Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Əsaslı Kitabxanasının
2016-ci il üçün
HESABATI
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra hər sahədə olduğu
kimi, kitabxana sahəsinə də diqqət artırılmışdır. İnformasiya cəmiyyəti və biliklər
cəmiyyətinin qurulmasında kitabxanaların üzərinə böyük vəzifələr düşür.
Kitabxanalar əhalinin bütün təbəqələrinə informasiya xidməti göstərən yeganə sosial
institutdur. Məhz kitabxanalar vasitəsilə cəmiyyətin intellektual potensialının
formalaşması və inkişafı kimi funksiyalar yerinə yetirilir. Ümumiyyətlə, kitabxanainformasiya şəbəkəsinin inkişafı əhalinin mədəni səviyyəsinin yüksəlməsinə, onların
fasiləsiz təhsilə və informasiyaya olan tələbatının ödənilməsinə imkan yaradır.
Universitetimizin TS EN İSO 9001 "Keyfıyyətli idarəetmə sistemi" beynəlxalq
standartları sistemini qəbul etməsi Əsaslı Kitabxananın fəaliyyətində də öz əksini
tapmışdır. Bu gün biz də yüksək ixtisaslı iqtisadçı kadrlarm hazırlanmasında,
"biliklər iqtisadiyyatı" inkişafında yaxından iştirak edirik.
Tezliklə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) kitabxana sistemi
daha da müasir standartlarla qurulacaqdır. Hal-hazırda UNEC və Türkiyyənin
Bilkənd Universiteti, yəni UNEC-in rektoru prof.Ədalət Muradovla Bilkənd
Universitetinin rektoru prof. Abdullah Atalar arasında razılıq əldə olunub.
Razılaşmaya əsasən, Bilkent Universiteti bu sahədə öz təcrübəsini UNEC ilə
paylaşacaqdır. Bilkənd Universiteti ilə UNEC arasında MBA üzrə ikili diplom
proqramının təşkilinin tələbə və müəllim, həmçinin kitabxanaçı-biblioqrafların
işlərində təcrübə mübadiləsinin aparılmasına imkan yaradacaqdır.
Qeyd edək ki, Bilkənd Universiteti Türkiyənin, həmçinin Avropanın böyük və
modern universitet kitabxanasına malikdir.
"Komplektləşdirmə və Kitabişləmə" şöbəsi il ərzində alınan kitabları texniki
cəhətdən işləyərək, şöbələrimizə paylanması işini operativ həyata keçiriblər. Fond il
ərzində bir neçə dəfə yoxlanılır. Cırılıb köhnəlmiş, məzmunca öz əhəmiyyətini
itirmiş ədəbiyyatın fonddan çıxarılması aktlaşdırılır və kitabxana direktoruna təhvil
verilir. Kitabxananın kitab fondunun tələb olunan dəslik və dərs vəsaitləri, metodik
vasitələrlə, konfrans materialları, jurnallar, tezislər, elektron resurslar və s. ilə təmin
olunmasına çalışıb fondu zənginləşdiririk.
2016-cı ildə UNEC-ə 2988 nəfər tələbə qəbul olmuşdur. Bunlardan əyani
şöbəsi 2685, qiyabi şöbəsi 303, Magisrtatura Mərkəzi və MBA 1457 nəfər təşkil
edir. I - IV kurs tələbə 12442 nəfər, qiyabi I - V kurs 2022 nəfər, magistr əyani 2840
nəfər, qiyabi 264 nəfər, distant və doktorant 167 nəfərdirlər.

2015/2016 tədris ilində kitabxanaya 7392 nüsxə ədəbiyyat daxil olmuşdur.
Bunlardan azərbaycan, rus və xarici dildə olan dərsliklər, elmi, ictimai əsərlərdir.
Azərbaycan dilində - 6929 nüsxə kitab, rus dilində - 433 nüsxə kitab, xarici dildə 30 nüsxə kitab.
"Komplektləşdirmə və Kitabişləmə" şöbəsinə daxil olan ədəbiyyat təsvir
olunur, şifrə verilir, texniki cəhətdən işlənilir (formulyar yazılır, müddət vərəqi
yapışdırılır). Bundan sonra ədəbiyyat inventar kitabına salnıır, şöbələrə bölünür və
göndəriş yazılır.
2016-cı ildə Oxu zalına universitetin "Komplektləşdirmə və Kitabişləmə"
şöbəsindən 269 nüsxə kitab verilmişdir. Bunlardan 229 nüsxə Azərbaycan dilində,
36 nüsxə rus dilində, 4 nüsxə isə xarici dildədir. Alınan bu kitablar şöbələrə daxil
olmuşdur. Dərbənd fılialının kitabxanasının fondunu zənginləşdirmək məqsədi ilə
Oxu zalının fondundan 20 nüsxə (Azərbaycan dilində) kitab verilmişdir.
Oxu zalı 3 hissədən ibarətdir: kitab fondu, elektron kitabxana və dövrü
mətbuat. 2016-cı ildə Oxu zalında tələbə və müəllim heyətinin – 3500 istifadəçisinə,
9300-ə yaxın kitab verilmişdir. Daha çox iqtisadiyyatın bütün sahələrinə aid
kitablara müraciət olunmuşdur.
2016-cı ilin yanvar ayından dekabrın sonunadək Elektron kitabxanadan 8500
nəfər istifadə etmişdir. Bunlardan 5000 nəfər istifadəçi uzun müddətə (qeydiyyata
düşməklə), 3500 nəfəri isə sənəd təqdim etməklə az müddətə istifadəçi kimi
hesablanmışdır. Dövrü mətbuatda - 728 istifadəçi, 4000-dən çox qəzet və
jurnallardan istifadə edilmişdir. Kallokvium və imtahan vaxtlarmda Oxu zalı və
Elektron kitabxana daha çox müzakirə otaqlarından biri olur.
2016-cı ildə kitabxananm "Xidmət" şöbəsinin Azərbaycan fondu bölməsi
universitetin profilinə və oxucuların informasiya tələbatına uyğun olaraq, yeni
ədəbiyyatla təminatını davam etmişdir. Belə ki, il ərzində bölməyə 5931 nüsxə
kitab, bunlardan 5655 nüsxə Azərbaycan dilində, 276 nüsxəsi isə rus dilində yeni
kitab daxil olmuşdur.
Alınan yeni kitabların elektron kataloqa (İRBİS proqramı əsasında)
salınmasında, həmçinin kitabxananın yeni yaradılmış elektron kitabxananın işçi
qrupunun əməkdaşlarına biblioqrafık təsvir qaydalarının öyrədilməsində bölmə
müdiri Lalə Bayramova tərəfindən yaxından köməklik göstərilmişdir.
İl ərzində kitabxanaya yazılan oxucuların sayı 916 nəfər olmuşdur. Bunlardan
əyani şöbə üzrə oxucuların sayı: I kurs 480 nəfər, II kurs 194 nəfər, III kurs 59
nəfər, IV kurs 15 nəfər, ümumilikdə 748 nəfərdən ibarətdir.
Qiyabi şöbə üzrə: I kurs 55 nəfər, II kurs 8 nəfər, III kurs 2 nəfər, IV kurs 2
nəfər, cəmi 67 nəfər olmuşdur.
Magistrların sayı 65 nəfər, distant təhsil üzrə 5 nəfər, işçi heyəti 31 nəfərdən
ibarət olmuşdur.

Bu ildən etibarən oxucuların ənənəvi qayda ilə yanaşı elektron formada (İRBİS
sistemi əsasında) qeydiyyatı da yaradılmışdır. Hal-hazırda 3426 oxucu elektron
qeydiyyata alınmışdır.
2016-cı il ərzində "Xidmət" şöbəsinə müraciət edən oxucuların sayı 11893
nəfər olmuşdur. Bu oxucuların sorğularının ödənilməsi zamanı onlara 10391 nüsxə
ədəbiyyat verilmişdir.
İl ərzində yeni alınan, oxucular tərəfindən qaytarılan kitabların şöbələr üzrə
yerləşdirilməsi də həyata keçirilmişdir. Həmçinin tarixi əlamətdar günlərə aid, eyni
eni alınan kitabların təbliği ilə bağlı sərgilər təşkil edilmişdir.
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Əsaslı Kitabxanasının 2 saylı
binasında yerləşən fılial şöbəsində əvvəlki illərdə olduğu kimi Oxu zalı oxucularına
abonoment xidməti ilə yanaşı elektron kataloqdan istifadə, internet və komputer
xidməti və elektron poçt xidmətləri ilə sorğularını ödəyərək xidmət göstərmişdir.
Elmi-tədris müəssisələri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən nüfuzlu elektron elmi
informasiya nəşrlərinin məlumat bazalarından istifadə imkanları da yaradılmışdır.
Bunlardan IOP Publishing, Oxford Reference, Elibrary.Ru və başqalarmı göstərmək
olar.
Elektron kataloqda təsvir olunan kitabların sayı 3028 nüsxədir. Bununla
bərabər il ərzində kitab fondumuz xeyli zənginləşdirilmişdir. Belə ki, kitabxanaya
98 adda 523 nüsxə kitab daxil olmuşdur.
2016-cı ildə çap formasında ədəbiyyata olan sorğular ödənilərək, 6733 nəfər
oxucuya xidmət edilmiş və 8287 nüsxə kitab verilmişdir.
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Əsaslı Kitabxanasının
2016-cı il üçün illik
HESABATI
Cəmi: -7392 kitab
Cəmi fond: -74.309 (2016-cı il)
Tədris -7040
Tədris -50.455
Elmi - 97
Elmi -12.198
İctimai – 255
İctimai - 5098
Bədii -0
Bədii - 6558

Azərbaycan dilində - 6929
Rusdilində - 433
Xarıcıdildə - 30

Fonddan silinib:
AKT - 5, (25.01.2016) -18 kitab
AKT-43, (4.11.2016) - 20 kitab
CƏMİ FOND - 74.271

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin(UNEC) Əsaslı Kitabxanasının
"Komplektləşdirmə və Kitabişləmə" və "Kataloq"
şöbələrinin 2016-cı tədris ili üçün
HESABATI
Əsaslı Kitabxanaya verilən bütün ədəbiyyat "Komplektləşdirmə və
kitabişləmə" şöbəsinə daxil olur. Bunlar əsasən Azərbaycan, rus, xarici dildə olan
dərsliklər, elmi əsərlər, ictimai və bədii ədəbiyyatlardır.
2016-cı tədris ilində Əsaslı Kitabxanaya-7392 nüsxə kitab daxil olub.
Azərbaycan dilində - 6929 nüsxə kitab, rus dilində - 433 nüsxə kitab, xarici dildə 30 nüsxə kitab.
Kitabxanaya daxil olan kitablar "Uçot" bölməsinin müdiri S.X.İbrahimova
tərəfindən sənədlər əsasında qəbul edilir, akt tərtib olunur və üumi ucot kitabına
qeyd edilir. Köhnəlmiş və istifadəyə yararsız ədəbiyyatlar aktlaşdırılıb il ərzində
fonddan silinir.
"Komplektləşdirmə və Kitabişləmə" şöbəsinə daxil olan ədəbiyyatlar şöbənin
böyük kitabxanaçısı T.Ə.Babayeva tərəfindən təsvir olunub, şifrə verilib, texniki
cəhətdən işlənir (formulyar yazılır, müddət vərəqi yapışdırılır). Bundan sonra alınan
ədəbiyyatlar inventar kitabına salınıb, şöbələrə bölünərək göndəriş əsasında fılial və
digər kitabxana şöbələrinə verilir.

Kitablar aşağıdakı qaydada bölünüb, göndəriş əsasında fıliallara paylanmışdır.
1. Xidmət şöbəsi
- 5931 nüsxə kitab
2. Əsas bina Oxu zalı
- 269 nüsxə kitab
3. 2 saylı fılial kitabxanası
- 523 nüsxə kitab
4. 3 saylı fılial kitabxanası
- 426 nüsxə kitab
5. 4saylı fılial kitabxanası
- 243 nüsxə kitab
2008-cı ildən başlayaraq kitabxana yeni "İRBİS-64" proqramı ilə işləyir.
Şöbənin böyük
kitabxanaçısı
N.Ə.Babayeva
kitabxanaya
daxil
olan
ədəbiyyatları indeksləşdirir. Bütün kitabları "İRBİS-64" proqramında təsvir edərək,
elektron kitab bazasına ötürülməsinə yardım edir. Bu proqramla kitablar haqqında
məlumat elektron kataloqda öz əksini tapır.
2016-cı ildə "Kataloq" şöbəsinin fəaliyyətini də qənaətbəxş saymaq olar. Qeyd
etmək lazımdır ki, kitabxanaya daxil olan ədəbiyyat "Kataloq" şöbəsində
biblioqrafık təsvir olunur və onlara kartoçka yazılır. Bu il də 149 dda kitaba 1192
katalaq kartoçkaları yazılıb. Hər bir kitaba 8 ədəd əlifba, stemli və daxili kataloq

kartoçkası yazılıb. Yazılan kartoçkalarm arxasına kitabların inventar və kitabın
qəbul aktının nömrələri qeyd edilib. Fonddan silinən köhnəlmiş və yararsız
ədəbiyyatların inventar nömrələri kartoçkaların arxasından silinib.
Bu yazılan kartoçkalar kitabxananın bütün şöbələrinə və fıliallarına verilib,
daxildə isə Əlifba və Sistemli kataloqda düzülüb.
Azərbaycan dilində - 131 adda kitab üçün 1048 əlifba, sistemli və daxili
kataloq kartoçkası yazılıb.
Rus dilində - 16 adda kitab üçün 128 əlifba, sistemli və daxili kataloq
kartoçkası yazılıb.
Xarici dildə - 2 adda kitaba 16 kataloq kartoçkası yazılıb və yalnız əlifba
kataloqunda yerləşdirilib.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin(UNEC) Əsaslı Kitabxanasının
Kitabişləmə və Komplektləşdirmə şöbəsinin 2016-cı tədris ili ücün
HESABATI
2016-cı tədris ilində kitabxanaya-7392 nüsxə ədəbiyyt daxil olub. Bunlar
azərbaycan, rus və xarici dildə olan dərsliklər, elmi, ictimai əsərlərdir. Azərbaycan
dilində -6929 nüsxə kitab, rus dilində -433 nüsxə kitab, xarici dildə -30 nüsxə kitab.
Şöbəyə daxil olan ədəbiyyat təsvir olunur, şifrə verilir, texniki cəhətdən
işlənilir (formulyar yazılır, müddət vərəqi yapışdırılır). Bundan sonar ədəbiyyatlar
inventar kitabına salınır, şöbələrə bölünür və göndəriş yazılır.
Kitablar aşağıdakı qaydada şöbələr arasında bölünmüş və göndəriş əsasında
paylanmışdır.
1. Xidmət şöbəsi - 5931 nüsxə kitab - 46 göndəriş
2. Əsas bina Oxu zalı - 269 nüsxə kitab - 44 göndəriş
3. 2 saylı fılial kitabxanası - 523 nüsxə kitab - 42 göndəriş
4. 3 saylı fılial kitabxanası - 426 nüsxə kitab - 30 göndəriş
5. 4 saylı fılial kitabxanası -243 nüsxə kitab - 38 göndəriş

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Əsaslı Kitabxanasının
2016-ci ildə qeydiyyatdan keçən oxucuların
HESABATI
2016-ci ildə universitetimizdə 916 nəfər qeydiyyatdan keçmişdir. Bunlardan
748 nəfər əyani tələbə, 67 nəfər qiyabi, 31 nəfər işçi, 65 nəfər magistr və 5 nəfəri
distant tələbədir.
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Əsaslı kitabxanasının
Xidmət şöbəsi Azərbaycan fondu bölməsi müdirinin 2016-cı il üçün
HESABATI
Ali məktəb kitabxanalarının əsasnaməsində göstərilidiyi kimi bizim kitabxana
tələbə, aspirant, bakalavr, magistr, doktorant, elmi işçi, profesor-müəllim,
mühəndis texniki heyətə və ali məktəbin digər kateqoriyasından olan oxucuların
informasiya tələbatını ödəyərək, onlara kitabxana, məlumat-bibloqrafiya xidməti
göstərir.
2016-cı ildə də kitabxananın Xidmət şöbəsinin Azərbaycan fondu
bölməsinin universitetin profılinə və oxucuların informasiya tələbatına uyğun
olaraq yeni ədəbiyyatla təminatı davam etmişdir. Belə ki, il ərzində bölməyə
5931nüsxə kitab. bunlardan 5655 nüsxə Azərbaycan dilində, 276 nüsxəsi isə rus
dilində yeni kitab daxil olmuşdur.
Alınan yeni kitabların elektron kataloqa (İRBİS proqramı əsasında)
salınmasında. həmçinin kitabxanamızın yeni yaradılmış Elektron kitabxananin işçi
qrupunun
əməkdaşına biblioqrafık təsvir qaydalarının öyrədilməsində bölmə
müdiri olaraq, mən tərəfdən yaxından köməklik göstərilmişdir.
İl ərzində kitabxanaya yazılan oxucuların ümumi sayı 916 nəfər olmuşdur.
Bnlardan əyani şöbə üzrə oxucuların sayı: I kurs 480 nəfər, II kurs 194 nəfər, IIIkurs 59 nəfər, IV kurs 15 nəfər, ümumilikdə - 748 nəfərdən ibarətdir.
Qiyabi şöbə üzrə isə: I kurs 55 nəfər, II kurs 8 nəfər, III kurs 2 nəfər, IV kurs 2
nəfər, cəmi - 67nəfər olmuşdur.
Magistrların sayı 65 nəfər, distant təhsil üzrə 5 nəfər, işçi heyəti 31 nəfərdən
ibarət oxuculardır.
2016-cı il ərzində Xidmət şöbəsinə müraciət edən oxucuların sayı 11893 nəfər
olmuşdur. Bu oxucuların sorğularının ödənilməsi zamanı onlara 10391 nüsxə kitab
verilmişdir.
İl ərzində yeni alınan, oxucular tərəfindən qaytarılan kitabların şöbələr üzrə
yeriəşdirilməsi də həyata keçirilmişdir. Həmçinin, tarixi əlamətdar günlərə aid,eyni
zamanda yeni alınan kitabların təbliği ilə bağlı sərgilər təşkil edilmişdir.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Əsaslı Kitabxanasının
BİBLİOQRAFİYA şöbəsinin 2016-ci il üçün
HESABATI
UNEC rektoru prof. Ədalət Muradovun həm ictimaiyyətə, həm də UNEC
ailəsinə söylədiyi "Bizim və şəxsən mənim qarşımda qoyulan vəzifə Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetini dünya səviyyəli universitetlərin sırasına
çıxarmaqdır. Burada təhsil verən və təhsil alanlar dünyanın ən nüfuzlu
universitetlərində təhsil verən və təhsil alanlarla rəqabət aparacaq səviyyədə
olmalıdırlar"sözləri bizim kollektivin fəaliyyətində də öz əksini tapmişdır. Məhz bu
sözlər ilboyu gördüyümüz işlərə daha məsuliyyətlə yanaşmağımıza, daha da
keyfıyyətli iş ortaya qoymağımıza stimul vermişdir.
Əsaslı Kitabxananın Biblioqrafiya şöbəsinin fəaliyyəti 2016-ci ildə olduqca
maraqlı, məhsuldar, yaradıcı olmuşdur. Şöbə hər il olduğu kimi bu il də qarşısına
qoyduğu məqsəd və vəzifələrin öhdəsindən uğurla gəlmişdir.
Uğurlarımızdan ən önəmlisi kimi tələbələrimizlə birgə aparılan geniş
müzakirələrdən sonra "İqtisadiyyat" fakültəsinin III kurs tələbəsi Qurban
Qurbanzadə tərəfindən kitabxananın loqosunun hazırlanmasını saymaq olar.

UNEC-də "Differensial Əmək Haqqı Sistemi"nin tətbiq edilməsi
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində professor-müəllim heyətinin xidməti
fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə əsaslanması universitetin "Biblioqraflya" şöbəsi
VƏ "Elm" şöbələri, həmçinin professor-müəllimlərimizlə yaxından əməkdaşlığına
səbəb olmuşdur. Hal-hazırda rektor prof. Ədalət Muradovun dəstəyi ilə "Elm"

şöbəsinin müdiri prof.Zahid Məmmədovun təşəbbüsü və yardımı ilə baş biblioqraf
Arzu Məmmədova tərəfındən "Dərslik, dərs vəsaiti, monoqrafıya və digər çap
məsullarının standartları" haqqında vəsait hazırlanır.
Universitetimizin müəllim-professor heyətinə, tələbələrə və digər oxuculara
sorğularının ödənilməsində Safura Vəliyeva, Heyran Musayeva yaxından yardım
göstərmişlər. Onlar tərəfindən Qeydiyyat jurnalında sorğuların ödənilibödənilməməsi haqqında qeydiyyat aparılaraq, dolğun məlumat təqdim edilmişdir.
Qeydiyyat jurnalında 69 sorğu qeyd edilmişdir Biblioqrafıya şöbəsi və
isrifadəçilərimiz arasında elektron əlaqə yarandığından istifadəçi sorğuları e-mail
ünvanı, Facebook sosial şəbəkəsi vasitələrlə də cavablandırılır.
Bu il həm də Biblioqrafıya şöbəsi və UNEC tələbələrinin yaratdığı "Perfect
Pictures" studiyası ilə birgə əməkdaşlıq edərək, bütün oxucu-istifadəçilər üçün yeni,
maraqlı kitab təqdimatı hazırlamışdır. Belə ki, müəllif öz kitabını video-çarx vasitəsi
ilə oxucu-istifadəçilərin diqqətinə çatdırır və kitabın yazılma məqsədini, kitabın
vacibliyini, aktuallığını açıqlayır. Birinci video-çarx kitab təqdimatında Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetinin "Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi"
kafedrasının baş müəllimi Elşən Məmmədov "Azərbaycanda turizm bazarının
formalaşması və idarə olunmasının regional xüsusiyyətləri" monoqrafıyası ilə
çıxış etmişdir.

Hər il oldugu kimi, bu il də "YENI KİTABLAR" rubrikası altında seriyalı
bıblioqrafık siyahı davamlı olaraq oxuculara çatdırılmışdır ki, öz əksini saytımızda
da tapmışdır. İstifadəçilərimiz mütəmadi olaraq yeni kitablar haqda məlumatlar əldə
edə bilirlər. Bu il "YENİ KİTABLAR"ın 9 buraxılışı olmuşdur.
Şöbə keçən ildən start verdiyi "Kitablarla yaxından tanış olaq" layihəsini
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin "Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi kafedrasının baş müəllimi, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Elşən
Məmmədovun "Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə
olunmasının
regional xüsusiyyətləri" monoqrafıyasının book-trailerinin
hazırlanması ilə davam etmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, layihənin məqsədi ən maraqlı, ən uğurlu, aktual,
amma geniş oxucu kütləsinə yetərincə çatdırılmayan kitablar üçün book-trailer
hazırlamaq idi. İlk book-trailer Mahmud Quluzadənin kitabxanamıza hədiyyə etdiyi
"İnsan amili və Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının
sürətləndirilməsi" (2015) və "İnsan amili və sosial sferanın inkişafında onun rolu"
2016) monoqrafıyalarına həsr edilmişdir.
Şöbənin əməkdaşları istifadəçilərə library.unec.edu.az - saytından düzgün
istifadə, qeydiyyatdan keçmək, e-kitabların yüklənməsi və saytın digər xidmətləri
haqqında qaydalarla tanışlığı həyata keçirmişlər. Hal-hazırda online "Ekitabxanaçı"xidmətini də məhz biblioqraflar yerinə yetirirlər.
Biblioqrafıya şöbəsi hər vasitə ilə tələbələrimizə yardım göstərməyə,
resurslarımızı reklam etməyə çalışır. Facebook sosial şəbəkəsində "UNEC Library" səhifəsinin 1910 nəfər izləyicisi vardır."ADİU-BİZİM KİTABXANA"
qrupunun da bu il 581 nəfər üzvü var. "UNEC - Library" səhifəsinin keçirtdiyi
müsabiqələrdə aktiv tələbələrimiz bu il də mükafatlandırılıblar (Qalib tələbələrimiz:
Firəngiz Quliyeva, Elşən Tağızadə).

Müasir dövrün tələbatlarını nəzərə alaraq, Biblioqrafıya şöbəsi əməkdaşları
xalqımızın Qan yaddaşı olan və əlamətdar günləri, bayramları və həmçinin qocaman
əməkdaşların iş fəaliyyəti, yubileyləri ilə bağlı maraqlı, rəngarəng postlar, vertual
sərgilər düzəldərək,"UNEC - Library" səhifəsində paylaşmışlar. İzləyicilərin sayı
və müzakirələri bu yeniliyin daha maraqla qarşılandığını göstərir.
Şöbəmizin əməkdaşları 2016-ci ildə maraqlı layihələrdə iştirakçı olublar. Baş
biblioqraf Arzu Məmmədova İnternational Librarians Network (Beynəlxalq
Kitabxanaçılar Şəbəkəsi) təşkil etdiyi beynəlxalq layihədə, Thompson Reuters
resursları üzrə təşkil edilmiş onlayn-seminarlarda "Платформа -pacшиpeнные
BOЗМОЖНОСТИ ПОИСКА , "ПOИCK no opraнизации вWeb of Science" ,

"Аналитический инструмент In Cites для сравиителъной оценки научной
деятелъности ", "Paвoтa c naтeиной информацией в базе Derwent
Innovation lndex"mövzularında iştirakçı olub (30 noyabr- 9 dekabr 2016-cı il),
"Kitabxanaların innovativ idarəolunması" və "ALİSA kitabxana sistemi" üzrə
ULTRA Texnologies tərəfındən keçirilən təlimlərdə iştirak edərək, sertifıkatlarla
təltif edilmişdir. Həmçinin şöbə universitetin "Elm" şöbəsindən əlavə UNEC
İnnovativ Biznes İnkubatoru, UNEC Yaradıcılıq Mərkəzi, UNEC-Radio və yeni
təsis edilmiş UNEC Əlilliyi olan Tələbələr üçün Mərkəz ilə yaxından əməkdaşlıq
etmişdir. Arzu Məmmədova UNEC-Radionun "Günün trendi" verilişində qonaq
olaraq, "Portretdəki mən" mövzusunun müzakirəsində iştirak etmişdir. Arzu
Məmmədovanın "Görmə məhdudiyyətli gənclərin təhsilə və mütaliəyə cəlb
edilməsində kitabxanaların rolu" mövzusunda İBİ-də təlim keçirərək, İBİ
təfərindən Təşəkkürnamə ilə təltif edilmişdir.Tələbələrin İBİ-də hazırladıqları
"Qadın zorakılığına "Yox!" deyək", "Təbiəti qoru, Təbiət də səni qorusun!" videoçarxların müzakirələrində yaxından iştirak etmişdir.
UNEC-də təşkil edilmiş "Elm aylığı" çərçivəsində professor-müəllim heyəti
arasında keçirilən Məqalə müsabiqəsində iştirak edərək, sertifıkatla təltif
olunmuşdur.
2016-cı il Azərbaycan Respublikasında "Multikulturalizm ili" elan edilmişdir.
Bu münasibətlə A.Məmmədovanın"Respublika" qəzeti 13 iyul sayında
"Multikulturalizmin təbliğində elektron kitabxanaların rolu"məqaləsi çapdan
çıxmışdır.
Şöbə əməkdaşları universitetin bir sıra konfranslarında fəallıq göstərmiş və
“Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyyə etdiyi
şəxsi kitabları" mövzusunda sərgi-konfransın təşkilati işlərində yaxından iştirak
etmişlər və baş biblioqraf A.Məmmədova "Ümummilli Lider Heydər Əliyev və
Kitabxana fəlsəfəsinin təntənəsi"məruzəsi ilə çıxışçı olmuşdur(4 may 2016-cı il).
Həmçinin A.Məmmədova 5 may tarixində Milli Kitabxananın keçirtdiyi
“Kitabxana-informasiya elmi: tədris və təcrübədə yeni çağırışlar" mövzusunda
Beynəlxalq Elmi konfransda iştirakçı olmuşdur.
Beynəlxalq Əlillər Günü münasibətilə 2 dekabr tarixində UNEC Əlilliyi olan
Tələbələr üçün Mərkəz tərəfındən təşkil edilmiş "Təhsil hamı üçün" mövzusunda
keçirilən konfransdada həmin mərkəzlə əməkdaşlıq edən və mərkəzin Monitorinqməsləhət qrupunun üzvü olan Arzu Məmmədova iştirakçı olmuşdur.

Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universitetinin (UNEC) Oxu zalının
illik ( 01/2016 - 12/2016 ) hesabatı.

2016- cı ildə Oxu zalına universitetin Əsaslı kitabxanaınının kitabişləmə
şöbəsindən 269 nüsxə kitab alınmışdır. Bunlardan 229 nüsxə azərbaycan dilində, 36
nüsxə rus dilində, 4 nüsxəsi isə xarici dildədir. Alınan bu kitablar şöbələrə daxil
olunmuşdur. Dərbənd fılialinin kitabxanasının fondunu zənginləşdirmək məqsədi ilə
Oxu zalının fondundan 20 nüsxə (azərbaycan dilində) kitab verilmişdir.
Oxu zali 3 hissədən ibarətdir : kitab fondu, elektron kitabxana və dövrü
mətbuat. 2016-çı ildə tələbə və müəllim heyyətinin :
Oxu zalında - 3500 istifadəçisinə, 9300-ə yaxın kitab verilmişdir. Daha çox
iqtisadiyyatın butun sahələrinə aid kitablara müraciət olunmuşdur.
Çap əsərlərindən, kitablardan səmərəli istifadə etmək məqsədilə kompleks
kitabxana, biblioqrafıya və informasiya xidmətləri göstərir. Bu xidmətlər oxucuları
ədəbiyyat və informasiya ilə təmin etmək, informasiya daşıyıcılarının, dərsliklərin,
tezislərin və s. seçilməsində onlara kömək məqsədi daşıyır. Oxuculara elmin bütün
sahələrinə dair ədəbiyyatların seçilməsində, axtarılmasında, onları maraqlandıran
sorğuların ödənilməsində oxuculara yaxından köməklik göstərilir.Oxu zalına gələn
başqa ali məktəblərin tələbə və müəllim heyətinə, dövlət qulluğunda çalışan və
imtahan verməyə hazırlaşan oxuculara da yaxından qayğı göstərir. Onların bütün
sorğularına cavab verməyə çalışlar. Oxu zalına daxil olan yeni kitablari rəflərdə
daha operativ axtarmaq üçün onların hansı şöbəyə aid olması və müəllif işarəsi
kitabların kənarında (rəfdə görünən hissəsi) yazılıb yapışdırılır. Oxu zaına daxil olan
bütün kitablar (4000-ə yaxın adda və 4 dildə azərbaycan,rus,ingilis,türk)
kompüterdə yığılıb və bu iş ardıcıl olaraq davam etdirilir.
Elektron kitabxanadan istifadə qaydaları ilə istifadəçilər məlumatlandırılır.
İstifadəçidən (əməkdaşlardan işçi vəsiqəsi,tələbələrdən tələbə kartının) sənəd təqdim
olunması tələb edilir. İstifadəçinin adı, soyadı, gəliş vaxtının jurnalda qeydiyyatı
aparılır. İstifadəçidən gəliş məqsədi öyrənilir və o, bu istiqamətdə məlumatlandırılır.
İstifadəçilərin fleş-kartları viruslardan təmizlənilir və ya format edilir.İstifadəçinin
internet, word, Microsoft power point, elektron daşıyıcıları ilə iş, elektron poçtaya
materiallar göndərilməsi, tərcümələr, tələbə kabinetinə giriş və digər proselərdə
çətinliyi olarsa, ona köməklik göstərilir. Kompüterlərin qorunması və nasazlığının
aradan qaldırılması məqsədilə İKT şöbəsinin əməkdaşları ilə sıx əlaqə saxlanılır və
hər hansı problem yarandıqda dərhal bu şöbəyə xəbər verrilir. Hər üç aydan bir (1
kv) Oxu zalınıın müdirinə görülən işlər və problemlərlə bağlı məlumat verilir. Hər
ilin sonunda elektron kitabxanada il ərzində görülmüş işlər və istifadəçilərin sayı
haqqında hesabat təqdim edilir.

2016-cı ilin yanvar ayından dekabrın sonunadək elektron kitabxanadan8500
nəfər istifadə etmişdir. Bunlardan 5000 nəfər istifadəçi uzun müddətə (qeydiyyata
düşməklə), 3500 nəfəri isə sənəd təqdim etməklə az müddətə istifadəçi kimi
hesablanmışdır.
Dövrü mətbuatda - 728 istifadəçi, 4000-dən çox qəzet və jurnallardan istifadə
etmişdir . Kollokvium və imtahan vaxtlarında Oxu zalı və elektron kitabxana daha
çox müzakirə otaqlarından biri olur.
Qəzet və jurnalların oxu zalında daimi sərgisi təşkil olunub və onlar hər ay
yenilənərək oxucuların istifadəsinə verilir. Eyni zamanda il ərzində qeyd olunan
tarixi günlərin və bayramların:
Qanlı yaddaş
20 Yanvar faciəsi
Xocalı siyqrımı
31 Mart -azərbaycanlıların soyqrımı günüdür
Novruz şənliyi.Novruz gəldi,yaz gəldi
10 May Azərbaycan Xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin doğum günüdür
28May Respublika günü
15 İyun Milli Qurtuluş günü
26 İyun Azərbaycan Respublikasınınm Silahlı Qüvvələr günü
15 Sentyabr Bilik günü
5 Oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər günü
18 Oktyabr Dövlət Müstəqilliyi günü
17 Noyabr Milli Dirçəliş günü başlığı altında sərgilər təşkil edilib.
Dəhlizdə yerləşən yeni kitabların sərgisi hər ay yenilənir.

Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universitetinin (UNEC) Əsaslı Kitabxanasının
2 saylı tədris binasında yerləşən Filial şöbəsinin 2016-cı il üçün
HESABATI
Bu il də şöbəmiz öz fəaiiyyətini ənənəvi qaydada davam etdirmişdir.
Oxucularımıza xidmətin müxtəlif formalarını göstərməklə, onların sorğularını
maksimum dərəcədə ödəməyi həyata keçirmişik. Onlara əvvəlki illərdə olduğu kimi
oxu zalı, abonoment xidmətləri ilə yanaşı onlayn elketron kataloqdan istifadə,
internet və komputer xidməti və elektron poçt xidmətləri ilə sorğularını ödəyərək
xidmət göstərmişik. Oxucularımıza bu il də saytda yerləşdirilən elektron kataloqdan
və elektron resurslardan istifadə qaydaları haqqında mütəmadi olaraq məlumatlar
verilmış və istiqamətləndirilmişlər. Burada kitablar haqqında məlumatın çox
aspektli axtarış imkanları yaradılmışdır. Belə ki, elektron kataloqda kitabın
müəllifınə, sərlövhəsinə, redaktoruna, dilinə, yerləşmə yerinə, nəşr ilinə, açar sözə
və s. istiqamətlərdə sürətli axtarışnı aparmaq mümkündür. Həmçinin burada elmitədris müəssisələri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən nüfuzlu elektron elmi
informasiya nəşrlərinin məlumat bazalarından istifadə imkanları da yaradılmışdır.
Bunlardan IOP Publishinq, Oxford Reference, Elibrary.Ru və başqalarını göstərmək
olar.
Saytda kitabların tam mətninin də yerləşdirilməsi ardıcıl olaraq həyata keçirilir.
Burada əsasən iqtisadiyyatla bağlı kitablar üstünlük təşkil edir.
Elektron kitabların dillər üzrə bölgüsü aşağıda göstərilmişdir:
Dillər üzrə
Kitabın sayı

Az.dili
355

Rus dili
55

İngilis dili
15

Türk dili
7

və s.dillər
3

Elektron kataloqda təsvir olunan kitabların dillər üzrə bölgüsü:
Diilər üzrə
Kitabın sayı

Az.dili
1922

Rus dili
312

İngilis dili
38

Türk dili
745

və s.dillər

Elektron kataloqda təsvir olunan kitablarımızın sayı 3028 nüsxədir.
Bununla bərabər il ərzində kitab fondumuz da xeyli zənginləşmişdir. Belə ki,
2016-cı il ərzində kitabxanaya ümumilikdə 98 adda 523 nüsxə kitab daxil olmuşdur.
Bu kitablardan 444 nüsxə azərbaycan, 74 nüsxə isə rus dilində olmuşdur.

Filial şöbəsinə 2016-cı- ilə qədər daxil olan kitabların şöbələr üzrə sayı
Şöb.

Əsərlər

İtisad

Ticar.

Maliyyə

Uçot.

Sayı

1021

2923

1434

1089

994

Statistika
565

Əmtəş.Texn.
587

Bədii əd.
1759

Dig.
5167

Qeyd- köhnə fond bura daxil deyil. (475n.)
Filial fondunda olan kitabların dillər üzrə bölgüsü
Dillər

Az.dili

Rus dili

İng.dili

Adda
Sayı

1716
14120

148
1259

15
158

Türk dili
14
50

Qeyd- köhnə fond bura daxıl deyıl. (475n.)
Filial şöbə 2016-cı ildə oxucuların çap formasında ədəbiyyata olan sorğularını
ödəyərək, 6733 nəfər oxucuya xidmət etmiş, onlara 8287 nüsxə kitab vermişdir.
Həmçinin bununla yanaşı oxuculara şöbədə yaradılmış olan şəbəkədə internet
və komputer xidməti də göstərilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, il ərzində bu
xidmətdən istifadə edənlərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox olmuşdur.
Belə ki, 2015-ci ildə 1411 nəfərə belə xidmət göstərilmişdirsə, 2016-cı ildə
3376 nəfərə müvafiq köməklik göstərilmiş və istiqamətlər verilmişdir.
Filial şöbəsinə daxil olan dövri mətbuatın adları:
1. Azərbaycan
2. Respublika
3. Xalq
4. Yeni Azərbaycan
5. Səs
6. Kaspi
7. Palitra
8. İki sahil
9. İqtisadiyyat
10. Bak. Raboçiy
Şöbəmizdə tarixi əlamətdar günlərlə bağlı, yeni daxil olan kitabların təbliği ilə
əlaqədar sərgilərin təşkili də təmin edilmişdir.
Umumilikdə 2016- cı ilin sonuna fılial fondunun ümumi sayı 16062 nüsxə
olmuşdur.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Əsaslı Kitabxanasının
3 saylı tədris binasının filial şöbəsinin 2016-ci il üçün
HESABATI
2016-cı ildə fonda 426 nüsxə kitab verilmişdir. 3 saylı filial kitabxanası 2 saylı
tədris binasına köçürülmüşdür. Bu səbəbdən xeyli əmək və vaxt sərf olunmuşdur.
Oxucularla işləyə-işləyə fondun yenidən düzülüşü ilə məşğul olunmuşdur.
Kitabxana işçilərinin əməyi çox sərf olunmuşdur. Kitabxananın köçürülməsi
xeyli vaxt və zaman alır.

UNEC Əsaslı Kitabxana
3 saylı filial bölməsinin müdiri:

Qurbanova M.A.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin(UNEC) 4 saylı binasında
yerləşən filial şöbəsinin illik hesabatı
01.01.2017
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Çıxarılıb:
Kitab fondu: 7444 3561
230
Kitab verilişi: 5619
3379 579
Oxucuların ümumi 6290
sayı:
Mövzu üzrə oxucu
70
lara verilən biblio
qrafik məlumatları
ümumi sayı:

Dillər üzrə
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Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin IV saylı tədris binasında yerləşən
filialı öz fəaliyyətini 2016-ci ildə də davam etdirmişdir.
Kitabxananın oxu zalında 70 nəfərlik yer, azərbaycan, türk, rus və ingilis
dillərində kitab və dövrü mətbuat fondları, açıq kitab fondu, tematik sərgilər, kitab
və elektron kataloqları yerləşdirilmiş və oxucular üçün istifadəyə verilmişdir.
31.12.2016-ci ilin hesabatına uyğun olaraq kitabxananın fondunda müxtəlif
mövzuya aid olan 7444 nüsxə kitab saxlanılır.
Bunlardan: azərbaycan dilində 3434 nüsxə, türk dilində 3668 nüsxə, ingilis
dilində 33 nüsxə, rus dilində 309 nüsxə.
Kitabxananın komplektləşdirilməsi UNEC-in mərkəzi kitabxanası tərəfindən
təşkil olunur.
2016-cı il ərzində bütövlüklə kitabxana fonduna 243 nüsxə kitab daxil olub və
oxucularm istifadəsinə verilmişdir. 2016-cı ilin hesabatında kitabxananın oxu zalına
gələnlərin və kitab fondundan istifadə edənlərin sayı 5290 nəfər olub.
Onlarm tərkibində universitetin professor-müəllim heyəti, texniki işçilər,
magistratura və baklavr pilləsində oxuyan tələbələr də vardır.
2016-cı ildə oxucularm təlabatını ödəməklə onlara5619 nüsxə kitab və 409
nüsxə dövri mətbuat verilmişdir.
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Kitabxanada biblioqrafıya və məlumat işləri də aparılır. Müxtəlif mövzu üzrə
verilmiş biblioqrafık - məlumatlarm sayı 70-dir.
Bunlardan:
1. Məlumat idarə sistemləri;
2. İdarəetmə, risk və etika;
3.Azərbaycanm iqtisadi əlaqələri;
4. İnternet iqtisadiyyatı;
5.Azərbaycanm sosial-iqtisadi inkişafı: nailiyyətlər və perspektivlər;
6. Azərbaycanın büdcə sistemi;
7. Azerbaycanda bagımsez denetim uyqulamalarının incelenmesi;
8. Qlobal pazarlama;
9.Uluslararası işletmeçilik;
10. Meyve suyu pazarında rekabet stratejileri və s.
11. Bank tarixi və banklar;
12. Maliyyə təhlükəsizliyi;
13. Daxili audit;
14.Biznes inzibatçılığlı;
15.Azərbaycanda müasir paradiqmanın formalaşmış xüsusiyyətləri;
16.Satışın idarə edilməsi və təkmilləşdirilməsi;
Oxu zalmda mövzu üzrə sərgilər təşkil olunmuşdur.
Bunlardan
1. "Heydər Əliyev və çağdaş Azərbaycan dövlətçiliyi";
2. İlham Əliyev - dinamik inkişafın uğurlu gələcəyin təminatçısı;
3. Atatürk dövrü türk nəsri;
4. Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətləri;
5. "El bilirki, sən mənimsən";
6. "Qərənfılin ləçəyində
Yaşayacaq igidlərin
Şəhidlərim, Şəhidlərim!";
7."Öyrətmənlər! Yeni nəsil Sizin əsəriniz olacaq" - Türk Cümhuriyyətinin
banisi Kamal Atatürkə həsr olımmuş sərgi;
8. "Erməni terroru";
9. "Sərvətimiz" - Azərbaycan təsviri və misiqi sənəd ustadlarına həsr olunmuş
sərgi;
10. "Yeni kitablar" və s.
UNEC-in xətti ilə "Kitabları sevmək" devizi altında kitabxanada tələbələrlə
görüş keçirilib.

Görüşün məqsədi tələbələri ən müasir iqtisadi ədəbiyyatlarla və onların
tələblərinə uyğun olan kataloqlarla tanış etməkdir.
Tədbirdə Biznes, Kommersiya, Gömrük işi, Menecment, Riyaziyyat, Rus,
Azərbaycan dilləri, Ekonometrika kafedralarınm müdirləri, professor-müəllim
heyəti və tələbələr iştirak etmişdir.
Kitabxananın mövcud vəziyyətindən söz açan "Biznes və Menecment"
fakültəsinin dekanı dos. M.M.Əhmədov UNEC-də bu sahədə görülən işlərdən
danışdı. O, universitetin rektoru prof. Ə.C.Muradov UNEC-də kitabxananın qısa
müddət ərzində dünyanın ən aparıcı universitetlərin kitabxana standartlarına
uyğunlaşdırılacağını bildirib.
Kitabxana müdiri S.M.Axundova kitabxananın təşkili və elektron kataloqu
haqqında ətraflı məlumat verib, canlı kitabla ünsiyyətin əhəmiyyətindən danışıb.
Bildirib ki, kitabxana azərbaycan, türk, rus və ingilis dilində olan iqtisadi
ədəbiyyatla zəngindir. Oxu zalında təşkil olunmuş "açıq köməkçi kitab fondu"
fəaliyyət göstərir. Burada azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində iqtisadiyyatla
bağlı olan dərsliklər yerləşdirilib və bu da ilk növbədə oxucular üçün kitabla
yaxından ünsiyyətdə olmağa şərait yaradıb. Görüşdə iştirak edən kafedra müdirləri:
əməkdar elm xadimi, i.e.d., prof. A.Şəkərəliyev, i.ü.f.d., dos. M.Əliyev, i.ü.f.d., dos.
Y.Hacızalov, dos. G.Rzayeva, f.e.d, prof. T.Əbdülhəsənli və başqaları öz çıxış
larında tələbələrin kitablara ünsiyyəti, marağı və əhəmiyyəti haqqında fıkirlərini
söyləyib, onların oxuduqları kitablarla maraqlanıb və onlara ixtisas üzrə öz müəllifı
olduqları kitabları hədiyyə ediblər.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu görüş prezident İlham Əliyevin 2016-cı ildə elan
etdiyi "Multikulturalizm ili"-nə həsr olunmuşdur.
Kitabxanda "Biznes və Menecment " fakültəsinin tələbələrinin valideynləri ilə
də görüş keçirilib. Görüşdə fakültənin dekanı dos. M.M.Əhmədov və kitabxana
müdiri S.M.Axundova hər bir tələbənin dərs prosesində kitabxananın rolu və
münasibəti, tələbələrin kitaba marağı haqqında məlumat veriblər. Valideynlər
kitabxana işinin təşkili ilə də maraqlanıblar, kitab fondlarında olan kitablarla
yaxından tanış olublar.

