
DƏRSLİK VƏ NƏŞRİYYAT SAHƏSİ ÜZRƏ 2010-CU İLDƏ  
GÖRÜLMÜŞ İŞLƏRƏ DAİR HESABAT 

 
Dərslik və nəşriyyat şöbəsi 2010-cu ildə fəaliyyətini Nazirliyin təsdiq etdiyi iş planına 

uyğun davam etdirmiş və nəzərdə tutulan tədbirləri həyata keçirmişdir.  
2010/2011-ci tədris ilinə I, III, VI və VIII-XI siniflər üçün nəşri nəzərdə tutulan dərslik 

və dərslik komplektləri “Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti”, “Azərbaycan 
Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulumu)” və “Dərsliklərin nəşri, çapı və 
paylanması qaydalarına” müvafiq olaraq respublikanın mövcud şagird kontingenti (proqnoz 
əsasında), eləcə də Gürcüstanın və Dağıstanın təlim Azərbaycan dilində olan məktəblərinin, 
xarici ölkələrdəki “Bazar günü” məktəblərinin təlabatı nəzərə alınmaqla müzakirə edilmiş,  
onların siyahısı və tirajı razılaşdırılmışdır.  

Nazirliyin 02 fevral 2010-cu il tarixli, 127 nömrəli əmri ilə I, III, VI və VIII-XI siniflər 
üçün 111 adda 4506650 nüsxə dərsliyin və müəllim üçün metodik vəsaitin (Azərbaycan bölməsi 
üçün 56 adda 4106400 nüsxə, rus bölməsi üçün 55 adda, 400250 nüsxə) siyahısı, tirajı, həcmi və 
çap formatları təsdiq edilmiş, nəşr və çap məsələlərinin həllinə başlanılmışdır.    

Əmrdə III siniflər üçün 19 adda dərsliyin ümumi şagird kontingentinin 105%-i, 21 adda 
müəllim üçün metodik vəsaitin müəllimlərin sayının 105% həcmində çap olunması nəzərdə 
tutulmuşdur.  

I, VI və VIII-XI siniflər üçün nəşri nəzərdə tutulan 70 adda dərsliyin  
12-sinin mövcud şagird kontingentinin 30%-i, 58-nin isə 105%-i həcmində, 1 adda müəllim üçün 
metodik vəsaitin isə 105% həcmində çap olunması nəzərdə tutulmuşdur.  

2010-cu ildə I, VI və VIII-XI sinif dərsliklərinin məzmunca təkmilləşdirilməsi, poliqrafik 
baxımdan yeniləşdirilməsi istiqamətindəki işin daha səmərəli təşkili məqsədilə verilmiş 
Nazirliyin “Dərsliklərin nəşrinə hazırlıq işlərinin yaxşılaşdırılması haqqında” 01 mart 2010-cu il 
tarixli 250 nömrəli əmrinə əsasən müvafiq fənlər üzrə 133 nəfər praktik müəllimdən ibarət işçi 
qrupları yaradılmışdır. Dərsliklərin məzmun və poliqrafik keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün 
şöbənin əməkdaşları arasında bölgü aparılmışdır. Orta məktəb müəllimləri tərəfindən dərsliklərə 
dair verilmiş rəy və təkliflər şöbə əməkdaşlarının iştirakı ilə müəllif, elmi redaktor və nəşriyyat 
redaktorları tərəfindən müzakirə olunmuş, dərsliklər üzərində müəyyən iş aparılmışdır. 

Təhsil Nazirliyində mart ayının 2-də 2010-2011-ci tədris ili üçün dərsliklərin nəşrə və 
çapa hazırlanması ilə bağlı geniş müşavirə keçirilmişdir. Müşavirədə  hörmətli nazir Misir 
Mərdanov dərslik siyasətinin uğurları barədə danışmış, son illərdə dərsliklərin məzmunu və 
poliqrafik keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində xeyli işlər görüldüyünü bildirmiş, 
bununla yanaşı, vacib məqamlardan biri kimi, onların hazırlanmasına orta məktəb müəllimlərinin 
daha çox cəlb olunmasını vurğulamışdır. Müşavirədə dərsliklərin şagirdlərin yaş səviyyəsinə 
uyğunluğu, qavrama səviyyəsi, həcmi, dili, tərcüməsi və s. barədə tövsiyələr verilmiş, 
iştirakçıların rəy və təklifləri dinlənilmişdir.    

Nazirlikdə həmçinin, nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələrinin rəhbərlərinin,  bir qrup 
müəllif və redaktorların iştirakı ilə dərsliklərin həcmi, məzmunu, bədii və texniki tərtibatı barədə 
məsələlərlə bağlı yığıncaq keçirilmiş və onların rəy və təklifləri dinlənilmiş, müvafiq tövsiyələr 
verilmişdir. 

I, VI və VIII-XI sinif dərsliklərinin nəşrə hazırlanması üçün ciddi hazırlıq işlərinin 
görülməsinə, format dəyişikliyinin aparılmasına, çapa təsdiq edilməsinə və çap prosesinə 
müəyyən vaxt sərf ediləcəyini, həmin dərsliklərin alternativi və əvəzedicisi olmadığını, 
görüləcək işlər üçün müvafiq qaydada ödəniləcək maliyyə vəsaitinin açılmasına vaxt tələb 
olunduğunu, yeni dərs ilinin əvvəlinədək dərsliklərin ümumtəhsil müəssisələrinə çatdırılmasının 
vacibliyini, bu işin dövlət əhəmiyyətli məsələ olduğunu nəzərə alaraq, əvvəlki illərdə olduğu 
kimi, istisna hal kimi bu satınalmanın nəşriyyatlarla bağlanacaq birbaşa müqavilələr əsasında 
icra olunması məqsədilə Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinə müraciət (№ 48-22-681/16, 
03.02.2010-cu il) olunmuşdur.  

Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi qeyd olunanları nəzərə alaraq 2010/2011-cu tədris 
ilinə 70 adda dərsliyin və 1 adda müəllim üçün metodik vəsaitin nəşr və çapı işlərinin xüsusi 



nəşretmə hüququna məxsus olan “Çaşıoğlu”, “Təhsil”, “Aspoliqraf”, “Xəzər-Etiket”, “Bakı”, 
“Kövsər”, “XXI” YNE, və “Altun-Kitab” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri ilə birbaşa müqavilə 
əsasında həyata keçirilməsini mümkün hesab (№ İÇ/324, 10.03.2010-cu il) etmiş, bu işin davamı 
olaraq həmin dərsliklərin nəşri və çapının birbaşa müqavilələr əsasında təşkili üçün Nazirliyin 29 
mart 2010-cu il tarixli 328 nömrəli əmri ilə satınalma komissiyası yaradılmışdır. 

Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq nəşriyyatlardan alınan qiymət təklifləri əsasında 
“Çaşıoğlu”, “Təhsil”, “Aspoliqraf”, “Xəzər-Etiket” “Bakı”, “Kövsər”, “XXI”YNE və “Altun-
Kitab” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri ilə birbaşa satınalma müqavilələri bağlanmışdır. 

Bağlanmış müqavilələrə uyğun olaraq hər bir nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi Nazirliyin 
işçi qrupları tərəfindən təqdim olunmuş və dərslik müəlliflərinin qəbul etdikləri irad və rəyləri 
nəzərə alaraq dərsliklərdə müvafiq düzəlişlər etmiş və son maketləri Nazirliyə təsdiq üçün 
təqdim etmişlər. Həmin dərslik maketləri bir daha işçi qrupları və eləcə də ayrıca dəvət olunmuş 
alim, metodist və fənn müəllimləri (ekspertlər) tərəfindən oxunduqdan sonra çapa təsdiq 
olunmuşdur. 

Nəşriyyatlarla bağlanmış müqavilələrin şərtlərinə və götürülmüş öhdəliklərə uyğun 
olaraq dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlərin çapına və onların Maddi-Texniki Təchizat 
İdarəsinə tam tirajla təhvil verilməsinə ciddi nəzarət olunmuşdur.  

2010-cu ildə çapı nəzərdə tutulmayan VIII siniflər üçün “Rəsmxət” dərsliyi “Şərq-Qərb” 
nəşriyyatı tərəfindən hazırlanaraq Nazirliyə təqdim olunmuş, Satınalmalar üzrə Dövlət 
Agentliyinin 17 avqust 2010-cu il tarixli İÇ/1112 nömrəli məktubuna uyğun olaraq həmin 
nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi ilə bağlanmış birbaşa müqavilə əsasında 130000 nüsxə çap 
olunmuşdur.  

Xüsusi məktəblər üçün 12 adda 1070 nüsxə dərslik xüsusi şriftlərlə və brayl əlifbası ilə 
“Ərgünəş” Kiçik Müəssisəsində (mətbəəsində) çap olunmuşdur. 

Milli azlıqlar üçün dərslik hazırlığı işi 2010-cu ildə də davam etdirilmiş,  
II siniflər üçün 350 nüsxə “Udi dili” (“Nanay muz”) dərsliyi hazırlanmış və “Şərq-Qərb” 
nəşriyyatında çap olunmuşdur. 2010-cu ildə çap olunan və məktəblərimizə çatdırılan I siniflər 
üçün “Azərbaycan dili”, II siniflər üçün “Fransız dili”, “Alman dili”, “Ərəb dili” dərslik 
komplektlərinin, VIII siniflər üçün “Rəsmxət”, IX siniflər üçün “Coğrafiya” və “Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyası” və XI siniflər üçün “İnformatika” dərsliklərinin ilk məşridir.         

I, VI və VIII-XI sinif dərsliklərinin çap faizinə əsasən, respublikanın ümumtəhsil 
məktəblərinin, internat məktəblərinin, gimnaziya, lisey və digər ümumtəhsil müəssisələrinin 
mövcud şagird kontingenti, Gürcüstan və Dağıstanın təlim Azərbaycan dilində olan məktəbləri, 
eləcə də xarici ölkələrdəki “Bazar günü” məktəbləri nəzərə alınmaqla bu dərsliklərin bölgüsü 
işlənərək təsdiq edilmişdir.  

“Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti” sənədinə və “Azərbaycan Respublikasında 
ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulumu)”na uyğun olaraq 2010-cu ildə III siniflər üçün 
dərslik komplektlərinin hazırlanması və çap olunması ilə əlaqədar müvafiq işlər görülmüşdür. 
Təlim dilləri üzrə 19 adda dərsliyin, 19 adda iş dəftərinin və 21 adda müəllim üçün metodik 
vəsaitin hazırlanması və çapı nəzərdə tutulmuşdur. 

Son iki ildə olduğu kimi, dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlərin nəşri və çapı dövlət 
büdcəsi hesabına, iş dəftərləri isə nəşriyyatların öz vəsaiti hesabına planlaşdırılmışdır. 

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq III 
sinif dərslik komplektlərinin hazırlanması və çapı dövrü mətbuatda (“Xalq” və “Azərbaycan 
müəllimi” qəzetlərinin 29.08.2009-cu il tarixli nömrələrində) verilən elana və bundan əlavə 
(“Xalq” qəzetinin 05.09.2009-cu il tarixli və “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 11.09.2010-cu il 
tarixli nömrələrində) verilən bildirişə əsasən 14 lot üzrə açıq tender proseduru ilə həyata 
keçirilmişdir. 

Açıq tenderdə iştirak etmək barədə 11 nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi müraciət etmişdir. 
“Pedaqogika” nəşriyyatı Təhsil Nazirliyinin Tender komissiyasının 24.12.2008-ci il tarixli 
iclasının qərarına əsasən tenderdən kənarlaşdırılmışdır. “Naksuana” MMC təqdim etdiyi 
sənədlərdə 2 lot üzrə iştirak edəcəyini bildirsə də tenderə heç bir təklif verməmişdir. Digər 9 
nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsindən isə 22 təklif daxil olmuş və müvafiq qaydada 



sənədləşdirilmişdir. Tenderin 8-ci (“Fransız dili”) və 9-cu (“Alman dili”) lotları üzrə isə heç bir 
təklif daxil olmamışdır.  

Dərslik komplektlərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı Dərslikləri Qiymətləndirmə 
Şurasının (DQŞ) üzvləri və ekspertlər üçün ayrı-ayrılıqda seminar-müşavirələr təşkil 
olunmuşdur. Dərslik və nəşriyyat şöbəsində 20 aprel 2010-cu il tarixdə nəşriyyat-poliqrafiya 
müəssisələrinin rəhbərlərinin iştirakı ilə iclas keçirilmiş və onlara tenderin “Əsas şərtlər 
toplusu”nun tələbləri, təkliflərin verilmə qaydaları bir daha izah edilmiş, təlimati biliklər 
verilmişdir. Həmin iclasdakı müzakirələrin nəticəsi olaraq “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Qanunun 30.2-ci maddəsinə və “Əsas şərtlər toplusu”nun 8.1-ci maddəsinə uyğun olaraq tender 
təkliflərinin təqdim olunması ilə bağlı “Əsas şərtlər toplusu”nda dəyişiklik edilmiş və 
nəşriyyatlara bu barədə rəsmi məktub (№ 48-22-2499/16, 27.04.2010-cu il) təqdim olunmuşdur. 

Hər bir lot üzrə dərslik komplektlərinin maketləri (məzmun və keyfiyyətə görə) və eləcə 
də qiymət (maliyyə) təklifi zərfləri 06 may 2010-cu il tarixdə qəbul edilmiş və qeydiyyata 
alınmışdır. 

Tender prosedurları 07, 24 may, 21 iyun, 06 avqust 2010-cu il tarixlərində keçirilmiş 
Tender komissiyası iclaslarının müvafiq qərarlarına əsasən dərslik komplektləri DQŞ tərəfindən 
qiymətləndirilmiş, qiymətləndirmənin nəticələri elan olunmuş, həmin qərarlara uyğun olaraq 
müvafiq işlər görülmüşdür. İlk olaraq 1-ci (“Azərbaycan dili”), 5-ci (“İnformatika”) və 7-ci 
(“İngilis dili”) lotlar üzrə tender baş tutmuş təkliflər məzmun və keyfiyyət qiymətləndirilməsi 
üçün DQŞ-yə təqdim olunmuşdur. Digər lotlar (2-ci, 3-cü, 6-cı, 10-cu, 11-ci, 12-ci, 13-cü və 14-
cü) üzrə tender proseduru (üçdən az təklif daxil olduğu üçün) baş tutmadığından onların açılıb 
qiymətləndirməyə cəlb olunmasına razılıq verilməsi üçün Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinə 
müraciət olunmuşdur.   

Agentliyin razılığı əsasında həmin lotlar üzrə təkliflər açılaraq qiymətləndirilməyə cəlb 
olunmuş, keçid balını toplayan və qiymət təklifi qəbul olunan nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri 
ilə III siniflər üçün “Azərbaycan dili”, “Azərbaycan dili” (rus bölməsi), “Russkiy yazık” (rus 
bölməsi), “Riyaziyyat”, “Həyat bilgisi”, “İnformatika”, “İngilis dili”, “Russkiy yazık” 
(Azərbaycan bölməsi), “Texnologiya”, “Musiqi”, “Təsviri incəsənət” və “Fiziki tərbiyə” dərslik 
komplektlərinin nəşri üzrə mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq “Çaşıoğlu”, “Təhsil”, “Bakı”, 
“Aspoliqraf”, “XXI”Yeni Nəşrlər Evi, “Altun-Kitab”, “Kövsər” nəşriyyat-poliqrafiya 
müəssisələri ilə bağlanmış satınalma müqavilələrinə əsasən çap olunmuş dərslik və müəllim 
üçün metodik vəsaitlər Nazirliyin Maddi-Texniki Təchizat İdarəsinə təhvil verilmişdir. 
Respublikanın ümumtəhsil müəssisələrinin mövcud şagird kontingenti nəzərə alınmaqla onların 
bölgüsü işlənilərək təsdiq olunmuşdur. 

2009-cu ildə tenderə II siniflər üçün 8-ci və 9-cu (“Fransız dili” və “Alman dili”) lotlar 
üzrə təqdim olunmuş dərslik komplektləri DQŞ-nin qiymətləndirilməsində keçid balını 
toplamadıqlarından onlar çap olunmamış və yenidən işlənilmək üçün “Kövsər” nəşriyyat-
poliqrafiya müəssisəsinə təqdim olunmuşdur. “Kövsər” nəşriyyatı öz növbəsində 2010-cu ildə 
həmin dərslik komplektlərini yenidən işləyərək qiymətləndirməyə təqdim etmiş və keçid balını 
toplamışdır. Bununla  yanaşı “Kövsər” nəşriyyatının sifariş yolu ilə hazırladığı “Ərəb dili” 
dərslik komplekti də keçid balını toplamışdır. Həmin dərslik komplektlərinin üzərində işçi 
qrupunun rəyləri də nəzərə alınmaqla düzəlişlər aparılmış və təsdiq olunmuşdur.  

Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin 20 oktyabr 2010-cu il tarixli İÇ/1445 nömrəli 
məktubuna uyğun olaraq II siniflər üçün “Fransız dili”, “Alman dili” və “Ərəb dili” dərslik 
komplektləri “Kövsər” nəşriyyatı ilə bağlanmış birbaşa satınalma müqaviləsi əsasında çap 
olunmuşdur. Onların da mövcud şagird kontingentinə uyğun bölgüsü işlənmiş və təsdiq 
olunmuşdur.  

2010-cu ildə ümumi təhsilin kurikulumu əsasında 2011/2012-ci tədris ilinə IV siniflər 
üçün dərslik komplektlərinin hazırlanması və çapı ilə əlaqədar müvafiq işlər görülmüşdür. 
Həmin dərslik komplektlərinin hazırlanması və çapına dair “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 13 
mart 2009-cu il tarixli nömrəsində bildiriş  və bu bildirişə uyğun olaraq “Azərbaycan müəllimi” 
qəzetinin 09 iyul 2010-cu il və “Xalq” qəzetinin 15 iyul 2010-cu il tarixli nömrələrində tender 
elanı dərc olunmuşdur. Tender elanına əsasən 14 lot üzrə 19 adda dərsliyin, 21 adda müəllim 
üçün metodik vəsaitin və 19 adda iş dəftərinin hazırlanması və çapı nəzərdə tutulmuşdur. 



Ümumtəhsil məktəbləri üçün IV sinif dərslik komplektlərinin hazırlanması və çapına dair 
satınalmanın təşkili və keçirilməsi üçün Təhsil Nazirliyinin 29.06.2010-cu il tarixli, 873 nömrəli 
əmri ilə tender komissiyası yaradılmışdır. 

Tenderin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının  Qanununa uyğun 
olaraq keçirilməsi üçün “Əsas şərtlər toplusu” hazırlanmış və Maliyyə və İqtisadi İnkişaf 
Nazirliklərinin, Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin rəy və təklifləri əsasında müvafiq 
düzəlişlər aparıldıqdan sonra Tender Komissiyası tərəfindən təsdiq edilmişdir. 

Tender elanına əsasən 9 nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi 18.08.-20.08. 2010-cu il 
tarixlərində Nazirliyə müraciətlə müvafiq sənədləri təqdim etmişlər. Həmin sənədlər mövcud 
qaydalara uyğun olaraq qeydiyyata alınmış və iştirakçılara “Əsas şərtlər toplusu” təqdim 
olunmuşdur.    

“Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti” və “Dərsliklərin nəşri, çapı və paylanması 
qaydaları” sənədlərinə uyğun olaraq 2011/2012-ci tədris ilinə nəşri mövcud şagird 
kontingentinin 105%-i həcmində nəzərdə tutulan VII-XI sinif dərsliklərinin (Azərbaycan və rus 
dillərində) də hazırlanması və çapının satınalınmasının açıq tender yolu ilə həyata keçirilməsi 
üçün müvafiq tədbirlər görülmüşdür.  

Həmin satınalmanın təşkili və keçirilməsi Təhsil Nazirliyinin 29.06.2010-cu il tarixli 873 
nömrəli əmri ilə tender komissiyası yaradılmışdır.  

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq 
tenderin “Əsas şərtlər toplusu” hazırlanmış, Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinin, 
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin təklifləri nəzərə alınmaqla Tender Komissiyası tərəfindən 
təsdiq edilmişdir. Tender elanı “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 25 iyun 2010-cu il və “Xalq” 
qəzetinin 26 iyun 2010-cu il tarixli nömrələrində dərc edilmişdir. Tender elanına əsasən  
27 lot üzrə VII-XI sinif dərsliklərinin hazırlanması və çapı nəzərdə tutulmuşdur. Tender elanına 
uyğun olaraq 8 nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi 16.07-23.07.2010-cu il tarixlərdə Nazirliyə 
müraciətlə müvafiq sənədləri təqdim etmişlər. Sənədlər mövcud qaydada qəbul edilmiş, 
qeydiyyata alınmış, iştirakçılara “Əsas şərtlər toplusu” verilmişdir.  

Həmin 27 adda VII-XI sinif dərsliyinin (Azərbaycan və rus bölmələri üçün) fənn (13 fənn 
üzrə) proqramlarının yenidən işlənilməsi məqsədilə cari ilin iyun ayında Təhsil naziri cənab 
Misir Mərdanovun yanında Nazirliyin aidiyyəti qurumlarının əməkdaşlarının, alimlərin, Elmi-
Metodik Şuranın aidiyyəti bölmə sədrlərinin, proqram müəlliflərinin, orta məktəb müəllimlərinin 
iştirakı ilə geniş müşavirə keçirilmiş, rəy və təklifkər dinlənilmiş və müvafiq tövsiyələr 
verilmişdir.  

Yenidən işlənmiş “İnsan və cəmiyyət” (X-XI siniflər); “Rus dili” (təlim Azərbaycan 
dilində olan məktəblər üçün, VII-IX, XI siniflər); Russkiy yazık (təlim rus dilində olan məktəblər 
üçün, VII-XI siniflər); “Literatura” (VII, IX siniflər); “Fransız dili” (VII-IX, XI siniflər); “Alman 
dili” (VIII sinif); “İnformatika” (VII sinif), “Yeni tarix” (IX sinif); “Gənclərin çağırışaqədərki 
hazırlığı” (X-XI siniflər); “Zoologiya” (VII-VIII siniflər); “Biologiya” (IX sinif); “Azərbaycan 
Respublikasının fiziki coğrafiyası” (VIII sinif); “Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və sosial 
coğrafiyası” (VIII sinif) proqramları təsdiq edilmiş və Nazirliyin 22.09.2010-cu il tarixli 48-22-
5897/16 nömrəli məktubu ilə nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələrinə təqdim olunmuşdur. Tender 
yolu ilə hazırlanması və çap olunması nəzərdə tutulan yuxarıda adları çəkilən VII-XI sinif 
dərsliklərinin Qiymətləndirmə meyarları hazırlanmış və Təhsil Nazirliyinin 14.09.2010-cu il 
tarxili 1221 nömrəli əmri ilə təsdiq olunmuşdur.      

Ümumtəhsil məktəblərinin I, III, VI və VIII-XI sinifləri üçün dərslik və dərslik 
komplektlərinin bölgü əsasında rayon (şəhər) təhsil şöbələrinin vasitəsilə ümumtəhsil 
məktəblərinə, eləcə də internat məktəb, gimnaziya, lisey və digər təhsil müəssisələrinə, 
Gürcüstanın və Dağıstanın təlim Azərbaycan dilində olan məktəblərinə, eləcə də digər xarici 
ölkələrdə fəaliyyət göstərən “Bazar günü” məktəblərinə çatdırılması və təhvil verilməsini təmin 
etmək üçün müvafiq işlər görülmüşdür. Belə ki, ilk növbədə işin həcmi müəyyənləşdirilmiş, bu 
işə xeyli vaxt sərf olunacağı, yeni tədris ilinin əvvəlinədək dərslik və dərslik komplektlərinin 
ümumtəhsil müəssisələrinə çatdırılmasının və təhvil verilməsinin dövlət əhəmiyyətli məsələ 
olduğu nəzərə alınmış və bu işə dair satınalmanın “Bakı Ş” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə 
birbaşa müqavilə əsasında icra olunmasına razılıq verilməsi üçün Satınalmalar üzrə Dövlət 



Agentliyinə müraciət (№ 48-22-3174/16, 25.05.2010-cu il) edilmişdir. Satınalmalar üzrə Dövlət 
Agentliyinin razılıq məktubuna əsasən (№ İÇ /759, 01.06.2010-cu il), Təhsil Nazirliyinin 
Satınalma komissiyasının qərarına uyğun olaraq müvafiq işlər görülmüş və “Bakı Ş”Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə 08 iyun 2010-cu il tarixli DD-01 nömrəli birbaşa satınalma 
müqaviləsi bağlanmışdır.  

Cari ilin avqust ayının əvvəlinə dərsliklərin təxminən 70%-i təhsil müəssisələrinə 
çatdırılmışdır. Qalan dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitlər  isə dərs ili başlananadək yerlərə 
göndərilmişdir.  

Gürcüstanın və Dağıstanın təlim Azərbaycan dilində olan məktəblərinin də “Ədəbiyyat” 
və “Azərbaycan dili” dərslikləri ilə təmin edilməsi üçün bölgüdə müvafiq miqdarda dərsliklər 
nəzərdə tutulmuşdur. 

Bununla yanaşı, MDB və digər xarici ölkələrdəki “Bazar günü” məktəblərinə, eləcə də 
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının xarici 
ölkələrdəki səfirliklərinə “Əlifba”, “Oxu”, “Azərbaycan dili”, “Ədəbiyyat”, “Azərbaycan tarixi”, 
“Azərbaycan coğrafiyası” və s. dərsliklər, coğrafi xəritələr və digər tədris vəsaitləri 
göndərilmişdir.  

Almaniyanın Humboldt Universitetində Azərbaycan tarixi kafedrasının açılması ilə bağlı 
Təhsil naziri cənab Misir Mərdanov Berlində olarkən həmin kafedraya 150-dən artıq kitab, o 
cümlədən dərsliklər, lüğət, ensiklopediya, coğrafi və tarixi xəritələr və digər tədris ədəbiyyatı 
hədiyyə etmişdir.   

2010-cu ildə “Xüsusi istedada malik uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq potensialının  
inkişafı üzrə Dövlət Proqramı (2006-2010-cu illər)”nın icrası ilə bağlı 1 adda 13000 ədəd vəsait 
(Elementar riyaziyyatın əlavə fəsillərinə dair olimpiada məsələləri – I və II cild) nəşrə 
hazırlanmış və çap olunmuşdur. 

Eləcə də ümumtəhsil məktəblərinin II sinifləri üçün 6 adda, III sinifləri üçün 53 adda 
dərsliyə, müəllim üçün metodik vəsaitə və iş dəftərinə, VIII-XI siniflər üçün 4 adda dərsliyə qrif 
verilmişdir. 

İl ərzində şöbəyə 2059 məktub və ərizə daxil olmuşdur. Onlar məzmunundan və 
mahiyyətindən asılı olaraq araşdırılmış, tədbirlər görülmüş və müvafiq olaraq 
cavablandırılmışdır.  

İl ərzində ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrindən daxil olmuş 1733 adda proqram, 
dərslik, dərs vəsaiti və metodik vəsaitin əlyazması Nazirliyin Elmi-Metodik Şurasının müvafiq 
bölmələrinə müzakirəyə göndərilmişdir. Həmin müzakirələrdən sonra çapa məsləhət görülən və 
ya tövsiyə edilən 1682 adda əlyazması mövcud qaydalara uyğun olaraq sənədləşdirilmiş və 
rəhbərliyə təqdim olunaraq təsdiq edilmişdir. Hesabat dövrü ərzində 980 adda proqrama, 143 
adda dərsliyə, 312 adda dərs vəsaitinə, 247 adda metodik vəsaitə Təhsil Nazirliyinin əmri ilə nəşr 
hüququ (qrifi) verilmişdir.  

Ümumtəhsil məktəb kitabxanalarının iş fəlaiyyətinin yaxşılaşdırılması, kitabxana 
fondlarının zənginləşdirilməsi, nümunəvi məktəb kitabxanalarının yaradılması sahəsində də 
müvafiq işlər görülmüşdür. O cümlədən, Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihənin 1.2-ci 
alt-komponenti (“Yeni tədris materiallarının hazırlanması və məktəb kitabxanalarının 
müasirləşdirilməsi”) (2009-2014-cü illər) çərçivəsində 2010-cu ildə müvafiq tədbirlər 
görülmüşdür.   

Respublikada çap edilmiş bütün təlim və oxu materialları haqqında məlumatları özündə 
əks etdirən Kataloq hazırlanmış və çap edilmişdir. 

Kataloq və Sifariş Vərəqi müşayiətedici məktubla (46-22-3925/16№li, 25.06.2010-cu il 
tarixli) Layihə çərçivəsində seçilmiş 500 məktəbə göndərilmişdir. Kataloq əsasında ümumtəhsil 
məktəblərindən daxil olacaq sifarişlərin təhlil edilməsi, tələb olunan təlim və oxu materiallarının 
müəyyənləşdirilməsi, onların çapı və məktəblərə çatdırılması tədbirlərini həyata keçirilməsi 
məqsədilə Təhsil Nazirliyinin 841№li, 23.06.2010-cu il tarixli əmrilə Komissiya yaradılmışdır. 

Kataloq əsasında doldurulmuş Sifariş Vərəqləri Təhsil Nazirliyinə daxil olmuş və sifariş 
edilmiş materiallar araşdırılmışdır. 



Layihə çərçivəsində seçilmiş 500 məktəbin kitabxana işçiləri haqqında məlumat toplamaq 
məqsədilə müvafiq rayon təhsil şöbələrinə anket vərəqləri (46-22-3811/16№li, 22.06.2010-cu il 
tarixli məktubla) göndərilmiş və daxil olan məlumatlar təhlil edilmişdir. 

Təhsil Nazirliyinin 18.02.2010-cu il tarixli, 11/79 nömrəli əmri ilə TSİİL çərçivəsində 
təşkil edilmiş, nazir müavini İsgəndər İsgəndərovun rəhbərlik etdiyi heyət 9-17 aprel 2010-cu il 
tarixlərində Braziliyaya səfər etmişdir.  

Ümumtəhsil məktəblərinin kitabxana fondlarında olan dərsliklərin, xüsusilə I, II, III və 
IV-XI sinif dərsliklərinin qorunub saxlanılması ilə bağlı rayon (şəhər) təhsil şöbələrinə, digər 
təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə müvafiq tövsiyə və tapşırıqlar verilmişdir.   

Ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklərlə təminatı məsələləri ilə bağlı Nazirliyin “Qaynar 
xətt”indən şöbəyə daxil olan şikayətlər, eləcə də rayon (şəhər) təhsil şöbələrinin müraciətləri 
diqqətlə araşdırılmış və lazımi tədbirlər görülmüşdür.  

Təhsil Nazirliyinin Kollegiyasında baxılması nəzərdə tutulan “2010-2011-ci tədris ilinə 
ümumtəhsil məktəblərinin dərslik  və dərslik komplektləri ilə təminatı vəziyyəti” məsələsi daima 
diqqət mərkəzində olduğundan, bu məsələ Nazirliyin rəhbərliyinin yanında dəfələrlə müzakirə 
edildiyindən onun Kollegiyaya çıxarılmasına ehtiyac duyulmamışdır. 

Ümumtəhsil məktəbləri üçün çap edilmiş və şagirdlərin istifadəsinə verilmiş I, II və III 
sinif dərslik komplektlərinin tətbiqinin monitorinqi, qiymətləndirilməsi və müəllimlərə əməli 
kömək göstərilməsi məqsədilə bu ilin noyabr ayının 29-u və 30-da nazir müavini İsgəndər 
İsgəndərovun rəhbərliyi ilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Nazirliyin müvafiq qurumlarının 
əməkdaşlarının, təhsil işçilərinin, məktəb direktorlarının, metodistlərin, ibtidai sinif 
müəllimlərinin, dərslik müəlliflərinin və nəşriyyat redaktorlarının iştirakı ilə müzakirələr 
keçirilmişdir. 

Ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklərlə təminatı, dərslik siyasətinin həyata keçirilməsi ilə 
bağlı dövri mətbuata müntəzəm olaraq məlumatlar verilmiş, televiziya kanalları tərəfindən 
çəkilişlər aparılmış, çıxışlar edilmişdir. Bu sahədə görülən işlər barədə internetə məlumatlar 
ötürülmüşdür. Carı ilin noyabr, dekabr aylarında respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 
kitabxana-dərslik fonduna dair hesabatların toplanmasına başlanılmış və yekun hesabatları 
araşdırılmışdır.  

Hazırda şöbədə “Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti” sənədinin və onun tərkib 
hissəsi olan digər sənədlərin təkmilləşdirilməsi üzərində iş aparılır. 

Şöbənin əməkdaşları ümumtəhsil məktəblərinin IX və XI siniflərində mərkəzləşdirilmiş 
qaydada keçirilən sınaq və buraxılış imtahanlarında imtahan mərkəzinin rəhbəri və “Ən yaxşı 
müəllim” müsabiqəsində müxtəlif fənn müəllimlərinin açıq dərslərinin təşkili və keçirilməsində 
iştirak etmişlər.  

Hazırda ümumtəhsil məktəblərinin II, IV və V-XI sinifləri üçün nəşri nəzərdə tutulan 
dərsliklərin və müəllim üçün metodik vəsaitlərin tirajının, həcminin, çap formatının və nəşr 
faizinin dəqiqləşdirilməsi üzərində müvafiq işlər görülür. 

Hesabat dövründə şöbədə 7 nəfər əməkdaş fəaliyyət göstərmişdir. 
Şöbə müdiri Faiq Şahbazlı “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanına və  “Əməkdar müəllim” 

fəxri adına layiq görülmüşdür.  
Dərslik və nəşriyyat şöbəsinin qarşısında duran əsas vəzifələr aşağıdakılardır: 

• Ümumtəhsil məktəblərinin IV sinifləri üçün kurikulum əsasında dərslik 
komplektlərinin və VII-XI siniflər üçün dərsliklərin  hazırlanması və çapı 
ilə bağlı tender prosedurunun mövcud qanunvericiliyə uyğun keçirilməsini 
təmin etmək. 

• Tender komissiyasına təqdim olunacaq və tender proseduru baş tutacaq 
təklifləri, dərslik komplektlərini və dərslikləri qiymətləndirmək üçün 
Dərslikləri Qiymətləndirmə Şurasına mövcud qaydada təqdim etmək və 
onun işini əlaqələndirmək. 

• Keçid balını toplamış, maliyyə təklifi qəbul edilmiş və Tender 
komissiyasının qərarına əsasən qalib hesab olunmuş dərslik 
komplektlərinə qrif verilməsi və həmin dərslik komplektlərinin (dərslik və 



müəllim üçün metodik vəsait) çapı üzrə nəşriyyat-poliqrafiya müəssisələri 
ilə müvafiq satınalma müqavilələrinin bağlanmasını təmin etmək. 

• 2011-2012-ci tədris ilinə nəşri nəzərdə tutulan dərsliklərin məzmununun, 
poliqrafik icra keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə orta məktəb 
müəlimlərindən ibarət yaradılmış işçi qruplarının müəllif, elmi redaktor və 
nəşriyyatlarla birgə işini təşkil etmək. 

• Ümumtəhsil məktəblərinin II, IV, V-XI sinifləri üçün dərsliklərin və 
müəllim üçün metodik vəsaitlərin mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq 
çapının təşkili və onların ümumtəhsil müəssisələrinə bölgü əsasında yeni 
dərs ilinin əvvəlinədək çatdırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər görmək. 

• “Ümumi təhsil sistemində dərslik siyasəti” və onun tərkib hissəsi olan 
sənədlərin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər hazırlayıb rəhbərliyə 
təqdim etmək. 

• “Təhsil” Qanunundan irəli gələn məsələlərlə bağlı normativ sənədlərin 
hazırlanmasında iştirak etmək. 

• Məktəb kitabxanalarının oxu materialları, o cümlədən bədii, tədris, 
ensiklopedik, sorğu xarakterli və digər ədəbiyyatlarla zənginləşdirilməsini 
təmin etmək. 

• Xüsusi tipli məktəblər üçün və milli azlıqların dillərində dəsrliklərin 
hazırlanması, nəşri və çapı ilə bağlı müvafiq tədbirlər görmək. 

• Dərslik və dərslik komplektlərinin tətbiqinin nəzəri, təcrübi və texniki 
parametrlərinə, xüsusilə onlarda verilən materialların kurikulumun 
tələblərinə, şagirdlərin yaş səviyyəsinə uyğunluğuna, təlim materiallarının 
planlaşdırılmasına dair vahid proqram və strategiya əsasında treninqlərin 
keçirilməsinin təşkilini təmin etmək və bu sahədə müvafiq ölkələrin 
təcrübəsinin öyrənilməsini davam etdirmək.   

 


