması və inkişaf
etdirilməsi;
3.0.5. keyfiyyətlilik - təhsilin mövcud standartlara, normalara, sosial-iqtisadi tələblərə,
şəxsiyyətin, cəmiyyətin və dövlətin maraqlarına uyğunluğu;
3.0.6. səmərəlilik - təhsilin və elmi yaradıcılığın daim inkişaf edən, faydalı və son nəticəyə
istiqamətlənən müasir metodlarla təşkili;
3.0.7. fasiləsizlik, vəhdətlik, daimilik - mövcud təhsil standartları, tədris proqramları və
planları əsasında təhsilin bir neçə səviyyədə əldə edilməsi imkanı, təhsilin ayrı-ayrı pillələri
arasında sıx dialektik qarşılıqlı əlaqənin təmin olunması və onun insanın bütün həyatı boyu
ardıcıl davam etməsi;
3.0.8. varislik - təhsil sahəsində əldə olunmuş bilik və təcrübənin ardıcıl olaraq növbəti
nəslə (dövrə) ötürülməsi;
3.0.9. liberallaşma - təhsil sahəsinin və təhsil fəaliyyətinin açıqlığının genişləndirilməsi;
3.0.10. inteqrasiya - milli təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə səmərəli formada
qoşulması, uyğunlaşması və qovuşması əsasında inkişafı.
Maddə 4. Təhsilin əsas məqsədi
4.0. Azərbaycan Respublikasında təhsilin əsas məqsədi aşağıdakılardır:
4.0.1. Azərbaycan dövləti qarşısında öz məsuliyyətini dərk edən, xalqının milli ənənələrinə
və demokratiya prinsiplərinə, insan hüquqları və azadlıqlarına hörmət edən, vətənpərvərlik və
azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş və şəxsiyyət
yetişdirmək;
4.0.2. milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş
dünyagörüşünə malik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və
praktiki biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli mütəxəssis-kadrlar
hazırlamaq;
4.0.3. sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və ixtisasın daim
artırılmasını təmin etmək, təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq.
Maddə 5. Təhsil hüququna dövlət təminatı
5.1. Dövlət hər bir vətəndaşın təhsil alması üçün müvafiq şəraitin yaradılmasına təminat
verir və təhsilin hər hansı pilləsindən, səviyyəsindən və formasından məhrum edilməsinə yol
vermir.
5.2. Dövlət cinsindən, irqindən, dilindən, dinindən, siyasi əqidəsindən, milliyyətindən,
sosial vəziyyətindən, mənşəyindən, sağlamlıq imkanlarından asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşa
təhsil almaq imkanı yaradılmasına və ayrı-seçkiliyə yol verilməməsinə təminat verir.
5.3. Dövlət mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, bütün təhsil müəssisələrinə işə
qəbulda, vəzifələrə təyin olunmada və ya seçilmədə, əməyin stimullaşdırılmasında, təhsil
müəssisələrinə qəbul olunmada, təhsilalanların təqaüdlə təmin edilməsində, ixtisasların
seçilməsində, biliyin qiymətləndirilməsində, məzunların işlə təmin edilməsində, təhsilin növbəti
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pillədə davam etdirilməsində, ixtisasın artırılmasında və təhsil sahəsində digər məsələlərdə
kişilər və qadınlar üçün bərabər imkanlar yaradılmasını təmin edir.
5.4. Dövlət hər bir vətəndaşın icbari ümumi orta təhsil almaq hüququnu təmin edir. Dövlət
təhsil müəssisələrində hər bir təhsilalan pulsuz ümumi təhsil almaq hüququna malikdir. Dövlət
orta ixtisas təhsilində və ali təhsilin hər bir səviyyəsində qanunvericiliyə uyğun olaraq
təhsilalanların yalnız bir dəfə pulsuz təhsil almaq hüququnu təmin edir.
5.5. Dövlət əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq təhsil müəssisələrinə ixtisaslı kadr
hazırlığı üçün dövlət sifarişləri verir və məzunların müvafiq işlə təmin olunmasına şərait yaradır.
5.6. Dövlət maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq, istedadlı şəxslərin təhsilini davam
etdirməsinə təminat verir, sosial müdafiəyə ehtiyacı olanların təhsil almasına şərait yaradır.
5.7. Dövlət milli təhsil ənənələrinin qorunmasına, inkişafına və innovasiyaların tətbiqinə
təminat verir.
5.8. Dövlət xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təhsili ilə bağlı xüsusi layihələr və
proqramlar həyata keçirir.
Maddə 6. Təhsil sahəsində dövlət standartları
6.1. Təhsil sahəsində dövlət standartları fərdin, cəmiyyətin, dövlətin tələbatına uyğun
olaraq, elmi-pedaqoji prinsiplər əsasında hazırlanan və müəyyən dövr (5 ildən az olmayaraq)
üçün vahid dövlət tələblərini əks etdirən ümumi normalar məcmusudur.
6.2. Dövlət təhsil standartları təhsil sahəsində sınanmış mütərəqqi beynəlxalq meyarlar,
milli və ümumbəşəri dəyərlər nəzərə alınmaqla müəyyən edilir.
6.3. Dövlət təhsil standartları və onların qüvvədə olma müddəti müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
6.4. Dövlət təhsil standartları təhsilin məzmununu, idarə olunmasını, maddi-texniki və
tədris bazasını, infrastrukturunu, təhsilverənlərin keyfiyyət göstəricilərini, hər bir təhsil
pilləsində təhsilalanların bilik, bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini müəyyənləşdirir.
6.5. Bütün təhsil müəssisələrində təhsilin müvafiq dövlət standartlarına uyğun təşkili təmin
olunur.
6.6. Təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin, təhsilin səviyyəsinin və təhsilalanların
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində, akkreditasiyada və attestasiyada müvafiq dövlət təhsil
standartları əsas götürülür.
6.7. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili üçün xüsusi dövlət standartları müəyyən
edilir.
Maddə 7. Tədris dili
7.1. Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində tədris dili dövlət dili - Azərbaycan
dilidir.
7.2. Vətəndaşların və təhsil müəssisəsi təsisçilərinin istəyi nəzərə alınaraq, xüsusi hallarda
(Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr və ya müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı ilə razılaşma əsasında) ümumi təhsil müəssisəsində Azərbaycan dili,
Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan tarixi və Azərbaycan coğrafiyası fənləri tədris olunmaqla
tədris müvafiq dövlət təhsil standartları əsasında digər dillərdə də aparıla bilər.
7.3. Azərbaycan dilini zəif bilən təhsilalanlar üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi qaydada və təhsil proqramlarına uyğun hazırlıq sinifləri və kursları təşkil olunur.
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II fəsil
Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi
Maddə 8. Təhsil sisteminin quruluĢu
8.0. Təhsil sisteminə aşağıdakılar daxildir:
8.0.1. bütün təhsil müəssisələri, təlim-tərbiyə prosesi ilə məşğul olan və təhsil xidmətləri
göstərən digər qurumlar, təhsil fəaliyyətini və onun inkişafını təmin edən elmi tədqiqat
institutları və informasiya mərkəzləri, layihə, istehsal, kliniki, ictimai iaşə, tibbi-profilaktik və
əczaçılıq strukturları, idman, istirahət və sağlamlıq kompleksləri, kampuslar, mədəni-maarif
müəssisələri və təşkilatları, kitabxanalar, yataqxanalar, düşərgələr və digər infrastruktur
obyektləri;
8.0.2. təhsili idarəetmə orqanları və onların tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisə və
təşkilatlar;
8.0.3. təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları, assosiasiyalar,
cəmiyyətlər, elmi-metodik şuralar və digər qurumlar.
Maddə 9. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi
9.1. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi ölkədə qəbul olunan dövlət təhsil standartları əsasında
beynəlxalq və ümumavropa təhsil sisteminin prinsiplərinə uyğunlaşdırılaraq təhsil pillələri üzrə
müvafiq keyfiyyət göstəriciləri sisteminə (təhsil proqramları, abituriyentlərin hazırlıq səviyyəsi,
maddi-texniki baza, infrastruktur, informasiya resursları, təhsilverənlərin peşəkarlığı və elmipedaqoji səviyyəsi, mütərəqqi tədris texnologiyaları və s.) uyğun olaraq müəyyən edilir.
9.2. Təhsil müəssisəsində kadr hazırlığının keyfiyyət səviyyəsi məzunların milli və
beynəlxalq əmək bazarında rəqabət qabiliyyəti, ölkənin sosial və iqtisadi inkişafında rolu ilə
müəyyən edilir.
9.3. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi hər bir tarixi mərhələdə ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi,
elmi və mədəni inkişafla bağlı tələblərdən irəli gəlir və akkreditasiya xidməti tərəfindən müvafiq
qaydada qiymətləndirilir.
Maddə 10. Təhsil proqramı (kurikulum)
10.1. Təhsil proqramı dövlət təhsil standartlarına uyğun ayrı-ayrı təhsil pillələri və
səviyyələri üzrə təhsilin məzmununu və mənimsənilmə qaydalarını müəyyən edir.
10.2. Təhsil proqramına tədris planı, fənlər üzrə tədris proqramları, metodik təminatla bağlı
tövsiyələr, qiymətləndirmə və digər müvafiq təhsil texnologiyaları daxildir.
10.3. Azərbaycan Respublikasında təhsilin bütün pillələrini və səviyyələrini əhatə edən
təhsil proqramları həyata keçirilir.
10.4. Təhsil proqramlarının yerinə yetirilməsi müddəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən müəyyən edilir.
10.5. Əlavə təhsil, distant təhsil və digər xüsusi təhsilalma formaları üçün müvafiq təhsil
proqramları tətbiq edilir.
10.6. Sağlamlıq imkanları məhdud olan, uzun müddət müalicəyə ehtiyacı olan
təhsilalanların təhsilini, müalicəsini, sosial adaptasiyasını və ictimai həyata inteqrasiyasını
nəzərdə tutan xüsusi ümumtəhsil proqramları müəyyən edilir və həyata keçirilir.
10.7. Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq təhsil proqramları da həyata keçirilir.
Beynəlxalq təhsil proqramları üzrə mütəxəssis hazırlığı müvafiq qanunvericiliyə və təhsil
müəssisəsinin nizamnaməsinə əsasən tənzimlənir.
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Maddə 11. Təhsilin məzmununa və təĢkilinə dair ümumi tələblər
11.1. Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblər aşağıdakılardır:
11.1.1. təhsilalanlarda müasir tələblərə və şəraitə uyğunlaşmaq, rəqabət qabiliyyətli olmaq,
informasiya cəmiyyətində yaşayıb fəaliyyət göstərmək, ünsiyyət yaratmaq bacarığını
formalaşdırmaq;
11.1.2. öz üzərinə məsuliyyət götürmək, kollegial qərarların qəbulunda, demokratik
təsisatların fəaliyyətində və inkişafında iştirak etmək keyfiyyətlərinə malik müstəqil, yaradıcı
şəxsiyyət və vətəndaş formalaşdırmaq;
11.1.3. təhsilalanların fasiləsiz təhsil almasını, daim yeniləşən, müasir standartlara uyğun
gələn biliklərə və dünyagörüşünə yiyələnməsini, cəmiyyətin tələbatını daha səmərəli ödəməsini,
şəxsiyyət kimi inkişaf etməsini və ömür boyu təhsilin hamı üçün açıq və bərabər imkanlı
olmasını təmin etmək;
11.1.4. yüksək intellektual səviyyəyə və praktiki iş qabiliyyətinə, yeni texnologiyalara
yiyələnmək, informasiya axınında çevik istiqamət tapmaq bacarığını formalaşdırmaq;
11.1.5. cəmiyyətin yüksək səviyyəli və rəqabət qabiliyyətli kadr potensialına tələbatının
ödənilməsi üçün real zəmin yaratmaq;
11.1.6. təhsil müəssisəsində tədris prosesinin təhsilalanların və təhsilverənlərin insan
ləyaqətinə hörmət etməsi əsasında qurulmasını təmin etmək və təhsilalana qarşı hər hansı fiziki
və psixoloji zorakılığa yol verməmək.
11.2. Təhsilin məzmununa və təşkilinə dair ümumi tələblər bu qanunla və digər normativ
hüquqi aktlarla tənzimlənir.
Maddə 12. Təhsilin formaları
12.1. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı təhsil formaları tətbiq olunur:
12.1.1. formal;
12.1.2. qeyri-formal;
12.1.3. informal.
12.2. Formal təhsilin təşkili qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən
edilir.
Maddə 13. Təhsilalma formaları
13.1. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı təhsilalma formaları müəyyən edilir:
13.1.1. əyani;
13.1.2. qiyabi;
13.1.3. distant (məsafədən);
13.1.4. sərbəst (eksternat).
13.2. Azərbaycan Respublikasında müəyyən edilmiş təhsilalma formaları çərçivəsində
evdə təhsil və fərdi təhsil təşkil oluna bilər.
13.3. Zəruri hallarda, müasir təhsil texnologiyalarından istifadə etməklə müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada digər təhsilalma formaları da tətbiq
edilə bilər.
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Maddə 14. Təhsil müəssisəsi
14.1. Təhsil müəssisəsinin təşkilati-hüquqi forması və statusu müvafiq qanunvericiliyə
uyğun müəyyən edilir.
14.2. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət növünə görə aşağıdakı təhsil müəssisələri
fəaliyyət göstərir:
14.2.1. dövlət;
14.2.2. bələdiyyə;
14.2.3. özəl.
14.3. Azərbaycan Respublikasında dövlət təhsil müəssisələri bilavasitə mənfəət əldə etmək
məqsədi güdmür.
14.4. Təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti, hüquq və vəzifələri bu qanun və Azərbaycan
Respublikasının müvafiq qanunvericilik aktları nəzərə alınmaqla onun nizamnaməsi ilə müəyyən
edilir.
14.5. Təhsil müəssisəsinin aşağıdakı tipləri və növləri müəyyən edilir:
14.5.1. məktəbəqədər təhsil müəssisələri (körpələr evi, körpələr evi-uşaq bağçası, uşaq
bağçası, xüsusi uşaq bağçası);
14.5.2. ümumi təhsil müəssisələri (ibtidai, orta və tam orta ümumtəhsil məktəbləri,
ümumtəhsil internat məktəbləri, xüsusi məktəblər və xüsusi internat məktəbləri, sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəblər və internat məktəbləri, xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan uşaqlar üçün müəssisələr, istedadlı şagirdlər üçün məktəblər, gimnaziyalar, liseylər və digər
müəssisələr);
14.5.3. məktəbdənkənar təhsil müəssisələri (uşaq yaradıcılıq mərkəzləri, uşaq-gənclər
idman məktəbləri, uşaq-gənclər şahmat məktəbləri, ekoloji tərbiyə və təcrübə mərkəzləri, texniki
yaradıcılıq mərkəzləri, turizm və diyarşünaslıq mərkəzləri, məktəbdənkənar iş mərkəzləri, estetik
tərbiyə və bədii yaradıcılıq mərkəzləri və s.);
14.5.4. ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri (peşə məktəbləri, peşə liseyləri);
14.5.5. orta ixtisas təhsili müəssisələri (kolleclər);
14.5.6. ali təhsil müəssisələri (universitetlər, akademiyalar, institutlar və s.);
14.5.7. əlavə təhsil müəssisələri (universitetlər, institutlar, mərkəzlər və s.);
14.5.8. təhsil fəaliyyətini həyata keçirən digər müəssisələr.
14.6. Müxtəlif tipli təhsil müəssisələri təhsil kompleksi və kampus formasında da fəaliyyət
göstərə bilər.
14.7. İbtidai və ümumi orta təhsil müəssisələri azkomplektli formada da fəaliyyət göstərə
bilər.
14.8. Təhsil müəssisəsində təhsil dövlət hesabına və (və ya) ödənişli əsaslarla həyata
keçirilir.
Azərbaycan Respublikasında xüsusi təyinatlı təhsil (hərbi, milli təhlükəsizlik və digər)
müvafiq təhsil müəssisələrində, bu qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla, dövlət hesabına həyata
keçirilir.
14.9. Təhsil müəssisəsində, təhsili idarəetmə və digər təhsil orqanlarında siyasi partiyaların
və dini qurumların strukturlarının yaradılmasına və fəaliyyətinə yol verilmir.
14.10. Azərbaycan Respublikasında bütün təhsil müəssisələrində təhsilalanların geyim
formaları təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.
14.11. Dövlət ali təhsil müəssisəsinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
səlahiyyətlər çərçivəsində muxtariyyət hüququ (statusu) verilə bilər. Muxtariyyət hüququna
malik təhsil müəssisəsi qanunvericiliyə və öz nizamnaməsinə uyğun olaraq, tədris, elmi tədqiqat,
kadr, maliyyə-təsərrüfat və digər fəaliyyəti həyata keçirməkdə sərbəstdir.
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14.12. Təhsil müəssisəsinin yaradılması, yenidən təşkili və ləğvi qanunvericilikdə
müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.
14.13. Dövlət bütün təhsil müəssisələrinin, o cümlədən özəl təhsil müəssisələrinin
inkişafını qanunvericiliyə uyğun kreditlər vermək, qrantlar ayırmaq və dövlət təhsil
müəssisələrinə güzəştlər tətbiq etməklə təmin edir.
14.14. Təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazası və təhsil infrastrukturu müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi normativlərdən aşağı olmamalıdır.
14.15. Təhsil müəssisəsi hüquqi şəxsdir və müstəqil balansa malikdir. Təhsil müəssisəsinin
müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq banklarda hesablaşma hesabı və digər hesabları ola bilər.
Təhsil müəssisəsi mövcud qanunvericilik çərçivəsində inzibati və maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətini həyata keçirməkdə sərbəstdir.
14.16. Təhsil müəssisəsi qanunvericiliyə və öz nizamnaməsinə uyğun olaraq ölkənin və
xarici dövlətlərin ərazisində filiallar açmaq (dövlət təhsil müəssisəsi müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı ilə razılaşdırmaq şərti ilə), habelə təhsilin inkişafı və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə
ictimai təşkilatlarla təhsil birlikləri, assosiasiyaları və ittifaqları yaratmaq, eləcə də bu kimi
təşkilatlara üzv olmaq hüququna malikdir.
14.17. Təhsil müəssisəsi öz fəaliyyətinə görə vətəndaşlar, cəmiyyət və dövlət qarşısında
məsuliyyət daşıyır.
14.18. Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili
müəssisələri qanunvericiliyə uyğun olaraq “Tələbə-məzun” dövlət elektron məlumat sisteminə
qoşulmalıdır.
Maddə 15. Təhsil müəssisəsinin təsisçisi
15.1. Təhsil müəssisəsinin təsisçisi (təsisçiləri) dövlət, bələdiyyələr, Azərbaycan
Respublikasının və xarici dövlətlərin hüquqi şəxsləri, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları,
əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ola bilərlər.
15.2. Təsisçiləri əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər olan
təhsil müəssisələrinin professor-müəllim heyətinin azı 80 faizini Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşları təşkil etməlidir.
15.3. Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin təsis edilməsi qaydaları və onların siyahısı
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
15.4. Təsisçinin məsuliyyəti, səlahiyyət dairəsi, təhsil müəssisəsi ilə qarşılıqlı öhdəlikləri
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, təsis müqaviləsi və təhsil müəssisəsinin
nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.
Maddə 16. Təhsil fəaliyyətinin lisenziyalaĢdırılması və təhsil
müəssisəsinin akkreditasiyası
16.1. Azərbaycan Respublikasında hər bir təhsil müəssisəsi təhsil fəaliyyəti göstərmək
üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanından xüsusi
razılıq (lisenziya) almalıdır. Dövlət təhsil müəssisələrinə xüsusi razılıq (lisenziya) müddətsiz
verilir.
Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən təsis edilmiş bələdiyyə və
özəl təhsil müəssisələrinə xüsusi razılıq (lisenziya) beş il müddətinə verilir. Əcnəbilər və ya
vətəndaşlığı olmayan şəxslər, xarici hüquqi şəxslər tərəfindən təsis edilmiş təhsil müəssisələrinə
xüsusi razılıq (lisenziya) üç il müddətinə verilir.
16.2. Xarici hüquqi şəxslərin, onların filiallarının və nümayəndəliklərinin, əcnəbilərin və
ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin öz ölkələrində təhsil fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün aldıqları
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lisenziyaların Azərbaycan Respublikasında tanınması dövlətlərarası müqavilələrlə müəyyən
edilir.
16.3. Təhsil müəssisəsinin akkreditasiyası təhsil prosesinin təşkilinin, maddi-texniki
bazasının, təhsil proqramlarının, kadr potensialının, maliyyə resurslarının və təhsil
infrastrukturunun qəbul olunmuş dövlət standartlarına və digər normativ hüquqi aktların
tələblərinə uyğunluğunun müəyyən edilməsi məqsədi ilə aparılır və təhsil müəssisəsinin
statusunun müəyyən edilməsi, onun fəaliyyətinin növbəti müddətə (müvafiq olaraq bu qanunun
16.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətlərdən az olmamaq şərti ilə) uzadılması üçün
hüquqi təminat yaradır.
16.4. Təhsil müəssisəsinin akkreditasiyasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
edilmiş qaydada yaratdığı dövlət akkreditasiya xidməti həyata keçirir. Akkreditasiya müvafiq
keyfiyyət sənədinin - sertifikatın verilməsi ilə başa çatır.
16.5. Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatına alınmış,
fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilmiş və akkreditasiya olunmuş təhsil müəssisəsinin
fəaliyyətinə hüquqi təminat verilir.
Maddə 17. Təhsilin pillələri və səviyyələri
17.1. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı təhsil pillələri və səviyyələri müəyyən olunur:
17.1.1. Məktəbəqədər təhsil.
17.1.2. Ümumi təhsil:
17.1.2.1. ibtidai təhsil;
17.1.2.2. ümumi orta təhsil;
17.1.2.3. tam orta təhsil.
17.1.3. İlk peşə-ixtisas təhsili.
17.1.4. Orta ixtisas təhsili.
17.1.5. Ali təhsil:
17.1.5.1. bakalavriat;
17.1.5.2. magistratura;
17.1.5.3. doktorantura.
17.2. Təhsilin pillələri və səviyyələri arasında qarşılıqlı əlaqə və varislik təmin olunur. Hər
bir təhsil pilləsi (məktəbəqədər təhsil istisna olmaqla) yekun qiymətləndirmənin və ya
attestasiyanın nəticələrinə uyğun olaraq məzunlara dövlət nümunəli sənədin verilməsi ilə başa
çatır.
17.3. Təhsilin pillələri və səviyyələri üzrə fəaliyyət müvafiq qanunvericilik aktları ilə
tənzimlənir. Təhsilalanın əvvəlki pillədə və səviyyədə əldə etdiyi nailiyyətlər növbəti pillədə və
səviyyədə təhsilin davam etdirilməsində nəzərə alınır.
Maddə 18. Məktəbəqədər təhsil
18.1. Məktəbəqədər təhsil təhsilin ilk pilləsi olmaqla, ailənin və cəmiyyətin maraqlarına
uyğun olaraq, uşaqların erkən yaş dövründən intellektual, fiziki və psixi inkişafını, sadə əmək
vərdişlərinə yiyələnməsini, istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarılmasını, sağlamlığının
qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə və insanlara həssas münasibətinin formalaşmasını təmin
edir.
18.2. Məktəbəqədər təhsil müvafiq təhsil proqramı əsasında həyata keçirilir.
18.3. Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsil üç yaşdan başlayır.
18.4. Beş yaşlı uşaqlar üçün məktəbə hazırlıq zəruridir. Məktəbə hazırlığın təşkili qaydaları
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
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18.5. Məktəbəqədər təhsil uşağın valideynlərinin və ya digər qanuni nümayəndələrinin
arzusu ilə məktəbəqədər təhsil müəssisələrində, ümumtəhsil müəssisələrinin müvafiq
strukturlarında və ya ailədə həyata keçirilə bilər.
18.6. Məktəbəqədər yaşlı uşaqları evdə tərbiyə edən ailələr üçün müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən müvafiq qaydada metodiki və diaqnostik məsləhət və əlaqələndirmə xidməti
təşkil edilir.
Maddə 19. Ümumi təhsil
19.1. Ümumi təhsil təhsilalanlara elmlərin ümumi əsaslarının öyrədilməsini, zəruri bilik,
bacarıq və vərdişlərin aşılanmasını, onların həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlanmasını təmin
edir.
19.2. Ümumi təhsil təhsilalanların fiziki və intellektual inkişafina, zəruri biliklərə
yiyələnməsinə, onlarda sağlam həyat tərzinə və sivil dəyərlərə əsaslanan vətəndaş təfəkkürünün
formalaşmasına, milli və dünyəvi dəyərlərə hörmət hissinin aşılanmasına, ailə, cəmiyyət, dövlət
və ətraf mühit qarşısında hüquq və vəzifələrinin müəyyən edilməsinə imkan yaradır.
19.3. Ümumi təhsil müvafiq təhsil proqramları əsasında həyata keçirilir.
19.4. Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil ibtidai təhsil, ümumi orta təhsil və tam
orta təhsildən ibarətdir.
19.5. Ümumi təhsilin təhsil səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyəsindən digər səviyyəsinə
keçid qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
19.6. Ümumi təhsil ümumtəhsil məktəblərində, xüsusi təmayüllü təhsil müəssisələrində,
gimnaziyalarda, liseylərdə, ilk peşə-ixtisas və orta ixtisas təhsili müəssisələrində, habelə ali təhsil
müəssisələrinin tabeliyində yaradılan məktəblərdə həyata keçirilə bilər.
19.7. Ümumi təhsil sistemində təhsilalanların fiziki inkişafını təmin etmək və müxtəlif
yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə məktəbdənkənar təhsil proqramları
tətbiq olunur.
19.8. Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunlar müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi qaydada qızıl və ya gümüş medalla təltif olunurlar.
19.9. İbtidai təhsilin məqsədi təhsilalanlara oxumaq, yazmaq və hesablama bacarıqları
aşılamaq, onlarda insan, cəmiyyət və təbiət haqqında ilkin həyati biliklər, məntiqi təfəkkür
elementləri, estetik, bədii zövq və digər xüsusiyyətlər formalaşdırmaqdan ibarətdir.
19.10. İbtidai təhsil müvafiq təhsil proqramına əsasən həyata keçirilir.
19.11. Azərbaycan Respublikasında ibtidai təhsil altı yaşdan başlanır.
19.12. Valideynlərin və ya uşaqların digər qanuni nümayəndələrinin arzusu ilə təhsil
müəssisəsi xüsusi istedadlı uşaqları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada
daha erkən yaşda qəbul edə bilər.
19.13. Ümumi orta təhsilin məqsədi təhsilalanların şifahi nitq və yazı mədəniyyətinin,
ünsiyyət bacarığının, idrak fəallığının və məntiqi təfəkkürünün inkişafını, təhsil proqramına daxil
olan fənlər üzrə və eləcə də dünya sivilizasiyasının inkişafı haqqında müvafiq bilik və
təsəvvürlərinin formalaşdırılmasını, müasir informasiya-kommunikasiya vasitələrindən istifadə
etmək qabiliyyətini, hadisələri qiymətləndirmək və öz gələcək fəaliyyət istiqamətlərini
müəyyənləşdirmək bacarığını təmin etməkdən ibarətdir.
19.14. Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsil icbaridir.
19.15. Ümumi orta təhsil müvafiq təhsil proqramına əsasən həyata keçirilir.
19.16. Ümumi orta təhsil səviyyəsində yekun qiymətləndirmə aparılır və təhsili başa vuran
təhsilalanlara müvafiq dövlət sənədi verilir. Ümumi orta təhsil haqqında sənəd təhsilin növbəti
pillədə və səviyyədə davam etdirilməsi üçün əsas sayılır.
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19.17. Tam orta təhsil səviyyəsində təhsilalanların istedad və qabiliyyətinin
reallaşdırılması, müstəqil həyata və peşə seçiminə hazırlanması, fəal vətəndaş mövqeyinin, milli
və ümumbəşəri dəyərlərə, insan hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət hissinin və tolerantlığın
formalaşdırılması, müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından və digər texniki
vasitələrdən sərbəst istifadə etməsi, iqtisadi biliklərin əsaslarına yiyələnməsi, xarici dillərdən
birində, yaxud bir neçəsində ünsiyyət saxlaması və s. təmin olunur.
19.18. Tam orta təhsil ümumi təhsilin hər üç səviyyəsini əhatə edən təhsil proqramlarının
tam mənimsənilməsini nəzərdə tutur. Dövlət təhsil müəssisələrində tam orta təhsil pulsuzdur.
19.19. Tam orta təhsil səviyyəsində təhsilin təmayülləşməsi (humanitar, texniki, təbiət və
digər) təmin olunur.
19.20. Tam orta təhsil ümumi təhsilin sonuncu səviyyəsini təşkil edir və bu səviyyədə
təhsilalanların biliyinin qiymətləndirilməsinin yekun dövlət attestasiyası həyata keçirilir.
Attestasiyanın nəticələrinə görə məzunlara müvafiq qaydada dövlət nümunəli sənəd attestat verilir.
19.21. Tam orta təhsil haqqında sənəd təhsilin növbəti pillədə davam etdirilməsi üçün əsas
sayılır.
Maddə 20. Ġlk peĢə-ixtisas təhsili
20.1. İlk peşə-ixtisas təhsili əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq, ümumi orta təhsil və
tam orta təhsil bazasında müxtəlif sənətlər və kütləvi peşələr üzrə ixtisaslı işçi kadrların
hazırlanmasını təmin edir.
20.2. İlk peşə-ixtisas təhsili mülkiyyət formasından asılı olmayaraq peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrində və təhsil fəaliyyəti üçün xüsusi razılığı (lisenziyası) olan ayrı-ayrı təşkilatların,
müəssisələrin, əmək birjalarının, məşğulluq idarələrinin və digər müvafiq qurumların təhsil
strukturlarında həyata keçirilir və məzunlara müvafiq istiqamətlər üzrə ilk peşə dərəcələrinin
verilməsi ilə başa çatır.
20.3. İlk peşə-ixtisas təhsili müvafiq təhsil proqramları əsasında təşkil olunur.
20.4. İlk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinə ümumi orta təhsil bazasında qəbul olunanlar
peşə ixtisası ilə yanaşı, tam orta təhsil almaq hüququna malikdirlər.
Maddə 21. Orta ixtisas təhsili
21.1. Orta ixtisas təhsili cəmiyyətin və əmək bazarının tələbatına uyğun olaraq, ümumi orta
təhsil və tam orta təhsil bazasında ayrı-ayrı fəaliyyət sahələri üçün müxtəlif ixtisaslar üzrə orta
ixtisas təhsilli mütəxəssis hazırlığını təmin edir.
21.2. Orta ixtisas təhsili əsasən kolleclərdə və ali təhsil müəssisələrinin tabeliyində
yaradılan müvafiq strukturlarda həyata keçirilir və subbakalavr ixtisas dərəcəsinin verilməsi ilə
başa çatır.
Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə daxil olanlar həm də tam
orta təhsil alırlar.
21.3. Orta ixtisas təhsili müvafiq təhsil proqramları əsasında təşkil olunur. Orta ixtisas
təhsilini başa vuran məzunlara müvafiq qaydada dövlət nümunəli sənəd - diplom verilir.
21.4. Orta ixtisas təhsili haqqında sənəd ali təhsil müəssisəsinə daxil olmaq hüququ yaradır
və növbəti təhsil pilləsində ali təhsil almaq üçün əsas sayılır.
21.5. Orta ixtisas təhsili proqramlarının müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil proqramlarına
uyğunluğu təmin edilir və bu təhsil pilləsini yüksək nəticələrlə başa vuran məzunların subbakalavrların topladıqları kreditlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
qaydada uyğun ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrində nəzərə alınır.
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Maddə 22. Ali təhsil
22.1. Ali təhsil pilləsində cəmiyyətin və əmək bazarının tələbatı nəzərə alınmaqla yüksək
ixtisaslı mütəxəssislərin və elmi-pedaqoji kadrların hazırlığı həyata keçirilir.
22.2. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində mütəxəssislər və elmipedaqoji kadrlar hazırlığı üç səviyyəlidir:
22.2.1. bakalavriat (tibb təhsili istisna olmaqla);
22.2.2. magistratura (tibb təhsili istisna olmaqla);
22.2.3. doktorantura.
22.3. Bakalavriat təhsil səviyyəsində tam orta təhsil və orta ixtisas təhsili bazasında ayrıayrı ixtisasların təhsil proqramları üzrə geniş profilli ali təhsilli mütəxəssislər hazırlanır.
Bakalavriat təhsili başa çatmış ali təhsildir. Bakalavriatı bitirən məzunlara “bakalavr” ali peşəixtisas dərəcəsi verilir.
Bakalavriat təhsili almış məzunların əmək fəaliyyəti sahəsi elmi tədqiqat və ali təhsil
müəssisələrində elmi-pedaqoji fəaliyyət istisna olmaqla, bütün digər sahələri əhatə edir.
Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilir.
22.4. Magistratura təhsili ixtisaslaşmalar üzrə hər hansı ixtisas sahəsinin elmi tədqiqat və
ya peşəkar məqsədlər üçün daha dərindən öyrənilməsini nəzərdə tutur və məzunlara peşəkar
fəaliyyətlə, elmi tədqiqat və elmi-pedaqoji işlərlə məşğul olmaq hüququ verir. Magistratura
təhsilinin məzmunu, təşkili və “magistr” dərəcələrinin verilməsi qaydaları müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
22.5. Magistratura elmi-pedaqoji kadr potensialı, maddi-texniki bazası və təhsil
infrastrukturu kifayət qədər yüksək olan ali təhsil müəssisələrində yaradıla bilər.
22.6. Tibb təhsili təhsil proqramlarına və dövlət təhsil standartlarına uyğun olaraq, əsas
təhsilə və rezidenturaya ayrılır, məzunlara müvafiq olaraq həkim və həkim-mütəxəssis ali peşəixtisas dərəcələri verilir. Rezidentura təhsilinin məzmunu və təşkili qaydaları müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
22.7. Xüsusi qabiliyyət tələb edən və öz xüsusiyyətləri ilə fərqlənən mədəniyyət, musiqi,
incəsənət, idman, memarlıq, dizayn və bu kimi digər sahələr üzrə magistr hazırlığı yalnız nəzəri
hazırlıq və tədqiqat tələb edən sahələr üzrə həyata keçirilir. Bu ixtisasların siyahısı müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
Maddə 23. Doktorantura
23.1. Doktorantura ali təhsilin ən yüksək səviyyəsi olmaqla elmi və elmi-pedaqoji
kadrların hazırlanmasını, ixtisas və elmi dərəcələrin yüksəldilməsini təmin edir.
23.2. Doktorantura təhsili ali təhsil müəssisələrində və elmi təşkilatlarda yaradılan
doktoranturalarda (hərbi təhsil müəssisələrində adyunkturalarda) həyata keçirilir və müvafiq elmi
dərəcənin verilməsi ilə başa çatır. Elmi dərəcələr ali təhsil müəssisələrində və elmi təşkilatlarda
fəaliyyət göstərən dissertasiya şuralarının vəsatəti əsasında qanunvericiliyə uyğun olaraq verilir.
23.3. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı elmi dərəcələr müəyyən edilir:
23.3.1. Fəlsəfə doktoru - elm sahələri göstərilməklə;
23.3.2. Elmlər doktoru - elm sahələri göstərilməklə.
23.4. Doktoranturaların yaradılması, doktoranturaya qəbul və elmi dərəcələrin verilməsi
qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
23.5. Ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların doktoranturalarına əcnəbilərin və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərin qəbulu Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
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müqavilələr, habelə ali təhsil müəssisəsi ilə əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs arasında
ödənişli əsaslarla bağlanan müqavilə əsasında həyata keçirilir.
23.6. Doktoranturada təhsilini başa vurmuş və müvafiq elmi dərəcə almış şəxslərə
müəyyən edilmiş qaydada həmin elmi dərəcəni təsdiq edən vahid formada dövlət nümunəli
sənəd - diplom verilir.
23.7. Ali təhsil müəssisəsində, elmi və digər təşkilatlarda çalışan elmi-pedaqoji kadrlara
elmi dərəcələrin verilməsi dissertantlıq yolu ilə də reallaşdırılır. Ali təhsil müəssisələrinin
müvafiq kafedralarına və elmi tədqiqat müəssisələrinə dissertantların təhkim olunması və elmi
dərəcələrin verilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
23.8. Ali təhsil müəssisələrinin kadrlarına elmi və pedaqoji fəaliyyət sahəsində əldə
etdikləri nəticələrə görə müəyyən edilmiş qaydada elmi adlar verilir. Azərbaycan
Respublikasında aşağıdakı elmi adlar müəyyən edilir:
23.8.1. dosent;
23.8.2. professor.
23.9. Dosent və professor elmi adlarının verilməsi qaydaları və şərtləri müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
23.10. Azərbaycan Respublikasında ali təhsil müəssisəsinin fəxri professor (doktor) adı
vermək hüququ vardır. Fəxri professor (doktor) adının verilməsi qaydaları və şərtləri ali təhsil
müəssisəsinin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.
Maddə 24. Əlavə təhsil
24.1. Əlavə təhsil fasiləsiz təhsilin və peşə hazırlığının tərkib hissəsi olmaqla, peşə-ixtisas
təhsilinin hər hansı pilləsini bitirmək haqqında dövlət sənədi olan hər bir vətəndaşın fasiləsiz
təhsil almaq imkanını təmin edir və insan potensialının inkişafı, kadrların intellektual və peşə
hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi, onların daim dəyişən və yeniləşən
əmək şəraitinə uyğunlaşdırılması, yaşlı vətəndaşların ölkənin sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni
həyatında fəal və səmərəli iştirakının təmin edilməsi vəzifəsini daşıyır.
24.2. Azərbaycan Respublikasında əlavə təhsil aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:
24.2.1. ixtisasartırma;
24.2.2. kadrların yenidən hazırlanması;
24.2.3. stajkeçmə və kadrların təkmilləşdirilməsi;
24.2.4. təkrar ali təhsil və orta ixtisas təhsili;
24.2.5. dərəcələrin yüksəldilməsi;
24.2.6. yaşlıların təhsili.
24.3. Əlavə təhsilin məzmunu və təşkili qaydaları xüsusi təhsil proqramlarına uyğun olaraq
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
24.4. Əlavə təhsil ixtisasartırma və yenidənhazırlanma qurumlarında, peşə-ixtisas təhsili
müəssisələrində yaradılmış müvafiq strukturlarda, stajkeçmə və peşə hazırlığı kurslarında və bu
sahə üzrə fəaliyyətinə xüsusi razılıq verilmiş digər müəssisələrdə həyata keçirilir.
24.5. Müvafiq təhsil proqramları əsasında əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil
almış şəxslərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada müvafiq
sənəd verilir. İxtisasartırma kurslarını bitirmiş şəxslər barəsində stimullaşdırıcı tədbirlər tətbiq
edilir.
Maddə 25. Təhsil sistemində elmi araĢdırmalar
25.1. Təhsil sistemində elmi araşdırmalar təhsili idarəetmə orqanları tabeliyində fəaliyyət
göstərən elmi tədqiqat strukturlarında, ali təhsil müəssisələrində və onların müvafiq
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qurumlarında və ya bölmələrində (elmi tədqiqat institutları, mərkəzlər, kafedralar, laboratoriyalar
və s.) aparılır.
25.2. Təhsil sistemində aparılan elmi tədqiqat işləri fundamental və tətbiqi xarakter daşıyır.
25.3. Təhsil sistemində elmi araşdırmalar dövlət büdcəsinin vəsaitləri, qrantlar, müxtəlif
fondların vəsaitləri, təhsil müəssisəsinin büdcədənkənar vəsaitləri, habelə sifarişlər əsasında
daxil olan vəsaitlər hesabına həyata keçirilir.
25.4. Təhsilin inkişaf problemləri ilə bağlı elmi araşdırmalar innovasiya xarakteri
daşımaqla, təhsil tarixinin öyrənilməsinə, təhsilin təşkilinin və idarə olunmasının
təkmilləşdirilməsinə, tədris prosesinin müasir metodlarla qurulmasına, tədrisin yeni
texnologiyalarının və digər istiqamətlər üzrə pedaqoji innovasiyaların hazırlanmasına və
tətbiqinə yönəldilir.
Maddə 26. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulunun
ümumi qaydaları
26.1. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu vətəndaşların təhsil hüququnu
tam təmin etməklə, müvafiq təhsil səviyyəsinə uyğun olan təhsil proqramlarını daha yaxşı
mənimsəmiş qabiliyyətli və hazırlıqlı abituriyentlərin ixtisası və təhsil müəssisəsini sərbəst
seçimi əsasında, bu qanunun 26.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla,
müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir.
26.2. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu biliyin qiymətləndirilməsi üzrə
keçirilən imtahanlarda abituriyentlərin əldə etdikləri nəticələrə əsasən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir.
26.3. Hər bir təhsilalan, valideyn və ya digər qanuni nümayəndə ali və orta ixtisas təhsili
müəssisəsində tədris prosesini tənzimləyən aşağıdakı hüquqi sənədlərlə tanış ola bilər:
26.3.1. təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi;
26.3.2. təhsil sahəsində fəaliyyət üçün xüsusi razılıq (lisenziya);
26.3.3. təhsil müəssisəsinin dövlət akkreditasiyası haqqında sənəd.
26.4. Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu zamanı abituriyentlərin əvvəlki
təhsil pilləsində əldə etdikləri nailiyyətlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
qaydada nəzərə alınır.
26.5. Dünya fənn olimpiadalarının, yüksək səviyyəli beynəlxalq müsabiqələrin və
yarışların qalibləri müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul
olunurlar. Bu olimpiadaların, beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların siyahısı müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
26.6. Ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına bakalavrların və digər ali təhsilli
şəxslərin qəbulu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata
keçirilir.
Maddə 27. Təhsil haqqında dövlət sənədi
27.1. Azərbaycan Respublikasında təhsil fəaliyyəti üçün xüsusi razılığı (lisenziyası) olan
və dövlət akkreditasiyasından keçmiş təhsil müəssisəsində təhsilin hər hansı pilləsini və
səviyyəsini bitirən şəxslərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafiq təhsil haqqında
dövlət sənədi verilir.
27.2. Təhsil haqqında dövlət sənədi növbəti pillədə və səviyyədə təhsili davam etdirmək və
ya ixtisas üzrə əmək fəaliyyətinə başlamaq üçün əsas sayılır.
27.3. Müxtəlif səbəblərdən təhsilin hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan
şəxslərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada arayış verilir.
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27.4. Xarici ölkələrdə verilən təhsil haqqında sənədlərin tanınması müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir.
Maddə 28. Təhsil müəssisəsində iaĢə və tibb xidməti
28.1. Təhsil müəssisəsində iaşə və tibb xidməti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilmiş qaydada və normalara uyğun təşkil olunur.
28.2. Təhsil müəssisəsində iaşə xidməti təhsil müəssisəsi ilə iaşə xidməti göstərən hüquqi
və fiziki şəxslər arasında bağlanan müqavilə əsasında həyata keçirilir.
28.3. Təhsil müəssisəsində təhsilalanlara müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi qaydada pulsuz tibbi xidmət göstərilir.

III fəsil
Təhsil sisteminin idarə olunması, təhsil subyektlərinin hüquqları,
vəzifələri və sosial müdafiəsi
Maddə 29. Təhsil sahəsində dövlətin vəzifələri
29.0. Təhsil sahəsində dövlətin vəzifələri aşağıdakılardır:
29.0.1. təhsil sahəsində vahid dövlət siyasətini müəyyənləşdirmək və onun həyata
keçirilməsini təmin etmək;
29.0.2. milli təhsil sisteminin inkişaf konsepsiyasını və əsas prioritetlərini müəyyən etmək;
29.0.3. milli təhsil sisteminin inkişafı üçün müxtəlif istiqamətli dövlət proqramlarını təsdiq
etmək və onların icrasına nəzarəti həyata keçirmək;
29.0.4. kadr hazırlığının prioritetlərini və istiqamətlərini, yüksək dərəcəli elmi-pedaqoji
kadr hazırlığı proqramlarını müəyyən etmək;
29.0.5. təhsil sahəsində dövlət siyasətinin və dövlət proqramlarının həyata keçirilməsinin
monitorinqini aparmaq;
29.0.6. milli təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasını, beynəlxalq
standartlara cavab verən təhsil şəraitinin və mühitinin yaradılmasını təmin etmək;
29.0.7. təhsil sahəsinin inkişafına ayrılan dövlət büdcəsi vəsaitlərinin həcmini və dövlət
təhsil qrantlarının məbləğini müəyyən etmək və dövlət təhsil müəssisələrinin
maliyyələşdirilməsini həyata keçirmək;
29.0.8. hər büdcə ili üzrə dövlət təhsil sisteminin maliyyələşdirilməsi məqsədilə hər bir
təhsilalana (şagirdə, tələbəyə, doktoranta və s.) düşən təhsil xərclərinin miqdarını və maliyyə
normativlərini müəyyən etmək;
29.0.9. ilk peşə-ixtisas, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə tələbə qəbulu planını
müəyyənləşdirmək;
29.0.10. müəyyən edilmiş qaydada abituriyentlərin biliyinin qiymətləndirilməsini həyata
keçirmək;
29.0.11. “Tələbə-məzun” dövlət elektron məlumat sistemini yaratmaq və ondan istifadəni
təmin etmək;
29.0.12. təhsil pillələri üzrə dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını (kurikulumları)
təsdiq etmək və təhsilin müvafiq dövlət standartlarına uyğun təşkilinə nəzarəti həyata keçirmək;
29.0.13. dövlət təhsil müəssisələrinin rəhbərlərini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada vəzifəyə təyin etmək və vəzifədən azad etmək;
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29.0.14. dövlət təhsil müəssisəsində çalışan professor-müəllim heyəti üçün akademik və
inzibati vəzifə tutmanın yaş həddini müəyyən etmək;
29.0.15. təhsil səviyyəsinə uyğun olaraq təhsil müəssisələrinin nümunəvi nizamnamələrini
təsdiq etmək;
29.0.16. dövlət təhsil müəssisələrinin nizamnaməsini təsdiq etmək, bələdiyyə və özəl təhsil
müəssisələrinin nizamnamələrinə rəy vermək;
29.0.17. təhsil prosesinin təşkilinə dair ümumi tələbləri müəyyən etmək;
29.0.18. təhsil sahəsində dövlətlərarası, regional və beynəlxalq inkişaf proqramlarının
həyata keçirilməsini təmin etmək;
29.0.19. təhsil sahəsində vahid statistik məlumat sisteminin yaradılmasını təmin etmək;
29.0.20. təhsil haqqında dövlət sənədlərinin nümunələrini və onların verilməsi qaydalarını
təsdiq etmək;
29.0.21. xarici ölkələrin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin
müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) qaydalarını müəyyən etmək, ixtisasların tanınmasını və
nostrifikasiyanı həyata keçirmək;
29.0.22. təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarını müəyyən etmək;
29.0.23. təhsil müəssisələrinin tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normaları
təsdiq etmək, ümumi sanitariya-gigiyena tələblərini, şagird yerləri ilə təminat normativlərini
müəyyənləşdirmək;
29.0.24. təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) vermək və onu ləğv
etmək;
29.0.25. ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali təhsil üzrə ixtisasların təsnifatını təsdiq etmək;
29.0.26. təhsil müəssisələrinə elmi-metodik rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirmək;
29.0.27. təhsil müəssisələrində təhsilin keyfiyyətinə dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
29.0.28. təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası qaydalarını müəyyən etmək və
akkreditasiyanı həyata keçirmək;
29.0.29. təhsil müəssisələrində təhsilverənlərin və təhsilalanların attestasiyasının, o
cümlədən yekun attestasiyasının aparılması qaydalarını müəyyən etmək və attestasiyanı həyata
keçirmək;
29.0.30. təhsili idarəetmə orqanlarının, təhsil müəssisələrinin, təhsillə bağlı ictimai
birliklərin və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təşkil etmək;
29.0.31. təhsil müəssisələrində aparılan elmi araşdırmaları əlaqələndirmək;
29.0.32. təhsil sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktlar qəbul etmək,
onları dəyişdirmək və ləğv etmək;
29.0.33. təhsil müəssisələri üçün dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin və digər tədris vasitələrinin
hazırlanmasını, təsdiqlənməsini və nəşrini təmin etmək;
29.0.34. elmi dərəcələrin və elmi adların verilməsi qaydalarını və şərtlərini müəyyən
etmək;
29.0.35. dövlət təhsil müəssisələri işçilərinin əməyinin stimullaşdırılmasını, o cümlədən
mükafatlandırılmasını həyata keçirmək, xüsusi istedadı ilə fərqlənən təhsilalanlar üçün adlı və
məqsədli təqaüdlər təsis etmək;
29.0.36. dövlət təhsil müəssisələrinin tədris, elmi, elmi-metodik, informasiyakommunikasiya texnologiyaları və digər texniki vasitələrlə təminatını həyata keçirmək;
29.0.37. baza tədris planlarını və proqramlarını təsdiq etmək;
29.0.38. mütəxəssis-kadrlara, o cümlədən pedaqoji kadrlara olan real tələbatı
müəyyənləşdirmək və onların iş yerləri ilə təmin olunmasını tənzimləmək;
29.0.39. icbari ümumi orta təhsilin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;
29.0.40. dövlət təhsil müəssisələrində pulsuz tibbi xidməti təmin etmək;
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29.0.41. valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş yetkinlik
yaşına çatmayan uşaqların qəyyumluğa (himayəyə) götürülməsini, internat tipli dövlət
müəssisələrinə göndərilməsini təşkil etmək, qəyyumların və himayəçilərin öz funksiyalarını
yerinə yetirməsinə nəzarət etmək, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müvafiq olaraq xüsusi
təhsil və sosial müdafiə müəssisələrinə göndərilməsini təmin etmək;
29.0.42. təhsil sahəsində planlaşdırma, proqnozlaşdırma, əlaqələndirmə, təminat, təchizat
və qiymətləndirməni təmin etmək.
Maddə 30. Təhsil müəssisəsinin idarə olunması
30.1. Təhsil müəssisəsi aşkarlıq, şəffaflıq və demokratiklik prinsipləri əsasında bu qanuna,
digər normativ hüquqi aktlara və öz nizamnaməsinə uyğun idarə edilir.
30.2. Dövlət təhsil müəssisəsinə rəhbərliyi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
təyin edilmiş dövlət təhsil müəssisəsinin rəhbəri (rəhbərliyi) həyata keçirir. Dövlət təhsil
müəssisəsinin ali idarəetmə orqanı elmi və pedaqoji şuralardır. Elmi və pedaqoji şuraların
yaradılması və fəaliyyəti müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş əsasnaməyə
və təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə əsasən müəyyən edilir.
30.3. Bələdiyyə təhsil müəssisəsinə rəhbərliyi bələdiyyə tərəfindən təyin edilmiş bələdiyyə
təhsil müəssisəsinin rəhbəri (rəhbərliyi) həyata keçirir.
30.4. Özəl təhsil müəssisəsinə rəhbərliyi həmin təhsil müəssisəsinin təsisçilər (himayəçilər,
qəyyumlar) şurası tərəfindən təyin edilmiş özəl təhsil müəssisəsinin rəhbəri (rəhbərliyi) həyata
keçirir.
30.5. Təsisçisi (təsisçiləri) əcnəbilər, vətəndaşlığı olmayan şəxslər və ya xarici hüquqi
şəxslər, o cümlədən nizamnamə kapitalının və ya səhmlərinin 51%-dən çoxu əcnəbilərə,
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə və ya xarici hüquqi şəxslərə məxsus təhsil müəssisəsinin
rəhbərinin müavini Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmalıdır. Göstərilən təhsil
müəssisəsinin rəhbərinin və onun müavininin namizədliyi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə
razılaşdırılır. Həmin təhsil müəssisəsinin dövlət qeydiyyatına alınması təhsil müəssisəsi
rəhbərinin və onun müavininin namizədliyi razılaşdırıldıqdan sonra həyata keçirilə bilər.
30.6. Təhsil müəssisəsinin idarə olunmasının demokratikliyini və şəffaflığını təmin etmək
məqsədi ilə təhsil müəssisəsində idarə və özünüidarə orqanları (ümumi yığıncaq, himayəçilər,
elmi, elmi-metodiki, pedaqoji, məktəb, valideynlər, təhsilalanlar, qəyyumlar şuraları və s.)
yaradıla bilər. Bu qurumların yaradılması qaydaları və səlahiyyətləri təhsil müəssisəsinin
nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.
30.7. Təhsil müəssisəsinə rəhbərlik həmin müəssisənin statusuna uyğun olaraq rektor,
direktor, müdir tərəfindən təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun həyata keçirilir.
30.8. Dövlət təhsil müəssisəsində akademik və inzibati vəzifələrin tutulmasının yaş həddi
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir. Bu yaş həddinə çatan pedaqoji
işçilərin akademik və inzibati vəzifə tutmamaq şərti ilə, təhsil müəssisəsinin tədris və elmi
fəaliyyətində tam iştirak etmək hüququ təmin edilir.
30.9. Təhsil müəssisəsinin idarə edilməsi ilə bağlı məsələlərə təhsili idarəetmə orqanları
istisna olmaqla, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının və digər təşkilatların müdaxiləsinə
yol verilmir.
Maddə 31. Təhsil prosesinin iĢtirakçıları
31.0. Təhsil prosesinin iştirakçıları aşağıdakılardır:
31.0.1. təhsilalanlar - uşaqlar, şagirdlər, tələbələr, kursantlar, müdavimlər, magistrantlar,
doktorantlar və başqaları;
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31.0.2. təhsilverənlər (pedaqoji işçilər) - müəllimlər, assistentlər, məsləhətçilər, tyutorlar,
tərbiyəçilər, müəllim köməkçiləri, tərbiyəçi köməkçiləri, çağırışaqədərki hazırlıq rəhbərləri,
defektoloqlar, loqopedlər, istehsalat təlimi ustaları, praktik psixoloqlar, sosioloq-pedaqoqlar,
məktəb uşaq birliklərinin rəhbərləri, metodistlər, təhsil müəssisəsinin dərnək və musiqi
rəhbərləri, təhsil müəssisəsinin elmi işçiləri, bilavasitə pedaqoji proseslə məşğul olan mühəndistexniki, tədris-köməkçi işçilər, dayələr, təlimatçılar, təhsil müəssisəsinin kitabxanaçıları,
nəşriyyat-redaksiya işçiləri, təhsili idarəetmə orqanlarının aparıcı struktur bölmələrinin
əməkdaşları, təhsil müəssisələrinin və orqanlarının təlim-tərbiyə işi ilə məşğul olan rəhbərləri,
təhsil müəssisəsində çalışan konsertmeystrlər və məşqçilər, sosial müdafiə, səhiyyə və digər
orqanların bilavasitə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan işçiləri;
31.0.3. valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr;
31.0.4. təhsili idarəetmə orqanları və bələdiyyələr;
31.0.5. təlim-tərbiyə prosesində iştirak edən digər fiziki və hüquqi şəxslər.
Maddə 32. Təhsilalanların hüquq və vəzifələri
32.1. Təhsilalanların hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu
qanuna və digər normativ hüquqi aktlara, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrə uyğun müəyyən edilir.
32.2. Bütün təhsil müəssisələrinin təhsilalanları və məzunları bərabər hüquqlara
malikdirlər.
32.3. Təhsilalanların hüquqları aşağıdakılardır:
32.3.1. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada təhsil müəssisəsinə qəbul olunmaq;
32.3.2. təhsil müəssisəsini, təhsilin istiqamətini, ixtisası, təhsilalma formasını və təhsil
dilini sərbəst seçmək;
32.3.3. dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq;
32.3.4. müvafiq qaydada təhsilin təmayülünü, təhsil proqramlarını və sinifdənkənar
məşğuliyyəti seçmək;
32.3.5. ali təhsil müəssisəsinin tədris planlarına uyğun olaraq tədris fənlərini, semestrlər
üzrə kreditlərin miqdarını, təhsilverənləri və tyutorları sərbəst seçmək;
32.3.6. təhsil müəssisəsinin mövcud infrastrukturundan (tədris-istehsalat, elmi tədqiqat,
informasiya, mədəni-məişət, idman, sağlamlıq mərkəzlərindən, kitabxanalardan və s.) istifadə
etmək;
32.3.7. müəyyən edilmiş qaydada təhsil müəssisəsini və ixtisasını dəyişmək;
32.3.8. elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq;
32.3.9. fasiləsiz təhsil almaq;
32.3.10. sağlamlıq üçün təhlükəsiz və zərərsiz təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq;
32.3.11. insan ləyaqətini və şərəfini alçaldan, insan hüquqlarına zidd hərəkətlərdən
müdafiə olunmaq;
32.3.12. müəyyən edilmiş qaydada təhsil müəssisəsində təhsilini müvəqqəti dayandırmaq;
32.3.13. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada biliyinin yenidən
qiymətləndirilməsini tələb etmək;
32.3.14. dövlət orta peşə-ixtisas təhsili pilləsində və ali təhsilin hər bir səviyyəsində
qanunvericiliyə uyğun olaraq yalnız bir dəfə pulsuz təhsil almaq;
32.3.15. dövlət və bələdiyyə ümumi təhsil müəssisələrində dərsliklərlə pulsuz təmin
olunmaq;
32.3.16. təhsil prosesinin təşkilində və idarə olunmasında fəal iştirak etmək, öz fikir və
mülahizələrini sərbəst ifadə etmək;
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32.3.17. təhsil müəssisəsinin elmi, ictimai, sosial və mədəni həyatında, elmi cəmiyyətlərin,
dərnəklərin, assosiasiyaların, birliklərin və digər təşkilatların yaradılmasında iştirak etmək, eləcə
də ölkə və beynəlxalq səviyyəli belə təşkilatlara üzv olmaq;
32.3.18. elmi-praktik konfransların, seminarların, yığıncaqların və görüşlərin, habelə təhsil
həyatı ilə bağlı digər tədbirlərin keçirilməsində iştirak etmək;
32.3.19. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.
32.4. Təhsil müəssisəsində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla,
təhsilalanların təhsil prosesi ilə bağlı olmayan işlərə və tədbirlərə cəlb edilməsinə yol verilmir.
32.5. Təhsilalanların vəzifələri aşağıdakılardır:
32.5.1. dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək;
32.5.2. pedaqoji işçilərin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq;
32.5.3. təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinin tələblərinə riayət etmək;
32.5.4. dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında məsuliyyətini dərk etmək;
32.5.5. təhsil sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə, etik normalara və təlim-tərbiyə prosesi
ilə bağlı qaydalara əməl etmək;
32.5.6. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
Maddə 33. Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri
33.1. Təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, bu
qanun və digər normativ hüquqi aktlar, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələr, təhsil müəssisəsinin nizamnaməsi və daxili intizam qaydaları, eləcə də
işəgötürənlərlə təhsilverənlər arasında bağlanılan əmək müqavilələri ilə tənzimlənir.
33.2. Təhsilverənlərin hüquqları aşağıdakılardır:
33.2.1. normal əmək, elmi-pedaqoji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab verən
texnologiyalarla təmin olunmaq;
33.2.2. təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq təhsil prosesinin təşkilində və
idarə olunmasında fəal iştirak etmək;
33.2.3. tədrisin formasını, metodlarını və vasitələrini sərbəst seçmək;
33.2.4. şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək;
33.2.5. təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq və müvafiq hallarda seçkili vəzifələrə seçmək və
seçilmək;
33.2.6. ixtisasını artırmaq, yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas və elmi dərəcəsini
yüksəltmək;
33.2.7. müəyyən edilmiş hallarda və qaydada mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq;
33.2.8. təhsil müəssisəsində uzun müddət qüsursuz çalışan və onun elmi-pedaqoji
həyatında mühüm xidmətləri olan professorlara aylıq əmək haqqı və əlavələr, digər güzəştlər və
imtiyazlar saxlanılmaqla, akademik və inzibati vəzifədən azad olunmaq şərti ilə məsləhətçiprofessor vəzifəsini tutmaq;
33.2.9. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.
33.3. Təhsilverənlərin vəzifələri aşağıdakılardır:
33.3.1. təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
33.3.2. təhsil proqramlarının mənimsənilməsini təmin etmək;
33.3.3. təhsilalanlarda fəal vətəndaş mövqeyi formalaşdırmaq, onları vətənpərvərlik və
azərbaycançılıq ruhunda tərbiyə etmək, müstəqil həyata və əmək fəaliyyətinə hazırlamaq;
33.3.4. şəxsi nümunəsi ilə təhsilalanlarda Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə,
Konstitusiyasına və qanunlarına, dövlət rəmzlərinə, Azərbaycan xalqının tarixinə,
mədəniyyətinə, dilinə, adət və ənənələrinə, milli və ümumbəşəri dəyərlərə, cəmiyyətə, ətraf
mühitə hörmət və qayğı hissləri aşılamaq;
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33.3.5. pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, müəllim nüfuzunu yüksək
tutmaq, ziyalılıq nümunəsi göstərmək;
33.3.6. təhsilalanların şərəf və ləyaqətinə hörmət etmək;
33.3.7. uşaq və gəncləri fiziki və psixi zorakılığın bütün formalarından qorumaq, onları
zərərli vərdişlərdən çəkindirmək;
33.3.8. ixtisas və elmi-pedaqoji səviyyəsini yüksəltmək, elmi araşdırmalar aparmaq, əlavə
məşğələlər, sinifdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlər keçirmək;
33.3.9. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada attestasiyadan keçmək;
33.3.10. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
Maddə 34. Valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin
hüquq və vəzifələri
34.1. Valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin təhsil sahəsində hüquqları
aşağıdakılardır:
34.1.1. yetkinlik yaşına çatmayan övladları (qəyyumluğunda və ya himayəsində olan
şəxslər) üçün təlim-tərbiyə müəssisəsini seçmək;
34.1.2. təhsil prosesinin təşkili, tədrisin keyfiyyəti, övladlarının (qəyyumluğunda və ya
himayəsində olan şəxslərin) dərsə davamiyyəti, təhsilə marağı və davranışı haqqında məlumat
almaq;
34.1.3. təhsilalanların hüquqlarını müdafiə etmək, təhsil müəssisəsinin idarə olunmasında
iştirak etmək;
34.1.4. təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq etmək, tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və
maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması üçün təkliflər irəli sürmək və könüllü yardımlar etmək;
34.1.5. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.
34.2. Valideynlərin və ya digər qanuni nümayəndələrin təhsil sahəsində vəzifələri
aşağıdakılardır:
34.2.1. övladlarının (qəyyumluğunda və ya himayəsində olan şəxslərin) erkən yaşlarından
fiziki, əxlaqi və intellektual inkişafına şərait yaratmaq, onların icbari ümumi orta təhsil almasının
təmin olunması və mənəvi yetkinliyi üçün məsuliyyət daşımaq;
34.2.2. övladlarını (qəyyumluğunda və ya himayəsində olan şəxsləri) humanistlik,
vətənpərvərlik, azərbaycançılıq, əməksevərlik, öz dilinə, ədəbiyyatına və tarixinə, milli-mənəvi
və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə etmək;
34.2.3. qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
Maddə 35. Təhsilalanların sosial müdafiəsi
35.1. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsilalanlar dərsliklərlə müəyyən edilmiş
qaydada dövlət hesabına təmin olunurlar.
35.2. Dövlət ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində təhsilalanların
fəaliyyətini stimullaşdırmaq məqsədi ilə onlara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada
təqaüdlər, o cümlədən adlı təqaüdlər verilir və yardımlar göstərilir.
35.3. Təhsilalanlar üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq digər sosial müdafiə tədbirləri də
tətbiq edilə bilər.
35.4. Özəl təhsil müəssisələrində təhsilalanların sosial müdafiəsi müəssisənin nizamnaməsi
ilə tənzimlənir.
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Maddə 36. Təhsilverənlərin sosial müdafiəsi
36.1. Dövlət təhsilverənlərin sosial müdafiəsinə təminat verir. Təhsil işçilərinin əmək
haqqı və vəzifə (tarif) maaşları işçilərin funksional öhdəlikləri, peşə xüsusiyyətləri, ixtisas
dərəcəsi və iş stajı nəzərə alınaraq təyin edilir.
36.2. Dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisəsi öz sərəncamında olan büdcədənkənar vəsaitlər
hesabına işçilərin əmək haqqına əlavələr və digər stimullaşdırıcı ödənişlər təyin edə bilər.
36.3. Dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisələrində işləyən elmi-pedaqoji kadrların vəzifə
maaşlarına elmi dərəcələrə və elmi adlara görə əlavələrin həcmi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən müəyyən edilir.
36.4. Sağlamlıq imkanları məhdud, valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən
məhrum, ciddi tərbiyə şəraitinə ehtiyacı olan uşaqlar üçün xüsusi təhsil müəssisələrinin, istedadlı
uşaqlar üçün təhsil müəssisələrinin, eləcə də yüksək dağlıq və sərhədyanı ərazilərdə, ucqar
yaşayış məntəqələrində çalışan təhsil işçilərinin əmək haqlarına və vəzifə maaşlarına
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əlavələr olunur.
36.5. Pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və
ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştlər və
stimullaşdırıcı tədbirlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
36.6. Təhsilverənlərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təhsil və yaradıcılıq
məzuniyyətləri verilir.

IV fəsil
Təhsilin iqtisadiyyatı
Maddə 37. Təhsil sistemində mülkiyyət münasibətləri
37.1. Təhsil müəssisəsinin əmlakı dövlət, bələdiyyə, təsisçilər, hüquqi və fiziki şəxslər
tərəfindən onun mülkiyyətinə və ya istifadəsinə verilən, eləcə də qanunvericiliklə qadağan
olunmayan fəaliyyəti nəticəsində əldə etdiyi əmlakdan, o cümlədən ona məxsus əqli mülkiyyət
məhsullarından ibarətdir.
37.2. Təhsil müəssisəsi təsisçi tərəfindən torpaq sahəsi, bina və qurğular, avadanlıq, təhsil,
istehsal, sosial, mədəni, tibb, iaşə və idman obyektləri, maddi-texniki baza və digər əmlakla
təmin edilir.
37.3. Təhsil müəssisəsi mülkiyyətində və istifadəsində olan əmlakın saxlanılması,
qorunması və ondan səmərəli istifadə edilməsi üçün məsuliyyət daşıyır. Təhsil müəssisəsinin
əmlakının idarə olunması ilə bağlı fəaliyyətinə nəzarəti təsisçi və ya onun səlahiyyət verdiyi şəxs
həyata keçirir.
37.4. Dövlət təhsil müəssisəsinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və
genişləndirilməsi dövlət büdcəsinin vəsaitləri və büdcədənkənar vəsaitlər hesabına həyata
keçirilir.
37.5. Təhsil müəssisəsi göstərdiyi xidmətlər (tədris, elmi tədqiqat, məsləhət-konsaltinq,
müalicə-profilaktik və digər xidmətlər) nəticəsində daşınar və daşınmaz əmlak, o cümlədən bina,
avadanlıq, yeni texnologiya, nəqliyyat vasitələri və s. əldə edə bilər.
37.6. Dövlət mülkiyyətində olan təhsil müəssisəsinin (məktəbəqədər təhsil müəssisələri
istisna olunmaqla) özəlləşdirilməsi qadağandır.
37.7. Dövlət təhsil müəssisəsinin büdcədənkənar mənbələrdən daxil olan vəsaitlər hesabına
əldə etdiyi əmlak qanunvericiliyə uyğun olaraq onun mülkiyyətinə daxil edilir.
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37.8. Dövlət təhsil müəssisəsinin istifadəsinə verilmiş əmlakın geri qaytarılması
qanunvericiliklə tənzimlənir.
37.9. Təhsil müəssisəsinin müflis elan edilməsi müvafiq qanunvericiliyə uyğun həyata
keçirilir.
Maddə 38. Təhsil müəssisəsinin maliyyələĢdirilməsi
38.1. Dövlət təhsilin inkişafına dövlət büdcəsindən və digər mənbələrdən vəsaitlər ayırır.
38.2. Təhsil müəssisəsi qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada fiziki və hüquqi
şəxslərə müxtəlif ödənişli təhsil xidmətləri göstərmək, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq,
hüquqi və fiziki şəxslərdən ianələr və könüllü yardımlar almaq hüququna malikdir. Bu
mənbələrdən əldə olunan vəsait və digər əmlak dövlət təhsil müəssisəsinə büdcədən ayrılan
vəsaitlərin miqdarına təsir göstərmir və onun nizamnaməsinə uyğun olaraq sərbəst istifadə edilir.
38.3. Dövlət ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin əldə etdiyi mənfəət yalnız təhsilin
inkişafına, təhsilalanların və təhsilverənlərin sosial müdafiəsinə yönəldilə bilər.
38.4. Dövlət təhsil müəssisəsinin maliyyələşdirilməsi təhsilin hər pilləsi üzrə müəyyən
edilmiş maliyyə normativlərinə əsasən həyata keçirilir. Bu normativlər təhsil müəssisəsinin
tipinə, növünə və kateqoriyasına uyğun olaraq hər bir təhsilalana düşən məsrəf məbləği nəzərə
alınmaqla müəyyən edilir.
38.5. Zəruri hallarda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə azkomplektli dövlət
ümumi təhsil müəssisələri mövcud normativlərdən üstün maliyyələşdirilə bilər.
38.6. Dövlət təhsil müəssisəsi nizamnaməsinə uyğun olaraq, ödənişli təhsildən əldə olunan
və digər büdcədənkənar vəsaitlərin xərclənməsi istiqamətlərini və işçilərin maddi
həvəsləndirilməsinə ayırmaların xüsusi çəkisini sərbəst müəyyən edir, təhsilverənlərə və
təhsilalanlara maddi yardımlar göstərir.
38.7. Dövlət təhsil müəssisəsinin inkişafına, təhsilalanların təhsil haqlarının və təhsillə
bağlı xərclərinin ödənilməsinə uzunmüddətli və fərdi kreditlər verilməsini, elmi tədqiqat işlərinin
aparılması, doktorantura proqramlarının maliyyələşdirilməsi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi
və digər məqsədlər üçün müvafiq qaydada qrantlar ayrılmasını təmin edir. Kreditlərin və
qrantların verilməsi qaydaları və şərtləri müvafiq qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir.
Dövlət təhsil və elmi tədqiqat qrantları təhsil müəssisəsinin digər fəaliyyət sahələrinin
maliyyələşdirilməsinə yönəldilə bilməz.
38.8. Dövlət təhsil sahəsinə investisiyaların, o cümlədən xarici investisiyaların cəlb
edilməsi məqsədi ilə əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasını təmin edir və bu məqsədlə
sərmayəçilərə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada güzəştlər verilir.
38.9. Təhsil sisteminə xarici investisiya qoyuluşu qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada həyata keçirilir.
Maddə 39. Dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisələrinin
maliyyələĢdirilməsi mənbələri
39.0. Dövlət və bələdiyyə təhsil müəssisələri aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdirilir:
39.0.1. qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin və yerli büdcənin vəsaitləri;
39.0.2. ödənişli təhsildən daxil olan vəsaitlər;
39.0.3. hüquqi və fiziki şəxslərin, o cümlədən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan
şəxslərin, xarici hüquqi şəxslərin qanunvericiliyə uyğun olaraq verilən qrantları, vəsiyyət olunan
vəsaitləri, ianələri və yardımları;
39.0.4. müsabiqə əsasında dövlət tərəfindən ayrılan elmi tədqiqat qrantları;
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39.0.5. təhsil müəssisəsinin təhsil, elm, istehsal, məsləhət (konsaltinq) və qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş digər xidmətlərdən əldə etdiyi vəsaitlər;
39.0.6. hüquqi və fiziki şəxslərin müqavilə əsasında mütəxəssis hazırlığı, ixtisasartırma və
kadrların yenidən hazırlanması üçün ayırdıqları vəsait;
39.0.7. dövlət orqanları tərəfindən maliyyələşdirilən məqsədli proqramlar və layihələr üzrə
əldə olunan vəsaitlər;
39.0.8. təhsil müəssisəsinin mülkiyyətində olan fiziki və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş
avadanlığın, nəqliyyat vasitələrinin və təhsil məqsədləri üçün yararsız olan digər əmlakın
satışından qanunvericiliyə uyğun olaraq əldə edilən vəsaitlər;
39.0.9. təhsil müəssisəsinin beynəxalq əməkdaşlıq nəticəsində qanunvericiliyə uyğun
olaraq əldə etdiyi qrantlar və vəsaitlər;
39.0.10. qanunvericiliklə qadağan edilməyən digər mənbələrdən əldə olunan vəsaitlər.
Maddə 40. Özəl təhsil müəssisəsinin maliyyələĢdirilməsi
40.1. Özəl təhsil müəssisəsi aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdirilir:
40.1.1. təhsil xidmətlərinə görə əldə etdiyi vəsaitlər;
40.1.2. təsisçilərin (himayəçilərin) vəsaitləri;
40.1.3. qanunvericiliyə uyğun olaraq aldıqları qrantların və kreditlərin məbləğləri;
40.1.4. hüquqi və fiziki şəxslərin ianələri, yardımları, vəsiyyət etdikləri əmlak və
bağışladıqları hədiyyələr;
40.1.5. təhsil, elm, istehsal, məsləhət (konsaltinq) və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
digər xidmətlərdən əldə etdikləri vəsaitlər;
40.1.6. qanunvericiliklə qadağan edilməyən digər mənbələr hesabına əldə olunan vəsaitlər.
40.2. Özəl təhsil müəssisəsi öz maliyyə vəsaitlərini sərbəst idarə edir.
40.3. Özəl təhsil müəssisəsi təhsil haqqının məbləğini hər bir təhsil pilləsi üzrə təhsil
proqramlarına uyğun olaraq sərbəst müəyyən edir.
40.4. Özəl təhsil müəssisəsi ilə təhsilalanlar, valideynlər və ya digər qanuni nümayəndələr
arasında münasibətlər müqavilə ilə tənzimlənir.
Maddə 41. Təhsil müəssisəsinin sahibkarlıq fəaliyyəti
41.1. Təhsil müəssisəsi əlavə gəlir əldə etmək məqsədi ilə nizamnaməsində nəzərdə
tutulmuş qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi sahibkarlıq fəaliyyəti
növləri ilə məşğul ola bilər.
41.2. Təhsil müəssisəsi sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlərdən sərbəst istifadə
etmək hüququna malikdir. Dövlət təhsil müəssisəsinin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi
gəlirlər bilavasitə təhsilin inkişafına və işçilərin sosial müdafiəsinə yönəldilir.
41.3. Təhsil müəssisəsi sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi şəxslər yarada bilər və ya başqa hüquqi
şəxslərin fəaliyyətində iştirak edə bilər.
Maddə 42. Keyfiyyətsiz təhsilə görə vurulan zərərin ödənilməsi
42.1. Təhsil müəssisəsində təhsilin dövlət təhsil standartlarına uyğun təşkil olunmaması
nəticəsində təhsilalanların keyfiyyətsiz hazırlığı müəyyən edildiyi halda vurulmuş zərərin, o
cümlədən təhsilalanların başqa təhsil müəssisələrində yenidən hazırlanması üçün zəruri olan
xərclərin həmin təhsil müəssisəsi tərəfindən ödənilməsi barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən məhkəmədə iddia qaldırıla bilər.
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42.2. Bu qanunun 42.1-ci maddəsinə uyğun olaraq iddia yalnız akkreditasiya olunmuş
təhsil müəssisəsi barədə akkreditasiya xidməti tərəfindən verilən mənfi rəyə əsasən qaldırıla
bilər.

V fəsil
Təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqələr
Maddə 43. Təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlıq və xarici əlaqələr
43.1. Təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
və tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr əsasında həyata keçirilir.
43.2. Təhsil müəssisəsi qanunvericiliyə və özünün fəaliyyət xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq
xarici ölkələrin elm və təhsil müəssisələri, təşkilatları, beynəlxalq qurumlar və fondlarla birbaşa
əlaqələr yarada, əməkdaşlıq haqqında ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr bağlaya, təhsil
sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət və qeyri-hökumət qurumlarına (ittifaqlar, birliklər,
assosiasiyalar və s.) daxil ola və əməkdaşlığın digər formalarını həyata keçirə bilər.
43.3. Təhsil müəssisəsi beynəlxalq səviyyəli birgə elm və təhsil layihələrinin hazırlanması,
fundamental elmi tədqiqat və layihə-konstruktor işlərinin, elmi-praktik konfransların,
simpoziumların keçirilməsi, tələbələrin, magistrlərin, doktorantların, müəllimlərin və elmi
işçilərin mübadiləsi, iddia sənədi, patent və ya onlarla bağlı hüquqların özgəninkiləşdirilməsi və
bu qəbildən olan digər fəaliyyətlə müvafiq normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş qaydada
müstəqil məşğul olmaq hüququna malikdir.
43.4. Təhsil müəssisəsinin (xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələri istisna olmaqla)
fəaliyyətinin keyfiyyətini yüksəltmək və beynəlxalq əlaqələrini genişləndirmək məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikasının mövcud normativ hüquqi aktlarının tələblərini gözləməklə müstəqil
olaraq xarici tərəfdaşlarla birlikdə ölkə daxilində və xarici dövlətlərdə müştərək struktur
bölmələri (mərkəzlər, filiallar, laboratoriyalar, texnoparklar və s.) yaratmaq hüququ vardır.
43.5. Təhsil müəssisəsinin birbaşa beynəlxalq əməkdaşlıq müqavilələrinə dövlət tərəfindən
zəmanət verilmir.
Maddə 44. Azərbaycan Respublikası vətəndaĢlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və
vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil almaq hüququ
44.1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsilin hər hansı pilləsində təhsil alması və ya
ixtisas artırması Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun
olaraq, dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş kvota və təhsil müəssisəsinin, hüquqi və fiziki
şəxslərin birbaşa bağladıqları müqavilələr əsasında həyata keçirilir.
44.2. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması qaydaları, xarici ölkələrin ali təhsil
sahəsində ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası)
qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş normativ hüquqi aktlarla
tənzimlənir.
44.3. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə
tutulan hallar istisna olmaqla, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan
Respublikasında xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrində təhsil almaq hüququ yoxdur.
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VI fəsil
Keçid və yekun müddəaları
Maddə 45. Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət
Bu qanunu pozan hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının müvafiq
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
Maddə 46. Keçid müddəaları
46.1. Bu qanun qüvvəyə minənədək verilmiş elmlər namizədi alimlik dərəcəsi müvafiq
sahə üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsinə bərabər tutulur.
46.2. Bu qanun qüvvəyə minənədək aspiranturada təhsil alan şəxs doktorant statusu əldə
edir.
Maddə 47. Qanunun qüvvəyə minməsi
47.1. Bu qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
47.2. Bu qanunun qüvvəyə mindiyi gündən Azərbaycan Respublikasının 1992-ci il 7
oktyabr tarixli 324 nömrəli Təhsil Qanunu (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı,
1992-ci il, saylı 24, maddə 1031; 1994-cü il, saylı 16, maddə 216; 1995-ci il, saylı 7, maddə 123;
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1997-ci il, saylı 3, maddə 226, saylı 4,
maddələr 287, 294, saylı 6, maddə 450; 1998-ci il, saylı 1, maddə 16; 1999-cu il, saylı 5,
maddələr 285, 286; 2001-ci il, saylı 3, maddə 138, saylı 11, maddə 672, saylı 12, maddələr 731,
736; 2003-cü il, saylı 1, maddə 1; 2004-cü il, saylı 4, maddə 202, saylı 6, maddə 415; 2007-ci il,
saylı 11, maddə 1049) qüvvədən düşmüş hesab edilir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 iyun 2009-cu il
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"Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi
barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN FƏRMANI
"Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il 19 iyun tarixli 833-IIIQ nömrəli
Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək
məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, üç ay müddətində:
1.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğunlaşdırılması, o cümlədən bu Fərmanın 2.3-2.8-ci bəndlərinə uyğun olaraq həmin
Qanunda nəzərdə tutulmuş vəzifələrlə bağlı müvafiq dövlət orqanlarının əsasnamələrinə
əlavələrin edilməsi barədə təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
təqdim etsin;
1.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu
barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.3. həmin Qanunun 6.3-cü və 29.0.12-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş qüvvədə olma
müddəti müəyyən edilməklə təhsil pillələri üzrə dövlət təhsil standartlarını və proqramlarını
təsdiq etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.4. həmin Qanunun 10.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil proqramlarının yerinə
yetirilməsi müddətini müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
1.5. həmin Qanunun 12.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş formal təhsilin təşkili
qaydalarını müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat
versin;
1.6. həmin Qanunun 14.14-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisəsinin madditexniki bazası və təhsil infrastrukturu normativlərini müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.7. həmin Qanunun 15.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş xüsusi təyinatlı təhsil
müəssisələrinin təsis edilməsi qaydaları və onların siyahısı barədə təkliflərini hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1.8. həmin Qanunun 18.4-cü maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş məktəbə
hazırlığın təşkili qaydalarını müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
1.9. həmin Qanunun 19.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ümumi təhsilin təhsil
səviyyələri üzrə müddəti, bir səviyyəsindən digər səviyyəsinə keçid qaydalarını müəyyən etsin
və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.10. həmin Qanunun 19.8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş ümumi təhsili xüsusi
nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma qaydasını müəyyən
etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.11. həmin Qanunun 21.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş orta ixtisas təhsili pilləsini
yüksək nəticələrlə başa vuran məzunların (subbakalavrların) qiymətlərinin müvafiq olaraq
uyğun ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul zamanı nəzərə alınması qaydasını müəyyən
etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.12. həmin Qanunun 22.3-cü maddəsinin beşinci cümləsində nəzərdə tutulmuş bakalavriat
təhsilinin məzmunu və təşkili qaydalarını müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
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1.13. həmin Qanunun 22.4-cü maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş magistratura
təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi qaydalarını müəyyən etsin və bu
barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.14. həmin Qanunun 22.6-cı maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş rezidentura
təhsilinin məzmunu və təşkili qaydalarını müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.15. həmin Qanunun 23.4-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş doktoranturaların yaradılması
və doktoranturaya qəbul qaydalarını müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
1.16. həmin Qanunun 24.3-cü maddəsində və 24.5-ci maddəsinin birinci cümləsində nəzərdə
tutulmuş əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış
şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi qaydasını müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.17. həmin Qanunun 26.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş müvafiq
ixtisaslar üzrə ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbul olunmağa əsas verən dünya fənn
olimpiadalarının, yüksək səviyyəli beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların siyahısını müəyyən
etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.18. həmin Qanunun 27.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş müxtəlif səbəblərdən təhsilin
hər hansı pilləsini və səviyyəsini başa vurmayan şəxslərə arayışın verilməsi qaydasını müəyyən
etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.19. həmin Qanunun 28.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisəsində iaşə və tibb
xidmətinin təşkili qaydası və normalarını müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.20. həmin Qanunun 28.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisəsində
təhsilalanlara pulsuz tibbi xidmətin göstərilməsi qaydasını müəyyən etsin və bu barədə
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.21. həmin Qanunun 29.0.14-cü maddəsində və 30.8-ci maddəsinin birinci cümləsində
nəzərdə tutulmuş dövlət təhsil müəssisəsində çalışan professor-müəllim heyəti üçün akademik və
inzibati vəzifə tutmanın yaş həddini müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
1.22. həmin Qanunun 29.0.15-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil səviyyəsinə uyğun
olaraq təhsil müəssisələrinin nümunəvi nizamnamələrini təsdiq etsin və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.23. həmin Qanunun 29.0.21-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil haqqında dövlət
sənədlərinin dünyada ümumiliklə qəbul edilmiş müvafiq standartlar nəzərə alınmaqla
nümunələrini və onların verilməsi qaydalarını təsdiq etsin və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.24. həmin Qanunun 29.0.23-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisələrinin
pedaqoji işçilərinin dərs yükü normalarını müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.25. həmin Qanunun 29.0.24-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisələrinin
tikintisinə, maddi-texniki təchizatına dair vahid normaları, ümumi sanitariya-gigiyena tələblərini,
şagird yerləri ilə təminat normativlərini müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin;
1.26. həmin Qanunun 36.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət və bələdiyyə təhsil
müəssisələrində işləyən elmi-pedaqoji kadrların vəzifə maaşlarına elmi dərəcələrə və elmi adlara
görə əlavələrin həcmini müəyyən etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
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1.27. həmin Qanunun 36.5-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş pedaqoji profilli ixtisaslar üzrə
ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş və ümumi təhsil müəssisələrində işə başlamış
gənc mütəxəssislər üçün əlavə güzəştləri və stimullaşdırıcı tədbirləri müəyyən etsin və bu barədə
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.28. həmin Qanunun 41.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş təhsil müəssisəsinin əlavə gəlir
əldə etmək məqsədi ilə məşğul olmasına yol verilən sahibkarlıq fəaliyyəti növlərini müəyyən
etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
1.29. həmin Qanunun pozulmasına görə məsuliyyət növlərini müəyyən edən qanunvericilik
aktının layihəsini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
1.30. öz səlahiyyətləri daxilində "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının
Qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
2. Müəyyən edilsin ki:
2.1. "Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.0.48-ci maddəsində, 14.11-ci
maddəsinin birinci cümləsində, 15.3-cü maddəsində, 23.7-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 23.4cü (elmi dərəcələrin verilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi üzrə), 23.9-cu maddələrində və
30.2-ci maddəsinin birinci cümləsində (dövlət ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin vəzifəyə
təyin edilməsi və vəzifədən azad edilməsi üzrə) nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı"nın səlahiyyətlərini, o cümlədən həmin Qanunun 29.0.1-ci (təhsil sahəsində vahid dövlət
siyasətinin müəyyənləşdirilməsi üzrə), 29.0.2-ci, 29.0.3-cü (milli təhsil sisteminin inkişafı üçün
müxtəlif istiqamətli dövlət proqramlarının təsdiq edilməsi üzrə), 29.0.7-ci (təhsil sahəsinin
inkişafına ayrılan dövlət büdcəsi vəsaitlərinin həcminin müəyyən edilməsi üzrə), 29.0.13-cü
(dövlət ali təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin vəzifəyə təyin edilməsi və vəzifədən azad edilməsi
üzrə), 29.0.34-cü, 29.0.35-ci (dövlət təhsil müəssisələri işçilərinin əməyinin stimullaşdırılmasının, o cümlədən mükafatlandırılmasının həyata keçirilməsi, xüsusi istedadı ilə fərqlənən
təhsilalanlar üçün adlı təqaüdlərin təsis edilməsi üzrə) maddələrində nəzərdə tutulmuş vəzifələri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir;
2.2. həmin Qanunun 6.3-cü, 10.4-cü, 12.2-ci, 14.14-cü, 14.16-cı maddələrində, 18.4-cü
maddəsinin ikinci cümləsində, 19.5-ci, 19.8-ci, 21.5-ci maddələrində, 22.3-cü maddəsinin
beşinci cümləsində, 22.4-cü, 22.6-cı və 22.7-ci maddələrinin ikinci cümlələrində, 23.4-cü
(doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul qaydalarının müəyyən edilməsi üzrə),
24.3-cü maddələrində, 24.5-ci maddəsinin birinci cümləsində, 26.5-ci maddəsinin ikinci
cümləsində, 27.3-cü, 27.4-cü, 28.1-ci, 28.3-cü maddələrində, 30.8-ci maddəsinin birinci
cümləsində, 36.3-cü, 36.5-ci, 41.1-ci və 44.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini, o cümlədən həmin Qanunun 29.0.1-ci (təhsil sahəsində
vahid dövlət siyasətinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsi üzrə), 29.0.4-cü, 29.0.7-ci (dövlət
təhsil qrantlarının məbləğinin müəyyən edilməsi üzrə), 29.0.8-ci, 29.0.9-cu, 29.0.12-ci (təhsil
pillələri üzrə dövlət təhsil standartlarının və proqramlarının (kurikulumların) təsdiq edilməsi
üzrə), 29.0.14-cü, 29.0.15-ci, 29.0.20-ci, 29.0.21-ci (xarici ölkələrin ali təhsil sahəsində
ixtisaslarının tanınması və ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) qaydalarının
müəyyən olunması üzrə), 29.0.22-ci, 29.0.23-cü, 29.0.25-ci, 29.0.28-ci (təhsil müəssisələrinin
akkreditasiyası qaydalarının müəyyən edilməsi üzrə), 29.0.29-cu (təhsil müəssisələrində
təhsilverənlərin və təhsilalanların attestasiyasının, o cümlədən yekun attestasiyasının aparılması
qaydalarının müəyyən edilməsi üzrə) və 29.0.32-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş vəzifələri
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti həyata keçirir;
2.3. həmin Qanunun 7.2-ci, 7.3-cü və 13.3-cü maddələrində, 16.1-ci və 16.4-cü
maddələrinin birinci cümlələrində, 18.6-cı, 19.12-ci maddələrində, 30.2-ci maddəsinin birinci
cümləsində (dövlət ali təhsil müəssisələri istisna olmaqla, digər dövlət təhsil müəssisələrinin
rəhbərlərinin vəzifəyə təyin edilməsi və vəzifədən azad edilməsi üzrə), 30.2-ci maddəsinin
üçüncü cümləsində, 30.5-ci maddəsinin ikinci cümləsində, 32.3.13-cü, 38.5-ci və 42.1-ci
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maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini, o
cümlədən həmin Qanunun 29.0.1-ci (təhsil sahəsində vahid dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsinin təmin edilməsi üzrə), 29.0.3-cü (milli təhsil sisteminin inkişafı üçün müxtəlif
istiqamətli dövlət proqramlarının icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə), 29.0.5-ci, 29.0.6-cı,
29.0.12-ci (təhsilin müvafiq dövlət standartlarına uyğun təşkilinə nəzarətin həyata keçirilməsi
üzrə), 29.0.13-cü (dövlət ali təhsil müəssisələri istisna olmaqla, digər dövlət təhsil
müəssisələrinin rəhbərlərinin vəzifəyə təyin edilməsi və vəzifədən azad edilməsi üzrə), 29.0.16cı (bələdiyyə və özəl təhsil müəssisələrinin nizamnamələrinə rəyin verilməsi üzrə), 29.0.17-ci,
29.0.18-ci, 29.0.21-ci (xarici ölkələrin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınmasının və
ekvivalentliyinin müəyyən edilməsinin (nostrifikasiyasının) həyata keçirilməsi üzrə), 29.0.24-cü,
29.0.26-cı, 29.0.27-ci, 29.0.28-ci (təhsil müəssisələrinin akkreditasiyasının həyata keçirilməsi
üzrə), 29.0.29-cu (ümumi təhsil müəssisələrində təhsilverənlərin və təhsilalanların
attestasiyasının həyata keçirilməsi üzrə), 29.0.30-cu, 29.0.31-ci, 29.0.32-ci, 29.0.33-cü, 29.0.36cı, 29.0.37-ci, 29.0.38-ci, 29.0.39-cu, 29.0.42-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş vəzifələri
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi həyata keçirir;
2.4. həmin Qanunun 26.2-ci, 26.4-cü və 26.6-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini, o cümlədən həmin Qanunun 29.0.10-cu və 29.0.11ci maddələrində nəzərdə tutulmuş vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə
Dövlət Komissiyası həyata keçirir;
2.5. həmin Qanunun 29.0.19-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş vəzifəni Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi həyata keçirir;
2.6. həmin Qanunun 29.0.40-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş vəzifəni Azərbaycan
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi həyata keçirir;
2.7. həmin Qanunun 29.0.41-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vəzifələri Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi və yerli icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirirlər;
2.8. həmin Qanunun 29.0.7-ci (özünüidarəetmə prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən dövlət
təhsil müəssisələri istisna olmaqla, digər dövlət təhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsinin
həyata keçirilməsi üzrə), 29.0.16-cı (nizamnamələri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən təsdiq edilən dövlət təhsil müəssisələri istisna olmaqla, digər dövlət təhsil
müəssisələrinin nizamnamələrinin təsdiq edilməsi üzrə) və 29.0.35-ci (xüsusi istedadı ilə
fərqlənən təhsilalanlar üçün məqsədli təqaüdlərin təsis edilməsi üzrə) maddələrində nəzərdə
tutulmuş vəzifələri tabeliyində dövlət təhsil müəssisələri olan mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları
həyata keçirirlər.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 5 sentyabr 2009-cu il
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Azərbaycan Respublikasında “Bilik günü”nün təsis
edilməsi və təhsil müəssisələrində iĢ rejiminin tənzimlənməsi
haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
xidmət edən səmərəli fəaliyyət sisteminin qurulması ilə əlaqədar bu müəssisələrdəki mövcud iş
rejiminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə qərara alıram:
1. Müəyyən edilsin ki, Azərbaycan Respublikasının bütün təhsil müəssisələrində dərslər
sentyabrın 15-dən başlanır.
2. 15 sentyabr “Bilik günü” elan edilsin.
3. 2004/2005-ci dərs ilindən Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərinin I-IV
siniflərində beşgünlük tədris həftəsi tətbiq olunsun.
4. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi altı ay müddətində aidiyyəti olan icra
hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə ümumtəhsil məktəblərinin bütövlükdə beşgünlük tədris
həftəsinə keçidinin təmin olunması üçün təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin.
5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll
etsin.
6. Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 avqust 2004-cü il
saylı 114
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2007/ 2008-ci tədris ilində keçirilmiĢ “Ən yaxĢı ümumtəhsil məktəbi”
müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı
müəllim mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” 2007-ci il 4 sentyabr tarixli 2373 nömrəli
Sərəncamının 1-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
1. 2007/2008-ci tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsində
müvəffəqiyyət qazandığına görə aşağıda qeyd edilən ümumtəhsil məktəbləri 10000 (on min)
manat məbləğində birdəfəlik pul mükafatı ilə mükafatlandırılsınlar:
Abşeron rayonu Xirdalan şəhər 1 saylı orta məktəb
Ağstafa rayonu texniki-humanitar təmayüllü lisey
Bakı şəhəri Avropa Liseyi
Bakı şəhəri Ağabəy Novruzbəyli adına 46 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri bağca- məktəb-lisey kompleksi
Bakı şəhəri Eldar Quliyev adına 145 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri Həbibulla Hüseynov adına 83 saylı orta məktəb - lisey
Bakı şəhəri Ələkbər Eyvazov adına 275 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri Ərəstun Mahmudov adına 220 saylı orta məktəb - lisey
Bakı şəhəri xarici dil dərindən öyrədilən 27 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri Tahir Həsənov adına 23 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 70 saylı məktəb - lisey
Bakı şəhəri 147 saylı texniki- humanitar liseyi
Bakı şəhəri 160 saylı klassik gimnaziya
Bakı şəhəri 245 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 287 saylı “Zəkalar” liseyi
Bakı şəhəri 291 saylı ekologiya liseyi
Balakən rayonu humanitar və texniki təmayüllü lisey
Bərdə rayonu akademik Zərifə Əliyeva adına şəhər orta məktəbi
Fizika-riyaziyyat və informatika təmayüllü lisey
Gəncə şəhəri Mehdi Mehdizadə adına 4 saylı orta məktəbi
Heydər Əliyev adına lisey
İltifat Hacıyev adına “Tərəqqi”texniki-humanitar təmayüllü lisey
İlyas Əfəndiyev adına “Elitar” gimnaziya
İsmayıllı rayonu Elşad Bayramov adına Talıstan kənd orta məktəbi
İsmayıllı rayonu İsrail Həsənov adına şəhər 1 saylı orta məktəbi
İsmayıllı rayonu Lahıc qəsəbə orta məktəbi
Kimya-biologiya təmayüllü respublika liseyi
Qax rayonu Natiq Allahverdiyev adına şəhər 2 saylı təbiət elmləri təmayüllü məktəb-lisey
Quba rayonu Zaur Cəfərov adına şəhər 3 saylı orta məktəbi
Lənkəran rayonu Vaqif Əliyev adına şəhər 4 saylı orta məktəb - liseyi
Mingəçevir şəhəri təbiət-riyaziyyat və humanitar fənlər təmayüllü lisey
Naxçıvan şəhəri Heydər Əliyev adına orta məktəb
Naxçıvan şəhəri Afiyəddin Cəlilov adına 12 saylı orta məktəbi
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Ordubad rayonu Məhəmməd Füzuli adına şəhər internat məktəbi
Salyan rayonu Aşıq Pənah adına şəhər 1saylı humanitar fənlər təmayüllü məktəb-lisey
Səttar Bəhlulzadə adına Xarici dillər təmayüllü gimnaziya
Şamaxı rayonu Cəmo Cəbrayılbəyli adına şəhər 5 saylı orta məktəb
Şirvan şəhəri Elçin İmanov adına10 saylı orta məktəb
Sumqayıt şəhəri humanitar və təbiət-riyaziyyat təmayüllü “İstedad” liseyi
Sumqayıt şəhəri Nizami Gəncəvi adına texniki və təbiət elmləri liseyi
Sumqayıt şəhəri təbiət elmləri təmayüllü gimnaziya
Tofiq İsmaylov adına “İntellekt” liseyi
Tovuz rayonu Nəsirəddin Tusi adına şəhər orta məktəbi
Ucar rayonu şəhər 4 saylı orta məktəb
Yevlax rayonu Nəriman Nərimanov adına şəhər 9 saylı orta məktəb
Zaqatala rayonu humanitar fənlər gimnaziyası
Zaqatala rayonu Şixəli Qurbanov adına şəhər 3 saylı orta məktəb “Zəngi” liseyi
Zərdab rayonu Həsən bəy Zərdabi adına şəhər 1 saylı orta məktəb
2. Bu Sərəncamın 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş pul mükafatları Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları
və ümumtəhsil məktəblərinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri”nin və “Ən yaxşı müəllim
müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 25 fevral tarixli
714 nömrəli Fərmanının 3-cü bəndinə uyğun ödənilsin.
3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2008-ci il
saylı 2993
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2007/2008-ci tədris ilində keçirilmiĢ “Ən yaxĢı müəllim” müsabiqəsinin
qaliblərinin mükafatlandırılması
haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı
müəllim mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” 2007-ci il 4 sentyabr tarixli 2373 nömrəli
Sərəncamının 1-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
1. 2007/2008-ci tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsində müvəffəqiyyət
qazandıqlarına görə aşağıda qeyd edilən müəllimlər 5000 (beş min) manat məbləğində birdəfəlik
pul mükafatı ilə mükafatlandırılsınlar:
Abbasov Vüqar Bəhlul oğlu
Abdullayev Nizami Feyzi oğlu
Abdullayeva İlhamə Telman qızı
Abdullayeva Solmaz Yadulla qızı
Ağayev Rafael Əliməmməd oğlu
Ağayeva Açılangül Ağa qızı
Ağayeva Natiqə Məmmədağa qızı
Alsanov İdris Xancan oğlu
Aşurova Yetər Tahir qızı
Aydəmirov Samid Aydəmir oğlu
Bağırova Nailə Nemət qızı
Baqqayeva Səadət Bilal qızı
Bəşirov Novruz Əyyub oğlu
Cəfərli Kərim Süleyman oğlu
Cəlilova Nailə Cəfər qızı
Duniyev Dadaşbala Ağayar oğlu
Əfəndiyev Rahib Vaqif oğlu
Əfəndiyeva Afət Nurməmməd qızı
Əfəndiyeva İradə Ağaəli qızı
Əhədova Mətanət Məcnun qızı
Əhmədbəyli Xumar Elçin qızı
Əhmədov Zabil Habil oğlu
Əhmədova Mətanət Eldar qızı
Əhmədova Nailə Namaz qızı
Əhmədova Sədaqət Kamal qızı
Ələsgərova Kəmalə İmam qızı
Əlişova Həcər Kəmaləddin qızı
Əliverdiyeva Sevil Şirnəli qızı
Əliyarzadə Rəhilə Azər qızı
Əliyev Rauf Ələkbər oğlu
Əliyeva Afaq Asif qızı
Əliyeva Gözəl Həsrət qızı
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Əliyeva Təranə Əhmədağa qızı
Əmircanova Qənirə Abduləli qızı
Əzizova Sevgüladə Süleyman qızı
Hacılı Sona Qənbər qızı
Hacıyev Mürəffər Manaf oğlu
Hacıyev Xeybər Heydər oğlu
Həsənov Möhübbət Qüdrət oğlu
Heydərova Vəfa Cəmil qızı
Hümbətov Bayraməli Qadir oğlu
Hüseynova Fəridə Məsi qızı
Hüseynova Nahidə Əlövsət qızı
Hüseynova Nailə Paşa qızı
Hüseynova Solmaz Cəbrayıl qızı
İbrahimova Aybəniz Paşa qızı
İbrahimova Fəxriyyə Ənvər qızı
İlizarova Elmira Borisovna
İsayeva Naidə Rizvan qızı
İsgəndərov Yaşar Çoban oğlu
İsmayılova Bahar İsmayıl qızı
İsmayılova Səadət Qeyrət qızı
Kərimova Gülnar Yusif qızı
Kərimova Nəzakət Emin qızı
Qasımova Sevinc Fazil qızı
Qaziyeva Dilarə Halay qızı
Qədirov Heybət Heydər oğlu
Qəhrəmanov Abdulla Balyar oğlu
Quliyeva İlahə Məhərrəm qızı
Quliyeva Ulduz İsmixan qızı
Mahmudov Talıb Əhməd oğlu
Məcidova Aygün Əbülfət qızı
Məhəmmədova Zemfira Nəcməddin qızı
Məhərrəmov Fazil Yaqub oğlu
Məmişov Sabir Kamil oğlu
Məmmədli Ələddin Qibləli oğlu
Məmmədov Rafiq İslam oğlu
Məmmədov Zaman Zahid oğlu
Məmmədova Aidə Ələkbər qızı
Məmmədova Çimnaz Məlik qızı
Məmmədova Jalə Hüseyn qızı
Məmmədova Nüşabə Əsəd qızı
Musayeva Esmira Hümbət qızı
Mustafayeva Fatma Abbas aqızı
Namazova Göyçək Bəşir qızı
Nəbiyeva Cəmalə Oruc qızı
Nəcəfova Ruhəngiz Əşrəf qızı
Nəcəfova Şükufə Hacıvəli qızı
Novruzov Sabir Tağı oğlu
Nuriyeva Bela Oleqovna
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Orucova Gülşən Yasin qızı
Paşayev İbad İsbat oğlu
Raziyev Səfər Emin oğlu
Rəhmanova Tamilla Kərim qızı
Rüstəmova Xalidə Ədalət qızı
Seyidova Gülbəniz Əsgər qızı
Səfərəliyev Muradxan Səfərəli oğlu
Səfərova Fəridə Əsgər qızı
Səlimova Gülnarə Əjdər qızı
Tağıyeva Firəngiz Akif qızı
Tahirova Ülviyyə Ağa qızı
Tahirzadə Tahir Ələsgər oğlu
Talıblı İradə İbadulla qızı
Talıbova Pərvanə Şükür qızı
Təhmasib Leyla Arif qızı
Veysova Səadət Əhməd qızı
Xudiyeva Növrəstə Qulam qızı
Yəhyalı Pərviz Ağasəməd oğlu
Zamanova Kübrə Novruz qızı
Zeynalov Nazim Xasay oğlu
2. Bu Sərəncamın 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş pul mükafatları Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları və
ümumtəhsil məktəblərinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri”nin və “Ən yaxşı müəllim
müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2008-ci il 25 fevral tarixli
714 nömrəli Fərmanının 3-cü bəndinə uyğun ödənilsin.
3. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 19 avqust 2008-ci il
saylı 2994
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2008/2009-cu tədris ilində keçirilmiĢ “Ən yaxĢı ümumtəhsil məktəbi”
müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması
haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı
müəllim mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” 2007-ci il 4 sentyabr tarixli, 2373 nömrəli
Sərəncamının 1-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
1. 2008/2009-ci tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi” müsabiqəsində
müvəffəqiyyət qazandıqlarına görə aşağıda adları qeyd edilən ümumtəhsil məktəbləri 10000 (on
min) manat məbləğində pul mükafatı ilə mükafatlandırılsınlar:
Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri 2 saylı orta məktəb
Ağcabədi şəhəri 3 nömrəli texniki-humanitar fənlər təmayüllü məktəb - lisey
“Ankara məktəbi” məktəb-liseyi
Bakı şəhəri Humanitar fənlər gimnaziyası
Bakı şəhəri “İstedad” Beynəlxalq Təhsil Kompleksi
Bakı şəhəri Texniki-humanitar lisey
Bakı şəhəri 2 saylı texniki-hümanitar elmlər liseyi
Bakı şəhəri 3 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 17 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 18 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 20 saylı məktəb-lisey
Bakı şəhəri 32 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 47 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 54 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 72 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 190 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 191 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 204 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 212 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 214 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 239 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 240 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 244 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 249 saylı orta məktəb
Bakı şəhəri 261 saylı orta məktəb-lisey
Bakı şəhəri 264 saylı orta məktəb- lisey
Bakı şəhəri 267 saylı məktəb-liseyi
Bakı şəhəri 290 saylı orta məktəb
Bərdə şəhəri 2 saylı orta məktəb
Göyçay şəhəri 7 saylı orta məktəb
İsmayıllı rayonu İsmayıllı kənd orta məktəbi
İsmayıllı rayonu İvanovka kənd orta məktəbi
İsmayıllı şəhəri 3 saylı orta məktəb
Kəngərli rayonu Qıvraq qəsəbə orta məktəbi
Kürdəmir şəhəri 2 saylı orta məktəb
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Kürdəmir şəhəri 6 saylı orta məktəbi
Qazax şəhəri 1 saylı orta məktəb
Lənkaran şəhər 10 saylı orta məktəb
Masallı şəhəri “Dəfinə” məktəb-lisey
Mingəçevir şəhəri texniki-humanitar liseyi
Naxçıvan şəhər hərbi liseyi
Naxçıvan şəhəri 705 saylı hərbi hissənin orta məktəbi
Salyan şəhəri 4 saylı orta məktəb
Salyan şəhəri 7 saylı texniki fənlər təmayüllü məktəb-lisey
Sumqyıt şəhəri “Təfəkkür” liseyi
Sumqayıt şəhəri 1 saylı orta məktəb
Sumqayıt şəhəri 11 saylı orta məktəb
Ucar şəhəri 5 saylı orta məktəbi
Zaqatala şəhəri 1 saylı orta məktəb
Zərdab şəhəri 3 saylı orta məktəb
2. Bu sərəncamın 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş pul mükafatları Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları və
ümumtəhsil məktəblərinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri ”nın və “Ən yaxşı müəllim
müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 2008-ci il 25 fevral tarixli,
714 nömrəli Fərmanının 3-cü bəndinə uyğun ödənilsin.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 sentyabr 2009-cu il
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2008/2009-cu tədris ilində keçirilmiĢ “Ən yaxĢı müəllim”müsabiqəsinin
qaliblərinin mükafatlandırılması
haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi və ən yaxşı
müəllim mükafatlarının təsis edilməsi haqqında” 2007-ci il 4 sentyabr tarixli 2373 nömrəli
Sərəncamının 1-ci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram:
1. 2008/2009-cu tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsində müvəffəqiyyət
qazandıqlarına görə aşağıda qeyd edilən müəllimlər 5000 (beş min) manat məbləğində birdəfəlik
pul mükafatı ilə mükafatlandırılsınlar:
Abbasov Camal Hüseyn oğlu
Abbasov Qılman Məhərrəm oğlu
Abbasova Həqiqət Fəzi qızı
Abdalova Nailə Şərqiyaz qızı
Abdullayeva Gülnarə Bəşir qızı
Abdullayeva Səkinə Əli qızı
Abdullayeva Vəfa Abdulla qızı
Adıgözəlova Sevda Mirzəməmməd qızı
Ağayeva Hüzürə Fazil qızı
Axundova Həyat Oqtay qızı
Alqayev Cavanşir Üzeyir oğlu
Allahverdiyev Boris Ziyad oğlu
Allahverdiyeva Afət İkram qızı
Babayeva Sevda Əliyar qızı
Bağırova İrina İqorevna
Bağırova Leyla Hüseyn qızı
Bayramova Almaz Fəttah qızı
Bədirova Rəsmiyyə Mustafa qızı
Carçıyev Şadət Qasım oğlu
Carçıyeva İlahə Maksim qızı
Eldarova Həbibə Qadir qızı
Ellazov Fazil Cavad oğlu
Əhmədova Humay Əlövsət qızı
Əliyev Hamlet Qasım oğlu
Əliyev Vəli Səfər oğlu
Əliyeva Gülzar Əlirza qızı
Əliyeva Hökümə Nizami qızı
Əliyeva Nərminə Mehdi-Ağa qızı
Əliyeva Nəzakət Musa qızı
Əliyeva Nəzakət Səlim qızı
Əliyeva Səbinə Tağı qızı
Əliyeva Səmagül Əsgər qızı
Əmirxanova Sədaqət Əmirxan qızı
Əzizova Aygün Ələfsər qızı
Hacıyeva Fatma Nəcəf qızı
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Heydərov Nizami Heydər oğlu
Həsənov Məmməd Abdulla oğlu
Həsənova Gültəkin Məhərrəm qızı
Həsənova Xurşid Tofiq qızı
Həsənova Rəna Hilal qızı
Həsənova Səbinə Əşrəf qızı
Həsənova Südabə Ərşad qızı
Həsrət Almaz İsrail qızı
Həşimova Aygün Baba qızı
Hüseynli Akif Əhməd oğlu
Hüseynli Mehriban Əli qızı
Hüseynova Arzu Yediyar qızı
Hüseynova Laləzar Amil qızı
Xudaverdiyeva Sevda Mirsani qızı
Xudiyeva Rəhimə Nəriman qızı
İmanov Elmin Allahverdi oğlu
İsmayılov Xudaverdi Şamil oğlu
İsmayılova Almaz Mövsüm qızı
Kazımova Aynurə Əşrəf qızı
Kazımova Könül Rəşid qızı
Kazımova Sevil Mahmud qızı
Kərimova Bahar İsbəndiyar qızı
Qaraxanova Elnarə Nizami qızı
Qarayeva Adilə İdris qızı
Qarayeva Şəhla Həbib qızı
Qasımova Xanım Ağasəf qızı
Qaziyeva Məhsəti Sabir qızı
Qəhrəmanova Afət Qüdrət qızı
Qənbərova Fəqanə Ənvər qızı
Quliyeva Sevil Abdulhəmid qızı
Quluzadə Səadət Orxan qızı
Manafov Elçin Tair oğlu
Mehdiyeva Rəsmiyyə İnayət qızı
Məlikova İradəTelman qızı
Məmmədov Əli Əbdüləzim oğlu
Məmmədov Fəqan Əsədullah oğlu
Məmmədzadə Güllər Sabir qızı
Mirzəyev Mustafa Şövkət oğlu
Muradlı Çinqiz Məzahir oğlu
Mustafayeva Gültəkin Cəmaləddin qızı
Mustafazadə Nigar Rəfail qızı
Namazova Almaz Məhəd qızı
Nəbbaqi Minayə Əhməd qızı
Nəcəfova Bikə Əliyulla qızı
Nəzərova Xalidə Baba qızı
Orucova Xoşqədəm Qəzənfər qızı
Piriyeva Gülşən Əlağa qızı
Rəhimova Məlahət Qiyas qızı
Rəsulova Arifə Həsən qızı
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Rəzzaqova Girami Yusif qızı
Rizayev Rüfət İbrahim oğlu
Sadıqova Ayna Əbdülhəmid qızı
Seyidəhmədov Əhməd Cəbi oğlu
Səfərov Seyran Əmən oğlu
Səfərova Gülnarə Sabir qızı
Səmədova Gülşən Ağababa qızı
Səmədova İradə Rəfi qızı
Soltanova Albina Nikolayevna
Sultanova Samirə Fərhad qızı
Süleymanlı Rafiq Əli oğlu
Şabani Xuraman Cahid qızı
Şabanova Telli İsgəndər qızı
Taqiyeva Qəmər Zaman qızı
Vəliyeva Mehriban Hidayət qızı
Yaqubov İskəndər Musa oğlu
2. Bu sərəncamın 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş pul mükafatları Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin “Ən yaxşı ümumtəhsil məktəbi müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları
və ümumtəhsil məktəblərinə verilmiş mükafatın istifadə istiqamətləri ”nin və “Ən yaxşı müəllim
müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 2008-ci il 25 fevral tarixli,
714 nömrəli Fərmanının 3-cü bəndinə uyğun ödənilsin.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 sentyabr 2009-cu il
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Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının
gücləndirilməsi ilə əlaqədar əlavə tədbirlər barədə

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Ölkəmizdə məktəbəqədər təhsil sisteminin müasir səviyyədə qurulması, uşaqların
intellektual, fiziki və psixoloji inkişafı üçün lazımi şəraitin yaradılması, onların şəxsiyyətinin
formalaşması, təlim-tərbiyə prosesinin məzmunca yeniləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər
görülür.
Hazırda Respublikada 100 mindən çox uşağı əhatə edən 1604 məktəbəqədər təhsil
müəssisəsi fəaliyyət göstərir.
“Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin yeniləşdirilməsi Proqramı (20072010-cu illər)”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasını sürətləndirmək məqsədi ilə qərara
alıram:
1. Ölkədə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi
üçün 2009-cu ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə 2,0 (iki)
milyon manat məbləğində vəsait ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamın 1-ci
bəndində nəzərdə tutulan vəsaitin maliyyələşdirilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn digər
məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 10 sentyabr 2009-cu il.
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Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafında və təhsil müəssisələrinin
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətləri olan
Ģəxslərə fəxri adların verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafında və təhsil müəssisələrinin maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan
Respublikasının fəxri adları verilsin:
“Əməkdar müəllim”
Abbasov Camal Rəşid oğlu
Abdullayev Səmədağa Mirhəmzə oğlu
Abdullayeva Aynur Qəşəm qızı
Abdullayeva Nərminə Şeyx qızı
Abdullayeva Solmaz Yadulla qızı
Abdullayeva Südabə Məmmədəli qızı
Allahverdiyev Əyyub Yəhya oğlu
Aslanova Gülxanım Dəmir qızı
Babayev Qulam Fikrət oğlu
Bağırov Cəfər Talıb oğlu
Bağırov Vidadi Mirzə oğlu
Bağırova Leyla Hüseyn qızı
Bayramov Məhəmməd İbrahim oğlu
Cəlilova Bela Adil qızı
Cəlilova Nailə Cəfər qızı
Eyvazova Zərinə Mirzə qızı
Əfəndiyev Məmməd Yusif oğlu
Əfəndiyeva Məsumə İsa qızı
Ələkbərova Naibə İsmayıl qızı
Əliyarzadə Rahilə Azər qızı
Əliyev Bahəddin Əli oğlu
Əsədov Murğuz Zeynalabdı oğlu
Əsgərov Ədalət Paşa oğlu
Əsgərova Qaratel Məhəmməd qızı
Həsənov Fidail Mail oğlu
Həsənova Validə Allahverdi qızı
Hümmətova Fəsilə Əhməd qızı
Hüseynov Anar Hüseyn oğlu
Hüseynova Şəhla Seyfulla qızı
Hüseynova Teyyubə Yəhya qızı
Xəlilov Nurəddin Rəhimağa oğlu
Xudaverdiyev Kamil Xudaverdi oğlu
İbrahimov Firədun Nadir oğlu
İsayev Şahab Şahbaz oğlu
İsayeva Nahidə Rizvan qızı
Kərimova Ellada Tacəddin qızı
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Karvakova Nadejda Vladimirovna
Quliyev Qiyas Səfqulu oğlu
Quliyev Vahid Qara oğlu
Quliyeva Züleyxa Qulam qızı
Mahmudov Tədbir Abdulalı oğlu
Məhərrəmova Zemfira Əhməd qızı
Məmmədov Aydın Mütəllim oğlu
Məmmədov Elxan Qəhrəman oğlu
Məmmədov Əhməd Əbülfəz oğlu
Məmmədov İsaq Əziz oğlu
Məmmədov Qurbanəli Niftulla oğlu
Məmmədov Məmmədqulu İmanqulu oğlu
Məmmədova Mülayim Məhəmməd qızı
Məmmədova Səbirə İman qızı
Məmmədova Sinəzər Mahmud qızı
Mirzəyev Fikrət Canalı oğlu
Mirzəyeva Nabat İbrahim qızı
Nəsirov Tofiq Cümşüd oğlu
Nurməmmədov Rəşid Şirin oğlu
Orucov Həbib Əbdülkərim oğlu
Orucov Rasim Hacıbala oğlu
Rəhimova Sümayyə Xudam qızı
Rüstəmova Svetlana Mövlam qızı
Rzayeva Surə Xanbaba qızı
Sadayev Əbülfəz Qulu oğlu
Səfərov Məhərrəm Tağı oğlu
Səlimli Səlimağa Ağaxan oğlu
Süleymanov Famil Həbib oğlu
Süleymanov QurbanYusif oğlu
Şixəliyeva Mülkiyyə Ədhəm qızı
Şıxlinski Məcid Osman oğlu
Tağıyeva Almaz Məhərrəm qızı
Üzdənova Rübabə Pənah qızı
Verdiyeva Seminariya İsmayıl qızı
Vəlibəyov Mehman Rəşid oğlu
Vəliyeva Pəri Əşrəf qızı
“Əməkdar mühəndis”
Aslanov Şəmsəddin Həmdulla oğlu
Dəmirov Allahverdi Hüseyn oğlu
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2009-cu il.
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Azərbaycan Respublikasının təhsil iĢçilərinin ”Tərəqqi” medalı ilə təltif
edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan təhsilinin inkişafinda xidmətlərinə görə aşağıdakı təhsil işçiləri “Tərəqqi”
medalı ilə təltif edilsinlər:
Abbasov İslam Mahmud oğlu
Abdinov Kazım Hüseyn oğlu
Abdullayev İlqar Heydər oğlu
Abdurrəhimova Ruqiyyə Nuruş qızı
Ağayev Afiq Abdulxalıq oğlu
Ağayev Əli Allahverdi oğlu
Atakişiyev Səttar Sarxan oğlu
Babayeva Lətifə Cavadağa qızı
Babayeva Yəmən Qəzənfər qızı
Camalov İsmayıl Azad oğlu
Cananova Xatirə Məmməd qızı
Cəfərova Ofelya Ağabala qızı
Eyyubov Əmrağa Böyükağa oğlu
Əhmədov Rafiq Həsən oğlu
Ələkbərov Ələkbər Zeynalabdı oğlu
Əliyev Ədalət Vəli oğlu
Əliyev Şavəli Hacı oğlu
Əliyeva Sevinc İnqilab qızı
Əmiraslanova Fatma Lazım qızı
Hacıyeva Mehriban İmran qızı
Hacıyeva Sevda Maqsud qızı
Həbibli Mehparə Yaqub qızı
Həsənov Rahim Rafiq oğlu
Həsənova Gülsurə Həbib qızı
Hüseynov Fuad Tofiq oğlu
Hüseynov Gülağa Hacıbaba oğlu
İbrahimov Çinqiz Əkbər oğlu
İbrahimov Əmir İbrahim oğlu
İsayev Rasim Musa oğlu
İsmaylov Altay Abuzər oğlu
İsmaylov Əbiş Qaraş oğlu
İsmaylova Cavahir Əliabbas qızı
İsrafilov Vaqif Şəmsəddin oğlu
Kazımova Nərqiz Ağahüseyn qızı
Kərimov Hafiz Məstan oğlu
Qarayev Nurəddin Cəlal oğlu
Qardaşova Xalisət Qudbiddin qızı
Quliyeva Sədaqət Abbasqulu qızı
Mehdiyeva Mehparə Siracəddin qızı
Mehdiyeva Solmaz Süleymanpaşa qızı
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Məhərrəmova Ağgül Seymur qızı
Məmmədov Rafiq İslam oğlu
Məmmədov Səfərəli Meybulla oğlu
Məmmədova Növrəstə Novruzəli qızı
Məmmədova Rübabə Həsənalı qızı
Mikayılov Pünhan Atababa oğlu
Muradov Mübariz Novruz oğlu
Musayeva Esmira Hümbət qızı
Mustafayeva Gülnaz Bəhram qızı
Nemətov Ədalət Əlövsət oğlu
Niftaliyeva Arzu Niftalı qızı
Novruzova Sima Məhəmməd qızı
Nuriyeva Baharə Məmmədalı qızı
Orucov Rafiq Alı oğlu
Rəhimova Məryəm Saleh qızı
Səfərov Fərhad Xanoğlan oğlu
Səfərova Nərminə Qərib qızı
Şirinova İradə Balaxan qızı
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 30 sentyabr 2009-cu il.
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2009/2010-cu tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil
olmuĢ tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələri
üçün Prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 3 sentyabr 2001-ci il tarixli 564 nömrəli
Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:
1. 2009/2010-cu tədris ilində tələbə qəbulu imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək
nəticə göstərmiş və Azərbaycan Respulikasının ali məktəblərinə daxil olmuş aşağıdakı tələbələrə
Prezident təqaüdü verilsin:
Abdullazadə Fəxrintac Səbuhi qızı
Ağabalayeva Gülnar Şirzad qızı
Ağalarov Xanlar Adil oğlu
Ağammədov Ucal Novruz oğlu
Ağayev Eldar Savadxan oğlu
Ağayev Nicat Gülağa oğlu
Axundlu Rəna Firəddin qızı
Aslanova Könül Yaşar qızı
Babayev Azad Əbdül oğlu
Baxışova Səidə Qulu qızı
Bayramova Günay Yusif qızı
Bayramova Leyla Maarif qızı
Bəşirzadə Nərmin Mirnamiq qızı
Cəbrayılov Kamran Alim oğlu
Cəfərov Fərid Baloğlan oğlu
Cəfərov Vüqar Hafiz oğlu
Cəfərova Nəzrin Rasim qızı
Əbdürrəhmanova Saidə Xaləddin qızı
Əhmədli Nigar Əhməd qızı
Əhmədzadə Nicat Kərəm oğlu
Əhmədzadə Nigar Novruz qızı
Əkbərli Elçin Məharət oğlu
Əlicanov Nəzir Mustafa oğlu
Əlili Əlibəy Şamil oğlu
Əliyev Rüfət Bürhan oğlu
Əliyev Sənan İsa oğlu
Əliyeva Nigar Sakif qızı
Əsədli Azərxan Asif oğlu
Əsgərli Kənan Eytibar oğlu
Əsgərova Nigar Rüfət qızı
Əsgərzadə Tuğraxanım Həsən qızı
Əzizli Toğrul Şahin oğlu
Fərəcli İlahə İlqar qızı
Hacıyev Elnur Asif oğlu
Hacıyev Ramil İbrahim oğlu
Hacıyeva Nərminə Fazil qızı
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Hacızadə Rövşən Əfqan oğlu
Hakimov Nicat Eldar oğlu
Heydərov Vüqar Daniyar oğlu
Həsənov İnqilab Sunqulu oğlu
Həsənova Aysel Yusif qızı
Hüseynli Hüseyn Zülfü oğlu
Hüseynli Zeynəb Vahid qızı
Hüseynzadə Nərgiz Eldar qızı
İbrahimli Aysel Cəfər qızı
İsazadə Elvin Qismət oğlu
Kazımlı Ülviyyə Tahir qızı
Kazımova Adilə Səyyar qızı
Qasımov Əlisəfa Niyazi oğlu
Quliyeva Ramiyyə Elxanovna
Qurbanova Aynur Mahmud qızı
Mahmudov Zaur Rizvan oğlu
Məmmədxanlı Rüfət Cahangir oğlu
Məmmədli Ləman Faiq qızı
Məmmədli Sahil Gülağa oğlu
Məmmədov Adil Şamirzə oğlu
Məmmədov Məhəmməd İlqar oğlu
Məmmədov Naim Vasif oğlu
Məmmədova Elvira Vidadi qızı
Məmmədova Günay Əbülfəz qızı
Məmmədova Günay Salman qızı
Məmmədova Sürəyya Şaban qızı
Mənsimli Rəsul Fazil oğlu
Məsməliyev Vahid Çingiz oğlu
Mirhadi Gülər Surxay qızı
Mirhadi İsmayıl Surxay oğlu
Miri Nərmin Natiq qızı
Miriyeva Günay Mirsaleh qızı
Mirzadə Kənan Mirələm oğlu
Mirzəfərli İsmayıl Qələndər oğlu
Mirzəyev Adil Tərlan oğlu
Muradov İlkin Allahverdi oğlu
Musabəyli Müsaqil Müsənnif oğlu
Musayeva Fəridə Mehman qızı
Musazadə Xəyyam Həsrət oğlu
Mürsəlli Səbinə Oqtay qızı
Mürşüdov Məhəmməd İdnoy oğlu
Nağıyev Babək Eldar oğlu
Nağıyev Orxan Mayıl oğlu
Nəsirova Aynur Fərhad qızı
Rəcəbov Rəcəb Məmməd oğlu
Rüstəmli Azər Ağasər oğlu
Rüstəmli Fidan Əli qızı
Rüstəmli Şəbnəm Xanlar qızı
Rüstəmov Cavid Zöhrab oğlu
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Sadıqov Bəhruz Babək oğlu
Salahlı Aygün Habil qızı
Salmanov Orxan Adil oğlu
Sariyeva Reyhanə Əhməd qızı
Səfərov İsmayıl Amil oğlu
Səfərova Zümrüd Rasim qızı
Səmədli Aytən Firuz qızı
Səfisoy Səməd Abuzər oğlu
Şükürov Pərviz Çingiz oğlu
Talıblı Tural Şəfayət oğlu
Tükanlı Kərim Səməd oğlu
Yusifli Əlizamin Nizami oğlu
Zaidova Ülkər Habil qızı
Zaman Aydan Zakir qızı
Zeynalov Asəf Siracəddin oğlu
Zeynalov Rauf Elbəyi oğlu
Zeynalova Günel Seyfəddin qızı
2. Azərbaycan Respulikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 sentyabr 2009-cu il.
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Bakı Ģəhərində Yeniyetmələrin VI Beynəlxalq Elm Olimpiadasının keçirilməsi
haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Son illər ölkəmizdə təhsil sahəsində böyük islahatlar aparılır, elmi-texniki tərəqqinin
sürətlə inkişafına hesablanmış müasir təhsil sisteminin formalaşdırılması istiqamətində mühüm
tədbirlər həyata keçirilir. Şagird və tələbələrimiz respublikamızın və dünyanın nüfuzlu təhsil
ocaqlarında yüksək nəticələr nümayiş etdirir, müxtəlif yerli və beynəlxalq elm olimpiadalarında
medallar qazanırlar.
Yeniyetmələrin Beynəlxalq Elm Olimpiadası Təşkilat Komitəsi tərəfindən növbəti Yeniyetmələrin VI Beynəlxalq Elm Olimpiadasının 2009-cu ilin dekabr ayında Azərbaycanda
keçirilməsi qərara alınmışdır.
Azərbaycanda gənc nəslin elmə olan marağının daha da artırılmasını, onların yaradıcılıq
potensialının üzə çıxarılmasını və olimpiadanın yüksək səviyyədə keçirilməsini təmin etmək
məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Azəbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası və Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə
birlikdə Bakı şəhərində Yeniyetmələrin VI Beynəlxalq Elm Olimpiadasının keçirilməsini təmin
etsin.
2. Bakı şəhərində Yeniyetmələrin VI Beynəlxalq Elm Olimpiadasının keçirilməsi üçün
Azərbaycan Respublikasının 2009-cu ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman
Nazirliyinə 2,4 milyon (iki milyon dörd yüz min) manat məbləğində vəsait ayrılsın.
3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 2-ci bəndində nəzərdə
tutulmuş vəsaitin maliyyələşdirilməsini müəyyən olunmuş qaydada həyata keçirsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri
həll etsin.

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 15 oktyabr 2009-cu il
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ NAZĠRLƏR KABĠNETĠ
SƏRƏNCAM
saylı 450 s
Bakı şəhəri

“22” dekabr 2008-ci

il
“Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 20 aprel tarixli 2106 nömrəli Sərəncamının 3-cü bəndinin
icrasını təmin etmək məqsədilə:
1.“Məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və müasir
informasiya texnologiyaları ilə təchizatına dair Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

A. Rasi-zadə
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
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Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin
ƏMRĠ
saylı 328

19.03.2009 il

“Məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə və müasir
informasiya texnologiyaları ilə təchizatına dair Tədbirlər Planı”nın icrası barədə Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 dekabr 2008-ci il tarixli 450s nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə və müasir
informasiya texnologiyaları ilə təchizatına dair Tədbirlər Planı”nın icrasını təmin etmək məqsədi
ilə
ƏMR EDĠRƏM:

1. “Məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə və müasir
informasiya texnologiyaları ilə təchizatına dair Tədbirlər Planı”nın icrası üzrə Təhsil
Nazirliyinin Fəaliyyət Planı təsdiq edilsin (əlavə olunur) .
2. Nazirliyin aidiyyəti şöbələri, Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanası (T. İsmixanova)
nəzərdə tutulmuş tədbirlərin vaxtında yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar tələb olunan təşkilati
işlərin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsini təmin etsin.
3. Fəaliyyət Planının icrası üzrə şöbələrin işinin əlaqələndirilməsini, görülən işlər barədə
şöbə müdirlərinin hesabatlarının dinlənilməsini və müvafiq təkliflərin hazırlanmasını
nazir müavini İ. Hüseynova və Aparatın rəhbəri İ.Pirməmmədov həyata keçirsinlər.
4. Hər ilin sonunda aidiyyəti şöbələr tərəfindən görülmüş işlər barədə məlumatların
ümumiləşdirilməsi və Nazirliyin rəhbərliyinə təqdim edilməsi Elm şöbəsinə
(G.Hüseynova) tapşırılsın.
5. İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi (B. Hüseynzadə) bu əmrin “Azərbaycan müəllimi” qəzetində
və “Təhsil xəbərləri” məcmuəsində dərc olunmasını təmin etsin.
6. Əmrin çoxaldılaraq yerlərə çatdırılması Ümumi şöbəyə (İ. Mirzəyev) tapşırılsın.
7. Əmrin icrasına nəzarəti öz üzərimə götürürəm.

Misir Mərdanov,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 dekabr 2008-ci il tarixli 450 s nömrəli
sərəncamı təsdiq edilmiĢ "Məktəb kitabxanalarının maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsinə və müasir informasiya texnologiyaları ilə təchizatına dair Tədbirlər
Planı"nın icrası üzrə Təhsil Nazirliyinin
FƏALĠYYƏT PLANl

Tədbirin və alttədbirin nömrələri

Tədbirlər və onların həyata
keçirilməsi üzrə fəaliyyət
istiqamətləri

Ġcra
Ġcraçılar Tədbirin birgə ınüddəti
Maliyyə
həyata keçirildiyi (illər və
təminatı
aylar üzrə)
struktur
bölmələr

1

2

1.1

1.1.
1.

1.1.
2.

1.1.
3.
1.1.
4.

1.2.

1.2.
1.
1.2.
2.

1.3.
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3

4

5

6

7

8

1. Məktəb kitabxana fondlarının komplektləĢdirilməsi mexanizminin yaradılması
Məktəb kitabxana
IŞ, EŞ, DNŞ,
müntəzə
fondlarının müxtəlif
TİMSŞ, TSİİ
m
informasiya daĢıyıcıları ilə
komplektləĢdirilməsi,
müvafiq proqram təminatı
əsasında elektron
fondunun yaradılması və
onun maliyyələĢdirilməsi
REPK-da elektron fondun
yaradılması məqsədilə
EŞ
İŞ
Hər ilin
tədris, metodik və elektron
sonunda
jurnallara abunə yazılışının
təşkili
REPK-nın və məktəb
kitabxanalarının audiovizual
DNŞ
EŞ, IŞ,
müntəzə
tədris vəsaitləri ilə
ŞÜTŞ,
m
komplektləşdirilməsi
KRÜTŞ
Mikrolent və mıkrofişlərdə
İŞ
EŞ
müntəzə
olan materiallarin alınması
m
İRBİS-64 Avtomatlaşdırılmış
Kıtabxana-İnformasiya
TSİİ
IŞ, EŞ,
2010Sisteminin (3 moduldan
TIMSŞ
2013
ibarət komplekt) məktəb
kitabxanaları üçün alınması
Məktəb
kitabxanalarının
müntəzə
ensiklopedik və sorğuIŞ, EŞ, DNŞ m
məlumat xarakterli
ədəbiyyatla təmin
edilməsi
Ensiklopedik kitabların və
lüğətlərın alınması (hər bir
İŞ
EŞ, EŞ
müntəzə
məktəb kitabxanası və
m
REPK üçün 1 komplekt)
AMEA sistemində nəşr
olunan ensiklopedik
kitabların və lüğətlərin 1
məcburi nüsxəsinin REPK-ya
göndərilməsi barədə məktubun
hazırlanması
ĠĢğal olunmuĢ rayonların
məktəblərində
kitabxanaların bərpası

EŞ

2009

İS, KRÜTŞ

20082013

Tədbirin
birgə
həyata
keçirildiyi
digər
təĢkilatlar

9

REPK

REPK

REPK

REPK

REPK

AMEA

REPK
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1

2
1.3.
1.

1.3.
2.

1.3.
3.

1.3.
4.

1.4

1.4.
1.

1.5.

1.5.
1.

1.5.
2.
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3

4
İşğal olunmuş rayonların
məskunlaşdığı ərazidə yerləşən
məktəblərin kitabxanalarının
bərpası ilə bağlı müvafiq
məktubların hazırlanması
Kitabxanaların müvafiq
avadanlıqlarla (stellaj, stol,
stul, kataloq şkafı və s.)
təmin edilməsi
Kitabxana texnikası
(inventar kitabı, summar
kitabı, oxucu formulyarı,
kataloq kartoçkaları,
ayrıclar, kitab formulyarı)
və digər təmin edilməsi
İşgal olunmuş ərazilərdə
məhv edilmiş kitabxanalar
haqqında ətraflı
məlumatların hazırlanması
və beynəlxalq təşkilatlara
ğöndərilrməsi
Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasına Azərbaycan
alimlərinin pedaqogika və
psixologiyaya aid
əsərlərindən, o cümlədən
diyarĢünaslığa aid
nəĢrlərdən 1 (bir) məcburi
nüsxənin (elektron
versiyası ilə) verilməsi və
bu bazadan məktəb
kitabxanalarınin internet
vasitəsi ilə faydalanması
AMEA-ya və
mətbəələrə müvafiq
məktubların
hazırlanması və
göndərilməsi
Məktəb proqramlarından
çıxarılmıĢ, yararsız və
əhəmiyyətini itirmiĢ
ədəbiyyatların fonddan
silinməsi

Rayon (şəhər) icra
hakimiyyəti orqanlarına
müvafiq məktubların
göndərilməsi
Məktəb kitabxanalarında bu
işin vəziyyətinin
yoxlanılması

5

6

KRÜTŞ

8

9

2009

İŞ
KRÜTŞ
İŞ

7

KRÜTŞ

KRÜTŞ

20102012

20102012

2009

aidiyyəti
orqanlar

AMEA

DNŞ

ŞÜTŞ,
KRÜTŞ

ŞÜTŞ,
KRÜTŞ

REPK

DNŞ , EŞ

müntəzəm

EŞ

2009

vaxtaşırı

rayon
(şəhər)
icra
hakimiyyəti
orqanları

vaxtaşırı
rayon
(şəhər)
icra
hakimiyyəti orqanları

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

1

2.1.

2

3

4

3.1.
1.

3.1.
2.

7

3. Məktəb kitabxana xidmətinin təĢkili və modernləĢdirilməsi
Məktəb kitabxana xidməti
İŞ, EŞ ,TSİİ,
2008sisteminin
TlMSŞ
2011
modernləĢdirilməsi və
informasiya xidmətinin
təkmilləĢdirilməsi
Kitabxanaların yeni
informasiya texnologiyaları
İŞ
EŞ ,TSİİ,
2009(kompyuter, skaner, kseroks,
TlMSŞ
2011
printer) ilə təmin edilməsi
Kitabxanaların sürətli
internetə çıxışının təmin
edilməsi
Məktəb kitabxana xidməti
sisteminin monitorinqinin
təşkili
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6

8

2. Məktəb kitabxana fondlarının mühafizəsinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
Məktəb kitabxanalarında
kitabların, dövri mətbuatın və biblioqrafik qeydiyİŞ, EŞ, REPK müntəyatın aparılması, onların
zəm
saxlanılma Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması (otaqların
ayrılması, təhlukəsizliyi,
mühafizə sisteminin yaradilması və s.) üçün müvafiq tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi
2.1.
Otaqların ayrılması və təmiri
1.
haqqında rayon (şəhər) icra
EŞ
2009
hakimiyyəti orqanlarına
məktubların göndərilməsi
2.1.
Kitabxanaların yanğından
2.
muhafizəsi üçün xüsusi
İŞ
REPK
2009avadanlıqlarla təmin
2013
edilməsi və mühafizə
sisteminin quraşdırılması
2.1.
Kitabxanaların kitabxana
3.
texnikası (inventar kitabı,
İŞ
EŞ, REPK
summar kitabı, oxucu formulyarı, kataloq kartoçkaları, ayrıclar, kitab formulyarı) ilə təmin edilməsi
2.1.
Nəzərdə tutulmuş
4.
tədbirlərin həyata
EŞ,
2010keçilməsinin monitorinqi
REPK
2013

3.1.

3.2.

5

Məktəb kitabxanaları və
rayon (Ģəhər) mərkəzi
kitabxanaları arasında
informasiya mübadiləsinin
və kitabxanalararası
abonement iĢinin təĢkili

TSİİ

İŞ, EŞ ,
TlMSŞ

REPK

İŞ, EŞ,
TlMSŞ
TlMSŞ, TSİİ,
EŞ

20092011

müntəz
əm

9

rayon
(şəhər)
icra
hakimiyyəti
orqanları

REPK

rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları

rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
REPK,
rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
REPK,
rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
REPK,
rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
REPK,
rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
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4.1.

4.2.
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2
3.2.1.

3

4
Rayon (şəhər) mərkəzi
kitabxanalarının
fondlarından məktəb
kitabxanalarının istifadəsi
işinin təşkilinə dair
seminarların keçirilməsi

5

6

REPK

TSİİ, EŞ

7

8

4. Məktəb kitabxana Ģəbəkəsinin idarə olunması və kadr islahatlarının aparılması
Məktəb kitabxanalarının
EŞ , REPK
2008fəaliyyətini tənzimləyən
2011
normativ hüquqi aktların və
digər zəruri sənədlərin
iĢlənib hazırlanması
4.1.1.
Hazırlanması nəzərdə tutulan
normativ hüquqi aktların
REPK EŞ
2009
siyahısının Təhsil Nazirliyi ilə
razılaşdırılması
4.1.2.
Məktəb kitabxanalarının
fəaliyyətini tənzimləyən
EŞ
2009
normativ hüquqi aktların və
digər sənədlərin layihələrinin
hazırlanması üçün işçi
qrupunun yaradılması
4.1.3.
Məktəb kitabxanalarının
fəaliyyətini tənzimləyən
REPK EŞ, ŞÜTŞ,
2009normativ hüquqi aktların və
TİMSŞ,
2010
digər sənədlərin layihələrinin
KRÜTŞ, İŞ,
hazırlanması və Nazirlər
DNŞ, TSİİ
Kabinetinə təsdiq üçün təqdim
edilməsi
4.1.4.
Nazirlər Kabineti tərəfindən
təsdiq edilmiş normativ
hüquqi aktların və digər zəruri EŞ
REPK
2011sənədlərin toplu şəklində nəşr
2012
olunması və yerlərə
göndərilməsi
Kitabxanaçılarıq
REPK
vaxtaşırı
təcrübəsinə malik olan
qeyri-ixtisas təhsilli məktəb
kitabxanaçıları üçün
ixtisasartırma kurslarının
təĢkil edilməsi
4.2.1.
Qeyri-ixtisas təhsilli
REPK EŞ
məktəbkitabxanaçıları üçün
ixtisasartırma kurslarının
2009
proqramının və vaxt
normalarının hazırlanması və
Təhsil Nazirliyi tərəfindən
təsdiq edilməsi
4.2.2.
REPK-da ixtisasartırma
EŞ
REPK
2009
kurslarının keçirilməsi barədə
əmrin hazırlanması və
kursların təşkili
4.2.3.
Respublikanın bütün
ümumtəhsil məktəbkitabxana- ŞÜTŞ REPK
vaxtaşırı
çılarının ixtisasartırma
,
kurslarında iştirakının təmin
KRÜ
edilməsi
TŞ

9
rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları

Nazirlər
Kabineti

Nazirlər
Kabineti

rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları

rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları

rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları
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1
4.3.

2

4.3.1.

3

4
Məktəbkitabxanaçılarının
yeni informasiya texnologiyalarına yiyələnməsi üçün
Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasında treninqlərin
təĢkil edilməsi
Treninqlərin mövzularının və
vaxt normalarının
müəyyənləşdirilməsi və təsdiq
edilməsi

5

6

EŞ

REPK

Treninqlərin təşkili və
keçirilməsi

REPK

EŞ

EŞ ,REPK

7

8

vaxtaşırı
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rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları

2009

4.3.2.

5.1.

9

vaxtaşırı

5. Kitabxanaların maddi texniki bazasının inkiĢafı və modernləĢdirilməsi
Tədbirlər planı çərçivəsində
Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasının maddi-texniTİMSŞ,
2008ki bazasının möhkəmləndirilTSİİ, EŞ, İŞ, 2013
məsi. Respublika Elmi PedaDNŞ
qoji Kitabxanası ilə məktəb
kitabxanaları arasında kitabxana-informasiya Ģəbəkəsinin
yaradılması, məktəb kitabxanalarının yeni informasiya
texnologiyaları və digər avadanlıqla təchiz edilməsi. Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasında "Elektron dərsliklər" fondunun yaradılması
5.1.1.
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının əsaslı təmirinin
İŞ
REPK
2009
həyata keçirilməsi üçün xərclər
smetasının hazırlanması və Nazirliyin rəhbərliyinə təqdim
edilməsi
5.1.1.1. Smetanin Nazirlər Kabineti və
Maliyyə Nazirliyi ilə
İŞ
2009
razılaşdırılması
5.1.1.2. Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasının əsaslı təmirinin İŞ
2010
həyata keçirilməsi
5.1.2.
REPK-a üçün İRBİS-64
Avtomatlaşdırılmış Kitabxana- İŞ, EŞ
2010İnformasiya Sisteminin (8
TSİİ
2012
moduldan ibarət komplekt)
alınması
5.1.2.1. lRBİS-64 sisteminin alınması
TSİİ
İŞ ,EŞ
ilə əlaqədar təkliflərin
hazırlanması
5.1.2.2. Təkliflərin razılaşdırılması
EŞ
TSİİ İŞ
üçün Nazirlər Kabinetinə
göndərilməsi
5.1.3.
REPK-a üçün müasir
İŞ
EŞ TSİİ
2010avadanlığın alınması
2011

rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları

Nazirlər
Kabineti,
Maliyyə
Nazirliyi,
REPK,
rayon
(şəhər) icra
hakimiyyəti
orqanları

Nazirlər
Kabineti,
Maliyyə
Nazirliyi

Nazirlər
Kabineti,
Maliyyə
Nazirliyi

Nazirlər
Kabineti,
Maliyyə
Nazirliyi
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1

2

5.2.

3
4
5.1.3.1. Müvafiq təkliflərin
hazırlanması və Nazirlər
Kabınetinə göndərilməsi
5.1.4.
Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanasında “Elektron
dərsliklər" fondunun
yaradılması
5.1.4.1. Fondun audiovizual tədris
vəsaitləri ilə
komplekləşdirilməsi
5.1.5.
REPK-da elektron kataloqun
yaradılması
5.1.6.1 Müvafıq təkliflərin hazırlanması
5.1.6.2 Təkliflərin Nazirlər Kabineti ilə
razılaşdırılması
5.1.6.3 Kitabxana-informasiya
şəbəkəsinin yaradılması
Yeni məktəb binalarının
tikintisi layihələndirilərkən
kitabxana üçün mövcud
normativlərə uyğun müvafiq
otaqların nəzərdə tutulması
5.2.1.
Mövcud normativlərə uyğun
təkliflərin hazırlanması
5.2.2.
Bu işə nəzarətin həyata
keçirilməsi
Respublika Elmi Pedaqoji
Kitabxanası ilə ümumtəhsil
məktəb və ali məktəb
kitabxanaları arasında
kitabxana-informasiya
şəbəkəsinin yaradılması

5
EŞ

6
İŞ

7
20102012

REPK

DNŞ, EŞ

20102013

DNŞ

EŞ

20092013

REPK
EŞ
EŞ

EŞ , TİMSŞ
TSİİ
IŞ ,TSİİ
IŞ ,TSİİ

20102013
2011
2011

TSII

EŞ,İŞ

İŞ

20122013
müntəz
əm

İŞ

2009

İŞ

müntəz
əm

8

2012-2013

9

Nazirlər
Kabineti,
Maliyyə
Nazirliyi

Ġxtisarlar:
1. REPK – Respublika Elmi Pedaqoji

5. TİMSŞ – Təhsilin idarə olunmasının
məlumat sistemləri şöbəsi

Kitabxanası
2. ŞÜTŞ –Şəhərlər üzrə ümumi təhsil
şöbəsi
3. KRÜTŞ –Kənd rayonları üzrə ümumi
təhsil şöbəsi
4.

- 767 -

EŞ –Elm şöbəsi

6. DNŞ – Dərslik və nəşriyyat şöbəsi
7.

İŞ – İqtisadiyyat şöbəsi

8. TSİİ – Təhsil sisteminin
informasiyalaşdırılması idarəsi
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____________________M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası____________________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 yanvar 2010-cu il tarixli,
8 nömrəli qərarının icrası barədə
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 8 nömrəli, 14.01.2010-cu il tarixli
qərarını elan edirəm.

“Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
QƏRAR
saylı 8
Bakı şəhəri, 14 yanvar 2010-cu il
“Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla
təltif olunma Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında.
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətqiq edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 5 sentiyabr tarixli, 156 nömrəli Fərmanının
1.10-cu bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
qərara alır:
1. “Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla
təltif olunma Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
A.RASİ-ZADƏ,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri”
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 14 yanvar tarixli,
8 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə baĢa vuran məzunların qızıl və ya
gümüĢ medalla təltif olunma
QAYDASI
1. Bu qayda “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 19.8-ci maddəsinə
uyğun hazırlanmışdır.
2. Ümumtəhsil məktəbində təhsil aldığı müddətdə təhsildə xüsusi nəticələri ilə bərabər,
nümunəvi davranışı ilə fərqlənən tam orta təhsil səviyyəsinin məzunlarının namizədliyi
qızıl və ya gümüş medalla təltif olunmaq üçün təqdim edilir. Respubika fənn
olimpiadalarının yekun mərhələsində, rayon (şəhər), ölkə və beynəlxalq səviyyəli bilik
yarışlarında, müsabiqə və layihələrdə mükafata layiq görülmə də təhsilalanın qızıl və ya
gümüş medalla təltifi üçün namizədliyinin verilməsi zamanı nəzərə alınır.
3. Təhsilalanların qızıl və ya gümüş medalla təltifi üçün namizədliyinin verilməsi
məsələsinə sinif rəhbərinin təqdimatı əsasında məktəbin pedaqoji şurasında baxılır və
müvafiq qərar qəbul edilir.
4. Aşağıdakı təhsilalanların qızıl və ya gümüş medalla təltifi üçün namizədliyi verilə bilər:
4.1.
ümumi orta təhsil səviyyəsinin 75 faiz “əla” qiymətlərlə bitirənlər;
4.2.
tam orta təhsil səviyyəsində oxuduğu müddətdə fənlər üzrə
cari qiymətlərinin ən azı 75 faizi “əla” olanlar;
4.3.
bütün fənlərdən illik qiymətləri “əla” olanlar;
4.4.
bu Qaydanın 2-ci bəndində nəzərdə tutulan tələblərə uyğun olanlar.
5. Təhsilalanların qızıl və ya gümüş medalla təltifi üçün namizədliyinin verilməsi barədə
pedaqoji şuranın qərarı və həmin təhsilalanların fərdi siyahısı Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyinin müəyyən etdiyi formada hər il mayın 20-dən gec olmayaraq, yerli
təhsili idarəetmə orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə
təqdim edilir.
6. Qızıl və ya gümüş medalla təltif üçün namizədliyi verilən təhsilalanlardan attestata
yazılan yekun qiymətləri yalnız “əla” olanlar qızıl medala, attestata yazılan yekun
qiymətlərindən ən çoxu ikisi “yaxşı” (tədris dili və riyaziyyat istisna edilməklə) olanlar
isə gümüş medala layiq görülürlər.
7. Məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltifi Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyinin əmri ilə rəsmiləşdirilir.
8. Qızıl və ya gümüş medala layiq görülmüş təhsilalanların adları oxuduqları məktəbin
“Şərəf kitabı”na yazılır.
9. Qızıl və ya gümüş medal təntənəli şəraitdə təqdim edilir.
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Qərarın icrası ilə ələqədar
ƏMR EDĠRƏM:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qeyd edilən qərarı rəhbərlik və icra üçün
qəbul edilsin .
2. Naxçıvan MR Təhsil Nazirliyinə, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinə, Gəncə Şəhər Təhsil
İdarəsinə, rayon (şəhər) təhsil şöbələrinə:
- Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qayda”ların məktəb
rəhbərləri, müəllimlər tərəfindən öyrənilməsini, “Qayda”ların məzmunu və mahiyyətinin
şagirdlərə və valideyinlərə çatdırılmasını təmin etsinlər;
- Qızıl və ya gümüş medalla təltif ediləcək məzunların seçilməsində aşkarlığın və
obyektivliyin gözlənilməsinə nail olsunlar;
- Namizədlərin təltifinə dair materialların “Qayda”ların tələblərinə uyğun tərtib edilib,
vaxtında Təhsil Nazirliyinə təqdim edilməsini həyata keçirsinlər;
- 2010-cu il üçün qızıl və gümüş medallara olan tələbatı müəyyənləşdirib Təhsil
Nazirliyinə sifariş versinlər.
3. Aparatın rəhbəri (İ. Pirməmmədov) Ümumi şöbə (İ. Mirzəyev) Şəhərlər və Kənd
rayonları üzrə ümumi təhsil şöbələri (A. Muradov, A. Əhmədov) ilə birlikdə 15 fevral
2010-cu il tarixə kimi qızıl və gümüş medalların təsvirini hazırlayıb təsdiqə təqdim
etsinlər.
4. Xüsusi şöbə (M. Nəbiyev) 2010-cu il üçün qızıl və gümüş medalların zəruri miqdarını
müəyyən etsin və sifariş hazırlasın.
5. İqtisadiyyat şöbəsi (Ş. Əliyev) 2010-cu ildə qızıl və gümüş medalların hazırlanmasına
vəsait ayrılmasını təmin etsin, 2011-ci il və sonrakı illər üçün büdcəni tərtib edərkən qızıl
və gümüş medalların hazırlanması ilə bağlı lazımi xərclərin ayrılmasını nəzərə alsın .
6. İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi (B. Hüseynzadə) əmrin “Azərbaycan müəllimi” qəzetində və
“Təhsil xəbərləri” məcmuəsində dərc edilməsini təmin etsin.
7. Əmrin icrasına nəzarət nazir müavini İ. İsgəndərova həvalə edilsin.
Misir MƏRDANOV,

Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri
27 yanvar 2010-cu il
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MÜNDƏRĠCAT
BAKI ġƏHƏRĠNĠN RAYONLARI ÜZRƏ ÜMUMTƏHSĠL
MƏKTƏBLƏRĠNĠN KĠTABXANALARI
Binəqədi rayonu
Rüstəm Əliyev adına 3 saylı orta məktəbin kitabxanası........................................................ 5
V.Əzizov adına 30 saylı orta məktəbin kitabxanası .............................................................. 7
Həbibulla Hüseynov adına 83 saylı məktəb-liseyin kitabxanası .......................................... 9
99 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 12
N.Şərifzadə adına 100 saylı orta məktəbin kitabxanası......................................................... 14
M.X.Axundzadə adına 102 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................. 16
Z.Məmmədov adına 103 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................... 19
A.Məmmədov adına 115 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................... 21
T.Heybətov adına 126 saylı orta məktəbin kitabxanası......................................................... 23
Ə.Şixlinski adına 135 saylı orta məktəbin kitabxanası ......................................................... 26
143 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 28
N.Babayev adına 144 saylı orta məktəbin kitabxanası .......................................................... 30
F.İsgəndərov adına 157 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................... 33
Q.Baxşiyev adına 179 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................ 35
182 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 38
R.İmanov adına 205 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................................ 40
E.Sultanov adına 217 saylı orta məktəbin kitabxanası .......................................................... 42
Ə.Ələskərov adına 244 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................... 45
246 saylı orta məktəb-liseyin kitabxanası ............................................................................. 47
N.Nərimanov adına 248 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................... 49
E.Həmidov adına 267 saylı məktəb-liseyın kitabxanası ........................................................ 52
276 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 54
283 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 56
Q.Abbasov adına 284 saylı orta məktəbin kitabxanası ......................................................... 59
E.Əliyev adına 297 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................................. 61
İ.Məmmədov adına 298 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................... 63
R.Rüstəmov adına 299 saylı orta məktəb-lisey kitabxanası .................................................. 66
V.Əvəzov adına 300 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................... 68
S.Məmmədov adına 301 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................... 70
306 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 73
313 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 75
314 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 77

Xəzər rayonu
İftixar Tağıyev adına 26 saylı orta məktəbin kitabxanası...................................................... 80
33 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 82
A.İ.Məmmədov adına 38 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................... 84
92 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 87
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S.R. Abbasov adına 117 saylı orta məktəbin kitabxanası...................................................... 89
Dərdayıl Cəbrayılov adına 119 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................... 91
Nüsrət Yaqubov adına 120 saylı Zirə qəsəbə orta məktəbin kitabxanası ............................. 94
Əmirəhmən Quliyev adına 121 saylı məktəbin kitabxanası .................................................. 96
122 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 98
H.Z.Tağıyev adına 123 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................... 101
F.Gözəlov adına 124 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................... 103
Əfqan Əliyev adına 125 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................... 105
Rasim İbrahimov adına 131 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................ 108
R.M.Sadıqov adına 136 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................... 110
Elçin Şəmiyev adına 149 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................... 112
156 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 115
168 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 117
181 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 119
183 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 122
185 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 124
186 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 126
H. İsgəndərov adına 206 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................... 129
216 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 131
Rəşid Baxışov adına 218 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................... 133
Fuad Fərhadov adına 230 saylı orta məktəbin kitabxanası.................................................... 136
N.S.Teymurov adına 231 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................... 138
Emin Əliyev adına 234 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................... 141
Yavər Əliyev adına 235 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................... 143
İlqar Muradov adına 237 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................... 145
Ziya Ağayev adına 241 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................... 148
243 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 150
Nizami Sərxanov adına 256 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................ 152
262 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 155
322 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 157
323 saylı Yeni Qala orta məktəbin kitabxanası ..................................................................... 159
324 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 162

Xətai rayonu
17 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 164
24 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 166
25 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 169
27 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 171
General M. Əsədov adına 29 saylı orta məktəbin kitabxanası .............................................. 173
48 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 175
55 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 178
Elşad Yahyayev adına 56 saylı orta məktəbin kitabxanası................................................... 180
58 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 182
T.Bağırov adına 59 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................................ 185
S.Həsənov adına 63 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................... 187
Z.Əhmədov adına 64 saylı orta məktəbin kitabxanası .......................................................... 189
Mübariz Nəcəfov adına 86 saylı orta məktəbin kitabxanası.................................................. 192
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88 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................................................... 194
Ayaz Məhərrəmov adına 95 saylı orta məktəbin kitabxanası............................................... 196
98 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 199
Murad Hacıyev adına 116 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................... 201
138 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 203
165 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 206
Z.Məmmədov adına171 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................... 208
191 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 210
Z.Yusifov adına 194 saylı orta məktəbin kitabxanası .......................................................... 212
Ə. Əliyev adına 204 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................................ 215
221 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 217
245 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 219
249 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 221
R.Əliyev adına 254 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................................. 224
Ə.Abbasov adına 257 saylı orta məktəbin kitabxanası ......................................................... 226
İlqar Cəfərov adına 260 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................... 228
A.S.Xəlilov adına 263 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................ 230
Miryusif Yusifov adına 265 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................ 232
R.Məmmədov adına 269 saylı orta məktəbin kitabxanası..................................................... 235

Qaradağ rayonu
105 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 237
S. Məhərrəmov adına 106 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................. 239
Seyfulla Məmmədov adına 110 saylı orta məktəbin kitabxanası ......................................... 241
Elman Rzayev adına 127 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................... 243
E. Həsənov adına 139 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................ 246
F. Rəfiyev adına 166 saylı orta məktəbin kitabxanası .......................................................... 248
Azər Namazov adına 180 saylı orta məktəbin kitabxanası................................................... 250
K. Yaqubov adına 184 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................... 252
Yusif Əliyev adına 195 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................... 254
Elman Heydərov adına 197 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................ 257
Fərail Qədimov adına 222 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................. 259
Azad Rzayev adına 223 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................... 261
Səyavuş Muradov adına 224 saylı orta məktəbin kitabxanası.............................................. 264
Əliheydər Kazımov adına 228 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................... 266
Cəmil Niftəliyev adına 233 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................ 269
Elxan İsmaylov adına 253 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................. 271
Etiraf Məhət oğlu Eyyubov adına 273 saylı orta məktəbin kitabxansı.................................. 274
Etibar Şirəliyev adına 274 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................. 276
Neftçi Qurban adına 288 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................... 278
294 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 281
Əhməd Zeynallı adına 302 saylı orta məktəbin kitabxanası................................................. 283
Mirzağa Məmmədov adına 303 saylı orta məktəbin kitabxanası ......................................... 285
319 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 288
320 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 290
321 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 292
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Nərimanov rayonu
B.Sultanov adına 34 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................................ 295
Novruzov qardaşları adına 36 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................ 297
M.Məmmədov adına 37 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................... 299
R.Nəsrəddinov adına 39 saylı orta məktəbin kitabxanası...................................................... 301
N.Nərimanov adına 45 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................ 304
47 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 306
T.İ.Həsənov adına 57 saylı orta məktəbin kitabxanası .......................................................... 308
73 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 310
82 saylı “Pilot”orta məktəbin kitabxanası ............................................................................ 313
F.H.Əliyev adına 93 saylı orta məktəbin kitabxanası............................................................ 315
177 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 317
Dilqəm Nəbiyev adına 178 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................ 319
M.H.Şəhriyar adına 193 saylı orta məktəbin kitabxanası...................................................... 322
A.Mustafayev adına 202 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................... 324
207 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 326
N.Tağıyev adına 212 saylı orta məktəbin kitabxanası.......................................................... 329
A.Vəliyev adına 258 saylı orta məktəbin kitabxanası .......................................................... 331

Nəsimi rayonu
N.Axundov adına 1 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................................. 333
Samir Hacıyev adına 5 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................... 336
A.S.Lagınov adına 8 saylı saylı orta məktəbin kitabxanası.................................................. 338
Namiq Məmmədov adına 9 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................ 340
14 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 343
Elçin Cavadov adına 15 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................... 345
Mehti Hüseynzadə adına 19 saylı orta məktəbin kitabxanası................................................ 347
Tahir Həsənov adına 23 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................... 350
28 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 352
35 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 354
İlqar Əbülhəsənov adına 42 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................ 356
Yusif Mirzəyev adına 44 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................... 359
A.Novruzbəyli adına 46 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................... 361
A.Şaiq adına 54 saylı orta məktəbin kitabxanası................................................................... 363
Rövşən Nəsirov adına 111 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................. 366
133 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 368
151 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 370
152 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 373
Saleh Poladi adına 159 saylı orta məktəbin kitabxanası........................................................ 375
160 saylı Klassik gimnaziyanın kitabxanası .......................................................................... 377
Eldar Tağıyev adına 164 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................... 380
Akif Abdullayev adına 211 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................ 382
240 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 384
Abdulla Rəhimov adına 247 saylı orta məktəbin kitabxanası .............................................. 387
Fəxrəddin Nəcəfov adına 266 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................. 389
292 saylı orta məktəbin kitabxanası ...................................................................................... 391
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Nizami rayonu
3 saylı məktəbin Xüsusi təhsil məktəbinin kitabxanası ......................................................... 394
10 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 396
Kamil Əyyubov adına 12 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................... 398
Məzahir Rüstəmov adına 32 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................. 401
Kamil Əliyev adına 61 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................... 403
X. Quliyev adına 62 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................... 405
70 saylı məktəb-liseyin kitabxanası ....................................................................................... 408
Rəhilə Orucova adına 109 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................. 410
129 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................................................... 412
Eldar Quliyev adına 145 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................... 415
201 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 417
210 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 419
Vüqar Sadıqov adına 214 saylı orta məktəbin kitabxanası................................................... 422
220 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 424
227 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 426
Yuri Kovalyov adına 229 saylı orta məktəbin kitabxanası................................................... 429
Namiq Həmzəyev adına 238 saylı orta məktəbin kitabxanası.............................................. 431
242 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 433
250 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 436
251 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................................................... 438
Etibar Cəlilov adına 272 saylı orta məktəbin kitabxanası .............................................. 440
277 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................................................. 443
291 saylı “Araz”Ekologiya Liseyinin kitabxanası.......................................................... 445
312 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................................................... 448

Sabunçu rayonu
C. Cahangirov adına 4 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................... 450
Firuz Bayramov adına 22 saylı orta məktəbin kitabxanası................................................... 452
67 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................................................... 455
Zakir Bəhmənov adına 68 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................. 457
69 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................................................... 459
Elxan Misirxanov adına 71 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................ 462
72 saylı orta məktəb kitabxanası ........................................................................................... 464
74 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................................................... 466
X.Vəliyev adına 75 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................................ 469
78 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................................................... 471
80 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................................................ 473
81 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................................................... 476
Rixard Zorqe adına 90 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................... 478
94 saylı orta məktəbin kitabxanası ....................................................................................... 480
İlqar Əliyev adına 96 saylı orta məktəbin kitabxanası ......................................................... 483
107 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 485
C. Nurməmmədov adına 108 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................ 487
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112 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 490
H. Ağaverdiyev adına 113 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................. 492
N. Nərimanov adına 128 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................... 495
130 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 497
E. Məhərrəmov adına 137 saylı orta məktəbin kitabxanası.................................................. 499
T. İsgəndərov adına 142 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................... 502
Akif Qambayzadə adına 148 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................. 504
C. Məmmədyarov adına 155 saylı orta məktəbin kitabxanası.............................................. 506
N. Rzayev adına 169 saylı orta məktəbin kitabxanası .......................................................... 509
170 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 511
C. Cabbarlı adına 187 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................ 513
188 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 516
192 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 518
E. Ağayev adına 198 saylı orta məktəbin kitabxanası .......................................................... 520
Kamal Məmmədov adına 209 saylı orta məktəbin kitabxanası............................................ 523
215 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 525
Tahir Hacıyev adına 252 saylı orta məktəbin kitabxanası ................................................... 527
255 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 530
M. Ə. Sabir adına 259 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................ 532
271 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 534
Ə. Vahid adına 293 saylı orta məktəbin kitabxanası ............................................................ 537
Riyaziyyat, informatika , kimya, biologiya-təmayüllü 295 saylı
orta məktəbin kitabxanası ............................................................................................. 539
296 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 541
305 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 544
307 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 546
309 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................................................... 548
310 saylı orta məktəbin kitabxanası .................................................................................... 551
311 saylı orta məktəbin kitabxanası ..................................................................................... 553

Səbail rayonu
Məmməd Rahim adına 7 saylı orta məktəbin kitabxanası..................................................... 555
C. Əsgərov adına 50 saylı orta məktəbin kitabxanası ........................................................... 558
Müşfiq və Mehman Məhərrəmoğlu Nəbiyev qardaşları adına 51 saylı
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