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Deputy Director of Khazar University Library Information Center at a round table
held at the ANAS Central Library of Science
On June 3, 2021, round table was held on “Library-information Provision on Scientific
Researches during the Pandemic” at the ANAS Central Library of Science (CLS). The event was
attended by heads of libraries of scientific institutions and organizations of ANAS, as well as a
number of higher education institutions.
At the event, Khazar University was represented by Aytaj Misgarli, Deputy Director of the
Library & Information Center (LIC). In her speech, Aytaj Misgarli mentioned that despite some
difficulties in the activities of the university library during the pandemic, it was achieved to
increase the number of collections in electronic archives, to answer questions from all students
and graduates, to identify the most requested collections and get an access to electronic
resources that was provided by international organizations.
In the end, Mammad Aliyev, General Director of the CLS, expressed confidence that the
continuation of such round tables will pave the way to achieve significant results in solving
existing problems related to the library-information provision on scientific research.

KİM-in direktor müavini MEK-də keçirilmiş dəyirmi masada
2021-ci il iyunun 3-də AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında (MEK) “ Pandemiya şəraitində elmitədqiqatların kitabxana-informasiya təminatı” mövzusunda dəyirmi masa keçirilmişdir. Tədbirdə AMEAnın elmi müəssisə və təşkilatlarının, eləcə
də bir sıra ali təhsil müəssisələrinin kitabxana rəhbərləri də iştirak ediblər.
Xəzər Universitetini Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin (KİM) direktor müavini Aytac Misgərli təmsil
etmişdir. Aytac Misgərli çıxışında bildirib ki, pandemiya dövründə universitet kitabxanasının fəaliyyətində
bir sıra çətinliklər yaşanmasına baxmayaraq, elektron arxivlərdəki kolleksiyaların sayı artırılıb, bütün
tələbə və magistrantlar tərəfindən ünvanlanan suallar cavablandırılıb, sorğuların nəticələrinə əsasən ən
çox müraciət olunan kolleksiyalar müəyyələnləşdirilib və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən elektron
resurslara giriş imkanı yaradılıb.
Sonda çıxış edən MEK-in baş direktoru Məmməd Əliyev bu kimi dəyirmi masaların davamlı olaraq
keçirilməsinin elmi tədqiqatların kitabxana-informasiya təminatı ilə bağlı mövcud problemlərin həlli
istiqamətində mühüm nəticələrin əldə olunmasına şərait yaradacağına inamını ifadə edib.

