
Xəzər Universiteti 

Kitabxana İnformasiya Mərkəsi 

Fəaliyyət planı 2023-2025 

Mövzu 1 Sərbəst giriş 

Əməkdaşların  ideyalara, öyrənməyə, məlumatlara daxil olmasını dəstəkləmək. 

KİM – Kitabxana İnformasiya Mərkəzi; 

İTŞ - İnformasiya Texnologiyaları Şöbəsi. 

 

Əsas mövqe 1.1: Xəzər Universitetinin heyətinin tələbatına uyğun olaraq  kolleksiya və mənbələri təqdim etmək. 

№ Fəaliyyət Şöbə Bitmə tarixi Göstəricilər 

1.1.1 Balanslı, uyğun bir kolleksiyanın 

saxlanmasına kömək edən (bir çox formatda 

- rəqəmsal, çap, multimedia) və tədris və 

tədqiqat fəaliyyətləri ilə əlaqədar 

universitetin akademik proqramlarına 

optimal dəstək verən kolleksiyaların idarə 

edilməsi və inkişaf strategiyalarını həyata 

keçirmək 

 

1.1.1.1Oxucuların tələb və ehtiyaclarını 

nəzərə alaraq seriya və çap nümunələrini 

elektron formatda təqdim etmək. 

 

1.1.1.2 Elektron kitablara və verilənlər 

bazasına girişi  genişləndirməyə davam 

etmək. İstifadəçi girişinə və tədris 

ehtiyaclarına əsaslanan yeni mənbələri əlavə 

etmək. 

KİM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplektləşdirmə şöbəsi 

 

 

Komplektləşdirmə şöbəsi 

 

 

 

 

Komplektləşdirmə şöbəsi 

Cari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanvar 2023 – 

Dekabr 2025 

 

Yanvar 2023- 

Dekabr 2025 

 

 

 

Cari 

Tövsiyələr/ Kolleksiya 

inkişaf strategiyası 

 

 

 

 

 

 

 

Rəqəmsal formada 

sənədlər 

 

Yeni rəqəmsal resurslar 

 

 

 

 



 

1.1.1.3İstifadəçilərin ehtiyaclarına 

əsaslanaraq, komplektləşdirmə proqramını 

genişləndirmək. 

 

1.1.1.4. Davamlı olaraq istifadə 

məlumatlarını qiymətləndirmək (fayl və 

verilənlər bazası giriş) və mövcud 

mənbələrin və gələcək mənbələrin 

qorunması ilə bağlı məlumatlı qərarlar 

qəbul etmək üçün əsas istifadəçilərlə əlaqə 

saxlamaq. 

 

 

 

Kataloqlaşdırma şöbəsi 

 

 

 

 

Yanvar 2023 – 

Noyabr 2025 

Komplektləşdirmə 

proqramlarını inkişaf 

etdirmək 

 

İstifadə məlumatları 

1.1.2 Kitabxananın həm çap, həm də elektron 

fondunun mütəmadi olaraq izləmək və 

qiymətləndirmək. 

Komplektləşdirmə şöbəsi Cari Qiymətləndirmə 

1.1.3 Kitabxana fondundan köhnəlmiş qəzet və 

jurnalların silinməsi  

Komplektləşdirmə şöbəsi 

Dünya məktəbi (Bakı, 

Sumqayıt, Gəncə) 

Yanvar 2023 – 

Mart 2025 

Silinmə sənədlərinin 

sayı 

1.1.4 İstifadəçilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq 

kitabxananın əsas kolleksiyasının yerini 

dəyişdirmək. 

Komplektləşdirmə şöbəsi İyun 2023 – 

Sentyabr 2025 

Yeri dəyişdirilmiş 

kolleksiyalar 

1.1.5 Sifariş vermək, satin almaq, əsaslandırmaq 

və ödəniş etmək. 

Komplektləşdirmə şöbəsi Cari Kitab və jurnalların 

sifarişi 

1.1.6 Kitabxana resurslarını müvəqqəti istifadə 

üçün əldə etmək , yeniləmək və qaytarmaq 

Abonement şöbəsi Cari Vaxtı ötmüş veksellər 

 

 

 

 

 



 

 

Əsas mövqe 1.2: Kolleksiyalara və məlumat mənbələrinə (bazalatrına) maksimum giriş üçün yeni texnologiyalardan istifadə 

№ Fəaliyyət Şöbə Bitmə tarixi Göstəricilər 

1.2.1 Kitabxanaya inteqrasiya edilmiş kitabxana 

sistemini (Follett) nəzərdən keçirmək və 

qiymətləndirmək. Onlayn kataloqda 

təkmilləşdirmə etmək. 

 

 

1.2.1.1 Yeni qəbul olunmuş oxucuları 

rəqəmsal oxucu biletlərilə təmin etmək. 

 

 

 

1.2.1.2 Yeni bileti əldə etmək üçün 

xidmətlərlə tanış olmaq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kataloqlaşdırma şöbəsi 

 

Yanvar 2023 – 

Yanvar 2025 

 

 

 

 

Sentyabr 2023 – 

Sentyabr 2025 

 

 

 

Cari 

 Follett-ə baxış və 

qiymətləndirmə 

 

 

 

 

Patron barkodlu tələbə 

kartları 

Rəqəmsal və çap 

versiyalı oxucu 

kartlarının sayı 

 

Kataloqdakı düzgün 

nüsxələr 



1.2.2 İnstitusional Repozitoriyadan (IR)                                

istifadə edərək rəqəmsal məlumatların 

yaradılmasına töhfə verməklə elmi 

məlumatlara və mənbələrə girişi 

genişləndirmək. 

 

1.2.2.1 Qiymətləndirmək məqsədilə D 

Space-dəki kolleksiyaları yenidən nəzərdən 

keçirmək və yenilərini əlavə etmək. 

 

 

1.2.2.2 D Space-də şəxsi səhifə 

kolleksiyalarını inkişaf etdirmək. 

 

1.2.2.3 Rezerv (ehtiyat) nüsxələrə aiddir: 

konfiqurasiyalar, verilənlər bazası 

KİM 

 

 

 

 

 

KİM 

İTŞ 

 

 

 

 

 

KİM 

 

Yanvar 2023 – 

Dekabr 2025 

 

 

 

 

Cari 

 

 

 

Yanvar 2023 – 

2025 

 

 

Mütəmadi olaraq 

İnstitusional 

Repozitoriyanın inkişafı      

 

 

 

 

Tövsiyələr 

 

 

 

Dspace-də yeni 

kolleksiyalar 

    

 

Dspace-in ehtiyat 

(rezerv) nüsxəsi                       



1.2.3 İstifadəçilərin ehtiyaclarına cavab verdiyinə 

əmin olmaq üçün kitabxana veb saytını daim 

nəzərdən keçirmək, qiymətləndirmək və 

təkmilləşdirmək, informasiya mənbələrinə 

daha asan daxil olmağa kömək edir. 

 

1.2.3.1 Kitabxana veb saytının dizaynından 

istifadəçi məmnuniyyətini qiymətləndirmək 

və çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün 

müxtəlif strategiyalar (sorğular, fokus 

qrupları, müşahidələr və s.) tətbiq etmək. 

 

1.2.3.2 Lazımsız materialları nəzərdən 

keçirməyə, yeniləməyə, təkmilləşdirməyə və 

silməyə davam etmək. 

 

1.2.3.3 Kitabxanaya çat xidmətini 

(kitabxanaçıdan soruşun) tətbiq etmək. 

 

1.2.3.4 KİM-in veb saytının bütövlükdə və 

ayrı-ayrı mənbələrə mobil giriş üçün 

təminatı optimallaşdırmaq.  

KİM 

 İTŞ 

 

 

 

 

KİM 

Keyfiyyətin Təminatı 

Mərkəzi 

 

 

 

KİM 

İTŞ 

 

 

KİM 

İTŞ 

 

KİM 

İTŞ 

İnternet İnstitutu 

Yanvar 2023-

Dekabr 2025 

 

 

 

 

Sentyabr 2023 – 

Dekabr 2024 

 

 

 

 

Oktyabr 2023 

 

 

 

Oktyabr 2023 

 

 

Noyabr 2023 

Planlaşdırma mərhələsi 

 

 

 

 

 

Sorğu 

 

 

 

 

 

Baxış – icmal 

 

 

 

İcra 

 

 

Tövsiyələr 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Əsas mövqe 1.3: Dəyişən heyət və kitabxana ehtiyaclarını cəlb edən və təmin edən çevik kitabxana sahələrinin planlaşdırmaq. 

№ Fəaliyyət Şöbə Bitmə tarixi Göstəricilər 

1.3.1 Rahat kreslolar, kabinələr, hərəkətli 

mebellər də daxil olmaqla istifadəçilərin 

çeşidli yerləşdirmə variantları daxil olmaqla 

planlaşdırma dəstəyi. 

Təmir-tikinti şöbəsi 

KİM 

 

Oktyabr 2023 Rahat kitabxana 

mühitini planlaşdırmaq 

1.3.1 ISBN xüsusi kolleksiya zonasının təşkili 

üzərində işləməyə davam etmək və gələcək 

məkan ehtiyaclarını qiymətləndirmək. 

KİM Yanvar 2023 Rahat kitabxana 

mühitini planlaşdırmaq 

 

 

Əsas mövqe 1.4: Giriş maneələrini azaltmaq üçün strategiyaları müəyyənləşdirin və inkişaf etdirmək. 

№ Fəaliyyət Şöbə Bitmə tarixi Göstəricilər 

1.4.1 Onlayn mənbələrə və xidmətlərə girişi 

asanlaşdırmaq üçün nəşriyyat evləri ilə 

əməkdaşlıq etmək. 

KİM 

EBSCO 

Delbanco 

Cari 

 

 

Təchizatçıların sayı 

1.4.2 Kitabxananın RFID sistemini 

təkmilləşdirimək. 

 

1.4.2.1 RFID qapı sistemini yeniləmək. 

KİM Yanvar 2024 Oğurluğa qarşı 

aşkarlanma 

1.4.3 Xəzər Universitieti KİM-in kolleksiyasının 

dəyərini və faydalılığını artırmaq üçün 

xidmətləri müəyyənləşdirmək. 

KİM 

EBSCO 

Yanvar 2023 – 

Dekabr 2025 

Hesabat 

 

 

 



 

 

 

Əsas məqsəd 1.5: Kitabxana xarici xidmətlərini heyət və onlayn oxucular üçün genişləndirmək. 

№ Fəaliyyət Şöbə Bitmə tarixi Göstəricilər 

1.5.1 Follett Destiny-ni VPN (virtual şəxsi 

şəbəkə) vasitəsilə Xəzər Universiteti KİM-

in bütün filiallarına inteqrasiyasını təmin 

etmək. 

KİM 

IT şöbəsi 

Xəzər Universiteti KİM 

filialları 

May 2024 – 

Dekabr 2025 

Follett Destiny 

şəbəkəsinə inteqrasiya 

1.5.2 Wi-Fi internetə girişi təmin etmək üçün 

inkişaf və fürsətləri izləmək. 

KİM 

IT şöbəsi 

Cari Müəyyən edilmiş 

imkanlar 

1.5.3 Kitabxananın müsbət nəticələrini 

maksimum dərəcədə artırmaq üçün Xəzər 

Universitetinin tədbirlərində iştirakı 

nəzərdən keçirmək və qiymətləndirmək. 

Xəzər Universiteti KİM 

filialları 

Cari Kitabxana və heyət üçün 

göstərilən tədbirləri 

nəzərdən keçirmək və 

qiymətləndirmək 

1.5.4 Heyət üzvlərini yeni və mövcud xidmət və 

resurslar mövzusunda mütəmadi olaraq 

xəbərdar etmək üçün müxtəlif 

kommunikasiya vasitələri yaratmaq və 

istifadə etmək: 

 

1.5.4.1 Tələbələr üçün, müəllim və işçi 

heyəti üçün, tələbə və fakültə iclaslarında 

yeni daxil olan kitabların təqdimatı. 

 

1.5.4.2 Sosial şəbəkə vasitələrilə (Facebook, 

İnstagram və s.). 

 

1.5.4.3 Məlumatlandırıcı bülletenlərin çap 

və ya elektron versiyası ilə. 

Bütün departamentlər Cari Müəyyən edilmiş 

imkanlar 



1.5.5 ISBN nəşr prosesini idarə etmək üçün ISBN 

xidmətlərini inkişaf etdirmək. 

KİM 

Xəzər Universiteti 

Nəşriyyatı 

Cari ISBN istifadəçiləri üçün 

prefix və nömrələr 

1.5.6 Kitabxana tərəfindən hazırlanmış çap və 

onlayn təlimatlarını, reklam broşürlərini 

inkişaf etdirmək, yerləşdirmək və təbliğ 

etmək. 

KİM Yanvar 2023 – 

Dekabr 2025 

Bukletlərin sayı 

Əsas məqsəd 1.6: Əməkdaşların bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirməyi təmin etmək. 

№ Fəaliyyət Şöbə Bitmə tarixi Göstəricilər 

1.6.1 KİM-in təşkilati strukturunu dəyişdirmək. 

 

1.6.1.1 İş təsviri yenilənməsini 

tamamlamaq. 

KİM May 2023 – 

Dekabr 2023 

İş təsviri 

 

 

1.6.2 Universitet araşdırmalarını dəstəkləmək 

üçün heyətin rəqəmsal bacarıq potensialının 

inkişafını davam etdirmək. 

KİM 

KİM filialları 

Cari Təlim keçmiş işçilərin 

sayı 

 

 

Əsas məqsəd 1.7: Görmə qüsurlu tələbələr üçün kitabxana və informasiya xidmətləri 

№ Fəaliyyət Şöbə Bitmə tarixi Göstəricilər 

1.7.1 Onlayn resurs və kredit sistemlərinin təmin 

edilməsi. 

KİM Iyun 2023 Tövsiyələr 

 

1.7.2 İri çaplı kitabların, xüsusi danışıq 

kitablarının, audio kitablar da daxil olmaqla 

elektron kitabxana xidmətlərinin 

göstərilməsi. 

KİM İyul 2024 Tövsiyələr 

 

 

 

1.7.3 Görmə qüsurlu tələbələr üçün kitabxana veb 

saytının genişləndirilmiş bir versiyasını 

təqdim etmək. 

KİM 

İnternet İnstitutu 

Oktyabr 2024 Kitabxana veb saytının 

əlavə xüsusi versiyası 

 

1.7.4 Fiziki qüsurlu insanları dəstəkləyən 

təşkilatlar və xidmətlər ilə müsbət 

tərəfdaşlığın inkişafı. 

Əlilliyi olan tələbələr 

üçün Mərkəz 

İyul 2023 Əməkdaşlıq 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mövzu 2: Əməkdaşlıq 

 

Əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq yolu ilə heyət üzvlərinin potensialını inkişaf etdirmək. 

 

Əsas məqsəd 2.1:  Heyət üzvlərinin potensialını gücləndirən xidmət və proqramların təqdimatı üçün heyət tərəfdaşları ilə 

işləmək. 

№ Fəaliyyət Şöbə Bitmə tarixi Göstəricilər 

2.1.1 Qrant müraciətləri qrant siyahısı prosesində 

müəyyən edilmiş heyət üzvləri ilə 

ortaqlıqda iştirak etmək 

KİM 

Keyfiyyətin Təminatı 

Mərkəzi 

Fevral 2023 Proses xəritəsinin 

tamamlamaq 

 

 

2.1.2 Yetkinlərin və gənclərin informasiya 

savadlılığının inkişafı üçün birgə proqram 

hazırlamaq 

KİM 

Keyfiyyətin Təminatı 

Mərkəzi 

Dünya məktəbi 

kitabxanası (Bakı) 

May 2025 Birgə proqram 

 

 

 

2.1.3 Könüllülərin işə qəbulu və tanınması 

proseslərinə yenidən baxılması 

KİM Cari Baxış 

 

2.1.4 Azərbaycan Kitabxana-İnformasiya 

Konsorsiumunun üzvləri ilə şəbəkələri və 

əlaqələri genişləndirmək və gücləndirmək 

KİM 

Az.KİK 

Dekabr 2023 Onlayn iştirak 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Əsas məqsəd 2.2: Akademik proqramlaşdırma və tələbə öyrənmə nəticələrini dəstəkləmək üçün kitabxanaçıların məlumat 

savadlılığı     və məsləhətləşmələrində iştirakını təşviq etmək və genişləndirmək üçün müəllimlər və tədqiqatçılarla sıx 

əməkdaşlıq etmək. 

№ Fəaliyyət Şöbə Bitmə tarixi  Göstəricilər 

2.2.1 Universitetin bütün fakültələri, 

məktəbləri və tədqiqat institutları ilə 

sıx qarşılıqlı əlaqəni təşviq etmək 

KİM Fevral 2023 – Noyabr 

2025 

İmkanların müəyyən 

edilməsi 

2.2.2 Kitabxanaçıları müxtəlif akademik 

səylərə və Layihələrə cəlb etmək 

üçün imkanları araşdırmaq və əldə 

etmək 

KİM 

İnkişaf mərkəzi 

 

May 2023 İmkanların müəyyən 

edilməsi 

2.2.3 Ənənəvi təlimlərdə alternativ və 

peşəkarlar vasitələrlə 

metodologiyaların 

inkişafı, şəbəkə, və ideyalar axtarışı 

və onun həyata keçirilməsi 

KİM 

XU akademik 

heyəti 

İyun 2024 Yenilik üçün fikirlər 

 

2.2.4 Müəllimlərə informasiya savadlılığı 

prinsipləri və strategiyalarını, 

həmçınin kitabxana mənbələri və 

xidmətlərinin öyrədilməsi. 

KİM 

Təhsil Siyasəti 

İnstitutu 

Keyfiyyətin 

Təminatı Mərkəzi 

May 2025 İnformasiya savadlılığı 

təlimatları 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mövzu 3: Güclü gələcək 

 

Davamlı və müvafiq xidmət kimi KİM-in daimi mövqeyini təmin etmək 

 

Əsas mövqe 3.1: Akademik kitabxananın davamlı aktuallığını təmin etməkdə liderliyi öz üzərinə götürmək. 

№ Fəaliyyət Şöbə Bitmə tarixi Göstəricilər 

3.1.1 Ehtiyacların qiymətləndirilməsinə 

əsaslanaraq tədrisə yeni yanaşmalar, 

təlim və elmi tədqiqat dəstəyi və yeni 

strateji istiqamətləri öyrənmək. 

KİM Aprel 2023 – Sentyabr 

2025 

Tövsiyələr 

 

 

 

 

3.1.2 Onlayn öyrənmənin yaradılmasını 

asanlaşdırmaq  

 

KİM 

IT şöbəsi 

Fevral 2023 – Oktyabr 

2025 

IR öyrənmə obyektləri 

 



3.1.3 Heyət üzvləri ilə davamlı əlaqələr 

qurmaq, kitabxana və informasiya 

xidmətlərinin dəyərini təbliğ etmək. 

Bütün 

departamentlər 

Cari Əlaqələrin sayı 

 

3.1.4 Akademik kitabxanaların rolunu 

təbliğ etmək üçün bilik, məlumat və 

təcrübə mübadiləsi üçün peşəkar 

təşkilatlarda, iştirak etmək. 

Bütün 

departamentlər 

Cari İştirakçıların sayı 

3.1.5 İşçiləri peşəkar forumlarda çıxış 

etməyə təşviq etməklə KİM-in 

nüfuzunu artırmaq. 

Bütün 

departamentlər 

Cari Təqdimatların 

keçirilməsi 

 

3.1.6 Kitabxanaçıların müəyyən edilmiş 

ehtiyaclarla bağlı Peşəkar inkişaf 

imkanlarına çıxışını asanlaşdırmaq 

(məsələn, onlayn kursların inkişafı və 

e-learning) 

Bütün 

departamentlər 

May 2024 – 

 Sentyabr 2025 

 

 

Təlim keçmiş işçilərin 

sayı 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 Kitabxanaya daha çox ziyarətçi cəlb 

etmək üçün tədbirlər keçirmək və / və 

ya kitabxanada xüsusi resurs 

kolleksiyaları yaratmaq. Universitet 

ictimaiyyətini maraqlandıran sərgilər, 

tədbirlər və ya proqramlar keçirmək 

üçün kadr şöbələri, tələbə qrupları və 

ya fərdlərlə əməkdaşlıq etmək. 

KİM 

Xəzər 

Universitetinin 

fakultələri 

Sentyabr 2023 –  

Dekabr 2025 

Tədbirlərin sayı 

 


