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ДУШАНБЕ-2021 

МУҚАДДИМА 

Муассисаи давлатии “Китобхонаи миллии Тоҷикистон” барои дар 

амал татбиқ намудани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи фаъолияти китобдорӣ», дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тибқи Оиннома ва Нақшаи солона 

фаъолияти худро ба роҳ мондааст. Самтҳои асосии фаъолияти 

Китобхонаи миллӣ аз қонеъ намудани талабу дархости хонандагон бо 

маводи чопиву электронӣ, такмили фонди китобҳо, ташкил ва 

баргузории чорабиниҳои муҳимми илмӣ, фарҳангиву маърифатӣ, 

феҳристнигории анъанавию электронӣ, омодасозиву интишори осори 

илмӣ ва дастурҳои методиву библиографӣ иборат мебошад. 

  

Бояд қайд намуд, ки дар давраи ҳисоботӣ 8 нафар корманди 

Китобхона бо нишони “Аълочии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 5 

нафар “Аълочии матбуоти Тоҷикистон”, 1 нафар “Ифтихорнома”-и 

Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 15 нафар бо 

“Ифтихорнома”-и Китобхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба Ҷашни 

байналмиллалии Наврўз сарфароз гардонида шуданд. 

Бахши умумӣ ва коргузорӣ фаъолияти худро мутобиқи 

Дастурамали коргузории муассиса ба роҳ монда дар давраи ҳисоботӣ 
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447 мактубу дархост қабул кардааст, аз ҷумла 125 адад дархост, 97 адад 

аризаҳои гуногун, 21 пешниҳод, 23 гузориш, 45 адад мактуб аз Дастгоҳи 

иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 112 адад мактуб аз 

вазорату идораҳои чумҳурӣ ва 24 адад мактуб аз хориҷи кишвар. 

Шумораи умумии мукотиботи содиротӣ дар давраи ҳисоботӣ 164 

ададро ташкил медиҳад, аз ҷумла 26 адад мактуб ба Дастгоҳи иҷроияи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 137 адад ба вазорату идораҳои 

дигари ҷумҳурӣ ва 1 адад ба хориҷи кишвар. Дар умум гардиши 

ҳуҷҷатҳои дар бахши умумӣ ва коргузорӣ баррасӣ ва мавриди корбурд 

қарор гирифта дар семоҳаи аввали соли 2021, 611 ададро ташкил 

медиҳад. Аз шумораи умумии ҳуҷҷатҳои воридотию содиротӣ 62 адади 

он бо сабабҳои гуногун иҷро нагардидаанд. 

Фаъолияти шуъбаи котибот. Шуъбаи котибот яке аз сохторҳои 

асосии Китобхонаи миллии Тоҷикистон буда, вазифаи асосии он иҷрои 

дастуру супоришҳои директори Китобхона, таҳияи нақшаи корӣ, 

ҳисобот, гузориш, мактуб, протокол, назорати иҷрои қарорҳои раёсати 

Китобхона, қабул ва коркарди саривақтии ҳуҷҷатҳо мебошад. 

Шуъбаи мазкур дар се моҳи соли ҷорӣ таҳияи 13 протоколи 

маҷлиси назоратии назди директори Китобхона, ҳисоботи семоҳа, 

иҷрои саривақтии мактубҳои воридотию содиротии Китобхона, 

ҷамъоварии ҳисоботи моҳонаи шуъбаҳо ва ғайраро ба анҷом 

расонидааст. 

1. ТАКМИЛ ВА КОРКАРДИ АДАБИЁТ 

Шуъбаи такмили адабиёт. Дар се моҳи аввали соли 2021-ум 7636 

нусха адабиёт ба маблағи умумии 96309 сомонию 30 дирам ба 
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Китобхонаи миллӣ ворид карда шуда, мавриди коркард қарор 

гирифтааст. Аз ҷумла, китобҳо 6967 нусха, маҷаллаҳо 302 нусха, 

нашрияҳои давомноки илмӣ 42 нусха, нотаҳо 3 нусха, диссертатсияҳо 168 

нусха ва СD-DVD 48 донаро ташкил медиҳад. Ба захираи мубодилавии 

эҳтиётӣ 711 нусха китоб ба маблағи умумии 8434 сомонӣ ва бенавишт ба 

шуъбаҳо 90 нусха ба маблағи 1642 сомонӣ ба қайд гирифта шудааст. 

Тавассути мубодилаи байналмилалии китоб бошад 914 нусха ба маблағи 

12947 сомонӣ ба қайд гирифта шудааст. 

Кормандони шуъбаи такмили адабиёт 1111 нусха китобҳои ҳатмӣ, 

5752 нусха адабиёти туҳфашуда аз шахсони алоҳида, 320 нусха китоб аз 

сарчашмаҳои гуногун, 113 нусха маҷаллаи обунавӣ, 14 нусха маҷаллаи 

обунавии хориҷӣ ва 296 нусха китоб аз фонди эҳтиётии Китобхонаро 

қабул намуда, ба дафтари бақайдгирӣ сабт кардаанд. Ба китобҳо барга 

навишта ба шуъбаҳои дахлдор ирсол намудаанд. Баргаҳо аз рўйи 

таснифоти сол, алифбо ва ҷойи нашр ба танзим дароварда шуда ба 

феҳристи фармоишии шуъба захира карда шудаанд. 

Дар давраи ҳисоботӣ кормандони шуъбаи коркарди адабиёт 7076 

номгӯ адабиётро қабул ва коркард намудаанд, ки аз он 3895 нусха бо 

забони тоҷикӣ, 1610 нусха бо забони русӣ, 1332 нусха ба фонди 

захираҳои ёрирасон, 170 нусха рисолаҳои илмӣ, 26 нусха бо забонҳои 

давлатҳои ИДМ ва 42 нусха нашрияҳои давомноки илмӣ мебошанд. 

Ҳамаи адабиёти воридгардидаро кормандони шуъба бо рақами 

инвентарӣ қабул карда, ба тарзи алифбо ҷобаҷо ва барои коркард омода 

месозанд. Китобҳои тозанашр ба соҳаҳо ҷудо гардида, аз рўи ҷадвали 
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Таснифоти даҳгонаи универсалӣ (ТДУ) рақамгузорӣ карда шуда,  дар 

барномаи “ALEPH” ворид карда мешаванд. 

Дар се моҳи соли ҷорӣ ба 990 нусха китоби тозанашр аз рўи ҷадвали 

Таснифоти даҳгонаи универсалӣ (ТДУ) рақам гузошта шуда, ҳамин 

миқдор барга (як нусхагӣ) ва 2970 дона барга (се нусхагӣ) чоп гардидааст. 

Ҳамчунин, дар ин давра  ба 170 дастхат рақам гузошта шудааст. 

Кормандони шуъба феҳристи хизматӣ бо забони тоҷикӣ, русӣ, 

феҳристи авторефератҳо, диссертатсияҳо, нашрияҳои давомноки 

илмиро таҳрир карда, баргаҳои фарсудашудаи қуттиҳои феҳристро аз 

нав барқарор карданд. 

Дар ин давра ба миқдори 3810 адад рақамҳои инвентарии китобҳои 

такрорнашр дар баргаҳои феҳристи хизматӣ гузаронида шуда, оид ба 

рақамҳои инвентарӣ, рамзбандӣ (штрих код) ва соли китобҳо ба шуъбаи 

феҳристнигорӣ маълумот фиристода шудааст. 

Кормандони шуъбаи коркарди адабиёт дар давраи ҳисоботӣ барои 

5800 нусха брошюра санади соқит (акт) тартиб дода пешниҳод 

намудаанд. 

Кормандони шуъбаи феҳристнигорӣ 33355 нусха китобро сабти 

библиографӣ намуда дар барномаи «ALEPH» ҷой кардаанд. Ҳамзамон, 

4500 тасвири электронии библиографии китобҳо тибқи талаботи 

барномаи «ALEPH» шифргузорӣ карда шудааст. 

Инчунин, 2033 адад баргаи китобҳои тозанашр ва 3986 адад 

рақамҳои инвентарии нусхаҳои иловагӣ аз шуъбаи коркарди адабиёт 

қабул карда шудааст, ки аз онҳо 656 адад баргаҳои тозанашр, 866 адад 

рақамҳои инвентарии нусхаҳои иловагӣ ба забони русӣ, 1208 адад 
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баргаҳои тозанашр, 3094 адад рақамҳои инвентарии нусхаҳои иловагӣ ба 

забони тоҷикӣ, 9 адад баргаҳои тозанашр ба забонҳои халқҳои собиқ 

Иттиҳоди Шӯравӣ, 158 адад баргаҳои тозанашри рисолаҳои илмӣ, 2 адад 

баргаҳои тозанашри Изографика, 3 адад рақамҳои инвентарии нусхаҳои 

иловагӣ ба забонҳои халқҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, 4 адад рақамҳои 

инвентарии нусхаҳои иловагии Карты, 13 адад рақамҳои инвентарии 

нусхаҳои иловагии Известия ва 6 адад рақамҳои инвентарии нусхаҳои 

иловагии Труды мебошанд. 

Дар се моҳи аввали соли ҷорӣ аз ҷониби кормандони шуъба дар 

толори хизматрасонӣ ба 5426 нафар хонанда хизмат расонида шудааст, 

ки аз инҳо 868 нафар ба феҳристи анъанавӣ ва 4558 нафар ба феҳристи 

электронӣ марбут мебошанд. 

Яке аз масъалаҳои муҳим дар самти такмил, коркард ва 

хизматрасонӣ ба хонандагон ин корношоям гардидани китобҳо дар 

натиҷаи истифодаи зиёд мебошад. Вобаста ба ин масъала бахши 

таъмир ва тармими ҳуҷҷатҳо дар давраи ҳисоботӣ як қатор корҳоро 

ба анҷом расонидааст. Дар семоҳаи аввали соли 2021 аз тарафи бахш, 

шуъба ва марказҳои Китобхона 15 адад дархост ба бахши таъмир ва 

тармим ворид гардидааст, ки тибқи онҳо 660 нусха адабиёт таъмир 

гардиданд. 

Дар мавриди фаъолияти бахши таъмир ва тармим метавон гуфт, 

ки бо истифода аз имконоти мавҷуда талаботи шуъбаҳои 

хизматрасониро қонеъ намуда истодааст, аммо боз ҳам мушкили асосӣ 

нарасидани таҷҳизоти зарурии таъмир ва тармим мебошад. Бинобар ин, 

барои фаъолияти босамари бахши мазкур дар оянда ба назар 
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гирифтани ин мушкилот дар барномаи рушди Китобхона зарур 

мебошад. 

2. КОРҲОИ ИЛМӢ – ТАҲҚИҚОТӢ 

Таҳия ва тадвини китоб дар мавзӯъҳои гуногун, таҳияи дастурҳои 

методӣ ва библиографӣ, тарҷума, баргардон ва нашри осори 

арзишманди ниёгон ва анҷом додани пажӯҳишу таҳқиқот дар соҳаи 

китобу китобдорӣ яке аз вазифаҳои муҳимми Китобхонаи миллии 

Тоҷикистон ба шумор меравад.   

Дар самти баргардон, таҳия ва нашри осори арзишманди ниёгон ва 

ҳамчунин осори илмӣ-таҳқиқотие, ки муҳаққиқони дохилию хориҷӣ 

оид ба таърих, фарҳанг, расму оини миллати тоҷик дар давраҳои 

гуногуни таърихӣ таълиф намудаанд, Маркази “Тоҷикшиносӣ” корҳои 

муҳиммеро ба сомон расонида истодааст. Дар семоҳаи аввали соли 2021 

аз  сарчашмаҳои гуногун оид ба таҳияи китоби навбатии силсилаи 

“Тоҷнома”, ки бо номи “Суғд” ба нақша гирифта шудааст, дар ҳаҷми 109 

саҳифа мавод гирдоварӣ ва тарҷума шудааст. Ҳамчунин, ҷобаҷогузории 

поварақҳои китоби Муҳаммадризо Ноҷӣ “Фарҳанг ва тамаддуни исломӣ 

дар қаламрави Сомониён” дар ҳаҷми 61 саҳифа ба анҷом расонида 

шудааст.  

Дар ин давра таҳрири китоби “Машғалаҳо дар Туркистон”-и А. 

Арандаренко дар ҳаҷми 762 саҳифа ва китоби «Саёҳат ба Осиёи Миёна»-

и А. Вамбери дар ҳаҷми 103 саҳифа анҷом дода шудааст. 

Ҳамин гуна корҳои тарҷума, баргардон ва нашри осор аз ҷониби 

Маркази “Конуни забони тоҷикӣ” ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ низ 

ба анҷом расида истодааст. Аз ҷумла, дастури библиографии 
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«Библиографияи забоншиносӣ» (аз соли 1985 то соли 2019) дар ҳаҷми 

500 саҳифа мураттаб гардида дар фурсатҳои наздик барои чоп 

пешниҳод мегардад. Корҳои таҳрирӣ ва овонигории луғати «Фарҳанги 

рўзи сухан» бошад идома дорад. 

Луғати «Фарҳанги рўзи сухан» ба сарпарастии доктор Ҳасан Анварӣ, 

ба фарқ аз «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ва «Луғатномаи Деҳхудо», ки 

тамоми калимаҳои таркиби луғавии моро гирд овардаанд, аз калимаҳое 

фароҳам омадааст, ки имрўз корбурд доранд. Инҳо калимаҳое ҳастанд, 

ки дар тамоми соҳаҳои илму амали рўзгор мавриди истифодаанд, хоҳ аз 

забонҳои аврупоӣ ворид шуда бошанд, хоҳ аз русию арабӣ ва дигар 

забонҳо. Фарҳанги мазкур аз назари забоншиносӣ низ бартариҳои зиёд 

дорад, дар он овонигорӣ, нишон додани ҷузъҳои калимаи мураккаб, 

тааллуқоти калима ба ҳиссаи нутқ, аз кадом забон иқтибос шудани 

калима, шакли аслии калима дар забони асл, дар кадом риштаи илм ё 

соҳаи фаъолият ба кор рафтани калима нишон дода шудааст. Ҳамчунин 

таркибҳо ва ибораҳои фразеологии аз калима сохташуда низ оварда 

шудааст. 

Дар семоҳаи аввали соли ҷорӣ аз ҷониби кормандони Марказ 

баргардони китоби “Мухтасар-ул-булдон”-и Ибни Фақеҳ дар ҳаҷми 260 

саҳифа ба анҷом расонида шуда, тасҳеҳу таҳрири он идома дорад. 

Яке аз самтҳои асосии фаъолияти шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва 

китобҳои нодир баргардон, таҳия ва нашри осори арзишманди 

гузаштагон мебошад, ки то кунун зарфиятҳои илмии шуъбаи мазкур ба 

таври лозим истифода нашудааст. Дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби 

кормандони шуъба таҳрири ҷилди аввали китоби “Табақоти носирӣ” ба 
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анҷом расонида шуда, ҷилди дуюми китоби мазкур мавриди таҳрир 

қарор дорад. Таҳияи “Феҳристи нусхаҳои хаттии Китобхонаи миллии 

Тоҷикистон” низ аз ҷониби кормандони шуъба ба роҳ монда шудааст ва 

кор дар ин самт идома дорад. Ҳамчунин, тарҷумаи китоби “Синий 

мулук-ил-арз ва-л-анбиё” аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ идома 

дорад.  

Дар семоҳаи аввали соли 2021 аз Китобхонаи миллии Фаронса 

тариқи шабакаҳои интернетӣ шакли электронии 2 нусхаи хаттӣ ба 

фонди шуъба ворид гардидааст. 

Кормандони шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва китобҳои нодир дар 

давраи ҳисоботӣ фонди Гӯшаи фарҳангии Эронро, ки ба тавозуни 

шуъбаи мазкур гузаронида шудааст, таҳлил ва ташхис намуда теъдоди 

8000 китобро барои таҳлили диншиносӣ омода намуданд.   

Ёдовар мешавем, ки шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва китобҳои нодир 

дорои “Осорхонаи китоб” мебошад, ки дар се моҳи нахусти соли 2021-

ум 1123 нафар меҳмонон аз дохил ва хориҷи кишвар аз ин осорхона 

дидан намудаанд. 

Фаъолияти шуъбаи илмӣ ва таҳқиқотӣ. Бо мақсади таҳлил, 

таҳқиқ, омўзиш ва муайян намудани омилҳои монеасози равандҳои 

инноватсионии фаъолияти китобдорӣ, шуъбаи илмӣ ва тадқиқотӣ як 

қатор корҳоро ба анҷом мерасонад. 

Дар давраи ҳисоботӣ шуъбаи илмӣ ва таҳқиқотӣ дар ҳамкорӣ бо 

шуъбаҳои дастхатҳои Шарқ ва китобҳои нодир, матбуоти даврӣ, 

Медиатекаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти муассиса 

чор лоиҳаро таҳия намудаанд. Ҳамчунин, шуъбаи мазкур лоиҳаи нақша-
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чорабиниҳои “Барномаи рушди Китобхонаи миллии Тоҷикистон барои 

солҳои 2022-2027”-ро таҳия намудааст.  

Кормандони шуъбаи илмӣ ва таҳқиқотӣ дар давраи ҳисоботӣ чанде 

аз  мақола ва маълумотномаи мухтасари китобҳои тозанашрро дар 

сомонаи интернетии Китобхона нашр намудаанд. 

Кормандони шуъбаи мазкур оид ба воридшавии китобҳои 

тозанашр тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

супоридани нусхаҳои ҳатмии ҳуҷҷатҳо” тадқиқот бурда истодаанд. 

Инчунин, аз ҷониби кормандони шуъба маводи тавсиявӣ дар 

мавзӯи “Фонди Китобхона дар истилоҳ ва тавсиф” дар ҳаҷми 50 саҳифа 

гирдоварӣ гардидааст ва кор дар ин самт идома дорад. 

2.1. ИШТИРОК ДАР КОНФЕРЕНСИЯҲО, СИМПОЗИУМҲО,  

СЕМИНАРҲОИ ИЛМИИ ҶУМҲУРИЯВӢ ВА 

БАЙНАЛМИЛАЛӢ 

Дар семоҳаи аввали соли 2021 бо дарназардошти вазъи 

эпидемиявии ҷаҳон як қатор конфронсу семинарҳое, ки дар робита ба 

соҳаи китобу китобдорӣ дар кишварҳои гуногуни олам ба таври маҷозӣ 

(онлайн) доир гардиданд кормандони Китобхонаи миллии Тоҷикистон 

дар чанде аз онҳо ширкат ва суханронӣ карданд. Аз ҷумла: 

- мулоқоти маҷозии директори Китобхона Файзализода Ҷумахон 

Хол бо директори иҷроияи компанияи АНТИПЛАГИАТ Юрий Чехович 

санаи 26-уми январ; 

- иштироки кормандони Китобхона дар онлайн-семинар таҳти 

унвони “Таъминоти методии фаъолияти муассисаҳои иҷтимоӣ-
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фарҳангӣ”, ки бо ташаббуси Китобхонаи давлатии Русия санаҳои 18-25-

26-уми феврал баргузор гардида буд; 

- мастер-класси онлайн, ки аз тарафи Маркази минтақавии 

ИФЛА/ПАК-и Осиёи Марказӣ ва мутахассисони Хадамоти мавқуф 

гузоштан ва тармимкунандаи Донишкадаи Шарқшиносӣ ба номи Абў 

Райҳони Берунии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ўзбекистон таҳти 

унвони «Истеҳсоли  муқоваи  локӣ аз таҷрибаи устодони Бухоро» санаи 

24-уми феврал; 

- форуми байналмилалӣ таҳти унвони «Ҳамкории китобхонаҳо: 

дастовардҳо ва дурнамои ҳамкориҳои шарикии дарозмуддат», санаҳои 

11-12-уми март; 

- онлайн гуфтугўи муовини директори Китобхона Маҳмудов 

Гадобек бо сардори шуъбаи байналмилалии Китобхонаи давлатии 

Русия Ирина Гайшун оид ба масъалаҳои тармим ва нигоҳдории махзани 

дастхатҳо ва адабиёт, такмили ихтисоси мутахассисони китобхона, 

дастгирии давлатии китобхона ва ғайра. 

3. ФАЪОЛИЯТИ БИБЛИОГРАФИИ ШУЪБАҲО ВА ТАҲИЯИ 

ДАСТУРҲО 

Аз ҷониби кормандони шуъбаи библиографияи миллӣ дар 

семоҳаи аввали соли 2021 чор дастур; бахшида ба 30-солагии 

Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон: Феҳристи адабиёт дар ҳаҷми 200 

саҳифа, «Тоҷикистон – кишвари сайёҳӣ» бахшида ба соли рушди деҳот, 

сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ: Феҳристи адабиёт дар ҳаҷми 150 саҳифа, 

«Шоири ошёни баланд» бахшида ба 110-солагии Мирзо Турсунзода: 

Феҳристи адабиёт дар ҳаҷми 200 саҳифа ва бахшида ба 90-солагии 
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Муъмин Қаноат: Феҳристи адабиёт дар ҳаҷми 150 саҳифа таҳия 

гардидааст.  

Дар се моҳи аввали соли равон аз тарафи кормандони шуъбаи 

библиогарфияи миллӣ дар умум 36 мақола дар сомонаи Китобхона ба 

нашр расидааст. 

Кормандони шуъба тавассути барномаи «Библиограф» 6679 барга 

ба феҳристи электронии шуъба ворид намудаанд. Дар ин муддат ба 

қуттиҳои феҳристи мураттабии шуъба 3711 барга аз рўйи соҳаҳо ворид 

карда шудааст. 

Ҳамчунин аз рўйи 66 нусха маҷалла ва 471 нусха рўзнома доир ба 

мавзўъҳои гуногун мақолаҳо интихоб ва тасвири библиографӣ карда 

шудаанд. Кормандони шуъба аз қуттиҳои картотекаҳо 5465 баргаро 

таҳрир намуда, 20 баргаи фарсудашуда ва 17 қисмати онҳо (рубрикаҳо)-

ро иваз намуданд. 

Ҳайати кормандони Медиатекаи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон фаъолияти ҳамарўзаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмонро, ки ба беҳтаргардонии сатҳи зиндагии мардум ва таъмини 

рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат равона гардида, аз баргузории 

сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат, иштирок дар чорабиниҳои 

муҳимми сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва ифтитоҳи иншооти наву 

замонавии таъйиноти гуногун, сафарҳои расмию давлатӣ ба мамолики 

хориҷӣ, ташрифи сарони дигар кишварҳо ба Тоҷикистон ва 

машваратҳои корию суҳбатҳо бо намояндагони сохторҳои давлатӣ, аҳли 

заҳмат ва сокинони кишвар иборат аст ва дар матбуоти давриву 
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сомонаҳои интернетии дохиливу хориҷӣ ба таври васеъ инъикос 

мешаванд, гирдоварӣ, пажўҳиш ва библиографинамоӣ карда, ба доираи 

васеи хонандагон пешниҳод мекунанд. 

Дар семоҳаи аввали соли 2021 кормандони Медиатека дар маҷмӯъ 

3279 адад мавод гирдоварӣ намуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 

гузашта бамаротиб зиёд мебошад. Инчунин, 26 адад тасвири 

аналитикии китобҳоро ба анҷом расониданд. 

Дар давраи ҳисоботӣ ба фонди Медиатека 3 номгӯ китоби тозанашр 

оид ба фаъолияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон ворид гардидааст, ки ҳамагӣ коркард ва дар шакли 

хабар дар сомонаи Китобхона муаррифӣ гардиданд. 

Ҳамчунин, тасвири библиографии 689 баргаи китобӣ дар давоми се 

моҳ ба анҷом расонида шудааст. 

Аз шабакаҳои интернетӣ кормандони Медиатека дар маҷмӯъ 56 

адад мавод ҷамъоварӣ намудаанд. 

Аз ҷониби кормандони шуъбаи адабиёти хориҷӣ дар умум 95 

нусха китоби навворидшуда қабул ва коркард карда шудааст. Дар 

баробари ин 2329 адад баргаҳои фарсудашуда аз феҳристи анъанавии 

шуъба иваз карда шуданд. 

Ҳамчунин, барои 2016 нусха китоби корношоямгардида аз тарафи 

кормандони шуъбаи адабиёти хориҷӣ санади соқит (АКТ) тартиб дода 

шудааст.  

Дар назди шуъбаи адабиёти хориҷӣ гӯшаи чанде аз кишварҳои 

хориҷӣ фаъолият менамоянд, ки дар асоси ҳамкорӣ бо онҳо мубодилаи 

байналмилалии китоб ба роҳ монда мешавад.  
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4. ТАКМИЛИ ИХТИСОС 

Яке аз самтҳои асосии фаъолияти Китобхона, дар баробари коркард 

ва табъу нашри асарҳои марбут ба таърихи миллат, дастурҳои методиву 

феҳристномаҳо, ин такмили ихтисоси китобдорони ҷумҳурӣ бо 

роҳандозии курсҳои гуногуни омўзишӣ мебошад. Дар ин замина 

Китобхона ҳамасола курсҳои кўтоҳмуддати такмили ихтисосро доир 

менамояд. 

Кормандони Маркази такмили ихтисос дар давраи ҳисоботӣ 

китобдорони Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявиро ба курси кўтоҳмуддати 

«Фаъолияти китобдорӣ ва иттилоотӣ» дар ҳаҷми 36  соат ҷалб намуданд. 

Дар се моҳи аввали соли 2021-уми 23 нафар таҷрибаомўзон аз 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон, Донишкадаи 

давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзодава, 

Коллеҷи фарҳанги ба номи П. Буйдоқов дар марказҳо ва шуъбаҳои 

гуногуни Китобхона ба таҷрибаомўзии истеҳсолӣ фаро гирифта 

шуданд. 

Ҳамчунин сардорон ва муовинони марказ ва бахшу шуъбаҳои 

Китобхона дар давраи ҳисоботӣ ба курси кӯтоҳмуддати “Ҳуҷҷатнигорӣ” 

фаро гирифта шуданд. 

5. ХИЗМАТРАСОНӢ БА ХОНАНДАГОН 

Таҳлили фаъолияти бахши бақайдгирии шуъбаи хизматрасонӣ ба 

муштариён нишон дод, ки аз оғози фаъолият то ба имрўз 222585 нафар 

узви Китобхонаи миллии Тоҷикистон шудаанд. Дар семоҳаи аввали 



15 
 

соли 2021 ба узвияти Китобхона 5387 нафар қабул карда шудааст, ки 

нисбат ба ҳамин давраи соли 2020-ум 1053 нафар кам мебошад. 

Ба толорҳои шуъбаи хизматрасонӣ ба муштариён, ки фарогири 

толори хониш, толори тиб ва табиатшиносӣ ва толори ҳуқуқ ва фалсафа 

мебошад, дар давраи ҳисоботӣ 27949  нафар хонанда ташриф оварда, ба 

онҳо ҷиҳати дастрас намудани беш аз 37760 нусха адабиёт хизмат 

расонида шудааст, ки ин шумора дар муқоиса ба семоҳаи аввали соли 

қаблӣ 6307 нафар хонанда ва 11762 нусха китоб кам мебошад. Аз ҷумла:  

№ Номи муассисаи таълимӣ Хонандаг

он 

1 Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 739 

2 Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

Абӯалӣ ибни Сино  

250 

3 Донишгоҳи омўзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ 205 

4 Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 88 

5 Донишгоҳи техники Тоҷикистон ба номи М. Осимӣ  78 

6 Донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон 71 

7 Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншо 

Шоҳтемур 

49 

8 Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмати Тоҷикистон 42 

9 Донишкадаи молия ва иқтисоди Тоҷикистон 36 

10 Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба 

номи С. Улуғзода 

35 

11 Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон 31 

12 Филиали Донишгоҳи Москва дар Тоҷикистон (МГУ) 23 
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13 Донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайни 

Тоҷикистон 

14 

14 Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми 

Аъзам Абӯҳанифа  

14 

15 Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба 

номи С. Раҳимов 

13 

16 Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати 

Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода 

12 

17 Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

26 

18 Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

19 

19 Хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ  1554 

20 Хонандагони литсей ва гимназияҳо 231 

21 Хонандагони коллеҷҳо 161 

22 Маъюбон 15 

23 Шахсони хориҷӣ 11 

24 Хонандагони муқаррарӣ 359 

25 Ва хонандагоне, ки корти худро барқарор кардаанд 1680 

 

Ба толори хониши шуъбаи матбуоти даврӣ дар ин давра ҳамагӣ 

2876 нафар хонанда муроҷиат кардаанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 

2020-ум 119 нафар хонанда зиёд мебошад. Ин миқдор хонанда 12793 

бастаи рӯзнома ва маҷалларо мавриди мутолиа қарор додаанд. Дар 

дигар толорҳои хизматрасонӣ, аз қабили шуъбаи адабиёт доир ба 
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фарҳанг ва ҳунар ба 1678 нафар хонанда 2269 адад мавод, 

библиографияи миллӣ ба 618 нафар хонанда 613 адад мавод, шуъбаи 

нигоҳдории депозитарӣ ба 863 нафар хонанда 684 нусха китоб, 

абонементи байни китобхонаҳо ба 1219 нафар хонанда 1463 нусха китоб, 

шуъбаи хизматрасонӣ ба маъюбон ба 457 нафар хонанда 120 нусха китоб 

ва 281 маводи электронӣ, шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва китобҳои нодир 

ба 1194 нафар хонанда 2501 нусха китоб, шуъбаи хизматрасонии 

библиографӣ ба 392 хонанда 1268 нусха китоб, шуъбаи адабиёти хориҷӣ 

ба 5875 нафар хонанда 3092 нусха китоб, шуъбаи кӯдакон ва наврасон ба 

8906 нафар хонанда 30776 нусха китоб, шуъбаи адабиёти техникӣ ва 

илмҳои дақиқ ба 2064 нафар хонанда 4376 нусха китоб, толори хониши 

электронии шуъбаи автоматикунонии раванди китобдорӣ-иттилоотӣ ба 

14988 нафар хонанда 3856 адад маводи электронӣ, шуъбаи нигоҳдории 

рисолаҳои илмӣ ба 2433 нафар хонанда 2068 нусха адабиёт ва шуъбаи 

нигоҳдории китоб 12753 нусха китоб пешниҳод намудаанд. Аз 

нишондиҳандаҳои омории зикргардида маълум мешавад, ки шумораи 

умумии хонандагон ва диҳиши адабиёт дар семоҳаи авали соли 2021-ум 

71482 нафар хонанда ва 112536 нусха китобро ташкил медиҳад, ки ин 

шумора дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2020-ум 35821 нафар хонанда 

ва 8149 нусха китоб кам мебошад.  

Дар семоҳаи аввали соли 2021 ба воситаи шуъбаи такмили адабиёт 

ба толори хониши шуъбаи хизматрасонӣ ба муштариён 45 нусха китоб 

ворид гардидааст. Фонди шуъбаи мазкур аз 64837 нусха китоб иборат 

мебошад ва кормандони шуъба барои пуррагардонии феҳристи 
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анъанавӣ ва идома додани феҳристи электронии фонди шуъба дар 

давраи ҳисоботӣ барои 3350 нусха китоб барга омода намуданд. 

Бо мақсади хизматрасонии саривақтӣ ва босифат ба хонандагон 

шуъбаи матбуоти даврӣ дар давраи ҳисоботӣ як қатор корҳоро ба 

анҷом расонидааст. Аз тарафи кормандони шуъба 22 номгӯйи 

рӯзномаҳои соли нашри 1984-2017 бо тартиби дурусту бастабандии 

босифат барои муқовабандӣ омода карда шудааст, ки дар маҷмӯъ 221 

бастаро ташкил медиҳад, вале ин кор амалӣ нагардидааст. 

Бо мақсади қонеъ намудани талаботи рӯзмарраи хонандагон бо 

рӯзномаҳои тозанашр ҳар ҳафта ба шуъба 51 номгӯи рӯзномаҳои 

тоҷикӣ, русӣ ва ӯзбекӣ ворид мешаванд, ки 37 номгӯи он дар асоси 

нусхаи ҳатмӣ ва 40 номгӯ нусхаи обунавӣ мебошад. Ҳамзамон моҳе як 

маротиба ба шуъба 21 номгӯйи маҷаллаҳои тозанашр дар асоси нусхаи 

ҳатмӣ ва обунавӣ ворид мешавад. Аз шаҳру ноҳияҳои кишвар бошад ҳар 

моҳ ё дар 3 моҳ як маротиба 45 номгӯи рӯзномаҳо дар асоси нусхаи 

ҳатмӣ ворид мешаванд.  

Дар давраи ҳисоботӣ ба фонди шуъба 716 нусхаи рӯзномаву 

маҷаллаҳо бо забони тоҷикию русӣ ва ӯзбекӣ ворид шудааст, ки аз ин 

теъдод 597 нусхаро рӯзномаҳои ҳатмӣ, обунавӣ, ноҳиявӣ ва 287 нусхаро 

маҷаллаҳо ташкил медиҳанд. 

Дар ин давра аз шуъбаи такмили адабиёт рӯзномаву ҳафтаномаҳое, 

ки аз ҷониби вазорату идораҳо туҳфа шудааст ба фонди шуъба ворид 

карда шудааст. Аз ҷумла, рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ 5096 нусха, ноҳиявӣ 

1535 нусха, рӯзномаҳо бо забони русӣ 411 нусха ва маҷмӯан 7042 нусхаи 
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рӯзномаву ҳафтаномаҳо, ки фарогири солҳои 2017-2020 мебошанд, қабул 

ва бастабандӣ карда шудааст. 

Дар соли сипаригардида ба фонди шуъбаи хизматрасонӣ ба 

маъюбон 238 нусха китоб ворид гардидааст, ки аз ин номгў 200 нусха бо 

забони тоҷикӣ ва 38 нусха бо забони русӣ мебошад. 

Шуъбаи абонементи байни китобхонаҳо дар асоси ҳамкорӣ бо 

китобхонаҳои вилоят ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ба воситаи 

абонементи байни китобхонаҳо 4 нусха китоб ба вилояти Хатлон, 1  

нусха  ба вилояти Суғд ва 40 нусха ба ноҳияҳои тобеи марказ ирсол 

кардааст. 

Дар ин муддат кор бо хонандагони қарздор аз ҷониби кормандон 

пурзўр гардида 1010 нусха китоб баргардонида шудааст, ки ин 

нишондод назар ба ҳамин давраи соли гузашта 76 нусха зиёд мебошад ва 

кор дар ин самт идома дорад.  

Дар давраи ҳисоботӣ ба фонди шуъба 344 нусха адабиёт ворид 

гардидааст, ки  нисбат ба семоҳаи аввали соли 2020-ум 198 нусха зиёд 

буда, аз ин теъдод 336 нусха бо забони тоҷикӣ ва 8 нусха бо забони русӣ 

мебошад. Адабиёти воридгардида мувофиқи тартиб ба феҳристи 

мураттабӣ, алифбоӣ ва электронӣ гузаронида шуда, барои истифодаи 

хонандагон  омода  карда  шудааст. 

Шуъбаи нигоҳдории депозитарӣ ҷиҳати тасвирбардории 

китобҳои нодири фонди шуъба ва ба ҳамин тариқ ба шакли электронӣ 

нигоҳдошти онҳо бо шуъбаи АРКИ ҳамкориро ба роҳ монда, дар давраи 

ҳисоботӣ 21 нусха китобро барои нусхабардорӣ ҷудо намудааст, ки 16 

адади он барои нусхабардорӣ супорида шудааст. Чунин раванди 
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фаъолият баҳри муҳофизати фонди китобҳои нодири шуъба 

нигаронида шудааст. Ҳамчунин, кормандони шуъба барои таҳияи 

феҳристи электронии китобҳои фонди шуъба 6203 адад баргаро ба 

шакли электронӣ гардонидаанд. 

Шуъбаи нигоҳдории китоб дар давоми се моҳи соли 2021 аз 

махзанҳои китобии дар тавозуни худ қарордошта 12753 нусха китобро ба 

шуъбаҳои хизматрасонии Китобхона пешниҳод намудааст, ки нисбат ба 

ҳамин давраи соли 2020-ум 3643 нусха китоб кам мебошад. Шуъбаи 

мазкур дар самти қабули китобҳои навворидшуда, пешниҳоди китоб 

ҷиҳати воридсозӣ ба барномаи ALEPH ва дигар хизматрасониҳо бо 

дигар шуъбаҳо корҳои зиёдеро ба сомон расонида истодааст.  

Барои ғанӣ гардонидани фонди шуъбаи нигоҳдории китоб дар ин 

давра 5530 нусха китоб, аз ҷумла 3895 нусха ба забони тоҷикӣ, 1610 нусха 

ба забони русӣ ва 25 нусха китоб ба забонҳои ИДМ ба шуъба ворид 

гардидааст. Ҳамаи китобҳои ба шуъба воридгардида аз рўи рақами 

инвентарӣ дар рафҳои китобӣ ҷобаҷо гузошта шудаанд. Дар баробари 

хизматрасонӣ ба хонандагон кормандони шуъба ба 1462 нусха маводи 

чопӣ барга навишта баргаҳои онҳоро дар феҳристи топографии шуъба 

ҷобаҷо гузоштаанд. Дар давраи ҳисоботӣ 870 нусха автореферат ба 

шуъбаи рисолаҳои илмӣ супорида шудааст. 

Кормандони шуъбаи адабиёт доир ба фарҳанг ва ҳунар дар 

давраи ҳисоботӣ 221 адад маводро аз сарчашмаҳои гуногун оид ба 

фарҳанг ва ҳунари Тоҷикистон ҷамъоварӣ намудаанд. Ҳамчунин, 814 

адад баргаи маҷаллаву рӯзномаҳои чопшударо дар қуттиҳои феҳрист 

ҷобаҷогузорӣ намуда, рӯйхати зиёда аз 16500 нотаро тафтиш намудаанд. 
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Аз тарафи кормандони шуъбаи мазкур 11 адад мақола низ дар 

мавзӯъҳои гуногун дар сомонаи Китобхона ба нашр расидааст. Шуъбаи 

адабиёт доир ба фарҳанг ва ҳунар ҳамкориро бо ниҳодҳои фарҳангии 

марбута ба роҳ монда, дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби Кумитаи 

телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 260 адад 

хониши бадеӣ ба шуъбаи мазкур ворид гардидааст. 

Шуъбаи кӯдакон ва наврасони Китобхона шуъбаи махсусест, ки 

фаъолияти он ҷиҳати хизматрасонӣ ба хонандагони хурдсол ба роҳ 

монда шудааст. Шуъбаи мазкур яке аз шуъбаҳои асосии хизматрасонӣ 

ба ҳисоб рафта дар се моҳи аввали соли ҷорӣ 8906 нафар хонанда сабти 

ном шудааст, ки онҳо 30776 нусха китобро мавриди мутолиа қарор 

додаанд. 

Ҷиҳати ғанӣ гардонидани фонди шуъба дар давраи ҳисоботӣ аз 

тарафи шуъбаи такмили адабиёт ба миқдори 102 нусха адабиёти 

бачагона ворид гардида мавриди коркард ва истифода қарор дода 

шудааст. 

Ҳамчунин, кормандони шуъбаи мазкур дар ин давра 17 хабару 

гузоришро таҳия ва дар сомонаи Китобхона ба нашр расониданд.   

Кормандони шуъбаи хизматрасонии библиографӣ аз шабакаҳои 

интернетӣ дар мавзӯъҳои дастовардҳои миллӣ ва пешрафту тараққиёти 

кишвар 10 адад мавод ҷамъоварӣ намудаанд. Ҳамчунин, 1701 адад 

маълумотнома (қомуснома, луғат ва ғайраҳо) бо забони русӣ, ки  аз соли 

2012 то 2020 ба Китобхона ворид шудаанд, барои омода намудани 

дастури библиографии “Нишондоди тавсиявӣ” аз шуъбаи коркарди 

адабиёт ва феҳристи  Китобхона  ҷустуҷӯ   намуда, аз рӯи соҳа ва алифбо 
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ҷобаҷо намуданд. Матни электронии дастури библиографии 

“Нишондоди тавсиявӣ” ба роҳбарияти Китобхона пешниҳод карда 

шудааст. 

Дар давраи ҳисоботӣ ба шуъбаи мазкур 3 нусха китоб ва 40 нусха 

маҷалла, ки соли нашрашон 2015-2019 мебошад, қабул ва коркард 

шудааст. 

Дар давоми се моҳи аввали соли равон ба шуъбаи нигоҳдории 

рисолаҳои илмӣ ба миқдори 169 нусхаи дастнависи рисолаҳои илмӣ (76 

нусха ба забони тоҷикӣ, 93 нусха ба забони русӣ), 159 нусха автореферат, 

5 адад фитта (диск) ва аз ҷониби муроҷиаткунандагони «Толори 

кормандони илм» 151 нусха шакли электронии рисолаҳои номзадию 

доктории дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимояшуда ворид гардидааст ва 

кормандони шуъба онҳоро ба феҳристи электронӣ ворид намуданд. 

Айни ҳол теъдоди умумии фонди авторефератҳои шуъбаи нигоҳдории 

рисолаҳои илмӣ 704332 нусхаро ташкил медиҳад. 

Ҳамзамон ба фонди умумии шуъба 435 нусха автореферат ва 551 

нусха китоб ворид ва коркард шудааст. Аз ҷониби кормандони шуъба 

таҳияи дастури библиографӣ оид ба рисолаҳои илмии дар КОА-и 

Тоҷикистон ҳимояшуда ба роҳ монда шудааст. Инчунин, лоиҳаи дастури 

библиографӣ оид ба рисолаҳои илмии фонди шуъбаи мазкур бо 

дарбаргирии 356 номгӯ рисола бо забони тоҷикӣ ва 1158 номгӯ бо 

забони русӣ дар шакли аввалия таҳия гардидааст.  

Бо мақсади ғанӣ гардонидани фонди толори академикон дар давраи 

ҳисоботӣ аз ҷониби донишмандони соҳаҳои гуногун ба миқдори 1280 

нусха китоб ба шуъбаи рисолаҳои илмӣ туҳфа гардидааст. 
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Ҳамчунин, кормандони шуъбаи рисолаҳои илмӣ таҳияи лоиҳаи 

хулосаи библиографии китобхонаҳои шахсии академикон ва 

донишмандони ҷумҳуриро ба роҳ мондаанд, ки мувофиқи дастурот 

мебоист ин кор то охири соли 2020 ба анҷом расонида мешуд, аммо то 

ҳол анҷом наёфтааст. 

Яке аз вазифаҳои асосии шуъбаи рисолаҳои илмӣ таъмини 

дастрасии муштариён тариқи интернет ба Китобхонаи давлатии Русия 

мебошад. Дар давраи ҳисоботӣ 22 нафар барои истифода аз китобхонаи 

мазкур сабти ном шудаанд, аммо бинобар сабаби паст будани суръати 

интернет муштариён наметавонанд ба таври дилхоҳ аз ин имконият 

истифода намоянд.    

6. РОБИТАҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ КИТОБХОНА 

Китобхона дар доираи мубодилаи байналмилалии китоб бо 

китобхонаҳои мухталифи мамлакатҳои хориҷӣ ҳамкорӣ намуда, бо 

китобхонаҳои 28 давлати ҷаҳон додугирифт дорад. Байни Китобхонаи 

миллии Тоҷикистон ва 10 китобхонаи хориҷӣ Ёддошти тафоҳуми 

ҳамкорӣ амал мекунад. 

Шуъбаи робитаҳои байналмилалӣ дар давраи ҳисоботӣ 

ҳамкориҳои байналмилалиро дар сатҳи хуб ба роҳ монда, вохӯрии 

Агентии туркӣ оид ба ҳамкориҳо ва ҳамоҳангсозӣ (ТИКА)-ро санаи 14-

уми январ баргузор намудаанд. Инчунин, шуъбаи мазкур чорабинӣ 

бахшида ба 150-солагии нависандаи машҳури Украина, Леся 

Украинкаро баргузор намудааст, ки дар он сафирони Ҷумҳуриҳои 

Украина, Олмон, Ҳиндустон, Ҷумҳурии исломии Афғонистон, 
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намояндаи Созмони ҳамкории иқтисодӣ, намояндагони Ҷумҳуриҳои 

Қазоқистон ва Туркманистон ширкат намуданд. 

Санаи 15-уми марти сори равон лоиҳаи Ёддошти тафоҳум байни 

Муассисаи давлатии “Китобхонаи миллии Тоҷикистон” ва Китобхонаи 

миллии Украина ба номи Вернадский В. ба Китобхона ворид гардидааст, 

ки матни созишномаи мазкур қаблан дар шаҳри Киеви Ҷумҳурии 

Украина ба имзо расидааст.    

7. ЧОРАБИНИҲОИ ФАРҲАНГӢ ДАР КИТОБХОНА 

Дар Китобхонаи миллӣ дар се моҳи аввали соли 2021 аз ҷониби 

бахшу шуъбаҳои Китобхона 12 ва аз тарафи вазорату идораҳои ҷумҳурӣ 

13 чорабинӣ доир гардидааст. Дар умум дар ин давра 25 чорабинӣ 

баргузор гардидааст, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2020-ум 11 

адад кам мебошад. 

Дар давраи ҳисоботӣ кормандони шуъбаи тарғиб ва баргузории 

чорабиниҳои фарҳангӣ ба 229 гурӯҳ меҳмонони дохиливу хориҷӣ ва 

донишҷўёну мактаббачагон саёҳат (экскурсия) гузарониданд, ки дар 

маҷмўъ 1805 нафар меҳмонон бо шароит ва имконоти хизматрасонии 

Китобхонаи  миллии  Тоҷикистон  шинос  гардиданд. Инчунин, аз 

ҷониби кормандони шуъбаи мазкур дар давраи ҳисоботӣ 203 маводи 

иттилоотию тарғиботӣ дар сомонаи Китобхона гузошта шудааст. 

Шуъбаи маркетинг ва менеҷменти фаъолияти китобдорӣ дар 

давраи ҳисоботӣ баҳри ҷалби бештари хонандагон ба курсҳои 

кўтоҳмуддати омўзиши забонҳои хориҷӣ ҳаматарафа чораҷўӣ намуда, 

дар се моҳи аввали соли 2021 дар якҷоягӣ бо Маркази “Конуни забони 

тоҷикӣ” барои ташкил намудани 7-гурўҳи курси омўзиши забонҳои 
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хитоӣ, англисӣ ва олмонӣ хоҳишмандонро рӯйхат намуда, ба онҳо оид 

ба курсҳо маълумоти заруриро пешкаш намудааст. 

Инчунин, кормандони шуъбаи маркетинг ва менеҷменти 

фаъолияти китобдорӣ 13 мақолаву тақризҳоро дар сомонаи Китобхона 

нашр намуданд. 

Ба ифтихори Ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарпарастии Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа соли сеюм аст, ки 

зери унвони “Фурўғи субҳи доноӣ китоб аст” озмуни ҷумҳуриявӣ 

баргузор карда мешавад. Яке аз мутасаддиёни баргузории озмуни 

мазкур Китобхонаи миллии Тоҷикистон мебошад ва барои омода 

кардани ҷойи баргузории озмун дар даври чоруми он (даври ҷамъбастӣ) 

муваззаф шудааст. 

Бинобарин дар Китобхонаи миллӣ Ситоди озмуни ҷумҳуриявии 

“Фурўғи субҳи доноӣ китоб аст” ташкил карда шудааст, ки барои 

роҳнамоии довталабони озмун мунтазам фаъолият менамояд. 

Алалхусус, барои осону мукаммал дастраси довталабон гардонидан 

асарҳои адибоне, ки барои аз худ кардан ва хондан дар озмун тавсия 

дода шудааст, дар Китобхонаи миллӣ толори махсус бо номи “Фурӯғи 

субҳи доноӣ” ташкил гардида, шакли электронии онҳо дар ҳомилҳои 

электронӣ CD-ҳо ҷой карда шудааст. 

Роҳбарият ва кормандони Китобхона ҷиҳати ташвиқу тарғиби 

ҳамаҷонибаи Озмуни ҷумҳуриявии “Фурўғи субҳи доноӣ китоб аст” аз 

тариқи шабакаҳои телевизиониву радиоӣ, матбуоти даврӣ ва сомонаи 

Китобхона фаъолияти пурсамар доранд.  
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7.1. ФАЪОЛИЯТИ МАҲФИЛҲОИ ФАРҲАНГӢ ДАР КИТОБХОНА 

Китобхонаи миллии Тоҷикистон ҳамчун муассисаи фарҳангии 

кишвар дар баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ-сиёсӣ нақши 

муҳим бозида яке аз маконҳои асосии баргузории чорабиниҳои сатҳи 

баланди ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. Дар баробари 

ин ҳамасола аз ҷониби бахшу шуъбаҳои Китобхона чорабинӣ ва 

маҳфилҳои мухталифи илмӣ-фарҳангӣ вобаста ба ҷашнҳои гуногун 

доир мегардад, ки барои баланд бардоштани сатҳи маънавиёти ҷомеа 

таъсири амиқ мерасонанд. 

Дар семоҳаи аввали соли 2021 аз тарафи марказ, шуъба ва бахшҳои 

Китобхона чорабиниҳои гуногуни илмӣ-фарҳангӣ баргузор гардиданд 

аз ҷумла, маҳфилҳои “Ганҷи сухан”, “Равшандилон” ва “Наврӯзи 

хуҷастапай” аз ҷониби шуъбаи хизматрасонӣ ба маъюбон, “Дастони 

моҳир”, “Дар суҳбати адиб” аз тарафи шуъбаи кӯдакон ва наврасон, 

маҳфили ҳамешагии “Ҳамешабаҳор” зери роҳбарии Хайрандеш ва 

чорабиниҳои “Сада муждаи нахусти баҳор аст”, “Модар олиҳаи 

зиндагӣ”, “Инъикоси дастовардҳои истиқлолият дар матбуоти тоҷик”, 

рўнамоии дастурҳои библиографии “Боқӣ Раҳимзода: маҷмўаи 

мақолаҳо ва китобномаи шарҳиҳолӣ”, “Фазлиддин Муҳаммадиев: 

маҷмўаи мақолаҳо ва китобномаи шарҳиҳолӣ”, “Гулназар Келдӣ: 

маҷмўаи мақолаҳо ва китобномаи шарҳиҳолӣ”, “Назри Яздон: маҷмўаи 

мақолаҳо ва китобномаи шарҳиҳолӣ”, “Тоҷикистон дар адабиёти ҷаҳон 

(1986-1990)” аз ҷониби шуъбаҳои библиографияи миллӣ ва адабиёти 

хориҷӣ бо иштироки пайвандони адибону нависандагон, донишмандон, 

рӯзноманигорон ва кормандони Китобхона.   
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8. ФАЪОЛИЯТИ ШУЪБАҲОИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКӢ, АРКИ, 

КОММУНАЛӢ ВА ХОҶАГӢ 

Кормандони шуъбаҳои истифодабарии техникӣ ва хизматрасонии 

коммуналӣ, хоҷагӣ, хадамоти барқиву техникӣ новобаста аз баъзе 

мушкилоти мавҷуда тавонистанд, ки мувозинати солими кориро дар 

Китобхона нигоҳ доранд ва барои фаъолияти хубу пайвастаи дигар 

бахшу шуъбаҳои Китобхона шароити заруриро фароҳам оваранд. 

Бо мақсади иҷрои Барқияи ҳукуматӣ аз 9 июли соли 2018, №36/10-26  

оид ба омодагӣ ба истиқболи Ҷашни 30-солагии Истиқлолияти 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон 

кумитаи тадорукот таъсис дода шуда, тибқи нақшаи ободонии 

қабулгардида корҳои барқарорсозӣ, нигоҳ доштани ҳолати сохтмонии 

бино, ҳашару шанбегиҳо, кабудизоркунӣ ва ободонии боғи гирду 

атрофи Китобхона мунтазам идома дорад.  

Дар се моҳи сипаришудаи соли 2021 аз ҷониби шуъбаи хоҷагӣ як 

қатор корҳои ободонию поксозӣ ба анҷом расонида шудааст. Аз ҷумла 

дар ошёнаи 9-уми бино толори махсуси маҷлисӣ омода карда шудааст. 

Инчунин, кошинҳои роҳрави ошёнаи 5-ум ба таври пурра иваз карда 

шудаанд ва чунин корҳои азнавсозӣ идома доранд.   

Аз ҷониби шуъбаи истифодабарии техникӣ ва хизматрасонии 

электроэнергетикӣ дар давраи ҳисобтӣ як қатор корҳо ҷиҳати 

фаъолияти муназзами кормандон ба анҷом расонида шудааст. Системаи 

равшанидиҳии бино, ки дорои зиёда аз 11761 дона фурўзонакҳои 

ҳархела мебошад аз тарафи кормандони шуъбаи хизматрасонии 

электроэнергетикӣ назорат карда шуда, дар давраи ҳисоботӣ ба 
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миқдори умумии 286 дона лампаҳои каммасрафи корношоямгардида 

иваз карда шуданд. Инчунин, баъди кӯчонидани бархе аз шуъбаҳо 

монтажи барқии компютерҳо аз нав ба амал оварда шудааст. Аз ҷониби 

кормандони шуъбаи мазкур барои чорабиниву ҷаласаҳое, ки дар 

Китобхона баргузор мешаванд, ба таври доимӣ  навбатдорони  барқчӣ  

ва  навбатдорони  лифт  ташкил карда мешавад. 

Бахши бехатарӣ аз сўхтор фаъолияти худро дар таъмини риояи 

қоидаҳои назорати давлатии бехатарӣ аз сўхтор дар Китобхонаи 

миллии Тоҷикистон, ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар 

асоси нақшаи чорабиниҳои асосӣ оид ба масъалаҳои мудофиаи 

гражданӣ, эътино, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода ва 

бехатарӣ аз сўхтор барои соли 2021 ба роҳ монда, дар давраи ҳисоботӣ 

бо кормандони Китобхона дастурдиҳӣ ва корҳои фаҳмондадиҳӣ оид ба 

риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сўхтор ва риояи қоидаҳои бехатарӣ ва 

ҳифзи меҳнат гузаронидааст. Дар давраи ҳисоботӣ тамоми ошёнаҳо, 

роҳравҳо, толорҳои хониш ва махзанҳо ба қадри имкон бо воситаи 

аввалиндараҷаи оташнишонии ОП-5 таъмин карда шудаанд.  

Бахши бехатарӣ аз сӯхтор барои таъмини бехатарии муассиса ва 

кормандон аз ҳолатҳои фавқулода ва сӯхтор чораҳои заруриро 

меандешад, вале ҳанӯз ҳам нарасидани таҷҳизот ва дигар дастгоҳҳои 

зарурӣ аз мушкилоти асосии бахш ба ҳисоб меравад. 

Шуъбаи истифодабарии техникӣ ва хизматрасонии коммуналӣ 

низ бо мақсади таъмини шароити мусоиди корӣ як қатор корҳои 

таъмириву азнавсозиро ба анҷом расонидааст. 
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8.1. ФАЪОЛИЯТИ ШУЪБАИ АВТОМАТИКУНОНИИ РАВАНДИ 

КИТОБДОРӢ-ИТТИЛООТӢ 

Шуъбаи автоматикунонии раванди китобдорӣ-иттилоотӣ дар се 

моҳи аввали соли 2021 ба сомонаи Китобхона 188 иттилоотро коркард ва 

ворид намудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8 адад зиёд 

мебошад. 

Шакли нави сомонаи интернетии Китобхона бо забонҳои тоҷикӣ ва 

русӣ омода ва ба истифода дода шудааст. Инчунин, сервер ва барномаи 

турникет (Access Control) зери назорати доимии масъулон қарор дошта, 

дар ин баробар 420 нафар корманди Китобхона бо корти чипдор таъмин 

ва изи ангушташон гирифта шудааст.  

Веб-барномаи Kerio Control, Server Ubuntu 18.04 бо иҷозатномааш 

ҷиҳати таъмин намудани назорат, таъйину тақсими истифодаи 

самараноки шабакаи интернет, манъ намудани истифодаи шабакаҳои 

иҷтимоӣ ва ба ҳисобгирии омори истифодаи он дар Китобхонаи миллӣ 

омода ва ба истифода дода шудааст.  

Нусхабардории эҳтиётии маълумоти электронӣ дар базаҳои 

маълумотии веб-барномаи библиографияи миллӣ, китобхонаи 

электронӣ, маркази иттилоотӣ ҳуқуқӣ ва барномаи ALEPH нигоҳ дошта 

мешавад. Ҳамкориҳои фосилавӣ ҷиҳати масъалаҳои барномаи ALEPH 

бо намояндагони ширкати Ex Libris дар Ҷумҳурии мардумии Чин ва 

Аврупо мунтазам амал мекунад. 

Аз ҷониби кормандони шуъбаи автоматикунонии раванди 

китобдорӣ-иттилоотӣ пайваста корҳои бартарафсозии мушкилоти 

техникии таҷҳизоти техникии Китобхона ба роҳ монда мешавад. 
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Шумораи китобҳои электронии Китобхонаи миллии электронии 

Тоҷикистон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба 323800 нусха 

расонида шудааст, ки дар муқоиса ба семоҳаи аввали соли 2020-ум 798 

нусха зиёд мебошад. Шартномаи дастёбии ройгон ба феҳристи 

электронии диссертатсияҳои Китобхонаи давлатии Россия барои соли 

2021 тамдид карда шудааст. Барномаи махсус барои мутолиаи 

диссертатсия ва авторефератҳо аз сомонаи диссертатсияҳои Китобхонаи 

давлатии Россия (diss.rsl.ru) дар 20 компютери шуъбаи рисолаҳои илмӣ 

насб ва пешниҳоди хонандагон гардидааст.  

Аз ҷониби кормандони гурўҳи нусхабардорӣ ба миқдори 60 нусха 

китоб дар ҳаҷми  24365 саҳифа нусхабардорӣ, коркард ва ба формати 

PDF гардонида шудааст. 

Фаъолияти барномаи ALEPH зери назорати доимии масъулон 

қарор дошта, камбудӣ ва ғалатҳое, ки дар модулҳои барнома ба чашм 

расиданд, дар доираи имконот бартараф карда шуданд. 

Тибқи омори веб-барномаи Китобхонаи электронии миллии 

Тоҷикистон дар се моҳи аввали соли ҷорӣ 166 нафар хонанда сабти ном 

шуда, 80022 хонандаи маҷозӣ аз веб-барномаи мазкур истифода 

намудааст. Инчунин, тибқи мактуб ва дархост ба як қатор сохторҳои 

давлатӣ ва муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурӣ зиёда аз 28236 нусхаи 

электронии китоб ва маводи таълимӣ дода шудааст.  

8.2. ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ИҶТИМОИИ КИТОБХОНА 

Муассисаи давлатии “Китобхонаи миллии Тоҷикистон” дар 

баробари  хизматрасонӣ ба хонандагон, таҳияи дастурҳои методию 
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нашри китобҳо, инчунин барои дастгирии иҷтимоии кормандони 

Китобхона ва шахсони алоҳида корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонад. 

Фаъолияти Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони 

Китобхона. Дар давраи ҳисоботӣ Кумитаи иттифоқи касабаи 

кормандон дар доираи имконият кормандони Китобхонаро мавриди 

дастгирӣ ва ғамхорӣ қарор додааст. Аз ҷумла, ба 3 нафар корманде, ки 

ба нафақа баромаданд, туҳфаи хотиравӣ тақдим гардида, бонувони 

Китобхона ба муносибати “Рўзи модарон” бо туҳфаҳои идона ба 

маблағи умумии 11495 сомонӣ қадрдонӣ гардиданд. Дар арафаи ҷашни 

байналмилалии Наврӯз барои кормандон дастархони идона ба маблағи 

умумии 9805 сомонӣ ороста шуд.  

Фаъолияти шуъбаи муҳосибот. Яке аз вазифаҳои асосии шуъбаи 

муҳосибот самаранок ва мақсаднок истифода бурдани маблағҳои 

ҷудогардида, мусоидат ба баландшавии захираҳои маводи Китобхона ва 

иқтисодиёт, таъмини саривақтии музди меҳнати кормандон ва ғайра 

мебошад, ки шуъбаи мазкур вазифаҳои худро мунтазам дар доираи 

имкониятҳо иҷро менамояд. Шуъбаи мазкур таъминоти мунтазам ва 

саривақтии музди меҳнат ва дигар хизматрасониҳои молиявиро дар 

давраи ҳисоботӣ ба роҳ мондааст. 

Фаъолияти бунгоҳи тиббии Китобхона. Дар давраи ҳисоботӣ 

кормандони бунгоҳи тиббии Китобхона ба як қатор кормандон ва 

хонандагон ёрии аввалини тиббӣ расонидаанд. Санаи 31-уми марти 

соли равон тибқи нақшаи ҳарсола тамоми кормандони Киитобхона аз 

муоина ва ташхисӣ тиббӣ гузаронида шуданд. Ба нафарони ниёзманд 
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барои барқарор кардани саломатӣ кумаки тиббӣ ва тавсияҳо дода 

шудааст. 

Шӯрои бонувони Китобхона низ дар мавриди баргузории 

семинару машваратҳо ва корҳои фаҳмондадиҳӣ фаъолияти назаррас 

дошта, дар давраи ҳисоботӣ мизи мудаввар таҳти унвони “Хушбахтӣ 

кафили зиндагии шоиста”-ро бо иштироки коршиносони соҳа баргузор 

намудааст. Инчунин, оид ба риояи талаботи интизоми меҳнат дар 

миёни бонувони Китобхона пайваста корҳои таблиғотӣ-ташвиқотӣ 

гузаронида мешавад. 

Аз натиҷаи фаъолияти Комиссияи ҷамъиятии танзими анъана 

ва ҷашну маросим дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон бармеояд, ки 

кормандони Китобхона талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”-ро 

ба таври ҳатмӣ риоя намуда, дар баргузории ҷашну маъракаҳо 

дастуроти қонуни мазкурро сармашқи кори хеш қарор медиҳанд. Дар се 

моҳи аввали соли ҷорӣ 11 нафар корманди Китобхона маъракаҳои 

хурсандӣ ва азодории худро доир намуданд, ки дар онҳо талаботи 

қонуни зикршуда риоя гардидааст.  

9. ХУЛОСА  

Нишондиҳандаҳои асосӣ 

- Дар семоҳаи аввали соли 2021-ум 7636 нусха адабиёт ба маблағи 

умумии 96309 сомонӣ ба Китобхонаи миллӣ ворид карда шуда, мавриди 

коркард қарор гирифтааст. Ба захираи умумии Китобхона 711 нусха ба 

маблағи умумии 8434 сомонӣ ворид карда шудааст. 
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- Миқдори хонандагони аъзошуда ба Китобхонаи миллӣ аз оғози 

фаъолият 222585 нафарро ташкил медиҳад. Дар давраи ҳисоботӣ ба 

узвияти Китобхонаи миллӣ 5387 нафар пазируфта шудаанд, ки нисбат 

ба ҳамин давраи соли гузашта 1053 нафар кам мебошад. 

- Шумораи хонандагони ташрифоварда дар давраи ҳисоботӣ ба 

толорҳои хониш, толори электронӣ, толори маводи мусаббат, толори 

феҳриствораҳо, гўшаҳои кишварҳои хориҷӣ ва дигар нуқтаҳои 

хизматрасонии Китобхона 71482 нафарро ташкил медиҳад, ки ба ҳисоби 

миёна дар як рўз ба 794 нафар рост меояд. 

- Миқдори мавод, китоб ва рўзномаву маҷаллаҳои ба хонандагони 

Китобхонаи миллӣ барои истифода ва мутолиа пешниҳодгардида 

112536 нусхаро ташкил медиҳад. 

- Дар се моҳи аввали соли ҷорӣ 229 саёҳат (экскурсия) гузаронида 

шуда, дар маҷмўъ 1805 нафар меҳмонон аз Китобхона дидан намудаанд. 

- Дар давраи ҳисоботӣ ҳам аз ҷониби бахшу шуъбаҳои Китобхона ва 

ҳам аз тарафи вазорату идораҳои ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 25 чорабинӣ 

доир гардидааст, ки нисбат ба семоҳаи аввали соли 2020-ум 11 адад кам 

мебошад. 

- Миқдори хонандагони маҷозӣ дар давраи ҳисоботӣ 80022 нафарро 

ташкил медиҳад, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 37478 

нафар зиёд мебошад.  

 

Директор        Файзализода Ҷ. Х. 


