
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Riyaziyyat və Mexanika 

İnstitutunun Kitabxanasının 2015-ci il ucun 

Hesabatı 

Oxuculara xidmət 

 Kitabxananın oxucularının sayı 166 nəfərdir. İl ərzində davamiyyət 3603, 

ədəbiyyatın verilməsi-1953 nüsxədir. 

Məlumat-biblioqrafiya işi 

 2015-ci il ərzində 6 tematik sərqi kecirilmişdir.Burada 251 ədəbiyyat nümayiş 

edilib.Biblioqrafik sorqu-131 sorqudur. 

Fondun komplektləşdirilməsi 

 2015-ci ildə kitab fonduna daxil olan kitablar hədiyyə yolu ilə daxil edilib. 

Kitabxanaya elmi ədəbiyyatın daxili 388 nüsxədir. Bunlardan kitab və kitabcalar 

36/adda46 ədəd (o cumlədən 18-azərb.dil.-14-rus dil.-14 x.d.) Kitab və kitabcalar 

fondunun umumi həcmi-20052 nüsxədir. (o cümlədən x.d.1051) Dövrü mətbuat 

fonduna daxil edilib cəmi-254(o cümlədən 38 x.d.-216 rus dilində). Dövrü mətbuat 

fondunun umumi həcmi 25893 (o cümlədən x.d.-13671). Xüsusi növ ədəbiyyat 

fonduna daxil edilib 88 ədəbiyyat (o cümlədən 20 x.d.) ədəbiyyat Bunlardan -13 

dissertasiya-52-avtoreferat-23-ottisk (o cümlədən 3 rus.d. 20 x.d.).Xüsusi növ 

ədəbiyyatı fondunun ümumi həcmi 21921(o cümlədən 6827). Kitabxananın ümumi 

fondunun həcmi cəmi 67866 (o cümlədən xarici dildə 21550) nüsxə. 2016-cı il 

ucun abunə 19 adda jurnallar və 5 qəzet nəzərdə tutulub. 

Ədəbiyyatın işlənməsi və kataloqların təşkili 

 İl ərzində 388 nusxə ədəbiyyat işlənilib və kataloqlaşdırılıb. Əlifba kataloquna 

69 kart daxil edilib. Sistemli kataloquna 45 kart daxil edilib. Dissertasiya 

kartotekasına 13 ədəd kart daxil edilib. İl ərzində 127 ədəd kataloqlara daxil 

edilub. 

Kitabxananın ştatında - 2 nəfərdir 

 



 

№ 

Kitabxana  

Fondunun 

Tərkibi 

Hesab 

vahidi 

1/1 2015-ci 

il ərzində 

daxil edilib 

2015 il ərzində 

artıb əksilmə 

1/1 2016-cı 

il ərzində 

daxil edilib ad/ədəd  

1 Kitablar, 

kitabların cəmi 

Nüsxə 20006 36/46 - 20052 

 O cümlədən xarici 

nəşrlər  

 1037 14 - 1051 

2 Dövrü mətbuat   25639 254 - 25893 

 O cümlədən xarici 

nəşrlər 

 13633 38 - 13671 

3 Xüsusi növ 

ədəbiyyat  

 21833 88 - 21921 

 O cümlədən xarici 

nəşrlər 

 6807 20 - 6827 

 Mikrofilmlər  1625   1625 

 O cümlədən xarici 

nəşrlər 

 1583   1583 

 Cəmi  67478 388 - 67866 

 O cümlədən xarici 

nəşrlər 

 21477 

 

 

73 - 

 

21550 

 Qəzetlər  7/2100 5/1800 - 5/1800 
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