Göygöl rayon MKS – i haqqında
Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər

Rayonumuzda ilk kitabxana almanlar tərəfindən
yaradılmış, 1870-ci ildə Yelenendorfda (indiki
Göygöldə) alman kitablarından ibarət içtimai
kitabxanada 300-dən çox kitab olmuşdur. Rayon
Mərkəzi kitabxanası 1926-cı ildə yaradılmışdır. 1977-ci
il tarixdə Göygöl rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana
Sistemi təşkil olunmuşdur. Mərkəzi kitabxana
Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğunun adını
daşıyır.
Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2011-ci il tarixli
162 nömrəli qərarına müvafiq olaraq Göygöl rayon
MKS-də
kitabxana-informasiya
şəbəkəsinin
strukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədilə Mərkəzi
kitabxanada iki yeni şöbə (kitabxana-biblioqrafiya
proseslərinin avtomatlaşdırılması və İnformasiya-resurs
şöbələri)yaradılmışdır.
Göygöl rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminə
41 kitabxana: 1 Mərkəzi kitabxana, 1 şəhər,
39 qəsəbə və kənd kitabxana filialları daxildir. MKS-də
71 nəfər işçi çalışır onlardan 30 nəfər mütəxəssis ali və
orta ixtisas təhsillidir. Mərkəzi kitabxananın nəzdində
6 şöbə fəaliyyət göstərir.
1. Oxuculara xidmət şöbəsi
2. Uşaq şöbəsi
3. Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi
4. Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
5.
Kitabxana
–
biblioqrafiya
proseslərinin
avtomatlaşdırılması şöbəsi
6. İnformasiya – resurs şöbəsi

Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsi
Göygöl rayon Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sistemi

2019-cu ildə MKS üzrə:
Oxucularının sayı 22896 nəfər
Ümumi fondun həcmi 306932 nüsxə
Ümumi kitab verilişi 410842 nüsxə

Ünvan:
AZ-2500, Göygöl şəhəri, Hummel küç., 5
Tel.: (02220) 5-22-63
G-mail: ggoygolmks@gmail.com
Göygöl rayon MKS-nin saytı:
www.goygol.cls.az
www.facebook.com/Goygol Mks
www.youtube.com /GoygolMKS
İş saatı: 9:00-dan 18:00-dək(fasiləsiz)
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Mərkəzi kitabxananın nəzdində fəaliyyət
göstərən şöbələri
Oxuculara xidmət şöbəsi
Kitabxanaçı ilə oxucu arasında ünsiyyət burdan yaranır.
Oxucularla xidmət şöbəsi oxuculara xidmət göstərir.
Oxucuları lazımi ədəbiyyatla təmin edir. Oxucu sorğularının
dolğun və operativ ödənilməsinə kömək edir. Əyani və şifahi
təbliğat formalarından istifadə edərək kütləvi tədbirlər təşkil
edir.
Respublika
üzrə
keçirilən
ənənəvi
“Kitab
bayramlarında” fəal iştirak edir. Şöbə Heydər Əliyev
prospekti,
36
ünvanında
yerləşir.
Kitab
fondu
58655 nüsxə, oxucusu 3641 nəfərdən ibarətdir.
Uşaq şöbəsi
Uşaq şöbəsi uşaqlara kitabxana xidməti göstərir,
şagirdlərin mütaliəyə cəlb olunmasına cavabdeh olur, uşaq
ədəbiyyatı fondlarının formalaşdırılmasını və MKS-də
uşaqlarla işin istiqamətlərini müəyənləşdirir. Uşaq şöbəsi
Hummel
küç.,
5
ünvanında
yerləşir.
Kitab fondu 16238, oxucusu isə1450 nəfərdən ibarətdir.
Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi
Oxucu sorğuları nəzərə alınaraq komlektləşdirmə işi
aşağıdakı qaydada aparılır:
1. yeni daxil olan ədəbiyyat qoşma sənədlərlə tutuşdurulur.
2. biblioqrafik təsvir edilir və sistemləşdirilir.
3. kitab formulyarı tərtib edilir.
4. ədəbiyyat texniki cəhətdən işlənir.
Yeni daxil olan ədəbiyyat lazımi sənədlər əsasında
işlənilir, bütün struktur bölmə və filiallar arasında bölünmə
işi aparılır, işlənmiş hazır ədəbiyyat, qəzet və jurnallar
vaxtlı-vaxtında MKS-nin filialarına göndərilir.
Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
Respublika metodik mərkəzlərin tövsiyələrindən istifadə
edib onlar haqqında müntəzəm olaraq kənd kitabxana
filiallarına məlumat verir. İşini zamanın tələbləri səviyəsində
qurur. Tədbirlərin keçirilməsində, kənd kitabxana filial
işçilərinə metodiki tövsiyyələr verir. Oxuculara xidmət işinin
keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə tövsiyə biblioqrafiya
vəsaitlərindən istifadə edilir. Şöbədə oxucularla işdə
kitabxana biblioqrafiya bilikləri təbliğ olunur.

Kitabxana - biblioqrafiya proseslərinin
avtomatlaşdırılması şöbəsi
Şöbə 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kitabxananın
Elektron kataloqunun idarə olunması, elektron
resursların, bazaların yaradılması, Elektron kataloqun
“Kataloqlaşdırma”, ”Komplektləşdirmə”, ”Oxucu”, ”Kitab
verilişi” modullarının işini təşkil etmək, habelə “İnzibatçı”
modulu vasitəsi ilə sistemin fəaliyyətinə nəzarət
və koordinasıya etmək funksiyasını həyata keçirir.
MKS-də
kitabxana-biblioqarfiya
proseslərinin
avtomatlaşdırılaması işini təşkil edir.
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İnformasiya - resurs şöbəsi
Şöbə 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir. Rayon Mərkəzi
Kitabxanasında yeni yaradılan bu şöbə kitabxananın
Veb saytının idarə olunması, habelə lokal və İnternet
şəbəkəsinin fəaliyyətini təşkil edir. Şöbə kitabxananın
Elektron kitabxanasının yaradılması, nəşrlərin elektron
formaya çevrilməsi işini təmin edir. Kitabxanabiblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin
həyata
keçirdiyi
“Kataloqlaşdırma”
modulunun
bazasından istifadə edərək elektron resursların
bazalarının yaradılmasını həyata keçirir.
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Göygöl rayon MKS-inin keçirdiyi
tədbirlər
Səyyar xidmət
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