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ELEKTRON KATALOQUN TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI
MİLLİ KİTABXANADA ELEKTRONLAŞMANIN
ƏSAS İSTİQAMƏTİ KİMİ
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Milli Kitabxanasında elektron kataloqun
yaradılmasından və bu işin inkişafı üçün həyata keçirilən tədbirlərdən
bəhs edilir.
Açar söz: elektron kitabxana, elektron каталог,VTLS/VİRTUA,analitik məlumat bazası,virtual sifariş
Hazırda bütün dünyada kitabxana proseslərinin kompleks avtomatlaşdırılması tələblərinə cavab verən bir neçə avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya
sistemi mövcuddur ki, bunlardan biri də ABŞ-ın VTLS/VİRTUA proqramıdır.
Sistem ən vacib şəbəkə imkanlarına malikdir. Sistemin mükəmməlliyi ondan
həm lokal şəbəkələrdə, həm də İnternetdə istifadə etməyə imkan verir. Ona
görə də bu sistem milli, akademik, kütləvi və fondunda milyonlarla nəşr saxlanılan iri həcmli kitabxanalarda istifadə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Azərbaycan Milli Kitabxanasında avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi – VİRTUA proqramı tətbiq olunmuşdur. Buraya elektron kataloqun
tərtibi, elektron kitabxananın təşkili, oxucuların qeydiyyatı, kitab verilişi, kitab
fondunun komplektləşdirilməsi, milli biblioqrafiyanın və respublikanın bütün
iri kitabxanalarının toplu kataloqunun yaradılması, yəni bütün kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması modulları daxildir. Kitabxanada elektron kataloq
beynəlxalq maşınla oxunan MARC-21 formatında işlənilmişdir.
Milli Kitabxanada avtomatlaşdırmanın, kompüterləşmənin inkişafında
elektron kataloqun, eləcə də elektron tammətnli resursların yaradılmasının ardı10
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cıl, intensiv bir proses şəklini alması mərhələsi 2006-cı ilə təsadüf edir. Bu
mərhələdə həyata keçirilən ilk tədbir elektron kataloqun potensial imkanlarından istifadə etmək, onun fasiləsiz olaraq funksiya göstərməsini təşkil etmək idi.
Bu işi həyata keçirmək üçün 2006-cı ildə Milli Kitabxanaya təcrübəli mütəxəssislər dəvət edilmiş, VTLS İnc. Korporasiyasının vitse-prezidenti, korporasiyanın Avropa üzrə menecer-direktoru Cek Bazuzi və korporasiyanın Avropa
üzrə eksperti Yana İlavska Kitabxananı ziyarət edərək treninqlər keçirməklə
yanaşı, həmin sahədə işçilərə praktik məsləhətlər vermişlər. Elə həmin ildə
(2006-cı ildə) ümumilikdə 12896 biblioqrafik yazı Kitabxananın elektron kataloqunun verilənlər bazasına daxil edilmişdir ki, bu da 78351 min nüsxə kitabı
əhatə edirdi.
Kitabxanada elektron kataloqun yaradılmasında “Elektron kataloqun formalaşdırılması” şöbəsinin böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Şöbə elektron kataloqda biblioqrafik yazıları Virtua proqram təminatında, MARC 21 formatında təqdim edir və verilənlər bazası yaradıldıqda ən yeni biblioqrafik nəşrlərdən
istifadə olunur ki, bu da təsvirin tam dolğun şəkildə aparılmasına imkan verir.
Biblioqrafik yazılar əsas biblioqrafik məlumatları: təsvirin başlığını, təşkilatların adlarını və unifikasiya sərlövhələrini, nəşr haqqında məlumatları, buraxılış məlumatlarını, fiziki xüsusiyyətləri, həmçinin, elmi kitabxanalar üçün
KBT və UOT cədvəllərinin tam nəşrinin təsnifat indekslərini və Azərbaycan
Milli Kitabxanasının (AMK) predmet rubrikalarını, İSBN –i, nəşrin qiymətini,
tirajını və bundan əlavə, nüsxələrin sayı və həmin nüsxələrin yerləşdiyi yer
haqqında kodlaşdırılmış məlumatları ehtiva edir.
2006-cı ildə elektron biblioqrafik resursların genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən digər bir müsbət yenilik Kitabxananın elektron kataloqunun distant korporativ toplu kataloq keyfiyyəti alması idi. Bakı şəhərinin və
Xətai, Quba rayon MKS-lərinin mərkəzi kitabxanalarının əməkdaşları distant
olaraq öz fondlarında olan ədəbiyyat barədə biblioqrafik məlumatları Milli
Kitabxananın elektron kataloquna daxil edə, həm kitabxana işçiləri, həm də
istifadəçilər internet üzərindən öz fondlarında və Milli Kitabxananın fondunda
olan kitabları bu elektron kataloqda axtara bilirdi. Həmin ildən etibarən istifadəçilər Kitabxananın elektron kataloqundakı keçidlərdən istifadə etməklə ABŞ
Konqres Kitabxanası və Rusiya Dövlət Kitabxanasının elektron kataloqundan
istifadə imkanları əldə etmişlər. Bu isə kitabxanaların biri-birlərinin elektron
kataloqlarından bəhrələnmələrinə şərait yaratmışdı .
Uzun müddət davam edən hazırlıq işlərindən sonra 17 may 2006-cı ildə
Mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevin, həmin nazirliyin əməkdaşlarının, kitabxana ictimaiyyətinin, ziyalıların iştirakı ilə Kitabxananın internet səhifəsi və
elektron kataloqunun rəsmi təqdimat mərasimi keçirildi.
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2007-ci ilin sonuna qədər 33 369 adda biblioqrafik yazı elektron kataloqa
daxil edildi ki, bu da 145 496 nüsxə ədəbiyyatı əhatə edirdi.
2008-ci ildə elektron kataloqdan istifadə edən oxucuların miqdarı 43 458
nəfər təşkil etmişdi. Kitabxananın elektron kataloqu distant korporativ toplu
kataloqunun əhatə dairəsini genişləndirərək Bakının Xətai və Quba rayonlarının ardınca, Balakən rayonu MKS-ni, Mərdəkan Mədəniyyət Sarayı Kitabxanasını, İsmayıllı rayonu Heydər Əliyev Muzey Kitabxanasını, Moskva Dövlət
Universitetinin Bakı filialının kitabxanasını əhatə etmişdir. Həmin kitabxanalar
Milli Kitabxananın elektron kataloquna qoşularaq öz elektron kataloqlarını
yaratmış və biblioqrafik verilənlər bazasına biblioqrafik yazıları daxil etmək və
axtarış aparmaq imkanları qazanmışdı.
2009-cu ildə 7689 adda Azərbaycan və rus dilində olan cari ədəbiyyatın
biblioqrafik yazısı, eyni zamanda Azərbaycan və rus dillərində olan 825 adda
dissertasiyanın, 544 adda avtoreferatın biblioqrafik yazıları məlumat bazasına
daxil edilmişdir.
Analitik elektron məlumat bazasının təşkili şöbəsi 2009-cu il ərzində respublikamıza dair və ümumi xarakterli məqalələrin Azərbaycan və rus dilində
25864 (21 952-si Azərbaycan dilində, 3912-i rus dilində) analitik-biblioqrafik
yazısını Elektron kataloqun məlumat bazasına daxil etmişdir.
Elektron bazada yığılan materiallar əsasında mədəniyyət, incəsənət və
turizmə aid materiallar ayrıca toplanaraq “Mədəniyyət, incəsənət və turizm
haqqında yeni ədəbiyyat” adı altında ayda bir dəfə 50 nüsxə tirajla nəşr edilmişdir.
Bəhs edilən dövrdə Kitabxananın fəaliyyətində azərbaycançılığa dair
məqalələrin elekronlaşdırılması işi də həyata keçirilməyə başlamışdır. Belə ki,
bu işlə məşğul olan Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya şöbəsi öz işini yeni informasiya texnologiyaları əsasında qurmuş, istifadəçiləri elektron kataloqda əks
olunmuş diyarşünaslıq xarakterli məqalələrin təsviri ilə təmin etmişdir. 2008-ci
ildə şöbə 1990-2007-ci illərin diyarşünaslıq materiallarını Kitabxananın elektron
kataloquna daxil etməklə məşğul olmuşdur. Bu müddət ərzində iqtisadiyyat,
Azərbaycan tarixi və başqa elm sahələrindən materiallar seçilmiş, elektron
kataloqa 500-ə yaxın diyarşünaslıq materialı daxil edilmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsi 2009-cu ilin iyun ayından başlayaraq arxiv fondunu elektron kataloqa köçürməyə başlamışdı. Həmin il 18311904-cü illəri əhatə edən 140 ədəd əski Azərbaycan əlifbasında, 1930-cu ilin
50 ədəd, 1989-cu ilin 279 ədəd, 1990-cı ilin 450 ədəd nəşrinin 919 biblioqrafik
yazısı elektron kataloqun məlumat bazasına daxil edilmişdir.
2010-cu ildə Milli Kitabxananın elektron kataloqunun tədricən korporativtoplu kataloqa çevrilməsi prosesi aparılmışdı. Belə ki, əvvəlki illərdə Kitabxa12
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nanın elektron kataloquna qoşulmuş kitabxanalar bu korporativ toplu kataloqda
iştiraklarını davam etdirmişlər. Onların əməkdaşları özlərinin Elektron kataloqlarını yaratmaq üçün kitabxanada iki həftəlik, bir aylıq və iki aylıq istehsalat
təcrübəsində olmuşlar.
Analitik elektron məlumat bazasının təşkili şöbəsi 2010-cu il ərzində respublikamıza dair və ümumi xarakterli məqalələrin Azərbaycan və rus dilində
27 841 (21 825-i Azərbaycan dilində, 6 016-sı rus dilində) analitik-biblioqrafik
yazısını Elektron kataloqun analitik verilənlər bazasına daxil etmişdir.
Müvafiq illərə dair hesabatlardan məlum olur ki, Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya şöbəsi də öz işini təkmilləşdirərək istifadəçiləri elektron kataloqda əks
olunmuş diyarşünaslıq xarakterli məqalələrin təsviri ilə təmin etmişdir. Belə ki,
şöbə 2009-cu ildə 1990-2007-ci illərin diyarşünaslıq materiallarını Virtua sistemi ilə kitabxananın elektron kataloquna köçürülməsi işini davam etdirmişdir.
Bu müddət ərzində elektron kataloqa şöbə tərəfindən 11 223 biblioqrafik yazı
daxil edilmişdir.
2010-cu ildə ildə Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsində arxiv fondunun elektron kataloqa köçürülməsi işi davam etdirilərək 1905-1922, 1989,
1990-cı illəri əhatə edən 495 nüsxə əski Azərbaycan əlifbasında, 1988-ci ilə aid
100 kitab, 1989-cu ilə aid 1042 kitab, cəmi 1637 kitabın biblioqrafik yazısı
elektron kataloqun məlumat bazasına daxil edilmişdir. Xarici ədəbiyyat və beynəlxalq kitab mübadiləsi şöbəsi il ərzində 901 biblioqrafik yazını verilənlər
bazasına daxil etmişdir.
2011-ci ildə Kitabxananın əməkdaşları Heydər Əliyev Mərkəzinin Elektron
kitabxanasının 3500 nüsxədən ibarət fondunu kitabxana təsnifatına uyğun
rəflərdə yerləşdirdikdən sonra elektron kitabxanada olan 20 kompüterin İnternetə qoşulmasını təmin etmişlər. Onlar Heydər Əliyev Mərkəzinin Elektron
kitabxanasının işçilərinə saytlarda axtarış aparmaq qaydalarını öyrətmişlər.
Kitabxanada elektron kataloqun tətbiq edildiyi 13 il ərzində özündə (2018ci ilin sonunadək) 197260 kitabı, 11893 dissertasiyanı, 14296 avtoreferatı,
367305 məqaləni, 1892 dövri mətbuatı, 909 kitab məqaləsini, 6790 notu, 328
əlyazma notunu,3215 elektron resursu, 229 səsyazmanı, 194 CD-ROM-u, 182
kartoqrafik materialı, 26 audiokitabı, 2 filmi və 1 audiokasseti əhatə edən
604522 biblioqrafik yazı tərtib edilmişdir. Biblioqrafiyalaşdırma prosesinin
tempi isə bəzi illərdə artır, bəzi illərdə isə azalır. Bu isə kitabxananın istehsal
proseslərinin qanunauyğunluqları ilə izah edilə bilər. 2018-ci ilin sonunadək
Milli Kitabxananın elektron kataloquna daxil edilən biblioqrafik yazıların
növlər üzrə miqdarı diaqram 1-də öz əksini tapmışdır.
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Diaqram 1

Kitab
Dissertasiya
Avtoreferat
Məqalə
Dövri mətbuat
Kitab məqaləsi
Not
Əlyazma notu
Elektron resurs
Səsyazma
CD-ROM
Kartoqrafik
mateial
Audiokitab
Film
Audiokasset

2018-ci ildə kitabxanada 17118 kitab, 334 dissertasiya, 1206 avtoreferat,
32347 məqalə, 548 dövri mətbuat, 285 kitab məqaləsi, 1348 not, 35 əlyazma
notu, 1574 elektron resurs, 7 səsyazma, 6 CD-ROM, 10 kartoqrafik material, 1
audiokitab və 1 film olmaqla 54 820 biblioqrafik yazı yaradılaraq elekrtron
kataloqun məlumat bazasına daxil edilmişdir.
Milli Kitabxananın elektron kataloquna 2018-ci ildə daxil edilən biblioqrafik yazıların növlər üzrə miqdarı diaqram 2-də öz əksini tapmışdır.
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Diaqram 2

Kitab
Dissertasya
Avtoreferat
Məqalə
Dövri mətbuat
Kitab məqaləsi
Not
Əlyazma notu
Elektron resurs
Səsyazma
CD-ROM
Kartoqrafik materiallar
Audiokitab
Film

Kitabxananın elektron informasiya resurslarının yaradılmasının vacib tərkib hissəsi, fondda olan dövri və ardı davam edən nəşrlərin tərkibinin açılaraq
elektron kartotekada əks edilməsidir. Kitabxanada bu istiqamətdə iş 2006-cı
ildən başlayaraq ardıcıl olaraq aparılır. 2018-ci ilin sonuna qədər Kitabxananın
elektron kartotekasına 367 305 məqalənin biblioqrafik yazısı daxil edilmişdir
ki, bunlardan 348 270 adda yazı analitik biblioqrafik yazını əhatə edir. Analitik
biblioqrafik yazının yaradılması sahəsində aparılan iş diaqram 3-də əks olunmuşdur. Buradakı rəqəmlərdən görünür ki, elektron kartotekanın yaradılması
prosesi 2009-cu ildən daha yüksək temp almışdır və hal-hazırda bu temp
qorunub saxlanır. 2018-ci ilin sonuna qədər bu resurs özündə 348 270 adda
analitik biblioqrafik yazını əhatə edir.
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Diaqram 3
Milli Kitabxananın elektron kartotekasına daxil edilən analitik
biblioqrafik yazıların illər üzrə miqdarı
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Gətirilən rəqəmlər Kitabxanada biblioqrafik resursların vacib növü olan
elektron kataloq-kartoteka sisteminin ardıcıl şəkildə inkişaf etdirildiyini, onun
informasiya tutumunun getdikcə artdığını aydın şəkildə göstərir.
Bu bir faktdır ki, müasir kitabxana heç də durğun, statik bir obyekt deyil,
əksinə, cəmiyyətin çağırışlarına uyğun olaraq daim inkişaf edən, təkmilləşən
sosial institutdur. Burada hər şey dəyişir və inkişaf edir. Bu səbəbdən də
buradakı struktur vahidləri, proseslər, metodlar kimi kitabxanada tətbiq edilən
avtomatlaşdırma sistemi, proqram təminatı da inkişaf edir. Lakin dünyada
yaradılaraq istifadə edilən bütün avtomatlaşdırma təyinatlı proqram vasitələri
kimi, bu proqram təminatı da ildən-ilə təkmilləşdirilir, hər il onun daha
mükəmməl versiyaları yaradılır, meydana çıxan qüsurlar aradan götürülür.
Əgər bir sıra təşkilati, texniki və maliyyə səbəbləri üzündən 2006-cı ilə qədər
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Milli Kitabxanada proqram yenilənməsinə, təkmilləşdirməyə o qədər də diqqət
yetirilmirdisə, sonrakı dövrdə kitabxana bu məsələni daim diqqətdə saxlayır,
hər il şirkətlə əlaqə saxlanılaraq lazımi işlər həyata keçirilir.
2006-cı ildən etibarən istifadəçilər elektron kataloqda lazımi kitabları
Kitabxanaya gəlməzdən əvvəl seçərək sifariş vermək imkanı qazanmışdılar.
Belə ki, istifadəçi kitabxananın saytına daxil olaraq onlayn xidmət pəncərəsindən istədiyi xidmət növünü (virtual sifariş, metodik xidmət, biblioqrafik sorğu)
seçməklə öz sorğusunu və ya sifarişini kitabxanaya göndərə bilir. Bu xidmət
növlərinin yaradılması istifadəçilərin sorğularının daha dəqiq və operativ
cavablandırılmasına imkan verir.
Kitabxanada elektron kataloqun inkişaf etdirilməsinin mühüm istiqamətlərindən biri də karton formasında olan kataloqun retrokonversiya metodudur.
Məlumdur ki, bu metod həyata keçirilən zaman karton kataloq (kartoteka)
kartoçkaları skan edilərək şəkil formasında elektron versiyaya keçirilir. Daha
sonra xüsusi proqram təminatı ilə kataloq yazısı təhlil edilərək tanınır, yəni,
yazının ayrı-ayrı elementlərinin yazının hansı sahəsinə aid olması müəyyən
edilir və bu elementlər MARC formatının uyğun sahələrinə transfer edilir.
Milli Kitabxanada da retrokonversiya işi həyata keçirilmişdir, rus dilində
ədəbiyyatın sistemli kataloqu retrokonversiya edilmiş, skan olunmuş kartoçkalar elektron bazaya yerləşdirilmişdir.
Milli Kitabxanada karton kataloq (kartoteka) kartoçkalarının retrokonversiyası elektron kataloqun yaradılması prosesini xeyli sürətləndirməyə imkan
verir.
Kitabxana 2013-cü ildə tələbatçıların web üzərindən işləməsinə imkan
verən yeni Chamo proqramını da almışdır. Chamo yeni, təkmilləşdirilmiş, inkişaf etdirilmiş, oxucu tələbatına uyğun web interfeysidir. Bu proqram oxucunun
kitab sifarişini sürətləndirməyə imkan verir. Bu axtarış sistemi vasitəsilə həm
müəlliflər, həm sərlövhələr, həm predmet rubrikaları, həm də açar sözlər,
simvollar üzrə axtarış aparılması təmin olunmuşdur. Burada həmçinin müxtəlif
verilənlər bazaları üzrə ‒ kitabların və dövri mətbuat materiallarının, ümumi və
diyarşünaslıq kartotekalarının və digər analitik verilənlər bazalarının materialları üzrə axtarış aparılması mümkündür. Bu sistemin əvvəlki axtarış sistemindən əsas üstünlüyü birpilləli və birbaşa axtarışın aparılması imkanının yaranmasıdır.
2013-cü il sistemin Komplektləşdirmə, Kataloqlaşdırma, Oxucu qeydiyyatı, Kitab verilişi, Axtarış modulu olan OPAC modulları tam şəkildə istismar
edilirdi və digər modulların isə tətbiqinə başlanılmasına hazırlıq işləri görülürdü. Həmin il kitabxana öz qüvvəsi hesabına “Virtua”-nın Sistem inzibatçısı
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yarımsistemi vasitəsi ilə avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yeni və son
versiyasının quraşdırma işlərini başa çatdırmış, kataloq üzrə sistemi oxucular
üçün Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir. Həmin il kitabxanada mövcud olan
bütün kompüterlərin proqram təminatının təkmilləşdirilrməsi məqsədilə köhnə
əməliyyat sistemləri dəyişdirilərək yenisi ilə əvəz olunmuşdur. Bəzi kompüterlərin operativ yaddaşı artırılmış və yeni proqramlar yazılmış, oxuculara xidmətin keyfiyyətini artırmaq üçün yeni sistemin təkmilləşdirilməsi istiqamətində
işlər davam etdirilmişdir. Belə ki, oxucu biletlərinin oxucu kartları ilə əvəz
olunması prosesinə başlanılmışdır. Oxucuların internetlə təmin olunması
məqsədilə, yeni avadanlıq alınaraq, kitabxananın Ümumi oxu zalı Wi-Fi-la
təchiz edilmişdir.
Kitabxananın elektron resurslarından istifadəni daha da asanlaşdırmaq
üçün Lokal şəbəkədən istifadə üzrə oxu zalında kompüterlər və həmçinin,
burada oxucuların kitabxananın elektron resurslarından rahat şəkildə istifadəsi
üçün əlavə olaraq planşetlər quraşdırılmışdır.
Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılmasının, proqram təminatının,
kitabxananın saytının təkmilləşdirlməsi istiqamətində işlər 2014-cü ildə də
davam etdirilmişdi.
2016-cı ildə isə kitabxanada “Chamo” proqram təminatının tətbiqi üzrə
işlər davam etdirilmiş, elektron kataloq-axtarış sistemində axtarış sürətinin və
keyfiyyətinin artırılması üçün müəyyən işlər görülmüşdür. Kitabxananın elektron resurslarından istifadənin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə yeni
“Elektron Kitabxana” web resursu işlənib hazırlanmış və “Chamo” proqramı
elektron kataloqa inteqrasiya olunaraq oxucuların istifadəsinə verilmişdir.
Elektron kataloqun saytında bibloqrafik yazıların formata, məzmuna,
materialın dilinə, nəşr yerinə, sənədin Kitabxananın hansı struktur vahidində
saxlanmasına, predmetinə (aid olduğu bilik sahəsi, açar söz) görə də açılışı
verilmişdir. Ən əhəmiyyətlisi budur ki, istifadəçi kursorla bu bölgülərin istənilən bəndinə vurarsa, həmin bəndə dair bütün biblioqrafik təsvirlər açılır.
Elektron kataloqun menyusu sənədlərin bibliqrafik yazılarını ən müxtəlif
əlamətlərinə (müəllif, predmet, sərlövhə, mənbənin sərlövhəsi, dərginin sərlövhəsi) görə axtarmağa imkan yaradır. Burada axtarışın ikinci mərhələsi də
mümkündür. Hər hansı axtarış əlaməti üzrə tapılmış biblioqrafik yazılar daha
sonra bir sıra əlamətlər (sərlövhə, müəllif, nəşr tarixi, sənədin kataloqa daxil
edilməsi ardıcıllığı) üzrə çeşidlənə bilər ki, bu da axtarış üçün əlavə imkanlar
yaradır.
Elektron kataloqun başlıq üzrə axtarış versiyasından başqa genişləndirilmiş ‒ ətraflı axtarış versiyası axtarış üçün çox geniş imkanlar açır. Burada
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axtarışın birinci mərhələsindəki dörd sətirlik axtarış menyusunda “Axtarış
terminlərini daxil edin” bəndi vasitəsi ilə sənədi 20 müxtəlif parametri üzrə
axtarmaq mükündür. Tapılmış yazılar axtarışın ikinci mərhələsində 6 seçmə
parametri (biblioqrafik təsvirin növü, sənədin nəşr yeri, dili, sənədin kitabxananın hansı bölməsində saxlanması) üzrə filtrdən keçirilə bilər. Bu isə tapılmış
çox sayda yazıdan sorğuya daha uyğun olanlarını tapmağa imkan yaradır.
Kitabxananın elektron kataloqunun ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri
onun ilk səhifəsində biblioqrafik yazıların müxtəlif əlamətlər üzrə verilmiş
qruplaşdırılmasının hər birində axtarış imkanının olması ilə yanaşı bu bənd
üzrə kataloqda nə qədər biblioqrafik yazının miqdarının göstərilməsidir. Bu
deyilənlər kitabxanada Virtuanın potensial imkanlarından istifadə edilməklə
mükəmməl bir axtarış sisteminin qurulduğunu sübut edir.
Aparılan islahatların, texniki və proqram təhcizatının həyata keçirilməsi
nəticəsində kitabxananın elektron kataloqu artıq müasir tələblərə cavab verən
səviyyəyə qədər yüksəlmiş, yaradılan biblioqrafik resurslarla qlobal kitabxanainformasiya məkanına inteqrasiya etmək mümkün olmuşdur.
Kitabxanada ümumilikdə kitabxana-biblioqrafik proseslərin təkmilləşdirilməsi, ilk növbədə elektron kataloq üzrə avtomatlaşdırma sisteminin proqram
təminatı mükəmməl bir informasiya axtarış sistemini yaratmağa imkan vermişdir və bu sistem daim təkmilləşdirilir, onun həcmi (əks etdirdiyi sənədlərin
miqdarı) intensiv olaraq artır.
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Xülasə: Məqalədə Mərkəzi Elmi Kitabxananın Milli Rəqəmsal Yaddaş
layihəsi nümunəsində rəqəmsallaşma proseslərinin beynəlxalq standartlar
üzərində qurulması, müəssisənin hədəflərinə və konkret layihənin məqsədlərinə uyğunlaşdırılması, rəqəmsallaşma proseslərinin təkmilləşdirilməsinin işlək alqoritmi təsvir olunur. Alqoritm dünya informasiya məkanında
cari problemlər də nəzərə alınmaqla, kitabxanalarda istifadə üçün sınaqdan çıxmış alqoritm kimi təklif oluna bilər.
Açar sözlər: Milli Rəqəmsal Yaddaş, Mərkəzi Elmi Kitabxana, rəqəmsallaşma, optimallaşdırma, rəqəmsallaşma standartları, alqoritm
Giriş
Rəqəmsallaşmanın təkmilləşdirilməsinin aktuallığı
Mətnlərin, şəkillərin, səslərin kompüter emal edə biləcək formata salınmasına rəqəmsallaşma deyilir (1). Rəqəmsallaşmanın verə biləcəyi üstünlüklər
sürətli axtarış, qısa zaman kəsiyində bir mənbəyə müxtəlif məsafələrdən göndərilən küllü sayda istifadəçi sorğusunu on-line cavablandırma imkanı, sənədin
elektron informasiya sistemlərinin mərkəzləşdirilmiş serverlərində mühafizə
edilməsi, xərclərin optimallaşması və rəqəmsal transformasiyaya hazırlığın
birinci mərhələsi olmasıdır.
Küllü sayda üstünlük verən, texniki baxımdan icrası asan görünən və çıxış
məhsulu rahat istifadə olunan rəqəmsallaşma prosesi informasiya idarəçiləri
qarşısında yeni problemlər qoyur və yeni məqsədlər formalaşdırır. İDC hesablamalarına görə, 2025-ci ildə (2) qlobal məlumat bazasının həcmi 163 zettabayt-a, yəni trillion gigabyte-a çatacaq. Lakin bu informasiyanın yalnız 50%
təhlükəsizlik tədbirləri ilə təmin edilmiş olacaq. Bu baxımdan gündəlik informasiya ehtiyaclarının qarşılanmasından daha çox tarixi və mədəni irsin qorunması baxımından əhəmiyyət kəsb edən rəqəmsal informasiyanın istehsalı xüsusi yanaşma tələb edir.
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İstənilən fəaliyyətin uğuru düzgün planlaşdırmadan və təkmilləşmədən
keçir. Lakin təcrübəyə əsaslanmamış optimallaşma, sınaqdan çıxarılmamış və
dəyişilməz yanaşmalar gələcəyi bugünə yaxınlaşdırmaqdan daha çox uğursuzluğa aparır (3).
Məlumdur ki, rəqəmsal sənəd toplusunun yaradılması üçün dəyişməz qayda yoxdur (4) və hər bir rəqəmsallaşma təşəbbüsü öz məqsədi, ehtiyacları və
istifadəçiləri olan unikal layihədir. Dövlət müəssisələri, özəl qurumlar, şəxsi
kolleksiyalar və arxivlərin hərəsinin öz strateji hədəfləri, strukturu, idarəetmə
üsulu, maliyyələşməsi var. Lakin informasiyanı idarə edən qurum kimi onları
birləşdirən problemlər mövcuddur – sənədlərin seçilmədən kütləvi şəkildə
rəqəmsallaşması, sistemləşdirilməməsi, rəqəmsal həcmi sürətlə artan çıxış
məhsuluna yaddaş serverlərində yerin olmaması, bulud serverlərində məlumatların təhlükəsizliyinin sığortalanmaması, axtarış və istifadə üçün universal
biblioqrafik təsvirlərin olmaması və təhlükəsizlik sisteminin daim yaradılan
yeni proqramlar tərəfindən “qırılması”. İDC təşkilatının 2018-ci ildə işıq üzü
görmüş hesabatında adı yuxarıda çəkilən problemlərin nəzərə alınmaması
təhlükəli tendensiya kimi şərh edilir (5).
Məqalədə Mərkəzi Elmi Kitabxananın təcrübəsi nümunəsində rəqəmsallaşma prosesinin yuxarıda səsləndirilən problemlər nəzərə alınmaqla təşkili təqdim olunur.
Rəqəmsallaşmanın təşkil edilməsi məqsədilə 2015-ci ildə Mərkəzi Elmi
Kitabxananın strukturunda İnformasiya Resursları Mərkəzi tərkibində Elektron
resursların fomalaşdırılması şöbəsi yaradıldı. Şöbə müxtəlif formatlı sənədlər
üçün nəzərdə tutulmuş rəqəmsallaşma avadanlıqları ilə təchiz edildi, Kitabxana-Xidmət şöbəsi və Proqramçılar şöbəsi ilə əlaqələndirildi. 2016-cı ildən
başlayaraq rəqəmsal formatlı sənədlər elektron kataloqla inteqrasiya olundu.
Rəqəmsallaşma prosesində ehtiyacların qiymətləndirilməsi
Dünya təcrübəsində ehtiyacların qiymətləndirilməsi müəssisənin inkişaf
strategiyasına uyğun olaraq rəqəmsallaşma obyektlərinin, onların prioritetlər
üzrə rəqəmsallaşma ardıcıllığının, rəqəmsallaşma vasitələrinin müəyyən olunmasını əhatə edir (6). Məs., MEK göstərilən ardıcıllıqla fondlarını rəqəmsallaşdırır: Nadir kitab fondu, Şərq ədəbiyyatı fondu, şəxsi kolleksiyalar, xüsusi
mövzular üzrə toplanmış sənədlər, məs., “AXC-100”, “Əhməd Cavad”, “Milli
Rəqəmsal Yaddaş” bazasına aid edilən sənədlər, rəqəmsallaşmasına təcili zərurət yaranmış sənədlər. Ehtiyacların qiymıtləndirilməsi zamanı aşağıda qeyd
olunan göstəricilər təhlil olunur:
 Sənəd növləri:
MEK-də sənəd növləri tam çeşiddə təqdim olunub - kitab, jurnal, xəritə,
marka, audio-foto-video formatlı materiallar və s. Bu sənədlər sırasında xüsusi
yanaşma tələb edən XVI-cı əsrin əvvəlinə təsadüf edən kitablar, miniatür
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nəşrlər, faksimile formatında Türfan abidələri və s. maraq doğuran sənədlər
mövcuddur.
 Sənəd növlərinin hər biri üzrə say:
MEK fondlarında 1 mln-a yaxın kitab, 400 minə yaxın jurnal, 3500 qəzet,
300-ə yaxın orijinal marka, 425 xəritə və başqa sənədlər mühafizə olunur. Bu
sənədlərin rəqəmsallaşması üçün skanerlərin formatı və yükü hesablanır.
 Sənədlərin fiziki ölçüsü və digər xüsusiyətləri:
MEK-də 17x24 mm ölçülü markalardan 30x40 mm miniatür kitablar,
540x640 mm ölçülü böyük kitablar, 400x570 mm ölçülü qəzetlər və 1080x1760
mm ölçülü xəritələrə qədər müxtəlif parametrli sənədlər qorunub saxlanılır.
 Sənədlərin sahə indeksi:
MARC21 standartı üzrə tələb olunan bütün sahələr üzrə indeksləşmə və
metadata təsvirlər təmin edilməlidir.
 İnsan resurslarının qiymətləndirilməsi:
İstənilən fəaliyyətin düzgün planlaşdırılması uğurun yarısını, kamil icrası
isə qalan yarısını təmin edir. MEK-də Elektron Resursların formallaşdırılması
şöbəsində 11 əməkdaş çalışır. Bilavasitə rəqəmsal vahidə çevrilmə işini 4
əməkdaş icra edir. Qalan əməkdaşlar konvertasiya, elektron kataloqun tamamlanması və müvafiq qeydlərin aparılması üçün səfərbər olunur.
 Texniki resursların və proqram təminatının qiymətləndirilməsi:
Müxtəlif tiplərə aid olan kitab, qəzet, jurnal, marka, xəritə kimi sənədlərin
rəqəmsallaşması üçün müvafiq olaraq Metis EDS GAMMA, Zeutchel
OMNISCAN 12000 HQ, Zeutchel ZETA Compact BOOK SCANNER, Qudenis
RBS 3.0 skannerlərindən istifadə olunur.
 Növbəti 5 və 10 il üçün sənədlərin növ və say dinamikasının proqnozu:
MEK-ə daxil olan sənədlərin orta artım tempi üzrə proqnozlarımızı
vermək üçün son 1 il ərzində daxil olan sənədlərin dinamikasına nəzər salmaq
məqsədə uyğundur. Belə ki, 2015-2017-ci illərdə 40434 sayda ədəbiyyat MEKə daxil olmuşdur. Bu isə o deməkdir ki, qarşıdakı 5 və 10 illik dövr üçün
təxmini hesablamalarla müvafiq olaraq 67240 və 134480 sayda yeni
ədəbiyyatın daxil olma ehtimalı var.
 Rəqəmsallaşmanın davamlı, müvəqqəti, davamlı fasilələrlə və davamlı
fasiləsiz rejimlərdə həyata keçirilməsinin müəyyənləşdirilməsi:
MEK həm mövcud forndlarını rəqəmsallaşmasını, həm yeni daxil olan
ədəbiyyatların, həm də kənardan cəlb edilən zəruri sənədlərin rəqəmsallaş-masını mütəmadi olaraq həyata keçirməkdədir.
Yuxarıdakı göstəricilər nəzərə alınaraq iş həcmi növbəti addımlarda
planlaşdırılır:
 Yaddaşda saxlama alqoritminin hazırlanması;
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 Qurulacaq yaddaş və server sisteminin ətraflı təhlili və layihənin yol
xəritəsinin hazırlanması;
 Maliyyə təhlili.
Rəqəmsallaşma prosesində iş axınının alqoritmi
Bütün göstəricilər üzrə ehtiyaclar qiymtləndirildikdən sonra iş prosesinin
aydın, təfsilatlı təsviri mərhələsi başlayır. İş prosesinin təsviri sənədində nəzarətin təmin edilməsi, resurslardan səmərəli istifadə, nəticənin qiymətləndirilməsi kimi şərtlər də nəzərə alınır. Bilavasitə rəqəmsallaşma prosesi aşağıdakı
mərhələləri keçir:
1. Sənədlərin icraata qəbul edilməsi və qeydiyyatı.
2. Sənədlərin fiziki xüsusiyyətlərinə görə müvafiq rəqəmsallaşma avadanlığına yönləndirilməsi;
3. Rəqəmsallaşmanı icra edən əməkdaşın adının elektron sənədin adı ilə
bağlanması və qeydiyyata salınması;
4. Rəqəmsallaşma;
5. Rəqəmsal formatın keyfiyyətinin yoxlanılması;
6. Konvertasiya (ehtiyac olan sənədlər üzrə);
7. Rəqəmsal sənədin metadatalarının daxil edilməsi;
8. Rəqəmsal sənədin son yaddaş qurğusunda yerləşdirilməsi;
9. Rəqəmsal sənədin ehtiyat nüsxəsinin yaradılması;
10. Rəqəmsal sənədin əlçatanlıq kateqoriyasının müəyyən edilməsi;
11. Rəqəmsal sənədin istifadəyə verilməsi;
12. Fiziki sənədin təhvil götürüldüyü mənbəyə geri qaytarılması.
Optimallaşma istiqamətləri
Rəqəmsallaşma ağır və resurs (kadr, texniki təchizat, maddi məsrəflər və
s.) tələb edən fəaliyyət növüdür. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Mərkəzi Elmi
Kitabxanada rəqəmsallaşma fəaliyyətinə başlamazdan öncə zərurətlər siyahısı
və prioritet (üstünlük) ardıcıllığı müəyyən edilməlidir. Üstünlük əsasən sənədin
tarixi əhəmiyyətinə, fiziki istifadəyə yararlığına, eyni zamanda çox istifadəçinin ehtiyacına, müəyyən kolleksiyaya mənsub olmasına əsasən müəyyən edilir.
Üstünlük siyahısı tərtib ediləndən sonra optimallaşdırma işləri, yəni situasiya
və resurslardan ən səmərəli istifadə aşağıdakı suallar cavablandırılaraq həyata
keçirilir:
1. Sənədin rəqəmsal versiyası mövcuddur və əlçatandırmı? Rəqəmsallaşmaya ehtiyac varmı?
Sənədin növündən asılı olaraq bəzən həmən sənədin rəqəmsal forması
internetdə mövcud olur. Bu zaman eyni işin təkrarən və keyfiyyətə xələl gətirilmədən görülməsinə ehtiyac qalmır. Bəzi hallarda isə həmən sənədin rəqəmsal
formasını bu sənədi hazırlayan nəşriyyat evindən və ya digər müvafiq qurumdan əldə etmək mümkün olur. Bu halları nəzərə alaraq rəqəmssallaşdırmaqdan
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öncə alternativi və ya rəqəmsal formatın əlçatanlığını müəyyən etmək lazımdır.
MEK təcrübəsində rəqəmsallaşmaya ehtiyacı olan sənədin rəqəmsal versiyasının internetdə, mübadilə tərəfdaşlarında, nəşriyyatda və ya müəllifdə olubolmaması müəyyən edilir. Əgər müvafiq sənədin rəqəmsal versiyası mövcuddursa, o zaman rəqəmsal sənədin keyfiyyəti yoxlanılır, keyfiyyət MEK-in
tələblərinə cavab verirsə, proses bu mərhələdə dayandırılır və fayl serverə
yüklənir.
2. Rəqəmsallaşma hansı keyfiyyət standartlarına cavab verməlidir?
Müxtəlif müəssisələr rəqəmsallaşma prosesi üçün müxtəlif standartlar
təsdiq edir (7,8). Təbii ki, rəqəmsal sənədin keyfiyyəti ilk növbədə avadanlığın
imkanından asılıdır. Lakin bəzən yüksək keyfiyyətdə rəqəmsallaşmanı təmin
edən avadanlığın da bütün imkanlarından istifadəsinə ehtiyac qalmır. Belə ki,
məlum olduğu kimi, rəqəmsal sənəd nə dərəcədə yüksək keyfiyyətli olarsa, bir
o qədər böyük yaddaş tutumu tələb edər. Belə sənədlərin sayının minlərlə
olması yaddaş tələbinin dəfələrlə artması deməkdir. Bu səbəbdən də, rəqəmsal
sənədin istifadə təyinatından asılı olaraq rəqəmsallaşmanın keyfiyyət dərəcəsi
müəyyən edilir və əməkdaş təlimatlandırılır (9).
MEK təcrübəsində sənədlərin növündən və istifadə təyinatından asılı
olaraq rəqəmsallaşma işi aşağıdakı keyfiyyətlərdə aparılır:
- Kitablar, sadə mətnli sənədlər: 150-300 DPİ (PPİ), mətn hissələri ağqara, rəsm olan səhifələr rəngli;
- Fotolar: 600 DPİ;
- Qəzetlər: 350 DPİ, ağ-qara;
- Xəritələr: 500 DPİ, rəngli;
- Markalar: 500 DPİ, rəngli.
Göstərilənlərdən başqa, standart tələblər rəqəmsallaşmanın fiziki məkanının təminatından, iki əlin eyni vaxtda istifadəsi, əllərin quru və təmiz olması,
kitab yatağının geniş olması, kitabın skanner işığının altında baxımsız qalmaması, iki sənədin eyni zamanda rəqəmsallaşmaması kimi tələblərdən başlayaraq sənədin miqyasının 1:1 təmin edilməsi, orijinalda verilən mətn və şəklin
aydınlıq dərəcəsinin saxlanılması, rəngə olan tələbin (10), oxunaqlığının təmin
olunmasına qədər genişdir (11).
Mərkəzi Elmi Kitabxana rəqəmsallaşma proseslərini yuxarıda göstərilən
standartlar üzərində qurub.
3. Konvertasiya ehtiyaclarının qiymətləndirilməsi
Məlumdur ki, mətn sənədinin rəqəmsallaşması şəkil və ya tekst formatında
hazırlana bilər. Yekun formatı müəyyən etmək məqsədilə rəqəmsal sənədin
mətn tanıma formatına çevrilmə zərurəti müəyyən edilməlidir. Buna səbəb isə
rəqəmsal sənədin foto formatdan mətn formatına konvertasiya prosesinin
həcmli əlavə resursların tələb etməsidir. Zərurət yaranmadıqda rəqəmsal sənə25
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din konvertasiya edilmədən birbaşa şəkil formatında saxlanması konvertasiya
prosesinə sərf ediləcək zaman və resurslara kifayət qədər qənaət etmiş olur.
MEK hal hazırda xüsusi zərurət yaranmadıqca sənədlərin rəqəmsallaşmış
versiyasını mətn formatına konvertasiya etmir.
4. Metadata nə dərəcədə geniş yazılmalıdır?
Metadata nə qədər geniş tərtib edilərsə, rəqəmsal sənədin axtarış imkanları
bir o qədər asanlaşmış olar (12). Məqsədindən asılı olaraq, metadata müxtəlif
istiqamətlərdə, məs., informasiya paketi qismində istifadə oluna bilər. Belə ki,
MEK hazırladığı metadatalardan tələb olunan məlumatları seçilmiş axtarış
sahələri üzrə eksporta vermiş və Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin “Azərbaycanın Kitab abidələri” siyahısı sorğusuna cavab
olaraq təqdim etmişdir. Eləcə də metadatalardan kitabxana işi prosesində
gündəlik aparılan sənədləşmə işlərində inzibati məlumat kimi də istifadə
olunur. Məs., MEK-ə daxil olan və mübadilə edilən, arxivdən çıxarılan, hədiyyə edilən sənədlərin metadataların sadələşmiş eksportu nəticəsində formalaşan
təhvil-təslim aktların hazırlanmasında, sərgi üçün fondlardan gətirilmiş
sənədlərin siyahılarının hazırlanmasında istifadə olunur. Metadataların əsas
istifadəçisi isə, əlbətdə, kitabxana oxucularıdır. Oxucular metadataların 5-7
sayda sahədən başlayaraq 10-17 saya qədər sahədən istifadə edir. Lakin nəzərə
almaq lazımdır ki, metadata genişliyi sənədin rəqəmsal versiyasının ərsəyə
gəlmə müddətini uzatmış olur. Bu səbəbdən də metadata genişliyi sənəddən
istifadə təyinatına, istifadəçilərin axtarışda üstünlük verdikləri meyarlara
əsasən müəyyənləşdilməlidir. İstifadəsi geniş yayılmayan metadata sahələrinin
məcburi doldurulması öhdəliyi işin təşkilində optimallaşma məsələsinə mane
ola biləcək amillərdəndir.
MEK təcrübəsində metadata sahələri geniş formada təsvir edilir. Bunun
səbəbi isə yuxarıda göstərildiyi kimi, axtarış sistemlərində rəqəmsal sənədin
daha asan tapılması və tələb olunduqda metadatalardan müxtəlif kombinasiyalarda istifadə zərurətindən irəli gəlir. Bu istiqamətdə MEK-in yanaşması
istifadəçilər və araşdırıcılar üçün əlçatanlığın artırılmasına yönəldilmişdir.
5. Keyfiyyətə nəzarət hansı formada təmin edilməlidir?
Keyfiyyətə nəzarət mərhələsində sənədin fiziki formasının rəqəmsal forması ilə eyni olub olmadığının təsdiq edilməsi lazımdır. Bunun üçün təsadüfi
seçmə əsasında hazırlanmış nümunənin test edilməsi kütləvi şəkildə yol verilə
biləcək səhvlərin qarşısını alır. Nəzarət zamanı müxtəlif məlumat tiplərinin,
fərqli fiziki mühitlərin və ya fərqli məlumatların göstəricisinin olması testin
etibarlılığını artırır.
MEK təcrübəsində rəqəmsallaşan sənəd bütün göstəricilərə görə keyfiyyət
nəzarətindən keçir. Rəqəmsal vahidə çevrilən sənəd gələcəkdə təkrar rəqəmsallaşmaya göndərilməmək üçün tam şəkildə (bütün səhifələr) yoxlanılır, təsvirin
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və ya mətnin oxunaqlığı, sənədin kənar boşluqlarının eyniliyi, səhifələrin rəng
çalarlarının oxşarlığı və rəng standart (13) tələblərinə cavab verməsi yoxlanılır.
MEK-də sənədlərin rəqəmsallaşmasınin ilkin mərhələsində rəqəmsallaşma ilə
sənədin keyfiyyətinə nəzarəti eyni kompüterdə, iş başa çatdıqdan sonra daşıyıcılar vasitəsilə FTP serverə yüklənirdi. Hazırda isə rəqəmsallaşma ilə keyfiyyətə nəzarət müxtəlif kompüterlədə həyata keçirilir, rəqəmsallaşmış sənəd fayl
şəbəkəsi üzərindən keyfiyyətə nəzarət kompüterlərinə yönəldilir, yoxlama işi
başa çatdırıldıqda avtomatik olaraq elektron kataloqda adını, təsvirini və
uyğundursa əlavə məlumat işarələrini, ‒ “MRY”, “Kitab abidəsi”, “UNESCO”
– alıb FTP serverə yüklənir. Başqa tərəfdən, başlanğıc dövründə sənədlərin
total rəqəmsallaşması həyata keçirirlidi. İşin həcmi artdıqca əmək bölgüsü və
sənədlərin rəqəmsallaşmaya yönləndirilməsi müəyyən meyarlar əsasında
həyata keçirildi. Hazırda sənədlər Nadir Fond, Şərq Ədəbiyyatı fondu, Milli
Rəqəmsal Yaddaş, şəxsi kolleksiyaya mənsubiyyət kimi meyarlara cavab
verdikdə, eləcə də təcili oxucu sifarişi və ya beynəlxalq mübadilə tələbinə
əsasən rəqəmsallaşdırılır.
Nəticə
Beləliklə, AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Milli Rəqəmsal Yaddaş
layihəsinin rəqəmsallaşma proseslərinin beynəlxalq standartlar üzərində qurulması, eyni zamanda kitabxananın hədəflərinə, layihə məqsədlərinə uyğunlaşdırılması və dünya informasiya məkanında mövcud problemlər də nəzərə alınmaqla rəqəmsallaşma proseslərinin təkmilləşdirilməsi yolları kitabxanalarda
istifadə üçün sınaqdan çıxmış alqoritm kimi tövsiyə oluna bilər.
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Optimizing ways of the digitalization
Based on experience of the National Digital Memory project
of the Central Scientific Library of ANAS
Abstract: The article describes the activities’ functional algorithm of the
Central Library of Science to build digitising processes based on international
standards, as well as adopted to the goals of the National Digital Memory
project for improving the process of matching and digitizing. Considering
current problems existing in the world information space, algorithm might be
recommended as tested one.
Key words: National Digital Memory, Central Library of Science, Digitizing,
Optimization, Standards of digitizing, Algorithm
Оптимизация пути оцифровки
Основываясь на опыте проекта Национальной цифровой памяти
Центральной научной библиотеки НАНА
Резюме: В статье описывается действующий алгоритм оптимизации
процессов оцифровывания, обработки и хранения документов, основанных на международных стандартах, адаптированных к конкретным
задачам учреждения и целям проекта Национальной Цифровой Памяти.
Учитывая проблемы, существующие в мировом информационном пространстве, алгоритм может быть рекомендован как прошедший испытание.
Ключевые слова: Национальная цифровая память, Центральная Научная Библиотека, оцифровка, оптимизация, стандарты оцифровки, алгоритм
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ЕЛЕНА ДОЛГОПОЛОВА,
Первый заместитель директора по обслуживанию
пользователей и идеологии Национальной библиотеки
Беларуси, кандидат педагогических наук
dolgopolova@nlb.by
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ БЕЛАРУСИ
Резюме: Раскрываются концептуальные подходы к созданию социокультурного центра Национальной библиотеки Беларуси на этапе
строительства нового здания, характеризуется система управления
социокультурной деятельностью на современном этапе, приводятся
сведения о содержании и основных показателях работы социокультурного центра, раскрываются перспективы развития социокультурной деятельности.
Ключевые слова: библиотека, социокультурная деятельность,
социокультурный центр, социокультурная среда, менеджмент, культурно-зрелищная деятельность, галерейно-выставочная деятельность, музейная деятельность, экскурсионно-методическая деятельность, рекламная деятельность, международная деятельность,
физкультурно-оздоровительная деятельность
Национальная библиотека Беларуси на всех этапах своего развития
играла значимую роль в социокультурной жизни страны. На ее базе проводились разноплановые культурные акции – открытие книжных и художественных выставок, встречи с писателями, деятелями культуры и
искусства. Однако достаточно долгое время развитие данного направления деятельности сдерживалось рядом факторов, в первую очередь –
отсутствием площадей и слабой материально-технической базой.
В 2005 г. Совет Министров Республики Беларусь утвердил Концепцию создания Республиканского информационного и социокультурного
центра на базе строящегося здания государственного учреждения
«Национальная библиотека Беларуси [1], согласно которой библиотека
приобретала статус республиканского многофункционального социаль29
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ного и культурно-досугового комплекса. Для практического воплощения
поставленной правительством задачи потребовались качественный анализ
и оценка устоявшихся форм и методов работы с учетом открывающихся
перспектив. Сотрудники библиотеки приступили к разработке концептуальной модели социокультурного центра (СКЦ) библиотеки, которая включала:
- определение приоритетных направлений социокультурной деятельности;
- формирование организационно-штатной структуры СКЦ;
- обоснование эргономических, технических и технологических
подходов к оснащению помещений СКЦ;
- отработку технологического механизма организации и проведения
социокультурных мероприятий;
- финансово-экономическое и нормативно-правовое обоснование
деятельности СКЦ с учетом частичной окупаемости.
Концептуальные подходы к организации работы СКЦ в значительной
степени были предопределены архитектурно-планировочным решением
здания, на территории которого размещены: конференц-зал на 490 мест;
музей книги; физкультурно-оздоровительный комплекс; двухуровневая
обзорная площадка на 22-23 этажах (подъем на нее осуществляется на
панорамном лифте); комплекс художественных галерей (более 1,5 тысяч
квадратных метров); детская комната; комплекс залов для проведения
мероприятий; президент-центр, включающий два зала для международных встреч и переговоров. Немаловажное значение для организации
социокультурной деятельности сыграло уникальное художественное
оформление интерьеров здания: в его центральной части – атриуме – и
кольцевых коридорах, опоясывающих атриум на двух этажах, сконцентрированы монументальные художественные произведения, посвященные
истории и культуре Беларуси.
С учетом перечисленных возможностей были определены приоритетные направления деятельности СКЦ:
- культурно-зрелищная деятельность (проведение информационнопросветительских, культурно-творческих и культурно-досуговых мероприятий);
- галерейно-выставочная деятельность (организация и проведение
книжных и художественных выставок и проектов);
- музейная деятельность (формирование экспозиций по двум направлениям: история книги и история библиотеки);
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- экскурсионно-методическая деятельность (разработка и организация тематических и обзорных экскурсий по библиотеке, а также учебнопознавательных занятий для школьников);
- рекламная деятельность (формирование позитивного имиджа Национальной библиотеки Беларуси в обществе и привлечение юридических лиц к размещению собственной рекламы на наружном электронном
световом табло библиотеки (НЭСТ));
- международная деятельность (расширение контактов с зарубежными библиотеками, информационными, научными и культурными центрами, профессиональными ассоциациями);
- физкультурно-оздоровительная деятельность (привлечение посетителей и сотрудников в тренажерный зал и сауну, проведение спортивномассовых праздников для сотрудников библиотеки).
Четкое определение содержания социокультурной деятельности позволило создать логически непротиворечивую организационно-штатную
структуру СКЦ, в которую вошли 6 подразделений, каждое из которых
должно было отвечать за одно из перечисленных выше направлений
деятельности. Штатная численность центра составила 50 единиц, пятая
часть которых была создана на внебюджетной основе. Для общего руководства социокультурной деятельностью была введена ставка начальника
СКЦ. Особое внимание на этапе создания центра было уделено подбору
кадров. Для успешной реализации новых задач библиотеке требовались
режиссеры, художники, экскурсоводы, звукорежиссеры и иные специалисты творческого профиля. Формирование коллектива началось еще в
период строительства здания, новые сотрудники активно привлекались
для решения задач, связанных с техническим оснащением основных
объектов СКЦ. Совместная работа с проектировщиками и подрядчиками
позволила к моменту открытия библиотеки полностью завершить работы
по монтажу и наладке технологического оборудования всех помещений в
соответствии и их функциональным назначением.
Разработка технологического механизма реализации социокультурной функции была нацелена на обеспечение ее гармоничного сочетания с
традиционными функциями библиотеки. При проведении мероприятий –
экскурсий, презентаций, встреч на высшем государственном уровне –
необходимо было сохранить комфортные условия для читателей,
сохранность фондов, соблюдение контрольно-пропускного режима и ряд
иных требований. Не менее важным вопросом являлось решение вопроса
о соотношении в деятельности СКЦ долей платных услуг и услуг
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социальной направленности. Найденные решения нашли отражение в
целом блоке локальных нормативных актов – Положении о социокультурном центре, положениях о структурных подразделениях, служебных
инструкциях, правилах посещения объектов СКЦ.
Комплекс мероприятий, выполненных на этапе проектирования и
строительства нового здания, позволил с момента открытия библиотеки,
которое состоялось 16 июня 2006 г., приступить полномасштабной
реализации всех поставленных перед СКЦ задач. В целом социокультурная деятельность до настоящего времени, т.е. в течение двенадцати лет,
осуществляется в рамках заложенных в нее концептуальных подходов,
что доказывает их жизнеспособность.
В то же время, мы понимаем, что современная культурная среда
достаточно динамично развивается – появляются новые формы организации досуга, новые технологии представления явлений культуры. Меняется и характер культурных запросов населения. Без постоянного мониторинга внешней среды библиотеки (потенциальные ожидания посетителей) и ее внутренней среды (возможности СКЦ по удовлетворению
данных ожиданий) невозможно сохранить статус многофункционального
социального и культурно-досугового комплекса. Поэтому в библиотеке
активно используются различные формы оценки эффективности работы
СКЦ и методы ее повышения.
Помимо анализа статистических показателей, который позволяет
отследить увеличение либо падение спроса на отдельные виды услуг,
особое внимание уделяется изучению письменных и устных предложений
посетителей, а также наблюдению за культурными акциями и проектами,
реализуемыми учреждениями культуры и досуга г. Минска. На основании
полученных результатов вносятся коррективы в содержание деятельности
структурных подразделений СКЦ. В условиях растущего разнообразия
предложений по организации свободного времени детей и взрослых,
важно иметь хотя бы небольшой набор уникальных услуг, отсутствующих в иных организациях и учреждениях.
Для изыскания внутренних возможностей по наращиванию масштабов социокультурной деятельности ведется контроль за динамикой посещений читальных залов. На момент открытия нового здания библиотека
располагала двадцатью читальными залами на 2040 посадочных мест.
Расширение возможностей по удаленному доступу к ресурсам и услугам
библиотеки, наличие оборудования для оперативного копирования печатных и электронных источников информации и ряд иных информационно32
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технологических возможностей привели к сокращению времени, которое
пользователи проводят в читальных залах. Если в начале 2000-х годов
среднестатистическое время посещения библиотеки составляло 3-5 часов,
то сегодня оно не превышает 1,5 часа. Поиск и заказ литературы пользователи преимущественно осуществляют с домашнего компьютера, а в
библиотеке просматривают документы и делают копии необходимых
фрагментов. Возможность копирования на съемный носитель информации из многочисленных баз данных сокращает время пребывания пользователей за автоматизированными рабочими местами. Наличие виртуального читального зала, ряда интернет-сервисов и услуг в целом
снимает для определенного круга читателей необходимость физического
присутствия в библиотеке. Данные тенденции позволили пересмотреть
функциональное назначение некоторых читальных залов и обеспечить
более эффективное их использование за счет перепрофилирования в
объекты СКЦ.
Поскольку значительная часть услуг СКЦ оказывается на платной
основе, проводится гибкая ценовая политика. Существует система постоянных скидок для различных категорий посетителей, а также скидок,
предоставляемых на определенный период времени через крупнейший
дисконтный сайт Slivki.by. Библиотека является также участником туристической программы Минского городского исполнительного комитета
«Карта гостя», которая предоставляет туристам право однократного
посещения (бесплатно или со скидкой) музеев и экскурсий, художественных галерей, аквапарка и других объектов, включая обзорную площадку
Национальной библиотеки Беларуси.
Для продвижения коммерческих услуг СКЦ используются преимущественно бесплатные площадки размещения рекламы: собственный
интернет-портал, НЭСТ, новостные сайты, интернет-каталоги, социальные сети. Опыт размещения рекламных материалов на платной основе не
дал положительных результатов: даже в таком крупном учреждении как
Национальная библиотека Беларуси объемы реализации услуг не достаточно высоки, чтобы покрыть расходы на крупную рекламную кампанию.
В целях информирования общественности о мероприятиях социальной направленности СКЦ активно сотрудничает со средствами массовой
информации. Практически еженедельно на центральных телевизионных
каналах можно увидеть сюжет о библиотеке, а в газетах или на сайтах
информационных агентств – прочитать анонс о предстоящем событии. В
целом предпринимаемые усилия позволяют поддерживать интерес и
белорусов, и иностранных туристов к Национальной библиотеке.
33

Bakı, 2018, buraxılış 10
К сожалению, в последние годы наблюдается смещение интересов
посетителей к мероприятиям и проектам развлекательного характера.
Выставки, встречи, презентации, посвященные знаковым культурным и
общественным событиям не всегда вызывают значимый отклик. В этих
условиях важно сохранить баланс между акциями, выполняющими просветительскую функцию и акциями, не несущими серьезной интеллектуальной нагрузки. Решению этой задачи помогает стратегическое планирование. В настоящее время деятельность СКЦ осуществляется с
соответствии пятилетним перспективным планом, рассчитанным до 2020
г. Данный план составлялся с учетом основных тенденций социокультурного обслуживания, сложившихся в период до 2015 г. Основные положения перспективного плана уточняются в ходе текущего планирования.
Выполняя свою миссию, библиотека значительную часть своих мероприятий посвящает общественно-значимым событиям, датам Всемирного и
Национального календаря, международным встречам и мероприятиям с
участием высших должностных лиц, встраивая в календарь событий
проекты, рассчитанные на широкую публику и обеспечивающие получение внебюджетных доходов.
В настоящее время работа СКЦ характеризуется следующими показателями.
В рамках культурно-зрелищной деятельности ежегодно проводится
от 200 до 250 мероприятий, третья часть которых носит международный
характер. Значительная доля приходится на мероприятия сторонних
организаций, организуемых на условиях аренды помещений (библиотекой обеспечивается полное организационно-техническое сопровождение).
В период школьных каникул на коммерческой основе проводятся утренники и спектакли для школьников. Важной составляющей является также
организация праздничных мероприятий для коллектива библиотеки. В
условиях столь напряженного графика помогает жесткая регламентация
всех этапов подготовки и проведения мероприятий: заблаговременно
готовится организационно-технический план, который в системе электронного документооборота рассылается ответственным исполнителям.
Галерейно-выставочная деятельность развивается довольно интенсивно. Экспозиционные пространства за последние три года значительно
расширились за счет перепрофилирования двух читальных залов и реорганизации справочно-поискового аппарата в центральной читательской
зоне – атриуме. На постоянной основе с 2016 г. функционирует музей
науки «Элементо», знакомящий юных посетителей с основами естествен34
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ных наук, а с 2017 г. открыт многофункциональный выставочный комплекс площадью 1,5 тыс. метров квадратных. В атриуме организовано
пространство для сменных экспозиций. Ежегодно сотрудниками организуется свыше 150-ти книжных и 20-ти художественных выставок, ряд из
которых экспонируется за пределами библиотеки.
Экскурсионно-методическая работа направлена на поиск новых форм
взаимодействия с посетителями. Если в 2006 г. библиотека предлагала
два вида экскурсий, то сегодня их насчитывается более 10. При разработке экскурсионных программ специалисты стараются максимально использовать информационный потенциал библиотеки, отводя знакомству с
архитектурными особенностями здания второстепенную роль. Так, в ходе
интерактивной экскурсии «Ожившие книги» посетители учатся самостоятельно искать и заказывать книги по электронному каталогу, а затем
имеют возможность проследить за их доставкой из хранилища и, самое
главное – увидеть с помощью электронных планшетов, как на страницах
«оживают» герои 4D-книг. Часть экскурсии из цикла «Славутыя імёны
Бацькаўшчыны» проходит в форме увлекательных занятий с использованием интерактивных элементов, что позволяет учащимся закрепить
знания о жизни и творчестве белорусских писателей и поэтов. Ежегодно
для детей и взрослых проводится свыше 3 тыс. экскурсий.
Музейная деятельность осуществляется в тесной координации с
экскурсионной и галерейно-выставочной работой поскольку Музей книги
является одним из экскурсионных объектов, а выставочные проекты зачастую требуют объединения в одной экспозиции старопечатных и современных книг. Одной из последних инноваций в этом направлении стала
реализация в проекта «В гости к книгам», рассчитанного на детскую
аудиторию. Его уникальность заключается в возможности изучения
национального книжного наследия посредством самого богатого собрания книжных памятников. Занятия с детьми проходят с применением активных и интерактивных методик, а это значит, что встречи превращаются в занимательную беседу, в которой каждый принимает активное
участие.
Перед рекламной деятельностью помимо формирования позитивного
имиджа Национальной библиотеки Беларуси, стоит важная задача по
привлечению юридических лиц к размещению собственной рекламы на
НЭСТ – самом большом рекламном носителе в городе. Библиотека обеспечивает разработку графического рисунка в соответствии с пожеланиями заказчика и согласовывает его демонстрацию в определенные часы.
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НЭСТ наиболее востребован в осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня сокращается (подсветка здания включается в
темное время суток).
Масштабы международной деятельности давно вышли за пределы
круга задач, которые ставились перед ней 10 лет назад. Наглядным
примером уровня достигнутых результатов является проведение в комплекса международных мероприятий, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания. Одной из амбициозных задач была передача в
дар издания «Книжная наследие Франциска Скорины» библиотекам,
научным и образовательным учреждениям, архивам, музеям, общественным организациям 70-ти зарубежных стран. И она была выполнена.
Представители библиотеки лично провели презентации данного издательского проекта в 15 странах мира. Это только два примера из общего
объема международной работы, выполненной в течении одного года.
Наиболее сложно с позиций экономической эффективности осуществляется работа физкультурно-оздоровительного комплекса. Сауна и тренажерный зал в условиях растущей конкуренции теряют постоянных
посетителей и не выходят в последние годы на самоокупаемость. В настоящее время рассматривается вопрос о коренной перестройке данного
направления деятельности.
В целом посещение объектов СКЦ за последние 5 лет возросло на
30% и по итогам 2017 г. практически достигло 645 тыс. Доход от реализации социокультурных услуг составляет более 50% в общем объеме
внебюджетных финансовых средств.
Следует отметить, что в современных социально-экономических условиях все более актуальной является реализация частично или полностью самофинансирующихся проектов, поиск спонсоров или группы
партнеров, заинтересованных в инвестировании и реализации проектов. В
данных условиях видоизменяется содержание социокультурной проектной практики. Отправной точкой становится разработка взаимовыгодных
проектов, не противоречащих основным уставным функциям библиотеки.
Основная часть идей по таким проектам, как правило, «рождается» в
направлениях деятельности, связанных с формированием информационных ресурсов, наукой и издательской деятельностью, но СКЦ является
полноправным участником их практического воплощения и популяризации.
Несмотря на достигнутые результаты, СКЦ, как и любая организационная структура, сталкивается с объективными и субъективными проб36
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лемами. Одной из форм менеджмента, направленных на их преодоление,
является разработка программ и концепций развития отдельных видов
деятельности. Одной из последних стала Концепция развития Национальной библиотеки Беларуси как туристического центра на 2018-2019 гг.
Необходимость ее утверждения была обусловлена потребностью
обосновать:
– новые подходы к развитию социокультурных услуг в условиях
возрастающего туристического потока из зарубежных стран благодаря
введению безвизового режима;
– основные походы к внедрению новых программно-технологических
решений в организацию туристического обслуживания;
– комплекс мероприятий по улучшению материально-технической
базы основных туристических объектов в здании библиотеки.
Переход на новые технологические решения позволит повысить
зрелищность выставочных проектов, придаст оригинальность экскурсионным программам. Так, например, разработка экскурсии с использованием мобильного приложения с функцией аудиогида позволит индивидуальным посетителям, как гражданам нашей страны, так и зарубежья, ознакомиться с историей и культурой Республики Беларусь. Для реализации этой задачи необходимо обеспечение устойчивой зоны покрытия
Wi-Fi (в настоящее время бесплатный Wi-Fi доступен только зарегистрированным пользователям библиотеки). Кроме того, планируется закупить сервисы, позволяющие обрабатывать данные о посетителях библиотеки, которые воспользовались услугой Wi-Fi. Это даст возможность в
дальнейшем применять эту информацию в рекламных и информационных
целях.
В сфере предоставления туристических услуг повсеместно применяется способ оплаты данных услуг через Интернет. На портале Национальной библиотеки Беларуси уже в текущем году будет подключена
профессиональная программа учета и реализации электронных билетов с
целью заказа и оплаты экскурсионных услуг индивидуальными посетителями, а также сервис, позволяющий произвести оплату услуги по QRкоду.
Большое количество посещений объектов СКЦ и длительный срок
эксплуатации оборудования привели к определенному износу его конструктивных элементов, требует совершенствования визуально-ориентирующая информация вокруг здания. В связи с этим в концепции предусмотрен комплекс работ, направленных на улучшение материально-технической базы.
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Мы считаем, что выполнение всех мероприятий, предусмотренных
концепцией, позволит поднять деятельность СКЦ на качественно новый
уровень, что позволит библиотеке оставаться важным элементом
современной социокультурной инфраструктуры общества и активным
проводником культурной политики государства, обеспечивая тем самым
социальную безопасность и устойчивость общественного развития.
Литература
1.

Об утверждении концепции создания республиканского и социокультурного центра на базе строящегося здания государственного учреждения «Национальная библиотека Беларуси» 6 постановление Совета Министров
Респ. Беларусь, 26 мая 2005 г., №555 //Нац. Реестр правовых актов Респ.
Беларусь.- 2005.- № 88.- 5/16034
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of the National library of Belarus
Abstract: Conceptual approaches to the formation of the Socio-Cultural
Center of the National Library of Belarus during the construction of its new
building are emphasized, and the current managing system of the sociocultural activities is characterized. The Socio-Cultural Center work and its
main indicators as well as the future of the socio-cultural activities are also
revealed.
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Abstract: This article describes usage of different e-resources in the
National and University Library of Bosnia and Herzegovina. Attention is
focused on the main tasks of the Library, such as creation of records in the
online bibliographic system, as well as develop of digital collections
through international projects and also develop of the library science in
general with a help of our annual OA journal Bosniaca.
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INTRODUCTION
On October 31 in 1945. by the Regulation on the National Library of
Federal Bosnia and Herzegovina, the central library, National and University
Library of Bosnia and Herzegovina was established. This resolution was signed
by Ante Babić, Minister of Education and published in the Official Gazette of
the Federal Republic of Bosnia and Herzegovina.
From the beginning, NULB&H had have clearly defined its tasks: to
collect documents, preserve them and put to use serial and monographic
publications and other library materials.
Perhaps that is why today, even among the intellectual elite, there is a long
outdated notion of the Library as “an institution where they can borrow books.”
However, a library is much more than that, the library is: space, equipment,
infrastructure, library funds, personnel, organizational structure, permanent
monitoring of standards, new information and other technologies etc.
Nowadays, National and University Library of Bosnia and Herzegovina
has special task to be flexible to the distant user, to help them to retrieve
information wherever they are.
E-RESOURCES in the National and University Library of Bosnia and
Herzegovina
Usage of e-resources transforms the way of library thinking, as well as the
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way how user sees different functions of the library. Simple use of online
catalogue has made information easier to retrieve. It gives access to books,
journals and electronic publications that library stores, as well as information
about online resources such as e-books, e-journals, e-proceedings and
integrating resources.
a. COBISS.BH
Our online catalogue is COBISS (Co-operative Online Bibliographic
System and Services) developed by IZUM (Institut informacijskih znanosti –
The Institute of Information Science) in Slovenia.
It was developed from shared cataloguing system adopted by the then
Association of the Yugoslav National Libraries as a common ground for the
library information system and the system of scientific and technological
information of Yugoslavia. The role of the organisational solutions and
software developer was taken over by Institut informacijskih znanosti (Institute
of Information Science, IZUM) from Maribor in 1991.
COBISS is used by many countries in the Balkans and they all have their
own autonomous library information systems. There are COBISS.SI,
COBISS.SR, COBISS.MK, COBISS.BH, COBISS.RS, COBISS.CG,
COBISS.BG and COBISS.AL. These autonomous library information systems.
COBISS gives model of joining libraries into a national library
information system with shared cataloguing, the COBIB union
bibliographic/catalogue database and local bibliographic databases of
participating libraries, the COLIB database on libraries, and the CONOR
authority database.
Now, we all use COBISS3. This is the third generation of software for
library automation and access to various databases. They use servers with
Windows operating system and Java-based application servers. User interfaces
are available in several languages Slovenian, Serbian, Bosnian, Macedonian,
Bulgarian, Albanian and English. Also it is possible make data entry and search
in Cyrillic script.
In the COBISS online catalogue users’ can find any kind of library
materials, from printed books to electronic versions of journals, text and audio
books and journals stored on portable electronic storage device or available
online.
b. Digitization and restitution of digital objects
Extensive digitization in the NULB&H began in 2014. In mentioned year
the Foundation for the Preservation of Historical Heritage lent us equipment to
digitize our archives, as well as archives of the Historical Museum and
Sarajevo’s newspaper, Oslobođenje.
This help is precious to us in many ways, but especially it helps us to
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salvage and to protect our cultural heritage from deterioration. NULB&H still
has problems with status and funding, so for us buying professional digitization
equipment is still a complicated problem.
Nevertheless, we have already created two collections available on the
website http://NULB&H.locloudhosting.net/
Two Collections are Rare books (Rariteti) and Postcards (Razglednice). In
collection of “Rare books” you can find first printed textbooks in B&H, as well
as first published printed books in Bosnia and Herzegovina. In collection
“Postcards” we have represented postcards from 19th and beginning of 20th
century.
These two collections were created for CSEEE project (Collections of
South and Eastern Europe in Europeana).
Also, thanks to this equipment and our commitment, we were part of
“Project Europeana 1914-1918”. We have gather in one place untold and
unpublished stories of individuals and their families. Items that are citizens of
Bosnia and Herzegovina brought to the show have been digitized and
published together with stories (with the permission from the owner) in the
pan-European digital library “Europeana 1914-1918.“
The project results can be viewed at:
http://www.europeana.eu/portal/en/collections/world-war-I
From 2014, we have been digitizing Collection of old periodicals. In this
Collection, we have newspapers and journals for valuable our history and
heritage.
Foundation of The collection of old periodicals consists of first published
newspaper in B&H “Bosanski vjestnik”, journal “Nada” with texts written by
poets and authors as A.G. Matoš, S. Bašagic, J. Truhelka and many others,
Jewish journal “La Alborada” written in ladino language (Ladino, is a
Romance language derived from Old Spanish.), etc.
For the time being, digitized material is available only in the premises of
the Library on CD’s and throught interlibrary loan (only by articles, not issues).
With reference to digitisation, NULB&H is a member of the World Digital
Library, in truth in reduced volume, but it will be much better in the coming
period.
c. DARIAH Cooperation Framework of Digital Infrastructure in the
Region workshop
“The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities
(DARIAH) aims to enhance and support digitally-enabled research and
teaching across the arts and humanities. DARIAH is a network of people,
expertise, information, knowledge, content, methods, tools and technologies
from its member countries. It develops, maintains and operates an
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infrastructure in support of ICT-based research practices and sustains
researchers in using them to build, analyse and interpret digital resources. By
working with communities of practice, DARIAH brings together individual
state-of-the-art digital arts and humanities activities and scales their results to
a European level. It preserves, provides access to and disseminates research
that stems from these collaborations and ensures that best practices,
methodological and technical standards are followed.”1
The National and University Library of Bosnia and Herzegovina is partner
in the project Cooperation Framework of Digital Infrastructure in the Region −
Opportunities and Needs in the Case of Material Concerning Famous People in
Science and Culture.
Project aim is to discuss important the issues about using digital
infrastructure in cultural and scientific communities of the wider region
(Croatia, Bosnia Herzegovina and Slovenia), with the special emphasis on data
exchange and copyrights, as well as to create the guidelines on the
interoperability of digital infrastructures in the region.
This project won the DARIAH-EU Call 2017: Cultural Heritage and
Humanities Research. Its Partners in the project include: Croatian Academy of
Sciences and Arts, National and University Library, Zagreb City Libraries,
State Archive in Varaždin, Miroslav Krleža Institute of Lexicography, Museum
of Arts and Crafts, Institute of Ethnology and Folklore Research, ICARUS HR,
ArhivPro d.o.o., Slovenian Academy of Sciences and Arts, National Museum
of Bosnia and Herzegovina and The National and University Library of Bosnia
and Herzegovina.
As a result of this project, selected printed materials (books, journals,
newspapers, printed music, and other documents), graphic materials
(engravings, maps, photographs, and others), and sound recordings about
famous people from our territories will be available online for anyone to read
and learn.
For time being, the National and University Library of Bosnia and
Herzegovina has made a selection of articles about Silvije Strahimir
Kranjčević. Through them, Library is giving to the community cultural and
historical legacy of a great poet. Silvije Strahimir Kranjčević was born in
Senj, Croatia, who spent most important part of his life in Sarajevo, as well
as in Mostar, Livno and Bijeljina. He worked in these Bosnian cities where
he matured as a poet.

1

(DARIAH-EU, bez datuma)
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d. BOSNIACA – journal of the National and University Library of
Bosnia and Herzegovina as e-resource
BOSNIACA is journal of the National and University Library of Bosnia
and Herzegovina that is published annually and includes original professional
and scientific works, systematized materials significant for renovation of
National and University Library of Bosnia and Herzegovina collections and
library science in general. The journal is registered in the Official Journal of
the Ministry of Education, Science, Culture and Sport of BIH, in 1996, under
the number 467.
Bosniaca has print and online version. Online version came after printed
version because of our dedication to provide the most relevant and influential
library science and information content to our community.
Because of this accessibility, Bosniaca is indexed in various databases.
From its beginning, Bosniaca is indexed in EBSCO - Central & Eastern
European Academic Source, EBSCO - The Belt and Road Initiative Reference
Source and available in Central and Eastern European Online Library and
ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources).
ROAD is a database freely accessible on the Internet, and it contains
complete ISSN Data identifying open access scientific serial publications.
In 2018, with efforts of editor-in-chief and editorial board, Bosniaca is
indexed in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of
Science™. After this enormous step, Bosniaca is under consideration by
Clarivate Analytics to be accepted in different databases, such as the Science
Citation Index Expanded™, the Social Sciences Citation Index®, and the
Arts & Humanities Citation Index®.
Conclusion
The National and University Library of Bosnia and Herzegovina is more
or less known, by great fire in August 1992, caused by bomb shelling. After a
devastating fire that “swallowed” the Town Hall, all the equipment and about
90% of the library holdings, remaining decimated personel “collected shards”
of its library, trying to preserve what was rescued. Reconstruction and
reconstitution of catalogs and collections, and the existing structure of the total
fund is based on those preserved collections. Following the technical and
technological development and the needs and requirements of users, in the past
seven decades Library has gradually modified and transformed functions and
services and tried to adapt to modem library and information trends, which
made the tasks and functions much more complicated and complex.
With library automatization, online access, electronic data interchange,
document delivery, CDROMs, multimedia, e-publishing, the National and
University Library of Bosnia and Herzegovina has seriously began to develop
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new technologies in the management and services of library, virtual library
concept, its systems, as well as to share library treasures with a broader
community of users.
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Xülasə: Kitabxanalar təkcə bəşəriyyətin elmi-mədəni irsinin qoruyucuları
deyil, həm də bilavasitə müasir qlobal informasiya sistemi ilə birbaşa
əlaqə mərkəzləri missiyasını həyata keçirir. Bu zaman cəmiyyət kitabxanaları təkcə müxtəlif çap məhsullarının saxlayıcısı kimi deyil, həm də orada
bir çox proseslərin avtomatlaşdırıldığı informasiya müəssisəsi kimi
görmək istəyir. Məhz bu kimi əhəmiyyətli işlərdə Prezident Kitabxanasının
fəaliyyəti Azərbaycan kitabxana sistemində xüsusi yerlərdən birini
tutmaqdadır.
Oxucuların çevik informasiya əldə etməsində operativliyi təmin etmək
baxımından dövri nəşrlər – qəzet və jurnallar çox önəmli pol oynayır. Ona
görə də, kitabxanalarda dövri nəşrlər fondu mühüm informasiya resursu
kimi, kitabxana mütəxəssisləri tərəfindən daimi diqqət tələb olunan sahələrdən birinə çevrilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər
İdarəsinin Prezident Kitabxanasının Cari dövri nəşrlər fondunun formalaşdırılması, sistemləşdirilməsi, işlənməsi, istifadəsi və mühafizəsi sahəsində vəzifələri həmişə diqqət mərkəzində saxlanılır və aktual olaraq qalır.
Açar sözlər: Elektron kitabxana, elektron resurslar, dövri nəşrlər,
kitabxana fondu, informasiya təminatı.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ictimai-siyasi və
sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində, o cümlədən cəmiyyətin mədəni, elmtəhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi sahəsində uğurları göz qabağındadır. Bu yeni
tarixi dövr informasiyalaşdırma əsrinə təsadüf edir ki, bu da cəmiyyətin bilik,
maariflənmə və informasiya ehtiyaclarını ödəməkdə kitabxanaların qarşısında
çox mühüm vəzifələr qoyur.
Kitabxanalar təkcə bəşəriyyətin elmi-mədəni irsinin qoruyucuları deyil,
həm də müasir qlobal informasiya sistemi ilə birbaşa əlaqə mərkəzləri missiyasını həyata keçirir. Bu zaman cəmiyyət kitabxanaları təkcə müxtəlif çap məh45
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sullarının saxlayıcısı kimi deyil, həm də orada bir çox proseslərin avtomatlaşdırıldığı və mexanikləşdirildiyi informasiya müəssisəsi kimi görmək istəyir.
Məhz bu kimi əhəmiyyətli işlərdə Prezident Kitabxanasının fəaliyyəti Azərbaycan kitabxana sistemində xüsusi yerlərdən birini tutmaqdadır.
Oxucuların (istifadəçilərin) daha çevik informasiya əldə etməsində operativliyi təmin etmək baxımından dövri nəşrlər - qəzet və jurnallar çox önəmli
rol oynayır. Ona görə də, kitabxanalarda dövri nəşrlər fondu mühüm informasiya resursu kimi, kitabxana mütəxəssisləri tərəfindən daimi diqqət tələb
olunan sahələrdən birinə çevrilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasının Cari dövri nəşrlər fondunun formalaşdırılması, sistemləşdirilməsi, işlənməsi, istifadəsi və mühafizəsi sahəsində
vəzifələri həmişə diqqət mərkəzində saxlanılır və aktual olaraq qalır.
Hazırda Prezident Kitabxanasında kitabxana-informasiya, kitabxana-biblioqrafiya xidməti ilə yanaşı, sosial-mədəni və maarifləndirmə funksiyaları
yerinə yetirən müəssisə kimi təkcə Prezident Administarasiyası və mərkəzi icra
orqanları üçün deyil, həm də kütləvi kitabxana funksiyasını yerinə yetirməklə
ölkə səviyyəsində istifadəçilərin (oxucuların) informasiya əldə etməsi üçün
bütün lazımi şərait yaradılmışdır.
Bildiyimiz kimi hər bir ictimai-siyasi və mədəni müəssisəsinin əsasını
təşkil edən elementlər vardır. Kitabxananın əsasını isə kitab, qəzet və jurnal
fondları, elektron nəşrlər, multimedia materialları və s. təşkil edir. Bütün kitabxanalar kimi Prezident Kitabxanasının fondları da kitab ticarəti müəssisələrindən satınalma, bağışlama (hədiyyə), məcburi nüsxə, abunə və mübadilə yolu ilə
komplektləşdirilir.
Kitabxana fondu ümumilikdə təkcə kitablardan ibarətdir deyil, həm də
qəzet və jurnallar, disklər (CD-ROM), elektron kitablar, videokassetlər, audiovizual materiallar (diafilmlər, mikrofilmlər), notlar və s. kitabxana fonduna
daxildir. Kitabxana fondunun formalaşdırılması, sistemləşdirilməsi, təsnifatı və
onun idarə olunması, həmçinin müasir elektron vasitələrlə təminatı mühüm
elmi-texniki əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də ilk növbədə kitabxanalarda bir
çox proseslərin birinci növbədə avtomatlaşdırılması və maddi-texniki vəziyyətə
görə mexanirləşdirilməsi lazımı səviyyədə qurulmalıdır.
Məlumdur ki, kütləvi kitabxanalarda (hansı ki, Prezident Kitabxanası da
bu kateqoriya kitabxanalardan hesab edilir) yalnız kitablarla oxucuların (istifadəçilərin) informasiya tələbatını tam olaraq ödəmək mümkün deyil. Cəmiyyətdə sosial-siyasi, iqtisadi, mədəni və s. sahələrdə baş verən proseslər, qaldırılan
problemlər, irəli sürülən təkliflər ilk növbədə dövri mətbuatda öz əksini tapır.
Ona görə də, oxucular (istifadəçilər) üçün informasiyaların əldə edilməsində
aktuallıq, operativlik və çeviklik baxımından dəyər daha çox dövri nəşrlərə qəzet və jurnal materiallarına verilir.
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Prezident Kitabxanası kitabxana-informasiya xidmətində öz funksiyalarını
daha uğurla yerinə yetirilmək üçün kitabxana fondunun yeni sənədlərlə,
xüsusilə də dövri nəşrlərlə fasiləsiz olaraq komplekləşdirilməsi, onların vaxtında və tam kitabxananın soraq-biblioqrafiya aparatında (Elektron kataloqda) əks
olunması mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi
üçün Prezident Kitabxanasında dövri nəşrlərin əsas fondu ilə yanaşı Cari dövri
nəşrlər fondu da fəaliyyət göstərir.
Bütün kitabxanalar kimi Prezident Kitabxanasında da dövri nəşrlərin fonda
daxilolma mənbəyi kimi abunə institutu əsas götürülür. Abunə - bu gün çox
böyük sayda nəşrlər arasında optimal seçim və böyük maliyyə xərcləri tələb
edən bir prosesdir. Prezident Kitabxanasında da bu proseslər çox diqqətlə
aparılmaqdadır. Belə ki, kitabxananın abunə olduğu dövri nəşrlərin siyahısı
oxucuların (istifadəçilərin) tələblərinə cavab verməklə yanaşı il ərzində
yığılmış oxucu sorğularını da əsas götürərək tərtib edilir.
Dövri nəşrlər fondu, mühüm informasiya resursu kimi kitabxana mütəxəssisləri tərəfindən daimi diqqət tələb edir. Qəzet və jurnallardan ibarət Cari
dövri nəşrlər fondunun formalaşdırılması, işlənməsi, istifadəsi və mühafizəsi
bütün müasir kitabxanalar kimi Prezident Kitabxanasında da aktual məsələlərdən biridir. Bunun üçün ilk növbədə fondun formalaşdırılması işini düzgün
aparmaq lazımdır.
Cari dövri nəşrlər fondunun formalaşdırılmasının əsas prinsipləri:
 qəzet və jurnalların abunə siyahısını mətbuat yayımı təşkilatlarının
təqdim etdikləri kataloq əsasında tərtib etmək;
 abunə işini tender üzrə ildə 2 dəfə keçirmək;
 fəaliyyət istiqamətlərinə və profilinə uyğun olaraq cari dövri mətbuat
fondunu oxucuların informasiya tələbatına cavab verəcək səviyyədə qurmaq;
 xüsusi qrup oxucuların – Prezident Administrasiyasının əməkdaşlarının,
mərkəzi icra orqanlarının və elmı fəaliyyətlə məşğul olan kontingentin
sorğularına və tələbatlarına uyğun formalaşdırmaq;
 abunə olunmuş nəşrlərin fonda daxil olma dinamikasını gündəlik olaraq
izləmək.
Prezident Kitabxanasının cari dövri nəşrlər fondunun formalaşmasının əsas
meyarları aşağıdakılardan ibarətdir: əsasən yerli nəşrlər üçün – bütövlük və tam
əhatə etmək əsas götürülürsə, rusca (RF nəşr olunan) və xarici nəşrlərin üçün
istifadəçilərin (oxucuların) tələbatı və nəşrin əhəmiyyəti, aktuallığı əsas
götürülərək seçim aparılır.
Cari dövri mətbuat fondunun keyfiyyətli formalaşması üçün əsasən
aşağıdakı mühüm amillər əsas götürülür:
 yerli nəşrlərin formalaşdırılmasını əsasən abunə yolu təşkil etmək;
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 xarici dövri nəşrlərin komplektləşdirilməsinin əsasən sifariş yolu ilə
aparılması;
 bəzi dövri nəşrlərin məcburi nüsxə şəklində və hədiyyə olaraq daxil
olması;
 informasiya texnologiyalarının inkişafı ilə bağlı dövri nəşrlərin komplektləşdirilməsi sahəsində yeni siyasətinin seçilməsi;
 fonda gündəlik daxil olan qəzet və jurnalların ardıcıllığını izləmək və
qorunmasının təmin edilməsi.
Fondun komplektləşdirilməsi işinin yaxşılaşdırılması üçün dövri mətbuat
fondunun və oxucu tələbatının analizinə dair mütəmadi olaraq işlər aparılmaqdadır. Aparılan analizlərdən çıxarılan nəticələr və təkliflər kitabxana fondunun
komplektləşdirilmə şöbəsinə təqdim edilir və növbəti abunə dövründə həmin
qəzet və ya jurnal sifariş siyahısına daxil edilir.
Prezident Kitabxanada oxucu tələbatının dinamikasını izləməklə dövri
nəşrlərin siyahısının daimi təkmilləşdirilməsi və yenilənməsi aparılır. Belə ki,
ildə iki dəfə - ilin əvvəlində və ortasında aparılan təhlilə görə oxucu tələbatının
xeyli artması bununla bağlı olmuşdur. 15 il ərzində (2003-2018-ci illər) dövri
nəşrlərə - Azərbaycan dilində olan nəşrlərə tələbat 3,5 dəfə, rusdilli nəşrlərə isə
2 dəfə artmışdır.
Oxucu tələbatının öyrənilməsi üzrə iş çox zəhmət tələb edən bir prosesdir.
Hazırda bu proses kitabxana-biblioqrafiya xidməti sahəsində çalışan mütəxəssislər tərəfindən Prezident Kitabxanasında istifadə olunan İRBİS64 Avtomatlaşdırma Kitabxana İnformasiya Sistemi vasitəsilə gündəlik olaraq izlənilir və
gələcək fəaliyyət üçün nəzərə alınır.
Kataloqlaşdırma zamanı qəzet və jurnal məqalələrindən oxucuların (istifadəçilərin) tələbatına uyğun olaraq daha aktual mövzulara aid məqalələr
seçilir və bu elm sahələrinə daha üstünlük verilir: tarix (o cümlədən hərb tarixi), siyasət, iqtisadiyyat, dövlət və hüquq, beynəlxalq münasibətlər, ekologiya, sosiologiya, fəlsəfə, mədəniyyət və s. Çünki, xüsusi oxucu qrupları və
əsasən mütəxəssislər onların peşə fəaliyyəti ilə bağlı nəşrlərlə maraqlanır və
onlara aid materiallar seçirlər. Ona görə də abunə sifarışı həm də, Prezident
Kitabxanasının profilinə uyğun olaraq aparılır. Ancaq, carı dövri nəşrlər
fonduna hədiyyə və məcburi nüsxə şəklində daxil olan nəşrlər fondun növ
tərkibibni xeyli dəyişir.
Cari dövri nəşrlər fondunun növ tərkibi aşağıdakı kimidir:
 ictimai-siyasi;
 elmi;
 elmi-kütləvi;
 tədris-metodiki;
48

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
 reklam-məlumat;
 peşəkar-praktiki və s.
Prezident Kitabxanasının dövri nəşrlər fondunun palitrası, rəngarəngliyi və
fondun məzmunu ilə bağlı apardığımız işlər bizə onu deməyə əsas verir ki,
müasir informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun olaraq kitabxana-informasiya və kitabxana-biblioqrafiya fəaliyyəti müasir dövrün tələblərinə uyğun
qurulmuşdur. Çünki, yeni dövr, yeni cəmiyyət, elmi-texniki tərəqqinin inkişafı
ilə bağlı yeni texnologiyaların tətbiqi bunu tələb edir. Əgər kitabxana müasir
informasiya cəmiyyətinin tələbləri ilə ayaqlaşa bilməsə, o, müasir cəmiyyətdə
bir sosial institut kimi öz funksiyalarını lazımınca yerinə yetirə bilməz.
Kütləvi kitabxanalarda fondun dövri nəşrlərlə düzgün komplektləşdirilməsi oxucuların tələb səviyyəsinin öyrənilməsi və nüfuzlu, daha populyar nəşrlərin əldə edilməsindən xeyli dərəcədə asılıdır. Bu məqsədlə Prezident Kitabxanasında cari dövri nəşrlər fondunun monitorinqi mütəmadi olaraq keçirilir,
real tələbat aşkarlanır və eyni zamanda oxucu tələbatına cavab verməyən, illər
ərzində bir dəfə də soruşulmayan dövri nəşrlər haqqında müdiriyyətin qərarı ilə
əlavə tədbir görülür və növbəti abunə sifarişi siyahısından çıxarılır. Bu sahədə
əsas vəzifələrdən biri də ondan ibarətdir ki, dövri nəşrlərin komplektləşməsi
planının dəqiqləşməsi zamanı bütün bunlar nəzərə alınsın.
Kitabxananın fondunda dövri mətbuat nəşrləri əsasən Azərbaycan dilində,
eləcə də rus, ingilis, türk, fars, ərəb, alman, fransız və s. dillərində də öz əksini
tapmaqdadır.
Prezident Kitabxanasının cari dövri nəşrlər fonduna daxil olan hər çap
materialları sistemləşdirilərək işlənilir, bütün növ nəşrlərin Elektron kartotekada biblioqrafik təsviri verilir və Elektron kataloqda öz əksini tapır.
Hazırda Prezident Kitabxananın lokal və məsafədən istifadəyə açıq (İnternetdə) tammətnli, faktoqrafiq və biblioqrafik Verilənlər bazaları vardır. Onların
çoxu kitabxananın əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış, bir neçəsi isə abunə
yolu ilə əldə edilmişdir. Bu gün Prezident Kitabxanasının Verilənlər bazalarının generasiyasında, müxtəlif mövzularda 25-dən artıq interaktiv bazalar mövcuddur. Bunların arasında dövri nəşrlərin kartotekası (2004-2018) Verilənlər
bazası istifadəçiləri (oxucuları) tərəfindən daha çox maraq kəsb etməkdədir.
Hazırda bu bazada qəzet və jurnal məqalələrinin 500 mindən artıq biblioqrafik
yazısı mövcuddur. Gündəlik olaraq bu kartotekaya bibliorqafların seçimi ilə
150-200 məqalənin biblioqrafik yazısı daxil edilir.
Hər bir qəzet və ya jurnal biblioqraf tərəfindən İRBİS64 Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Siseminin “Kataloqlaşdırıcı” avtomatlaşdırılmış
işçi yerində işləyərkən məqalənin məzmununa görə rubrika seçilir (QRNTİ),
uyğun açar sözlər daxil edilir və sistemin yaddaşına ötürülür. Bəzi əhəmiyyətli
mövzulara aid analitik məqalələrin və qanunvericilik sənədlərinin tam mətnini
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də kənar obyekt kimi biblioqrafik təsvirə əlavə etmək olur ki, bu da oxucuların
mətn axtarışını xeyli asanlaşdırır.
Prezident Kitabxanasının elektron kataloqunda fonda daxil olmuş dövri
nəşrlərin hər bir nömrəsi barədə məlumat almaq olar. Dövri nəşrlərin kartotekasında hər bir nəşrin ümumi təsviri bölməsində bütün buraxılış nömrələri
barədə və hər nömrəyə aid məqalələr haqqında məlumatlar əldə etmək mümkündür. Elektron kartotekada fondda olan dövri nəşrlərinin əvvəlki illərin də
arxivi haqqında məlumatlar əldə etmək mümkündür.
Prezident Kitabxanasında qəzet və jurnalların materiallarının rəqəmsallaşdırılması sahəsində də əhəmiyyətli yol qət edilmişdir. Bunun üçün 2006-cı ildən elektron-informasiya nəşrlərinin yaradılması üçün xüsusi qrup yaradılıb və
müasir skayner qurğuları ilə təchiz edilmişdir. Kitabxanada həm kitab, həm də
dövri nəşrlər bu qrup tərəfindən rəqəmsallaşdırılır, yəni elektron varianta
gətirilir.
Oxucuların (istifadəçilərin) sorğularının tam və operativ ödənilməsi üçün
və kitabxanada xidmət işinin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə məhz Cari
dövri nəşrlər fondu xüsusi mobil bölmə kimi yaradılıb.
Bu bölmənin əsas funksiyaları aşağıdakılardan ibarətdir:
 qəzet və jurnalların cari dövri nəşrlər fondunun formalaşdırılması,
sistemləşdirilməsi və işlənməsi;
 qəzetlərin 1 il ərzində, jurnalların isə 2 il ərzində əsas fonda verilməsinin
təmin edilməsi;
 dövri nəşrlərin Elektron kartotekasının yaradılması və qəzet və jurnal
məqalələrinin biblioqrafik təsvirinin verilməsi;
 müxtəlif aktual mövzularda qəzet və jurnalların məqalələrinin elektron
versiyasının hazırlanması;
 elektron resursların - elektron informasiya bülletenlərinin, biblioqrafik
göstəricilərin və başqa elektron resursların hazırlanması;
 bu fondun əsasında oxuculara operativ kitabxana-biblioqrafiya və soraqbiblioqrafiya xidməti.
Prezident Kitabxanasının 15 illik fəaliyyəti dövründə bu sahədə xeyli
təcrübə qazanılmışdır. Kitabxana-informasıya xidmətində dövri mətbuat materiallarından geniş surətdə istifadə olunmaqdadır. Cari dövri nəşrlər fondunda
qəzet və jurnallar bir il müddətində işləndikdən sonra illik dəstləri daimi
saxlanmaq üçün kitabxananın əsas fonduna verilir. Hal-hazırda Prezident
Kitabxanasının Cari dövri nəşrlər fonduna hər il 350 adda qəzet və jurnal daxil
olmaqdadır. Bunlardan çoxu abunə yolu ilə, bir qismi isə məcburi nüsxə və
hədiyyə şəklində, habelə mübadilə yolu ilə fonda daxil edilir. Bu gün cari
nəşrlər fonduna daxil olan dövri mətbuat nəşrlərinin 83-ü qəzet, 267-i isə jurnal
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nəşridir. Dil tərkibinə görə nəşrlər Azərbaycan, rus, ingilis, türk, fransız,
alman, Ukrayna, qazax, Belarus və s. dillərdədir. Bu fondun əsas vəzifələrindən biri də oxu zalından daxil olan oxucu sorğularını ödəməkdir və hər bir
oxucu bu fonddan istifadə edə bilər.
Mövcud olduğu bu illər ərzində elektron-informasiya nəşrlərini yaradan
qrup cari dövri mətbuat fondundan istifadə edərək müxtəlif mövzularda 10
adda məlumat-informasiya bülleteni, 30-dan çox biblioqrafik göstərici hazırlanmış, eləcə də 100-lərlə aktual məna kəsb edən qəzet və jurnal materialını
rəqəmsallaşdırmış və Prezident Kitabxanasının Elektron layihələrdə istifadə
olunan materialların elektron variantını hazırlanmışdır.
Kitabxananın informasiya təminatını yüksəltmək və verilən sorğulara
operativ cavab vermək məqsədilə Prezident Kitabxanası 2006-cı ildən İRBİS
64 “Tammətnli verilənlər bazası” əldə etmişdir. Eyni zamanda 2008-ci ildən
kitabxananın daxili imkan və potensialı hesabına yeni bir Verilənlər bazası
“İnformasiya Təminatı Bazası (İTB)” (http//itb.preslib.az) yaradılmışdır. Bu
gün həmin Verilənlər bazalarında elektron mətn sayı (Azərbaycan, ingilis, rus
və başqa dillərdə olmaqla) 300 mindən artıqdır. Rahat axtarış menyusu olan və
geniş mövzu rəngarəngliyini əhatə edən bu bazalardan qeydiyyatdan keçdikdən
sonra xüsusi oxucu qrupları istifadə etməkdədirlər.
Bütün bunlar oxucuların (istifadəçilərin), əsasən də xüsusi oxucu qruplarının sənəd-informasiya təminatını dolğun və operativ şəkildə ödəmək məqsədi
daşımaqdadır. Burada əsas vurğulanacaq məqamlardan biri ondan ibarətdir ki,
bu verilənlər bazalarının müəlliflik haqqı tamamilə Prezident Kitabxanasına
aiddir. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, elektron mətnlərdən istifadə zamanı
istinad vacibdir və qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilməsinə icazə
verilmir.
Müasir iqtisadi şəraitdə hər kitabxana bahalı nəşrlərə üstünlük vermək
imkanına malik deyil, oxucu tələbatını ödəmək üçün elektron nəşrlər mövcuddur və elektron şəkildə xüsusi verilənlər bazalarına da abunə olmaq mümkündür. Hal-hazırda xüsusi əhəmiyyətli elmi jurnalların elektron versiyaları
mövcuddur və dövri nəşrləri elektron daşıyıcılarında (İnternet şəbəkəsində) bu
gün heç kim üçün yenilik deyil. Bunun üçün də kitabxanalar dövri nəşrin çap
variantının deyil, əldə olunan razılığa görə müəyyən müddətə elektron verilənlər bazalarına abunə yolu ilə giriş əldə edirlər. Bunları da əsasən iki kateqoriyaya ayırmaq olar: pullu elektron resurslar və ümumu istifadə üçün açıq
olan nəşrlər.
Prezident Kitabxanası sənəd-informasiya təminatı sahəsində özünün
yaratmış olduğu verilənlər bazaları ilə bərabər 2012-ci ildə “Polpred.com.
Medianın icmalı” dövri nəşrlər və informasiya agentliklərinin materiallarından ibarət verilənlər bazasına abunə olunmuşdur. Bu bazada mühüm nəşrlərin
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arxivləri işçilər tərəfindən fərdi toplanmışdır. Bazada 53 rubrika üzrə 600
mənbədən materiallar toplanır və hər gün yeni məqalələrin tam mətni əlavə
edilir. Bir kliklə yüzlərlə məqalələrin Word-ə eksport edilməsi mümkündür. Bu
bazada son 15 ilin informasiya agentliklərinin, mərkəzi və region qəzetlərinin
materialları toplanmışdır.
Bu günkü statistika göstərir ki, Prezident Kitabxanasının oxucuları (istifadəçiləri) bu bazanın da fəal istifadəçiləridirlər. Həm də, oxucularımız öz İP
ünvanları ilə də bu bazaya abunə ola bilərlər.
Eyni zamanda Prezident Kitabxanası bir neçə ildir ki, lokal şəbəkədə
oxucuların istifadəsinə bütün elm sahələri üzrə 5 000-dən çox kitabdan ibarət
elektron kitabxana – “İPR Books” Elektron Kitabxana Sistemi və 600-dən
artıq elmi-populyar jurnalın elektron variantından ibarət “İPR Media” təqdim
olunur ki, hər iki bazanı abunə yolu ilə əldə etmək mümkündür. Abunə olduğumuz bu elektron bazalardan kitabxana fondunun komlektləşdirilməsində lazımınca istifadə olunmaqdadır.
Prezident Kitabxanasında dövri nəşrlər fondunun saxlanma müddətinin
müəyyən edilməsi mühüm aspektlərdən biri hesab olunur. Əlbəttə, bunun üçün
xüsusi kitabxana təlimatları, normativ aktları mövcuddur və eyni zamanda əsas
göstəricisi kimi bu nəşrlərə oxucu tələbatının olması ilə kitabxanaların özləri
tərəfindən müəyyən edilir. Buna görə də, oxucu tələbatının və oxucu sorğularının təhlili prosesində aşağıdakı kateqoriyalar müəyyən edilmişdir:
 ictimai-siyasi, elmi-publisistik və rəsmi qəzet və jurnalların uzunmüddətli saxlanması;
 ədəbi-bədii, məlumat-reklam və s. xarakterli nəşrləri fondda 2-3 ilədək
saxlamaq;
 dövri nəşrlərin cildlənməsi (qovluq halında) və arxivləşdirilməsi;
 fond üçün daha əlverişli şəraitin (xüsusi rəflərin və ayrıca yerin seçilməsi) yaradılması.
Son 10 il ərzində Prezident Kitabxanasında dövri nəşrlər fondunun təhlili
və öyrənilməsi istiqamətində fəal işlər görülmüş və bu işlərin təhlili bir çox
problemlərin üzərində düşünməyə məcburiyyət yaratmışdır.
Beləliklə, Prezident Kitabxanasında cari dövri nəşrlər fondu və elektroninformasiya nəşrlərinin yaradılması qrupu – kitabxanada istifadəçilərə (oxuculara) daha keyfiyyətli xidməti təşkil etmək üçün aktiv və dinamik işin yerinə
yetirildiyi mobil bir sahə kimi formalaşmışdır. Bu həm də, milli intellektual
sərvətin qorunması üçün atılmış bir addımdır.
Bu fəaliyyətin həyata keçirilməsində bəzi aparıcı xarici ölkə kitabxanalarının təcrübəsindən də istifadə olunmuşdur. Rusiya Dövlət Kitabxanasının və
Belarus Prezident Kitabxanasının bu sahədə təcrübəsinin öyrənilməsi və
qarşılıqlı əməkdaşlıq mübadilələri işlərimizi müasir səviyyədə qurmağa imkan
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vermişdir. Ümümiyyətlə, Prezident Kitabxanası kitabxana-informasiya sahəsində müasir beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsində və mütərəqqi üsulları öz
fəaliyyətində tətbiq etməyə maraqlıdır və bunda əsas məqsəd dövri nəşrlər
fondunu ildən-ilə yeni nəşrlərlə zənginləşdirmək və inkişaf etdirməkdir.
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Фонд текущих периодических изданий: формирование,
систематизация, использование и сохранение
(на основе опыта Президентской Библиотеки Управления делами
Президента Азербайджанской Республики)
Резюме: Библиотеки – это не только хранители научно-культурного
наследия человечества, но также непосредственно осуществляют миссию центров связи с современной глобальной информационной системой.
В настоящее время общество хочет видеть библиотеки не только как
хранилище различной печатной продукции, но еще как информационное
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учреждение, где многие процессы автоматизированы. Именно в этих
важных вопросах деятельность Президентской библиотеки занимает
особое место в библиотечной системе Азербайджана.
Периодические издания - газеты и журналы играют очень важную роль с
точки зрения обеспечения оперативности получения читателями информации. Поэтому, в библиотеках фонд периодических изданий как важный
информационный ресурс стал одной из сфер, которые требуют постоянного внимания со стороны библиотечных специалистов. Задачи в
области формирования, систематизации, обработки, использовании и
хранении Фонда текущих периодических изданий Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджанской Республики
всегда находятся в центре внимания и остаются актуальными.
Ключевые слова: Электронная библиотека, электронные ресурсы,
периодические издания, информационное обеспечение.
Current periodicals fund: formation, systematization,
use and maintenance
(On the basis of the experience of Presidential Library of Administrative
Department of the President of the Republic of Azerbaijan)
Abstract: Libraries are not only protectors of the scientific and cultural
heritage of humanity, but also carry out the mission of direct contact centres of
the modern global information system. Accordingly, the society wants to see
the libraries not only as a keeper of various printing products, but also as an
information institute where many processes are automated. Just in such
important issues the activity of the Presidential Library occupies a special
place in the library system of Azerbaijan.
The periodicals – newspapers and magazines play a crucial role in providing the
readers with faster access to information. Therefore, as a major information
resource, the periodicals fund in libraries has become one of the areas where
constant attention is required by library specialists. Responsibilities of
Presidential Library of Administrative Department of the President of the
Republic of Azerbaijan in the field of formation, systematization, use and
maintenance of the current periodicals fund are always in the spotlight and
remain topical.
Key words: electronic library, electronic resources, periodicals, library
holding, provision of information.
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Director-General of the Martynas Mazvydas
National Library of Lithuania, r.gudauskas@lnb.lt
NATIONAL LIBRARY OF LITHUANIA –
MODERN STATE MEMORY INSTITUTION
Abstract: Lithuania again has a fully operating exceptional national
institution. Despite the prolonged processes of reconstruction of the main
building, the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania has
strengthened its mission even more in the fields of culture, education, science,
economy and state information policy. We have developed a wide-range
strategic activity field of managing cultural, educational, scientific, economic
and political information flows. In addition to the mission that is being
performed we seek to become a centre of Vilnius Knowledge block, thus
significantly contributing to the development of modern Vilnius. A recently
performed reconstruction of the organisational structure and activity
framework made it possible to more efficiently plan and manage the
institution’s resources, more promptly react to dynamic changes of the
national and international environment and encourage technological and
social innovations. All this will undeniably undoubtedly help the National
Library to integrate into the international network of libraries and information
institutions even more successfully. The future belongs to the analytics based
on big Data, therefore it is our focus. We hope that it will significantly
contribute to the implementation of Lithuania’s innovation policy,
enhancement its competitive advantage and creation of the Lithuanian
knowledge society.
Key word: National Library, culture, education, science, economy, state,
strategic activities
Environment of the National Library of Lithuania
The National Library of Lithuania (NLL) is performing its mission – to be
Lithuania’s knowledge space creating value for the society – in a rapidly
changing environment, which underlies all trends of its activity. Global
tendencies are evident on the national level as well. The flows of information
are increasing exponentially and digital content becomes more important in all
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fields of science, economy and culture. Because of rapid technological
revolution, which transforms the infrastructure of information and communication, the changing information environment is closely and often controversially
related to changes in social environment. The rush of the virtual space spurred
by the spread of the Internet, which overcomes time and geographical barriers,
to all areas of life challenges education and the concept of protection of
intellectual property, other property and personal data. The open access
development makes huge impact on the evolution of science. The report “The
future of Jobs” at the Global Economy forum of 2016 on demographic, socioeconomic and technological dimensions underlying changes in labour market,
emphasises the paramount importance of the mobile Internet, cloud computing
and data processing technologies. The importance of protecting the society’s
cultural and national identity is increasing – not only for the sake of the public
creative potential, but also for the national safety. All changes of the key areas
of progress – society, economy, science and management – are related to the
creation and use of knowledge

Figure 1. Tendencies changing the NLL environment
National information policy ensures the accessibility of knowledge and
information to the society, makes the possibilities to use the information as the
strategic source of all areas of public activity, therefore the NLL has to be a
reliable strategic partner of knowledge and information access development
and contribute to accelerating the progress of the Lithuanian knowledge society
and the increase of Lithuania’s international competitive ability.
The National Library of Lithuania has to be a reliable strategic partner of
knowledge and information access development and contribute to accelerating
the progress of the Lithuanian knowledge society and the increase of
Lithuania’s international competitive ability.
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Map of the value creation of the National Library of Lithuania
The National Library of Lithuania plays a significant role in the fields of
the national documentary Heritage preservation, mainstreaming and integration
into the areas of the European cultural heritage.

Figure 2. Map of the value creation of the NLL
When in the autumn of 2015 the United Nations adopted the 2030 Agenda
for sustainable Development, the International federation of Library Associations and Institutions (IFLA) declared the actions that can be taken by libraries
as institutions when entering the national and regional strategies for
implementing the aims of sustainable development in social, economic and
environmental fields. When the Agenda for sustainable Development was
prepared, the NLL, being a member of IfLA, also signed the Lyon Declaration
on Access to Information and Development of August 2014. by undertaking to
encourage sustainable development and education of democratic society as
well as following the National Progress Programme intended for the
implementation of the National Progress strategy “Lithuania 2030“ for 2017–
2020, the NLL raises the aims of developing the information competence of the
society, developing the open access to information resources, encouraging
lifelong learning, knowledge creation, dissemination and use.
Global aims of the sustainable development are also reflected in the
strategic Activities of Library Development approved in 2016, the purpose of
57

Bakı, 2018, buraxılış 10
which is to develop a structural dialogue on the level of the Lithuanian library
system and the state management, to ensure the interaction and compatibility of
activities based on value provisions of smart society, smart economy and smart
management. In line with this document, the NLL, as the centre of information
competences, takes the encouragement of information science and institutional
development, development of information products and services, creating high
added value, and the improvement of legal and technological information
access conditions as priority areas of activity. These priorities of the NLL
contribute to the implementation of the aims of the Information society
Development Programme for 2014-2020 “Digital Agenda for the Republic of
Lithuania” – it is aimed to develop the relations with the business sector
creating information products and to increase the electronic inclusion.
Documents are the main means for knowledge creation and expression making
impact on the further progress of the civilisation, therefore the development of
the documentary heritage is important for the sustainable development. The
NLL plays a significant role in the fields of the national documentary heritage
preservation, mainstreaming and integration into the areas of the European
cultural heritage.
With reference to the UNESCO Recommendation concerning the
preservation of, and access to, documentary heritage including in digital form
of 2015, their preservation and access, the priority of the NLL is the
mainstreaming of the Lithuanian cultural heritage and quality management, it
also actively participates in the implementation of the Programme of Digital
Cultural Heritage Actualisation and Preservation for 2015–2020.
The strategy map of the National Library of Lithuania
BENEFICIARIES:

Figure 3. Groups of the NLL beneficiaries
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The NLL contributes to the implementation of the National Progress
strategy “Lithuania 2030” by developing a smart, civil and strong society. The
NLL creates value for various society groups not only ensuring the access to
the documentary heritage published in Lithuania and global knowledge, but
also providing the spaces for work and cooperation, by arranging events,
developing educational activity for families, the youth and older people,
increasing their cultural experience, social integration and competitive ability
in the labour market. The NLL aims to become a unique space of work and
professional development for young professionals, ensuring a comprehensive
meeting of informational needs. The NLL provides the services of management
solutions and information analysis to the Lithuanian governmental institutions,
nongovernmental and business organisations. By creating the big data
processing models and tools the NLL develops strategic partnerships with the
concerned Lithuanian research institutions and public authorities, in this area it
seeks to represent the network of the Lithuanian libraries. The NLL develops
information and other services for business community, giving the priority for
publishers and e-publishing, innovative creation of information and cultural
products.
Cooperating with the researchers of humanities, social and economic
sciences the NLL ensures the correlation between the memory as the condition
of identity and the culture-based progress. The NLL provides services in
helping to carry out the research activity, takes care of the promotion of its
results, makes every effort to ensure the integral development of open science
and access to the achievements of science. The NLL permits the authors and
creative industries to use its collected objects of cultural heritage more
conveniently for enriching the cultural identity and expression of the society.
The NLL creates value to the library network and other information
institutions by strengthening the professional community, encouraging
participation in forming the information policy, cooperating in the processes of
integration into the global memory network. The NLL provides centralised
services to the libraries and other institutions such as protection of the
documentary cultural heritage objects, development and maintenance of
common integral IT infrastructure and studies of library activities and
information resources. The NLL aims at developing the management of library
activity, coordinating the process of specialist development in libraries,
creating the standards of digital and information literacy.
STRATEGIC ACTIVITIES AND PRIORITIES:
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Figure 4. NLL strategic activities and priorities
The development of information resources (the fund of the NLL) covers
the collection and storekeeping of the fund of all documents, created in analogical and digital forms, necessary for the implementation of the mission of the
NLL. The development of information resources has to ensure sustainable
functioning of information chains author – publisher – library – user and
Lithuanian cultural heritage – library – user in the changing environment of
information, society and technologies.
The activation of the information resources encompass arrangement of the
access to the information resources (both of the NLL and remote) for the
purpose of providing benefit to users by opening the cultural heritage and
global knowledge, by creating the added value of information and providing
intellectual services. The activation of the information resources has to ensure
the right to information and to develop abilities to use it effectively.
The NLL is the centre of information competences. By concentrating the
information competences we seek to provide conditions and possibilities for all
service users to take information-based decisions, to encourage information
studies and creation of information products. The concentration of information
competences has to ensure the use of information as strategic resource of all
society activity area development.
What the National Library of Lithuania should be to be able to implement the vision
For the NLL to be able to implement its own vision, it has to change
constantly, to create both internal structures and processes and to establish
partnership relations which help to achieve the set objectives. since 2012 the
structure of the NLL activity management has been based on the correlation of
activity planning and management with the planning and management of the
ongoing projects.
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Figure 5. NLL activities management model
The tasks of the library are to strengthen the leadership of the institution
and competitive advantage in the space of information and intellectual services,
to integrate into the processes of socio-economic development. The Lithuanian
society and its interests in the activity of the NLL employees have to become
an important priority at the same time perceiving and cherishing an exceptional
role of the national institution in implementing the vision of the Lithuania’s
future.
In conclusion: during the recent years a lot of attention is given to the
strategy of human resources which has to ensure the development of the library
staff competence improvement system, the fostering of the staff’s abilities to
participate in the changes and to initiate them in all areas of library activity, in
the development of strategic management, decision making processes, focused
activity planning and analysis, the assessment of activity result impact on the
society and the institution itself, the implementation of result-oriented
management systems.
The priorities of the activity of this 2017-2020 period are determined by
the aim to create favourable conditions for sustainable activity of the NLL,
following the longterm strategic activities. They were determined with
reference to the recent national and global strategies in the fields of culture,
education, science and economy for the purpose to ensure the management of
information and knowledge use, creation of social capital, expansion of
competitive advantage in the digital world from the positions of information,
memory and culture institution.
61

Bakı, 2018, buraxılış 10

TAMİLLA ƏSGƏROVA,
ADM İU-nun Kitabxana-informasiya Mərkəzinin müdiri,
Kitabşünaslıq və kitabxanaçılıq kafedrasının müəllimi,
asgerova.70@mail.ru
NATİQ MÜRSƏLOV,
ADM İU-nun Kitabşünaslıq və kitabxanaçılıq kafedrasının müəllimi,
AMEA-nın kitabxanaşünas-doktorantı, natiq.doktorant@mail.ru
AZƏRBAYCANDA TEATR, KİNO VƏ TELEVİZİYA
SƏNƏTLƏRİ ÜZRƏ ALİ TƏHSİLİN KİTABXANA-İNFORMASİYA
TƏMİNATINDA İNNOVATİV FƏALİYYƏT
Xülasə: Məruzədə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin (ADMİU) təcrübəsi əsasında teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə
ali təhsilin kitabxana-informasiya təminatını vəziyyəti təhlil olunur.
Burada ilk dəfə olaraq ADMİU-nun bu sahədəki fəaliyyəti elmi tədqiqata
cəlb olunur. Onun ölkəmizdə teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə ali
təhsilin kitabxana-informasiya təminatı sahəsində tutduğu rol araşdırılır
və əhəmiyyəti sübuta yetirilir.
Açar sözlər: aktyor sənəti, rejissor, təhsil, mütaliə, kitab, elektron resurs,
internet, ədəbiyyat
Bilindiyi kimi, 1945-ci ildə teatr texnikumunun bazasında yaradılan Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutu, hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universiteti (ADMİU) kimi fəaliyyət göstərir. ADMİU ölkəmizdə
yüksəkixtisaslı teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə mütəxəssislərin hazırlanmasında ən mühüm yeri tutur və bu sahədə yeganə ali təhsil ocağıdır. Çoxillik
təcrübəsi ilə o, bu gün də yüksək sənət ənənələrini özündə saxlayan neçə-neçə
peşəkar aktyor, rejissor, teatr və kino tənqidçisi, operator və s. yetişdirərək
incəsənətimizə öz layiqli töhfəsini verməkdədir.
Universitetdə “Teatr sənəti” fakültəsində bakalavr pilləsi üzrə “Dram teatrı
və kino aktyoru”, “Musiqili teatr aktyoru”, “Estrada aktyoru”, “Xoreoqrafiya
sənəti”, “Dram rejissoru”, “Teatr kollektivi rejissoru”, “Musiqili teatr rejissoru”, “Estrada rejissoru”, “Kütləvi tədbirlər rejissoru” və “Teatrşünas” ixtisasları
istiqamətində peşəkar kadr hazırlığı həyata keçirilir. “Kino və televiziya”
fakültəsində isə “Rejissorluq”, “Operator sənəti”, “Bədii yaradıcılıq və ekran
dramaturgiyası” və “Kinoşünas” ixtisasları üzrə bakalavriat və magistratura
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pillələrində mütəxəssis hazırlığı aparılır. Hər iki fakültədə müvafiq olaraq “62Sənətşünaslıq” ixtisasının “6212.01-Teatr sənəti” və “6214.01-Kino, tele və
digər ekran sənətləri” istiqamətlərində fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant
və dissertant hazırlanır.
Bu gün ADMİU-da professor-müəllim heyətinin, əməkdaşların, tələbə,
magistrant, doktorant və dissertantların elmi mütaliə prosesini və təhsilin
keyfiyyətini düzgün təşkil etmək məqsədilə Kitabxana-informasiya Mərkəzi
(bundan sonra – Mərkəz) fəaliyyət göstərir. Ali məktəbin aparıcı struktur
bölmələrindən biri kimi Mərkəz, təlim-tərbiyə, tədris və elmi-tədqiqat prosesini
tədris, elmi və metodiki ədəbiyyatla, digər ənənəvi və elektron informasiya
materialları ilə təmin edən və bilikləri təbliğ edən intellektual elmi məkandır.
Burada teatrşünaslıq və kinoşünaslıq ixtisaslarında təhsil alan tələbələrin peşə
hazırlığının artırılmasında və mütaliə mədəniyyətlərinin yüksəldilməsi istiqamətində də xeyli işlər həyata keçirilir.
Ümumiyyətlə qeyd edək ki, Mərkəz kitabxana-biblioqrafiya və informasiya fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
imzaladığı fərman və sərəncamların, ADMİU-nun rəhbərliyinin qərarlarının və
kitabxana-biblioqrafiya və informasiya fəaliyyəti üzrə cari il üçün iş planının
icrasının təmin edilməsinə istiqamətləndirir.
Bu araşdırmamızda biz əsasən, teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə ali
təhsilin kitabxana-biblioqrafiya və informasiya fəaliyyəti sahəsində Mərkəzin
işini tədqiq etmişik.
Əvvəlcə vurğulayaq ki, Mərkəz göstərilən sahələrdə əsasən aşağıdakı
istiqamətlərdə işləri həyata keçirir:
 Teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə sənəd-informasiya resursları
fondunun ADMİU-nun fakültələrində təşkil edilən tədris proqramlarına, elmitədqiqatların istiqamətlərinə uyğun yerli və xarici çap və elektron nəşrlərlə
komplektləşdirilməsini;
 Teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə sənədlərin elmi sistemləşdirilməsini;
 Teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə kitabxana-biblioqrafiya xidmətinin və informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılmasını;
 Teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə sənəd-informasiya fondunun istifadəsinin, təbliğinin, mühafizəsinin təşkili, təhsilin və elmin analitik-informasiya təminatının optimallaşdırılmasını;
Teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq istiqamətlərində elmi-tədqiqatların təşkili.
İndi isə sadaladığımız istiqamətlər üzrə Mərkəzdə həyata keçirilən işlər
haqqında müfəssəl təhlil aparaq.
1. “Teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə sənəd-informasiya fondunun
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ADMİU-nun fakültələrində təşkil edilən tədris proqramlarına, elmi-tədqiqatların istiqamətlərinə uyğun yerli və xarici çap və elektron nəşrlərlə cari komplektləşdirilməsi” işinə müvafiq olaraq sənəd-informasiya resursları fondunun
müntəzəm və planlı şəkildə zənginləşdirilməsi, oxucuların informasiya tələbatına uyğun formalaşdırılması və inkişafı məqsədilə ADMİU-nun fakültələrində
təşkil olunan fənn proqramlarına əsasən tədris olunan mövzular təhlil olunur və
bu istiqamətdə komplektləşdirilmənin profili müəyyənləşdirilir. Nəticədə fondun teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə sənəd-informasiya resursları ilə
əhatəli olaraq komplektləşdirilməsi təmin edilir. Belə ki, fondun teatr, kino və
televiziya sənətləri üzrə ədəbiyyatla cari komplektləşdirilməsi Heydər Əliyev
Fondu, ADMİU-nun nəşriyyatı, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Kitabxana Kollektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
(AMEA) İşlər İdarəsi, Azərbaycan Milli Kitabxanası, AMEA-nın Memarlıq və
İncəsənət İnstitutu, AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası, ayrı-ayrı alim və
mütəxəssislər, müəlliflər, kitab mağazaları və digər mənbələr hesabına həyata
keçirilir.
Mərkəzin 43437 nüsxə kitab, kitabça, avtoreferat, dissertasiya və elektron
nəşrdən ibarət ümumi sənəd-informasiya fondunun 57%-ni teatr, kino və
televiziya sənətləri üzrə ədəbiyyat təşkil etməsi xüsusi maraq oyadır.
2. “Teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə sənədlərin elmi sistemləşdirilməsi” işinə əsasən Azərbaycan və xarici dillərdə ədəbiyyat Universal Onluq
Təsnifat (UOT) cədvəllərinə uyğun olaraq sistemləşdirilir. Burada sistemləşdirmənin əsas proseslərini ədəbiyyatın öyrənilməsi, təhlili, təsnifat qərarının qəbul
olunması, aid olduğu bölmənin təyin edilməsi, təsnifat indekslərinin dəqiqləşdirilməsi və profilə uyğun yerləşdirilməsi təşkil edir. Məntiqli olaraq ADMİUnun əsas binasında “Teatr sənəti” və “Kino və televiziya” fakültələrinin ixtisaslarına uyğun ədəbiyyat Mərkəzin fondunda sistemli şəkildə komplektləşdirilib.
3. “Teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə kitabxana-biblioqrafiya xidməti
və informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması” işinə uyğun olaraq Azərbaycan və xarici dillərdə olan ədəbiyyat texniki və elmi işlənir, “ИРБИС-64”
Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya Sistemi (AKİS) vasitəsilə Mərkəzin
elektron kataloquna daxil edilir. Elektron kataloqda yaradılan Azərbaycan və
rus dillərində olan bazalar mütəmadi olaraq yenilənir, oxucu tələbatı olmayan,
aktuallığını itirmiş ədəbiyyat elektron kataloqdan çıxarılır.
Mərkəzin son dövrdə tətbiq etdiyi innovativ işlərdən biri də ADMİU-nun
www.admiu.edu.az rəsmi saytında xüsusi linkdə Mərkəz üçün ayrılan sahədə
verilənlər bazasının hazırlanması və istifadəyə verilməsi olub. Verilənlər
bazasında aşağıdakı bölmələr yaradılıb:
- Mərkəzin tarixi və bu günü;
- Elektron kataloq;
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- Elektron kitabxana;
- Xəbərlər;
- Yeni daxil olan kitablar;
- Virtual sərgi.
Verilənlər bazasının “Mərkəzin tarixi və bu günü” bölməsində 95 illik
fəaliyyət dövrü ərzində universitetdə kitabxananın yaranması, inkişafı və müasir fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat yerləşdirilərək oxucuların diqqətinə
çatdırılır.
“Elektron kataloq” bölməsində geniş oxucu auditoriyası üçün hazırlanmış
19549 nüsxə ədəbiyyatın annotasiyalı biblioqrafik təsvirinin lokal şəbəkədə
universitet daxilində istifadəsi təmin olunub. Bununla da, oxucuların informasiya-axtarış aparatından səmərəli istifadəsi təşkil olunub.
“Elektron kitabxana” bölməsində 273 adda ədəbiyyat: Tarix, Dilçilik,
Ədəbiyyat nəzəriyyəti, Bədii ədəbiyyat, Kulturologiya, Musiqi, Kino və
televiziya, Teatr sənəti, Rəssamlıq, Dizayn və tətbiqi-dekorativ sənət, İqtisadiyyat və informatika, Sosial-siyasi ədəbiyyat elm sistemləri üzrə qruplaşdırılıb.
“Xəbərlər” bölməsində görülən işlərlə bağlı xəbərlər yerləşdirilib.
“Yeni daxil olan kitablar” bölməsində Mərkəzin fonduna cari ildə daxil
olan ədəbiyyatın biblioqrafik siyahısı verilib.
Verilənlər bazasının “Virtual sərgi” bölməsində 327 nüsxə ədəbiyyatın
annotasiyası ilə birlikdə yerləşdirilərək oxuculara təqdim olunması ədəbiyyatın
əyani təbliğində vacib əhəmiyyətə malikdir.
4. “Teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə sənəd-informasiya fondunun
istifadəsinin, təbliğinin, mühafizəsinin təşkili, təhsilin və elmin analitik-informasiya təminatının optimallaşdırılması” işinə əsasən fərdi abonement vasitəsilə
Mərkəzin ümumi oxu zallarında istifadəçilərə ənənəvi və elektron informasiya
xidmət göstərilir. Hazırda Mərkəzin 2205 oxucusu vardır. Oxucu davamiyyəti
il ərzində təxminən 9700 nəfər təşkil edir və 16000 sorğu yerinə yetirilir.
İnternet vasitəsilə elektron nəşr, elmi jurnal və qəzet materialları oxuculara
elektron poçt və ya xarici yaddaş qurğusu vasitəsilə təqdim edilir. İnternetdən
istifadə edərək, müvafiq mövzular üzrə axtarış aparmaqda, elmi mənbələri
araşdırmaqda, dünya kitabxanaları ilə elmi kommunikasiyalar yaratmaqda
oxuculara metodik köməklik göstərilir.
Mərkəzdə istifadəçilərin sorğusuna əsasən fondda olan az nüsxəli ədəbiyyat və profilə uyğun dərslik və dərs vəsaitləri kitabxanalararası abonement
(KAA) vasitəsilə əldə olunaraq surəti çıxarılır, internet vasitəsilə elektron kitab
çap variantına çevrilərək oxucuların istifadəsinə verilir. Bərpaya ehtiyacı olan
ədəbiyyat yenidən cildlənir. Mərkəzin sənəd-informasiya resursları fondunda
hər ayın sonunda müntəzəm olaraq gigiyenik işlər aparılır.
Son dövrdə ADMİU-da təşkil olunan “Seç.Oxu.Qaytar” layihəsinə əsasən
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tələbələrin daha çox maariflənməsi, mütaliəyə cəlb olunması, ümumi dünyagörüşünün genişlənməsi və nitq mədəniyyətinin formalaşması məqsədilə kitab
vitrinlərində kitab və jurnallar oxucuların istifadəsinə verilib. Burada istifadəyə
verilən ədəbiyyat əsasən fonddan aktlaşdırılaraq çıxarılan kitablar, müəllim,
tələbə və ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən hədiyyə olunan qeyri-profilli ədəbiyyatlardır.
Mərkəzdə müxtəlif mövzulara, görkəmli dövlət, elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, yazıçıların, şairlərin yubileylərinə həsr olunmuş ənənəvi və
virtual ədəbiyyat sərgiləri təşkil edilir.
Kitabxanaya yeni daxil olan ədəbiyyat haqqında sərgilər vasitəsilə oxuculara operativ olaraq informasiya çatdırılır.
5. “Teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq istiqamətlərində elmi tədqiqatların təşkili” işinə əsasən Mərkəzin
əməkdaşları sahə üzrə kitabxanaşünaslığın və biblioqrafiyaşünaslığın müxtəlif
aktual məsələlərinə dair elmi-tədqiqat işləri həyata keçirirlər. Tədqiqat işlərinin
nəticələrini ölkəmizdə keçirilən yerli və beynəlxalq elmi-nəzəri və elmipraktiki konfranslarda məruzələrində geniş elmi auditoriyaya çatdırırlar.
Tezisləri həmin konfransların materiallarında çap olunur və elmi jurnallarda
məqalələri dərc edilir.
ADMİU-nun Kitabxana-informasiya Mərkəzinin perspektiv inkişaf üzrə
fəaliyyət planına əsasən gələcəkdə teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə
aşağıdakı vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur:
- Elektron kitabxana vasitəsilə oxuculara teatr, kino və televiziya sənətləri
üzrə virtual xidmətin göstərilməsi;
- Teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə beynəlxalq kitab mübadiləsini
həyata keçirilməsi;
- Teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə ixtisasçı tələbələr üçün mütəmadi
fəal təcrübi məşğələlərin təşkili;
- Mərkəzin teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə fəaliyyətini ölkənin
aparıcı ali məktəb kitabxanalarının səviyyəsinə qaldırılması;
- Fondda mövcud olan teatr, kino və televiziya sənətləri üzrə ədəbiyyata
dair müvafiq annotasiyalı elmi-biblioqrafik göstəricilərin tərtibi və istifadəsinin
təşkili.
Beləliklə, ilk dəfə olaraq biz, elmi cəhətdən isbatladıq ki, ölkəmizdə teatr,
kino və televiziya sənətləri üzrə ali təhsilin kitabxana-informasiya təminatı
məsələsi olduqca vacib bir məsələdir. Bu əhəmiyyətli məsələnin özünəməxsus
problemlər konteksti mövcuddur. Həmin problemlərin həlli istiqamətində də
ADMİU-nun Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin gördüyü işlər həqiqətən də,
diqqətə layiqdir.
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Инновационная деятельность научно-информационной поддержки
высшее образование искусства театра, фильма и телевидения в
Азербайджане
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культуры и искусства библиотечной науки и научно-информационной
поддержки деятельности Фонда, ее развитие информационных ресурсов
Библиотека и информационный центр Азербайджанский Государственный Университет Культуры и Искусства. Достижения Центра в последние годы, эта область имеет существующие недостатки и принять
необходимые меры для их решения, предложения были выдвинуты в
будущем.
Ключевые слова: актерское искусство, режиссер, образование, чтение,
книги, электронные ресурсы, литература
Innovative activity of library-information support of high school education
of theater, cinema and television measures in Azerbaijan
Abstract: The article were studied of The Library and Information Center of
The Azerbaijan State University of Culture and Art, teaching and promotion of
the values of the culture and art of the multukultural library science and
scientific information support for the activities of the Fund, its information
resources development. The center's achievements in recent years, this area
has the existing shortcomings and take the necessary measures to resolve them,
the proposals were put forward to the future.
Key words: actor art, producer, education, reading, book, electronic resource,
literature
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РАСКРЫТИЕ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БИБЛИОТЕКИ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНО-ВЫСТАВОЧНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Резюме: Статья посвящена новым формам раскрытия фондов
Российской государственной библиотеки: выставочным проектам
музейного уровня с использованием современных форм показа ценных
артефактов и мультимедийных технологий. Это стало возможно
благодаря появлению Ивановского зала – нового выставочного пространства библиотеки. Крупные выставочные проекты РГБ аккумулируют знания исследователей, смелые идеи кураторов и яркие
дизайнерские решения. После закрытия выставки продолжают свою
жизнь в виртуальном пространстве на сайтах РГБ, давая возможность удаленным пользователям не только познакомиться с экспонатами Ивановского зала, но и углубиться в изучение артефактов
(книг, периодики, рукописей и изобразительных материалов), которые после выставок становятся частью Электронной библиотеки
РГБ. Используя передовой музейный опыт, крупнейшая библиотека
России, которая ведет свою историю от Румянцевского музея, в
эпоху цифровых технологий предоставляет принципиально новые
возможности для знакомства специалистов и широкого круга всех,
кто интересуется историей и культурой, со своими огромными
фондами.
Ключевые слова: Российская государственная библиотека,
Ивановский зал, проектно-выставочная деятельность
Российская государственная библиотека – одно из крупнейших книжных собраний мира. Объём фондов в 2017 г. её составил 47 064 448
единиц хранения. В настоящее время библиотека получает обязательный
экземпляр в печатном и электронном виде.
В специальных фондах РГБ находится: около 610 000 рукописных
книг, 130 000 гравюр и русских народных картинок, 400 000 плакатов,
155 000 картографических изданий. В фондах отдела редких книг около
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350 000 единиц хранения, в фондах центра восточной литературы
910 000. Известны эти фонды лишь узкому кругу специалистов.
Как и во всем мире в последние годы стремительно расширяется круг
удаленных пользователей. В электронной библиотеке РГБ сейчас около
1 400 000 документов. Национальная электронная библиотека, оператором которой также является РГБ, включает около 4 300 000 документов.
Для массового читателя, который получает информацию из интернета, и даже для подавляющего числа современных исследователей,
активно использующих электронные библиотеки, базы научных публикаций и специализированные сетевые ресурсы, книга постепенно превращается в музейный экспонат. Показательно, что число экскурсантов, слушателей лекториев и посетителей выставок библиотеки в настоящее время
уже не меньше, чем число читателей, работающих в её читальных залах.
Поэтому вполне логично, что РГБ активно вспоминает о своем
музейном прошлом. История крупнейшей библиотеки России начинается
с создания в Москве в 1862 году первого общедоступного музея и библиотеки: Румянцевского музея. После Октябрьской революции художественные, этнографические, минералогические коллекции были распределены между 30 музеями страны, а на базе Румянцевской библиотеки
возникла в 1925 году Библиотека СССР им. В.И.Ленина.
Румянцевский музей – это славная страница истории библиотеки. Его
собрания не были расхищены или уничтожены в сложные революционные годы, поскольку сотрудники сознавали себя «хранителями цивилизации» и сделали все, чтобы сохранить наследие. Об этом год назад мы
рассказали на выставке «Москва 1917. Взгляд с Ваганьковского холма».
Выставка проходила в Ивановском зале, открытом в 2016 году после
реконструкции сохранившейся части Картинной галереи Румянцевского
музея.
Традиционно библиотеки раскрывают свои фонды через научную
деятельность. Разумеется, это сохраняет первостепенное значение в деятельности РГБ и сегодня. Одна из научных тем библиотеки в 2018-2019
году «Изучение книжной культуры XVI – XX вв. по фондам РГБ». Книги
исследователей, статьи и каталоги собраний регулярно выходят в издательстве «Пашков дом» и журналах «Библиотековедение» и «Обсерватория культуры».
Исследования фондов ложатся в основу выставочной деятельности
главной библиотеки России. Все специальные отделы библиотеки регулярно проводят книжные выставки, показывают изобразительные материалы и архивные документы в специализированных читальных залах и
общественных пространствах главного корпуса библиотеки. Наиболее
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значимые из них сопровождаются выпуском каталогов.
Новое выставочное пространство РГБ ‒ Ивановский зал, дал возможность показать материалы фондов на гораздо более высоком уровне,
привлечь внимание к ним не только специалистов, но и широкой публики. Выставки в Ивановском зале – это выставки музейного уровня с использованием современных музейных технологий. Здесь исключено использование копий, созданы необходимые условия для демонстрации
подлинных артефактов. По-новому строится и сама работа над выставками. Под каждый проект формируется своя проектная команда, которая
объединяет хранителей фондов и специалистов выставочного отдела библиотеки с приглашенными кураторами, дизайнерами и специалистами по
мультимедийному контенту.
Первой премьерой Ивановского зала стала «Книга глазами дизайнера», выставочный проект, объединивший современных книжных дизайнеров с хранителями библиотеки. Художники вместе с хранителями отобрали в фондах библиотеки те издания XV–XX веков, которые соотносятся с
их творческими поисками. 50 раритетов можно было сопоставить с лучшими работами участников проекта. Книга была представлена как подлинная драгоценность, а красота изданий раскрывалась при помощи современных мультимедийных программ и комментариев самих художников.
Выставка «Москва 1917. Взгляд с Ваганьковского холма» представила зрителям не только книги, но и газеты, журналы, плакаты, листовки и
фотографии. Кроме того, экспонатами стали материалы внутреннего
архива библиотеки, а также живопись, скульптура и мебель Румянцевского музея. Партнерами выставки стали Государственный исторический
музей и ГМИИ им.А.С.Пушкина, в собраниях которых в настоящее время
хранятся экспонаты Румянцевского музея. Одним из главных объектов на
выставке стал видеофильм по материалам фотографических фондов отдела рукописей и отдела изобразительных материалов. Высокое качество
оцифровки позволило увеличить изображения многократно и увидеть на
экране живых участников революционных событий в Москве. При этом
мультимедиа не подменяли артефакты, включенные в экспозицию, а
раскрывали их.
Выставка «Карты земель российского Севера: мифы и реальность»
продемонстрировала географические карты как арт-объекты. Их можно
было рассмотреть детально через лупу. А если размер карты этого не
позволял, то роль лупы выполняли сенсорные экраны.
В 2018 году исполнилось 200 лет со дня рождения императора
Александра II. Библиотека отметила эту памятную дату проведением в
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Ивановском зале выставки «Александр II. Воспитание просвещением».
Александр II не только поддержал идею создания в Москве музея и
библиотеки, первого, как отмечали современники, «учреждения в Москве
просветительного характера», но и стал его главным дарителем. Картина
А.Иванова «Явление Христа народу» положила начало живописной
коллекции музея, полотна и гравюры из Эрмитажа дали возможность
москвичам постоянно видеть произведения западноевропейских мастеров. Пример царя стал знаком для множества меценатов, чьи дары в
последующие годы включались в коллекцию музея.
Коллекция славяно-русских рукописей и старопечатных книг
Н.П.Румянцева, перевезенная вместе с его библиотекой в Москву, рассматривалась создателями музея как ядро собрания, определившее национальный характер нового учреждения. Второй по значению и ценности
коллекцией, переданной в Москву в 1862 году вслед за библиотекой
графа Н.П.Румянцева, стала библиотека императрицы Александры
Федоровны, матери Александра II.
В том же 1862 году праздновалось тысячелетие России, ознаменовавшееся установкой в Великом Новгороде памятника. А в 1872 году в Московском Кремле и у его стен была проведена грандиозная Политехническая выставка, на материалах которой возникли Политехнический и Исторический музеи. В собраниях РГБ сохранились важнейшие артефакты,
рассказывающие о воспитании самого будущего императора и о культурных событиях в Москве и Великом Новгороде в годы его правления.
Главной ценностью просвещённого человека XIX века была его личная
библиотека, поэтому книги, принадлежавшие нашему герою, позволят
людям XXI века узнать не только о событиях, но и о вкусах, интересах
человека, глубже понять его личность. Коронационный альбом императора, одна из самых больших и роскошных книг XIX века был оцифрован
специально для выставки. На его основе был создан видеофильм, который
позволил посетителям стать «участниками» коронации. Все, кто работал
над созданием выставки в Ивановском зале РГБ «Александр II. Воспитание просвещением», хотели отдать должное императору, список деяний
которого был так велик, что его роль просветителя долгие годы оказывалась в тени Великих реформ и трагедии цареубийства.
Выставки раритетов из фондов библиотеки не могут проходить больше 3-4 месяцев, что связано с условиями хранения материалов. Для специалистов они могут быть приглашением к более глубокому исследованию материалов и работы с ними в читальных залах. Но по инициативе
отдела сайтов РГБ жизнь больших экспозиций продлевается сейчас созданием виртуальных выставок. К тысячам реальных посетителей, соприкос71
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нувшимся с живой историей, теперь смогут присоединиться в интернете
десятки тысяч посетителей виртуальных. Надо отметить, что это позволяет не только познакомить с наиболее интересными экспонатами и мультимедийными продуктами выставок, но и дает дополнительные возможности, поскольку оцифрованные материалы представлены в электронной
библиотеке РГБ в полном объеме. Сейчас в таком формате можно познакомиться
с
двумя
экспозициями:
http://alexander2.rsl.ru/
и
http://moscow1917.rsl.ru/
Disclosure of holdings of the Russian State Library through
exhibition-project activities
Abstract: The article is devoted to the new forms of disclosure of the holdings
of the Russian State Library (RSL): museum-level exhibition projects use
modern forms of presentation of valuable artifacts and multimedia technologies. Ivanovsky Hall, the new exhibition site of the Library, serves these
purposes. Large exhibition projects of the Russian State Library accumulate
knowledge of researchers, bold ideas of curators and bright design solutions.
After the closing, exhibitions continue their lives in the virtual space on the
RSL websites, allowing remote users not only to get acquainted with the
exhibits of the Ivanovsky Hall, but also to delve into the study of artifacts
(books, periodicals, manuscripts and art materials), which, after the
exhibitions, become part of the electronic library of the RSL. Using the
advanced museum experience, the largest library in Russia, which traces its
history from the Rumyantsev Museum, provides, in the era of digital technology, fundamentally new opportunities for professionals and wide range of all
those interested in history and culture to get acquainted with its vast holdings.
Key words: Russian State Library, Ivanovsky Hall, exhibition-project
activities
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MARKETING OF LIBRARY
AND INFORMATION SERVICES
Abstract: The paper covers the topic of marketing of library information
services, which is an essential part of modern librarianship, and lists some
of the specific marketing strategies and tools to enhance the activities of
libraries as non-profit entities. Steps of promotional activities for different
library products and services, as well as events are put together to help
beginners to have better understanding of what library marketing
comprises.
Key words: library marketing, library and information services,
marketing strategy, institution mission, action goals, image goals,
marketing objectives, marketing plan, SWOT analysis, macromarketing,
micromarketing, marketing research, market segmentation, marketing
tools, marketing mix.
Due to technological innovations and information explosion, libraries are
struggling to gain their spot in these changes and present themselves in new
form, in order not to remain out-of-dated. Newly developed library products
and services need to be promoted to the target audiences and get wide acknowledgement. In this regard, marketing activity, its strategy and tools play an
important role in promoting various library information services, events and
other related library programs.
What is marketing? Broadly defined marketing is a social and managerial
process by which individuals and organizations obtain what they need and
want through creating and exchanging value with others. In a narrower business context, marketing involves building profitable, value-laden exchange
relationships with customers. In other words, marketing is a process by which
companies create value for customers and build strong customer relationships
in order to capture value from customers in return. [1]
Tracing the evolution of the various definitions of marketing proposed
during the last 30 years reveals two trends:
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 Expansion of the application of marketing to nonprofit and non-business
institutions; e.g. charities, education, or health care;
 Expansion of the responsibilities of marketing beyond the personal
survival of the individual firm (micromarketing), to include the betterment of
society as a whole (macromarketing). [2]
Being mainly a non-profit activity, librarianship is experiencing rapid
change. Various internal, as well as external factors are reshaping the role of
libraries. Librarians and information specialists have debated the idea of
marketing for the information sector. Several things have compelled us to learn
about marketing and using it. Following factors are responsible for encouraging the library profession to develop a marketing approach in its operations
and services:
 The information explosion (rapid growth of reading material);
 The technology revolution;
 Escalating library costs/budget cuts;
 Increase of user based services;
 Networking demands/complexity in information requirements;
 Competition by database vendors;
 Reading habits among people declining due to reasons such as
onslaught of television and Internet. [3]
The marketing understanding for any Library and Information Science
(LIS) professional involves right thinking, strategic outlook, and operational
tactics. Thus, marketing process for LIS professional can be a simple advertising, promotion, or public relations part of marketing. Marketing in modern
sense is considered as the management process, which identifies, anticipates
and supplies customer requirements efficiently.
A successful library marketing effort begins with using the library's mission statement as a framework to establish marketing goals. Does your library
have a mission statement?
Systematic marketing develops data to answer the following questions.
The answers are in fact the mission statement:
 Who are the targeted customers and potential customer groups?
 What are the materials, services, and programs offered?
 Why is the enterprise undertaken, that is, the objectives?
 How the desired results are to be achieved? [4]
The library has many products and services that it can market. Each library
needs to identify what it wishes to market and how. Marketing is not just about
developing and promoting new services and products but also about bringing
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awareness to clients of existing services and products and determining their
appropriateness. Marketing plan needs to be developed and implemented with
ongoing enhancement of the services and products.
There are different marketing models, one of which is a four-step model
for using systematic approach to marketing for libraries, museums and
archives:
1. Marketing research is a largely finding out all you can about your
market(s). A market is all the people who may be expected to have some
interest in a particular product or service;
2. Market segmentation is based upon marketing research and assumes
that markets are heterogeneous – that is, consisting of diverse groups with
different demographics, interests, lifestyles, and needs;
3. Marketing mix strategies are developed with the consideration that
most organizations have limited resources and therefore must allocate those
resources carefully. Thus, the third step of the marketing model develops
product, price, place, and promotion (4Ps) of materials, services, and programs, developed and based upon market research and delivered to various
customer groups or “market segments” – assisting the organization in
allocating limited resources in a more efficient and effective manner;
4. Program-level evaluation and measures of productivity that managers
can use the results of marketing efforts. [4]
According to K.Sharma and S.Bharadwaj, Marketing Strategies of
libraries consist of not 4Ps, but 7Ps as explained on Table 1. [5]
7 Ps
Product

Definition
Products or services of the general reference and information
service department. This is, of course, the information, reference, and ancillary services that add value such as personal
assistance, referral services, online database searches,
document delivery, and interlibrary loan.

Price

Pricing of use of the library is usually that of the time and
effort the user spends traveling to the library, as well as the
time and effort spent.

Place

Place of service, based upon knowledge of the market of a
library, is essential in order to identify users and their discrete
information needs and wants. To expand the service area, the
library may have branches, bookmobiles, or electronic access,
etc.
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Promotion includes utilizing persuasive information about
general information services, and communicating this information to target market segments that are potential users.
Five kinds of promotion include: publicity, public relations,
personal representatives, advertising, and sales promotion.
Participants All human actors who play a part in reference and
information services delivery, namely the library’s personnel.
The environment in which the reference and information
Physical
services are delivered that facilitates the performance and
Evidence
communication of the service.
The procedures, mechanisms and flow of activities by which
Process
the reference and information services are acquired.
Promotion

Table 1: 7Ps of Marketing Strategies of libraries
Overall marketing process, marketing mix and its elements can be visually
seen through the Figure 1. [6]

Figure 1: The marketing mix: All the elements of marketing
For effective and efficient marketing strategy, the environmental scanning
is necessary, which reveals the state of the internal organization and key
external factors influencing the organization’s health and future. Conducting a
SWOT analysis is the next step for optimizing understanding of the
organization within the current environment. SWOT refers to an organization’s
Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats. A SWOT analysis can be
conducted in whole or in part – for example, examining the organization as a
whole, or assessing specific organizational aspects such as social media efforts,
or focusing in a specific area such as particular types of customers or services.
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Preparing and annually updating the SWOT list of the organization’s internal
strengths and weaknesses and external opportunities and threats, and
comparing it with the stated mission will help to keep the organization on
course. [4]
Marketing strategy, the planning phase of marketing in which you develop
your story, defines what makes your product or service or institution special.
You are putting together a “story” for anyone who might be interested in your
service, telling him what makes your service particularly appropriate in terms
of meeting his needs. Marketing tactics are the execution phase of marketing in
which you tell your story to audience through various channels (ad in a
newspaper or a magazine, or using your website) and get feedback on that story
(marketing research). You can also tell your story by talking about one specific
product or service, which is called promotional marketing.
The following steps are provided as a quick methodology for creating an
effective and efficient promotion for a library event:
1. Define your goal – think first about what you are trying to accomplish.
2. Define your audience – Whom are you talking to with this marketing
piece?
3. Identify your “story” – What is the most important point that you are
trying to convey?
4. Keep it simple, and use pictures instead of words whenever possible.
5. Keep it consistent - Using the same colors? Always putting the library’s
logo in the same place on promotional pieces?
6. Use your promotional marketing to talk to people outside your normal
audience – don’t forget to “talk” about events outside the library (putting
posters in different places).
7. Ask for feedback – use the survey to ask how they found out about the
event, listing all of the marketing promotions that you used. [7]
Promotional materials pose a special challenge because they always
require more time than you initially imagine. When they are not ready in time
to support other marketing activities, the result can be devastating. For
example, the new website must be up and running before classes begin in the
fall; the brochure must be ready in time to be distributed at the new student
orientation; the newsletter must go out in time to advertise the upcoming
program. Here are some examples of publications (collateral materials) that
could make the library more visible to the community: new book and media
lists, advertisements, brochures, fliers, handbooks, letterhead stationery,
newsletters, pathfinders, bibliographies, reading lists, posters, presentations
(PPT slides), proposals, reports, signs, and etc. [8]
The print/collateral materials (press releases, annual reports, logos, press
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kits, flyers, fact sheets, promotional bookmarks, etc.) for your library should
reflect and support your library image and marketing goals. When considering
your library's image, remember to refer to the mission statement, image goals,
action goals and position statement of the library or its parent institution, if it
does exist.
It is necessary to consider the following issues when creating and distributing collateral materials for your library. The example of press release:
 Do you have a logo?
 Does your logo appear in the same place on all of your press releases?
 Do your press release follow the same format?
 Do you have the name of the person/persons to whom you are sending
the release?
 What is the content of your releases?
 Are there areas of content, which you might consider?
 Are there any other sources for distribution, which you have not
considered?
 Do you have ideas, which you would want to pitch to the media as a
story or series?
 Are you including “@ your library�” on your releases? (Note: “@
your library�” is a registered trademark of the American Library Association
in support of library services) [9]
You can use various channels of distribution (places) for your library’s
promotional/collateral materials. Today places for museums, libraries and
archives also include websites, email and listservs, virtual reference services
for question asking and answering, and social media sites - the mass form of
marketing.
Mass marketing, in which communication is impersonal, as evidenced by
its national television and print advertising campaigns, couponing and point-ofpurchase displays. The success of mass marketing is contingent on the
probability that within the huge audience exposed to the marketing strategy
there exist sufficient potential customers interested in the product to make the
strategy worthwhile. A good advertisement attracts Attention, arouses Interest,
creates Desire and stimulates Action, known as the A-I-D-A sequence. [10]
Working with the media is another important part in marketing your
library. You must know your media:
 What are the various columns available for you to pitch?
 Who are the columnists?
 What are their topics of interest?
 Who is the assignment editor?
 What is the area that is being promoted?
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 Who is the editorial director?
 What opportunities are there to speak with her/him?
 What is the best way to communicate with them?
 What other sources of communication are there in addition to the more
traditional sources…newsletters, web sites, envelope stuffers, intranets, etc.
 Who are the advertisers?
And it is necessary to present your information with a specific description
of what you want:
 Is this a good photo opportunity?
 Is this a good senior story?
 Is this a good community story?
 Is this a good story in conjunction with something the newspaper/TV
are doing?
The important factor is that you decide what you need and work with the
media, to make sure that it is a win-win for both of you. [9]
No marketing program is planned and implemented perfectly. Marketing
managers will tell you that they experience many surprises during the course of
their activities. In an effort to ensure that performance goes according to plans,
marketing managers establish controls that allow marketers to evaluate results
and identify needs for modifications in marketing strategies and programs.
Surprises occur, but marketing managers who have established sound control
procedures can react to surprises quickly and effectively. Once a plan is put
into action, a marketing manager must still gather information related to the
effectiveness with which the plan was implemented. Information, and reactions
of competitors must be collected and analyzed so that a marketing manager can
identify new problems and opportunities. [2]
Put surveys out at programs or hand them out at the door as people come
into your meeting room. Results of the survey will help you understand if your
marketing promotions are effective.
Finally, technological progress dictates how marketing will be performed
in the future. Due to computer technology inventiveness, both consumers and
businesses are better informed. Knowledge is the most important competitive
advantage. The world is one market, and information is changing at lightspeed. As librarians we should be actively marketing and promoting our library
services and products. The main aim of marketing is to recognize and understand our users in order that the library is able to meet those needs in an efficient way. A marketing plan is an essential tool, which will foster us to focus our
efforts. The marketing plan should guide where you are now (market research),
what direction you should take (objectives) and how you should get there
(strategies).
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Kitabxana-informasiya xidmətlərinin marketinqi
Xülasə: Tezis müasir kitabxanaçılıqda xüsusi yeri olan kitabxana-informasiya
xidmətlərinin marketinqi mövzusunu əhatə edir və qeyri-kommersiya qurumu
olan kitabxanaların fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədilə marketinqin
özünəməxsus strategiya və vasitələrinin istifadəsini ön plana çıxarır. Bu
baxımdan, müxtəlif kitabxana məhsulları, xidmətləri və tədbirlərinin təbliğinin
təşkilati üsul və qaydalarının sadalanması və izahı yeni başlayan kitabxanaçı
kadrlar tərəfindən kitabxana marketinqi anlayışının qavranılmasına yardım
edəcəkdir.
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Açar sözlər: kitabxana marketinqi, kitabxana-informasiya xidmətləri, marketinq strategiyası, müəssisə məqsəd və tapşırıqları, hərəkət hədəfləri, imic
hədəfləri, marketing məqsədləri, marketinq planı, SWOT-təhlil, makromarketinq, mikromarketinq, marketinq araşdırmaları, bazarın seqmentasiyası,
marketinq üsul və vasitələri, 4P nəzəriyyəsi.
Маркетинг библиотечных и
информационных услуг
Резюме: В документе рассматривается тема маркетинга библиотечных
информационных услуг, которая является неотъемлемой частью современного библиотечного дела, и перечисляются некоторые конкретные
маркетинговые стратегии и инструменты для расширения деятельности библиотек как некоммерческих организаций. Шаги рекламной деятельности для различных продуктов и услуг библиотеки, а также
мероприятий объединяются, чтобы помочь новичкам лучше понять, что
включает в себя библиотечный маркетинг.
Ключевые слова: библиотечный маркетинг, библиотечно-информационные услуги, маркетинговая стратегия, миссия учреждения, цели
действий, имиджевые цели, маркетинговые цели, маркетинговый план,
SWOT-анализ, макромаркетинг, микромаркетинг, маркетинговые исследования, сегментация рынка, маркетинговые инструменты, теория 4Р.
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JANKA DROPKOVA,
Head of Study Rooms Dept. Service Department of the
Slovak National Library, janka.dropkova@snk.sk
INNOVATIONS IN SLOVAK NATIONAL LIBRARY
Slovak National Library is the oldest, biggest and the most important scientific library in Slovakia. The library collects, processes and preserves Slovak
cultural heritage accessible to everyone.
National project Digital Library and Digital Archive
Project's focus:
 Mass digitization of library and archive collections
 protection of the printed cultural heritage from inevitable degradation
Main objective:
• to provide high-quality digitization and physical protection of the Slovak
written heritage
• to develop a modern and efficient platform for using digital and conservation technologies
• to enable easy online access to digitized works
Objectives:
Digitization of more than 2,5 million objects
Main contributions:
• a huge number of digitized objects
• production of high-quality digital copies of written cultural heritage
• acquiring leading digital and conservation technologies to build a modern
professional workplace
Completion: September 30, 2015
Sustainability: 5 years, by 2020
Digital Library Catalog (DLC)
The DLC contains:
Digitized collections of the SNL
 Monographs
 Articles
 Periodicals
 Special documents
 Postcards, photographs, maps, posters
Access to DLC
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Search
 full-text search
 available 24/7/365
 everywhere with Internet connection
Full-text documents
 available 24/7/365
 accessible only within the SNL building (Copyright Act No. 185/2015 Coll.)
Full-text documents via www.slovakiana.sk
 public domain – for free
 out-of-commerce works – for a fee
 everywhere with Internet connection
The user
Digital Library Catalog Online Catalog of the SNL
= linked catalogs
• the user does not have to search in both catalogs
• the user can find out from results of Online Catalog search if there is a
document
Number of accesses in DLC
January – December 2017
Slovak National Libary and users

SNL members
• Enjoy the benefits of digital documents in the Slovak National Library
• have access to full-text documents via DLC
non-members
• can only search documents in DLC
• do not have access to full-text documents (due to the copyright law)
Search
Digital Library Catalog
https://www.youtube.com/watch?v=4YZQx__oL6Q
Linked Online Catalog and Digital Library Catalog
https://www.youtube.com/watch?v=HdKRK17G1Q0
From deposit to deposit
https://www.youtube.com/watch?v=o0k5WOsRd4Y
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NƏRMİNƏ ABDULLAYEVA,
AMEA N.Tusi ad. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
kitabxanasının müdiri, AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı
abdullaevanarmina@gmail.com
AVROPA MİLLİ KİTABXANALARINDA
KİTABXANA-İNFORMASİYA PROSESLƏRİNİN İNNOVATİV
TEXNOLOJİ HƏLLƏRİ
Xülasə: Məqalədə Belarus və Polşa Milli Kitabxanalarının fəaliyyəti qısa
şəkildə işıqlandırılır. Burada kitabxanaların tarixi və formalaşdırılması,
strukturu, əsas funksiyaları, kitabxana xidmətinin yeni forma və üsulları,
sosio-mədəni mərkəz kimi kitabxanaların fəaliyyətinə nəzər yetirilir.
Məqalədə o cümlədən, oxuculara xidmət prosesinin avtomatlaşdırılmasının yeni texnologiyalarından; Telelift, faksimil kitablar, elektron kataloq
və elektron kitabxana, avtomat kitab skanerləri və bir sıra digər kitabxana
innovasiyalarından bəhs olunur.
Açar sözlər: kitabxana işi, Belarus və Polşa Milli kitabxanaları, innovativ kitabxana xidməti
Əsrlərlə bilik və informasiya əldə edilməsinin və сəmiyyətin maariflənməsinin əsas mənbəyi olan kitabxanalar son 20 ildə yeni rəqəmsal daşıyıcıların və
avadanlıqların tətbiqi ilə əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmışlar. Bütün
dünya ölkələri kitabxanalarında bu istiqamətdə işlər aparılır və bu dəyişikliklər
informasiya cəmiyyətinin inkişafına da öz müsbət təsirini göstərir. Yeni texnologiyalarla təchiz edilmiş kitabxanalar müasir dövrün tələbindən irəli gələrək
artıq informasiya-məsləhət xidməti mərkəzlərinə çevrilmişlər. Bu baxımdan
yanaşaraq Avropanın iki milli kitabxanasının (Polşa Milli Kitabxanası və Belarus Milli Kitabxanası) fəalliyyəti bilavasitə tədqiq olunaraq hazırki məruzənin
əsas obyektini təşkil edirlər.
Polşa Milli Kitabxanası Polşa Respublikasının Mədəniyyət və Milli İrs
Nazirliyinə tabedir. Kitabxana xaricdə çap olunan kitablar, jurnallar, Polşa
ərazisində nəşr oluna sənədlər, elektron və audiovizual əsərləri, həmçinin Polşa
haqqında dünyada çap olunmuş materialları toplayıb mühafizə edir. Bu ölkənin
ən mühüm humanitar elmi kitabxanası, Polşa nəşrlərinin əsas arxivi və kitablar
haqqında biblioqrafik informasiya verən əsas dövlət mərkəzidir. O, həmçinin
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bir araşdırma obyekti kimi də digər Polşa kitabxanaları üçün mühüm metodoloji mərkəz rolu oynayır.
1944-cü ildə kitabxananın xüsusi kolleksiyaları Varşava üsyanından sonra
repressiyaların tərkib hissəsi kimi işğalçılar tərəfindən yandırıldığı ifadə edilir.
Polşanın XVI-XVIII əsrlərə aid qiymətli nəşrləri, 26,000 əlyazmalar, 2500
inkunabula, o cümlədən 80,000 ilk çap kitabları, 100,000 təsvirlər və oymalar,
50.000 ədəd musiqi və teatr hesabat materialları məhv edildi. Varşavanın əsas
kitabxanalarında saxlanılan 6 milyondan artıq həcmdə sənəddən 3,6 milyonunun 1939-cu ildə II Dünya müharibəsi ərzində itirildiyi təxmin edilir. Onların
böyük bir hissəsi Milli Kitabxanaya aid olmuşdur.
Bu gün Polşa Milli Kitabxanasının fondu ölkənin ən böyük kolleksiyalarından biridir. Kitabxana fondunda saxlanılan 7,900,000 nüsxə həcmində ədəbiyyatdan (2004) 160,000-i 1801-ci ildən əvvəlki çap məhsulları, 26,000-dən
çox əlyazmalar (6,887 musiqi əlyazmaları daxil olmaqla), 114,000-dən çox
musiqi nəşrləri və 400,000 təsvir var. Kitabxana kolleksiyaları içərisində
101,000 və daha çox foto və digər ikonoqrafik sənədlər, 2,000,000-dən çox
atlas və xəritələr, eləcə də 2,000,000-dən çox kitab və 800,000 nüsxə XIX
əsrdən XXI əsrədək çap olunmuş jurnallar daxildir.
Polşa Milli Kitabxanasının onlayn kataloqu 1801-ci ildən etibarən dünya
üzrə bütün dillərdə nəşr edilmiş (qeyri-latın şriftləri latın şriftinə transliterasiya
edilmişdir) kitablar, seriyalı nəşrlər, not nəşrləri, xəritələr və atlaslar, oflayn
rəqəmsal elektron sənədlər, səs yazıları və multimediya materialları haqqında
biblioqrafik təsvirlərdən ibarətdir. Kitabxananın interaktiv kataloquna 1976-cı
ildən bu günə qədər nəşr edilmiş hal hazırkı Polşa milli monoqrafiya biblioqrafiyası və seriyalı nəşrlər (1985-ci ildən bu günə qədər) haqqında biblioqrafik
təsvirlər daxildir. Məlumat bazası adlar, başlıqlar və mövzular üzrə (Milli
Kitabxana rubrikaturası ilə - polyak dilində) təşkil edilmişdir. O, monoqrafik
kolleksiyaların 40 faizini və seriyalı nəşrlərin 35 faizini əhatə edir. İnteraktiv
kataloqda polyak və ingilis dillərində axtarış aparmaq mümkündür. http:
//www.bn.org.pl/ (rəsmi ünvanı), http://alpha.bn.org.pl/screens/ mainmenu.
html (əlifba kataloqu)
Polşa Milli Rəqəmsal Kitabxanası (http://polona.pl/) bütün kitabxanalar
və istifadəçilər üçün yaradılmışdır. Onun missiyasına Polşa Milli Kitabxanasının rəqəmsal kolleksiyalarından, o cümlədən ən mühüm ədəbi nəşrlərdən və
elmi materiallardan, tarixi sənədlərdən, jurnallardan, qrafik əsərlərdən, fotoşəkillərdən və xəritələrdən istifadənin genişləndirilməsi daxildir. Onun əsas
məqsədi Polşa mədəni irsini qədim ənənələri və nailiyyətləri ilə birlikdə təqdim
etməkdən, habelə Milli Kitabxananın kolleksiya-larının zənginliyini nümayiş
etdirməkdən ibarətdir. Polşa Milli Rəqəmsal Kitabxanasının qısa bir zamanda
yaradılmasında onu Reproqrafiya və Rəqəmsallaşdırma şöbəsinin yüksək
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informasiya texnologiyaları ilə təchiz olunmasının böyük rolu var. Belə ki,
şöbədə sənədləri rəqəmsal formata keçirmək üçün ümumilikdə 20-ə qədər
müxtəlif təyinatlı və ölçülü skaner avadanlıqları vardır. Bunlar arasında
Gidenus, Zeutschel və Treventus markalarının skanerləri üstünlük təşkil edir.
Aparılan araşdırmalardan məlum oldu ki, qiymətinin baha olmasına baxma-yaraq bunlardan ən sürətlisi Treventus Scan Robotudur. Belə ki, nadir nüsxələrə
tətbiqi yararsız olsa da, çoxmilyonlu fondun rəqəmsal formata keçirilməsini
qısa zamanda və minimal işçi heyəti ilə yerinə yetirmək qabiliyyətinə malikdir.
60 dərəcəli bucaq altında açılmış V şəkilli özülə 15 sm-ə dək qalınlıqda
kitabları yerləşdirərək, bir saatda 2500 səhifəni avtomatik rejimdə rəqəmsallaşdıra bilir. Skaner edən element yuxarıdan enən digər bir prizmada yerləşdirilmişdir. Bu prizma kitabın vərəqlərinə özünə doğru çəkərək skan edir, eyni
zamanda onu həm də tozdan təmizləyir. Səhifələrin çevrilməsi hava axını
hesabına baş verir. Əsas üstünlükləri: skanerləşdirmə prosesində insan amilinin
minimuma endirilməsi, əldə edilən şəkillərin yüksək keyfiyyəti, yüksək iş
qabiliyyəti və s. Yeganə mənfi cəhəti nadir kitablarda tətbiqinin mümkünsüzlüyü və qiymətinin baha olmasıdır.
Belarus Milli Kitabxanası (BMK) Xalq Komissarları Sovetinin qərarı ilə
15 sentyabr 1922-ci ildə Belarus Dövlət və Universitet kitabxanası kimi
yaradılmışdır. O, Belarus Dövlət Universitetinin tərkibinə daxil idi və ölkənin
əsas kitabsaxlayıcısı funksiyasını yerinə yetirirdi. Kitabxananın ilk direktoru
İosif Bensianoviç Simonov olmuşdur və 40 il kitabxanaya rəhbərlik etmişdir.
Kitabxananın birinci mərtəbəsində - atrium zonada istifadəçilər hər hansı
bir nəşrin kitabxanada mövcud olub olmaması barədə məlumat alır, avtomatlaşdırılmış vasitələrdən istifadə edərək sərbəst sənəd axtarışı aparmağı öyrənirlər. Bu zonanın məlumat-informasiya aparatı 1993-cü ildən yaradılmağa başlayan elektron kataloq, kitabxananın kartoqrafik nəşrlərinin baş əlifba və sistemli
kataloqunun elektron əksi olan imic kataloq və s. ilə təqdim olunur. Kitabxanada tətbiq olunan yeni proqram təminatı sənədləri müxtəli ünsürlərə görə
axtarmağa, sifariş və istifadəçilərə sənəd verilişi proseslərini avtomatlaşdırmağa, daha aktual elektron resurslara çıxışı təmin etməyə (kitabxananın
aparıcı dünya istehsalçılarından əldə etdiyi və öz yaratdığı elektron və online
verilənlər bazaları, çox sayda CD-ROM-da olan biblioqrafik və tam mətnli
nəşrlər) və s. həyata keçirməyə imkan verir. Kitabxanada təkcə buraya gələn
oxuculara informasiya xidməti göstərilmir. Həmçinin, uzaq məsafədən kitabxananın internet portalında online istifadəçilərə “Kitabxanaçıdan soruş” virtual
məlumat xidməti, “Sənədlərin elektron çatdırılması” xidmətləri də səmərəli
şəkildə həyata keçirilir.
Bu gün BMK-nın fondu 9 milyon nüsxədən çoxdur və məzmunca universal fonddur. Buraya Belarusda və başqa bir çox müxtəlif dünya ölkələrində, 8086
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dən çox dünya dillərində olan çap əsərləri, əlyazmalar, sənədlərin mikrosurətləri, elektron və digər materiallar daxildir. Fondda başlıca milli dəyər kəsb
edən cəhət isə yarım milyondan çox belarus dilində, Belarus ərazisində və
xaricdə belarus dilində çap olunan milli sənədlərin olmasıdır. Burada belarus
ədəbiyyatının klassiklərinin - V.Dunin-Martınkeviç, F.Boquşeviç, Y.Kupala,
Y.Kolas, M.Boqdanoviç və s. ilk nəşr nümunələri saxlanılır.
BMK-nın informasiya resursları - ölkənin ən zəngin sənəd ehtiyatlarından
biridir. Fondun formalaşdırılması 1921-ci ildən həyata keçirilməyə başlamışdır.
Fondun əsası monastr və kilsə kitabxanalarının kolleksiyaları, gimnaziya kitabxanaları, akad. E.F.Karskiy və prof. N.A.Yançukun Belarusşünaslığa, etnoqrafiya və ədəbiyyata, K.Y.Qrotun slavyanşünaslığa, prof. K.K.Sluçevskinin
hüquqa, İ.P.Kornilovun tarix və Belarusşünaslığa, C.M.Qoldşteynin Litva və
Polşanın tarixinə dair kitablar, həmçinin Moskva və Leninqradın böyük kitabxanalarının hədiyyələri sayəsində qoyulmuşdur. Kitabxana yarandığı gündən
Belarus nəşrlərinin pulsuz məcburi nüsxəsini və SSRİ-də (1995-ci ilə qədər)
çap olunan nəşrlərin 1 məcburi nüsxəsini almağa başlamışdır. BMK-sı həm də
BMT-nin və digər beynəlxalq təşkilatların materiallarının depozitar saxlayıcısıdır.
Kitabxananın yeni binası kitabxana fondlarının təşkilini optimallaşdırmağa
imkan verdi. Belə ki, ən aktual nəşrlər – ensiklopediyalar, məlumat kitabları və
dərs vəsaitlərinin açıq fond şəklində təqdim olunması fondla oxucunu daha da
yaxınlaşdırdı. Kitabxananın miqyasının böyüklüyünə baxmayaraq, kitabsaxlayıcıdan (fonddan) kitab və digər sənədlərin əldə olunması operativ rejimdə
teleliftlərin istifadəsi ilə həyata keçirilir və 20 dəq. ərzində tələb olunan ədəbiyyatı istifadəçiyə çatdırır. Belarusda belə bir avtomatlaşdırılmış daşıma sistemi
ilk dəfədir istifadə olunur.
Müasir informasiyalaşdırılmış cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq informasiya resurslarının keyfiyyəti və operativ formalaşdırılması BMK-nın əsas
strateji vəzifəsidir. Kitabxana-informasiya resursları müxtəlif kateqoriyalı
istifadəçilərin informasiya tələbatlarını müxtəli sənəd növləri və onların analitik-sintetik işlənməsi yolu ilə ödənilməsi və formalaşdırılmasına yönəlmişdir.
BMK-sı ölkənin ən dolğun və tələb olunan fonduna malikdir. BMK-da informasiya resurslarının formalaşdırılması kitabxanaların, arxivlərin, muzeylərin,
informasiya xidməti mərkəzlərinin informasiya resurslarının bir yerə toplanması imkanlarına əsasən yerinə yetirilir və aşağıdakı funksiyaları qarşıya qoyur:
- milli informasiya resurslarının maksimal şəkildə tam külliyyatının
toplanması
- dünya əhəmiyyətli informasiya ehtiyatlarının toplanması
- BMK-nın informasiya ehtiyatlarının informasiya-axtarışı sisteminin
inkişafı
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- Milli sənədlərin biblioqrafik repertuarının yaradılması, dünya biblioqrafik resurslarının formalaşmasında iştirak
- Geniş miqyasda biblioqrafik, faktoqrafik və analitik informasiyanın yaradılması
- Sənədlərin, ilk növbədə milli sənədlərin rəqəmsallaşdırılması
- Belarusun bütün kitabxanalarını, rəqəmsal informasiya resurslarını və
informasiya mərkəzlərini birləşdirən milli elektron kitabxana kimi milli
sənədlərin elektron arxivinin yaradılması və s. http://www.nlb.by/portal /page/
portal/index - BMK-nın rəsmi internet ünvanıdır.
BMK-nın informasiya texnologiyaları sistemi kompleks olaraq bütün
kitabxana-informasiya texnoloji proses və əməliyyatlarını həyata keçirmək
üçün nəzərdə tutulub və müvafiq texniki-şəbəkə, proqram və informasiya,
linqvistik təminatdan ibarətdir. Bura avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya
sistemi, internet-portal, sənədlərin korporativ kataloqlaşdırılması sistemi və
toplu elektron kataloq, avtoritet/normativ faylların milli məlumat bazasının
formalaşdırılması sistemi, nəzarət və idarəetmə sisteminə çıxış, sənədlərin
elektron surətlərinin yaradılması sistemi, sənədlərin çatdırılması sistemi,
sənədlərin bərpası və konservasiyası sistemi, nəşriyyat-redaksiya fəaliyyəti
sistemi və s. İnformasiya texnologiyaları sistemi kompleksi kitabxana fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinin informasiya resurslarının formalaşdırılması, istifadəçilərə xidmət, fondların təşkili və mühafizəsinin təminatı texnologiyasına yeni
noqteyi-nəzərdən baxmağa imkan verir. Dünyanın aktiv şəkildə informasiyalaşdırılması, informasiya texnologiyalarının inkişafı ölkənin baş kitabxanasının qarşısında yeni tələblər qoydu, onun cəmiyyət həyatında rolunun artırılmasına tələbat yaratdı, kitabxananın oxucularının innovativ, elmi yaradıcı,
idraki və digər tələbatlarının ödənilməsi və işçi heyətinin əməyinin keyfiyyət
və operativliyinin artırılması üçün lazımi şərait yaradılmışdır.
Kitabxana respublika-informasiya mərkəzi kimi:
- Vahid informasiya məkanı formalaşdırır, milli və xarici informasiya
resurslarına çıxışı təşkil edir.
- İnternet portalı yaradır və dəstəkləyir
- Kütləyə açıq milli elektron informasiya resurslarını yaradır.
- Korporativ kataloqlaşdırma sisteminin fəaliyyətini təşkil edir, Belorusiyanın toplu kataloqunu, milli sənədlərin və avtoritet yazıların verilənlər
bazasını aparır.
Belarus Milli Kitabxanasında da uğurla tətbiq olunan innovativ həllərdən
biri RFİD (Radio Frequency Identification-Radiotezlikli identifikasiya) texnologiyaları əsasında işləyən kompleks proqram-aparat sistemi özünün sənəd
fondu olan müxtəlif idarə və müəssisələr, o cümlədən kitabxanaların öz fondlarının uçot-qeydinın, onun qorunmasının, sənədlərin istifadəsinin qeydə alın88
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ması və istifadəçilərə informasiya xidmətinin optimallaşdırılması üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
Sistemin əsas funksiyaları aşağıdakılardır:
• Kitabxana binası daxilində sənədlərin yerləşdirilməsinə və hərəkətinə
nəzarət;
• Sənədlərin qəbulu və verilişi əməliyyatlarının sürətləndirilməsi;
• Sənədlərin qəbulu və verilişi zamanı buraxılan səhvlərin azaldılması;
• Inventarlaşdırmanın asanlaşdırılması;
• Sənədin oğurlanması və dəyişik salınması hallarının aradan qaldırılması;
• Sənəd verilişi və geri qaytarma əməliyyatlarının avtomatik qeydiyyatı;
Hər bir sənədə (nəşr və ya elektron daşıyıcı) xüsusi RFID etiket vurulur və
unikal eyniləşdirmə nömrəsi verilir. Sonra hesablayıcı cihaz bu nömrəni sənəd
üçün vacib olan əməliyyatları həyata keçirmək üçün istifadə olunur.
RFİD texnologiyaların köməyilə kitabxanaların avtomatlaşdırılması
prosesi bütün dünyada sürətlə inkişaf edir və Azərbaycanda da bu proses artıq
başlamışdır. Sənədlərin ştrix-kodla işarələnməsi bu yaxınlara qədər qabaqcıl
təcrübə hesab olunurdu. İndi isə RFİD texnologiyalarının üstünlüklərinə nisbətdə onlar köhnəlmiş hesab olunur.
Ümumaçıq köməkçi fondlar üçün sərbəst sənəd verilişi stansiyaları
innovativ həlldir. Bu stansiyalar maksimum səviyyədə sərbəst sənəd verilişi
əməliyyatının həyata keçirilməsi sayəsində kitabxanasa uzun növbələrə sərf
olunan vaxt itkisini aradan qaldıracaq. Sistem bir neçə dildə (azərb., rus,
ingilis) işləyən çox rahat interfeysə malikdir. Fəaliyyətə tətbiq olunması üçün
Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya Sistemi (AKİS) və oxucu bileti
(kartı) tələb olunur. Oxucu köməkçi fonddan ona lazım olan sənədi seçdikdən
sonra öz oxucu biletini (kart) stansiyanın kart oxuyucusuna qoyub şifrəni
(başqasının oxucu biletindən istifadənin qarşısını almaq üçün) daxil etmək
lazımdır. Sonra kitabı oxuyucunun üzərinə qoyur. Sistem avtomatik kitabı
AKİS-də oxucunun adına qeyd edir, oğurluq əleydinə biti söndürür və götürülın kitab haqında informasiyanı özündə əks etdirən qəbz verir. Əsas
xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:
- Touch Screen dyümlü monitor
- Kitabların oxunması üçün Quraşdırılmış RFİD Rider aparatı
- Oxucu biletlərinin oxunması üçün rider
- rahat interfeys (ingilis, rus, azərb. dilləri)
- kitabların avtomatik olaraq AKİS-də konkret oxucu biletinə birləşdirilməsi (oxucunun adına yazılması)
- qəbzləri çap etmək üçün printer qurğusu (götürülmüş kitabların yaddaşı)
Kitab verilişi əməliyyatı bitdikdə oğurluq əleyhinə bitin deaktivləşdirilməsi, RFİD Gate-lə birgə işləmək imkanı
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Əsas üstünlükləri:
- Oxuculara kitabxana işçilərinin köməyi olmadan kitab götürməyə imkan
verir;
- Kitab verilişi prosesini sürətləndirir və kitabxanaçının iş növlərini
azaldır;
- kitabxanaçının iş yükünü azaltmaqla oxuculara xidmətin keyfiyyətini
yaxşılaşdırır;
Kitabların avtomatik qaytarılması stansiyası kitabxanalarda geniş şəkildə
istifadə olunur. Kitabların qaytarılması zamanı növbəni azaltmaq və oxucuların
yüksək fəallığı dövründə kitabxanaçının iş yükünü yüngülləşdirmək məqsədi
daşıyır. İşləməsi üçün AKİS və RFİD bazasında qeydə alınmış oxucu bileti
tələb olunur. Kitabı qaytarmaq istəyən oxucu öz biletini kart oxuyucuya (rider)
qoyur, şifrəni daxil edir, sistem oxucunu tanıdıqdan sonra o, kitabları bir-bir
stansiyadakı xüsusi pəncərəyə qoyur. Sistem kitabdakı etiketə görə onu tanıyır,
oxucunun adından həmin kitabı silir, etiketin oğurluq əleyhinə bitini aktivləşdirir və kitabı qəbula göndərir. Əməliyyatın sonunda oxucuya qaytarılmış
kitablar haqqında qəbz verilir.
Kitabların mühafizəsinin patentləşdirilmiş sistemi onları geri qaytaran
zaman bütün qəbul edilən kitabların lazımı şəkildə qeydiyyatını təmin edir ki,
kitabxana təkcə özünə aid olan kitabları qəbul etsin. Bu stansiyalar kitabxanalarda elə quraşdırılır ki, stansiyanın arxa hissəsi kitabxananın xidməti sahəsinə
açılır və kitablar mini konveyer vasitəsilə xüsusi səbətə ötürülür. Səbət xüsusi
qurğu ilə təchiz edilmişdir ki, bu qurğu orada olan kitabların faktiki çəkisini və
kitabların ağırlıq dərəcəsinə görə onların səbətın dibinə düşməsini nizamlayır.
Bu da kitabları yüksəkdən düşdüyü zaman zədələnmədən qorumağa imkan
verir. Sistem istifadə üçün çox rahatdır, sadə interfeysə malikdir.
Əsas xüsusiyyətləri:
- Kitabların sürətli qəbulu: saatda 600 kitab
- Touch Screen Monitor
- Əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün rahat interfeys
- Oxucu biletlərinin Rider qurğusu
- Kitab verilişi əməliyyatı bitdikdən sonra oğurluq əleyhinə bitin aktivləşdirilməsi (RFİD Gate-lərlə birgə iş üçün)
- Qəbzləri çap etmək üçün printer
- Qaytarılan kitabları oxumaq üçün quraşdırılmış RFİD Rider
- Qurğuya qoyulacaq sənədin max ölşüsü 410 mm x 360 mm x120 mm,
minimum ölçü-audiokasset
Əsas üstünlükləri:
- sutka ərzində kitab qaytarmaq imkanı;
- kitabın qaytarılması əməliyyatının tam avtomatik şəkildə, kitabxana
işçisinin müdaxiləsi olmadan həyata keçirilir.
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- qaytarılmış kitabın oxucu tərəfində geri götürmək imkanı yoxdur.
- bu stansiyaların küçədə də quraşdırıla bilən versiyasının mümkünlüyü.
- Kitab verilişi etiketlərinin proqramlaşdırılmasının universal stansiyası
Bu stansiya həm kitabxana RFİD texnologiyaya keçdiyi zaman, həm də
yeni daxil olan sənədlərin növbəti işlənməsi prosesində etiketlərin proqramlaşdırılmasına, daha doğrusu onu identifikasiya nömrəsini bazadakı hər hansı bir
sənədlə birləşdirməyə, əlaqələndirməyə xidmət edir. Bu stansiya həm də
kitabxana-çının sənəd qəbulu və verilişini həyata keçirdiyi avtomatlaşdırılmış
işçi yeridir. RFİD etiketlərdən istifadə edildiyi zaman kitabı açmağa, onun
ştrix-kodunu yoxlamağa və oğurluq əleyhinə funksiyanı deaktiv eləməyə
ehtiyac yoxdur. Bütün bunlar bir hərəkətlə avtomatik həyata keçirilir. Bundan
başqa, bu texniki vasitə ilə artıq bir neçə işi eyni anda yerinə yetirmək olar.
Belə ki, oğurluq əleyhinə xəbərdarlıq çipin içərisinə yerləşdirilib. Obyektin
identifikasiyası zamanı çipin oğurluq əleyhinə hissəsi deaktiv edilir. Nəticədə
sənədlərin işlənilməsinə sərf olunan vaxt qısalır, kitab verilişi tez həyata
keçirilir, növbələr azalır. Bir anlıq zamanda kitabın Riderdə oxunması kitab
verilişi və qəbulunu nəzərəçarpacaq dərəcədə tezləşdiri və oxuculara xidmətin
keyfiyyəti artır. Çox da böyük olmayan, erqonomik, universal RFİD stansiyalar
metal stollarda da əla işləyir və elektromaqnit cərəyanı təsirinə məruz qalmır.
Bütün bu proseslərin proqramlaşdırılması və oğurluqdan mühafizə funksiyası
bir məmliyyatla həyata keçirilir. Bu stansiyalar universal qurğulardır və
komplektləşdirmə şöbəsində etiketləri proqramlaşdırmaq, sənəd verilişi və
qəbulu üçün kitabxanaçının işçi yeri kimi istifadə oluna bilər. İstənilən AKİSlə uyğunlaşdırılmaq imkanına malikdir.
Sonda onu qeyd etmək lazımdır ki, informasiyalaşdırma inkişaf etmiş
ölkələrin ictimai münasibətlər sisteminin ən parlaq xüsusiyyətidir. Bəşər sivilizasiyası elə bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur ki, burada informasiya,
bilik insan fəaliyyətinin bütün sahələrində mühüm rol oynayır. Bunula yanaşı,
informasiya həm də müasir cəmiyyətdə iqtisadi inkişafın da əsas amillərindən
biridir. Texnoloji proqres bu gün həm millətin rifahinin təminatı, həm də onun
inkişaf prosesinin əsas şərtidir. Müasir informasiyalaşdırılmış cəmiyyətdə
informasiya əmtəə kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və bu əmtəəni ictimaiyyətə, istifadəçilərə çatdıran ən böyük müəssisələr kitabxanalardır.
Belarus Milli Kitabxanası dövlət müəssisəsi olub, özündə informasiya,
sosial-mədəni və sosial-siyasi mərkəz funksiyalarını özündə cəmləyən müasir
kitabxanadır. Kitabxananın yeni binası Belarusun vizit kartıdır.
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Инновационно-технологические решения библиотечноинформационных процессов в национальных библиотеках европы
Резюме: В статье коротко освещена деятельность Национальных
библиотек Беларуси и Польши. Тут рассматривается история и формирование библиотек, структура, основные функции, новые формы и виды
библиотечного обслуживания, деятельность библиотеки как социо культурного центра. Рассказывается о новых технологиях в автоматизации процесса обслуживание пользователей; телелифт, Факсимильные
книги, мобильные стеллажи, электронные библиотеки и каталоги, автоматизированные книжные сканеры и о др. библиотечных инновациях в
новом информатизационном обществе.
Ключевые слова: библиотечная деятельность, Национальные библиотеки Беларуси и Польши, инновационное библиотечное-информационное
обслуживание.
Innovative technological solutions in library-information
processes in National Libraries of Europe
Abstact: This article briefly highlights the activities of the National Libraries
of Belarus and Poland. Then examines the history and formation ofthe library
structure, basic features, new forms and types of library services, library
activities as a socio-cultural center. Highlights new technologies in the process
of automation service to users; telelift, Facsimile books, mobile shelving,
automated book scaners and other innovations in the new library
informatization society.
Keywords: librarianship, National Libraries of Belarus and Poland, innovativ
library service
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ
Резюме: В статье рассмотрены вопросы формирования и использования краеведческих коллекций электронной библиотеки Национальной библиотеки имени Ахмет - Заки Валиди Республики Башкортостан, обеспечения доступа к информации удаленным пользователям.
Проанализированы коллекции «Башкирика», «Периодические издания», коллекции, посвященные библиографическим указателям о
писателях, народах, истории Башкортостана.
Ключевые слова: Башкортостан, библиотека, национальная электронная библиотека Республики Башкортостан, коллекции краеведческие, документальное наследие
Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан ‒ крупнейшая универсальная библиотека Башкортостана,
хранитель основного, наиболее полного собрания краеведческих ресурсов, центр распространения краеведческих знаний в Республике Башкортостан. Библиотека имеет самую богатую коллекцию печатных и рукописных материалов по всем отраслям знания. Фонды библиотеки насчитывают более 3 млн. экземпляров документов.
В рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие библиотечного дела Республики Башкортостан» на
2010-2014 годы создана национальная электронная библиотека. Осуществляется деятельность по созданию уникальных краеведческих электронных изданий: создаются электронные копии документов единого
формата и высокого качества, формируются стандартные библиографические описания для поиска. Электронная библиотека включает полные
тексты оцифрованных краеведческих документов на государственных
языках Башкортостана, куда входят редкие архивные материалы по
коллекциям. Обеспечен свободный доступ к документальному наследию
башкирского народа, представленному на официальном сайте Нацио93
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нальной библиотеки (http://www.bashnl.ru) для удаленных пользователей.
Ежедневно электронную библиотеку посещают около 200 пользователей.
К юбилейным и памятным датам Башкортостана создаются коллекции, посвященные знаменитым писателям и поэтам. Например, в рамках
100-летнего юбилея народного поэта Назара Наджми создана полнотекстовая коллекция «Назар Наджми», где представлены оцифрованные
произведения автора на русском, башкирском и татарском языках.
Коллекция «Башкирика» содержит оцифрованные произведения писателей Башкортостана, редкие рукописные издания, архивные документы конца XIX и начала XX веков, документы трудов ученых Башкортостана, материалы об истории, науке, культуре, искусстве, устном народном
творчестве, природе, традициях, прошлом и современной жизни Башкортостана. В настоящей электронной коллекции представлены как класссические, так и малоизвестные широкой общественности тексты, ставшие
библиографической редкостью, сохраняющие научную, источниковедческую, общекультурную и историческую значимость. Материалы коллекции охватывают значительный хронологический период — от времени
существования восточнославянских племен, когда складывалась этнокультурная специфика региона до современности — начала ХХI в.
Коллекция «Рукописи и редкие издания» состоит из рукописных книг
XVIII – начала XX века, изданий кирилловского и гражданского шрифтов, отечественных изданий 1830 года – начала XX века, изданий на арабской графике и латинского шрифта XVIII – первой половины XX века. В
коллекции представлены уникальные книги и документы, связанные с
историческим развитием Башкортостана. Например, коллекция рода
Дашковых насчитывает около 700 экземпляров изданий, которые принадлежали роду Дашковых. Наибольшую часть коллекции составляют издания из библиотеки Василия Андреевича Дашкова. В коллекцию вошли
книги, напечатанные в различных типографиях России и стран мира на
различных языках с 1700 по 1903 годы. Коллекция продолжает пополняться.
Коллекция «Республика Башкортостан: страницы истории» включает
издания, которые отражают исторические, географические, статистические, социально-экономические и этнографические аспекты жизни на
территории нашей республики с древнейших времен до начала ХХ века.
В коллекции «Периодические издания» размещены архивные материалы печатных изданий конца IXX века. Например, «Уфимские Губернские ведомости», первый номер которого вышел 13 января 1838 года под
названием «Оренбургские губернские ведомости». В полнотекстовом
формате доступны для чтения газеты «Ватан» («Vatan») и «Рехбер»
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(«Rehber») издававшиеся на старотурецком языке. Многие из них являются очень редкими. Значительный интерес представляют газеты становления местной национальной мусульманской печати 1917–1919 годов.
Это первые номера газет «Ярлы халк» и «Аль Минбар» (Петроград),
«Башҡорт тауышы» (Оренбург), «Аваз» (Казань) и многие другие.
Оцифрованы старые газеты «Уфимские ведомости», «Уфимский печатник», «Красная Башкирия» с 1928 по 1945 годы.
Библиотека большое внимание уделяет изданию тематических и
персональных указателей краеведческого характера. Накоплены обширные сведения, посвященные жизни и деятельности крупных ученых,
писателей, художников, общественных деятелей, чья жизнь и деятельность связана с Республикой Башкортостан. В коллекции «Библиографические указатели» размещены библиографические пособия, выпускаемые
библиотекой. Материалы даются на трёх языках: башкирском, русском и
татарском, что соответствует трем наиболее многочисленным народам в
составе населения Башкортостана. За последние годы изданы и размещены в электронной библиотеке тематические библиографические пособия,
посвященные истории нашей республики:
- «Башкортостан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945
гг.», состоящий из 7 выпусков. Первый выпуск вышел в 1975 году, к 30летию Победы в Великой Отечественной войне. В него вошли материалы,
напечатанные со второй половины 1941 года по июнь 1974 года. Каждые
пять лет издается очередной указатель, в котором отображается новая
информация о литературе по данной тематике. Последний выпуск вышел
в 2015 году и посвящен 70-летию Победы над фашистской Германией;
- «Народы Башкортостана». Указатель включает библиографическую
информацию о книгах и журналах, имеющихся в фондах библиотеки. В
указателе имеются материалы о башкирах, татарах, чувашах, марийцах
(черемисах), мордве и удмуртах (вотяках) — тюркских и финно-угорских
народах, проживающих на территории республики.
В данной коллекции особый интерес представляет указатель «Мустай
Карим», подготовленный в 2014 году. Он посвящен 95-летию великого
башкирского поэта, писателя, драматурга, выдающегося общественного
деятеля. Славный сын башкирского народа Мустафа Сафич Каримов (Мустай Карим) внес огромный вклад в сокровищницу мировой литературы,
поднял на новый уровень традиции классической башкирской литературы.
Настоящий биобиблиографический указатель является первой работой, в
которой наиболее полно представлены публикации произведений Мустая
Карима, литература о его жизни и творчестве. Указатель включает 4608
библиографических записей на 45 языках мира за 1935–2014 годы.
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Электронная библиотека включает раздел «Мультимедиа», который
содержит коллекцию короткометражных документальных фильмов киностудии «Башкортостан» на башкирском и на русском языках. Пользователь может посмотреть фильмы о легендарных личностях как Салават
Юлаев, Мифтахетдин Акмулла. В аудио-коллекциях размещены оцифрованные записи известных композиторов Республики Башкортостан на
башкирском языке, которые доступны для прослушивания.
В настоящее время Национальная электронная библиотека Республики Башкортостан развивается, обеспечивая ряд таких функциональных
возможностей как, просмотр видеоматериалов и прослушивание аудио
ресурсов, просмотр арабских книг в обратном порядке, начиная с «последней» страницы, просмотр документов с мобильных устройств (смартфонов, планшетов, авторизация пользователей по читательским билетам и
паролям). Для удобства пользователям при чтении изданий в коллекциях
предусмотрены различные функции: перелистывание страниц, увеличение размера шрифта, переход в полноэкранный режим, в двухстраничный
режим, цитирование, возврат в коллекцию, поиск по документу.
Краеведческие коллекции способствуют сохранению документального наследия, делают информацию доступной для пользователя. Все
вышеперечисленные краеведческие электронные коллекции библиотеки
представляют огромную ценность, дают возможность пользователю удовлетворять свои краеведческие информационные потребности в новой
электронной информационной среде. Национальная электронная библиотека Республики Башкортостан доступна для пользователей на официальном сайте библиотеки по адресу: http://ebook.bashnl.ru.
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The national electronic library of the republic of Bashkortostan:
local history collections

Abstract: The article deals with the formation and use of local history
collections of the electronic library of the national library named after Akhmet
- Zaki walidi of the Republic of Bashkortostan, providing access for remote
users. The collections of «Bashkiria», «Periodicals», collections devoted to
bibliographic indexes about writers, peoples, history of Bashkortostan are
analyzed.
Key words: Bashkortostan, library, national electronic library of the Republic
of Bashkortostan, collections of local lore, documentary heritage.
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İNKLÜZİV TƏHSİL VƏ KİTABXANA XİDMƏTLƏRİ:
PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR
Xülasə: Məqalədə müasir Azərbaycanın təhsil strategiyasının mühüm
sahələrindən biri olan inklüziv təhsil haqqında məlumat verilir.
Təhsilin, elmin, mədəniyyətin inkişafında kitabxanaların danılmaz rolundan və inklüziv təhsildə kitabxana xidmətinin tarixi, müasir vəziyyəti
müzakirə edilir. Məqalədə kitabxanalar əlilliyi olan gənclərin təhsilə
inteqrasiyasında atılan ilkin həm psixoloji, həm də mənəvi addım kimi
dəyərləndirilir. Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər, əsas problem və
perspektivlər önə çəkilir.
Məqalədə mövzu üzrə müvafiq məlumat və elmi-pedaqoji ədəbiyyatlara
istinad olunub.
Açar sözlər: inklüziv təhsil, kitabxana xidməti, inklüziv kitabxana, təhsil
sistemi, inteqrasiya, təlim.
Müasir dövr informasiya cəmiyyəti quruculuğu fonunda hər bir ölkənin
qarşısında bir sıra strateji vəzifə və tələblər durur. İnkişafın strateji məqsəd
kimi müəyyənləşdirilməsi isə ayrı-ayrı sahələrin paralel tərəqqisini və XXI
əsrin çağırışlarına adekvat cavab verməyi zəruri edir. Məhz buna görə də, milli
dövlətlərin inkişaf konsepsiyasında milli tərəqqini təmin edən əsas faktor kimi
strateji əhəmiyyətli sahələrə xüsusi diqqət yetirilməsi müəyyən olunur. Bu
baxımdan, təhsil sisteminin inkişafı xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Bəllidir ki, təhsil fenomeni öz strateji əhəmiyyətinə görə dünyanın yeni
inkişaf trendlərini, tərəqqinin konseptual əsaslarını müəyyən edir. Bu mənada,
qloballaşan dünyanın tələblərinə uyğun təhsil sistemi formalaşdırmaq, bu sahədə davamlı islahatlarla nizamlı inkişafa malik olmaq ölkənin beynəlxalq rəqabətliliyini şərtləndirən əsas amillərdən biri kimi çıxış edir. Ümumilikdə,
cəmiyyət daxilində təhsil sektorunun inkişafı digər sahələrin də paralel tərəqqisinə mühüm töhfələr verir.
Çağdaş mərhələdə təhsil sahələrindən ən önəmlisi inklüziv təhsili hesab
etmək olar. Belə ki, inklüziv təhsil ümumi təhsilin inkişafı prosesidir və
hamının – həm uşaqların, həm də gənclərin təhsillə bağlı ehtiyaclarını nəzərə
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alaraq, hər vasitə ilə əlçatan olmasını təmin etməyə çalışır. Müxtəlif mənbələrdə inklüziv təhsil belə xarakterizə olunur: “İnklüziv təhsil ümumi təhsilin
hamı üçün əlçatan olmasını nəzərdə tutan və bütün uşaqların müxtəlif ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmasına əsaslanan inkişaf prosesidir. Bu, sağlamlıq
imkanları məhdud uşaqların təhsilə cəlb olunmasını da təmin edir”.
Müxtəlif əqli və fiziki bacarıqlı uşaqların təhsil prosesinə inteqrasiyası
kimi tanınan inklüziv təhsil yanaşması əslində “hamı üçün təhsil” strategiyasının məntiqi davamıdır. İnklüziv təhsilin müasir anlamı xüsusi ehtiyacı və ya
məhdud fiziki imkanları olan uşaqların ümumi təhsil prosesinə inteqrasiyası
haqqında ənənəvi təsəvvürlərdən bir qədər fərqlidir. Burada söhbət əslində ən
müxtəlif xüsusiyyətləri və ehtiyacları olan (fiziki, sosial, intellektual və digər
mənalarda) uşaqların birgə tədrisə cəlb edilməsindən gedir. YUNESKO-nun
müəyyən etdiyi inklüziv təhsilin əsas prinsipinə əsasən, məktəblər maddi, əqli,
sosial, emosional və digər vəziyyətlərindən asılı olmayaraq bütün uşaqların
ehtiyaclarını qarşılamalıdır: həm əlilliyi olan uşaqları, həm də xüsusi istedadlı
uşaqları, kimsəsiz və işləmək məcburiyyətində qalan uşaqları, uzaq ərazilərdən
və köçəri ailələrdən gələn uşaqları, etnik və mədəni azlıqların uşaqlarını, eləcə
də əlverişsiz şəraitdə yaşayan və ya əhalinin həssas qruplarına aid olan uşaqları
bərabər qaydada əhatə etməlidir.
Hazırda müasir cəmiyyətimizin qarşısında duran ən mühüm məsələlərdən
biri də müxtəlif müstəvilərdə aktual müzakirə olunan mövzulardan olan fiziki
məhdudiyyətli gənclərin ali təhsilə inteqrasiyasıdır. Belə gənclər üçün təhsil
bir neçə mərhələdə aparılmalıdır.
Qeyd etmək istərdik ki, inkluziv təhsil sistemi post-sovet məkanında yalnız
50-ci illərdən sonra yaranmağa başlamışdır, çünki uzun müddət sovet cəmiyyətinin qüsursuzluğu, burada yalnız sağlam gənclərin olması, xalqın firavan və
xoşbəxt yaşaması təbliğ olunurdu. Valideynlər fiziki məhdudiyyətli övladlarını
evdən kənara qoya bilmirdilər, hətta belə ailələr cəmiyyətdən təcrid olunmaq
məcburiyyətində qalırdı.
Təhsilin, elmin, mədəniyyətin inkişafında kitabxanaların rolu danılmazdır.
Bu gün “kitabxanalar təlim-tərbiyə və elmi-tədqiqat prosesini tədris, elmi,
metodiki ədəbiyyatla və informasiya materialları ilə təmin edən, bilikləri
təbliğ edən mənəvi və intellektual əlaqələrin yayılması mərkəzidir”. İnformasiya-kommunikasiya texnlogiyalarının, konkret desək, İnternetin meydana
gəlməsinə qədərki dövr üçün kitabxanaların mahiyyəti və rolu fərqli olmuşdur.
Belə ki, kitabxanalar özünün maddi-texniki imkanlarından asılı olaraq özündə
insanların asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi, istirahət etməklə bilik əldə
etməsi, əylənməsi, intellektual inkişafa xidmət edən müsabiqə, debat, yarışların
keçirilməsi, sərgi və təqdimatların nümayiş etdirilməsi və s. funksiyaları da
özündə ehtiva edə bilmişdir.
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Təbii ki, həm klassik kitabxanaların, həm də müasir dövrün tələblərinə
müvafiq olan kitabxanaların sosial-ictimai baxımdan çox böyük əhəmiyyəti
vardır. İlk növbədə ona görə ki, kitabxana bilik və informasiya mənbəyidir.
Eyni zamanda kitabxana həm də tələbə və gənclərin görüşdüyü, sosiallaşdığı
məkan kimi də xarakterizə oluna bilər.
Kitabxanalar fiziki məhdudiyyətli gənclərin təhsilə inteqrasiyasında ilkin
atılan həm psixoloji, həm də mənəvi addımlardandır.
İnkluziv kitabxana mövzusu bu gün əksər mütəxəssislər üçün diskussiyadan çox apriori kimi qəbul olunur. Bir tərəfdə “oturuşmuş” ənənəvi kitabxana
sistemi, bir tərəfdə hələ indi vüsət almağa başlamış müasir kitabxana kompleksləri üçün bu problem yenidir. Qarşıya doyulan sual isə belədir: sosial
institut statusu daşıyan bugünün kitabxanaları inkluziv olmalıdırmı?
Qeyd etmək lazımdır ki, biz də post-sovet ölkələrindən biri kimi Rusiyanın
əlilliyi olan şəxslərə dövlət siyasətində eyni inkişaf yolunu keçmişik. Bu
inkişaf sxemi belə göstərmək olar: sosial ekskluziya (bir qrup insanın sosial
və vətəndaş hüquqlarından məhrum edilməsi ilə cəmiyyətdəki sosial aktivliyinə
məhdudiyyət qoyulması); sosial seqreqasiya (bir qrup insanın cəmiyyət
həyatındakı standartlara uyğun gəlməyən bəzi əlamətlərinə görə (yaş, cins,
qeyri-ümumi hərəkət, sağlamlıq və s.) kənarlaşdırılması); diskriminasiya –
inteqrasiya – inklüziya.
Sovet İttifaqında əlilliyi olan şəxslər sosial eksklüziyaya məhkum idilər,
yəni ya tamamilə, ya da müəyyən mənada cəmiyyətin ictimai, mədəni və digər
fəaliyyət sferalarından kənarlaşdırılmışdılar. Məhz bunun zəminində müstəqil
dövlətimiz tərəfindən seqreqasiya siyasətinin həyata keçirilməsinə başlandı.
Səhhəti və digər əlamətlərinə görə cəmiyyət standartlarına cavab verməyən
şəxslər üçün xüsusi məktəb, kitabxana, tibb müəssisələrin yaradıldı, eyni
zamanda bəzi əlillər kateqoriyası üçün kitabxanalar təşkil edildi.
Problemin dərindən araşdırılması üçün yenidən yaxin tarixi keçmişə nəzər
salaq. 1935-ci ildə korlar (əvvəllər yalnız bu terminlər istifadə olunurdu –
A.M.) üçün əyalət kitabxanalarının yaradılması, mərkəzdən kənarda yaşayanlara isə kitabxanalararası aboniment vasitəsilə xidmət göstərilməsi barədə dövlət
qərar çıxarır. 50-ci illərdən isə korlar üçün dövlət kitabxana xidməti sistemi
yaradılır. Daha sonralar Korlar üçün Respublika Mərkəzi Kitabxanası (hazırda
Rusiya Dövlət Gözdən Əlillər Kitabxanası) öz fəaliyyətinə başlayır. Elə həmin
illərdə klublarda bir şöbə kimi eşitmə məhdudiyyətlilər üçün kitabxanalar da
açılır. Bununla belə əhalinin əlil nümayəndələri onlar üçün nəzərdə tutulan
xüsusi təhsil və tibb müəssisələrinin tərkibindəki kitabxanalardan da yararlana
bilirdilər. Kütləvi kitabxanalara isə o əlillər gələ bilirdilər ki, buna fiziki
imkanları çatırdı.
Nəticədə həmin illərdə Sovetlər Birliyindəki kitabxana xidmətini həm eks100
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kluziv, həm də seqreqiv (yəni məhdudlaşdırılmış və kənarlaşdırılmış) adlandırmaq olar.
Əlillərin seqreqiv kitabxana xidmətinin əsas mənfi tərəfi bir qrup insanın
cəmiyyətdən, ictimaiyyətdən avtomatik ayrılmasına gətirir ki, bu da özlüyündə
fiziki məhdudiyyətlilər haqqında, onların problemləri, onlara hansı yardımın
edilə biləcəyi və s. təsəvvürün belə olmamasına gətirib çıxarırdı. Sonucda bu
insanlar cəmiyyətdən təcrid edilərək, diskriminasiyaya məruz qalırdılar.
Xüsusilə təhsildə daha çox öz əksini tapmış inklüziv proseslər hər bir
vətəndaşın cəmiyyətdəki, o cümlədən də mədəni sferada da bərabərliyi əhəmiyyətini daşıyır. Təhsil-təlim sferası ictimaiyyətin mədəni mühitinin tərkib
hissəsidir. Təhsil mühitindəki dəyişikliklər digər sferalara birbaşa təsir edərək,
bu mühiti trasformasiya edir, dəyişdirir. Göstərmək olar ki, əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə, təhsilə inteqrasiyası Rusiya Federasiyasında XX əsrin 80-90-cı
illərdə başlamışdır.
Yetmiş il əsarətində olduğmuz imperiyadan qurtulmaq və müstəqillik
yolunda mübarizələr, Qarabağ müharibəsi xalqımızın gənc bir zümrəsini əlillərə çevirdi. Həmçinin Qarabağ dəhşətlərini yaşamış, stresslərə, qorxulara məruz
qalmış gənc xanım-analarımızın müxtəlif fiziki məhdudiyyətli övladlar dünyaya gətirməsinə səbəb oldu.
Bu gün həmin əlil gənclərin hamı ilə bərabər həm təhsilə, həm elmi fəaliyyətə, həm də əyləncəyə hüququ var. Bir çox təcrübə proqramlarına nəzər salsaq
qeyd edə bilərik ki, bu proses üç mərhələdə həyata keçir: İnteqrasiya –
İnklüziya – İnklüziv kitabxana.
Hal-hazırda Azərbaycan kitabxana şəbəkəsi bu prosesin birinci mərhələsini – İnteqrasiya mərhələsini yaşayır. Bu istiqamətdə görülən işləri heç də
dolğun saymaq olmaz. Ona görə ki, 1.Kitabxanaların arxitektura və informasiya təminatı həll olunmayıb;
2.Bir çox kitabxana əməkdaşları əlilliyi olan insanların problemlərini
bilmir, onlara kitabxana xidməti haqqında məlumatları yoxdur;
3.Bu gün əksər əlilliyi olan şəxslər kitabxanaya rahat gəlmək kimi
psixoloji maneəni keçə bilməyiblər.
Bu mərhələni maksimum səylə keçdikdən sonra inteqrasiya mərhələsi,
yəni əlilliyi olan şəxslərin kitabxana məkanına cəlb edilməsi məsələsinin həll
edilməsi və inkluziv kitabxana mühitinin formalaşdırılması barədə əminliklə
fikir yürütmək olar. Ona görə də inkluziv kitabxana mühitinə xas olan aşağıdakı məsələlər öz həllini tapmalıdır:
* İstifadəçilərə xidmətin yüksək səviyyədə təşkili və çatışmazlıqların qısa
müddətdə aradan qaldırılması;
* Əlilliyi olan şəxslərə doğma münasibətin bəslənməsi;
* Hamıya eyni, bərabər xidmət göstərilməsi;
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* Kitabxana xidmətlərinin özəlliklə təyin edilməsi.
Qeyd olunan məsələlərin uğurla həll edilməsi üçün mövcud kitabxanalar
şəbəkəsinin yenidən qurulmasına ehtiyac vardır. Təəssüflə qeyd etmək olar ki,
respublikamızda fəaliyyət göstərən kitabxanalar keyfiyyət və kəmiyyət baxımından müsir tələblərə cavab vermir. Son iyirmi ildə təkcə Bakı şəhərində
kitabxanaların sayı təxminən 3 dəfə azalmışdır. Onların yerləşdiyi sahələrdən
ticarət və ictimai iaşə xidmətlərinin göstərilməsi məqsədilə istifadə olunur. Bu
da kitabxana xidmətlərindən istifadə səviyyəsini minimuma endirir. Ona görə
də şəhər və rayonların bir sıra yerlərində müasir kitabxanaların istifadəyə
verilməsi, onların xidmətlərindən xüsusən uşaqların və fiziki məhdudiyyətlə
vətəndaşların yararlanması üçün əlverişli şərait yaradılmalıdır. Bir sözlə, inklüziv inkişafını şərtləndirən amillərdən biri kimi kitabxanaçılıq işinin təkmilləşdirilməsi perspektiv dövrün prioritetləri sırasında olmalıdır.
Sonda onu demək olar ki, artıq inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoymuş
ölkəmizdə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclərin və onların ailələrinin təhsil
problemlərinin həlli Azərbaycanda sosial-dövlət quruculuğu istiqamətində
atılan mühüm addımlardır və biz də bu istiqamətdə atılan hər addımda hər
zaman dövlətimizin və onun rəhbərinin yanındayıq.
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Инклюзивное образование и библиотечные услуги:
проблемы и перспективы
Резюме: В статье представлена информация об инклюзивном образовании, одной из ключевых областей современной образовательной стратегии Азербайджана.
Обсуждается роль библиотек в развитии образования, науки и культуры, история библиотечного обслуживания и современная ситуация в
инклюзивном образовании. В статье библиотеки рассматриваются как
первичные, так и психологические, а также моральные шаги по интеграции молодежи с инвалидностью в образование. Подчеркивается работа,
проделанная в этой области в Азербайджане, основные проблемы и
перспективы.
В статье использована соответствующая информация по области и
научно-педагогическая литература.
Ключевые слова: инклюзивное образование, библиотечное обслуживание, инклюзивная библиотека, система образования, интеграция,
обучение.
Inclusive education and library services:
problems and prospects
Abstract: The article provides information about inclusive education, one of
the key areas of modern educational strategy of Azerbaijan.
The main role of libraries in the development of education, science and culture,
the history of the library service and the contemporary situation in inclusive
education are discussed. In the article, libraries are regarded as both
psychological as well as moral steps in integrating youth with disabilities into
education. The work that have been done in this field in Azerbaijan, the main
problems and perspectives are highlighted.
Relevant information in the article has been cited on the subject and scientific
and pedagogical literature.
Key words: inclusive education, library service, inclusive library, education
system, integration, training.
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EMBEDDED FROM THE START:
IT IN THE WORLD’S NEWEST NATIONAL
LIBRARY BUILDING
Abstract: The first new national library of the 21st century was opened in
Qatar on April 16th 2018. Built from the ground up with innovation in
mind, Qatar National Library (QNL) functions as a national, research and
public library all in one. This paper will discuss the state-of-the-art
building designed by Rem Koolhaas and discuss how embedding IT
facilities from the beginning of a building process can bring the best out of
a library when it opens. It will also look at what it means to start a new
library service in a country with strong internet connectivity and high
mobile use, but little experience of lending collections, library services, or
public librarianship. Can a new library change the habits of people who
get their information through their phones? Should it try to? What role
does the connected national library play in supporting a country’s quest to
be a ‘nation guided by knowledge’?
Introduction
A constitutional monarchy, Qatar is a peninsula located in western Asia,
surrounded by the Arabian Gulf and Saudi Arabia. It is relatively small, with a
total area of 11,582 km2 and a population of 2.7 million, of which 330,000 are
Qatari nationals. This means there are nearly 2.4 million ex-pats, 75% of whom
are men. Among the many things which make Qatar interesting, the country
has been classified by the UN as a country with high human development. In
terms of information, it can be seen as a ‘leap frog’ country – a country in
which people seem to have completely bypassed that frustrating period of IT
development during which we persevered through dial-up. Instead, it emerged
straight into the digital, always-on, wi-fi-ed handheld present. In terms of
gaining and sharing information, mobile is king.
It is important to highlight this local context, as it is against this background of digital information sharing at all ages, that the Qatar National Library was born. QNL is the product of an idea had by Her Highness Sheihka Moza
bint Nasser, Chairperson of Qatar Foundation which is a major player in the
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educational and cultural sphere of the country, and who thought of a new library as a transformative agent for new discovery within Qatar. Sheikha Moza’s
vision is arguably innovation at its most fundamental level: effectively, what
has been done in Qatar is to introduce a new library service where very little
existed.
Achieving Harmony between Innovation and Tradition
The creation of the Library in Qatar is very contemporary, yet an almost
counter-intuitive form innovation. QNL is the result of much effort and a serious
investment in a physical library at a time when the digital world was gaining in
importance, and when in many countries library funding has been severely cut.
The project started in 2012, and officially opened on opened April 16
2018, after it was officially declared the country’s national library by royal
decree. QNL’s 45,000 square meter building is a site to behold, with every inch
carrying the mission of the library and with innovation is woven right through
it. QNL is a triple function national library: national, research and public.
Under its national library guise, it acts as a steward of Qatar’s national heritage
by collecting, preserving and making available the country’s recorded history.
As a research library, it aims to foster and promote greater global insight into
the history and culture of the Gulf region. As a public library, it provides equal
access for all Qatari residents to an environment that supports creativity,
independent decision-making and cultural development. An additional sphere
to the library, which is quite rare indeed, is that QNL is a national library that
lends to the public, with a Children’s and Young Adults Library incorporated
into its function.
The Library was designed by Rem Koolhaas, the Dutch architect behind
many world-famous buildings – including the Seattle Public Library. Her
Highness Sheikha Moza asked Koolhaas to design a state-of-the-art building
that would achieve a balance between content availability and accessibility on
the one hand, and content preservation and security on the other. By design, it
is visibly a traditional library. Hosting more than one million books, mostly in
English and Arabic, QNL offers meeting and study spaces, a restaurant and
café, performance spaces and learning workshops. A very important feature is
the Heritage Library, built to represent an archeological dig, built into the very
foundations of the main library building. It is in the midst of this seemingly
traditional background that cutting-edge technology is wired, into virtually
everything at the Library.
Embedded IT in the building
Through the vision of Her Highness Sheikha Moza and Koolhass the building embodies values of transparency, openness and equality. The moment a
visitor enters the building, the entire library comes into vision. The building is
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highly intuitive, designed to facilitate and encourage learning. This feeling of
openness and accessibility also compels the library staff to fulfil their roles
with a sense of freedom, opportunity and adventure.
The library’s grand opening ceremony was attended by a large number of
representatives from the press and media. They all shared a question, which
unsurprisingly was: why build such a large library in the digital age? In order
to answer this it is important to be reminded of the state of information
technology at Qatar:
o Qatar made great strides in building the ICT sector
o 100% mobile phone ownership
o 99% internet users
o 99% active social media users
o 86% active social media mobile users
o e-services government portal offers around 400 online services
The answer to this question is that digital is not a substitute for or replication of
analog. Instead, we are evolving toward a new concept of a library, however
we do not at this time have either experience or precedent to comprehensively
articulate the transition.
This library was built to be a learning space, a community center, an
investment in a new generation, a platform for equality and a national asset –
and a place where print, technology and programing coexist and mesh. To
illustrate this point, the library owns 1 million books of which 350,000 are
ebooks. While half a million print books have been borrowed, another half a
million downloads of books and book chapters have taken place. The same is
true for periodicals and databases.
Technology has been intrinsically incorporated into the library space. The
library’s book return system is built into the shelves themselves. The state-ofthe-art book sorting system uses Radio Frequency Identification (RFID) tags in
every book.
Innovation is certainly not limited to technology. The building calls for the
implementation of new innovative programs for its users. This is in part due to
the potential of space, the building is not only very large, it also proposes
numerous areas which are asking to be given new purpose. From the large
central hall which can host any shape and size of furniture, to the media walls
which can be used for games, maps, and programs, to the huge central performance space. The latter leads to great juxtapositions: the Qatar Philharmonic
Orchestra performs each month, and the sound of music fills the library as
people carry out their work and study hundreds of metres away. Naturally the
library has quiet spaces and the more traditional study areas, group rooms and
individual study carrels.
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A proactive attempt has been made to open up all of these spaces to the
public and utilize the public’s ideas. The library is now trying to build its programing around the way the users want to use the building and its services. The
bones of the building support this flexible and organic approach. While the
books and services remain, some of the visible functions of the library can be
removed and changed.
An example is the fact that the architect installed 11 additional vertical
media walls but it was decided to use these only for digital exhibitions, which
lend information a visual dimension which is only shared in print in small
confines without any interactivity. A further example is that the library’s
workstations are available for all and in different arrangements, such as
standing, seated, for children and for persons with special needs.
Real Innovation
QNL technology is key to its innovative programs. To contextualize this, it
is important to recall that the unique shape of the library building was
constructed according to a specific image – that of two pages of a book that are
pulled apart and folded diagonally at the corners to create a shell-like structure,
which encloses the open-plan interior. Through this design, the architect sought
to present the structure as a monument to the enduring value of the book –
something that can clearly be seen in the way the shelves are open facing and
inviting browsing. In this framework print form is honored, and encouraged,
yet simultaneously digital technology is found throughout the building, and is
essential to support innovation.
The young adults innovative programs include an Innovation Station, 3D
printing, a recording studio, a Music Room, and a computer lab. There are also
scanning equipment, do-it-yourself (DIY) electronics, a gaming center including Xboxes and Playstations. In such an environment, young adults are
encouraged to not only learn how to use the technology but to go back to the
information sources that the library holds elsewhere, either in print or digital
form.
As for accessibility, the library features several means of moving around
the large facility as well as services and spaces allocated for people with
special needs with a particular emphasis for the visually impaired. This includes an assistive technology area with equipment and specialized software to
enhance the experience of these users.
In pursing the national mandate, the library has reallocated space to create
the Digitisation Centre and the cutting edge, world-class Preservation and
Conservation Centre, which serves as the IFLA PAC Centre for the Middle
East.
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A New Library Tradition
Fundamentally QNL’s fundamental innovation is not actually about
technology. It is instead about a highly ambitious idea to start a new library
service in a country that didn’t have a tradition of libraries, and addressing the
sector’s challenges that comes with the digital age. This has meant engaging
with users who are learning to use a library for the first time, teaching the
immense value of borrowing a book for free, and engaging with the gratitude
expressed by families when they discover the facilities in the Children’s
Library. The latter is positively exemplified by the fact that 280,000 of the
550,000 total books borrowed from the library have been children’s books.
QNL has been able to take advantage of the opportunities which come
from starting from scratch as opposed to the challenges of digital adaptation,
and benefit from the accumulated knowledge of the library profession.
A key advantage to the development and growth of the library is the fact
that it has inclusive departments embedded within, including resources for
children, young adults, students, researchers and academics, visually impaired
people and those with other disabilities. All of these user groups were addressed from the outset during the design stage of the building, and not addressed
as an afterthought. This translates to a position where QNL can move quickly
from providing basic services to designing innovative programs. A key
example of this is the Science Book Forum, which is connecting schoolchildren
and young students in Qatar with rocket scientists in NASA, all through a more
modern, interactive online approach, by coupling online resources with an oldschool reading program. The idea presented is to move away from science
information consumed through conventional channels and instead towards
exciting and stimulating books that require greater concentration and
engagement.
The Qatar Digital Library is another example of innovative programing.
QNL’s online platform for accessing digital heritage has been extremely
successful and pre-dates the library building. At present the library is able to
move towards securing more solid agreements to expand it and bring Qatar’s
heritage back to the fingerprints of its people. The library is currently
overseeing partnership programs to digitally repatriate records about Qatar and
the Gulf held in libraries and archives in the UK, India, the Netherlands,
France, Turkey, Bulgaria and Russia.
The Bigger Picture
Qatar is a country mainly known for its wealth, and its reputation greatly
ignores the history that has shaped it. Despite Qatar being a relatively young
country in terms of full independence (it gained its independence from the UK
in 1971), it is one which values its national narrative. This is being developed
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as the country continues to age, and it places a lot of importance on its future
and its place in the world.
The connection between the library and the country’s heritage is an
extremely important one, and it is for this reason that it is key to see this new
library building in its physical and ideological context.
The library is placed at the heart of Doha’s Education City, a huge area
that houses eight university campuses including University College London,
Northwestern University, Texas A&M, Weill-Cornell, Georgetown, among
others. It is in the centre of a learning and knowledge explosion, and one that’s
been set up with a purpose and a greater vision for the country.
A key element of the future of the State of Qatar, QNL supports the
country’s transition from a reliance on natural resources to becoming a
diversified and sustainable economy. It does this by providing support to
students, researchers, and to the public in promoting life-long learning and
empower individuals and communities for a better future.
In addition to placing a lot of resources into its national development plan,
which the government refers to as the Qatar National Vision 2030, Qatar also
contributes to the United Nation’s Sustainable Development Goals (SDGs).
The library of course supports these through its most basic of activities, including providing equal access to informal education, skills development, programs for women and girls. In this context, there are two concrete projects
which the library will be pursuing which are directly related to the SDG target
11.4, which calls for strengthening efforts to protect and safeguard the world’s
cultural and natural heritage. The first is a joint project with UNESCO, entitled
“Supporting documentary heritage libraries in the Arab region” and it will seek
to reinforce existing cooperation between Qatar National Library and
UNESCO in this area. Complementing this project is the library’s role as a
founding member of the Digital Library of the Middle East, which builds on
preserved and digitized cultural heritage from across the region that is held by
libraries all over the world, and makes it available via one platform
(https://dlme.clir.org/). Both projects are directly in national libraries’ area of
expertise for the SDGs, and QNL welcomes and encourages all heritage
libraries in the region to join.
Conclusion
As a new library in the 21st century, QNL is re-approaching the library as a
learning space, and it is doing this through an innovative use of space and
information technology. It is achieving this firstly by embedding technology
throughout its construction as well as through all its services and programs, as
well as by opening up the spaces of the building itself for innovative and
creative use. Changing the way that space is used can change the very approach
of what is offered to library patrons. An unparalleled position to experiment
with the function of the library from its very outset, QNL proposes an opportunity to reinforce the relevance of libraries in the digital age and the 21st century.
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Texnologiyaları üzrə Baş mütəxəssisi
VİRTUAL MÜHİTDƏ KİTABXANALAR
KOMMUNİKASİYA MƏRKƏZİDİR
(Oxuculara xidmətdə innovasiyalar:
xarici ölkələrin təcrübəsi əsasında)
Xülasə: Məqalədə yeni texnologiyalar və elektron informasiyanın yayılması şəraitində dünya kitabxanalarının fəaliyyətindəki yeniliklər, multimedia texnologiyalarının kitabxana-informasiya prosesinə tətbiqi məsələləri,
xarici kitabxanaların elektron xidmətləri və məhsulları, kütləvi kitabxanalarda elektron kitablar, müasir dövrün tələblərinə uyğun yaradılan mobil
kitabxanalar, xüsusən ABŞ, Danimarka, Almaniya, Finlandiya, Britaniya
kitabxanalarının təcrübələri təsvir edilmişdir.
Açar sözlər: multimedia texnologiyaları, multimedia, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, açıq kitabxanalar, mobil kitabxanalar, elektron xidmətlər, mobil qurğular, veb səhifələr, veb saytlar, rəqəmsal kitabxanalar, Online Public Access Catalogue və ya OPAC, Skype, Twitter,
Flickr, YouTube, Facebook, RSS, Google Maps, GPS, Geotaq, OverDrive,
Maximum Access, The Economist, National Geographic, Bonnier, “Zinio
for libraries” proqramı, Web 2.0 texnologiyası
Bu gün bütün dünya kitabxanalarının qarşısında duran əsas vəzifə həyatın
bütün sahələrində geniş miqyaslı dəyişikliklər ilə xarakterizə olunan yeni
dövrün çağırışlarına cavab vermək hesab edilir. Bu isə o deməkdir ki, kitabxanalar əhali tərəfindən tələb olunan sosial institut olması üçün ənənəvi funksiyalarını yeni texnologiyalar və xidmət formaları ilə uyğunlaşdırmalıdırlar.
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World Wide Web-in meydana gəlməsi, rəqəmsal inqilab, alternativ informasiya mənbələrinin artımı və onun əldə edilməsi üçün artıq kitabxana binalarına gəlmək ehtiyacının olmaması, asudə vaxt bazarındakı gərgin rəqabət,
müasir insanların dəyişən həyat tərzi (qulaqcıq, iPad və ya notbuk olan bel
çantası, mobil telefonlar ilə dolaşan insanlar, hər dəqiqə yoxlanılan e-mail,
sms, MP3/M4A formatında endirilən musiqi və filmlər, JPG formatında göndərilən fotolar, bloqlarda ünsiyyətlər və ya onlayn oyunlar (MMORPG)) –
bunlar birbaşa və ya dolayı şəkildə kitabxnaların fəaliyyətinə təsir edən
dəyişikliklərin sadəcə bir neçəsidir.
Xarici kitabxanaların elektron xidmətləri və məhsulları
Yeni texnologiyalar və elektron informasiyanın yayılması cəmiyyətin
həyat tərzini tamamilə dəyişdi. Bu səbəbdən, kitabxanalar elektron resursları
(e-kitablar, elektron jurnallar, elektron audio-vizual resurslar və s.) onlayn
rejimdə təklif etməyə, eləcə də mobil qurğularda onlara əlyetərliliyi təmin etməyə çalışırlar. Kitabxana fəaliyyətinin digər istiqamətləri də İnternetə transfer
edilmişdir. Məsələn, mütaliənin təşviqi, fondların açıq olması və s. Yeniliklərin
bir hissəsi sosial-iqtisadi dəyişikliklərlə əlaqədardır ki, bura cəmiyyətin yaşlanması, urbanizasiya, işsizlik, əhalinin miqrasiya səviyyəsinin artması və s.
aid etmək olar. Xarici kitabxanalarda olan yeniliklər arasında kitabxanaların
missiyası və funksiyaları ilə birbaşa əlaqəsi olmayan bir çox şeylər vardır.
Məsələn, bağçılıq, salsa və tanqo rəqsləri kursları, Amerika kitabxanalarında
elektrotexnika və bağ avadanlıqlarının icarəsi və s.
Mobil kitabxana xidmətləri
Qlobal şəbəkəyə əlyetərliliyin tədricən əsas vasitəsinə çevrilən mobil
qurğular (smartfonlar, tabletlər, iPad və s.) cəmiyyətin gündəlik həyatına
sürətlə daxil ola bildilər. Mobil texnologiyaların inkişafı zaman və ya məkanla
məhdudlaşmayan bu prosesi asan, sürətli və rahat etdi. Kitabxanalar da bu
prosesdən heç vaxt kənarda qala bilməz. Elə bu səbəbdən onların işində aktual
texnoloji yeniliklərdən biri məhz mobil kitabxana xidmətləridir.
Mobil kitabxana xidmətləri dedikdə, istənilən yerdə və istənilən vaxtda
kitabxana istifadəçilərinə mobil cihazlar və mobil internet vasitəsilə xidmətlərin əlyetərli olması başa düşülür. Hal-hazırda bir çox kitabxanalar artıq öz
veb saytlarının mobil versiyasını da təqdim edirlər. Bu saytlar istənilən mobil
qurğularda açılır, çox rahat qəbul edilən kontentə və təsvir maketinə malikdirlər. Siçan və klaviatura sensor ekranla əvəz edildiyi üçün bu versiyanı bir
toxunuşla istifadə etmək çox rahatdır. Onun xarakterik parametrləri məhdud
miqdarda mətn və rahat naviqasiya sistemidir.
Bir qayda olaraq, mobil versiyada daha az sayda xidmətlər əlyetərlidir,
çünki bu versiya kiçik ekranlı məhdud gücə və təqdim etmə xüsusiyyətlərinə
malik olan mobil qurğular üçün uyğunlaşdırılmışdır. Mobil proqramlar mobil
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qurğuların əməliyyat sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi olaraq hazırlanan
proqram təminatlarıdır. Adətən kitabxanaların mobil proqramları veb saytın
mobil versiyası işləndikdən sonra yaradılır. Çox vaxt funksional mənada onlar
həmin saytın surəti, istifadədə daha sürətli və sadə olurlar.
Ən çox tələb olunan mobil xidmətlərdən biri istifadəçinin öz hesabına
(oxucucu hesabı) əlyetərliliyi və interaktiv rejimdə kataloqda axtarış (Online
Public Access Catalogue və ya OPAC) – nəşrləri axtarmaq, sifariş etmək,
ehtiyatda saxlamaq, istifadə müddətinin uzaldılması, eləcə də qeydləri mobil
qurğuya və ya elektron poçt vasitəsilə göndərmək hesab edilir. Bu xidmətin
məşhurlaşması MOPAC və ya Mobile OPAC kimi yeni terminlərin yaranmasına təsir göstərir.
Saytın mobil versiyasında adətən kitabxanın iş saatları, telefonu, elektron
poçt ünvanı, Skype, kitabxanaya ən qısa yolu göstərən yol xəritəsi, Twitter,
Flickr, YouTube, Facebook profilləri qeyd olunur.
Məsələn, Kolumbiya (The District of Columbia USA) federal dairəsinin
kütləvi kitabxanasının mobil versiyası oxucuya öz hesabına əlyetərlilik, kataloqdan istifadə, seçilən kitabın cild təsvirini görmək və annotasiyasını oxumaq,
yaxın filialda onu sifariş etmək, ünvanını, şəklini, əlaqə məlumatlarını, həmçinin ən çox oxunan kitabların siyahısını əldə etmək imkanı verir.
Yuxarıda qeyd olunanlardan əlavə kitabxanalarda aşağıdakı mobil informasiya məhsulları əlyetərlidir:
 kolleksiyalar – elektron kitablar, audio-kitablar, musiqi yazıları, filmlər,
şəkillər və digər multimedia materialları;
 mobil qurğulardan istifadəyə uyğunlaşdırılmış verilənlər bazaları;
 mobil soraq kitabçaları;
 kitabxana xəbərləri, kitabxana tədbirlərinin təqvimi;
 tez-tez verilən suallar (FAQ);
 mətn məlumatları kitabxanası (Short Message Service, SMS), SMSməlumatları vasitəsilə bildirişlərin müxtəlif növləri (kitabın geri qaytarılma
müddəti haqqında xatırlatma və s.);
 yeni daxil olan ədəbiyyatların siyahısı;
 kitabxanaya mobil virtual ekskursiya;
 kitabxana binasının daxili planı;
 müzakirələr üçün kompyuter və kitabxana binasındakı otaqların əlyetərli olması haqqında informasiya, onların bron edilmə imkanı;
 şəxsi kitab rəfinin yaradılması imkanı;
 kitabxananın məlumat bülleteni;
 kitabxana RSS-nə (RSS vasitəsilə sayta daxil edilən yeni informasiyanın qısa təsvirini və onun tam versiyası üçün istinadı əldə etmək mümkündür)
üzv olma imkanı.
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Mobil xidmətləri tətbiq etməzdən öncə oxucuların mobil qurğularında
hansı əməliyyat sistemlərinin olması və onlara ən çox hansı xidmətlərin lazım
olduğunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Kitabxana işinə mobil proqramların hazırlanaraq tətbiq edilməsi əsrlərlə toplanıb saxlanan kitabxana mədəni irsinin
populyarlaşdırılması üçün çox yaxşı şərait yaradır. Onların vasitəsilə həm çap,
həm də rəqəmsal kitabxana fondlarına, unikal materiallara və diyarşünaslıq
kolleksiyalarına əlyetərliliyi genişləndirmək, kitabxana resurslarını müasir
informasiya mühitinə inteqrasiya etmək mümkündür.
San-Xose (Kaliforniya) elektron bələdçisi
Kosta-Rika respublikasının paytaxtı San-Xose şəhərində bir çox diqqətəlayiq yerlər - muzeylər, memarlıq və tarixi abidələr, parklar, mədəniyyət mərkəzləri, meydanlar, bazarlar mövcuddur. Ölkə əhalisi və turistləri onlarla tanış
etmək məqsədilə şəhər kütləvi kitabxanası (San José Public Library) mobil
qurğular üçün San-Xose şəhərinin ödənişsiz interaktiv bələdçisi və ya elektron
bələdçisinin mobil proqramını işləyib hazırlamışdır.
Elektron bələdçinin üç tarixi ekskursiyasının marşrutlarına 31 baxış obyekti haqqında informasiya, həmçinin kitabxana kolleksiyasında onların təsvirləri
daxil edilmişdir. Beləliklə, kitabxana həm öz unikal tarixi kolleksiyalarını
populyarlaşdırır, həm də onları hamı üçün əlyetərli edir. Mobil proqram işlənən
zaman Google Maps proqramı, qlobal yerləşmə sistemi (GPS) və Geotaq
məlumatları istifadə edilmişdir. Eyni zamanda proqram kitabxana fondlarına
əlyetərliliyi də artırmış oldu. Belə ki, maliyyələşdirmənin ixtisara salınması ilə
bağlı dünya iqtisadiyyatının böhranı şəraitində bir çox kitabxanaların filiallarının iş saatı həftədə 25 saata qədər azalmışdır. Artıq kitabxanaçıların şüarı
belə səslənir: “Harada olursanızsa olun, hansı qurğunu istifadə edirsinizsə
edin, Biz sizinləyik!”.
Mobil proqram hazırlanmazdan əvvəl kitabxananın saytında 1300-dən
artıq fayl yerləşdirilməsinə baxmayaraq, onların əlyetərliliyini yalnız adi
kompyuterlər təmin edirdi ki, bu da hər zaman və hər yerdə rahat deyildir.
Məşhur Amerika tədqiqat təşkilatı olan Pew Research Center-in məlumatlarına əsasən son zamanlar mobil qurğuların istifadə tendensiyası artmaqda,
stasionar kompyuterlərin istifadəsi isə azalmaqdadır. Bu, zəngin kitabxana
fondunun çox kiçik bir hissəsi olsa da belə, istər kitabxananın divarları
içərisində, istərsə də İnternetdə kitabxananın kolleksiyaları ilə tanış olmaq
arzusunu stimullaşdırır.
Kütləvi kitabxanalarda elektron kitablar
Elektron kitab, planşet və smartfonların durmadan sürətlə yayılmasına
baxmayaraq, rəqəmsal qurğuların ekranlarından oxumaq vərdişi cəmiyyətdə
daha da güclənir. ABŞ-da, artıq 2012-ci ildə kütləvi kitabxanaların 76%-i istifadəçilərinə elektron kitablar, 39% -i isə hətta planşet kompyuter qurğularını
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da təqdim etmişdir. Kitabxanaların elektron kitablarla komplektləşdirilməsi
naşirlərin yüksək qiymətlərini məhdudlaşdırır. Elektron kitabların əldə edilməsi
üçün maliyyə vəsaitinin birləşdirilməsi məqsədilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında kitabxana konsorsiumları yaradılır. Məsələn, 2011-ci ildə Viskonsin
ştatındakı 17 regional kütləvi kitabxana Wisconsin Public Library Consortium adı altında Viskonsin Rəqəmsal Kitabxanasını yaratdılar. Onun resurlarından (elektron kitablar, audio kitablar, videolar, musiqi diskləri) Konsorsiuma daxil olan bütün kitabxanaların oxucuları istifadə edə bilər. Bunun üçün
sadəcə oxucu bileti və PIN kod tələb olunur. Resursların birləşməsi nəticəsində Viskonsin ştatının hətta ən kiçik kitabxanalarında belə 2013-cü ildə 60
minə yaxın elektron kitab və 10 minə yaxın audio kitab istifadəçilər üçün
əlyetərli olmuşdur.
Almaniyada da rəqəmsal medianın əldə edilməsi məqsədilə birliklərin
yaradılması ənənəsi geniş yayılmışdır. Onların ən böyüyü 67 hessen kütləvi və
məktəb kitabxanalarını birləşdirən Der Onleihe Verbund Hessen hesab edilir.
2012-ci illə müqayisədə 2013-cü ildə Der Onleihe Verbund Hessen-də elektron kitabların verilişi 300% artmışdır. Digər alman kitabxanalarında olduğu
kimi bu birliyin kitabxanalarında da qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilərə
elektron kitabları oxuyan qurğular pulsuz olaraq təqdim edilir.
Çap şəklində və rəqəmsal formada olan əsərlər üçün müəlliflik hüquqları
fərqli olduğundan onların kitabxanalarda verilişi də müxtəlif şəraitdə həyata
keçirilir. Alıcı əsəri çap formasında əldə etdikdə onu icarəyə vermək, satmaq,
hədiyyə etmək və s. hüququna malik olur. Rəqəmsal əsərin sahibi isə naşirin
özü olaraq qaldığından rəqəmsal formada olan əsərlərin əldə edilməsi yalnız
sahibkarın icazəsindən və lisenziya əldə etdikdən sonra mümkündür. Lisenziyalaşdırma modelləri müxtəlifdir. Əsas şərt isə əlyetərlilik hüququnu məhdudlaşdırmaq yolu ilə elektron nəşrlərin istifadəsinə nəzarətin təmin edilməsidir.
Bura aşağıdakılar daxildir:
 elektron formada əsərin istifadə müddətinin məhdudlaşdırılması;
 oxucuların sayına nəzarət (adətən çap formasında olan əsərlərdə olduğu
kimi bir lisenziya yalnız bir oxucuya);
 surətçıxarmadan qorunma;
 qoşulma şərtləri (yalnız onlayn və ya avtonom rejimdə);
Rəqəmsal əsərlərin istifadəsinə nəzarətin təmin edilməsi üçün xüsusi
texnoloji həll tələb olunur. Almaniyanın kütləvi kitabxanalarında, məsələn, bu,
Die Onleihe elektron media platforması hesab edilir ki, o, kitabxananın qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilərinə elektron kitabların, qəzetlərin, jurnalların,
audio kitabların, musiqi və video yazıların verilişini təmin edir. İstifadəçilər
həmin faylları oxuyucu qurğulara yükləyə və ya onlardan onlayn rejimdə
istifadə edə bilərlər. Bu platformanı elektron media sahəsində Almaniyanın
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aparıcı aqreqatoru (kitabxanalarla nəşriyyatlar arasında vasitəçi) olan DiViBib
yaratmışdır. Platforma alman dilli ölkələrdə - AFR, Avstriya və İsveçdə 1600dən çox kitabxana tərəfindən istifadə olunur. Bir tək Almaniyada bu xidmət 30
milyon insan üçün əlyetərlidir. Hal-hazırda istifadəçilərə 800-dən çox nəşriyyat tərəfindən 120 000 rəqəmsal əsər təqdim olunur. Hər il bu siyahı təxminən
15 000 yeni əsərlərlə artırılır. Sorğunun böyük olmasını nəzərə alan Die
Onleihe kitabxanalar eyni anda birdən çox oxucuya əsəri istifadə etmə imkanı
verən XL lisenziyasını əldə etməyi təklif etmişdir.
İngilis dilli ölkələrdə elektron kitabların, audio kitabların və digər rəqəmsal medianın aparıcı təchizatçısı OverDrive platforması hesab edilir. Bu gün
bu platforma dünya üzrə 2000 nəşriyyatdan bir milyondan artıq nəşr təklif edir.
OverDrive xidmətlərindən 22000-dən çox kitabxana, məktəb və kolleclər
istifadə edir. Eyni zamanda bu platforma eyni vaxtda istənilən sayda oxuculara
ayrı-ayrı əsərlərdən istifadə imkanı verən Maximum Access lisenziyasını təklif
etməyə başlamışdır. Oxucuları elektron resurslarla təmin etməkdən əlavə
kitabxanalar yeni texnikanı populyarlaşdırmaq kimi vəzifələri də qarşılarına
məqsəd qoyurlar. Məsələn, yuxarıda qeyd etdiyimiz Viskonsin kütləvi kitabxana konsorsiumu Texnologiya parkı (Technology petting zoo) adlanan xüsusi
sərgini yaratmışdır ki, burada yerli birliklər öz media savadını artırmaq imkanına malik olurlar.
Zinio – cibində 5000 jurnal ilə səyahət et!
2011-ci ilin payızında dövri nəşrlərin rəqəmsal versiyalarının dünya üzrə
ən nəhəng portalı Zinio meydana gəldikdən sonra ABŞ kitabxanalarında bu
çağırış çox böyük populyarlıq əldə etdi.
15000-dən çox nəşriyyat (o cümlədən The Economist, National Geographic, Bonnier daxil olmaqla) ilə əməkdaşlıq sayəsində Zinio stasionar
kompyuterlərdən və müxtəlif növ mobil qurğulardan (iPhone, iPad, Kindle
Fire / Fire HD, Blackberry, Playbook, Nook və s.) 33 dildə 200 ölkədən
6000 adda jurnala əlyetərlilik təklif edir. Ödənişli kontentə əlavə olaraq hər gün
3000-ə yaxın pulsuz məqalə də təklif edir. Zinio xidmətlərinə əlyetərlilik 24/7
rejimində həyata keçirilir. Kitabxanalar üçün xüsusi olaraq “Zinio for libraries” proqramı hazırlanmışdır. Kitabxanalar müstəqil şəkildə ümumi siyahıdan
öz kataloqlarına daxil etmək istədikləri jurnalları seçirlər. Jurnalların komplektləşdirilməsi müxtəlif əsaslarla həyata keçirilir: bəzi kitabxanalar populyar
nəşrləri (Cosmopolitan, Good Housekeeping, Rolling Stone, Men’s Health)
seçir, bəziləri öz oxucularının konkret sorğularına əsaslanır, digərləri isə
fondlarında çap şəklində olmayan nəşrləri seçirlər. Kitabxananın oxucu biletinə
sahib olan istənilən istifadəçisi Zinio proqramını pulsuz olaraq öz mobil
qurğusuna yükləyə, öz hesabını yarada, jurnalı seçə və ya endirə, daha sonra
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onları onlayn və ya avtonom rejimdə oxuya bilər. Eyni vaxtda istənilən sayda
jurnal əldə etmək mümkündür. Onları geri qaytarmağa ehtiyac yoxdur. Nəşrlərin elektron surətləri həmişəlik olaraq kitabxana istifadəçilərinin ixtiyarında
qala bilər. Bundan əlavə yeni xidmət eyni anda eyni jurnallara çoxlu sayda istifadəçinin əlyetərliliyini təmin edir. Bu isə ilkin sifariş və növbədə gözləmənin
qarşısını alır. “Zinio for libraries” proqramının, yalnız onun kitabxanalarda
tətbiq edilməsinə olan böyük xərclər və illik yüksək abonent haqqı populyarlığının qarşısını alır.
Virtual mühitdə kitabxanalar əsas kommunikasiya mərkəzi kimi
Mütaliə vərdişinin təbliği ənənəvi olaraq kitabxanaların əsas funksiyalarından biri hesab edilmişdir. Əgər əvvəllər məhz kitabxanaçılar ədəbiyyat sahəsində ekspert kimi çıxış edir, kitabların mütaliəsi və onların seçimində ən yaxşı
məsləhət verdiyi hesab edilirdisə, müasir dövrdə oxucular kitabxanaya gəlişin
alternativi olaraq İnternetdə kitabsevərlərin tez-tez görüşdüyü yerlərə üstünlük
verirlər.
Bu yeni tendensiya təhlükə doğurmaqla yanaşı imkanlar da təqdim edir.
Kitabxançılar ona əhəmiyyət vermədikdə təhlükəyə çevrilir. Mütaliənin təbliği
və rəqəmsal mühitdə ədəbiyyatı populyarlaşdırmaq üçün İnternet və Web 2.0
texnologiyasına əsaslanan strategiyanı savadlı şəkildə istifadə etdikdə isə yeni
imkanlar əldə edirlər. Məsələn, mütaliənin təbliği üçün internetə istiqamətlənən
siyasətə nümunə kimi Danimarkaya aid olan Litteratursiden.dk veb səhifəsini
göstərmək olar ki, bu, Danimarkanın 100 kütləvi kitabxanasının birgə layihəsidir. Bu kitabxanalar Danimarka dilində nəşr olunan bədii ədəbiyyata (həm
orijinal dildə, həm də tərcümə) həsr olunan veb saytı yaratmaq və onu dəstəkləmək məqsədilə The Association of Litteratursiden.dk assosiasiyasında
birləşmişdilər. Assosiasiyanın əsas məqsədi insanları vətən bədii ədəbiyyatını
oxumağa və kitabxana resurslarından istifadəyə təşviq etməkdən ibarətdir. İlk
olaraq veb səhifədə mütaliənin təbliğində mütaliənin populyarlaşdırılmasının
ənənəvi formaları (müəlliflər haqqında informasiya, tövsiyə olunan ədəbiyyat
siyahıları, əsərlərin təhlili və s.) istifadə olunmuşdur. Ünsiyyət birtərəfli xarakter daşıyır və əsasən kitabxanaçıların şəxsən oxucu təcrübəsinə əsaslanırdı.
2009-cu ildə saytın yeni versiyası yaradılan zaman Web 2.0 texnologiyaları istifadə olunmuşdur. Daha sonra istifadəçilərə öz şəxsi hesablarını yaratmaq,
ədəbiyyat siyahısını tərtib etmək, saytın məzmununun formalaşdırılmasında
iştirak etmək, RSS xəbər lentinə üzv olmaq, sosial şəbəkələrdə saytın kontentini paylaşmaq təklif olunmuşdur. Hal-hazırda Litteratursiden.dk kitabxanaçılardan və oxuculardan ibarət İnternet-cəmiyyətə (web community) çevrilmişdir. Bu cəmiyyətə qoşulmaq üçün kitabxanaçılar nəinki öz peşəkar təcrübə və
vərdişlərini təkmilləşdirməli, eyni zamanda ümumi kommunikasiya, sosial
116

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
kommunikasiya, müxtəlif mediaların istifadəsi, şəbəkələrin, veb proqramların
yaradılması, annotasiyaların, resenziyaların yazılması və s. sahəsində yeni
biliklər əldə etməlidirlər.
Litteratursiden.dk hazırlanan zaman şəbəkənin multimedialılığı istifadə
olunmuşdur. Əvvəlcə kitabxanaçılar öz gücləri hesabına şair və yazıçılarlardan
video müsahibə alırdılar. Daha sonra tez bir zamanda Danimarkanın Dk4
televiziya kanalı ilə əməkdaşlıq əlaqələrinə başlaya bildilər. Peşəkar texnika,
eləcə də televiziya heyətinin bilik və təcrübəsi işin keyfiyyətinin kifayət qədər
yüksəldilməsinə səbəb oldu. İndi video müsahibə ilk olaraq televiziya vasitəsilə
translyasiya edilir, daha sonra Litteratursiden.dk səhifəsində əlyetərli olur.
Bu veb səhifənin tərkibi İnternetin axtarış sistemləri ilə indeksləşdiyi üçün onu
istənilən axtarış proqramı vasitəsilə əldə etmək olar ki, bu da auditoriyanın
sayını maksimum artırmış olur. Bura kitabxanaya gəlməyənlərin sayını da
əlavə etmək olar.
Saytlar kitabxanaçıların və oxucuların köməkçisidir
Oxucuların əksəriyyəti kitabların seçimi zamanı çətinliklər yaşayır. Məhz
bu səbəbdən kitabxanaçılara, onların sanki bütün fondu oxuduqlarına əmin
olaraq, tez-tez “yaxşı bir kitab oxumağı məsləhət görün” xahişi ilə müraciət
edirlər. Ancaq kitabxanaçıların artan yükləri oxucuların ümidlərini hər zaman
doğrultmur. Gənc və təcrübəsiz kitabxanaçılar belə vəziyyətdə özlərini daha
köməksiz hiss edirlər. Bundan əlavə müasir dövrdə bir çox ölkələrdə ədəbiyyat
kursu ya tamamilə ali məktəb proqramlarından çıxarılmış, ya da ona çox az yer
ayrılmışdır. Bu problemin aradan qaldırılması üçün xüsusi veb səhifələr
yaradılmışdır ki, həm oxuculara kitab seçimində kömək edir, həm də kitabxanaçıların işini asanlaşdırmış olur.
Finlandiya layihəsi Kirjasampo
Finlandiyada kütləvi kitabxanalardan istifadə vərdişlərilə bağlı aparılan
tədqiqatlara əsasən sorğuda iştirak edənlərin 80%-i kitabxananı bədii ədəbiyyatın əldə edilməsində ən vacib kanal, ədəbiyyat verilişini isə ən əhəmiyətli
kitabxana xidməti hesab edirlər. Bədii ədəbiyyat hər zaman Finlandiya
kitabxana fondlarının əhəmiyyətli bir hissəsi sayılmışdır. Ancaq keçən əsrin
sonlarında bədii əsərlərin axtarış imkanlarının təkmilləşdirilməsinə kəskin
tələbat hiss olunmağa başladı.
2011-ci ildə Kirjasampo (Kirja – kitab, Sampo – Finlandiyanın Kalevala
adlı milli dastanı ilə əlaqədardır: öz sahibinə uğur gətirən sehirli obyekt)
layihəsinin veb platforması üzərində işlər başa çatmışdır. Layihəni Finlandiyanın Təhsil və Mədəniyyət Nazirliyi maliyyələşdirir. Kontentin formalaşdırılması və koordinasiya məsələlərinə isə Turku şəhərinin kitabxanası cavabdehdir.
Kirjasampo layihəsinin əsasında xüsusi olaraq bədii ədəbiyyat üçün hazırlanan metaverilənlərin təsnifatı durur. Bu, Finlandiyada semantik veb texnologi117
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yanın istifadəsilə yaradılan ilk informasiya sistemidir. Kirjasampo informasiyanın saxlanılması və kitabların təsviri aləti hesab edilir. Məzmunun fasetləşmiş təsviri kitabları tövsiyə etməyə və beləliklə də yeni mütaliəyə maraq doğurur. Xidmətin vəzifəsi kitabxanaçılar və oxucuların ədəbiyyat haqqında
biliklərinin mübadiləsinə təsir etməkdən ibarətdir.
Britaniyanın Whichbook veb xidməti
Whichbook (ing. – hansı kitab) – oxuculara müxtəlif emosional və onlar
üçün əhəmiyyətli olan digər meyarlara (xoşbəxt-bədbəxt, məzəli-ciddi, adiqeyri-adi və s.), baş qəhrəmanın təsviri (anadan olduğu ailə, yaşı, cinsi və s.),
məzmunu, baş verdiyi yer və s. görə kitabları seçməkdə köməklik edir. Whichbook avtomatlaşdırılmış sistemi bu amillərin milyon kombinasiyasını yaradaraq, konkret oxucunun tələbatlarına daha yaxın olan kitabları tövsiyə edir.
Əlavə olaraq ədəbiyyatın mövzu siyahısı da təqdim edilir. Müəllifə, kitabın
sərlövhəsinə görə axtarış aparmaq olar. Eyni zamanda əvvəllərdə oxunmuş
kitablara oxşar kitabların axtarış imkanı da vardır. Arzu olunan əsəri tez və
asan şəkildə əldə etmək məqsədilə kütləvi kitabxanaların kataloqlarına hiperistinadlar da verilir. Bundan əlavə həmin əsərin əldə edilməsinin mümkün
olduğu Amazon kitab internet mağazasının saytı da göstərilir (Whichbook
alınan kitabdan az faiz əldə edir). Oxucular kitab haqqında informasiyanı
elektron poçt vasitəsilə maraqlanan hər kəsə göndərmək imkanına malikdir.
Saytda kitablara həsr olunan bloq da vardır.
Danimarkanın “Açıq kitabxanaları”
Danimarkada “açıq kitabxanalar” konsepsiyası populyarlıq əldə etmişdir.
Bura 450 Danimarka kitabxanasından 180-i bu tip kitabxanalar hesab edilir və
bir çoxları da bu nümunəni təqib edir. “Açıq kitabxana” son illərdə bu
dövlətin kitabxanalarının ən müvəffəqiyyətli uğuru hesab edilir. Danimarkada
“açıq kitabxananın” meydana gəlməsi 2004-cü illərə aid edilir. İstifadəçiləri
tamamilə qane edən xüsusi texnologiya işlənib hazırlanmışdır. Kitabxanaçıların
iş saatı bitsə də oxucular özləri kitabxananın qapılarını aça bilərlər. Kitabxana
binasına oxucu bileti, hər Danimarka vətəndaşının sahib olduğu tibbi kartı və
ya istifadəçinin sistemdə tanıdılması üçün nəzərdə tutulan çip olan xüsusi kart
vasitəsilə daxil olmaq mümkündür. Kitabxanada nizam-intizam və təhlükəsizlik video-müşahidə sistemi vasitəsilə təmin edilir. Prinsipcə, belə kitabxanalar hətta 24/7 rejimində də işləyə bilərlər. Adətən onların işləri erkən səhər
saatlarından gecəyə qədər davam edir.
“Açıq kitabxana”nın oxucusu kitab verilişi və onun qaytarılması üzrə
özünəxidmət avtomatından istifadə edə, kompyuterdə oxuya, işləyə, surət
çıxarda, musiqi dinləyə və ya hətta kiçik bayram keçirə bilər. Təcrübə göstərdi
ki, bu dəyişikliklər nəticəsində kitabxanalara gəliş sayı artmış, əvvəllər kitabxanadan istifadə etməyən yeni oxucular gəlmişdir ki, onların sırasında uşaqlar,
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yeniyetmələr və yaşa dolmuş şəxslər də vardır. Ancaq bu yeniliyin mənfi
tərəfləri də mövcuddur.
Peşəkarlar siyasətçilərin kitabxana əməkdaşlarının iş saatlarına görə
ödənilən xərcləri kifayət qədər ixtisar edəcəklərindən narahatdırlar. Görünür ki,
oxucular özləri də müstəqil şəkildə bu işin öhdəsindən gələ bilirlər. Bu proses
artıq bir neçə yerdə baş vermişdir. Bununla belə mütəxəssislər hesab edirlər ki,
bir qədər özünəxidmət prinsipi əsasında işləyən kitabxanaların olması olmamasından daha yaxşıdır.
“Açıq kitabxana” modeli nəinki Danimarkada, eyni zamanda İsveç,
Norveç və İrlandiyada da populyarlıq qazanmış və kitabxana fəaliyyətinə
tətbiq edilmişdir.
Son olaraq onu qeyd etmək istərdik ki, hal-hazırda dünya kitabxana cəmiyyəti əhali tərəfindən daha çox tələb olunan sosial institut olmaq üçün fəal
şəkildə yeni ideyalar, yeni iş forma və metodları axtarır, innovasiyaları tətbiq
edir. Ümid edirik ki, dünyanın müxtəlif ölkələrinin yuxarıda qeyd olunan
təcrübələri Azərbaycan kitabxanalarında ideya və təşəbbüslər üçün faydalı
mənbə ola bilər.
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Библиотеки – центры коммуникаций в виртуальной среде
(инновации в обслуживании читателей: на основе зарубежного опыта)
Резюме: В статье описан опыт применения мультимедийных технологий в библиотечно-информационной процесс; охарактеризовано использование технических и программных средств, описаны электронные услуги и продукты зарубежных библиотек, электронные книги в публичных
библиотеках, мобильные библиотеки, подробно описаны примеры
библиотек США, Дании, Германии, Финляндии и Великобритании.
Ключевые слова: мультимедийные технологии, мультимедиа, информационно-коммуникационные технологии, открытые библиотеки, мобильные библиотеки, электронные услуги, мобильные устройства, веб-страницы, веб-сайты, цифровые библиотеки, Online Public Access Catalogue
və ya OPAC, Skype, Twitter, Flickr, YouTube, Facebook, RSS, Google Maps,
GPS, Geotaq, OverDrive, Maximum Access, The Economist, National
Geographic, Bonnier, программа“Zinio for libraries”, технология Web 2.0.
Libraries – the centers of communications in the virtual environment
(innovations in service of readers: on the basis of foreign experience)
Abstract: In the article is described experience of use of multimedia technologies in library and information process, is characterized use technical and
software, electronic services and products of foreign libraries, e-books in
public libraries, are described mobile libraries, in detail described examples of
libraries of the USA, Denmark, Germany, Finland and Great Britain.
Key words: multimedia technologies, multimedia, information communication
technologies, open access libraries, mobile libraries, electronic services, mobile
devices, web pages, websites, digital libraries, Online Public Access Catalogue
və ya OPAC, Skype, Twitter, Flickr, YouTube, Facebook, RSS, Google Maps,
GPS, Geotaq, OverDrive, Maximum Access, The Economist, National
Geographic, Bonnier, program "Zinio for libraries", technology Web 2.0.
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РАХИМБОЙ КУРБОНОВ,
Директор Информационно-библиотечного
Центра Хорезмской области Национальной библиотеки
Узбекистана, liburgench@natlib.uz
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ОБЪЁМ,
РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ, ОБОБЩЕНИЕ КАЧЕСТВА,
ОСНОВНЫЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ
МОДИФИЦИРОВАНИИ
Резюме: Созданная в информационно-библиотечном центре информационно-техническая база, располагающая компьютерами, принтерами, ксероксами, локальной компьютерной сетью, электронной
базой данных, собственной видеотекой, способствует обновлению
форм и методов информационно-библиотечного обслуживания пользователей. Современные информационные технологии позволяют
нам разнообразить информационно-технологические формы и методы массовой и индивидуальной работы.
Ключевые слова: инновация, технология, библиографические записи,
веб-сайт, Хорезм, медиапродукт, сканирование, цифровое копирование, метод, формирование, электронные ресурсы, экземпляр
Уважаемые коллеги, друзья, дамы и господа!
Разрешите поздравить Вас со знаменательной датой – 95-летием
Азербайджанской национальной библиотеки, выразить искреннюю благодарность организаторам сегодняшнего мероприятия за приглашение
принимать в нём участия, представленную возможность обменяться опытом работы по внедрению новых методов и технологий в библиотечное
обслуживание.
В настоящее время во всем мире библиотеки стали одними из наиболее многочисленных и посещаемых учреждений культуры. Происходящие в годы независимости Узбекистана преобразования во всех сферах
существенно изменили место и роль библиотек в обществе, вызвали необходимость инновационной деятельности, поиска новых форм и методов
обслуживания различных групп пользователей, новых путей и средств
функционирования библиотеки.
Сегодня приоритетным направлением деятельности библиотечных
учреждений республики является активное внедрение в нем инновацион121
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ных идей и технологий на основе формирования и использования электронных ресурсов.
Это можно видеть на примере нашего Хорезмского областного информационно-библиотечного центра, в фондах которого хранится около
600 тысяч информационных документов. При отделе основного хранения, имеется сектор редкой и ценной литературы с фондом свыше 2
тысяч книг. Более 600 из них – уникальные произведения и рукописи
XVIII и XIX веков. Здесь можно ознакомиться с литографией произведения Фирдоуси «Шахнамэ» созданной в 1889 году, напечатанной в 1941
году поэмой Алишера Навои «Садди Искандарий», книгой С.П.Толстова
«Древний Хорезм», электронным вариантами этих произведений, подшивками газет и журналов, изданных с 1940 года по сегодняшний день.
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои способствует оснащению центра современными информационными технологиями, повышению квалификацию наших сотрудников, оказывает методическую помощь. В настоящее время в центре работают высоквалифицированные специалисты это заведующий Интернет центром электронного учебного зала, выпускник магистратуры Бременского университета
Германии Кахрамон Рузметов, а также выпускники Ташкентского университета информационных технологий.
Нашими сотрудниками создается электронный каталог основного
фонда библиотеки. К настоящему времени введены более 42 тысяч библиографические записи. А также библиотека ведет сводный электронный
каталог библиотек области.
Большая работа ведется по оцифровке книг. К настоящему времени в
фонд электронной библиотеки центра составляет 17000 названий. Полностью оцифрованы книги краеведческого характера, большинство книг
центра правовой информации, фонда уникальных и ценных изданий.
Продолжается работа по созданию электронной версии фонда и других
отделов библиотеки.
Все компьютеры центра подсоединены к сети Интернет, через
которую центр регулярно пополняется новой информацией и сведениями.
Читатели широко пользуются веб-сайтом библиотеки www.xorazmakm.uz, картотекой, видеороликами, электронными файлами на узбекском и русском языках.
Уважаемые коллеги, необходимо особо отметить, что настоящее
время одним из приоритетных направлений формирования электронных
ресурсов является создание цифровых копий изданий, хранящихся в отделе редких книг. Принимая решение о создании коллекции электронных
копий изданий из отдела редких книг, мы руководствовались следующим
принципами:
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- в первую очередь цифровому копированию подлежат издания,
которые наиболее часто запрашиваются читателями библиотеки в отделе
редких книг для проведения научно-исследовательских работ;
- при отборе изданий для создания цифровых копий сотрудники
должны останавливать свой выбор на тех изданиях, которые являются
уникальными не только для нашей области, но и для Узбекистана;
- приоритет имеют издания, содержащие сведения, отражающие
прошлое нашего края.
Таким образом, создаваемая электронная коллекция не только позволит сохранить для последующих поколений исследователей бесценные
историко-культурные материалы, в том числе и по краеведению, но и
расширит аудиторию читателей, заинтересованных в работе с редкими
книгами.
В последние годы в содержании деятельности нашего центра произошли и происходят большие изменения, ИБЦ обеспечено аппаратом
книга резки IDEAL-1070, клеящим аппаратом FASTBIND Elite XT,
профессиональным сканирующим аппаратом Panasonic 3000.
Созданная в информационно-библиотечном центре информационнотехническая база, располагающая компьютерами, принтерами, ксероксами, локальной компьютерной сетью, электронной базой данных, собственной видеотекой, способствует обновлению форм и методов информационно-библиотечного обслуживания пользователей. Современные информационные технологии позволяют нам разнообразить информАционно-технологические формы и методы массовой и индивидуальной
работы.
Внедрением новых форм технологии в деятельность центра, мы учитываем пожелания и запросы пользователей, для чего проводим анкетирование. В результате, последнего опроса показали повышенный
интерес к краеведческой литературе. С учетом этого, краеведческой
сектор был укреплен специалистами, пересмотрены направления его
деятельности.
В информационно-библиографическом отделе ведется электронная
картотека по краеведению на русском, узбекском языках по программе
ИРБИС и создание краеведческих баз данных. В данный момент мы
ведем электронные файлы по истории Хорезма «История Хорезма»,
«Научная жизнь края», «Об Аральском море», «Авесто» и т.д. В них
включаются материалы краеведческого характера, которые издаются в
республиканской и местной печати.
Основой сектора является книжный фонд ИБЦ по краеведению,
который состоит из более чем 2000 экземпляров книг на узбекском и
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русском языках. Отсканирован и введен в полнотекстовую базу данных
почти весь краеведческий фонд.
В настоящее время в краеведческом секторе работа по формированию
и накоплению информационно-электронного фонда, ведется в электронном варианте, создается картотека в трех направлениях. Сканируются
наиболее востребованные периодические издания, краеведческая литература, новые информационные издания. Это позволяет создать страховой
фонд библиотеки, обеспечить сохранность библиотечных документов и
расширить доступ к ним пользователей.
К инновациям в краеведческой работе с полным основанием необходимо отнести использование в ней музейных экспонатов. В этом мы убедились на собственном опыте. Созданный, в областном информационнобиблиотечном центре краеведческий мини-музей, пользуется большой
популярностью у пользователей. Выставленные в нем экспонаты – изделия местных мастеров прикладного и изобразительного искусства, национальная одежда, предметы домашнего обихода дают богатую информацию о социально-экономическом развитии края, его истории, национальных традициях, самобытной культуре и искусстве.
Дамы и Господа, известно, что человек мыслит образами, запоминая
10 процентов - прочитанного, 20 процентов - услышанного и 30 процентов увиденного. Из одновременно увиденного и услышанного, в памяти
остается до 70 процентов. Поэтому мы наполнили наш краеведческий
арсенал такой эффективной формой работы, как организация видиолектория. И сегодня невозможно себе представить проведение мероприятий без слайдов, видеороликов, без любопытных сведений, добытых в
Интернете. Мультимедийные средства (а число их 38) обладают большим
потенциалом, позволяющим внедрить в библиотечную практику новые
методы работы. К ним, в первую очередь, надо отнести создание в нашем
секторе собственной видеотеки. В нее вошли озвученные видеоролики
«Хорезм», по мотивам произведения Фирдоуси «Шахнамэ», Р.Садокова
«1000 осколков золотого саза», «Авесто», «Арал». Подбором материалов
в основном занимаемся в исторических музеях, работаем совместно с
библиотекой Хорезмской Академии Маъмуна города Хивы, музеем
«Авесто» при Международном благотворительном фонде «Олтин мерос».
Большинство мультимедийные видеоролики озвучены на трех языках:
узбекском, русском и английском.
Завершена работа над новым медиапродуктом – видеофильмом
«Хорезм-земля солнца». Отснятые в нем материалы воссоздают историю
нашего края, рассказывают о масштабных преобразованиях, произошедших в нем за годы независимости, о великих ученых, писателях и поэтах,
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живших и творивших на хорезмской земле, о наших современниках,
строителях благополучного и процветающего государства.
Уважаемые коллеги, я от всей души еще раз поздравлю вас с 95летием Азербайджанской Национальной Библиотеки! Позвольте, от
имени сотрудников Хорезмского информационно-библиотечного центра
вручить вам книгу «Памятники зодчества Хорезма».
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The volume of electronic resources and their quality, the development of
new forms, qualitative generalization, key solutions in stabilizing
Abstract: The information and technical base created in the information and
library Center, which has computers, printers, copiers, a local computer
network, an electronic database, and its own video library, helps to update the
forms and methods of information and library services for users. Modern
information technologies allow us to diversify information and technological
forms and methods of mass and individual work.
Key words: innovation, technology, bibliographic writings, web-site,
Khorezm, media product, scanning, digital copying, method, forming,
electronic resources, sample.
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MULTİKULTURAL CƏMİYYƏTDƏ İNNOVATİV
KİTABXANA MODELİ
(Milli Kitabxana və Prezident Kitabxanasının nümunəsində)
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Milli Kitabxanası və Prezident Kitabxanasının fəaliyyət nümunəsi əsasında yeni tipli kitabxana xidmətlərindən bəhs
olunur. Müəllif multikultural cəmiyyətdə əhaliyə göstərilən qabaqcıl
kitabxana-informasiya işinin özünəməxsus tərəflərini araşdırır.
Açar sözlər: multikultural cəmiyyət, innovasiyalar, müasir kitabxanalar
Prezident İlham Əliyevin “multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir”
fikri Şərqlə Qərbin qovşağında yerləşən Azərbaycanın, onun çoxtərkibli, lakin
Azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında sıx birləşmiş xalqının əsrlərdən bəri
söykəndiyi ictimai-siyasi, etnik-mədəni dəyərlərin məcmusunu ifadə edir. Bu
cür dəyərlər, onların müxtəlifliyi Azərbaycan cəmiyyətinin monolitliyini, adətənənələrə sadiqliyini, ictimai əxlaq normalarını, bilikvermə və təhsilalma
imkanlarını, eləcə də elmi-texniki inkişafını şərtləndirir.
Artıq dünyanın böyük bir hissəsində multikulturallıqdan doğan qloballaşma, o cümlədən urbanizasiya, beynəlxalq miqrasiya, mədəniyyətlərarası dialoq,
beynəlxalq elmi-mədəni inteqrasiya və s. günün tələbi səviyyəsinə qalxmışdır.
Bu mənada, əminliklə söyləmək olar ki, informasiya cəmiyyəti şəraitində
multikultural dəyərlərdən çıxış edən müasir dünya vətəndaşı artıq transmilli
vətəndaşa çevrilmək üzrədir. Çünki İnternetin bu qədər geniş yayıldığı,
rəqəmsal bərabərsizliyin aradan qaldırıldığı, kommunikasiya vasitələrinin
hədsiz dərəcədə çoxaldığı, bilik-məlumat kanallarının durmadan artdığı indiki
dövrdə dünya ölkələri bir növ sərhədsizləşmişdir.
Kitabxanalar da öz növbəsində cəmiyyətdə gedən bu cür proseslərə biganə
qalmır və minilliyin çağırışlarına cavab verə bilmək üçün innovativ fəaliyyət
yürüdürlər. Belə fəaliyyət özündə 2 əsas məqsədi birləşdirir: Birincisi, multikultural dəyərlər sistemində istifadəçinin informasiya tələbatını layiqincə
yerinə yetirmək; İkincisi isə, mütəmadi olaraq yeni–innovativ texnologiyaları
ənənəvi kitabxanaçılığa tətbiq etmək.
Birinci məqsədlə bağlı ilk növbədə onu qeyd etməliyik ki, bütün növ kitabxanalar öz işində mədəni müxtəlifliyi istər beynəlxalq, istər milli, istərsə də
126

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
yerli səviyyədə təşviq etməlidirlər. Azərbaycan kitabxanaları regionda bu
istiqamətdə hər zaman öncüllər sırasında olmuşlar. Çünki yaşadığımız məkan
həmişə çoxmillətliliyi və çoxkonfessiyalılığı ilə seçilmiş, burada irqi, dini,
sosial tolerantlıq mühiti hökm sürmüşdür.
“Multikulturalizm” termin olaraq leksikonumuza yeni daxil olsa da,
Azərbaycan kitabxanaları hələ Sovet illərində İttifaqın digər kitabxanaları kimi,
məhz multikultural informasiya xidmətləri göstərirdilər. Çünki Sovet İttifaqında 110 xalqın nümayəndəsi yaşayır, təhsil alır, kitabxana xidmətlərindən bəhərlənirdi. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, müasir Azərbaycan kitabxanalarının
multikultural fəaliyyətinin əsasında məhz sovet kitabxanaşünaslığı durur. Bu
mənada, əminliklə söyləmək olar ki, Azərbaycan kitabxanaları o illərdə multikultural informasiya xidməti sahəsində kifayət qədər təcrübə toplaya bilmişlər.
Lakin təhlillər göstərir ki, zaman keçdikcə “multikultural kitabxana xidməti”
anlayışının mahiyyəti dəyişir və genişlənir.
Məsələn, IFLA-nın 1998-ci ildə hazırladığı “Multikultural cəmiyyətdə
kitabxana xidmətləri üzrə Təlimat”da deyilir ki, multikultural kitabxana-informasiya xidməti bütün növ kitabxana istifadəçilərinin multikultural informasiya
təminatını həyata keçirməkdir. Bu işdə marqinal qruplara, fiziki çatışmazlığı və
məhdudiyyəti olan fərdlərə, etnik və immiqrant azlıqlara, qaçqın və evsizlərə,
müvəqqəti yaşayış icazəsi olan insanlara, miqrant işçilərə, milli azlıqlara və s.
xüsusi diqqət ayrılmalıdır. Məhz bu cür xidmət nəticəsində hərtərəfli informasiya təminatı həyata keçirilir, multikultural dialoq yaranır, kross-mədəni biliklər meydana gəlir və müxtəliflik daha yaxşı qavranılır.
Şəhər və kənd əhalisi arasında fərq qoymadan respublikanın bütün vətəndaşlarını bərabər səviyyədə informasiya ilə təmin etmək də multikultural kitabxana xidmətidir. Bugün bir neçə dildə danışan, müxtəlif platformalardan bəhrələnməklə bilik əldə edən, günü-gündən informasiya tələbatı artan, müxtəlif
mədəniyyətləri özündə birləşdirən hər hansı bir fərdə, istənilən bir oxucuya
xidmət göstərmək də multikultural kitabxana-informasiya xidmətinin bir
hissəsidir.
Azərbaycan oxucusunun hazırlıq səviyyəsi kifayət qədər yüksək olduğu
üçün əminliklə söyləmək olar ki, bugün iri kitabxanalarımızın göstərdiyi xidmətlər ən müasir şəkildə qurulmuş multikultural informasiya sistemidir.
Sevindirici haldır ki, ölkədə bu cür sistemləri, informasiya tendensiyalarını
dərindən öyrənən və biliklər cəmiyyətinin qurulması işində yaxından iştirak
edən kitabxanalarımız, o cümlədən Azərbaycan Milli Kitabxanası kimi qocaman kitab məbədi mövcuddur. Bu il 95 illik yubileyi qeyd olunan Azərbaycan
Milli Kitabxanası uzun illərdən bəridir ki, geniş oxucu auditoriyasına kitabxana-biblioqrafiya xidmətlərini ən yüksək səviyyədə yerinə yetirir. Bununla
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yanaşı, Milli Kitabxana regional bölmələri, kitabxanaları vasitəsilə bütün
respublikada informasiya bərabərliyinin təmin olunmasında yaxından iştirak
edir və ölkədəki multikultural mühitin daim inkişaf etdirilməsinə xidmət
göstərir. Azərbaycanda İnternetin, xüsusilə yüksəksürətli siqnalların bütün ölkə
ərazisini əhatə etməsinə, kompüterləşmənin çox yüksək səviyyədə olmasına
baxmayaraq, yerlərdə hələ də ənənəvi kitabxanaçılığı, ənənəvi mütaliəni özünə
daha yaxın hesab edən, nisbətən yaşlı nəslin nümayəndəsi olan oxucular da az
deyil. Milli Kitabxana son illərdə oxucularına yüksək texnoloji xidmətlər
göstərməklə yanaşı, həm də bu cür auditoriya üçün lazımi informasiya xidmətlərini davam etdirir. Müasir kommunikasiya və informasiya təminatı prinsiplərindən çıxış etdikdə, belə çoxfunksiyalı, simbioz xidmətin özü də kitabxanaşünaslığın multikultural imkanlarını genişləndirmək məqsədi daşıyır. Bu məqsədi gerçəkləşdirmək və yeni tipli, başqa sözlə innovativ informasiya mərkəzi
qismində çıxış edə bilmək üçün Milli kitabxana son illərdə öz maddi-texniki
bazasını genişləndirmiş, dünyanın ən böyük və zəngin kitabxanalarının bir
çoxunda tətbiq olunan VTLS-VİRTUA sistemi üzrə kitabxana proseslərini, o
cümlədən oxucu sorğularının virtual rejimdə ödənilməsini, ödənilən arayışların
tam şəkildə məlumat bazasında saxlanılmasını, onların təkrar istifadəyə verilməsini, kitabxanaya yeni daxil olan ədəbiyyat haqqında oxuculara operativ
məlumatın çatdırılmasını, kitab verilişini və s. tam şəkildə avtomatlaşdırmışdır.
Bu məqsədlə kitabxananın fondlarında və kitab verilişi məntəqələrində, oxu
zallarında yeni kompüterlər və avadanlıqlar quraşdırılmışdır. Bu kompüterlər
kitab verilişi sisteminin daha da sürətlənməsi üçün lazımi proqramlarla təmin
olunmuşdur. Bununla yanaşı, Milli Kitabxanada olan kitab və digər materialların qanunsuz olaraq kitabxanadan kənara çıxarılmasının qarşısını almaq məqsədilə kitablara və digər materiallara RFID mikroçiplərin yapışdırılması üçün
avadanlıq və kitabxananın çıxışında siqnalizator qapılar quraşdırılmışdır. Həmçinin, Milli Kitabxanada olan ənənəvi kataloqların retrokonversiyası həyata
keçirilməyə başlamışdır. Bu məqsədlə kartoçkaların skan edilməsi üçün xüsusi
skaner alınmışdır. Söylənilənlər belə deməyə əsas verir ki, bugün Milli Kitabxana elektron kitabxanaşünaslıq sahəsində tam yeni tipli, müasir kitabxana
səviyyəsinə qalxmışdır.
Məlumdur ki, Milli Kitabxana hər il kitabxana işinin müxtəlif məsələlərinə
dair xeyli miqdarda vəsaitlər də nəşr edir və kitabxanalara göndərir. Bunların
arasında Milli Kitabxananın son 5 il ərzində nəşr etdirdiyi 40-dan artıq biblioqrafik və metodik materialların, “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri”
seriyasından hazırlanaraq çap olunmuş Ulu Öndər Heydər Əliyevə, görkəmli
oftalmoloq alim Zərifə Əliyevaya, akademik Ramiz Mehdiyevə, görkəmli ədib
Mir Cəlala, ictimai-siyasi xadim Əziz Əliyevə, yazıçı və ədəbiyyatşünas
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alimlər Yusif Vəzir Çəmənzəminliyə, Bülbülə, Xəlil Rza Ulutürkə, Qəzənfər
Paşayevə, Molla Pənah Vaqifə və digərlərinə həsr olunmuş fundamental biblioqrafiyalar da var. Adıçəkilən bu kimi ənənəvi çap məhsullarının böyük
əksəriyyəti elektron kitabxanaya daxil edilir və beləliklə, alternativ üsulla da
oxucuların xidmətinə verilmiş olur. Əslində, bu cür hərtərəfli fəaliyyət Milli
Kitabxananı həm də innovativ kitabxana quruculuğu sahəsində nümunəvi,
model tipli mərkəzə çevirir.
Respublikamızda kitabxana işinin avtomatlaşdırılması sahəsində xüsusi
yeri olan Prezident Kitabxanası öz profili, fəaliyyəti, xüsusi dəstxətilə seçilən,
sürətlə inkişaf edən kitabxanadır. Bugün Kitabxanada minlərcə kitab və digər
sənəd növləri, o cümlədən XVI-XIX əsrlərdə və XX əsrin əvvəllərində nəşr
olunmuş müxtəlif dillərdə olan nadir ədəbiyyat nümunələri saxlanılır. Fondda
iqtisadiyyata, siyasətə, xüsusən dövlət quruculuğuna, hüquqa, fəlsəfəyə, statistikaya, tarixə, ədəbiyyatşünaslığa və dilçiliyə dair ədəbiyyat üstünlük təşkil
edir. Kitabxanada bu tip kitab-sənəd massivi ilə oxuculara ənənəvi kitabxana
xidməti göstərilməklə yanaşı, fondun elektron nəşrlərlə komplektləşdirilməsi
sahəsinə və müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinə də xüsusi önəm
verilir.
Son illərdə Prezident Kitabxanasında mükəmməl lokal kompüter şəbəkəsi
yaradılmış, İnternetə yüksəksürətli çıxış təmin edilmişdir. Portativ kompüterləri olan oxucular kitabxananın oxu zalından İnternetə simsiz əlaqə sistemi ilə
də qoşulmaqla kitabxananın elektron kataloqunda və elektron kitabxanasında
geniş axtarış imkanları əldə edirlər. Prezident kitabxanası müasir kitabxana
olaraq fondun komplektləşməsindən tutmuş, kitab verilişinədək bütün kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılmasına nail olmuşdur. Yarandığı dövrdən
Kitabxana aldığı bütün kitablar haqqında məlumatı və dövri nəşrlərdəki ən
əhəmiyyətli materialların biblioqrafik təsvirlərini də elektron kataloqa daxil
etməklə milli rəqəmsal yaddaşın formalaşdırılması işində yaxından iştirak edir.
Elektron kataloqla yanaşı, Prezident kitabxanası zəngin elektron kitabxanaya da malikdir. Kitabxananın yaratmış olduğu www.ebooks.az ünvanlı
portala müraciət edən istifadəçilərin statistikası onu deməyə əsas verir ki,
bugün Prezident kitabxanasına edilən elektron müraciətlər ənənəvi sorğuları
dəfələrlə üstələyir. Belə olan təqdirdə, kitabxana fəaliyyətini məhz elektron
kitabxanaşünaslıq istiqamətində təmərküzləşdirmək, belə demək mümkünsə,
“istifadəçilərlə daha çox elektron dildə danışmaq” zərurəti meydana gəlir. Bu
zərurətdən irəli gələn məsələləri həll etmək üçün, Prezident kitabxanası nəşr
etmiş olduğu biblioqrafik göstəriciləri və məlumat bülletenlərini www.preslib.az saytı vasitəsilə rəqəmsal şəkildə oxuculara təqdim etməklə yanaşı, xüsusi
elektron resurslar və elektron layihələr də hazırlayıb istifadəyə verir. Ümumiy129
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yətlə, elektron sənəd-informasiya resurslarının yaradılması hazırda Prezident
Kitabxanasının fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Aktual mövzulara
dair tammətnli elektron resurslar istifadəçilərin tələbatını daha da dolğun ödəmək məqsədi daşıyır. Belə e-resurslara "Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin nitqləri, çıxışları, müsahibələri, bəyanatları", "İlham
Əliyev və Azərbaycanın neft diplomatiyası", "Əsrin müqaviləsi", "Azərbaycanda Olimpiya hərəkatı", "Azərbaycan diasporu", "Bələdiyyə hakimiyyəti
(sənədlər toplusu)", "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi", 2004-2018-ci illəri əhatə
edən "Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı", "Dövlət qulluğu
(sənədlər toplusu)", "Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi
inkişafı" mövzulu elektron məlumat bazalarını misal göstərmək olar.
Elektron layihələrə gəldikdə isə, Prezident Kitabxanasında yaradılan və
müxtəlif prioritet mövzuları əhatə edən iri həcmli elektron bazalardan danışmaq olar. Bunlara "Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu", "İlham Əliyev.
Elektron külliyyat", "Odlar Yurdu Azərbaycan", "XX əsrin faciəsi - Xocalı
soyqırımı", "Azərbaycan. Dövlət rəmzləri və atributları", "Naxçıvan Muxtar
Respublikası", "Təcavüz. 20 Yanvar. Bakı 1990", "Azərbaycan ekologiyası",
"Müstəqil Azərbaycan", "İrəvan şəhəri", "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti",
"Erməni vandalizmi: Əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri", "Erməni cinayətləri: Soyqırım. Deportasiya. Terror", "Türk xalqlarının kitab abidələri.
Elektron kitabxana", "Mehriban Əliyeva. Azərbaycanın birinci xanımının
fəaliyyəti mətbuat səhifələrində", "Görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz
Əliyev", "Azərbaycan və İslam dünyası", "Azərbaycan-UNESCO əlaqələri",
"Mir Cəlal", "Ramiz Mehdiyev. Elektron kitabxana" kimi e-layihələr aiddir.
Oxuculara bu qədər geniş elektron xidmətlər göstərməklə yanaşı, Prezident
Kitabxanası öz fəaliyyətində II nəsil elektron kitabxanaşünaslıq prinsiplərini də
rəhbər tutmağa başlamışdır. Məlumat üçün bildirək ki, I nəsil veb xidmətlərdən
(Web 1.0) fərqli olaraq, Web 2.0 fəaliyyət prinsipinə görə oxucular da kitabxanadakı elektronlaşdırma işlərində iştirak etmək hüququ qazanırlar. Hələlik,
Prezident Kitabxanası ölkədə yeganə kitabxanadır ki, veb portalı üzərindən
müəlliflərə öz əsərlərinin elektron variantını Prezident Kitabxanasının
“Elektron Kitablar” Verilənlər bazasında yerləşdirməyə imkan yaradır. Bunun
üçün müəlliflərdən yalnız “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 18-ci və 19-cü maddələrinə uyğun olaraq
müəlliflik hüququ haqqında razılaşmanı imzalayıb, əsərin və razılaşmanın
surətini elektron şəkildə serverə yükləmək tələb olunur.
Prezident Kitabxanasının elektron layihələr mövzusuna bir daha qayıdaraq
qeyd etməliyik ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkəmizdə 2016-cı ilin
“Multikulturalizm ili” elan edilməsi ilə bağlı imzalanmış Sərəncamın icrası
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məqsədilə təsdiq olunmuş Tədbirlər Planında “Azərbaycan multikulturalizmi”
elektron kitabxanasının və veb saytının yaradılması müvafiq dövlət orqanları
ilə birgə Prezident Kitabxanasına həvalə edilmişdir. Bu məqsədlə Prezident
Kitabxanasında Azərbaycan, ingilis və rus dillərində Azərbaycan multikulturalizminin mahiyyətini və onun bütün aspektlərini tam dolğunluğu ilə əhatə
edən veb sayt və elektron kitabxana yaradılaraq oxucuların istifadəsinə
verilmişdir. Bu layihə vasitəsilə istifadəçilərə Azərbaycanda yaşayan bütün
xalqları birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyasının mahiyyəti, ölkəmizin etnik
rəngarəngliyi, mədəni müxtəlifliyi, milli azlıqların təhsili, tolerantlıq ənənələri
və s. barədə ətraflı məlumat verilmiş, onların hüquq və azadlıqlarının
qorunması, dil və mədəniyyətinin inkişafı sahəsində qəbul edilən qanunların,
fərmanların, sərəncamların və digər sənədlərin mətnləri toplanmışdır. Layihə
vasitəsilə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin millimənəvi dəyərlər, tolerantlıq və multikulturalizm barədə söylədikləri fikirlərdə
toplu şəklində oxuculara çatdırılmışdır.
Azərbaycan multikulturalizminə dair Azərbaycan və digər dillərdə 100dan çox kitabın elektron versiyası, multikulturalizmlə bağlı 1000-dən çox
məqalənin tam mətni, multikulturalizmə dair müxtəlif dillərdə kitabların və
4000 məqalənin biblioqrafiyası da sözügedən bazaya əlavə edilmişdir. Bu
layihə Prezident Kitabxanasının Azərbaycanda multikultural mütaliə və informasiya mühitinin inkişafına qiymətli töhfəsidir. Bütün bunlar onu deməyə əsas
verir ki, bugün Prezident Kitabxanası Azərbaycanda müasir kitabxana işinin
yeni və innovativ modelini formalaşdırır, oxuculara multikultural kitabxanabiblioqrafiya xidmətlərini ən yüksək səviyyədə yerinə yetirir.
Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq kitabxana ictimaiyyəti, o cümlədən IFLA,
Avropa Milli Kitabxanaları Konfransı (CENL) kimi nüfuzlu təşkilatlar da, həm
Milli Kitabxanamızın, həm də Prezident Kitabxanasının regionda informasiya
cəmiyyəti quruculuğu sahəsindəki fəaliyyətlərini çox yüksək qiymətləndirir.
Düşünürük ki, həm bu qiymət, həm də qədirbilən Azərbaycan oxucusunun
“Axundov kitabxanası” kimi tanıdığı milli mütaliə məbədinə olan əzəli
ehtiramı, Milli Kitabxanamızın 95 illik yubileyinə ən böyük hədiyyədir.
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Модель инновативной библиотеки в
мультикультурном обществе
(на примере Национальной и Президентской библиотек)

Резюме: Статья посвящена изучению вопроса формирования новых
типов библиотек на примере Национальной и Президентской библиотек
Азербайджана. Автор изучает своеобразные стороны передового библиотечно-информационного обслуживания в условиях мультикультурного
общества.
Ключевые слова: мультикультурное общество, инновации, современные
библиотеки
Innovative library model in the multicultural society
(on the example of the National and Presidential
libraries of the Republic of Azerbaijan)
Abstract: The article is devoted to the study of the creation of new types of
libraries on the example of the National and Presidential libraries of
Azerbaijan. The author studies the special aspects of advanced library and
information services in the multicultural society.
Key words: multicultural society, innovations, modern libraries
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ХАЙДАР АЮБОВ,
Руководитель Секретариата Национальной
Библиотеки Таджикистана
ПУТИ ОБОГАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОНДОВ
БИБЛИОТЕК ВУЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В подчинении всех высших учебных заведений республики имеются
учебные библиотеки, которые выступают как основной центр получения
профессиональных знаний. Эти библиотеки по сегодняшний день в традиционном порядке эффективно служат студентам и преподавателям. С
появление современных информационных технологий работа вузовских
библиотек оживилась, повысилась их роль в формировании профессииональной пригодности студентов, особенно, открытие вузовских электронных библиотек дало заметный толчок в учебной системе и обогащении профессиональных знаний студентов.
Электронные библиотеки появились по требованию времени и дали
студентам широкие возможности для поиска и получения различных
источников информации. На сегодняшний день источники информации
можно получить в разных формах в электронном варианте в сети интернета. Но именно электронная библиотека и есть надежный источник
обеспечения информацией. Как отмечает Т.Майстрович: «Библиотеки
всегда играли важную роль в собирании, хранении и распространении
накопленных человечеством знаний. При гостеприимности библиотечного фонда к электронным документам, именно библиотеки могут и
должны внести основной вклад в структуризацию электронного информационно-документного пространства» [1]. Электронные документы играют важную роль в библиотечной деятельности. В настоящее время
электронный документ признан объектом библиотечной деятельности [1].
Перед внесением какого-либо источника в библиотечный фонд, сначала
его изучают. Определяется точность, важность, безопасность и другие
стороны вносимого материала, и только затем вносится в электронный
фонд библиотеки. Это и есть важная отличительная черта информаций
электронных библиотек от беспорядочных не редактированных информаций, которые содержатся в других сайтах сети интернета. Осуществление
данного процесса в электронных библиотеках – это и есть гарантия
обеспечения будущих специалистов достоверной информацией.
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Положительные и отрицательные стороны электронных библиотек на
сегодняшний день изучаются со стороны многих ученых. Наши отечественные исследователи С.Сулаймони, Ш.Комилзода, С.Шосаидов в своих
научных книгах и статьях рассматривают важность электронных библииотек
для общества, формирования электронной базы, современных приёмов
электронизации традиционной литературы, отличия электронной библиотеки
от традиционной библиотеки. Так же многие зарубежные ученые, такие как
А.Земсков, Я.Шрайберг, В.Вильям, Л.Эшкрофт, К.Ленгдон, Ю.Хакала,
Д.Хаанк, М.Халанова, Г.Турусбаева, В.Сидоренко, М.Рыбаков, Э.Морган и
другие выразили свою точку зрения по этому вопросу.
Несмотря на все диспуты и анализы, проблема электронных биб-лиотек нуждается в изучении, потому что процесс электронизации развивается, и в деятельность электронных библиотек внедряются новые методы и
направления работы. Становится больше новых электронных средств
получения информации, наряду с положительными особенностями есть и
немало особенностей, которые имеют отрицательное действие на кругозор, сознательность, культуру и воспитание молодежи. Это обстоятельство ставит огромную ответственность перед электронными библиотеками
в воспитании будущих кадров и самосознания молодежи. Электронные
библиотеки высших учебных заведений в этой ситуации должны организовать умелое использование создания и управления электронными библиотеками.
К сожалению, по сегодняшний день по отношению деятельности
вузовских библиотек Республики Таджикистан не было закончено ни
одно исследование. Изучение состояния вузовских электронных библиотек Таджикистана в данный момент доказывает, что в этом направлении
каждое высшее учебное заведение по мере своих возможностей создает
свою электронную библиотеку, и она действует в рамках материальной и
интеллектуальной возможности. Нет определенного порядка в деятельности вузовских библиотек страны. У кого-то недостаток в современной
технике и технологии, у других нехватка опытных специалистов, умеющих управлять данной техникой. Другая очень важная проблема – это
связь между вузовскими электронными библиотеками, которую никакой
акт не может с точки зрения закона устанавливать или никакой акт не
может аргументировано доказать, что эта связь необходима. Независимо
от того, что все вузы отличаются друг от друга какими-то особенностями,
но есть качества, которые сближают их деятельность, и сотрудничество
может облегчить решение их проблем. Между электронными библиотеками республики должна быть создана единая сеть по использованию
электронных материалов. Таким образом, у студентов появится широкая
возможность доступа в информационный мир, и их потребности будут
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удовлетворяться точной и надежной информацией. Электронные источники должны использоваться целенаправленно. Сами «Электронные
ресурсы – это электронные материалы, которые составлены с определенной целью» [2].
Общая доступность электронных источников вузов это один из осноных способов обогащения фондов электронных библиотек, целевое их
использование и приобретение широких возможностей в этом направлении.
На сегодняшний день вузы страны могут предоставить имеющиеся
электронные источники только своим студентам. Эти сведения не выставляют для общего пользования на библиотечных сайтах. Опытные специалисты, лучшие технологи должны составить план соединения электронных библиотек всех вузов Таджикистана. Эта сеть объединенных источников должна контролироваться для защиты авторских прав и безопасности их использования специальным центром. Считаем, что создание
такого контролируемого центра и предоставление специальной программы по соединению электронных источников вузовских библиотек является первостепенной обязанностью Министерства образования и науки
Республики Таджикистан.
Порядок объединения можно еще и усовершенствовать, и это должны
делать программисты. Результат осуществления данного плана – это
обогащение и обеспечение вузовских электронных библиотек неограниченными электронными источниками на высшем уровне.
Целенаправленное использование электронных источников входит в
обязанность ответственных работников и специалистов электронных библиотек. В настоящее время вузовские электронные библиотеки управляются библиотекарями с высшим образованием и программистами.
Уровень знаний сотрудников этих библиотек непосредственно влияет на
их деятельность. Электронную библиотеку, которая оснащена современным оборудованием, но в ней нет специалиста, воспринимающего современные знания, нельзя считать отвечающим современным требованиям.
Поэтому необходимо в первую очередей задуматься над подготовкой
библиотечных кадров, отвечающим современным требованиям. По
мнению Т.Мехроджи «Введение нового порядка обслуживания с использованием современных технологий для повышения квалификации сотрудников библиотек требует подготовки специальных рабочих программ»
[3]. Подготовка таких программ может оказать безмерную помощь в развитии деятельности электронных библиотек. Как отмечает О.Шакира
«Сотрудники современных научных библиотек – это не только традиционные хранители и расспространители постоянно возрастающего информационного потока, они являются аналитиками информации, провайдерами, информационными менеджерами» [4].
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Обеспечение безопасности и долголетие вузовских электронных
источников считается одним из основных задач высших учебных заведений. Хотя на сегодняшний день имеются специальные программные
средства защиты информации, и электронные источники сохраняются в
специальной памяти, моменты исчезновения материалов полностью не
устранены.
Для обеспечения долголетия электронных источников необходимо
собрать воедино различную и беспорядочную информацию. Для этого
необходимо очень много трудиться. Потому что информацию, которая
распространилась с высокой скоростью, очень трудно собрать в одно
целое и изучить. Академик С.И.Вавилов мыслит, что современный человек «У подножия великих Гималаев в библиотеке как искатель золота, и
он должен собрать золотые песчинки из песчаной местности» [5]. В связи
с тем, что физические возможности у студентов очень ограничены, библиотеки должны взять на себя эту работу. Библиотеки должны подготовить всю необходимую информацию для своих пользователей. По
мнению академика А.Н.Несмеянова «Химик, знающий многие языки
мира, если с начала января начнет читать по сорок часов в неделю со
скоростью четыре статьи за один час, все важные материалы, которые
написаны для него в течение одного года, то он до конца года изучит
только одну двадцатую часть данного материала» [6]. Исходя из этого,
электронные книги вузов должны быть обогащены сравнительно
важными материалами.
В решении существующих проблем электронных библиотек вузов
необходимо принятие специальных программ на уровне государства.
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İNNOVATİV KOMMUNİKASİYALARIN YARADILMASI
İNNOVATİV FƏALİYYƏTƏ DƏSTƏK ÜSULU KİMİ
Xülasə: Məruzədə yeniliklərin həyata keçirilməsinə yönəlmiş innovativ
kommunikasiyaların əhəmiyyətindən bəhs edilir, innovasiya subyektləri
arasında əlaqələrin qurulmasının vacibliyi önə çəkilir.
Açar sözlər: innovativ fəaliyyət, innovativ kommunikasiyalar, kitabxana,
yeniliklərin tətbiqi
İnnovativ kommunikasiyalar yeniliklərin reallaşdırılmasına istiqamətlənmiş
fəaliyyətdir. İnnovativ kommunikasiyaların məğzi 3 əsas hissədə əks olunur?
- Kommunikasiyalar fəaliyyət sahəsi kimi
- Kommunikasiyaların texnoloji aspekti
- Rəhbərin ideya və fəaliyyətinin reallaşdırılması
Yeni texnika insan fəaliyyətinin vasitəsi və məqsədidir. Elmi ideyaların
reallaşdırılması üçün innovativ kommunikasiyaların texnoloji aspektini təşkil
edən müxtəlif üsullar, predmetlərin seçilməsi və subyektiv struktur tətbiq edilir. Səmərəli kommunikasiyalar yaradıcılıq məhsulu kimi xüsusi innovativ
mədəniyyəti formalaşdırır.
Elmi ideyanın praktik istifadəyə tətbiqi müvafiq əlaqələr və münasibətlər
sisteminin həyata keçirilməsini tələb edir və innovasiya subyektləri arasında
iqtisadi əlaqələrin məcmusudur. Bu cür sistem inteqrativ xüsusiyyətə malikdir.
İnnovativ prosesin təşkilinin təcrübədə 3 əsas forması ayırd edillir:
inzibati-iqtisadi; proqram-məqsədli; təşəbbüskar.
Kitabxana işində yeniliklər bazarı hələ tam formalaşmamışdır və ixtisaslaşmış innovativ təşkilatlar (innovativ layihələrin reallaşdırılması üzrə işləri
həyata keçirənləri birləşdirən strukturlar) mövcud deyil, innovativ fəaliyyətin
iştirakçıları arasında innovativ əlaqə və kommunikasiyalar sistemi inkişaf etməmiş, fandreyzinqin imkanları az istifadə olnumuşdur. İnnovasiyaların inkişafı üçün kitabxanalara innovativ fəaliyyət infrastrukturu, innovasiyaların reallaşdırılmasına hökumət və qeyri-hökumət dəstəyi lazımdır.
İnnovativ infrastrukturun gələcək inkişafı və innovativ fəaliyyətin iştirakçıları arasında səmərəli innovativ kommunikasiyaların qurulması müasir kitabxa137
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naların innovativ fəaliyyətinin inkişafı şərtləri hesab edilir. Bu isə imkan verir:
- Elmi tədqiqatlara, tətbiqi işlərə (yeniliklərin işlənməsi) və innovasiyaların reallaşdırılmasına resurslar cəlb etmək və yığmaq
- Daimi olaraq istehsalçılar tapmaq və İnnovativ təşkilatlarda yeniliklərin
işlənməsini sifariş etmək, onların məsləhət yönümlü dəstəklərindən və öyrədici
proqramlarından, müstəqil ekspertlərin xidmətlərindən istifadə etmək
- İnnovativ işləri koordinasiya etmək və innovativ məsələləri birgə həll
etmək
- İnnovativ layihələrin birgə həyata keçirilməsi üzrə beynəlxalq əlaqələri
inkişaf etdirmək
- Kitabxanaların nailiyyətləri barədə cəmiyyətə mütəmadi olaraq informasiya vermək, son məhsulları tanıtmaq, işlərin yayılmasını təmin etmək.
İnnovatikada əvvəldən sonadək innovativ prosesin vahid nzəriyyəsinin
qurulması cəhdləri daimi olaraq nəzərə alınır.
İnnovativ kommunikasiyalar sistemində motivasiya mexanizminə - innovasiya subyektlərinin motivlərinin məcmusuna xüsusi yer verilir. İnnovasiyaların elmi, yaradıcı, investisiya və marketinq fəaliyyətini özündə birləşdirən
motivasiya mexanizmini rəhbərliyin innovativ motivlərinin inteqrasiya edilmiş
sistemi şəklində təsəvvür etmək mümkündür.
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Создание инновационных коммуникаций как поддержка
инновационной деятельности
Резюме: В докладе основное внимание уделяется важности инновационных коммуникаций, направленных на инновации, подчеркивая важность
установления связей между субъектами инноваций.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная коммуникация, библиотека, применение инноваций
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Резюме: В статье рассматривается вопрос о возможных путях
развития библиотек в условиях дальнейшего развития Интернета и
информационных технологий. Подчеркивается, что в настоящее
время конкуренция на рынке информационных услуг повышается, как
и их доступность. Вместе с тем, необходимость в сохранении
библиотек как единственных источников доступа к бесплатной
информации универсального характера по-прежнему актуальна.
Ключевые слова: библиотека, Интернет, информационные ресурсы, информация, обслуживание онлайн, цифровые технологии, электронные библиотеки
Сегодня мир переживает очередной этап научно-технической революции, который характеризуется массовым использованием электроники,
комплексной автоматизации производств, появлением нанотехнологий,
новых материалов и, конечно же, широчайшим проникновением Интернета во все области жизни. Только за два года – с начала 2016 до начала
2018 гг. число Интернет-пользователей на планете увеличилось на 400
миллионов и составляет на начало этого года 3 812 564 450 чел., а
количество сайтов превышает 1,3 млрд. Напомню, что первый веб-сайт
был запущен 6 августа 1991 г. (info.cern.ch).
Достижения науки и техники как никогда быстро берутся на вооружение, «встраиваются» в экономику, успешное развитие которой всё
более зависит от уровня её цифровизации и всего, что связано с этим
процессом. Нет ни одной сферы жизни, где бы за последние десятилетия
под воздействием информационных технологий не произошли существенные изменения.
Так, в прошедшие 25-30 лет в библиотеках большинства стран были
модернизированы важнейшие технологические циклы, что позволило
повысить качество библиотечных услуг. В настоящее время библиотеки
активно внедряют веб-технологии и сервисы, расширяют корпоративное
сотрудничество, используют сетевые удаленные и генерируют локальные
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информационные ресурсы, создают виртуальные справочные службы,
организуют электронную доставку документов, успешно взаимодействуют с агрегаторами полнотекстовых электронных документов, внедряют
интерактивные формы взаимодействия. Каждая страна может поделиться
своим положительным опытом в этом направлении. Иными словами,
библиотеки в начале XXI в. смогли сохранить себя как необходимый обществу социальный институт, трансформироваться, использовать информационные технологии в своей работе.
Как будут библиотеки развиваться дальше? Какими они станут через
10, 20, 30 или 50 лет? Стоит ли учиться на библиотекаря или через пару
десятилетий такой профессии не будет? Для того, чтобы хотя бы
частично ответить на эти вопросы необходимо оценить, какие перспективы есть у библиотек сегодня и что их ожидает в будущем?
Интересно отметить: почти 50 лет назад под эгидой Международной
федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА) прошло два семинара
(Брюссель, 1969 и Москва, 1970), на которых руководители крупнейших
книгохранилищ мира обсуждали будущее универсальных научных библиотек. Не все из них верили в возможность прогнозировать пути развития библиотек даже на ближайшее будущее, но справедливо считали,
что только повышение оперативности обслуживания и расширение
спектра предоставляемых читателям документов и услуг сделают библиотеки более привлекательными, опровергнут существовавшие уже тогда
утверждения, что библиотеки являются «динозаврами XX в., обреченными на умирание».
Участники указанных семинаров не сомневались, что внедрение
ЭВМ, как тогда называли компьютеры, а также средств механизации
обеспечит решение стоящих перед библиотеками задач, что это магистральное направление развития. Кроме того, высказывались мнения, что в
обозримом будущем использование некнижных форм (микрофильмов,
диафильмов, пластинок, кассет и т. д.) станет главным в деятельности
библиотек, что большая часть информации будет существовать в виде
звукозаписи, что это, в свою очередь, изменит внешний вид библиотечных зданий. Некоторые из выступавших полагали, что внедрение средств
автоматизации позволит, прежде всего, сократить время на каталогизацию изданий, а освободившийся штат направить на повышение оперативности обслуживания в читальных залах.
Как показал опыт, специалисты, возглавлявшие крупные библиотеки
мира 50 лет тому назад, не могли предвидеть и не предвидели появления
Интернета и других достижений научно-технического прогресса, а также
скорости, с какой эти достижения внедряются в нашу жизнь. Приведу
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маленький пример: буквально месяц назад стало известно, что в 2018 г.
финские школьники последний раз выполнили выпускные экзаменационные задания с помощью ручек, которыми они отмечали правильные
ответы в текстах, напечатанных на бумажных листах. Думаю, что скоро и
ручки, которыми мы пишем сегодня, будут лежать в музее рядом с
гусиным пером.
Современные библиотеки в отличие от своих предшественниц 50, а
тем более 100 или более лет назад лишены монополии на информацию,
которой владели в эпоху, когда об Интернете даже не мечтали. И в этом
их своеобразная «ахиллесова пята».
Приведу официальные данные Росстата:
Российская Федерация
2016 год (проценты)
Городская
Сельская
Всего
местность
местность
74,3
78,4
Персональные компьютеры в домашних
61,7
хозяйствах
70,7
75,2
Широкополосный Интернет в домашних
56,9
хозяйствах
80,8
84,3
70,3
Пользователи Интернета
57,7
61,6
45,8
Выходят в Интернет каждый день
49,0
52,1
39,6
Выходят в Интернет с мобильных устройств
23,1
26,5
12,9
Совершают покупки онлайн
51,3
55,7
36,4
Получают электронные госуслуги
При этом практически 100% (99,3) жителей России имеют мобильные
телефоны, 92,5% организаций используют в своей работе персональные
компьютеры, а 88,7% из них подключено к Интернету.
86% россиян охвачено радиовещанием, 97,3% аналоговым и 88,5% –
цифровым телевещанием.
Интересная деталь – 75,8% жителей российских городов используют
Интернет для участия в социальных сетях – это самое популярное заня141
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тие, 43,1% обращаются в мировую сеть для получения знаний и справок в
т. ч. с использованием Википедии, 24,2% – читают или скачивают онлайновые газеты, журналы и электронные книги, 14% – ищут информацию
об объектах культурного наследия и культурных мероприятиях, просматривают (проходят) виртуальные туры по музеем и выставкам.
Нужно ли также говорить, что в мире в целом всё большее число покупок производится онлайн, а розничные магазины теряют своих покупателей,
что очень многие люди заходят в магазины и салоны только чтобы посмотреть товар, а потом купить его в сети намного дешевле. Можно сказать,
что у поколения современной молодежи или поколения «Z», как его еще
называют, сформировалось онлайн-сознание, определенные требования к
набору и оперативности получения услуг, в том числе информационных.
Насколько привлекательны для молодых людей библиотеки?
Если посмотреть на статистику, то мы увидим, что число общеДОСтупных библиотек в России сокращается – с 57,2 тыс. в 1992 г. до 38,9
тыс. в 2015 г. За этот же период объем библиотечного фонда данного типа
библиотек уменьшился более чем на 220 млн. экз. (с 1 063 млрд. до 839
млн. экз.). Основное сокращение произошло в сельской местности, и это
связано с целым комплексом причин, начиная от миграции населения и
кончая материально-техническими трудностями, хотя и в городах число
библиотек также уменьшилось, в том числе из-за снижения интереса к
ним, а возможно, именно поэтому.
Еще несколько лет назад некоторые «горячие головы» предрекали
быстрое исчезновение бумажной книги, даже даты назвались – 2018,
2019, 2025 годы. Как видим, этого не произошло. Так, с 2006 г. в России
количество названий вышедшей литературы остается высоким – более
100 тыс. в год, а вот тиражи упали с 760 млн. экз. в 2008 г. до 471 млн. в
2017 г. Интересно отметить, что общий тираж книг в России в 2017 г.
вырос по сравнению с предыдущим годом почти на 30 млн. экз. При этом
число названий журналов в России выросло с 4,9 тыс. в 2005 г. до 8,8 тыс.
в 2015 г., а их годовой тираж стал выше на 50%.
В этих условиях книжные магазины усилили борьбу за покупателей,
стали использовать методы, ранее применявшиеся в библиотеках – проведение встреч с писателями, проведение других подобных мероприятий, а
также организацию различных рекламных акций, конкурсов и т. п.
Некоторые книжные магазины стали работать круглосуточно, расширять
свой ассортимент за счет сувенирной продукции. Многие молодые люди
с удовольствием посещают такие магазины, как правило современно
оформленные, имеющие кафетерии и места для общения и предварительного просмотра литературы. К тому же часто новинки издательств предс142
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тавлены в магазинах лучше, чем в библиотеках и поступают туда раньше,
чем в библиотеки. Таким образом у библиотек отчасти появился конкурент в виде книжного магазина.
Возвращаясь вновь к Интернету и тем возможностям, которые он
предоставляет, нельзя не сказать о, может быть, о самом главном – электронных библиотеках. Сегодня 30% продукции российских издательств
оцифровано и доступно за плату удаленным пользователям. В денежном
выражении объем рынка электронных книг сегодня составляет около 67% от рынка печатных книг. Это примерно 3,8 млрд. руб. или 55 млн.
долларов США, по прогнозам специалистов объем рынка электронных
книг в России в ближайшие годы будет расти: потребителя, а это в
основном молодежь, привлекает более низкая цена электронной книги,
возможность бесплатно просмотреть или прослушать до 20% контента.
Мы являемся свидетелями того, как электронные библиотеки все
более теснят традиционные книжные магазины, активно рекламируют
себя. Крупнейший российский агрегатор электронных изданий – фирма
«Лит.Рес.» предлагает сегодня своим клиентам почти 900 тыс. электронных книг и 10 тыс. аудиокниг, в том числе 200 000 с возможностью
чтения на мобильных устройствах, в течение месяца 1,5 млн. чел. Скачивает 12,5 млн. книг. Показательно, что тиражи художественной литературы в России за последние 10 лет сократились почти на 90 млн. экз.
Многие российские библиотеки расширяют сотрудничество с агрегаторами, предоставляя своим читателям возможность не выходя из дома
безвозмездно ознакомиться с конкретным электронным изданием. Это современно и перспективно, поскольку здесь, только уже на новой основе реализуется основная функция библиотеки – предоставление информации, но
уже не в бумажном, а в электронном виде. Думаю, именно с этой формой
работы связаны основные перспективы развития библиотек в будущем.
Еще один фактор, способный поставить под сомнение существование
традиционных библиотек – активное внедрение электронных учебников. В
России этот процесс идет полным ходом, преимущества электронного
учебника очевидны: соответствует печатному оригиналу, легкий, регулярно
обновляется, содержит много дополнительных мультимедийных ресурсов:
иллюстраций, схем и т. д., что помогает лучше усваивать материал.
Поступая в высшее учебное заведение, вчерашний школьник получает доступ к Электронной библиотечной системе университета (ЭБС),
где он обучается, которая содержит необходимый учебный материал в
электронной форме. Об эффективности ЭБС много споров в профессиональной печати, но в целом объемы использования этого ресурса постепенно растут. В отличие от школьного электронного учебника, который
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можно просто скачать, формированием ЭБС занимается библиотека вуза,
но интерес студентов к бумажной книге неуклонно снижается.
Говоря об электронных библиотеках и ЭБС нельзя не упомянуть и
пиратский контент, размещенный в сети, объём которого, не смотря на
усилия официальных органов, не только не уменьшается, но и увеличивается. Это касается и книг, и фильмов, и других материалов.
Вот в таком окружении существует современная библиотека, призванная удовлетворять разнообразные информационные запросы пользователей, быть центром культурной жизни и местом хранения культурного
наследия, в т. ч. национального.
Что же дальше? Мне видится простой ответ – библиотека, прежде всего, должна оставаться библиотекой – местом, где люди из любой социальной группы могут бесплатно получить необходимую им информацию, а
также помощь в её поиске. Хорошо, когда в библиотеке проходят разнообразные мероприятия, хорошо, когда местные жители собираются в ней для
обсуждения своих проблем. Очень хорошо! Но если в ней стоят книги,
которые никто не читает или компьютеры с доступом к базам, которые
никому не нужны – это не библиотека. Давайте представим себе современный смартфон – в нем есть фотокамера, часы, он может выполнять ряд других функций, нужных и удобных. Но, вот вдруг по нему стало невозможно
звонить, а остальные функции успешно работают. Многим ли будет нужен
такой «гаджет»? Продолжая сравнение со смартфоном, можно сказать, что
пользователю библиотеки, особенно небольшой, удобно если в том же
здании расположен клуб, театральная студия, кафе или что-то еще. Вот
почему размещение подобных библиотек в культурно-досуговых центрах
нового типа представляется весьма перспективным.
Сегодня в разных странах реализуются проекты создания систем,
агрегирующих электронные ресурсы библиотек и обеспечивающих доступ к ним через систему виртуальных читальных залов или просто точек
доступа. В этом отношении весьма интересен опыт России, где реализуется проект «Национальная электронная библиотека» (НЭБ).
На сегодняшний день в каталоге НЭБ 40 379 551 запись, общее количество электронных документов – 4 640 814, из них в общественном
достоянии – 3 986 672, а охраняемых авторским правом – 620 204.
НЭБ объединяет фонды публичных библиотек России федерального,
регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей.
В формировании фонда НЭБ используются:
– произведения, перешедшие в общественное достояние;
– произведения образовательного и научного значения, не переиздававшиеся последние 10 лет;
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– произведения, права на которые получены в рамках договоров с
правообладателями;
– а также другие произведения, правомерно переведенные в цифровую форму.
Основная цель НЭБ – обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданиям, издаваемым и хранящимся в фондах
российских библиотек изданиям и научным работам, – от книжных
памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений.
С 2017 г. в нашей стране принят закон, в соответствии с которым
производители документов обязаны направлять электронную копию
печатного издания в Российскую государственную библиотеку для последующего включения в НЭБ. В настоящее время рассматривается вопрос о
возможности выплаты средств правообладателям, чьи произведения
будут использоваться в НЭБ.
При этом очевидно, что основными потребителями библиотечных
услуг как и сейчас, будут студенты, молодые ученые, школьники, учащиеся лицеев и колледжей – т. е. те, кому это необходимо для получения
образования и профессионального роста. На 2016 г. в России было 15,2
млн. школьников, 2,5 млн. лиц, получающих среднее специальное
образование, 4,4 млн. студентов вузов, 90 тыс. аспирантов. Всего же разными формами обучения охвачено более 28 млн. человек.
Подведем некоторый итог. Несомненно, в условиях цифровой экономики традиционные библиотеки будут испытывать жесткую конкуренцию по стороны других источников научной, учебной, образовательной,
художественной и иной литературы (информации), роль бумажной книги
быстро снижаться, как снижается роль бумажных денег.
При запросе общества на опережающее развитие науки, цифровых
технологий и образования потребность в точках доступа к бесплатной
информации, вне зависимости от формы носителя, сохранится – будут ли
это информационные системы национального, отраслевого или регионального масштаба, традиционные библиотеки или что-то иное. Здесь
также можно делать сравнение с банковской системой – есть крупные и
мелкие банки, набор их услуг имеет общие и особенные черты и определенный круг клиентов, заинтересованных в сотрудничестве именно с
этим банком.
Кроме того, потребность в навигации среди огромного массива
информации также будет повышаться, и это перспективное направление
деятельности библиотек.
Кто будет выполнять эту работу в будущем? Библиотеки или другие
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учреждения гибридного типа? Если библиотеки, то они должны будут
совершить очередную трансформацию, сделать это быстро и на высоком
уровне. Как всё произойдет – сказать с полной уверенностью сложно. Это
зависит от многих факторов, и в первую очередь – от поддержки
государства.
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RƏQƏMSAL ƏSRDƏ MİLLİ KİTABXANALARIN ELEKTRON
RESURSLARI: FORMALAŞDIRILMASI VƏ İSTİFADƏSİ
Xülasə: Məruzədə informasiyalaşdırılmış cəmiyyət şəraitində kitabxanaların üzərinə düşən vəzifələrdən bəhs olunur. Kitabxanalarda elektron
xidməti həyata keçirmək üçün hazırlanan elektron resursların növləri,
hazırlanma üsulları, istifadəçilərə çatdırılması yolları sadalanır. Sumqayıt
şəhər S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın bu sahədəki təcrübəsi
işıqlandırlır.
Açar sözlər: elektron resurs, informasiyalaşdırılmış cəmiyyət, elektron
xidmət
Yeni eranın başlanması, yeni cəmiyyətlərin formalaşması, yeni tələblər
üzərində möhkəmlənən sivilizasiyaların ehtiyacından doğan informasiyalı
cəmiyyətin yaranmasını qaçınılmaz etmişdir. Bu cəmiyyətin inkişafına qanunauyğun olaraq onun informasiya tələbatı da artmışdır. Müasir şəraitdə kitabxanalar kommunikasiya vasitəsi kimi olduqca böyük rol oynamaqla cəmiyyətin
informasiyalaşdırılması prosesində çox əhəmiyyətli iş görürlər. Kitabxana işinə
yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi onların qarşısında çox geniş imkanlar açır. Müasir dövrdə kitabxananın öz işində qazanacağı uğurlar kompüterin
imkanlarından, internet texnologiyasından nə səviyyədə istifadə edilməsindən
asılıdır. Dövrün tələblərinə uyğun olaraq kitabxanalarda elektron kataloqun,
elektron kitabxananın təşkili, elektron məlumat bazalarının yaradılması, oxuculara yeni virtual xidmətin təqdim edilməsi kitabxanaların qarşısında duran
prioritet məsələlərdəndir.
Məlumdur ki informasiya cəmiyyətinin qurulması üçuncü minilliyin əsas
ideologiyasıdır və hal hazırda bütün dünya qlobal informasiya cəmiyyətinin
formalaşması mərhələsini yaşayır. İnformasiya cəmiyyətinin əsas məqsədi,
bütövlükdə cəmiyyətin və ayrı-ayrı şəxslərin informasiya təlabatını ödəmək
üçün müasir informasiya texnologiyaları bazasında müxtəlif təyinatlı resursların formalaşdırlımasıdır. Ölkəmizdə də informasiya cəmiyyətinin qurulması
dövlət siyasətinin əsas prioritetlerindən biri kimi qəbul edilmişdir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ilk xarici səfəri kimi 2003-cü il
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dekabrın 12-də Cenevrədə İnformasiya Cəmiyyəti məsələləri üzrə Dünya Sammitində iştirak etmiş və Azərbaycan dövlətinin bu sahəyə diqqətini beynəlxalq
aləmə bir daha nümayiş etdirmişdir.
Elektron xidmət informasiyalaşdırılmış cəmiyyət quruculuğunun sosial
sifarişidir. Elektron xidmət uzaq məsafədən oxuculara daha dolğun informasiya
xidməti göstərərək bu xidmətin zaman və məkandan asılılığına son qoyur.
Elektron xidməti həyata keçirmək üçün üçün isə kitabxanalarda elektron
resurslar yaradılmalıdır. Bu gün artıq bir çox kitabxanalarımızda informasiya
təminatında yeni texnologiyalar tətbiq etməklə bərabər elektron məlumat
bazalarının, yəni elektron resursların yaradılması istiqamətində məqsədyönlü
tədbirlər görülür. Bu gün elektron resurslar – bütün növ elektron sənədinformasiya resursları müasir kitabxana sisteminin ayrılmaz bir hissəsinə
çevrilmişdir ki, bu məqsədlə də kitabxanalarda əsas diqqət yaradılmış və
yaradılacaq elektron resurslara yönəldilmişdir. Buna görə də elektron resursların yaradılması, istifadəsi, idarə olunması, saxlanılması bizdən, peşəkar kitabxanaçı kadrlardan bu sahəyə yeni yanaşma və daha çox məsuliyyət tələb edir.
Sumqayıt şəhər S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxanada da son illər oxuculara xidmət göstərilməsi prinsip etibarı ilə yeni səviyyəyə keçmişdir. Kitabxanada sənəd-informasiya resurslarının ayrılmaz hissəsi olan elektron resurslar
istifadəçilərə tam şəkildə təqdim edilir. Materialların toplanması, seçilməsi,
skan edilməsi, sistemləşdirilməsi üzrə aparılan böyük işlər sayəsində oxucular
kitabxananın elektron resurslarından keyfiyyətli və tam informasiya almaq
imkanı təşkil edilir.
Respublikamızda elektron kitabxananın yaradılması, kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması, müasir kitabxana-informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində də S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın təcrübəsi var. Müasir
dövrün tələblərini və oxucuların elektron informasiyaya olan tələbatını nəzərə
alaraq kitabxanamızın əməkdaşları aktual mövzularda elektron resurslar
hazırlayırlar. Hazırlanmış elektron resurslardan oxucular həm kitabxananın
(sumlib.az) saytında və sumgait.cls.az portalında, həm də kitabxanadaxili lokal
şəraitdə elektron resurslar zalında istifadə edirlər. Şəhərimizin xəbər portallarında, kitabxananın saytında və facebook səhifəsində istifadəçilərə hazırlanmış
elektron resurslar haqqında mütəmadi məlumat verilir. Mərkəzi kitabxanada və
kitabxananın filiallarında keçirilən İnformasiya saatlarında da oxucular kitabxananın əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış elektron resurslarla tanış edilir.
Kitabxanamızda bir neçə növ elektron resurs hazırlanır. Bunlar aşağıdakılardır:
- tammətnli elektron resurslar;
- elektron kitablar;
148

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
- elektron biblioqrafik göstəricilər;
- elektron məlumat bülletenləri;
- kitabxananın fondunda olan bir çox aktual çap nəşrlərinin elektron versiyaları (əsasən dövri nəşrlərdə çap olunmuş elmi və analitik-təhlili məqalələr).
Elektron resurslar Kitabxananın fondunda olan kitab, qəzet və jurnal
materiallan və əldə edilmiş arxiv sənədləri, eləcə də internet resurslarından
məqsədyönlü istifadə olunmaqla yaradılır. Kitabxanamızda elektron resurslar
aşağıdakı yollarla hazırlanır:
- materialın scan edilməsi;
- internetde mövcud olan resursun köçürülməsi;
- kitabxananın əməkdaşları tərəfindən kompüterdə yığılması.
Kitabxanamızda həmçinin oxucuların lokal istifadəsi üçün elektron kitabxana da mövcuddur. Elektron kitabxanamızda müxtəlif profilli və məzmunlu
1000-ə yaxın ədəbiyyat toplanıb. Lokal istifadə üçün nəzərdə tutulsa da, oxucuların tələbatına uyğun olaraq kitablar email vasitəsilə istifadəçilərə göndərilir.
Sumqayıt şəhər Mərkəzi Kitabxanasının biblioqrafik-informasiya fəaliyyətinin mühüm istiqamətlərindən biri də elektron biblioqrafik göstəricilər və
elektron məlumat bülletenlərinin hazırlanmasıdır. Kitabxanada hazırlanmış
biblioqrafik göstəricilər əsasən aktual mövzulara və görkəmli elm və
mədəniyyət xadimlərinə həsr olunur. Son illər hazırlanmış vəsaitlərdən “Molla
Pənah Vaqif – 300”, “Tofiq Quliyev – 100”, “Sultanməcid Qənizadə - 150”,
“El atası – Hacı Zeynalabdin Tağıyev”, Əliağa Şıxlinski – 150”, “Üzeyir
Hacıbəyov -130”, “Şah İsmayıl Xətayi”, “Rəşid Behbudov – 100” və s. misal
göstərmək olar.
Kitabxanamızda diyarşünaslıq xarakterli resursların hazırlanmasına xüsusi
önəm verilir. Geniş məzmun və prioritetliyinə görə xüsusi elektron layihə
şəklində işlənmiş “Heydər Əliyev Sumqayıtda”, “İlham Əliyevin Sumqayıta
səfərləri”, “Sumqayıt hadisələri 1988” adlı tammətnli elektron resursları buna
misal olaraq göstərmək olar. Oxuculara təqdim olunan“Heydər Əliyev Sumqayıtda”, “İlham Əliyevin Sumqayıta səfərləri” adlı elektron resurslarda dövlət
başçılarının Sumqayıta səfərlər çərçivəsində şəhərdə tikilən müəssisələrin,
sosial əhəmiyyətli obyektlərin təməlqoyma və açılış mərasimlərində iştirakı,
aparılan yenidənqurma və abadlıq işləri ilə tanışlığı, ictimaiyyət nümayəndələri
ilə görüşləri, bu görüşlər zamanı söylədiyi nitqləri, müraciətləri öz əksini
tapmışdır. “Sumqayıt hadisələri 1988” adlı tammətnli elektron resursda isə
istifadəçilərə 1988-ci il fevralın 27-28-də Sumqayıtda bədnam qonşularımızın
öz əli və təhriki ilə törədilən hadisələrə dair 30 il ərzində - (1988-2018-ci
illərdə) respublika və yerli mətbuatda dərc olunan məqalələrin tam mətni
təqqdim olunur.
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Diyarşünaslığa dair “Sumqayıt danışan tariximizdir”, “Sumqayıtın mədəni
həyatı”, həmçinin Sumqayıtın görkəmli şəxsiyyətlərinin həyat və fəaliyyətinə
həsr olunmuş “Əşrəf Veysəlli – 80”, “Feyzi Mustafayev-80”, “Vaqif İbrahim”
və s. elektron biblioqrafik göstəricilər də hazırlanmışdır.
Kitabxanada hazırlanan resursların digər bir növü isə məlumat
bülletenləridir. Kitabxananın fonduna daxil olan yeni nəşrlərin əsasında mütəmadi olaraq məlumat bülletenleri hazırlanır. Kitabxanada kitabxana-informasiya xidmətinin müasir formalarından istifadə olunaraq hazırlanan “Sumqayıtım”
məlumat bülleteni diyarşünaslıq xarakterli yeni biblioqrafik informasiyanı tələbatçılara operativ şəkildə çatdırmaq məqsədi ilə yaradılmışdır. Məlumat
bülleteni kitabxananın elektron kataloquna daxil edilmiş dövri mətbuat
materiallarının əsasında tərtib edilir.
Kitabxanamızın əməkdaşları tərəfindən dünyanın və ölkəmizin aparıcı
kitabxanalarının, ələlxüsus da bu gün 95 illik yubileyini qeyd etdiyimiz Milli
kitabxanamızın əhaliyə kitabxana-informasiya xidməti sahəsində müasir dövrdə əldə edilmiş nailiyyətləri, xüsusilə də elektron resursların və məlumat
bazalarının yaradılması sahəsindəki fəaliyyətləri ardıcıl izlənərək, sistemli
şəkildə öyrənilir. Bu da Sumqayıtda kitabxana işinin dayanmadan inkişafına
öz töhfələrini verir və verəcəkdir.
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Электронные ресурсы национальных библиотек в
эпоху цифровых технологий: формулирование и использование
Резюме: В докладе основное внимание уделяется задачам, стоящим
перед библиотеками в информационном обществе. Перечислены типы
электронных ресурсов библиотек, которые подготовлены для электронной службы, методы подготовки и способы общения с пользователями. В
этой сфере освещается опыт Центральной Библиотеки им. С. Вургуна
города Сумгайита.
Ключевые слова: электронный ресурс, информационное общество,
электронная служба
Electronic resources of national libraries in the digital age:
formulation and use
Abstract: The talk deals with the duties of Libraries in the case of informed
community. Some kinds of ready electronic resourses prepared for electronic
service in libraries, their preparation and delivery to users are enumerated as
well. The practice of the Central Library named after S.Vurgun in this sphere
is illuminated here.
Key words: electronic resourses, informed community, electronic service.
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TƏRANƏ RÜSTƏMOVA,
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının baş biblioqrafı,
AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı,
terane.mirzeyeva.rustemova@gmail.com
İNNOVATİV MÜSTƏVİDƏ AZƏRBAYCAN
BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIĞI:
REALLIQLAR VƏ PERSPEKTİVLƏR
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan biblioqrafiyaşünaslığının inkişaf problemlərindən bəhs edilir. Eyni zamanda qarşıya çıxan problemlərin həlli
yolları göstərilmişdir.
Açar sözlər: Biblioqrafiya, biblioqrafiyaşünaslıq, biblioqrafik fəaliyyət,
kitabxana işi, innovasiya
Elmin inkişaf istiqamətləri içərisində müxtəlif elm sahələrinin həm disiplinar, həm də multidisiplinar şəkildə şaxələnməsi elmi fəaliyyətin metodoloji və
konseptual səciyyələnməsinə müsbət təsirini göstərir. Azərbaycan biblioqrafiyaşünaslığının inkisaf mərhələlərinə nəzər saldıqda müəyyən problemlərin
olduğu ortaya çıxır.
Xüsusilə, multidisplinar istiqamətdə yeniliklərə cəhd edilsə də problemin
kökündən həll olunmaması nöqsan olaraq qalmaqdadır. Baxmayaraq ki, XX
əsrin sonları XXI əsrin əvvəllərindən etibarən Azərbaycan kitabxana işi sistemində xeyli yeniliklər və dəyişiklilər edilmişdir. Məsələn, kitabxanalarda elektron informasiya bazasının formalaşması, avtomatlaşdırılmış informasiya
axtarış sistemlərinin yaradılması, özəl kitabxanaların və pullu xidmətin yaranması vəya cəhd edilməsi, beynəlxalq elektron məlumat bazalarına girişin təmin
edilməsi və s.
Lakin, kitabxana fondlarının zənginləşdirilməsinə diqqət qədər, biblioqrafiyaşünaslığın problemlərinin çözülməsi ləng gedir. Bu da biblioqrafiya
sahəsindəki tarazlığın pozulamsına səbəb olur. Azərbaycan biblioqrafiyaşünaslığında və biblioqrafik fəaliyyətdəki həlli vacib problemər əsasən aşağıdakılardır:
- Ölkə üzrə vahid biblioqrafik standartın tətbiq edilməməsi;
- Eyni mövzu və şəxslər haqqında çoxsaylı təkrar biblioqrafik nəşlərin
hazırlanması;
- Biblioqrafik vəsaitlərin hazırlanmasında hər kitabxananın öz tərtib
qaydasının olması və qaydanın şəxslərə görə dəyişməsi;
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- Biblioqrafiyaşünaslıq elminə dair elmi tədqiqatların yetərsay olmaması;
- Mövzu ilə əlaqədar konfrans, seminar, dəyirmi masa, konqreslərin
qənaətbəxş olmaması;
- Elmi-biblioqrafik tədqiqatların geniş miqyasda aparılması üçün xarici
ölkə kitabxanalarına elmi ezamiyyələrin olmaması (məsələn, Saltıkov-Şedrin
ad. Moskva Dövlət Kitabxanası (Rusiya), Tbilisi Dövlət Kitabxanası (Gürcüstan), Tehran və Təbriz Milli Kitabxanaları (İran) və s. ölkə kitabxanalarında
mövcud olan Azərbaycan kitabları, qiymətli və nadir sənədlər haqqında müxtəlif mövzularda tədqiqatların aparılaraq onların elmi-monoqrafik biblioqrafiyalarının hazırlanması);
- İstinad biblioqrafiyalarının hazırlanmaması;
- Elektron biblioqrafiyaların tərtib edilməməsi;
- Profesional və peşəkar biblioqrafların qeyri-profildə işlədilməsi və adı
çəkilən sahəyə qeyri-ixtisas kadrların cəlb edilməsi;
- Vahid Biblioqrafik Mərkəzin vəya Azərbaycan Milli Biblioqrafiya
Mərkəzinin yaradılmaması;
- Azərbaycan Bioqrafiya Cəmiyyətinin yaradılmaması;
- Azərbaycan Bioqraf və Biblioqraflar Dərnəyinin olmaması;
- Ölkə üzrə nəşr edilən bütün sənəd kütləsini tam əhatə edən Mərkəzin
olmaması (baxmayaraq ki, vaxtilə Kitab Palatası adlı qurum bu işin öhdəsindən
gəlirdi və hazırda Axundov adına Milli Kitabxanada fəaliyyətini qismən bərpa
etmiş olsa da fəaliyyəti (obyektiv-subyektiv səbəblərdən dolayı) qənaətbəxş
deyildir);
- Beynəlxalq təcrübə mübadiləsinin ləngiməsi;
- Səriştəsiz mütəxəsislərin bu sahədə çalışması və s.
Sadalanan və qarşıda duran digər problemlərin həlli yolları içərisində ən
önəmlisi biblioqrafiyaşünaslıq elminə həvəs göstərən və öz peşəsinə vurğun
olan, onun bütün elmi aspektlərini mükəmməl bilən kadrların bu işə cəlb edilməsi, eyni zamanda öz müsbət təsdiqini tapmış milli və beynəlxalq təcrübənin
tətbiq edilməsidir.
Azərbaycan biblioqrafiyaşünaslığının inkişaf perspektivləri baxımından
innovativ müstəvidə yüksəlməsi zamanla dünya biblioqrafiya elminə də töhfəsini verəcəkdir. Belə ki, beynəlxalq təcrübə və mübadilə əsasında multidisplinar biblioqrafik informasiya resurslarının (məsələn, biblioqrafik istinad və
elektron biblioqrafik mənbələrin tərtibi) hazırlanması buna zəmin yaradacaqdır.
Həmçinin Azərbaycan biblioqraflarının nəzəri ideya və təcrübi nailiyyətlərinə istnadlar ediləcəkdir. Məsələn, gələcəkdə bir vəya bir neçə xarici ölkə
biblioqraf və bioqrafları ilə müştərək universal xarakterli biblioqrafik resurslar
tərtib etmək mümkündür. Hələ ki, dünya biblioqrafiya təcrübəsində bu tətbiq
edilməmişdir. İlk olaraq bu ideyanın Azərbaycan biblioqraflarının innovativ
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ideya olaraq beynəlxalq layihə formasında həyata keçirərək bir ilkə imza ataraq
uğur qazanmalarına səbəb ola bilər. “Dünya biblioqrafiyası” seriyası adı altında
bu cür biblioqrafik vəsaitlərin nəşrini reallaşdırmaq olar. Məsələn, “Azərbaycan - Türkiyə - İran. Tarix elmləri bütünlükdə (Vətən tarixi. Arxeologiya.
Etnoqrafiya). Biblioqrafik resurslar göstəricisi” və ya “İqtisadiyyat elmləri
bütünlükdə. (Vətən iqtisadiyyatı. Sənaye. Kənd Təssərrüfatı). Biblioqrafik
resurslar göstəricisi” adlı biblioqrafik vəsaiti hazırlamaq üçün hər ölkə biblioqrafları öz ölkələrində adları çəkilən digər ölkənin mövzu ilə əlaqədar bütün
ilkin və ikinci dərəcəli mənbərlərin biblioqrafik monoqrafiyasını (ənənəvi və
elektron qaydada) tərtib edib həmin ölkəyə təqdim etməlidirlər. Həmin ölkələr
də analoji tərtibi Azərbaycan üçün göndərməlidir. Beləliklə, nəticədə hər 3 ölkə
kitabxana və informasiya mərkəzlərində ümumilikdə tarixlə vəya iqtisadiyyatla
bağlı bütün sənəd kütləsi haqqında elmi biblioqrafik qaydada məlumat əldə
edərək faydalanmaq mümkün olacaqdır. Bu da vaxt itkisinin qarşısını almaqla,
informasiya tələbatçıları üçün geniş biblioqrafik imkanlar açacaqdır.
Eyni zamanda dünyaca mötəbər Kitabxana və Biblioqrafiya Təşkilatlarının
(İFLA, YUNESKO-nun Elm və Təhsil Bölməsi və s.) beynəlxalq konfrans və
digər tədbirlərinin Azərbaycanda keçirilməsini təklif etmək. Bununla həm milli
biblioqraflarımızın maadiyyat və s. səbəblərlə xarici ölkələrlə gedə bilməmələrinin qarşısı qismən aradan qalxacaq, Azərbaycanda həmin tədbirlərdə iştirak
və çıxış etmələrinə təkan veriləcək, həm də xarici kitabxançı-biblioqraf-bioqraf
mütəxəssislərin Azərbaycan kitabxana və biblioqrafiya informasiya mühüti
haqqında real məlumat əldə etmək imkanları olacaqdır.
Nəticə etibarilə qeyd etdiyimiz aktual məsələlər Azərbaycan biblioqrafiyaşünaslığının real problemlərinin həll edilərək perspektiv innovasiyasına səbəb
olacaqdır.
Азербайджанская библиографоведение в области инноваций:
реалии и перспективы
Резюме: В статье рассматривается проблемы развития азербайджанской библиографии. В то же время показаны пути решения проблем.
Ключевые слова: Библиография, библиографоведение, библиографическая деятельность, библиотечная работа, инновация
Azerbaijan biblioqraphy studies in the field of innovations:
realities and perspectives
Abstract: The article deals with the problems of the development of the Azerbaijani bibliography. At the same time are shown ways of solving problems.
Key words: Bibliography, bibliography studies, bibliographic activity, library
work, innovation
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AZƏRBAYCAN MİLLİ KİTABXANASINDA ONLAYN
XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏNİN TƏŞKİLİ VƏ TƏDQİQİ
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Milli Kitabxanasında oxuculara təklif edilən məsafədən xidmət növlərindən bəhs edilmiş,online xidmətin istifadəçilər üçün yararlılıq səviyyəsi və oxucuların onlardan istifadə xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.
Açar söz: Milli Kitabxana, oxucu, oxuculara xidmət, biblioqrafik sorğu,
onlayn xidmət, virtual sifariş, metodiki xidmət
İnnovativ kitabxanalar, elektron sosial mühit, ictimaiyyətdə daim yenilənən və zəngin informasiya axını, onun əldə edilməsi üçün alternativ vasitələrin
çoxluğu müasir dünyada öz müsbət və mənfi tərəfləri ilə mövcuddur. Bu
informasiya axını mütaliəyə maneə yaradırmı? Elektron mütaliə vasitələrinin,
yaxud elektron kitabxana modullarının statistik göstəriciləri müxtəlif məqsədli
kitab mütaliəsinin yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyini göstərir.
Milli Kitabxananın fondunda 4 591 953 nüsxə ədəbiyyat mühafizə olunur,
kitabxananın oxucularının sayı 143 627 nəfər olmuş, il ərzində oxucu davamiyyəti 194 777 nəfərə, kitab verilişi isə 1102 658 nüsxəyə çatmışdır. Gündən-günə
artmaqda olan virtual oxucuların sayı 980 minə yaxın, il ərzində isə virtual oxucularımızın sayı 77 705 nəfər olmuş, saytımıza və elektron bazalarımıza 3 048
910 giriş olmuşdur. Ötən illərlə müqayisədə bu göstəricilərin yüksəliş tempi
təbii ki, Milli Kitabxananın kitab təbliği, mütaliənin kütləviləşdirilməsi, əhalinin, xüsusilə də gənclərin kitabxanaya cəlb edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi yeni layihələrin uğurlu nəticəsidir. Eyni zamanda il ərzində kitabxanaya
23 052 nüsxə ədəbiyyat daxil olmuş, onun 15 624 nüsxəsi Azərbaycan, 4112
nüsxəsi rus, 3316 nüsxəsi isə xarici dildə olmuşdur.
Azərbaycan Milli Kitabxanasında həyata keçirilən bütün iş proseslərinin
mərkəzində “oxucu məmnuniyyəti” prinsipi durur. Buna görə istifadəçilərə
zaman və məkan baxımından kömək məqsədilə müxtəlif istiqamətli xidmət
növləri yaradılmışdır. Təklif edilən onlayn xidmətlərin və elektron resurslardan
istifadənin tədqiqi bilvasitə virtual sifariş, metodik xidmət, biblioqrafik sorğu
xidmətləridir.
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2015-ci ildən kitabxanamızda biblioqrafik onlayn sorğu xidməti həyata
keçirilir. Biblioqrafik sorğu xidməti Milli Kitabxananın öz oxucularına göstərdiyi məsafədən xidmət növlərindən biridir və bu bölmə kitabxanamızın elektron səhifəsinin “Onlayn xidmət” pəncərəsində yerləşdirilmişdir. İstifadəçilər
bölməyə daxil olmaqla kitabxanaya gəlmədən, iş və ya yaşayış yerindən ayrılmadan internet vasitəsilə konkret nəşrin (kitab, jurnal, qəzet. not və s.) fondda
olub-olmaması haqqında sorğu göndərməklə məlumat əldə edə bilirlər. Bu
virtual xidmət vasitəsilə bütün oxucular müvafiq mövzular üzrə kiçik ədəbiyyat
siyahılarının tərtibi və s. barədə sorğularını Milli Kitabxanaya ünvanlayır və ən
qısa müddətdə öz sorğularına cavab ala bilirlər (3).
Kitabxanada biblioqrafik sorğunun effektivlilik və operativliyini yoxlamaq
məqsədilə oxucuların sorğularının kitabxana əməkdaşları tərəfindən rəsmi qeydiyyatı həyata keçirilir. Qeydiyyat zamanı sorğu göndərən şəxsin ad, soyadı,
sualı, sorğunun göndərilmə tarixi və saatı, kitabxanaçının cavabı və cavablandırma tarixi, saatı və dəqiqəsi qeyd olunur. Bundan əlavə, verilmiş “yox”
cavablarının qeydiyyatı kitabxana fondunun növbəti komplektləşdirilməsində
əhəmiyyətli rol oynayır.
Məsafədən biblioqrafik sorğu xidməti fəaliyyətə başladığı ilk ildə 42 nəfər
tərəfindən 53 sorğu göndərilmişdir. Bu sorğulardan yalnız ikisi kitabxana xidmətinə aid olmuşdur. Digər sorğular isə kitabxana fondunda hansısa kitab və
məqalələrin, yaxud qanunların mövcud olub olmamasını müəyyənləşdirmək
məqsədilə göndərilmişdir.
Suallar əhatəliliyinə görə müxtəlif mövzu və dillərdə olmuşdur. Lakin
onların böyük əksəriyyəti Azərbaycan və rus dillərindədir. Sualların xüsusi
yazılı qeydi aparılmış və xidmət analitik təhlil edilmişdir.
Kitabxanamızda həyata keçirilən məsafədən xidmət növlərindən biri də
virtual sifarişdir. 1927-ci ildən fəaliyyət göstərən “Biblioqrafik və elektron
informasiya xidməti” şöbəsinin tərkibində 2008-ci ilin mart ayından oxuculara
alternativ xidmət növü kimi təklif edilməkdədir. Virtual xidmət vasitəsilə rayon
və şəhər MKS-lərinin fondunda olmayan ayrı-ayrı kitablardan (bədii ədəbiyyat
istisna olmaqla) müəyyən hissənin, fəslin, dovri və ardı davam edən nəşrlərdə,
elmi əsərlərdə, məcmuələrdə dərc olunmuş məqalələrin elektron versiyasının
yerlərə çatdırılması həyata keçirilir. Milli Kitabxanada olmayan kitabların,
dissertasiyaların elektron variantı sifarişlə (sifariş pulludur) Rusiya Dövlət
Kitabxanasından da əldə edilə bilir (1, s. 37).
Kitabxananın üzvü olan hər bir oxucu bu bölməyə daxil olmaqla kitabxanaya gəlmədən internet vasitəsilə kitab, jurnal və qəzet sifariş verə bilir. İstifadəçi istənilən kitab (lazımi ədəbiyyatın şifrəsi kitabxananın elektron kataloquna
daxil olmaqla əldə edilir) və ya dövri mətbuat materialını seçərək oxuculara
təqdim olunmuş və həmin səhifədə yerləşdirilmiş anketi (blankı) doldurub
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təsdiq etdikdən sonra sifariş verir. Elektron kataloqdan verilən sifarişlər dərhal
icra olunur və oxucuya məlumat verilir. Şifrəsi məlum olmayan ədəbiyyat üzrə
sorğular isə bir saat ərzində cavablandırılır.
Bu sorğu növünün də mütəxəssislər tərəfindən xüsusi olaraq qeydi aparılır.
Lakin mütəxəssisin virtual sifarişlər üçün qeydlərində yalnız tarixlər əks olunmaqla gün ərzində kitabxanaçının virtual qəbul etdiyi sifarişlər (oxucu bilet
nömrəsi və adı, soyadı) öz əksini tapır. İstifadəçilərin ünvanladığı sorğular üzrə
tədqiqatların daha dolğun və informativ həyata keçirilməsi üçün bir sıra qeyridəqiqliklərin aradan qaldırılmasına ehtiyac vardır.
Kitabxanamızda həyata keçirilən növbəti onlayn xidmət olan, Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsi tərəfindən yerinə yetirilən virtual metodik xidmətdə istifadəçilərə metodik tövsiyələr verilir. Artıq illərdir fəaliyyət göstərən
bu onlayn xidmət növündən əsasən bölgələr üzrə Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana
Sistemlərinin əməkdaşları yararlanırlar. Qeydə alınmış statistik göstəricilərdən
məlum olur ki, müraciət edilmiş 1300-dən artıq elektron məktubda daha çox
kadrlar aşağıdakı istiqamətlər üzrə tövsiyələrə ehtiyac duymuşdurlar:
1. ALİSA proqramı haqqında
2. Kitabxanalarda kütləvi tədbirlərin təşkili haqqında
3. 2013-cü ildə qəbul edilmiş “İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işi üzrə
standartlar sistemi” haqqında
4. 2016-cı ildə təşkil edilmiş “Açıq kitabxana” haqqında
5. Milli Kitabxananın lokal şəbəkəsində yerləşdirilmiş elektron resurslar
haqqında
6. İş planı haqqında və s.
Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin dəstəyi ilə “Ultra” şirkəti tərəfindən ALISA (Automated Library
System of Azerbaijan) mərkəzləşdirilmiş avtomatlaşdırılmış kitabxana sistemi
hazırlanmış və bütün region kitabxanalarında tətbiq edilməkdədir. Kitabxanamızın əməkdaşları bu proqram ilə əlaqədar “Avtomatlaşdırılmış Kitabxana
Sistemlərində MARC 21 formatının tətbiqi qaydaları (ixtisarla)” adlı metodik
vəsait tərtib etmişdir.
Mütaliənin əhəmiyyətini və onun insan həyatındakı mühüm rolunu nəzərə
alaraq, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin sistematik və daha effektiv
olması üçün mütaliənin təbliğini özündə əks etdirən sosial layihələrin respublika üzrə reallaşdırılması üçün bir neçə tədbirlər planı hazırlanmışdır (4, s.3).
Bu planın tərkib hissələrindən biri olan Milli Kitabxanada təşkil edilmiş “Açıq
kitabxana” layihəsi region kitabxanaları tərəfindən də maraqla qarşılanmışdır.
Layihənin region kitabxanalarında da həyata keçirilməsi arzusundan irəli gələ157
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rək kitabxanamıza müraciət olunan ən çox suallar içərisində “Açıq kitabxana”
layihəsinin təcrübi əhəmiyyətinin öyrənilməsi məsələsi də durur.
Hazırda oxucular kitabxanamıza və əməkdaşlara yalnız bu üç məsafədən
xidmət vasitəsilə müraciət etmirlər. Əlavə olaraq sosial şəbəkələr üzərindən də
müxtəlif suallar daxil olmaqdadır.
Onlayn xidmətlərin yararlılıq, operativlik səviyyəsi, oxucuların informasiya mədəniyyətindəki mövqeyi, xidmətin keyfiyyəti və s. kimi bir çox məsələləri dəyərləndirmək məqsədilə Kitabxanaşünaslıq elmi-tədqiqat şöbəsi tərəfindən
oxucular arasında anket-sorğusu həyata keçirilmişdir. Məqsədlərdən biri də
bütün bu deyilənlərlə yanaşı oxucuların fikir və tələblərinə uyğun vacib
dəyişikliklər etməyə imkan yaratmaqdır.
“Onlayn xidmətlərdən istifadə” adlı anket-sorğu dörd oxu zalı üzrə 50
nəfər istifadəçi arasında aparılmışdır. Anketin 24 ədədi Ümumi Oxu Zalında, 5
ədədi Texniki elmlər zalında, 10 ədədi Humanitar elmlər zalında və 11 ədədi
Dövri mətbuat zalının oxucuları tərəfindən cavablandırılmışdır. Onlardan
yalnız biri cavablandırılmamışdır.
Sorğu iştirak edən auditoriya müxtəlif yaş qrupunu əhatə etmişdir. Daha
dəqiq belədir:
0-dən
kiçik

0 - 25

4

9

26 - 35
7

36 - 45
6

46-55

56-dan
yuxarı

6

7

Sorğu iştirakçılarının təhsil göstəriciləri də müxtəlifdir:
Orta - 2
Orta ixtisas - 0
Natamam ali - 11
Ali - 33

Sorğuda iştrak etmiş oxucuların sosial tərkibində humanitar profil daha çox
üstünlük təşkil etmişdir.
Fəlsəfə və psixologiya - 13
Din - 4
Sosial elmlər - 7
İncəsənət - 2
Dil və dilçilik - 12
Təbii elmlər və riyaziyyat - 3
Texnoligiya - 4
Ədəbiyyat - 14
Coğrafiya- tarix - 7
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Tibb - 3
Digər - 7
Anketdə yer almış ilk üç sual iştirakçıları öyrənmək məqsədilə verilmişdir.
Sorğunun növbəti iki sualı isə birbaşa onlayn xidmətin oxucular tərəfindən
istifadə vəziyyətinin öyrənilməsi ilə əlaqədardır.
“4. Kitabxananın saytında yerləşdirilmiş onlayn xidmətlərdən istifadə
edirsinizmi?” sualına verilmiş “bəli” və “xeyr” cavabları kəmiyyət
baxımından eynidir.
Bəli

Xeyr

22

22

Məlumatım yoxdur
4

Lakin bu cavabların sayca eyni olmasına baxmayaraq verilmiş növbəti “5.
Daha çox hansı növündən istifadə edirsiniz?” sualında cavablar tam fərqlidir.
Virtual sifariş
2

Biblioqrafik sorğu
21

Metodik xidmət
10

Sualların cavablandırılmasına oxucu qrupuna görə nəzər yetirək. İlk öncə
onu qeyd edək ki, Ümumi oxu zalının oxucu heyəti bakalavr, magistr, yaxud
orta ixtisas məktəblərinin tələbələri, abituriyentlərdir. Sorğumuzda Ümumi oxu
zalının istifadəçilərindən 24 nəfər iştirak etmişdir ki, bunlardan yalnız bir nəfər
orta təhsilli, digərləri bakalavr, magistr kimi ali təhsilli oxucular olmuşdur.
“Kitabxananın saytında yerləşdirilmiş onlayn xidmətlərdən istifadə
edirsinizmi?” sualının ümumi nəticəsi
 12 nəfər “Bəli”
 10 nəfər “Xeyr”
2 nəfər “Məlumatım yoxdur” bəndini seçmişdir. Digər maraqlı bir məsələ “Xeyr”cavabını vermiş 10 nəfərdən 4-cü sualın məntiqi davamı olan 5-ci
“Daha çox hansı növündən istifadə edirsiniz?” kimi növbəti sualda 4 nəfər
heç bir bəndi qeyd etməmiş, 6 nəfər isə “biblioqrafik sorğu” və “metoduk
xidmət” növünü seçmişdir.
On nəfərin iştirak etdiyi “Humanitar elmi zal”ın oxucularından yeddi
nəfəri dördüncü suala “Bəli” cavabı vermişdir. Onlardan hamısı “Biblioqrafik
sorğu” xidmətinin istifadəçiləridir. Digər “Xeyr” cavabı verən üç nəfərdən ikisi
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yenə “Biblioqrafik sorğu” bəndini qeyd etmişdir.
“Texniki elmlər zalı”nda iştirakçı 5 nəfər ali təhsilli oxucudan 3 nəfər
“xeyr”, 2 nəfər “bəli” cavabını qeyd etmişdir. “Bəli” cavabını seçən hər iki
nəfər “biblioqrafik sorğu” bəndini qeyd etmişdir.
“Dövri mətbuat zalı”nda bu sorğuda 10 nəfər oxucu iştirak etmişdir.
Onlardan yalnız bir nəfər müsbət cavab vermişdir (Biblioqrafik sorğu). 2 nəfər
4-cü suala cavab verməsə də, beşinci sualda “Biblioqrafik sorğu” bəndini
cavablandırmışdır. Digər iki nəfər “Metodik xidmət” bəndini qeyd etmişdir. İki
nəfər isə “Məlumatım yoxdur” kimi cavablandırmışdır.
Sorğunun növbəti mərhələsində oxucuların onlayn xidmətlərdən istifadə
məqsədləri araşdırılmışdır. Əldə edilmiş ümumi nəticə belədir:
 Dünya görüşünün artırılması - 2
 Biliyə yiyələnmək - 7
 Gündəlik qəzet oxumaq
 Materialların tez tapılması üçün - 6
 Vaxta qənaət etmək
 İmtahana hazırlıq - 3
Xidmətin operativliyinin yoxlanması məqsədilə verilmiş “Xidmətin operativliyindən razısınızmı? sualında isə nəticələr müsbətdir.
 Bəli - 39
 Xeyr - 0
 Qismən - 5
“8. Daha hansı onlayn xidmətlərdən yararlanmaq istərdiniz? Təklifləriniz” kimi sonuncu sualda oxucular daha çox pdf mətnlərin kitabxanadan
kənar ümumi oxucu kütləsi üçün yayımlanmasını arzu etdiklərini bildirmişlər.
Digər təkliflər isə belədir:
 audio kitabların daha çox olması - 2
 xarici kitabların çox olması - 5
 pdf materiallardan istifadə - 6
 onlayn xidmətinin təkmilləşdirilməsi - 4
 kitabxanaya gəlmədən kitabların oxunması - 5
Kitabxanamızın onlayn xidmətləri ilə əlaqədar aparılmış sorğu-anketin
ümumi nəticələrinə və digər onlayn xidmətlərin qeydiyyatının aparıldığı rəsmi
sənədlərə nəzər saldıqda hər üç məsafədən xidmət növünün oxucular tərəfindən
geniş istifadə edildiyini və bu vasitələrlə onların geniş imkanlara malik
olduğunu görmək olur.
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Организация и исследование использования онлайн-услуг в
Национальной Библиотеке Азербайджана
Резюме: В статье описываются виды услуг, предлагаемых читателям в
Национальной библиотеке Азербайджана, уровень полезности для
пользователей онлайн-сервисов и особенности использования читателей.
Ключевые слова: Национальная библиотека, читатель, читательский
сервис, библиографический опрос, онлайн-сервис, виртуальный заказ,
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Organization of use and research of online services in Azerbaijan
National Library
Abstract: The article describes the types of services offered to readers in the
National Library of Azerbaijan, the level of usefulness for online service users,
and the peculiarities of using readers.
Key words: National Library, reader, readers service, bibliographic survey,
online service, virtual order, methodological service
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Xülasə: Məqalə müasir dövrdə kitabxanalarda təbiət elmləri üzrə informasiya resurslarının timsalında ölkə kitabxanalarında biblioqrafik bazaların yaradılması üsullarından, bu sahədə dünya təcrübəsindən bəhs edir.
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Giriş
Azərbaycanda Təbiət elmlərinin əsaslı inkişafının başlanğıcı XIX əsrin II
yarısı XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Bu da öz növbəsində təbiətşünaslıq
sahəsində elmi tədqiqatların, araşdırmaların artmasına gətirib çıxardı ki, nəticə
olaraq təbiət elmlərinə dair ədəbiyyatın nəşri artmağa başladı. Bu və ya digər
bir elm sahəsi ilə bağlı informasiya resurslarının artımı isə biləvasitə olaraq
kitabxana işinə də öz təsirini göstərir və beləliklə kitabxanalarda resurs və
sorğu çoxluğu, texnika sahəsində yeniliklər müvafiq olaraq bütövlükdə
kitabxana işinin inkişafı tələbini ortaya qoyur.
Kitabxanaşünaslıq elminin mühüm qolu olan biblioqrafiyaşünaslıq elminin
də inkişaf başlanğıcı məhz bu dövrlərə təsadüf edir. Belə ki, XIX əsrin
sonlarına kimi biblioqrafiya isnad olunmuş ədəbiyyatın siyahısı anlamında,
informasiya resurslarının elmlər təsnifatı üzrə sistemləşdirilməsi kimi də başa
düşülürdü. Eyni zamanda nəşriyyatların nəşr edəcəkləri materialların siyahısı,
kitabxanaların fondunu əhatə edən resursların əlifba ilə, xronoloji və s
göstəricilərə görə qruplaşdırılması kimi də istifadə olunurdu.
Tarixən biblioqrafiya “kitab haqqında elm” və ya “kitab haqqında bilik”
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anlamlarında kitabxana işinin bir fəaliyyət sahəsi kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Biblioqrafiya tarixən bir neçə növü mövcud olsa da müasir biblioqrafiya əsasən iki istiqamətdə daha çox fəaliyyət göstərir:
1. Analitik biblioqrafiya
2. Təsviri biblioqrafiya
Analitik biblioqrafiya mövzu üzrə, şəxslər və xronologiya üzrə müəyyən
zaman aralığında nəşr olunmuş, gələcəkdə nəşri nəzərdə tutulan, eyni zamanda
yeni nəşr olunmuş informasiya resursları haqqında məlumat vermək məqsədilə
xüsusi texnika ilə əlifba və xronologiyaya əsasən qruplaşdırılan və yaradılan
biblioqrafik təsvirlər toplusudur. Başqa dillə desək biblioqrafiyanın bu növü
araşdırmaçılara, alimlərə lazım olan bu və ya digər sahəyə dair müvafiq zaman
kəsiyində mövcud ədəbiyyatı izləməyə və əldə etməyə yardımçı olur. Biblioqrafik göstəricilər, siyahılar, xülasələr, biblioqrafik monoqrafiya və köməkçi
göstəricilər analitik biblioqrafiyanın əsas tipləri hesab olunur.
Biblioqrafik verilənlər bazaları
Müasir dövrdə biz analitik biblioqrafiyanın dar anlamda öz yerini istifadə
olunmuş ədəbiyyat siyahılarına, biblioqrafik göstəricilərə, geniş anlamda isə
elektron biblioqrafik verilənlər bazalarına verdiyinin şahidi oluruq. Məqsəd və
istifadəçi istiqamətinə görə verilənlər bazalarını iki yerə aylırmaq mümkündür
ki, İstifadəçilər üçün nəzərdə tutulan tam mətnli jurnal verilənlər bazaları, tam
mətnli kitab verilənlər bazaları, biblioqrafik verilənlər bazaları, biblioqrafikistinad verilənlər bazaları; statistik verilənlər bazaları ümumaçıq verilənlər
bazalarını və s. göstərmək olar.
Verilənlər bazası-əlaqəli məlumatların təkrara yol vermədən toplanmasını
və istifadəsini təmin edən məlumat bazalarıdır. Informasiyalaşdırma sahəsində
biblioqrafik bazalar geniş tətbiq olunmaqdadır ki, bunlar da müəyyən olunmuş
qaydalar əsasında yaradılır. Dünyaca məşhur elektron biblioqrafik verilənlər
bazası kimi OCLC Worldcat-i göstərmək olar. Azərbaycanda vahid elektron
biblioqrafik baza rolunu oynayan baş kataloq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan
Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı
üzrə Dövlət Proqramı»nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının 2.2-ci
bölməsini əsas tutaraq Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin və M.F.Axundov adına Milli kitabxananın təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Bu kataloqu yaratmaqda məqsəd ölkədə kataloqlaşdırma sistemini
inkişaf etdirmək, biblioqrafik yazıların keyfiyyətini yüksəltməklə bərabər
onlara nəzarəti mərkəzdən idarə edə bilmək, ən əsası vahid milli biblioqrafik
bazanın yaradılması missiyasını yerinə yetirməkdən ibarətdir. Toplu kataloq
bütün elm sahələri ilə yanaşı təbiət elmlərinə dair informasiya resurslarını da
əhatə etməkdədir. Kataloqun formalaşmasında ölkənin bir sıra kitabxanaları, o
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cümlədən Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana sistemləri, AMEA-nın Mərkəzi Elmi
Kitabxanası, ADA Universitetinin Kitabxanası, C. Cabbarlı adına Gənclər
Kitabxanası, Polis Akademiyasının Kitabxanası və s. Kitabxanalar yaxından
iştirak edir.
Təbiət elmləri üzrə tam mətn verilənlər bazalarının formalaşdırılması
prinsipləri.
İnformasiya istifadəçiləri üçün nəzərdə tutulan verilənlər bazaları Azərbaycan informasiyalaşdırma təcrübəsində işlənib hazırlanılmasa da informasiya
istifadəçilərinin tələbatını nəzərə alaraq kitabxanalar və informasiya resurs
mərkəzləri bu cür xarici bazalara abunə yazılaraq onlardan istifadəni istifadəçilərinin ixtiyarına verməkdədir.
Dünya miqyasında təbiət elmləri üzrə informasiya məlumat bazaları kifayət qədərdir. Məsələn təbiət elmlərindən kimya, biologiya, sahəsində Böyük
Britaniyanın Kimya Cəmiyyətinin Analytical Abstracts bazasını, Amerikanın
Analytical sciences digital library, Beilstein database, Biological Abstracts,
BioOne, Merck index, PubChem, The zoological record kimi bazaları
göstərmək olar.
Azərbaycanda informasiya istifadəçilərinə informasiya xidməti sahəsində
məlumat bazalarının yaradılması məsələsi nəzəri olaraq qismən araşdırılsa da
bu sahə təcrübədə tətbiq edilməmişdir. Bu kimi bazaların yaradılması kitabxana mütəxəssiləri ilə informasiya texnologiyalarında çalışan mütəxəssislərin
komanda işi tələbini ortaya qoyur. Belə ki, verilənlər bazalarının formalaşdırılması iki mərhələdə həyata keçirilir.
1. Məntiqi dizayn mərhələsi
2. Fiziki dizayn mərhələsi
Hər bir dizayn mərhələsi də öz növbəsində müəyyən olunmuş mərhələlərdən təşkil olunmuşdur. Belə ki, məntiqi mərhələdə məlumat bazasının struktural forması axtarışın əsas ünsürləri, materiaların qruplaşdırılma kriteriyaları və
s. məsələlər kitabxana-biblioqrafiya sahəsindəki mütəxəssislərin bilik və
təcrübəsinin vəhdəti sayəsində formalaşdırılır. Bu mərhələyə daxildir:
a. Mövzunun müəyyən edilməsi
b. Məlumat bazasından istifadə edəcək istifadəçi kontingentinin maraqlarının nəzərə alınması
c. Bazanı formalaşdıracaq verilənlərdən tələb olunacaq xüsusiyyətlərin
müəyyənləşdirilməsi
d. Gələcəkdə gərəkli olacaq hesabat formalarının müəyyən edilməsi.
e. Bazada aparılacaq axtarışlara kömək məqsədilə axtarış ünsürlərinin
müəyyənləşdirilməsi.
Fiziki dizaynın mərhələlərini formalaşdırmaq isə informasiya-texnologiyaları sahəsindəki mütəxəsislərin öhdəsinə düşür və aşağıdakı məsələləri əhatə
edir:
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a. Məlumat bazasının fiziki olaraq formalaşdırılması
b. Yaranmış texnoloji problemlərin həlli
c. Məlumat girişinin və istifadə imkanlarının təmini
d. İstifadəçi interfeysinin formalaşdırılması
e. Məlumat bazasından istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə dəstək proqramlarının yazılması
f. Bazanın istifadəsi zamanı yaranan çatışmamazlıqların aradan qaldırılması.
Dünya miqyasında hər bir verilənlər bazası formalaşdırılarkən komissiya
heyəti tərəfindən təşkil olunmuş tələblər və kriteriyalara uyğun olaraq bazada
informasiya resursları (tam mətnli jurnal, tam mətnli kitablar, məqalələr və s.)
yerləşdirilir. Məsələn, Təbiət elmlərinə aid məlumat bazası formalaşdırılırsa,
bazada yer alacaq resurslar təbiət elmlərinin aktual mövzularını əhatə etməsi,
informasiya istifadəçilərinin tələblərini ödəməsi, elmi yenilikləri özündə
təzahür etdirməsi kimi nüanslar diqqətə alınır. Hər bir bazanın tələbləri fəqli və
özünəxas ola bilər. Əsasən informasiya resursları seçilərkən əsasən aşağdakı
keyfiyyətlər nəzərə alınır:
Jurnalın və ya kitabın daxili keyfiyyəti. Adətən bu kriteriyalar əsas tutulur:
mövzunun aktuallığı, əhəmiyyətliliyi, istifadəçi kontingentinin maraq əhatəsinə
uyğunluğu və s.
Redaktə işinin keyfiyyəti. Bazaya müraciət edən jurnalda, məqalə və ya
kitabda yer alan məlumatların obyektivliyinə, keyfiyyətinə dəyər qatan
redaksiya xüsusiyyətlərinin qənaətbəxş olması mühüm hallardandır.
Resursun keyfiyyəti İnformasiya resursunda səhifə nizamlanması, qrafiki
elementlərin və fotoların keyfiyyətli olmasının vacibliyi.
Dil faktoru. Yayım dilinin beynəqxalq dil olması baxımından ingilis
dilində olması üstün tutulsa da bazanın təklif etdiyi digər dillərdə də materialın
təqdimatı mümkündür.
Nəşr yeri. Adətən informasiya resursları nəşr olunma yerindən asılı olmayaraq seçilir.
Beləliklə, bütün bu kimi qanunauyğunluqlara riayət edərək ölkə təcrübəsində gələcəkdə təbiət elmləri ilə yanaşı bütün elm sahələrinə dair bazaların
yaradılması mümkündür.
Təsviri biblioqrafiya ayrılıqda tipindən və növündən asılı olmayaraq
bütün nəşr nümunələrinin qəbul olunmuş qanunauyğunluqlara əsasən müəyyənləşdirilmiş təsnifat və standartlara əsasən təsvirini təmin etmək məqsədi
daşıyır. Ənənəvi kataloqdan fərqli olaraq informasiya resursları müəyyən
olunmuş qaydalara görə inteqrallaşdırılmış kitabxana sistemləri vasitəsilə
biblioqrafik təsvir edilərək elektron kataloqa daxil edilir və beləliklə elektron
kataloq formalaşır. Təsviri biblioqrafiyanın formalaşmasında mühüm rol
oynayan nüanslara və qanunauyğunluqlara nəzər yetirək:
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Kataloqlaşdırma və Online Public Access Catalogue - OPAC – Kitabxana kataloqu istifadəçilərin kitabxananın axtarış sistemlərinə daxil olub asanlıqla axtarış etməsinə və fondda lazımi ədəbiyyatın mövcud olub olmamasını
müəyyənləşdirməyə imkan verir. Bildiyimiz kimi kitabxana kataloqları ənənəvi
və elektron olmaqla iki qismə ayrılır. Texnologiyanın inkişafı ilə neçə əsrlik
ənənəvi kataloqlar elektron kataloqlarla əvəzlənsə də ümumilikdə bu iki nəsil
kataloq arasında texnoloji inkişafın xaricində funksional olaraq fərq demək olar
ki yoxdur. Çünki hər iki nəsil kitabxana kataloqu aşağıda qeyd edilən
funksiyaları icra edir.
 Konkret bir resursun kitabxana fondunda olub olmadığını müəyyən etmək
 Konkret bir müəllifin müvafiq əsərinin kitabxana fondunda olub olmadığını müəyyən etmək
 Konkret bir əsərin kitabxana fondunda neçənci illər nəşrlərinin mövcudluğunu müəyyən etmək
 Müvafiq bir mövzuyla əlaqədar kitabxanada hansı nəşrlərin mövcudluğunu müəyyənləşdirmək
Onlayn kataloqlar olaraq tanınan OPAC-lar istifadəçilərin müəyyən məlumat mərkəzinin informasiya resurslarını əldə etməsi baxımından ən vacib
vasitələrdən biridir. Və mexanizmlər sayəsində informasiya resurslarının biblioqrafik məlumatlarına məkan və zaman maneəsi olmadan əldə edilməsini
mümkün edir.
İlk dəfə olaraq 1970-ci illərdə yaradılan OPAC-lar MARC formatına əsaslanmışdır. Beləliklə, komputer üzərindən biblioqrafik qeydləri əlyetər etmək
imkanı yaranmışdır. Qeyd etdiyimiz bu nəsil OPAClar ilk nəsil OPAClar
adlanır. İlk nəsildən fərqli olaraq yeni nəsil OPAC-ların qrafiki interfeys və
hiperlinklərin istifadə olunduğunun, axtarışın və məlumatın əldə edilməsinin
daha da inkişaf etdirildiyinin şahidi oluruq. Qeyd etmək lazımdır ki,
texnologiyada baş verən yeniliklər qarşısında kitabxanalar heç də aciz qalmır
və tələblərə uyğunlaşmaq məqsədilə xidmətlərini lazımı istiqamətdə elmlə
ayaqlaşaraq formalaşdırır. Beləliklə Web 2.0 texnologiyasının yaratdığı bütün
imkanlar (sosial media, wikilər, bloqlar, media paylaşım imkanları) müasir
dövrdə kitabxana sferasında Library 2.0 (Kitabxana 2.0) anlayışının yaranmasına gətirib çıxardı. Library 2.0 fiziki və rəqəmsal olaraq elə bir sfera formalaşdırdı ki, kitabxana istifadəçiləri ilə kitabxana mütəxissiləri arasında daha
sıx əlaqə yaradılmasına nail olundu. Bu da istifadəçilərə yeni xidmətlərin təklif
edilməsinə və istifadəçilərlə fikir mübadiləsi aparılmasına, yeni nəsil kitabxana
web saytlarının, biblioqrafik bazaların, portalların eyni zamanda yeni nəsil
OPACların yaranmasına gətirib çıxardı.
Beləliklə uzunmüddətli çalışmalar nəticəsində hazırda dünyasəviyyəli
biblioqrafik baza olan OCLC WorldCat istifadəçilərinə axtarış nəticəsində əldə
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etdiyi resursu hər hansı bir sosial şəbəkədə paylaşmaq eyni zamanda onun
haqqında fikirlər bildirərək digər oxucuların da rəy bildirməsi və fikir
mübadiləsi etməsi, müvafiq mövzuya alternativ resursu aşkarlamaq, digər satış
saytları ilə əlaqə yaradıb aşkarlanan resursu satın almaq kimi imkanları yaradır.
Machine-Readable Cataloging - MARC –Biblioqrafik yazırların maşınla
oxunmasını təmin edən xüsusi formatdır ki, onun əsasında MARC21 formatı hazırlanmışdır və tətbiq olunmaqdadır. MARC formatı vasitəsilə köçürülən biblioqrafik yazılar Anqlo-Amerikan Kataloqlaşdırma qaydalarına görə təsvir edilir.
Anqlo-Amerikan Kataloqlaşdırma qaydaları biblioqrafik qeydlərin məzmununu
nəzarətdə saxladığı kimi MARC21 də öz növbəsində kodlara nəzarət edir.
MARC21 formatı Konqres Kitabxanası, Böyük Britaniya Kitabxanası eyni
zamanda Kanada Arxiv və Kitabxanası, Amerikanın MARBİ, Kanadanın CCM
Assosiaiyaları tərəfindən qəbul edilmişdir. Bu qrup həmçinin kataloqlaşdırma
qaydalarında olan dəyişiklikləri müəyyənləşdirir və istifadəçi qruplarının
kataloqlaşdırma ilə bağlı sorğularını qəbul edir və bu sahədə onlara köməklik
göstərir.
Biblioqrafik təsvirdə hər bir sahə MARC21 formatında müəyyən olunmuş
sahə tərəfindən dəstəklənir və biblioqrafik yazının hər bir sahəsi MARC21
formatının müvafiq sahələrində yer alır. Hər bir sahə üc rəqəmli kodla
müəyyən olunur, hansı ki, bir və ya iki indiqator tərəfindən müşaiyət olunur.
Hər bir sahə bir və ya iki indiqatorla izlənilən altsahələrə və ya bölmələrə
ayrılır.
MARC formatı Konqres Kitabxanasında 1966-1968-ci illər arasında
xüsusilə işlənilib inkişaf etdirilsə də bu format ancaq kitabların təsviri üçün
tətbiq edilirdi. MARC 1970-ci illərə qədər artıq dövrü nəşrlər, mikrofilmlər
musiqi və xəritələr üçün işlənib hazırlanır. 1976-77-ci illər arasında formatın
imkanları genişləndirilərək ikiölçülü formatlı materiaları, film çəkilişlərini,
videoları, afişaları, audiovizual materialları da təsvir etmək imkanı yaradıldı.
MARC formatının sürətli inkişafı, OCLC tərəfindən 1980-ci illərdən sonra
daha da vüsət aldı ki, hazırda aşağıdakı formatlarda olan informasiya
resurslarının MARC formatında işlənilməsi mümkündür:
1. Kitablar
2. Kompüter faylları
3. Ardı davam edən nəşrlər
4. Xəritələr
5. Səs yazıları
6. Audiovizual materiallar
Azərbaycanda Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və
M.F.Axundov adına Milli Kitabxana Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respub167
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likasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə
Dövlət Proqramını əsas tutaraq Azərbaycan Milli Avtomatlaşdırılmış
Kataloqlaşdırma Formatının (AZMARC) yaradılması ilə bağlı olaraq bu sahədə
lazımi işlərin görülməsi istiqamətində müəyyən çalışmalara başlamışdır və
yaxın gələcəkdə bu sahədə inkişaf və irəliləyişlərin olması gözlənilməkdədir.
Onu da qeyd etmək faydalıdır ki, müasir dövrdə informasiya təsvir
resursları MARC21 ilə məhtudlaşmır və günümüzdə EAD (Encoded Archival
Description) - arxivləşdirmə vasitələrini kodlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş
XML formatı, kitabxanalar tərəfindən istifadə edilən MARC formatının
mürəkkəbliyi ilə və Dublin Core meta verilənlər arasında bir əlaqələndirici və
kompromis kimi istifadə edilən MODS (Metadata Object Description Standard) formatı, BİBFRAME kimi formatlar da tərtib edilmişdir. BİBFRAME
(Bibliographic Framework Initiative ) həm internetdə, həm də şəbəkələşən
dünyada biblioqrafik təsvirin gələcəyini təmin edir. Belə ki BİBFRAME
MARC formatında web keçidləri təmin edərək elektron kataloqdan linklər
vasitəsilə birbaşa internet isnadlarına, səhifələrə keçməyə şərait yaradır.
Kitabxana standartları – Təsvir qaydalarının müəyyənləşdirən xüsusi
standartlardır ki, bunlara misal olaraq Keçmiş Sovetlər məkanında biblioqrafik
yazı başlığının qaydaya salınması üçün 50 ilə yaxın bir müddət ərzində bir neçə
kitabxana standartı qəbul edilmiş (DÖST 7.1-69, DÖST 7.1-76, DÖST7.1-84)
və Azərbaycan kitabxanalarında da tətbiqi həyata keçirilmişdir. Son olaraq isə
Rusiyanın DÖST 7.1.-2003 "Biblioqrafık yazı. Biblioqrafik təsvir adlı dövlət
standartı tətbiq edilmiş və ölkə kitabxanalarının bir çoxunda hazırda da tətbiq
edilməkdədir. Ölkəmizdə kitabxana standartları ilə bağlı məsələni də özündə
əks etdirən Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin
2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə dövlət proqamında dünya kitabxana standartlarının təcrübəsi və onların əsasında milli kitabxana standartlarının
hazırlanması məsələsi əsas öhdəlik kimi qarşıya qoyulmuşdur.
Dünya kitabxanalarının ən çox təcrübəsində ən çox AACR (Anglo American Cataloging Rules), RDA (Resource description and Access) standartları
istifadə olunmaqdadır. Tarixinə görə RDA ən son yaranan və AACR
standartını əvəzləyən bir standartdır. Belə ki, RDA 2010-cu ildə yaradılmış və
2013-cü ildən etibarən rəsmi olaraq AACR-ı əvəz etmək hüququnda olmuşdur.
Elm və texnika inkişaf etdikcə yeni informasiya daşıyıcıları eyni zamanda
təsvir qaydalarında dəyişiklik etmək tələbini ortaya qoyurdu. Beləcə RDA,
AACR-da olan çatışmamazlıqları aradan qaldıraraq daha mükəmməl qaydalar
irəli sürmüşdür. İki standartı bir-birindən fərqləndirən bir neçə fərqi qeyd
etməkdə fayda vardır: məsələn, AACR standartına görə kitab üç və iki müəllifli
olduğu təqdirdə, bütün müəlliflər, üç müəllifdən çox olduqda isə ancaq ilk
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müəllif qeyd olunurdu. RDA standartına görə isə sayından asılı olmayaraq
təsvir zamanı bütün müəlliflər qeyd edilir. Digər bir məsələ isə sərlövhədə
buraxılan orfoqrafik səhvlərlə bağlıdır, İnformasiya resursunun sərlövhəsində
səhvlərə və ya çap yalnışlıqlarına yol verildikdə AACR qaydalarına görə
sərlövhənin yalnış sözü yazıldıqdan sonra [sic] (latinca-sic erat scriptum-“bu
yazılmışdır”) sözü qeyd edilir. Daha sonra isə Sərlövhə haqqında əlavə
məlumatlar hissəsində düzgün sərlövhə qeyd olunur. RDA qaydalarına görə isə
Sərlövhə sahəsində resursun eynilə səhv adı qeyd olunsa da Sərlövhə haqqında
əlavə məlumat sahəsində düzgün şəkildə əksini tapır və Qeyd sahəsində
problemə aydınlıq gətirilir.
Online Computer Library Center - OCLC Qlobal biblioqrafik verilənlər bazasıdır hansı ki, dünya kitabxanalarını minlərlə kitabxanaçı üçün əlçatan
etməyi planlaşdırır və bu istiqamətdə dünyamiqyasında işlər aparır. 1967-ci
ildə Ohio Collage Library Center Ohayo Universitetinin Kitabxana Mərkəzi
adı ilə fəaliyyətə başlasa da hazırda dünyanın ən böyük biblioqrafik verilənlər
bazası olan WorldCat-i idarə edir. Əsası Fred Kilgour tərəfindən Ohayo
əyalətinin Dublin şəhərində qoyulan OCLC hazırda 170 ölkənin 72000dən çox
kitabxanası tərəfindən istifadə olunmaqdadır.
OCLC və ona üzv olan ölkələrin kitabxanaları WorldCat kataloqunu
formalaşdırır və bazanı getdikcə genişləndirir. OCLC ancaq ədəbiyyatın
biblioqrafik təsvirini deyil, həm da tam mətn məlumatlarını istifadəçilərin
ixtiyarına verir. OCLC WorldCat proqramı kataloqa daxil edilən bütün
məlumatları özündə mühafizə edir və biblioqrafik və kitab satışı saytlarında
axtarış zamanı istifadəçilər tərəfindən aşkarlanmasına imkan yaradır.
OCLC MARC21 formatını dəstəkləyir və OCLC istifadəçiləri MARC21
istifadəçiləridir. OCLC beynəlxalq biblioqrafik bazası istifadəçilərini öyrətmək
və istiqamətləndirmək məqsədilə beynəlxalq standartlarla və formatlarla bağlı
öz istifadəçilərini təlimatlandıraraq kataloqlaşma qaydalarını, edilən
dəyişiklikləri onlara çatdırır.
Hazırda OCLC biblioqrafik verilənlər bazasında ümumilikdə təbiət elmləri
üzrə 212909 ədabiyyat əhatə edilmişdir. Təbiət elmləri üzrə biblioqrafik
yazıların statistikası aşağıda göstərilən kimidir:
Biologiya üzrə 35470
Fizika üzrə 85924
Zoologiya üzrə 2319
Kimya elmləri üzrə 51203
Coğrafiya elmləri üzrə 3800
Geologiya üzrə 10173
Ekologiya üzrə 17426
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Astranomiya üzrə isə 6594 adda biblioqrafik təsvir əhatə edilmişdir.
OCLC WorldCat hər bir təsviri olduğu kimi təbiət elmlərinə dair
biblioqrafik qeydləri də öz kataloqundan istifadəçilərin sisteminə yükləməyə və
üzərində redaktə işləri aparmağa nəticə olaraq müvafiq kitabxananın elektron
kataloquna daxil etməyə imkan verir. Kitabxanaların proqram təminatını da
həyata keçirən OCLC ödənişli olaraq xidmət göstərir
Təsnifat sistemləri. Kitabxanalar müxtəlif mövzularda və müxtəlif
daşıyıcılarda, fərqli formalarda mövcud olan informasiyanı informasiya istifadəçilərinə təmənnasız olaraq çatdıran mərkəzlərdir. Hər bir resurs da kitabxana
daxilində fərqli yerlərdə yerləşdirilir. İnformasiya daşıyıcılarının oxucular
tərəfindən rahat əldə edilə bilməsi və resursların biblioqrafik təsviri üçün
kitabxanalar təsnifat sistemlərindən istifadə edir. Dünya kitabxanaçılıq elmində
bir çox təsnifat sistemi mövcud olsa da onlar arasında bir sıra sistemə xüsusilə
geniş miqyasda müraciət olunur. Həmin sistemlərdə təbiət elmlərinin qruplaşdırılma mexanizmini və elmlərin sistemləşdirilməsi xüsusiyyyətlərini, eyni
zamanda təsviri biblioqrafiyada oynadığı mühüm rolu nəzərdən keçirək.
Konqres Kitabxanasının Təsnifat Sistemi - (Library of Congress
Classification System-LC) XX əsrin əvvələrində formalaşmağa başlayan
təsnifat sistemi Konqres kitabxanasında mövcud olan ədəbiyyatın sistemləşdirilməsi üçün yaradılsa da, hazırda dünyanın bir sıra kitabxanalarında dünyanın
Kanada, Fransa İngiltərə, Avstraliya kimi kitabxanalarında istifadə olunur.
Konqres Kitabxanasının Təsnifat sistemi olaraq sistemdə mövzular latın
əlifbasının A hərfindən Z hərfinə qədər olan bir araqlıqda sistemləşdirilmişdir.
Alt mövzular isə rəqəmlərlə ifadə edilmişdir. Təsnifat sistemi Təbiət elminə
dair ədəbiyyat G və Q sahələrində yer almışdır. Burada təbiət elmləri müvafiq
olaraq bu qaydada sistemləşdirilib: G - Coğrafiya, Antropologiya, Istirahət, Q
sinfində yer alan təbiət elmləri isə bu cür sistemləşdirilib– QB Astranomiya,
QC Fizika, QD Kimya, QE Geologiya, QH Təbiət elmlərinin tarixi. Bütün elm
sahələri daxildə alt sahələrə ayrılaraq bütünlükdə təbiət elmlərini əhatə edir.
Dyui Onluq təsnifatı – Dünyada ən çox istifadə olunan təsnifat sistemlərindən biri olan Dyui təsnifat sistemi 140-a qədər dünya ölkəsində istifadə
edilməklə yanaşı üç təşkilat – OCLC, Forest Press və Editorial Policy
Committee tərəfindən də dəstəklənməkdədir. Dyui təsnifat sisteminin son
versiyası web versiya olaraq hazırlanmışdır və sayca 22-ci versiyadır. Bu təsnifat sistemində elm sahələri 3-lü rəqəmlər altında qruplaşdırılmışdır. Alt elm
sahələri davamlı olaraq rəqəmlərlə göstərilir. Məsələn, 700 - İncəsənət, 700.9 İncəsənət tarixi.
Dyui təsnifatında Təbiət elmləri və riyaziyyat 500, Təbiət elmlərinin tarixi
508, Astronomiya 520, geologiya və Hidrologiya 551, Geometriya 516, Ekologiya 577, Zoologiya 590 rəqəmləri altında sistemləşdirilib.
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Göründüyü kimi Dyui təsnifatında Riyaziyyat elmləri, Konqres Kitabxana
təsnifatından fərqli olaraq təbiət elmləri ilə eyni sahədə- 500-cü sahədə yer
almışdır. Konqres kitabxanasında Ümumilikdə Elm sahəsi Q bölməsi altında
sistemləşib. Riyaziyyat isə alt sinif olaraq QA bölməsində ilə işarələnərək
sistemləşdirilib.
Universal Onluq Təsnifat - UOT- Dünya ölkələrində tətbiqi geniş yayılan
təsnifatlardan biri Universal Onluq Təsnifatdır. Azərbaycanda bu təsnifatın
tətbiqinə 1962-63 cü illərdən başlanılmışdır. UOT quruluşca əsas və köməkçi
hissələrə ayrılır. Əsas bölmə 0 bölməsi də daxil olmaqla 10 bölmədən ibarətdir.
0. Ümumi şöbə 1. Fəlsəfə, Psixologiya 2. Din 3. İctimai və humanitar elmlər 5.
Riyaziyyat, təbiət elmləri 6. Səhiyyə, texnika, kənd təsərrüfatı 7. İncəsənət 8.
Dilçilik, linqvistika, filologiya 9. Coğrafiya, Tarix. Burada 5-ci bölmə Riyaziyyat və təbiət elmləri yer almışdır ki, bütün təbiət elmləri bu bölmə daxilində
qruplaşmışdır. Təsnifatda 502-ci sahə bütünlukdə təbiət elmləri adlanır.
Universal Onluq Təsnifat Azərbaycan kitabxanalarında XX əsrin 20-ci
illərindən başlayaraq elmi, xüsusi və kütləvi kitabxanalarında tətbiq edilməyə
başlanılmışdı və 1950-ci illərin sonuna kimi, ölkənin tədris, elmi və xüsusi
kitabxanalarında sənədlərin sistemləşdirilməsi və kataloqlaşdırılması Universal
Onluq Təsnifat üzrə aparılmışdır. Ancaq 1960-cı illərdən etibarən Rusiyada
yeni təsnifatın yaradılması ilə UOT elmi və xüsusilə də kütləvi kitabxanalarda
tətbiqini məhdudlaşdırdı.
Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatı KBT - Qeyd etdiyimiz kimi Rusiyanın
Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatının ölkə kitabxanalarında tətbiqinə 60-cı
illərdə başlanılsa da hazırda UOT və KBT paralel olaraq istifadə edilməkdədir.
Təsnifatda elmlər üç qrupa bölünmüdür.
1. Cansız təbiət haqqında elmlər- dəqiq elmlər
2. Canlı orqanizmlər haqqında elmlər- biologiya elmləri
3. Cəmiyyət haqqında elmlər – ictimai elmlər
Elmi kitabxanalar üçün nəzərdə tutulan KBT 21 şöbədən ibarətdir. Şöbələr
böyük kiril hərfləri ilə işarələnmişdir. Б şöbəsində bütünlükdə təbiət elmləri , B
şöbəsində Fizika-riyaziyyat elmləri; Г şöbəsində Kimya elmləri; Д şöbəsində
Yer haqqında elmlər; E şöbəsində Biologiya elmləri və s. yer almışdır.
Təsnifatın kütləvi kitabxanalar üçün olan variantında isə elmlər 9 şöbədə
cəmlənib.
1. Ümumelmi və fənnlərarası biliklər.
2. Təbiətşünaslıq elmləri.
3. Texnika və Texniki elmlər.
4. Kənd və meşə təsərrüfatı. Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı elmləri.
5. Səhiyyə.Tibb elmləri.
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6/8. İctimai və humanitar elmlər
9. Universal məzmunlu ədəbiyyat
Təbiət elmləri burada 4 əsas bölgüdə qruplaşdırılmışdır. Onu da qeyd edək
ki, təbiət elmləri sahəsində olan inkişaf təsnifat cədvəlində də təzahür etmişdir.
XX əsrin ortalarına kimi təbiət elmlərinin mərkəzində fizika elmi dururdusa,
hazırda biologiya elmləri və kimya əsas rol oynamaqdadır. Təsnifatın 4 əsas
bölgüsü aşağıdakı kimidir:
22. fizika-riyaziyyat elmləri
24. kimya elmləri
26. yer haqqında elmlər
28. biologiya elmləri
Beləliklə təsnifat cədvəlində elmlər sadədən mürəkkəbə, cansız elmdən
canlıya doğru düzülmüşdür.
Bütün bu qeyd edilənlərlə kitabxana-biblioqrafiya sahəsində yeniliklər və
dəyişikliklər yekunlaşmır. Texnika inkişaf etdikcə elmdə yeniliklər, ixtiralar,
kəşflər, tədqiqatlar artdıqca kitabxana-biblioqrafiya sahəsi də inkişaf edir və
müasir tələblərə uyğun formalaşır.
Yaşadığımız qloballaşdırma mühitində informasiya resurslarını müasir
elmi qaydalara uyğun olaraq emal etmək onları zamanın tələblərinə uyğun bir
şəkildə informasiya istifadəçilərinə çatdırmaq vacib element kimi dəyərləndirilir. Bu səbəbdən də Respublikamızın kitabxanalarında bu istiqamətdə görülən
işlərin davamlı olması, eyni zamanda bu sahədə dünya miqyasında əldə olunan
elmi və təcrübi, həmçinin nəzəri biliklərə də əsaslanaraq daha da inkişaf etməsi
arzu olunan bir haldır.
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Механизмы создания электронных библиографических данных по
природным наукам в современных библиотеках
Резюме: В статье рассматриваются вопросы методов формирования
библиографических баз данных в локальных библиотеках с точки зрения
информационных ресурсов по естественным наукам и современного
глобального опыта в этой области. В то же время кратко изучается
вопросы внедрения мирового опыта в азербайджанских библиотеках и
его текущая ситуация.
Ключевые слова: аналитик библиография, описательное библиография,
ОПАК, МАРК, Библиотека 2.0, ОСЛС, база данных
Mechanisms of creating electronic bibliographic data on natural
sciences in modern libraries
Abstract: The paper covers the issues of formation methods of bibliographic
databases in local libraries, in terms of the information resources on natural
sciences, and modern global experience in this field. At the same time, the
implementation of the world experience and its current situation in Azerbaijani
libraries are briefly studied.
Key words: analytic bibliography, descriptive bibliography, OPAC, MARC,
Library 2.0, OCLC, database
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Xülasə: Məqalədə İKT-lərin Azərbaycan kitabxanalarında tətbiqindən və
ayrı-ayrılıqda Azərbaycanda kitabxana-informasiya xidmətlərinin avtomatlaşdırılmasından bəhs olunur. Bundan başqa, məqalədə AKİS-lərin
Azərbaycan kitabxanalarında uğurlu tətbiqindən də bəhs edilir.
Açar sözlər: avtomatlaşdırılma, kitabxana, kitabxana-informasiya
sistemləri, informasiyalaşdırma
Bizim yaşadığımız XXI yüzilliyin əvvəllərində informasiyanın magistral
istiqaməti yeni informasiya kommunikasiya texnologiyaların kitabxanabiblioqrafiya proseslərinə tətbiqidir. Bu gün elmə, mədəniyyətə, ədəbiyyata
xidmətin ən ümdə vəzifəsi zaman və məkandan asılı olmayaraq informasiya
ehtiyatlarından kütləvi şəkildə istifadənin yüksək səviyyədə təmin olunmasıdır.
Bu böyük inqilabi proses kommunikasiya vasitəsi kimi kitabxanaların qarşısında mühüm vəzifələr qoyur və onların dəyərini daha da artırır.
Müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra ölkədə yaranan stabillik və nəhəng
layihələrin reallaşdırılması kitabxanaların inkişafında da yeni imkanlar açmış
oldu. Dövlətin kitabxanalara ayırdığı maliyyə vəsaitləri artdı və Azərbaycan
kitabxanaları yeni informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməyə başladı.
Dünyada kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması Azərbaycanda da bu işin həyata keçirilməsini zəruri edirdi.
Müasir şəraitdə kitabxanalar kommunikasiya vasitəsi kimi olduqca böyük
rol oynamaqla cəmiyyətin informasiyalaşdırılması prosesində çox əhəmiyyətli
iş görürlər. Bu dövrdə nəinki kitabxanalar, həm də bir sıra digər qurumlar da
informasiya emalı proseslərinə cəlb olunmuşdur. Cəmiyyətdə informasiya
proseslərinin avtomatlaşdırılması xeyli dərəcədə genişlənmiş, yeni tipli informasiya sistemləri yaradılmışdır və onların funksiyalarından asılı olaraq onları
informasiya axtarışı, informasiya idarəetmə, hesablama, məlumatın işlənməsi,
kitabxana informasiya sistemləri və s. adlandırılmışdır (3).
Təsadüfi deyildir ki, ümummilli lider H.Əliyevin imzası ilə 29 dekabr
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1998-ci ildə qəbul olunmuş “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda “Kitabxana elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə
müəssisəsi kimi çap əsərlərini və digər informasiya daşıyıcılarını toplayıb
mühafizə edən, onların sistemli ictimai istifadəsini təşkil edən, cəmiyyətin
intellektual və mənəvi potensialının inkişafına xidmət göstərən sosial institut”
kimi dəyərləndirilir (7). Məhz kitabxanalar vasitəsilə müxtəlif informasiya
daşıyıcıları sistemli formada toplanıb mühafizə edilir, gələcək nəsillər üçün
qorunur, onlardan ictimai istifadə təşkil olunur. Kitabxanalar milli yaddaşımızı,
milli-mənəvi və intellektual sərvətlərimizi qoruyub saxlayır və nəsillərdənnəsillərə ötürür.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer,mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir” (4) sözləri
informasiya cəmiyyətinin, qlobal informasiya mühitinin formalaşdığı bir
dövrdə Azərbaycan kitabxanalarının xalq, millət üçün necə böyük əhəmiyyətli
elm, bilik, mənəviyyat xəzinəsi olduğunu göstərir, kitabxanalar müqəddəs
yerlərə bərabər tutulur.Ümummilli lider H.Əliyev bu sözləri ilə kitabxanalara
layiq olduğu dəyəri verir.
Ulu öndərimizin davamçısı olan möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin
Azərbaycan kitabxanalarını “Azərbaycan xalqının milli sərvəti” (2) kimi dəyərləndirməsi müasir milli kitabxana-informasiya sisteminininkişafının ana xəttini
müəyyən etməkdədir. Hazırda Azərbaycan dövlətinin kitabxana-informasiya
sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər YUNESKO-nun bəyanatında deyildiyi
kimi “kitabxanaların informasiya cəmiyyətinin ürəyinə” çevrilməsini təmin etməkdədir (6).
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya
sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata
keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının 2.2 bölməsinə uyğun olaraq kitabxanaların
informasiyalaşdıırlması, kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması işi həyata keçirilir. Bu istiqamətdə atılan addımlar kitabxanaların strukturuna və quruluşuna təsir etdi. Kitabxanalarda informasiya texnologiyalarının
tətbiqini həyata keçirə biləcək şöbələrin və bölmələrin yaranmasına gətirib
çıxardı. Beləliklə kitabxanalarda kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbələri yaradıldı (1).
Azərbaycan kitabxanalarında avtomatlaşdırmanın ilkin əsasını-avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sisteminin yaradılması təşkil edir. Bu sistemlərin qarşısına qoyulmuş əsas məqsəd isə kitabxanalarda avtomatlaşdırılma
prosesini kompleks həyata keçirmək, zəruri olan texnoloji prosesləri və
əməliyyatları maksimum dərəcədə əhatə etməkdir. Taninmiş kitabxanaşünas
alim A.Əliyeva-Kəngərli İKT-dən istifadə dərəcəsinə görə kitabxanaları inersi175
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yalı (ətalətli, durğun), dinamik (inkişafda olan, yeniləşən) və mühafizəkar
kitabxanalara bölür (5).
Məqalədə biz kitabxanaların avtomatlaşdırılmasına dair məsələləri tədqiq
etdikdən sonra bu məsələlərə ümumiləşdirilmiş yanaşma metodundan istifadə
etdik ki, bu da müasir mərhələdə Azərbaycanın kitabxana-informasiya mühitinin ümumi mənzərəsi haqqında təsəvvür əldə etməyə, burada baş verən irəliləyişlər və problemləri ümumi bir müstəvidə təhlil etməyə, mühüm nəticələr
çıxarmağa imkan verir.Gələcəkdə isə ayrı-ayrılıqda Azərbaycan kitabxanalarının avtomatlaşdırılması tarixinə, hər bir kitabxananın bu sahədə təcrübəsinə,
resurslarına, fəaliyyət istiqamətlərinə və s. həsr edilmiş tədqiqat işlərinin
aparılması günümüzün tələbidir.
Azərbaycanda kitabxana-informasiya mühitinin avtomatlaşma və informasiyalaşdırma proseslərinə dair hələ bir çox məsələlər öz həllini gözləyir. Biz
dünyada, o cümlədən uzun illər bağlı olduğumuz Rusiyada və digər MDB
ölkələrində kitabxanaların avtomatlaşdırılması, Azərbaycanda AKİS-lərinin
tətbiqinin müxtəlif mərhələləri və məsələləri araşdıraraq müqayisəli təhlillər
aparmışıq. Lakin etiraf etməliyik ki, ölkəmizin kitabxanalarınının vahid
informasiya-kommunikasiya şəbəkəsi daxilində inteqrasiyalı fəaliyyətində hələ
də ciddi problemlər mövcuddur. Zamanın tələbi belədir ki, kitabxanadaxili
ənənəvi texnologiyalar və kitabxanaların əhaliyə xidmət formaları dəyişməlidir. Fikrimizcə araşdırdığımız suallara cavab vermək üçün əldə edilən
uğurların elmi mahiyyətini açıqlayan materialların nəşrinə ehtiyac böyükdür.
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı vahid oxucu bileti ilə bütün Azərbaycan kitabxanalarından istifadə etmək, operativ informasiya almaq hüququna malik olmalıdır. Bunun üçün vahid avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya məkanının
formalaşdırılması əsas məsələdir.
Azərbaycanda tətbiq edilən AKİS-lərinin özünü nə dərəcədə doğrultmasını
təsdiq edən bir sıra texnoloji proseslər, testləşdirmə, monitorinq və s. həyata
keçirilməlidir ki, bunlar da öz növbəsində əsaslı təsvir və təhlillərlə tamamlanmalıdır. Ümumiyyətlə, apardığımız təhlillər nəticəsində nümunə gətirdiyimiz
AKİS-lərin ümumi xarakterik cəhətləri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar:
- Azərbaycan kitabxanalarında tətbiq olunan həm Rusiyada, həm də digər
xarici ölkələrdə istehsal edilmiş avtomatlaşdırılmış sistemlər zamanına görə
inteqrsiyalıdır;
- Respublikanın bir çox kitabxanalarının rusiyalı proqram istehsalçılarının
İRBİS proqramlar paketinə üstünlük verməsi onun ölkəmiz üçün ənənəvi olan
kitabxana texnologiyalarının funksional fəaliyyətini təmin etməsidir. Eyni
zamanda bu sistem digər xarici ölkələrdə istehsal edilmiş sistemlərdən daha
ucuz başa gəlir, mənimsənilməsi daha asan, istehsalçıların himayəsi daha
operativ və səmərəlidir;
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- Tətbiq edilən sistemlərin yeni modullarla genişləndirilməsini qarşıya
vəzifə qoyan bəzi kitabxanalar malik olduğu sistemə davam etmək və ya başqa
bir seçim etmək arasında doğru qərar verməkdə çətinlik çəkirlər. Bu işdə onlara
yardımçı olacaq yerli mütəxəssislərə ehtiyac hiss olunur;
- Avtomatlaşdırma proseslərinə yenicə start vermiş bir sıra kütləvi, elmisahəvi, həmçinin təhsil müəssisələrinin kitabxanaları da artıq informasiya
bazarında sayı artmaqda, keyfiyyətcə daha üstün xüsusiyyəytlərə malik olan
avtomatlaşdırılmış sistemlər arasında seçim etməyə səy göstərirlər. Sistemlərin
arxitekturası və icra etdiyi əməliyyatlar isə getdikcə daha çox mürəkkəbləşir;
Azərbaycanda yeni yaradılmış milli axtarış sistemi ALİSA AKİS-in bu problemi həll etmək iqtidarında olmasını isə zaman göstərəcəkdir.
- Bütün hallarda seçim etmiş və etməkdə olan kitabxanalar milli kataloqlaşdırma tələblərinə, MARC standartlarına, habelə Z39.50 protokolunun varlığına əsaslanmışlar;
- Kitabxanalar biblioqrafik informasiyaya qoyulan tələblər səviyyəsində
beynəlxalq standartlara müvafiq işlənilmiş informasiyanı istifadəçilərinə
çatdırmaq imkanı əldə etmişlər;
- Digər avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemləri ilə format
uyarlığını təmin edir;
- Sənədlərin və abonentlərin kodlaşdırılması üçün ştrix-kod texnologiyasından istifadəni nəzərdə tutur;
- Multimedia nəşrləri ilə işləmək üçün yararlıdır;
- Kitabxanadaxili proseslərin korporativliyini təmin edir.
Lakin bu xüsusiyyətlərlə yanaşı aydınlıq gətirilməli bir sıra məsələlər də
mövcuddur ki, onlardan “Fondların yoxlanılması”, “Dövri mətbuatın uçotu”
“Abonement xidməti” proseslərinin sistemdə öz həllini necə tapacağı və ya
dolğun tapmamasıdır. Kitabxanalarda tətbiq edilən AKİS-ləri, əldə olunmuş
nəticələr və regionlara doğru genişləndirilməsi imkanları araşdırlmalı və onun
nəticə, təklifləri, kitabxanaların inkişafına dair yeni dövlət proqramının icrası
proseslərində nəzərə alınmalıdır. Əslində kitabxana-informasiya sistemləri
xarakterizə edilərkən onun kitabxanadakı texnoloji prosesləri əhatə etmə səviyyəsi əsas parametr kimi götürülür. Respublikamızın kitabxanalarında tətbiq
edilən “İRBİS-64” 2015-ci ilə qədər öz üstünlüyünü qoruyub saxlasa da, ilk
milli AKİS olan ALİSA onun hegemonluğunu ikinci plana keçirdi. Amma onu
da qeyd etmək yerinə düşər ki, ALİSA AKİS-in isə zamanın sınagından necə
çıxacağı məlum deyil.
Kitabxanaların təcrübəsi göstərir ki, informasiya texnologiyalarının inkişafı getdikcə daha çox avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemlərinin
təkmilləşdirilməsinə imkan verir. Bu AKİS-lərinin proqram paketlərinin
mükəmməlliyinə də təsirsiz qalmayacaqdır.
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Avtomatlaşdırma proseslərinə həsr olunmuş tədqiqatlar, təcrübə nümunələri, dünyada mövcud AKİS-lər, avtomatlaşdırmanın nəzəri əsasları və s.
bilikləri əks etdirən xüsusi İnternet saytların yaradılması da bu sahədə yeni
nailiyyətləri təmin edəcəkdir. Bu kitabxanalara sistemlərin real imkanlarını
öyrənməyə, seçim etməyə daha geniş imkanlar yaradacaqdır.
AKİS-lərin tətbiqi sahəsində Azərbaycan kitabxanalarında görülən işlər
gizli, qapalı qalmamalı, hər bir nailiyyət dərhal qeyd olunmalı, qiymətləndirilməli, mətbuatda işıqlandırılmalı, elmi-praktiki konfranslarda müzakirə edilməli, İnternet resurslarında yerləşdirilməlidir. Əks halda bu sahədə inkişafa nail
olmaq mümkün olmayacaqdır. Azərbaycanın kitabxana-informasiya mühiti
üçün günün tələblərinə cavab verəcək elmi-texniki, nəzəri bazanın yaranması,
AKİS tətbiq edilən kitabxanaların həyata keçirdikləri işlərə dair mükəmməl,
analitik-sintetik məlumatların təqdim etməsindən çox asıldır. Əfsuslar olsun ki,
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, AMEA MEK, F.Köçərli
adına Respublika Uşaq kitabxanası, digər iri kitabxana-informasiya sistemlərində gedən tətbiqi proseslər haqqında elmi-tədqiqat əsərlərinə az rast gəlinir.
Fikrimizcə, respublika kitabxanalarında kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması işini sürətləndirmək və Azərbaycan kitabxanalarında AKİS-lərin tətbiqi proseslərinin müvəffəqiyyətli inkişafı üçün aşağıdakı
tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir:
1. Avtomatlaşdırma sahəsində Azərbaycan kitabxanalarının birgə fəaliyyətini təmin etmək, alınan nəticələri analitik təhlil etmək, nöqsanlardan nətcə
çıxarmaq;
2. Azərbaycanda tətbiq edilən AKİS-lərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsinə
yüksək səviyyədə nail olmaq;
3. Respublikanın kitabxanaçı kadrlarına AKİS-dən istifadə etmək və onlar
haqqında biliklərini zənginləşdirmək məqsədi ilə təşkil edilən treninqlərin sayını
artırmaq, kitabxanaçılıq-informasiya təhsilində kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması sahəsinə daha geniş vaxt ayrılmasına nail olmaq.
4. Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması sahəsinə
dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlərin artırılması; “Ən yaxşı elektron kitabxana”,
“Ən yaxşı vebsayt”, “Ən zəngin elektron resurslar”, “Ən operativ axtarış sistemi” və s. naminasiyalarda stimullaşdırıcı müsabiqələrin keçirilməsi, nəticələrin
analiz olunması, nöqsanların müəyyənləşdirilməsi.
5. Azərbaycan iqtisadiyyatının, elminin, tarixinin, ədəbiyyatının virtual
kitabxanalarının yaradılması üçün təşəbbüslərin dəstəklənməsi və İnternetdə
yerləşdirilməsi;
6. Kitabxananın korporativlikdən açıq istifadəli kitabxana statusuna keçməsi, elektron xidmətlərin kommersiyalaşdırılması.
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7. Tammətnli elektron məlumat bazalarının çeşidinin artırılması. İlk növbədə elmi əsərlərin, monoqrafiyaların bazaya əlavə edilməsi və elmi-tədqiqat
müəssisələrinin audio-video qalereyalarının elektron kitabxana fonduna inteqrasiyası.
8. Kitabxananın təhlükəsizlik sistemi çərçivəsində oxu zalı, fond və digər
sahələri əhatə edən VNS-in yaradılması və RFİD texnologiyasının kitabxanainformasiya proseslərinə tətbiqi, kitabxananın RFİD anti-oğurluq qapı qurğusu
ilə inteqrasiyası.
9. Azərbaycan kitabxanalarında istifadə olunan AKİS-lərin üstün və fərqli
cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi, Azərbaycanın OPAC-nın yardılması üçün ən
əlverişli AKİS-in seçilməsi.
10. Azərbaycanın vahid toplu kataloqunun yaradılması və ona rahat və
etibarlı şəbəkə əlyetərliyinin təmin edilməsi.
11. Türkdilli ölkə kitabxanalarının informasiya mühiti, tətbiq edilən
standartlar, AKİS-lər və s. öyrənilməsi, təcrübi biliklərin mübadiləsi, türkdilli
ölkələrin vahid informasiya mühitinin formalaşması və inteqrasiyası.
12. Vahid milli elektron informasiya məkanının formallaşdırılması və
elektron informasiya məkanında Azərbaycan dilinin geniş istifadəsinin təmin
olunması;
13. Multikultralizm, milli azlıqların mədəni inkişafına xidmət edən informasiya resurslarının formalaşdırılmasına şərait yaradılması və bu mövzulu
tammətnli məlumat bazalarının yaradılması.
14. İnternetin Azərbaycan seqmentinin genişləndirilməsi, milli axtarış saytlarının inkişaf etdirilməsi, milli informasiya resurslarının beynəlxalq aləmə çatdırılması üçün onların ümumdünya elektron informasiya məkanına inteqrasiyası və
Azərbaycan diasporuna elektron informasiya dəstəyinin təmin olunması.
Aparılan tədqiqatlara əsasən qeyd etmək olar ki, avtomatlaşdırmanın əsas
məqsədi əməyin stimullaşdırılması, əmək məhsuldarlığın artırılması, informasiya məhsullarının və xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, monoton və böyük əmək
sərfi tələb edən əməliyyatların texniki vasitələrlə yerinə yetirilməsinin təmin
olunmasıdir. Lakin AKS-in tətbiq edilən kitabxanaların ümumi mənzərəsinə
diqqət yetirərkən informasiyalaşdırılma proseslərində baş verən təkrarçılıq, xüsusilə kataloqlaşdırma proseslərində paralelçiliyi, mütəxəssis, peşəkar kadrların
çatışmamazlığı və s. kimi hallarının şahidi oluruq. Bu məqsədlə kitabxanalarda
informasiya logistikasını inkişaf etdirmək, konsaltinq və servis xidmətlərinin
keyfiyyətini yüksəltmək lazımdır.
Ümid edirik ki, yuxarıda göstərilən təklif və tövsiyələrin həyata keçirilməsi ilə yaxın zamanlarda Azərbaycan kitabxanalarının avtomatlaşdırılması
sahəsində mövcud olan problemlər öz həllini tapacaqdır.
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Современная автоматизация библиотечно-информационной
среды в Азербайджане и общая ситуация быстрого обмена
информации
Резюме: В данной статье обсуждается внедрение информационно-коммуникационных технологий в азербайджанских библиотеках, и в частности рассматривается автоматизация библиотечно-информационных услуг в Азербайджане. Кроме того, в статье упоминаются меры,
необходимые для успешного развития процессов внедрения АБИС в
азербайджанских библиотеках.
Ключевые слова: Азербайджан, библиотека, библиотечно-информационные системы, информатизация
Modern automation of the library and information in Azerbaijan and the
general situation of rapid exchange of information
Abstract: The given article discusses the introduction of Information
Communication Technologies in Azerbaijan libraries, and especially examines
automation of library and information services in Azerbaijan. In addition, the
article mentions the measures necessary for the successful development of the
processes of introduction of ALIS in Azerbaijani libraries.
Key words: automation, library, library-information system, informatization
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(M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın təcrübəsi əsasında)
Xülasə: Müasir dövrdə respublikada mövcud olan kitabxanaların informasiya resurs kompleksinin müəyyən mərhələlər üzrə, müasir qaydada
komplektləşdirilməsi məqalənin əsasını təşkil edir. Tədqiqat obyekti
olaraq, M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada həyata keçirilən komplektləşdirmə prosesi mərhələli şəkildə, kompleks məzmuna malik, sistemli
qaydada və nəzəri şəkildə geniş şərh olunmuşdur. İlk öncə kitabxananın
tarixi haqqında qısaca məlumat verilmiş, sonra kitabxanada həyata
keçirilən komplektləşdirmə prosesinin mərhələləri izah olunmuş və müasir
informasiya kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə avtomatlaşdırma
prosesinin həyata keçirilməsi haqqı nda ətraflı məlumat verilmişdir.
Açar sözlər: kitabxana-informasiya resursları, komplektləşdirmə, kitabxana texnologiyaları, komplektləşdirmənin müasir vəziyyəti
Cəmiyyətin intellektual inkişaf potensialını müəyyən edən, respublikanın
kitabxana arealının inkişaf etməkdə olan informasiya resurs tərkibinin zənginliyinə görə M.F.Axundov adına Milli Kitabxana mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Tədqiqat işinin əsas mövzu aspektinə keçməmişdən öncə Milli Kitabxananın
tarixi haqqında qısaca məlumat verək. Bildiyimiz kimi kitabxana 1922-ci ildə
yaradılmış, rəsmi açılışı isə 1923-cü ilin may ayının 23-də olmuşdur. Kitabxananın yaranması respublika əhalisinə kitabxana xidmətini yaxşılaşdırmaqla
yanaşı, kitabxana işinin elmi-metodik mərkəzi kimi respublikada informasiya
resurslarının zənginliyinə görə elmi tərəqqinin gələcək inkişafına böyük təkan
vermişdir. Kitabxana təsis edilən zaman İmperator Texniki Cəmiyyətinin Bakı
şöbəsinin kitabxanası tərəfindən 5000-ə qədər kitab M.F.Axundov adına Kitabxanaya hədiyyə olaraq verilmişdir. Kitabxana fəaliyyətə başladığı ilk dövrlərdə
20.441 nüsxədən ibarət ümumi sənəd resurslarına malik idi [9, S.98].
Kitabxana yarandığı gündən iki mühüm funksiyanı yerinə yetirməyə
başladı və Respublikanın ən böyük kitabxanası kimi dövlət kitabsaxlayıcısı
vəzifəsinə əməl etməklə, həm SSRİ Kitab Palatasından, həm də respublika nəşriyyatlarından pulsuz məcburi nüsxələr almağa başladı. 1924-cü ildə Azərbay181
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can Dövlət Nəşriyyatının, 1925-ci ildə Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının,
1925-ci ildə “Beynəlxalq kitab” cəmiyyətinin yaradılması respublika kitabxanalarının informasiya resurslarının artmasına əlverişli şərait yaratdı. Təkcə belə
bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, 1929-cu ilin statistikasına görə ölkəyə daxil
olan kitabların ümumi sayı 47.095 nüsxə, göndərilən kitabların sayı isə 52.085
nüsxə olmuşdur. Bütün bunların nəticəsi olaraq arxiv mənbələrinin təhlili
nəticəsində müəyyən etmək olur ki, kitabxananın resurs imkanları yerli və
xarici nəşrlərlə davamlı olaraq komplektləşdirilərək dinamik şəkildə inkişaf
etmişdir. Belə ki, əgər 1927-ci ildə kitabxananın fondunda 5.000 nüsxə, 1930cu ildə 64.700 nüsxə kitab var idisə, 1940-cı ildə bu rəqəm 674.559 nüsxəyə
çatdırılmışdı [4, S.27]. Kitabxananın informasiya resurs bazasının durmadan
artması oxucuya xidmət işinin həm kəmiyyət, həm də keyfiyyətcə yaxşılaşmasına səbəb olmuş və oxucu dairəsi xeyli genişlənmişdir. Müxtəlif illər üzrə
statistik göstəricilərə nəzər salsaq bunun şahidi olarıq [9, S.99].
Müxtəlif illər üzrə M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın
informasiya resurslarının miqdar göstəriciləri
İllər
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Fonda daxil olan ümumi
ədəbiyyatın miqdarı
11840
12997
11222
11361
26010
24707
15134
16900
17631
19786

Cədvəldən göründüyü kimi illər üzrə artım statistikasında sənədlərin artım
dinamikası müşahidə edilir. Məhz bu proses kitabxananın resurs potensialının
artımına əsaslı şəkildə nümunə kimi qeyd edilə bilər. Ümumilkdə qeyd edək ki,
təxminən 7 milyon nüsxəyə malik olan kitabxana resursu əsasən aşağıdakı
düzülüş formalarında yerləşdirilmişdir. Buraya:
- sistemli düzülüş;
- əlifba-xronoloji düzülüş;
- inventar düzülüş;
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- format düzülüşü;
- xronoloji düzülüş və s. aid edilir.
Ümumi sənəd kütləsi əsasən Azərbaycan, rus və ingilis dillərində sistemli
qaydada düzülmüşdür.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 12 yanvar
2004-cü il tarixli “Azərbaycan dilində Latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” sərəncamı Azərbaycan kitabxanalarının, o cümlədən
M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın latın qrafikalı milli ədəbiyyat resursunun inkişafında və zənginləşməsində əvəzsiz rol oynamışdır. Bu sərəncama
müvafiq olaraq 600 addan çox kitab, o cümlədən, “Dünya ədəbiyyatı kitabxanası” seriyasından olan 100 addan artıq nəşrlər çap olunaraq ölkənin müxtəlif
kitabxanalarına təmənnasız olaraq göndərilmişdir [9, S.101].
Müasir dövrün əsas ünsürü hesab edilən avtomatlaşdırma prosesi ilə əlaqədar olaraq, 2003-cü ildən kitabxanada avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin
tətbiqinə başlanmışdır. Sistemin proqram təminatı ABŞ-ın VTLS-kitabxanalar
üçün xüsusi avtomatlaşdırılmış proqramlar işləyən təşkilatlar tərəfindən həyata
keçirilmişdir. Bura elektron kataloqun tərtibi, elektron kitabxananın təşkili,
oxucuların qeydiyyatı, kitab verilişi, ümumi sənəd resurslarının komplektləşdirilməsi, Milli biblioqrafiyanın yaradılması, bütün kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması modulları daxildir. Bu proqram elektron kataloqun tərtibindən
ümumi sənəd resurslarının komplektləşdirilməsindən elektron kataloqun yaradılmasına qədər bütün prosesləri avtomatlaşdırır [8, S.172].
Mövzumuzun əsas tədqiqat obyekti olaraq, kitabxana resursunun repertuarı, kitabxana informasiya resurslarının komplektləşdirilməsinin müasir vəziyyəti, məlumat xidmətinin təşkili və kitabxana siyasətinin həyata keçirilməsi
prosesində demokratikliyin gözlənilməsi müasir mədəni cəmiyyətin vacib
tələblərindəndir. Bunun üçün əsas faktorlardan biri kitabxanaların madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi, kitabxana binalarının əsaslı təmir
edilməsi, xarici dillərdə olan ədəbiyyatla komplektləşdirilməsi, kitabxanaların
müasir texniki vasitələr və nformasiya texnologiyaları ilə təmin olunmasıdır.
M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın komplektləşdirmə mənbələri aşağıdakılardır:
- Respublika nəşriyyatları - (Məcburi nüsxələr);
- Ölkədaxili kitab mübadiləsi;
- Beynəlxalq kitab mübadiləsi;
- Respublika kitab mağazaları;
- Ali Attestasiya Komissiyası;
- Heydər Əliyev Fondu;
- Abunə yolu ilə;
- Hədiyyə edilən kitablar vasitəsilə;
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- Müxtəlif səfirliklər, beynəlxalq təşkilatlar, elmi-tədqiqat institutları
vasitəsilə və s.
Nəzəri cəhətdən onu qeyd etməliyik ki, kitabxana resurslarının komplektləşdirməsi: ümumi yaradılma və kitabxananın iş məsələlərinə abunəçilərin maraqlarına cavab verən sənədlərlə kitabxana fondunun daimi yenilənməsi, həmçinin, praktik olaraq kitabxanaların iş prosesinin müəyyən edilməsi və bütün
kitabxana işini kompleks şəkildə öyrənilməsidir. Komplektləşdirmə prosesi ona
yönəldilmişdir ki, fondun modellərinə uyğun olaraq bütün lazımlı sənədləri
yığmaq və kitabxana fondunu formalaşdırmaq. Kitabxana fondunun tərkibi
komplektləşdirmənin prosesinin son nəticəsidir, hansı ki, bu proses verilmiş
profilə və lazımlı bütövlüyün səviyyəsinə uyğundur. Ancaq komplektləşdirmə
– yalnız sənədlərin toplanması deyil, həm də fondun daimi yeniləməsi – yeni
sənədlərlə təchiz edilməsidir. Nəticədə kitabxana resursları yenilənir və onun
tərkibi aktual irəliləyən sorğulara əsaslanır.
Ümumilkdə komplektləşdirmənin metodikası: nəzəriyyə və sistemli yanaşma prinsipinə əsaslanır. Abunəçilər tərəfindən istifadəsinin intensivliyi nə qədər yuxarı olarsa o qədər də, kitabxana resursu daha qiymətli və səmərəli ola
bilər. Komplektləşdirmənin ümumi metodikası texnologiyanın prosesinin ikili
xarakterini nəzərə alaraq bir sıra ardıcıl spesifik əməliyyatlardan ibarətdir. Bu
əməliyyatlar fondun təchiz edilməsini təmin edənlərə və onun təmizlənməsinə
həmçinin, komplektləşdirməyə bölünür. Bunlar aşağıdakılardır:
1. Kitabxana fondunda sənədlərin ilkin seçilməsi üçün xarici informasiya
axınlarının öyrənilməsi. Sənədlərin yayılmasının əsasında onun müəssisələrinin
sisteminin ətraflı şəkildə öyrənilməsi;
2. Sənədlərin ilkin seçməsi – yəni sənədlərin əldə edilməsi üçün lazım
olanların xarici axınında ilkin olaraq seçmə;
3. Əldə etmə üçün alınmış sənədlərin ilkin sifarişi;
4. Sənədlərlə kitabxanaların təchizatının sistemindən istifadə;
5. Fondun cari komplektləşdirməsinin kontrolu. Yeni daxil olmaların qəbulu.
Fondun təmizlənməsini təmin edən əməliyyatlar bilavasitə onda boşluqların aradan qaldırılmasını təmin edir. Bunlara:
6. Boşluqların (boşluqlar) üzə çıxardılması üçün kitabxananın fondunun
öyrənilməsi və istifadə olunmayanlar sənədlərin xaric edilməsi;
7. Sənədlərin ikinci seçməsi – qeyri-profil və köhnəlmiş sənədlərdən dokomplektovaniya və azad olma məqsədi ilə onun tərkibinin və istifadənin öyrənilməsinin nəticələrinə görə kitabxananın fondunda həyata keçirilən xaricolmalar;
8. Fondun komplektləşdirilməsinə qədər çıxarılan sənədlərin və kartotekanın siyahılarının tərtib edilməsi;
9. Lazımsız sənədlərin fonddan çıxarılması;
10. Fondun komplekləşdirilməsi yolu ilə yeni sənədlərin əldə edilməsi
nəticəsində əlavə komplektləşdirməyə nəzarət [10].
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Mövzunun müasir vəziyyəti barəsində danışdıqda qeyd edə bilərik ki,
kitabxana resurslarının komplektləşdirilməsi onun formalaşdırılmasının tərkib
hissəsi olmaqla bütün avtomatlaşdırılmış kitabxana prosesinin təşkilindən
ibarətdir. Kitabxana resurslarının komplektləşdirilməsi və təşkili, oxuculara
ədəbiyyat verilişi və tövsiyəsi, kitabxana-biblioqrafiya biliklərinin təbliğinin
ənənəvi metodu ilə bərabər, avtomatlaşdırılmış elektron resursların müəyyən
edilməsi, uçotu prosesinin həyata keçirilməsi və istifadəçilərə informasiyanın
əldə olunması sahəsində özünəxidmətin monumental qaydada təşkili forması
hesab edilir [1, S.22].
Müsir dövrün əsas tələbi olaraq, Respublikanın əksər kitabxanaları bütün
informasiya mübadiləsini qabaqcıl texnologiyalara əsaslanaraq qurmağı planlaşdırır. Bunun üçün də məlumatların toplanıb saxlanılması, axtarış sistemləri
və informasiyaların ötürülmə qaydalarının qabaqcıl olması ilə yanaşı, kitabxana-informasiya və internet istifadəçisinin avtomatlaşdırılmış sistemi vahid
formatda olmalıdır.
Müasir mərhələdə avtomatlaşdırılmış kitabxanaların komplektləşdirilməsi
istiqamətində: kitabxanaya daxil olan sənədlər (kitab, dövri mətbuat, qəzet,
dissertasiya, avtoreferat, CD-ROM və b.) xüsusi proqram əsasında kompüterə
daxil edilmiş sənədlərin akt-uçotu həyata keçirilir. Bu kitabxanalar optik və
digər tip disklərdə yazılan kitablar, jurnallar və profilə uyğun olan məlumat
bazaları ilə komplektləşdirilə bilər.
Bildiyimiz kimi elektron sənədlərin və digər əlaqədar resursların (məsələn:
biblioqrafik məlumat bazaları, elektron kataloqlar, web-saytlar və s.) əsas
komplektləşdirmə mənbəyi bilavasitə internet resursları hesab edilir [1, S.23].
İstənilən komplektləşdirmə vasitələrindən sənədlərin profilə uyğun olaraq
dəqiq seçim etmək birbaşa olaraq, oxucu sorğusunun və tələbatının dərindən
öyrənilməsi ilə bağlıdır. İstər ənənəvi, istərsə də elektron kitabxanaların vacib
problemlərindən biri əlaqədar kitabxananın profilinə uyğun olan yüksək
keyfiyyətli və unikal məzmuna malik olan sənədlərin seçilməsidir.
Avropada bu sahə üzrə tədqiqat işi aparan mütəxəssislərin əsərlərində qeyd
edilir ki, komplektləşdirmə üçün çap əsərlərində olduğu kimi elektron nəşrlərin
və resursların seçilməsi vacib faktordur. Bu proseslərin həyata keçirilməsində:
müraciət (axtarış, istifadə) üçün çoxlu sayda elektron informasiyalar təqdim
olunur, onların adları və sayı sürətlə artır. Buna görə də seçmədə səhvlərin olması ehtimalı artır; uzaqlaşdırılmış şəbəkə resursları getdikcə daha çox ikinci
növ sənədlərlə təqdim olunur. Məsələn: referatlar, annotasiyalar, tezislər və s.
Təcrübələr göstərir ki, referatların çox hissəsi əsasında ilkin nəşrin məzmun
keyfiyyətini dəqiq müəyyən etmək çətindir; sürətlə artan elektron resurslar tam
şəkildə elektron variantda dərc edilir. Onlar üçün referatlaşdırma metodları və
mexanizmi işlənməmişdir [6, S.27].
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Müasir dövrdə bu sahə üzrə əsas istiqamətlərin müəyyən edilməsində və
kitabxana resurslarının ümumi şəkildə idarə olunmasında komplektləşdiricilərin kitab işləmə keyfiyyəti, indeksləşdirmə məharəti, uçotun aparılması optimallığı əsas götürülür. Kitabxanaçı – komplektləşdiricinin fəaliyyət səmərəliliyi, sənədlərin işlənməsi tezliyi və şifrələnməsi keyfiyyəti, onlari resursunun
struktur bölmələrinə məqsədyönlü çatdırılması ilə müəyyənləşir. Kitabxanalarda komplektləşdirmə şöbəsinin işçiləri kollektiv işləmək prinsipinə alışmalı,
bütün qarşılıqlı iş proseslərinin monumental yerinə yetirilməsinə nail olmalıdır
[2, S.104].
Müasir komplektləşdirilmə prosesi vasitəsilə müxtəlif sayda və dillərdə
olan sənədlərin elektron kataloqda öz əksini tapması Milli Kitabxananın anl.az
internet portalı vasitəsilə oxucular uzaq məsafədən birbaşa olaraq istədiyi kitab
və digər çap məhsullarını asanlıqla əldə etmək imkanı qazandırır. Bütün bunlar
Milli Kitabxananın elektron kataloq və kartoteka sistemi ilə birlikdə elektron
kitabxanasını formalaşdırmış və digər xarici ölkələrlə birbaşa olaraq internet
vasitəsilə elektron qaydada müxtəlif nəşrlərin ixracını və idxalını həyata
keçirir.
M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın elektron kataloqunda axtrış hər üç
dildə (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) aparılır. Ətraflı axtarış zamanı
lazım olan hər hansı bir vəsaitin daha dəqiq və asan tapılması üçün müxtəlif
altbaşlıqlardan istifadə edilir: kitabların, məqalələrin, dissertasiyaların və digər
nəşr növlərinin axtarışı müxtəlif illər üzrə həyata keçirilir. Bütün bu proseslər
kitabxananın elektron-informasiya resurslarından istifadənin səmərəli
istifadəsinə şərait yaradır [15].
Qeyd etməliyik ki, M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın informasiya
resurslarının komplektləşdirilməsi və modernləşdirilməsi çoxaspektli və sistemli şəkildə elmi əsaslarla həyata keçirilir. Bütün bu proseslər Milli kitabxananın oxucu kontinigentinin artmasına, elektron kataloq və kartoteka sistemindən səmərəli şəkildə istifadə edilməsinə şərait yaradır. Həmçinin məqalədə
M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın modernləşdirilməsi prosesinin dinamik
inkişafı və komplektləşdirilmə sahəsindəki fəaliyyəti sistemli qaydada şərh
edilmişdir.
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Cовременное состояние комплектования республиканских
библиотечно-информационных ресурсов
(На основе опыта Национальной библиотеки им. М.Ф.Ахундова)

Резюме: В статье говорится о современном состоянии комплектования
информационно-ресурсного комплекса библиотек, существующих в Республике на определенных этапах.
Объектом исследования является процесс комплектования проводившегося поэтапно, систематически и теоретически в Национальной библиотеке им. M.Ф.Ахундова. Сперва, кратко дана информация об истории
создания библиотеки, затем поэтапно разъясняются процесс комплектования, роль современных информационных коммуникационных технологий в процессе автоматизации.
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Ключевые слова: библиотечное-информационные ресурсы, комплектование, библиотечная технология, современное состояние комплектование
Modern situation of library information
resources acquisition
(On the basis of the experience of the National Library
named after M.F.Akhundov)
Abstract: The current period in the Republic of information resource
complexes defined in the order of set up of the library, based on the modern
fundamentals of the foundation. The object of research, The National Library,
in M.F.Akhakhundov 's process, in a consistent manner, with a complex of
orders and theoretically, was broadly described in the compilation. In the past,
all the books, bibliotecks, short stories, history, process and information
technologies have been added to the detailed information provided by the
bibliotec.
Key words: document-information resource, acquisition, library technology,
modern situation of acquisition
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The editorial office accepts articles that have been published nowhere
previously, about bibliography studies, library studies, and bibliology.
The requirements for the design of the articles published in the journal:
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