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Ulu öndər Heydər Əliyev kita-
bxanalara xüsusi diqqət və qayğı 
göstərərək demişdir: “Kitabxa-
na xalq, millət, cəmiyyət üçün 
müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bi-
lik, zəka mənbəyidir. Ona görə də 
kitabxanalara daimi hörmət  xalqı-
mızın mədəniyyətini nümayiş et-
dirən amillərdən biridir”.
Müasir dövrdə oxucuların intel-
lektual ehtiyacı ümumbəşəri prob-
lemlər üzrə baş verir. Buna görə də 
müasir kitabxanalar xidmət prose-
sini həm abonement, həm də oxu 
zallarının köməyi ilə həyata ke-
çirərkən yalnız oxucuların konkret 
sorğularını ödəməklə kifayətlən-
məməli, həm də onları cəmiyyətdə 
baş verən yeniliklərə maraqlanma-
ğa istiqamətləndirməlidirlər.
Hələ XX əsrin 90-cı illərinin əv-
vəllərindən informasiya cəmiyyə-
tinin formalaşması konsepsiyası 
meydana çıxsa da, yalnız 2003-cü 
ilin dekabrında BMT və YUNES-
KO-nun Cenevrədə keçirilən İn-
formasiya Cəmiyyəti üzrə Ümum-
dünya Sammiti Üçüncü minilliyin 
əsas vəzifəsini - informasiya cə-
miyyəti qurulması vəzifəsini bəşə-
riyyətin inkişafının mühüm şərti 

kimi vurğuladı. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əli-
yev həmin Sammitdə çıxış edərək 
ölkəmizdə informasiya və kom-
munikasiya texnologiyalarının 
gündəlik həyatımızın tərkib hissə-
sinə çevrildiyini, mütəxəssislərin 
informasiya və kompüter texno-
logiyaları üzrə müxtəlif layihələri 
həyata keçirdiklərini bildirmiş-
dir. Bu gün informasiya və kom-
munikasiya texnologiyaları icti-
mai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni 
sahələri əhatə edərək, cəmiyyətin 
inkişafına güclü təsir göstərən əsas 
amillərdən birinə çevrilmişdir.
Kitabxanalarımızın modernləşmə 
prosesinin sürətləndirilməsi, mə-
lumat-baza bankının yaradılması, 
texniki resursların artırılması, bey-
nəlxalq elektron sisteminə keçid, 
müasir şəraitdə ölkəmizin kitabxa-
na sistemində oxuculara yeni xid-
mət növü – “İnformasiya xidməti” 
növünü yaratmışdır ki, məhz bu da 
kitabxana xidmətinin əsas mahiy-
yətini özündə birləşdirən, onların 
üzərində yüksələn bir xidmət növü 
kimi səslənsə də,  məzmunca” kita-
bxana xidmətinin” davamıdır.
İnformasiya xidməti oxucuların 

informasiya tələbatına tam cavab 
verə bilən müasir informasiya tex-
nologiyalarının tətbiqi və ondan 
istifadəyə əsaslanan, internet va-
sitəsilə dünya müstəvisinə çıxan, 
elektron vasitələrin köməyi ilə 
oxucuların qarşısında böyük in-
formasiya məkanı yaradan, bəşəri 
biliklər xəzinəsi, virtual kitabxa-
naların köməyi ilə oxucuların ma-
lına çevrilə bilən xidmət növüdür.
İnformasiya xidməti oxucuların 
informasiya tələbatını ödəməyə 
yönəlmiş fəaliyyət sahəsidir.
Müasir kitabxanalarda informasiya 
xidməti bir sıra oxucu qrupları ilə 
işdə ən üstün istiqamət hesab olu-
nur və oxucu sorğularının mürək-
kəbliyi baxımından daim genişlə-
nir. İnformasiya xidməti zamanı 
oxucuları məlumatlandırmaq əsas 
məsələdir ki, bu da kitabxanaçılar-
dan yüksək peşə biliyi tələb edir.
Müasir kitabxanalarımızın infor-
masiya-texnologiyaları ilə təmin 
edilməsi sahəsində dövlət xeyli 
tədbirlər görür. Kitabxanaların in-
ternet şəbəkəsinə qoşulması, oxu-
cular üçün ümumaçıq informasiya 
məkanının formalaşması, xidmət 
prosesində elektron sənədləri və 
kataloqları, elektron poçt, CD 
ROM və s. informasiya texnologi-
yasının tətbiqini təmin edən təd-
birlər həyata keçirir. Kitabxana-

larda xidmət işi ilə informatikanın 
qarşılıqlı elmi əlaqələrinin zən-
ginləşməsinə şərait yaradır. Müa-
sir kitabxanalarda informasiyalaş-
dırılmış cəmiyyətdə biblioqrafik 
yazıların maşınla oxunan MARC 
formatına əsaslanan avtomatlaş-
dırılmış kitabxana–informasiya 
sisteminin yaradılması mümkün 
olmuşdur. Avtomatlaşdırılmış ki-
tabxana informasiya sistemlərinin 
yaradılması kitabxanaçı əməyinin, 
xidmət prosesinin avtomatlaş-
dırılmasına, qısa zaman ərzində 
məlumatlanmağa, informasiyanın 
çoxcəhətli axtarışına, oxucu sorğu-
larının online yerinə yetirilməsinə,  
kitabxana hesabatının, planlarının, 
statistikanın uçotunun aparılması-
na elektron nəzarəti artırır.
İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyət-
də oxucu sorğularının ödənilməsi 
sahəsində həm ənənəvi, həm də 
elektron texnolgiya xidmətindən 
qarşılıqlı şəkildə istifadə edilir.
İRBİS-64 (AKİS) proqramı oxucula-
ra həm kitabxananın özünün lokal 
şəbəkə vasitəsilə, həm də kitabxa-
naya gəlmədən də Web səhifəmiz 
vasitəsilə onun fondu ilə tanış ol-
maq imkanı yaradır. Bu sistem oxu-
cuların müxtəlif aspektli sorğularını 
hərtərəfli təmin etmək üçün geniş 
axtarış imkanına malikdir.
Müasir şəraitdə kitabxanalarda 

oxuculara yüksək xidməti təşkil 
etmək üçün sərf edilən vaxtı mini-
muma endirmək lazımdır. Ənənə-
vi kitabxanalarda oxucu ədəbiyyatı 
sifariş etmək üçün kataloq qarşısın-
da xeyli vaxt sərf etməlidir. Elekt-
ron kataloq isə oxucuların lazım 
olan ədəbiyyatın qısa müddətdə ki-
tabxanada olması haqqında dəqiq 
məlumat əldə etməsini təmin edir. 
Elektron kataloq ədəbiyyat fondu 
haqqında oxuculara çox səviyyəli 
axtarış imkanları təklif edir. Digər 
tərəfdən isə oxucu elektron kataloq 
vasitəsilə uzaq məsafədən ədəbiy-
yatları axtarıb, sifariş verə bilər. 
Elektron kitabxanalar informasi-
yalaşdırılmış cəmiyyət quruculu-
ğunun sosial sifarişidir. Elektron 
kitabxanalar oxuculara informa-
siya xidmətinin kompüterləşdiril-
məsinin nəticəsi olub, ənənəvi ki-
tabxanalara alternativ bir qurum 
deyil, yalnız bir xidmət növüdür.
Elektron kitabxanalar müasir Web 
texnologiyası əsasında fəaliyyət 
göstərir. Web texnologiya lokal və 
uzaqda yerləşmiş informasiya eh-
tiyatlarının inteqrasiyasını təmin 
edir. Axtarış və naviqasiya va-
sitələri onun əsas elementləridir. 
Məhz onun sayəsində müasir ki-
tabxanalarda oxucular kitabxana-
ların informasiya ehtiyatlarından 
istifadə edir. Axtarış aparatı oxucu 

sorğusu əsasında informasiya eh-
tiyatının metaverilənlər bazasında 
axtarış aparmağı təmin edən xü-
susi moduldan ibarətdir.
Naviqasiya elementləri isə konk-
ret sənədə istinadı təmin edən hi-
peristinad siyahısından ibarətdir. 
Elektron kitabxanalardan istifadə 
etmək üçün oxucuda internetə 
qoşulmuş kompüter və internetin 
WWW, FTP xidmətindən istifa-
də vərdişi olmalıdır. Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin 
(UNEC) elektron kitabxanası və 
oxu zalımız müasir tələblərə ca-
vab verən kompüter avadanlıqları 
ilə təchiz edilmiş, avtomatlaşdırıl-
mışdır. Bu da internet vasitəsilə 
başqa kitabxanalara yol açıb, əlaqə 
yaranmasına imkan verir.

Lətafət MƏHƏRRƏMOVA,
Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin (UNEC)  oxu 
zalının kitabxanaçısı 

Ağstafada yaradılan, özündə 
istehsal və emal müəssisələrini 
birləşdirən “Karvan-L” EKO 
sənaye parkı fəaliyyətini 
uğurla davam etdirir.
Bu gün sənaye parkında 12 
müəssisə fəaliyyət göstərir, 
bir zavodun inşası isə davam 
edir. Belə ki, burada polietilen 
örtüklərin istehsalı, plastik 
kütlələrin təkrar emalı, 
xüsusi dəmir konstruksiyalar 

istehsalı, istismara yararsız 
avtomobil şinlərinin təkrar 
emalı, dəmir dam örtüklərinin, 
şüşə və şüşə konstruksiyaların, 
plastik qapı-pəncərə və 
plastik konstruksiyaların, 
yerli xammaldan bəzək və 
mozaika daşlarının istehsalı 
müəssisələri, eləcə də üzvi 
turşuların istehsalı qurğusu, 
günəş enerjisi ilə dolan 
batareyaların istehsalı sahəsi 

və bioorqanik kənd təsərrüfatı 
məhsulları yetişdirilən istixana 
kompleksi fəaliyyət göstərir.
Hazırda sənaye parkının 
layihəsinə uyğun olaraq 
istehsal gücü sutkada 500 
kvadratmetr olan keramika 
dam örtüklərinin istehsalı 
zavodunun və sutkada 2000 
ədəd şüşə qablar istehsal edən 
müəssisəsinin tikintisi işləri 
davam etdirilir.

“Ərzaq məhsullarının tədarü-
kü və təchizatı” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti ilə İtaliyanın “ID-
ROMECCANICA LUCCHINI 
SpA” şirkəti arasında Azərbay-
canda tərəvəz məhsulları isteh-
sal edəcək müasir istixanaların 
tikintisi üzrə anlaşma memo-
rondumu imzalanmışdır.
Memorondumu Cəmiyyətin 
İdarə Heyətinin sədri Əbülfət 
Qocayev və şirkətin satış mene-
ceri Cesare Ghizzi imzalamışlar.
İmzalanmış memoronduma 
əsasən, İtaliya şirkəti Azərbay-
canda istixanaların tikintisi, bir-
gə formada idarəedilməsi, işçi 
potensialının formalaşdırılma-
sı, işçilərə zəruri texniki bilik-

lərin verilməsini həyata keçirə-
cəkdir. İtaliya tərəfi “Lucchini 
-Az” adlı şirkət təsis edəcək və 
layihənin həyata keçirilməsi 
üçün “Ərzaq məhsullarının tə-
darükü və təchizatı” ASC ilə 
“Lucchini -Az” şirkəti arasında 
birgə müəssisə yaradılacaq.
Cəmiyyət layihənin icrası üçün 
lazım olan bütün zəruri işləri- su, 
elektik, yol üçün əlverişli olan 
bütün məsələlərin həllini öz üzə-
rinə götürmüşdür. İnfrastruk-
turun yaradılması üçün xərclər, 
razılaşdırmalar, müqavilə im-
zalandıqdan sonra nəzərə alına-
caqdır. İlkin mərhələdə istixana 
komplekslərinin qurulmasına 30 
milyon avro dəyərində sərmayə 

qoyulması nəzərdə tutulmuşdur.
İmzalanma mərasimindən son-
ra Cəmiyyət rəhbərliyi və İtali-
ya şirkətinin nümayəndələri is-
tixanaların qurulacağı ərazilərə 
baxış keçirərək məsləhətləş-
mələr aparmışlar. Xəzər rayonu-
nun Zirə qəsəbəsində yerləşən 
ərazi xarici qonaqlar tərəfindən 
istixana kompleksinin qurulma-
sı üçün uğurlu seçim kimi qiy-
mətləndirilmişdir.
İtaliya şirkəti olan “IDROMEC-
CANICA LUCCHINI SpA” bir 
sıra ölkələrdə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının innovasiyalı tex-
nologiyalara əsaslanaraq yetiş-
dirən istixana komplekslərinin 
qurulması işlərini icra edir.

Ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edil-
məsində taxılçılıq kənd təsərrüfatının ən önəmli 
sahəsidir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlu-
matına əsasən, 2016-cı ilində 997,5 min hektar 
payızlıq və yazlıq dənli və dənli paxlalı bitkilə-
rin əkin sahəsindən 3 milyon 65,1 min ton və ya 
2015-ci illə müqayisədə 2,2 faiz (65,7 min ton) 
çox məhsul yığılıb. Orta hesabla hər hektardan 
əldə edilmiş məhsul 30,7 sentner təşkil edib.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçilik şöbəsi-
nin müdiri İmran Cümşüdov müsahibəsində 
bildirib ki, Prezident İlham Əliyev Nazirlər Ka-
binetinin son iclasında ərzaq təhlükəsizliyinin 
təmin olunmasında taxılçılığın mühüm əhəmiy-
yət kəsb etdiyini xatırladaraq, bu sahənin inki-
şafı ilə bağlı kompleks yanaşmanın, statistika-
nın, təhlilin vacibliyini vurğulayıb.
“Bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılmaqda-
dır. İri taxılçılıq təsərrüfatları yaradılır, həmin 
təsərrüfatlarda müasir mütərəqqi texnologiyalar 
tətbiq edilir və hər hektardan 50-60 sentner məh-
sul götürülür. Su anbarlarının, sututarların tikin-
tisi ilə bağlı yeni torpaq sahələri əkin dövriyyə-
sinə cəlb edilir və əkin sahələri genişləndirilir”.
İ.Cümşüdov qeyd edib ki, ötən il 590 min hektar 

sahədə payızlıq və yazlıq buğda əkini həyata ke-
çirilib, hər hektardan 31,3 sentner olmaqla, 1 mil-
yon 851 min ton məhsul istehsal edilib. Nazirlər 
Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş minimum 
istehlak normasına əsasən adambaşına buğda-
ya illik tələbat 180 kiloqram, ölkə əhalisinin sayı 
nəzərə alınmaqla isə cəmi tələbat təqribən 1 mil-
yon 800 min tondur. İstehsal edilən buğdanın 
3 faizi təbii itkiyə gedir, 350-400 min tonu yem, 
140 min tonu növbəti ilin məhsulu üçün toxum, 
qalan hissəsi isə emal edilərək və ya emal edil-
mədən ərzaq məqsədilə istifadə olunur. Mini-
mum istehlak səbətinə görə ərzaqlıq buğdaya il-
lik tələbat 1 milyon 800 min ton müəyyən olunsa 
da, 2016-cı ildə buğda ehtiyatları və istifadələri 
balansına əsasən il ərzində çörək və çörək məh-
sullarına sərf olunmuş buğdanın faktiki həcmi 2 
milyon 35,1 min ton təşkil etmişdir. Buna görə 
də 2016-cı ildə təxminən 1 milyon ton ərzaq buğ-
dası idxal olunub.
Nazirliyin rəsmisi cari təsərrüfat ili üçün məhsul 
istehsalının artırılmasının proqnozlaşdırıldığını 
deyib:
“Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına 
əsasən, 2017-ci ilin məhsulu üçün 950 min hek-
tar sahədə dən üçün, o cümlədən 623,5 min 
hektarda payızlıq buğda və 326,3 min hektarda 
payızlıq arpa səpilib. Ötən illə müqayisədə taxıl 
səpini 2,4 faiz, o cümlədən buğda səpini 6,9 faiz 
artıb, arpa səpini isə 5,3 faiz azalıb. Çalışırıq ki, 
taxılçılarımız müasir və ənənəvi texnologiyalar-
dan paralel istifadə edib daha çox məhsul götür-
sünlər. Bu, məhsuldarlığın yüksəlməsinə, onun 
maya dəyərinin azalmasına və keyfiyyətinin 
daha da yaxşılaşmasına təsir göstərəcək”.
Bitkiçilik şöbəsinin müdiri qeyd edib ki, yerli 
buğdanı digər ölkələrdən idxal olunan buğda ilə 
qarışdırıb daha keyfiyyətli çörək istehsal etmək 
olar. Bu istiqamətdə elmi-tədqiqat institutları 
emal müəssisələrinə müəyyən tövsiyələr də verir.
 “Görülən və görüləcək kompleks tədbirlər belə 
deməyə əsas verir ki, yaxın gələcəkdə yerli isteh-
sal hesabına ərzaqlıq buğda ilə təminat səviyyə-
si əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşacaq”, - deyə 
İ.Cümşüdov bildirib.


