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Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
olunması prioritet istiqamətdir

Respublikamızda bu məsələ ilə 
əlaqədar Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən ayrı-ayrı vaxtlarda müvafiq 
sərəncamlarla Dövlət proqramları 
və “Azərbaycan Respublikasın-
da kənd təsərrüfatı məhsullarının 
istehsalına və emalına dair Strateji 
Yol Xəritəsi” təsdiq edilib, həmçinin 
digər sənədlər qəbul olunub. Respub-
likada qida təhlükəsizliyinə nəzarət 
sistemini təkmilləşdirmək, bu sahədə 
şəffaflığı artırmaq, pərakəndəliyi və 
təkrarlanmaları aradan qaldırmaq 
məqsədilə Qida Təhlükəsizliyi Agent-
liyi yaradılıb.  

COVID-19 pandemiyası ilə bağlı 
çətinliklər fonunda, habelə quraq-
lıq və su qıtlığı şəraitində cari ilin 
yanvar-iyul aylarında kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ümumi istehsal 
həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisədə 2 faiz artıb. Bitkiçilik sek-
toru üzrə artım 0,7 faiz, heyvandarlıq 
üzrə isə 3,2 faiz olub. Ümumiyyətlə, 
göstərilən dövrdə taxıl, günəbaxan 
və barama istisna olmaqla, bütün 
kənd təsərrüfatı məhsullarının is-
tehsal həcmi yüksəlib. Onu da qeyd 
edək ki, ötən yeddi ay ərzində  444 
milyon ABŞ dolları həcmində kənd 
təsərrüfatı məhsulu ixrac olunub. Kar-
tof ixracı 26 faiz, tərəvəz ixracı 13,5 
faiz, albalı və gilas ixracı isə15 faiz 
artıb. Həmçinin bu müddətdə aqrar 
sektor ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin 
təmininə də töhfə verib. Karan-
tin rejimi dövründə əhalinin ərzaq 
məhsulları ilə təminatında hər hansı 
bir çatışmazlıq nəzərə çarpayıb.

Əlbəttə, bu uğurların  əldə olun-
ması, ilk növbədə, dövlət tərəfindən 
kənd təsərrüfatına göstərilən dəstəklə 
bağlıdır. Belə ki, aqrar sektorun 
subsidiyalaşdırılması və vergilərdən 
azad olunması, texnika və gübrələrin 
güzəştli şərtlərlə verilməsi, lizinq 
xidmətlərinin təşkili, investisiyaların 
və ixracın təşviqi, lisenziyalaşdırma-
nın təkmilləşdirilməsi, yoxlamaların 
dayandırılması müddətinin 2021-ci 
il yanvarın 1-dək uzadılması bunun 
bariz ifadəsidir.

Prezident İlham Əliyev Nazirlər 
Kabinetinin 2020-ci ilin birinci ya-
rısının sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunan iclasında 
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
ilə bağlı çox mühüm məqamlara 
toxunub. Dövlətimizin başçısı çıxı-
şında ərzaq təhlükəsizliyinin bütün 
ərzaq məhsullarının tam həcmdə  

Azərbaycanda istehsal edilməsi kimi 
başa düşülməsi demək olmadığını 
diqqətə çatdıraraq deyib: “Biz gərək 
ərzaq təhlükəsizliyinə, necə deyərlər, 
düşünülmüş şəkildə yanaşaq. Bu 
ərzaq təhlükəsizliyinin böyük hissəsi, 
təbii ki, Azərbaycanda formalaşma-
lıdır və əgər indi buğda istehsalını 
istisna etsək, bütün digər əsas ərzaq 
qida məhsulları ilə özümüzü böyük 
dərəcədə təmin edirik. Ancaq eyni za-
manda, bu, bizim ixrac imkanlarımıza 
da maneçilik törətməməlidir. İxrac 
bazarlarına çıxara biləcək məhsullara 
da diqqət yetirilməlidir”. 

Prezident İlham Əliyevin ərzaq 
təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələyə daim 
prioritet istiqamət kimi yanaşması və 
buna görə də müsbət göstəricilərin 
əldə edilməsi sayəsində son illər 
ərzində nüfuzlu beynəlxalq qurum-
ların hesabatlarında Azərbaycanın 
ərzaq təhlükəsizliyi göstəricisi əsaslı 
şəkildə yüksəlib. Bu baxımdan “The 
Economist Group” tərəfindən hazır-
lanan “Qlobal ərzaq təhlükəsizliyi 
indeksi”nə diqqət yetirmək kifayətdir. 
Bu hesabata əsasən son 7 il 
ərzində Azərbaycanın ümumi ərzaq 
təhlükəsizliyi indeksində ardıcıl 
şəkildə yüksəlmə müşahidə olu-
nub. Hesabata görə, bu yüksəliş 7 il 
ərzində 12,7 faiz bəndi təşkil edib.

Azərbaycan hazırda bu göstərici 
üzrə siyahıya liderlik edir. Məlumat 
üçün qeyd edək ki, digər ölkələr üzrə 

bu göstərici ən yaxşı halda 6-7 faiz 
olub. 2019-cu ildə Azərbaycan bu he-
sabatda daha 3 pillə irəliləyərək 53-cü 
yerdə qərarlaşıb. Bu gün respublika-
mız ərzaq təhlükəsizliyinin təmininə 
görə,  Asiya və Sakit Okean ölkələri 
arasında ilk onluqda təmsil olunur. 
Həmçinin ölkəmiz bu reytinqdə 
keçmiş SSRİ-yə daxil olan bir çox 
respublikanı qabaqlayıb. Qeyd edək 
ki, sözügedən hesabata əsasən, son 
7 il ərzində qlobal ərzaq təhlükəsizliyi 
indeksi üzrə Azərbaycanda müşahidə 
olunan artım dünya üzrə ən yüksək 
nəticədir. Hətta son 7 ildə hesaba-
tın əhatə olunduğu 113 ölkənin bir 
hissəsində bu göstərici mənfi olub. 
Azərbaycan isə ardıcıl olaraq qlobal 
ərzaq təhlükəsizliyi indeksində möv-
qeyini yaxşılaşdırıb.

Hazırda qarşıda aqrar sahənin 
rəqabətqabiliyyətini daha da 
yüksəltmək kimi mühüm vəzifə 
durur. İsrail, Yeni Zelandiya və 
Niderlandın təcrübəsi də göstərir 
ki, aqrar siyasətdə əsas priori-
tet məhsuldarlığın artırılmasına 
yönəldilməlidir. Bu yolla   əmək, 
torpaq, su və kapital resursların-
dan daha səmərəli yararlanmaqla, 
həm rəqabətqabiliyyətli aqro-bizne-
si inkişaf etdirmək, həm də ərzaq 
təhlükəsizliyini reallaşdırmaq müm-
kündür.

Azərbaycan hökuməti koronavirus 
pandemiyasının yaratdığı problemlər 

üzündən ərzaq qıtlığının yaranması 
ehtimalını nəzərə alaraq gələn ilin 
dövlət büdcəsində bu sahəyə vəsait 
ayırmaq niyyətindədir. 

Bu barədə Azərbaycanın 2021-ci 
ilin dövlət və icmal büdcələrinin ilkin 
göstəricilərinə dair İqtisadiyyat Nazirli-
yi tərəfindən hazırlanan  açıqlamada 
qeyd olunur. Bildirilir ki, dünyada son 
dövrdə baş verən hadisələri nəzərə 
alaraq xərc siyasətinin digər mühüm 
istiqaməti kəskin ərzaq qıtlığı halla-
rına yol verilməməsi üçün ölkənin 
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi 
olacaq.

Bu əsasda aqrar sektorun sti-
mullaşdırılması, kənd təsərrüfatının 
aparıcı sahələrinin inkişaf etdirilməsi, 
ərzaq istehsalı sahəsində fəaliyyət 
göstərən subyektlərin təsərrüfat 
fəaliyyətinin rentabelliyinin artırılma-
sı, ərzaq məhsulları istehsalçılarının 
modernləşdirməyə yönəlmiş investi-
siyaların, habelə texniki və istehsal 
innovasiyalarının təşviqi üçün dövlət 
dəstəyinin həyata keçirilməsi təmin 
ediləcək.

2021-ci il və orta müddətli dövrdə 
regionlarda rəqabətqabiliyyətli kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalı və 
emalı sektorunun inkişafı üçün 
əlverişli mühitinin formalaşdırıl-
ması, kənd təsərrüfatı sektoruna 
dövlət qayğısının artırılmasının 
davam etdirilməsi prioritet xərc 
istiqamətlərindən olacaq.

Kənd təsərrüfatı sahəsində 
dövlət proqramlarının icrası və kənd 
təsərrüfatı məhsulları istehsalı-
nın subsidiyalaşdırılması ilə bağlı 
xərclərin maliyyələşdirilməsi 2021-ci 
ildə də davam etdiriləcək.

Büdcə xərclərinin funksional 
təsnifatının “Kənd təsərrüfatı” bölməsi 
üzrə nəzərdə tutulan proqramla-
rın (“Bitkiçilik sahəsinin inkişafı”, 
“Heyvandarlıq sahəsinin inkişafı”, 
“Kənd təsərrüfatı sahəsinin istehsal 
vasitələri ilə təminatının yaxşılaş-
dırılması”, “Aqrar sığorta baza-
rının inkişafının dəstəklənməsi”, 
“Kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar is-
tehsal müəssisələrinin, xidmət və 
ticarət sahələrinin inkişafı”) həyata 
keçirilməsi nəticəsində əkinlərin 
becərilməsinin stimullaşdırılması, 
bitkiçilik sahəsində məhsuldarlığın, 
məhsuldar və keyfiyyətli toxuma, 
eləcə də ətə və südə olan tələbatın 
təmin edilməsində daxili istehsa-
lın payının artırılması və ərzaq 
təhlükəsizliyi üzrə mühüm hədəflərə 
nail olmaq üçün 2021-ci il üçün 918 
milyon manat maliyyə vəsaiti nəzərdə 
tutulub.

V. BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Son illər Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsal həcmi əhəmiyyətli 

dərəcədə artıb. Bununla da əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi 
problemi demək olar ki, həllini tapıb. Hazırda ölkə 
vətəndaşlarının ərzaq və qidaya olan tələbatının əksər 
hissəsi yerli istehsal hesabına ödənilir.

Deputat qeyd edib ki, Prezidentin 
İranın yeni səfiri Abbas Musəvi ilə 
keçirdiyi görüş bir neçə istiqamətdə 
diqqəti cəlb edir: “Əvvəlcə onu deyim 
ki, son zamanlar cənab Preziden-
tin səfirlərlə keçirdiyi görüşlərin 
ictimaiyyətə geniş təqdim edilməsi 
vacib və bir o qədər də pozitiv 
məqamdır. Çünki cənab Prezident 
həmişə xalqa arxalanıb və xal-
qın sözünü, iradəsini ifadə edib. 
Bu gün Azərbaycanın hər bir fərdi 
dövlətimizin apardığı milli maraqlara 
uyğun açıq siyasətin şahidi və iştirak-
çısına çevrilib. 

Xüsusilə, son zamanlar Rusiya-
dan Ermənistana daşınan silah-sur-
satın, dost, qardaş və eyni dindən 
olan ölkələrin ərazisindən keçməsi 
bizi çox təəssüfləndirir. Ölkə başçı-
sı görüş zamanı açıq şəkildə dedi 
ki, Ermənistanın təcavüzü yalnız 
Azərbaycana qarşı deyil, bütün 
İslam dünyasına qarşı yönəlib. 
İşğal olunmuş ərazilərdə ilk insan 
məskənlərindən olan məşhur Azıx 
və Tağlar mağaraları, Qaraköpək, 
Üzərliktəpə kurqanları hazırda 
hərbi məqsədlərlə istifadə edilərək 
qəsdən dağıdılır, qəbiristanlıqlar, 
türbələr, məzarüstü abidələr, 

məscidlər, məbədlər, Qafqaz Al-
baniyasına məxsus olan və digər 
milli abidələrimiz məhv edilir. Şuşa 
tarixi memarlıq qoruğunun ərazisində 
işğalçı vandallar Aşağı və Yuxa-
rı Gövhərağa, Köçərli, Mərdinli, 
Cümə məscidlərini, dahi bəstəkar 
Üzeyir Hacıbəyovun, professional 
vokal sənətinin banisi Bülbülün ev 
muzeylərini, Xurşidbanu Natəvanın 
saray kompleksini, Firudin bəy 
Köçərlinin, Zöhrabbəyovların 
malikanələrini, şair, rəssam, alim 
Mir Mövsüm Nəvvabın evini, 
ümumiyyətlə, qoruq şəhərin şərq 
memarlığı xüsusiyyətlərini əks etdirən 
milli üslubda inşa edilmiş əksər 
yaşayış evlərini, buradakı qədim 
qəbiristanlığı, böyük Azərbaycan şairi, 
Qarabağ xanının vəziri M.P.Vaqifin 
türbəsini, Ağdamda Pənah xanın 
imarətini, Laçın rayonunda Həmzə 
Sultan və Soltan Əhməd saray-
larını, məscidləri, ziyarətgah və 
ibadətgahları, daş heykəlləri, qədim 
qəbirləri, kurqanları, tarixi abidə olan 
yaşayış binalarını dağıtmış, daşınma-
sı mümkün olan maddi mədəniyyət 
abidələrini Ermənistana aparmışlar.      

İşğalçılar genişmiqyaslı, qeyri-
peşəkar arxeoloji qazıntı işləri aparır, 

kurqanları dağıdır, qarət etdikləri 
tapıntıları Ermənistana daşıyırlar. 40 
mindən artıq əşyanın toplandığı 22 
muzey, 4,6 milyon kitab fondu olan 
927 kitabxana, 808 klub, 4 teatr və 
2 konsert müəssisəsi, 8 mədəniyyət 
və istirahət parkı, 4 rəsm qalereyası, 
85 musiqi məktəbi, 103,2 min ədəd 
mebel avadanlığı, 5640 musiqi aləti, 
481 kinoqurğu, 20 ədəd kinoka-
mera, 423 videomaqnitofon, 5920 
dəst milli kişi və qadın geyimləri, 40 
komplekt səsgücləndirici, 25 iri və 40 
kiçik həcmli attraksion işğal altında 
qalıb. Daşınmaz tarix və mədəniyyət 
abidələrindən başqa respublikamı-
za dəymiş ümumi zərərin məbləği 
818,88 milyard  ABŞ dolları təşkil 
edir. Şuşa şəhərinin tarixi muzeyi-
nin 5 minədək əşyası, Azərbaycan 
Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət 
muzeyi Şuşa filialının, Dövlət Qa-
rabağ Tarixi muzeyinin 1000 -dək 
əşyası, professional Azərbaycan 
musiqisinin banisi, bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəyovun (300-dən çox əşya), 
vokal sənətimizin əsasını qoymuş 
böyük müğənni Bülbülün (400-dək 
əşya), görkəmli musiqiçi və rəssam 
Mir Mövsüm Nəvvabın (100-dən çox 
əşya) xatirə muzeylərinin, Ağdam 
tarix-diyarşünaslıq muzeyinin (2 
mindən çox əşya), Qubadlı tarix-di-
yarşünaslıq muzeyinin (3 mindən çox 
əşya), Zəngilan tarix-diyarşünaslıq 
muzeyinin (6 minədək əşya) fondları 
qarət edilib. Görkəmli Azərbaycan 
musiqiçisi Qurban Pirimovun Ağdam 
rayonundakı xatirə muzeyi, Cəbrayıl, 
Füzuli, Xocalı rayonlarının tarix-diyar-

şünaslıq muzeyləri də dağıdılıb. 
Azərbaycan xalqının məhv edilmiş 

qədim, əvəzolunmaz qiymətli mədəni 
sərvətləri olan bu abidələrin qiymətini 
təyin etmək praktiki olaraq müm-
kün deyil. Cənab Prezidentimizin 
də qeyd etdiyi kimi, ermənilərin bu 
abidələrə qarşı həyata keçirdiyi çirkin 
əməlləri əks etdirən bir çox video 
və fotosənədlər, sübutlar var. Bütün 
bunlar “Silahlı münaqişə baş verdikdə 
mədəni dəyərlərin qorunması haqqın-
da” 1954-cü il Haaqa Konvensiyası-
na, “Arxeoloji irsin mühafizəsi haqqın-
da” 1992-ci il Avropa Konvensiyasına, 
Ümumdünya mədəni və təbii irsin 
mühafizəsi haqqında” UNESKO-nun 
1972-ci il konvensiyasına ziddir”. 

Deputat deyib ki, burada çox 
önəmli bir məqam da var: “İran 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü daim 
dəstəklədiyini bildirir. Təəssüf ki, bu, 
hələlik sözdən ibarətdir. Yaxşı olardı 
ki, qonşu, dost İran bunu əməldə də 
göstərsin və iqtisadi baxımdan bunu 
Ermənistana hiss etdirsin. Əgər İran 
bunu etsə, Ermənistan Qarabağ 
məsələsində daha ağır duruma düşər. 
Biz istəyirik ki, İran din qardaşları 
deyərək, Fələstinə görə sərgilədiyi 
mövqeyin eynisini 1 milyondan artıq 
müsəlmanı yurd-yuvasından didərgin 
salan, minlərlə insanı Xocalının 
timsalında dəhşətli soyqırıma məruz 
qoyan, bir müsəlman dövlətinin 
ərazisinin 20 faizini işğal edən 
Ermənistana qarşı da sərgiləsin”.

Hazırladı:  Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Qədim abidələrimizin məhv  
edilməsi bəşəri cinayətdir

“Cənab Prezidentin də 
xüsusi vurğuladığı kimi, 
Ermənistanın Azərbaycan 
torpaqlarını işğal edib 
buradakı qədim abidələri 
məhv etməsi yalnız bizim 
deyil, bütün İslam dünyası-
nın problemidir. Çünki işğal 
edilmiş ərazilərdə bir çox 

dini abidələrimiz var. Bu abidələr, ya Ermənistan tərəfindən da-
ğıdılıb, ya da müxtəlif formalarda təhqir edilir. Bəzi məscidlərdə 
heyvan saxlanması isə bütün İslam dünyasına edilən təhqirdir”. 
Bu sözləri Milli Məclisin deputatı və Mədəniyyət komitəsinin 
sədri Qənirə Paşayeva Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti 
İlham Əliyevin sentyabrın 7-də İran İslam Respublikasının 
ölkəmizə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Seyid Abbas Musəvinin etimadnaməsini qəbul edərkən 
səsləndirdiyi fikirlərə münasibətini bildirərkən deyib.

Bu kitabxana 1930 -cu ildə Azərbaycan 
Tibb Universitetinin müstəqil fəaliyyətə baş-
ladığı zaman yaradılmışdır. Ona görə də bu 
il kitabxanamızın 90 illik yubileyi Tibb Univer-
sitetinin yubileyi ilə eyni vaxta düşür. Hazırda 
kollektivimiz universitet rəhbərliyinin tapşırığı 
ilə bu yubileyə ciddi şəkildə hazırlaşır.

Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, son 
illər kitabxanalara dövlət qayğısı daha da 
artıb. Bizə də bu qayğıdan, diqqətdən pay 
düşüb. Kitabxanamızın maddi-texniki baza-
sının möhkəmləndirilməsi, xidmətin yaxşı-
laşdırılması daim universitet rəhbərliyinin 
diqqətindədir. ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəylinin kitabxanaya olan xüsusi 
qayğısının nəticəsidir ki, həm tələbələrin 
dərsliklərlə təminatı, həm də müasir tələblərə 
cavab verən proqramların yerinə yetirilməsi 
sahəsində əhəmiyyətli layihələr reallaşdırılır. 
Müasir dövrdə dünyada yüksək elmi-tex-
niki biliklərə malik kadrların yetişdirilməsi, 
gənclərin intellektual səviyyəsinin artırılması 
istiqamətındə kompleks tədbirlər həyata 
keçirilir. Bu tələblərə uyğun olaraq ATU-da 
Elektron Universitet yaradılması işi uğurla da-
vam etdirilir. Yaxın vaxtlarda kitabxanamızda 
da mükəmməl şəkildə elektron kitabxananın 
yaradılması üçün hazırliq işlərinə başlanıl-
mışdır.

Azərbaycan Tibb Universitetinin 
Əsaslı Kitabxanası öz işini yeni tələblər 
səviyyəsində qurmağa çalışan inkişaf etmiş, 
müasir biliklərə, yeniliklərə yiyələnən böyük 
bir elm ocağıdır. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş 5 
iyul 2016-cı il tarixli "Ali təhsil müəssisəsinin 
kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi" 
Tibb Universitetinin Əsaslı Kiitabxanasının 
fəaliyyətində də yeni istiqamətlər və vəzifələr 
müəyyənləşdirmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin 2008-ci il 6 oktyabr 
tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan Respub-
likasında kitabxana-informasiya sahəsinin 
2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət 
Proqramı”nı rəhbər tutaraq Azərbaycan Tibb 
Universitetinin Əsaslı Kitabxanası oxucuya 
xidmətin müasir dövrün real tələblərinə uy-
ğun səviyyədə qarşıya qoyduğu bütün işləri 
həyata keçirməyə çalışır. Kitabxananın əsas 
oxucu kontingenti professor-müəllim heyəti, 
həkimlər, tələbə və rezidentlərdir. Bildiyimiz 
kimi, artıq bir çox kitabxanalar yeni dövrün 
tələblərinə uyğun olaraq elektron xidmət 
səviyyəsində fəaliyyət göstərir. Elm və texni-
kanın bütün sahələrində olduğu kimi kitabxa-
nalarda da yeniliklər özünü göstərməkdədir.

Kitabxananın yeni sistemdə təchizatı, 
kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması, 
elektron kitabxananın, virtual oxu zalının 
yaradılması buna misaldır. Kitabxanamız 
tibb kadrlarına nümunəvi xidmət göstərməklə 
öz işini yüksək səviyyədə qurmağa çalışır. 
Kitabxanaçı oxucu ilə kitabxana arasında 
körpü yaradır. Bu gün kitabxanada müasir 
dövrün oxucularının sorğu və tələblərinə 
cavab verən kitabxana işçisinin olması vacib 
şərtdir. Kitabxanamızda işinə məsuliyyətlə 
yanaşan, oxucularla mehriban münasibət 
quran, kitabxanaçı-tələbə təmasını yüksək 
səviyyədə nümayiş etdirən təcrübəli kadrlar 
çalışır.

Kitabxanada avtomatlaşdırılmış kitabxana 
sistemi vasitəsilə kataloqlaşdırma modulu 
üzrə – fondun, dövri mətbuatın, dissertasiya 
və avtoreferatların elektron kataloqa daxil 
edilməsi işi sürətlə aparılır.

2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin 
təşəbbüsü ilə Azərbaycan Kitabxana infor-
masiya Konsorsiumu (AzKiK) yaradılmışdır. 

Konsorsiumun əsasını təşkil edən 3 universi-
tet kitabxanasından biri də Azərbaycan Tibb 
Universitetinin Əsaslı Kitabxanası olmuş-
dur. Əməkdaşlığımızın ən faydalı tərəfi isə, 
konsorsium üzvü olaraq beynəlxalq nüfuzlu 
Ebscohost (search.ebscohost.com) elektron 
nəşriyyatına abunə olmağımızdır. 

Bu illər ərzində kitabxanamızın 
əməkdaşları konsorsium çərçivəsində 
keçirilən bütün tədbirlərdə, treninq və se-
minarlarda iştirak edərək sertifikatlar almış-
lar. Elektron resursların işlədilməsi, mobil 
kitabxana xidmətləri və gələcək akademik 
kitabxanalar kimi mövzular proqrama daxil 
olunmuşdu. Geniş proqramı olan bu tədbirdə 
müasir dövrdə kitabxanaların tam avtomat-
laşdırılması və elektron resurs bazalarının işi 
və əhəmiyyəti barədə geniş fikir mübadiləsi 
aparılmışdır. Belə tədbirlərdə iştirak etmək 
kitabxananın yeni mərhələdə formalaşma-
sı işində təcrübə qazanmağımıza böyük 
köməklik göstərir.

Azərbaycan Tıbb Universitetinin www.
amu.edu.az saytı vasitəsilə onlayn kitab-
xana üzərindən fondumuza daxil olan yeni 
ədəbiyyatın oxuculara çatdırılması işi həyata 
keçirilir. Kitabxananın (amu_lib@mail.ru) 
e-mail ünvanı vasitəsilə elektron xıdmət, 
mübadılə formasında əlaqələr qurulur.

Məlum olduğu kimi, 2020-ci ilin mart 
ayından dünyada yayılan COVID -19 pan-
demiyasının Azərbaycana da təsiri oldu.
Dövlətimizin vaxtında görduyu qabaqlayıcı 
tədbirlər, tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi 
ilə əlaqədar olaraq bir çox sahələr kimi, təhsil 
sistemində də dərslər onlayn qaydada həyata 
keçirildi. Bu qaydalara uyğun olaraq, ATU-
nun Əsaslı Kitabxanasının da üzv olduğu 
Azərbaycan Kitabxana Konsorsiumunun 
(AzKiK) abunə olduğu Ebsco beynəlxaq 
nəşriyyatı ATU-nun professor- müəllim 
heyətinə və tələbələrə daha əlverişli formada 
xidmət təşkil etdi. Belə ki, nəşriyyat sosial 
izolyasiya dövründə ATU-dan kənar olaraq, 
oxuculara distant istifadə tətbiqi həyata keçir-
di. Əlavə olaraq aktiv oxucular sosial media 
vasitəsilə məlumatlandırıldılar. Pandemiya 
dövründə onlayn dərslər keçən, bu günlər 
qəhrəmanlıq göstərən həkimlərimizə və 
gələcəyin həkimləri olan tələbələrə kitabxa-
na xidmətini daha da təkmilləşdirmək üçün 
mövcud elektron kitabxana xidməti ilə yanaşı, 
digər elektron resurslar da elektron dərslərin 
keçilməsində öz səmərəsini verir. Bu dövrdə 
ATU rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə tələbələr 
və tədqiqatçılar üçün Wolters Kluwer Tibb 
kitabxana portalına giriş əldə etmək imkanı 
yaradılıb.

Bu gün universitet rəhbərliyinin pandemi-
ya ilə əlaqədar ən çox diqqət yetirdiyi sahə 
onlayn dərslərin səmərəli təşkilidir. Bunun-
la əlaqədar kitabxananın da bu şəraitdə 
səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin etmək 
üçün yeni proqram yaradılır.

Ümid edirik ki, pandemiya ilə əlaqədar 
Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə vax-
tında görülən qabaqlayıcı tədbirlərin, Birinci 
vitse- prezident Mehriban xanım Əliyevanın 
xalqa müraciətlərinin nəticəsi olaraq tezliklə 
bu bəlaya qalib gələcəyik. Tələbələrimiz 
öz sevimli məkanlarına–auditoriyalara, 
oxu zallarına dönəcəklər və bu qocaman 
təhsil müəssisəsinin 90 illik yubileyini həm 
əməkdaşlar, həm də tələbələr arzu etdikləri 
kimi qeyd edəcəklər!

Ziyafət EMİNOVA,  
ATU-nun Əsaslı Kitabxanasının 

direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru

90 il oxucuların xidmətində

Çətin və şərəfli inkişaf yolu keçmiş Azərbaycan Tibb  Universitetinin 
ölkəmizin tibb tarixində xüsusi mövqeyi vardır. Bu təhsil ocağının 
əsas struktur bölmələrindən biri olan Əsaslı Kitabxana  universitetin 
yarandığı vaxtdan professor -müəllim heyətinin, tələbələrin 
elmi ədəbiyyatla təmin olunmasında, onların elmi axtarışlarının 
istiqamətləndirilməsində çox əhəmiyyətli rol oynamışdır.

 “Qarabağ saatı” verilişi yayıma başladı
 � Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi dünya azərbaycanlılarının və 

beynəlxalq ictimaiyyətin Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı daha müfəssəl 
məlumatlandırılması üçün yeni TV layihələri həyata keçirir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu silsilədən 
olan “Qarabağ saatı” verilişinin ilk bu-
raxılışı yayımlanıb. Veriliş Dağlıq Qara-
bağ Muxtar Vilayətinin hansı məqsədlə 
yaradılması məsələsinə həsr olunub. 
Verilişdə xaricdə yaşayan azərbaycanlı 
gənclərin sualları cavablandırılıb. 

Diaspor TV-də, komitənin sosi-
al media resurslarında və “Qarabağ 
Azərbaycandır” milli platformasının “Yo-
uTube” kanalında yayımlanan proqram 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının 
nəzdində fəaliyyət göstərən Qarabağ Araşdır-
maları Mərkəzi ilə birgə hazırlanır. Tarixi fakt 

və sənədlərlə zəngin olan “Qarabağ saatı” 
verilişini siyasi elmlər doktoru, professor Elçin 
Əhmədov təqdim edir. 
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