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Mütaliə mədəniyyətinin formalaşmasında
Açıq Kitabxananın rolu
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən hazırlanmış,
maarif və mütaliəyə marağın artırılmasına istiqamətlənmiş layihədən bəhs
edilir.
Açar sözlər: Azərbaycan Milli Kitabxanası, müəlliflərlə görüş, açıq kitabxana
Ключевые слова: Азербайджанская Национальная Библиотека,
встречи с авторам, Открытая Библиотека
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Library
Qlobal informasiya cəmiyyətinin inkişafı şəraitində Azərbaycan Respublikasının kitabxanaları dövlətin mədəni tərəqqisinə mühüm töhfələr verməkdədir. Hazırda respublikanın kitabxana-informasiya şəbəkəsinin fəaliyyəti yeni inkişaf mərhələsindədir və informasiya mədəniyyətinin formalaşmasında xüsusi rol oynayır.
Son dövrlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev kitabxanaların səmərəli fəaliyyət göstərməsi, onların maddi-texniki
bazasının möhkəmləndirilməsi, fondların zənginləşdirilməsi üçün bir sıra
xüsusi əhəmiyyətli sənədlər imzalamışdır. “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” (2004), “Dünya
ədəbiyyatı və uşaq ədəbiyyatı kitabxanası seriyasından kitabların nəşri haqqında” (2005), “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında” (2007), “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq
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olunması haqqında” (2008) imzalanan silsilə sərəncamların icrası nəticəsində kitabxana-informasiya sahəsində yeni texnologiyalar tətbiq edilmiş, müasir kitabxana-informasiya infrastrukturu yaradılmış, istifadəçilərə göstərilən
kitabxana-informasiya xidmətlərinın sayının və keyfiyyətinin artırılması,
əhalinin intellektual potensialının, bilik səviyyəsinin inkişafı, habelə fasiləsiz təhsilin təmin edilməsi üçün əlverişli zəmin yaradılmışdır.
Xalqımızın yaratdığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi
irsin toplanıb saxlanmasında, bəşər mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin
nəsildən-nəslə çatdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi potensialının artırılmasında kitabxanalarımız əvəzsiz rol oynayır.
Mütaliəyə marağın artması, kitabxana-oxucu əlaqələrinin genişlənməsi,
kitab müzakirələrinin keçirilməsi, mütaliənin sevdirilməsi və oxucularda
mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması kitabxanaların qarşısında duran
əsas vəzifələrdən biridir.
Mütaliə bütün insanların, o cümlədən gənc nəslin tərbiyəsində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Mütaliə edilən hər bir kitab oxucunun təfəkkürünü
inkişaf etdirir, yeni bilik qazandırır, marağını, mənəvi tələbatını ödəyir,
insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasına kömək edir. Kiçik yaşlarından kitaba
olan maraq gəncləri həyat həqiqətlərini dərk etməyə sövq edir, onlarda
mütaliə mədəniyyətini inkişaf etdirir.
Gənclərin fəal mütaliəyə cəlb olunması, mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin və Milli Kitabxananın birgə layihəsi əsasında 2016-cı ilin iyul
ayında Milli Kitabxananın nəzdində həftənin bütün günləri fasiləsiz, 24 saat
fəaliyyət göstərən “Açıq Kitabxana – sərbəst mütaliə məkanı” yaradılmışdır.
Burada ayrı-ayrı oxucular, yazıçılar, şairlər, görkəmli elm və mədəniyyət xadiməri tərəfindən kitabxanaya hədiyyə edilən kitablar nümayiş olunur
və onların mütaliəsinə şərait yaradılır. Eyni zamanda Açıq Kitabxanada kitabların mütaliəsi ilə bərabər, mübadiləsinə də gözəl imkan yaradılmışdır. Burada “Mən oxudum, sən də oxu” devizi altında “Kitabı kitaba dəyişmə”
guşəsi də fəaliyyət göstərir. Açıq Kitabxanada hər bir vətəndaşa artıq özünün mütaliə etdiyi kitabı gətirərək həmin guşəyə təhvil vermək və əvəzində
mütaliə etmədiyi kitabı apararaq özünün iş və yaşayış yerində mütaliə
etmək imkanı yaradılmışdır. Bu guşəyə müraciət edən hər bir kəs mütaliə
etdiyi və artıq ona lazım olmayan kitabların digər şəxslər tərəfindən də mütaliə olunmasına şərait yaradır. Kitabxanada həm ictimai-siyasi məzmunlu
ədəbiyyat, həm milli ədəbi nümunələr, həm də Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərləri toplanmışdır. Açıq kitabxanadan hər bir kəs sərbəst, qeydiyyatsız yararlana bilir.
Hazırda gənclər arasında kitab oxumaq həvəsi əvvəlki illərə baxdıqda
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aşağıdır. Çünki texnologiyaların inkişafı gəncləri özünə cəlb edən daha əyləncəli məşğuliyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Bu gün yaşanmaqda olan sürətli
dəyişikliklər prosesi kitabxanaların qarşısına yeni məsuliyyətlər qoymaqdadır.
Çünki gənclər kitab oxumaq əvəzinə texnoloji əyləncələrə çox zaman ayırır və
kitabxanaların bu əyləncələrlə rəqabət aparması çətinləşir. Gəncləri kitabxanaya
cəlb etmək, onlar arasında bədii ədəbiyyatın təbliğini gücləndirmək məqsədilə
Açıq kitabxanada “Könüllü qrupu” yaradılmışdır. Kitabxanada könüllülərin olması kitabxana fəaliyyətinin canlanmasına, oxucuların daha çox cəlb edilməsinə
kömək edir. Könüllü qrupu fəal oxuculardan, xüsusilə də, yuxarı sinif şagirdlərindən, universitet tələbələrindən, kitabxananı və kitabı sevən oxuculardan təşkil
edilmişdir. “Könüllü qrupu” Açıq kitabxanada keçiriləcək tədbirlər haqqında sosial şəbəkələrdə paylaşır və öz oxuduqları maraqlı kitablar haqqında fikir mübadiləsi edirlər. Bu da gənclər arasında mütaliənin təbliğini genişləndirir.
Yeni kitabxanada həmçinin, açıq səma altında poeziya günləri, mütaliə
axşamları, ayrı-ayrı yazıçı və şairlərlə görüşlər keçirilir, yazıçı və şairlərin
yeni kitablarının təqdimat mərasimləri, imzalı görüşlər təşkil olunur.
Açıq Kitabxanada yaddaqalan imzalı görüşlərdənbiri yazıçı-publisist, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sona Vəliyevanın Azərbaycan milli mətbuatının banisi,
“Əkinçi” qəzetinin baş redaktoru Həsən bəy Zərdabinin həyat yolundan bəhs
edən “İşığa gedən yol” romanının imza mərasimi olmuşdur. Romanda Azərbaycan milli mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabinin Zərdabda keçirdiyi uşaqlığından, Şamaxı, Tiflis və Moskvada təhsil aldığı illərdən başlayaraq keçdiyi uzun,
keşməkeşli həyat yolu əks olunur. Əsərdə Həsən bəy Zərdabinin Moskva Dövlət
Universitetini bitirəndən sonra Tiflis və Bakıda məmur, Qubada isə müəllim kimi fəaliyyət göstərməsi təsvir edilir. Realnı Gimnaziyada dərs dediyi vaxtlarda
Həsən bəyin Azərbaycanda ilk dəfə kasıb ailələrin uşaqlarının təhsilə cəlb olunması üçün Xeyriyyə Cəmiyyəti yaratmaq niyyəti ilə müxtəlif bölgələrə - Şamaxı,
Gəncə, Tiflis, İrəvan və Naxçıvana səfərlərindən bəhs edilir. Müəllif Həsən bəyin bu səfərlərini işıqlandırarkən həm adı çəkilən bölgələrin tarixinə dair qiymətli informasiyaları oxucuların diqqətinə çatdırır, həm də həmin dövrün ziyalıları,
nüfuzlu, imkanlı şəxsləri barədə dolğun təəssürat yaradır. Həsən bəy Zərdabinin
dostluq etdiyi o dövrün görkəmli ziyalıları – Mirzə Fətəli Axundov, Seyid Əzim
Şirvani və digər tanınmış insanlar, eləcə də öz tələbələri – Nəcəf bəy Vəzirov,
Əsgər ağa Gorani və başqaları ilə apardığı fikir mübadilələrində maarifçilik ideyalarının ilk qığılcımlarının necə yaranması da romanda öz əksini tapır. Xalqın
mədəniyyət, ədəbiyyat, bir sözlə ziyalılıq tarixinə işıq salan bu roman Azərbaycan oxucusuna sadə, bədii dillə təqdim edilir.
2017-ci il iyul ayının 7-də Milli Kitabxananın nəzdində fəaliyyət göstərən
Açıq kitabxanada Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, İLESAM təşkilatı, Azərbaycan Milli Kitabxanası və AYB Müşfiq Komissiyasının “Günlərdən Şe9
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ir” adlı birgə layihəsinə start verilmişdir. Hər həftənin cümə günü burada
Poeziya günü keçirilir. Şairlər öz yaradıcılığından şeirlər oxuyurlar, müzakirələr edirlər. Artıq bu layihə Açıq kitabxananın oxucularını şair Mehmet Nuri
Parmaksızla, Rusiyada yaşayan dəyərli şairimiz Nəsib Nəbioğluyla, Kərküklü
Fərrux Köprülü və Azərbaycanın gənc yazarları ilə görüşdürmüşdür. Bir sözlə,
yeni layihə oxucularla müəlliflərin görüş yerinə çevrilərək, kitabla oxucular
arasında fəal əlaqələndirmə funksiyasını yerinə yetirir.
Yeni yaradılmış Açıq Kitabxananın əsas üstünlüklərindən biri də odur
ki, müəlliflər tərəfindən təqdim edilən kitablar Milli Kitabxananın fondu ilə
yoxlanılır və fondda olmayan kitabların bir nüsxəsi dərhal kitab fonduna daxil edilir.
Açıq Kitabxana yarandıqdan sonra bu üsulla Milli Kitabxananın fonduna xeyli sayda ədəbiyyat daxil olmuşdur. Məlumdur ki, bu gün oxucuların
əksəriyyəti gənc nəslin nümayəndələridir. Buna görə də Açıq Kitabxananın
fonduna Azərbaycan dilində təqdim edilən kitablar latın qrafikasındadır.
Açıq Kitabxananının “Dövri mətbuat guşə”sində oxucular üçün maraqlı
jurnallar və qəzetlər toplanmışdır. Açıq kitabxananın bu guşəsi hər gün yeni
dövri mətbuat nümunələri ilə təmin edilir. Burada “Azərbaycan”, “Azərbaycan xalçası”, “Yada düşdü”, “İrs”, “Yazı” ədəbiyyat dərgisi, “Ulduz”, “Mədəniyyət.az”, “Baku”, “Port Baku”, “Forbes Life” jurnallarının və qəzetlərin
yeni nömrələri müntəzəm olaraq oxucuların istifadəsinə təqdim edilir. Açıq
kitabxanada valideynlərin öz övladları ilə birgə zaman keçirə bilməsi üçün də
əlverişli şərait yaradılmışdır. Valideynlər uşaq guşəsində olan kitabları evdə
deyil, elə kitabxanada oxuyaraq uşaqların kitabxanaya olan marağınıvə gələcəkdə onların kitabxanaya sevə-sevə gəlmələrini təmin edə bilirlər. “Uşaq
guşəsi”ndə azyaşlı və məktəbyaşlı uşaqlar üçün kitablar və jurnallar təqdim
edilir. Uşaqlar üçün maraqlı olan yerli və xarici sehrli nağıllar, məişət nağılları, müxtəlif hekayələr, “Hökmdarlar və sərkərdələr”, “Prezidentlər və
dövlət xadimləri”, “Tarixi şəxsiyyətlər” və s. seriyalarla çap olunmuş silsilə
uşaq kitabları kiçikyaşlı oxucularımızın xüsusi marağına səbəb olur. Danılmaz faktdır ki, mütaliə uşaqların nitqini həm formalaşdırır, həm də zənginləşdirir. Mütaliə zövq və təfəkkürü tərbiyə edir. Oxunan hər bir kitab, istər
elmi, istərsə də bədii olsun, uşaqların dünyagörüşünü artırır, onlara həyat
hadisələrindən baş açaraq düzgün istiqamətlənməyə, müstəqil öyrənməyə və
qərar verməyə kömək edir. Çox mütaliə edən uşaqların intellekti sürətlə inkişaf edir və başqalarından fərqlənir. Bunun bariz nümunəsi cəmiyyətdə
mütaliə edən uşaqlarla mütaliə etməyən uşaqlar arasındakı kəskin fərqdir ki,
bu fərq ünsiyyət prosesində dərhal üzə çıxır.
Kitabxananın “Milli musiqi guşəsi”ndə Azərbaycan bəstəkarlarının
əsərləri, musiqi ədəbiyyatı və jurnallar toplanmışdır. Bu guşə əsasən məktəb,
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kollec, Bakı Musiqi Akademiyası və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının tələbə və müəllimlərinə, eyni zamanda musiqi ilə maraqlananlara, bəstəkarlara,
musiqişünaslara, musiqiçilərə xidmət göstərir. Burada korifey ifaçılarımızdan
ölməz Bülbül, Xan Şuşinski, unudulmaz Rəşid Behbudov, Lütfiyar İmanov,
Habil Əliyev, görkəmli bəstəkarlarmızdan Ü.Hacıbəyov, Q.Qarayev, F.Əmirov
və digər sənətkarlarımızhaqqında müxtəlif kitablar toplanmışdır.
Məlumdur ki, bu gün Bakıda və respublikamızın digər şəhər və rayon
mərkəzlərində kitab mağazaları çox azdır. Buna görə də Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin göstərişi ilə kitabxanalarda kitab satışının təşkilinə icazə
verilmiş və Milli Kitabxananın nəzdində yaradılan Açıq Kitabxanada da
vergi qanunvericiliyinə əməl edilməklə kitab satışı və kitab sifarişi mərkəzi
yaradılmışdır. Burada istənilən müəllifə özünün yeni çap olunan kitabını satış üçün Açıq Kitabxanaya təqdim edərək müəyyən müddətdən sonra satılan
kitablarının dəyərini geri ala bilmək imkanı yaradılmışdır.
Yeni tipli Açıq Kitabxanada Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elektron
kataloqundan, Elektron kitabxanasından, Azərbaycan ədəbiyyatının virtual
kitabxanasından və digər elektron kitabxanalardan oxucuların istifadəsi
üçün kompüter avadanlıqları və ödənişsiz Wi-Fi şəbəkəsi quraşdırılmışdır.
Burada Azərbaycanla yanaşı, Rusiyada, Türkiyədə və digər ölkələrdə çap
olunan kitabları onlayn sifariş etmək imkanı yaradılmışdır. Xidmətlərin
genişləndirilməsi, oxuculara göstərilən xidmətin səviyyəsinin daha da artırılması üçün Açıq Kitabxananın saytı fəaliyyət göstərir. Sayt vasitəsilə oxucular
Açıq Kitabxananın virtual sifariş xidmətlərindən yararlanır və onun fondunda
olan kitablarla onlayn formatda tanış ola bilirlər. Həmçinin oxucuların dünya
və respublika kitabxanalarının saytlarına giriş, internetdən kitab satışı həyata
keçirən mərkəzlərlə əlaqə imkanı vardır.
Açıq Kitabxananın fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində bu sərbəst
mütaliə mərkəzi çoxlu sayda insanların asudə vaxtlarını səmərəli keçirdikləri bir məkana çevrilmişdir. Heç təsadüfi deyildir ki, bir sıra kütləvi informasiya vasitələri – televiziyalar, o cümlədən internet televiziyalar, qəzetlər,
saytlar artıq bu məkan haqqında çoxsaylı reportajlar hazırlamış və insanlar
bu təcrübəni çox yüksək qiymətləndirərək respublikanın və paytaxtımızın
digər yerlərində də təşkilini arzu etdiklərini söyləmişlər. Açıq Kitabxanaya
gələn oxucuların sayı artıq gündən-günə artmaqdadır. Rəy və təkliflər kitabında təkcə şəhərimizin sakinlərinin deyil, Bakıya gələn çoxlu sayda xarici
qonaqların və turistlərin də müsbət rəyləri öz əksini tapmışdır.
Kolumbiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili xanım Marta
Galindo Pena, Çexiya Milli Kitabxanasının direktoru cənab Petr Kroupa,
Qazaxıstan Respublikası Parlamentinin deputatı, professor Nurlan Dülambekov, Türkmənistanın Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyinin birin11
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ci katibi-konsul Batur Rəcəbov, Rumıniyanın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri cənab Dan İanku və bir sıra digər ölkələrdən Milli Kitabxanaya
gələn qonaqlar Açıq Kitabxana ilə tanış olmuş, böyük məmnunluqla belə
gözəl bir təşəbbüsün əhali arasında mütaliə vərdişlərinin daha da inkişafında
əhəmiyyətini qeyd etmiş və belə kitabxananın öz ölkələrində də yaradılmasının zəruriliyini bildirmişlər.
Əhaliyə 24 saat fasiləsiz xidmət edən Açıq Kitabxanada bəzən günün
gecə saatlarınadək mütaliə edənlər olur. Qeyd edək ki, axşam saatlarında
oxucuların sayında çoxluq müşahidə edilir. Bu səbəbdən də Açıq Kitabxananın ərazisi mühafizə xidməti tərəfindən gecə-gündüz qorunur. Bugün
“Açıq kitabxana” layihəsi mütaliənin təbliğinə öz töhfəsini verməkdədir. Artıq
bu təcrübə respublikamızın bir sıra bölgələrində də tətbiq olunmuşdur.
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Milli Kitabxanasının hesabatları.
2. Kitabxana işinə dair rəsmi sənədlər: (Qanun və qanun qüvvəli normativ hüquqlu
sənədlər toplusu) /tərt. K.Tahirov; red. A.Abdullayeva.- 3-cü təkmilləşdirilmiş nəşri. Bakı, 2015. 200s.

Роль Открытой Библиотеки
в формировании культуры чтения
К.М.Тахиров, А.И.Исмайлова
РЕЗЮМЕ
В статье говорится о разработанном в Азербайджанской Национальной Библиотеке проекте, направленном на усиление интереса к
чтению ипросвещению.

The role of Open Library in the formation of reading literacy
K.M.Tahirov, A.I.Ismayilova
SUMMARY
The article is about the project prepared by the Azerbaijan National
Library aimed at increasing interest in enlightenment and reading.
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Kitabxana işinin təkmilləşdirilməsində
innovativ siyasətin rolu
N.D.Abdullayeva
abdullaevanarmina@gmail.com
Xülasə: Açıq demokratik cəmiyyətə keçidlə əlaqədar olaraq ölkəmizdə də
müəssisələrin idarəetmə paradiqmasının dəyişilməsinə obyektiv tələbat
yaranmışdır. Kitabxanalar da bu prosesdən kənarda qalmırlar. İctimai
təcrübənin bütün sahələrində innovasiyalara qlobal dəyişikliklərin, irəliləyişlərin vasitəçisi kimi baxılır və o, köklü elmi araşdırmaların predmetidir.
Məqalədə kitabxana işinin inkişafında innovativ siyasətin rolundan bəhs
olunur.
Açar sözlər: kitabxana işi, innovasiyalar, təkmilləşmə, inkişaf, innovativ
siyasət
Ключевые слова: библиотечное дело, инновации, совершенствование и развитие библиотек, инновационная политика
Key words: librarianship, innovation, modernization, development, innovation policy
Sənaye və istehsalatda innovasiya prosesi dövlətin və konkret təşkilatların
innovativ siyasətlərinə uyğun olaraq qurulur. Dövlətin innovasiya siyasəti dövlət və kommersiya təşkilatlarında innovasiya proseslərinin həyata keçirilməsi
üçün xoşməramlı iqtisadi-hüquqi şəraitin yaradılmasını təmin edir. O, innovasiya proseslərinə dövlət dəstəyi normalarının işlənib hazırlanması və normativhüquqi nizamlanmasını özündə əks etdirir. Dövlət innovasiya siyasətinin xüsusiyyətlərini xarakterizə edərkən mütəxəssislər öz diqqətini 3 əsnada cəmləyir:
1. Dövlətin nizam-intizam vasitələrində;
2. İnnovasiya fəaliyyətinin nizamlanmasını həyata keçirən dövlət strukturlarının vəzifə borclarında;
3. İnnovasiya proseslərinə dövlət dəstəyinin formalarında.
İnnovasiya sahəsində dövlət orqanlarının əsas vəzifələri aşağıdakı kimi
müəyyən olunmuşdur:
 Elmi-təqdiqat və innovasiyalara vəsaitin toplanması;
13
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 Bu sahədə innovasiyaların stimullaşdırılması;
 İnnovasiya proseslərinin, xüsusən də yenilikçi-novatorların müəllif
hüququnun qorunması sisteminin və intellektual mülkiyyətin mühafizəsi hüquqi bazasının yaradılması;
 İnnovasiya fəaliyyətinin kadr təminatı;
 Elmi-innovasiya infrastrukturunun formalaşdırılması;
 İnnovasiya proseslərinin təşkilati-idarəetmə təminatı;
 İnnovasiyaların sosial və ekoloji istiqamətdə təminatı;
 İnnovasiya fəaliyyətinin ictimai statusunun yüksəldilməsi;
 İnnovasiya proseslərinin regional nizamlanması.
Bu yolla dövlətin innovasiya siyasəti yeni növ məhsul və texnologiyaların
buraxılması məqsədilə sənayeyə təsirinin forma, metod və istiqamətlərinin
məcmusunu özündə əks etdirir. Azərbaycanda innovasiya siyasəti formalaşma
mərhələsi yaşayır və elmi-innovasiya sahəsində böhranın aradan qaldırılmasına
istiqamətlənmişdir.
Dövlətin kitabxana işi sahəsində apardığı innovativ siyasətə nümunə olaraq demək olar ki, ulu öndər Heydər Əliyev və onun davamçısı olan Prezident
İlham Əliyev kitabxana-informasiya sahəsinin inkişafı sahəsində bir sıra fərman, sərəncam və dövlət proqramlarına imza atmışlar. Bunlar: H.Əliyevin
1998-ci il 29 dekabr tarixində imzaladığı “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunu kitabxana işinin bütün sahələrini əhatə edərək onun
qanuni tənzimlənməsinə şərait yaratmış, 1998-ci il 3 aprel tarixində imzaladığı
“İnformasiya, İnformasiyalaşdırma və İnformasiyanın Mühafizəsi Haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu və 2003-cü il 17 fevral tarixdə imzaladığı
“Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya-kommunikasiya
texnologiyaları üzrə Milli Strategiya (2003-2012-ci illər)” müasir informasiya
texnologiyalarının Azərbaycanda bütün elm və sənaye sahələrində, o cümlədən
kitabxanalarda tətbiqi sahəsində strateji vəzifələri müəyyənləşdirmişdir. İlk
dəfə olaraq məhz bu sənəddə dövlətin innovasiya inkişafında elmin rolu önə
çəkilmiş, elmtutumlu yeni texnologiyaların inkişafı məsələsi zəruri tələb kimi
əksini tapmışdır. Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il 6 oktyabr tarixində imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında Kitabxana-İnformasiya Sahəsinin 20082013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”, 2015-ci ildən isə bu dövlət
proqramını davam etdirəcək daha bir layihə əlaqədar qurumlar tərəfindən hazırlanmaqdadır. Hər bir müəssisə və təşkilatın innovativ siyasətinin başlıca vəzifəsi perspektiv innovasiyaların növlərini dəqiqləşdirməyə imkan verən dəyişikliklərin obyektini doğru seçməkdir.
Kitabxanada innovativ fəaliyyətin həyata keçirilməsinin ən vacib amili
onun innovativ proqnozlarının, inkişaf strategiyası, proqramı və layihələrinin
14
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hazırlanması üçün zəmin olan innovativ siyasətidir. İnnovasiya fəaliyyəti profilindən, miqyasından və statusundan asılı olmayaraq istənilən kitabxana üçün
mühüm şərtdir. Buna görə də, kitabxananın inkişafının innovativ siyasətinin işlənilməsinin zəruriliyi istənilən tip kitabxana rəhbərliyi qarşısında duran ən
ümdə məsələlərdən biridir.
İnnovasiya siyasəti dedikdə, kitabxanaların davamlı inkişafının stimullaşdırılmasına yönəldilmiş, dolğun, təşkilati-struktur cəhətdən yenilənməsi, bütün
proseslərin texnoloji cəhətdən müasirləşdirilməsi, həmçinin personalın peşəkar
şüurunda pozitiv dəyişikliklərin meydana gəlməsi hesabına həyata keçirilən
fəaliyyət başa düşülür. Onun aparıcı elementləri olaraq kitabxanaların daxili və
xarici əlaqələri, personalın innovasiya mədəniyyətinin formalaşması, kitabxanaçılara və kitabxananın tərəfdaşlarına təkan verilməsi sistemindən istifadə
aydın nəzərə çarpır. Bu halda innovasiya mədəniyyəti dedikdə, personalın mütəmadi peşəkar inkişafı, əməkdaşların yaradıcı potensialının artırılması mexanizmlərinin mövcudluğu başa düşülür. Kitabxanaçıların kollektiv və fərdi
psixologiyası üzrə yeniliklərin idarə edilməsininin nəzərə alınmasının vacibliyinə və rəhbərin kitabxana heyətinin yaradıcılıq resursundan düzgün istifadə
etmək bacarığına mühüm əhəmiyyət verilir.
Hər bir irəli sürülən innovasiya gələcəkdə səmərə vermək məqsədi daşıyır.
Buna görə də innovativ siyasət dəyişikliklərin planlaşdırılması ilə əlaqədardır
və özündə 3 əsas cəhəti birləşdirir:
 Təşkilatın inkişaf istiqamətinin seçilməsi;
 Perspektiv (strateji) planlaşdırma;
 Operativ planlaşdırma.
Yenilikçi ideyalar “boş yerdən” formalaşmır, innovativ fəaliyyətin müxtəlif kateqoriyalı iştirakçılarının təkliflərinin təhlilinin nəticəsidir. Kitabxananın
innovativ inkişafının əsasını son illər informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və onların proqram təminatı hesab edirlər. Mərkəzləşmiş kitabxanaların
potensial təşəbbüskarlarını aşağıdakı kateqoriyaya bölmək olar:
 Oxucular (istifadəçilər);
 Peşəkar ictimaiyyətin nümayəndələri (müxtəlif tip kitabxanaların əməkdaşları, ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri)
 Peşəkar tərəfdaşlar (nəşriyyat işçiləri, sosial, mədəniyyət, incəsənət və
təhsil müəssisələrinin əməkdaşları, sosioloqlar, psixoloqlar, kulturoloqlar,
jurnalistlər, informatiklər, hakim dairələrin nümayəndələri, bələdiyyə idarələri,
sponsorlar, mesenatlar və s.);
 Kitabxanaçılar.
Kitabxana işçiləri innovasiyaları irəli sürən əsas qrupu təşkil edir. Hər bir
kitabxana əməkdaşı özünün peşəkar inkişafına məsuliyyət daşıyır. Kitabxananın
işçi heyətinin inkişafı, təhsili, təkmilləşmə məsələləri sistemli plana daxil edil15

Bakı, 2016, buraxılış 8
məli, bu məsələ müəssisənin sosial siyasətinin əsas tərkib hissəsinə çevrilməlidir.
Kitabxanalarda innovasiya fəaliyyətinin inkişafına təkan vermək üçün yeni ideyaların verilməsi mexanizmi işlənilib hazırlanmalıdır. Onun yaradılması
şərtləri bunlardır:
 Kitabxanada müəssisə daxili xoş, əlverişli mühit olması, yaradıcı fəallıq
və yarış atmosferinin mövcudluğu;
 Kitabxananın məqsədi, vəzifələri və iş istiqamətləri, yenilikçilik fəaliyyətinin mahiyyəti və qazanılan nəticələr barədə kitabxananın işçi heyətinin məlumatlı olması;
 İnnovativ ideyaların müəlliflərinin təşviqat sisteminin mövcudluğu,
əməkdaşların nailiyyətləri və təşviqat formaları barədə maarifləndirmə işinin
aparılması;
 Əməkdaşların ixtisaslarının artırılması və attestasiyası qaydalarının işlənməsi və onun nəticələrinin xüsusi hesabat formalarında hazırlanması;
 Kitabxanada yeni ideyaların qeydə alınması və təqdimatı sisteminin olması;
 “İdeyalar bankı”, “Yaradıcı ideyalar yarmarkası”, “Təkmilləşdirici işlərin hərracı” kimi müsabiqələrin təşkili və s.
Yeni ideyaların verilməsi əgər onlar ümumiləşdirilib yekunlaşdırılmasa,
təsnifləşdirilməsə, prioritetlər müəyyən olunmasa, sistemləşdirilməsə və tətbiq
mərhələsinə keçməsə heç bir əhəmiyyət kəsb etməz. Heç də bütün innovativ
ideyalar perspektivli və təcrübədə tətbiq oluna biləcək səviyyədə olmur. Seçilən ideyalar nizamlanmalı, prioritetlər müəyyənləşdirilməli və sonra reallaşdırılmalıdır. Müəyyən etmək lazımdır ki, hansı innovativ ideyaya potensial, hansına real tələbat var. Və innovasiya ehtiyatlarını ilk növbədə nəyə yönəltmək
lazımdır ki, dəyişikliklərin nəticəsi kitabxananın yaxın gələcəkdəki inkişafına
müsbət təsir göstərsin.
İnnovativliyin əsas paradiqmalarına nəzər salınsa, bunlar:
 Öyrənməkdən və dəyişməkdən qorxmamaq;
 Özünü digərlərindən ağıllı hesab etməmək;
 Digərlərindən ideya götürmək və özünə uyğunlaşdırmaq;
 Tətbiq etmək, dəyişdirmək və yenə də tətbiq etmək.
Bildiyimiz kimi, innovasiya fəaliyyəti iqtisadi inkişafı və rəqabətliliyi
təmin etmək üçün yeni ideyaların, elmi biliklərin, texnologiya və məhsulların
müxtəlif istehsal və idarəetmə sahələrinə tətbiq edilməsidir. İnnovasiya fəaliyyətinin nəticəsi olaraq yeni və ya təkmilləşdirilmiş məhsul (iş, xidmət), texnoloji proses, həmçinin ictimai münasibətlərin müxtəlif sahələrində təşkilati-texniki, maliyyə-iqtisadi və digər həllər hesab edilir. İstehsalatda elmi-texniki
tərəqqinin nailiyyətləri məhz innovasiyalar formasında yayılır.
Kitabxana işinin müasir inkişaf mərhələsi üçün yeniliklərin kompleks
tətbiqi və innovasiyaların sayının artması səciyyəvidir. Kitabxana mütəxəssis16
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lərinə məlumdur ki, məhz kitabxanaların innovativ inkişaf yolu onların həyat
fəaliyyətinin bütün sahələrinin yenilənməsi, onların üzərinə düşən sosial missiyanın yerinə yetirə bilmələrini təmin edəcəkdir. Kitabxana innovasiyalarının
səciyyələndirilməsinin əsas cəhətləri dəyişikliklərin obyekti və yeniliyin səviyyəsidir. Dəyişikliklərin obyekti nöqteyi-nəzərindən, kitabxana innovasiyaları
məhsul, texnoloji və idarəetmə innovasiyalarına bölünür.
Məhsul innovasiyaları kitabxananın unikallığını, onun rəqabət bazarında
müxtəlif üstünlüklərini nəzərə çarpdırır.
Texnoloji innovasiyalar kitabxananı onun üzərinə düşən funksiyaları yerinə yetirməyə və korporativ kitabxana sisteminə daxil olması üçün şərait yaratmağa imkan verən standartlaşdırılmış həllərə istiqamətləndirir. İnnovasiyaların
reallaşdırılması müxtəlif təşkilati, iqtisadi və psixoloji xarakterli çətinlik və
maneələrlə müşayət olunan peşəkar fəaliyyətin həyata keçirilməsinin çox riskli
üsuludur. Bu cür problemlərin aradan qaldırılması kitabxana işinin yenilənməsizamanı müəssisəyə elmi əsaslı yanaşmalardan istifadə edilməsini tələb edir.
Belə ki, belə məsələlər təkcə kitabxana işinin qarşısında duran problem deyil.
Tanınmış kitabxanaşünasların kitabxananın innovativ fəaliyyətinə həsr
olunmuş nəşrlərinin təhlili göstərir ki, maraqlı və eyni zamanda bir-birindən
tam fərqli yanaşmalar mövcuddur və vahid bir fikir hələ də tam formalaşmayıb.
Bir çox məsələlər, o cümlədən, terminlərin məzmun tamlığında, texnologiyaların və dəyişikliklərin idarə olunması xüsusiyyətlərində, innovasiya prosesinin
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi meyarlarında, kitabxanada innovasiyaların
təsnifləşdirilməsində hələ də mübahisəli məqamlar vardır. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, bu gün kitabxana işində yeniliklər bazarı formalaşdırılmamışdır,
ixtisaslaşdırılmış innovasiya təşkilatları demək olar ki, yox səviyyəsindədir,
innovasiya münasibətləri sistemi inkişaf etməyib və innovasiya fəaliyyətinin
iştirakçıları arasında əlaqə yoxdur, fandreyzinqin imkanları zəif istifadə olunur.
İnnovasiyaların inkişafı üçün kitabxanalara innovasiya fəaliyyətinin hərəkətverici infrastrukturunun olması lazımdır. İnnovasiyaların reallaşdırılması üçün
dövlət və qeyri-hökumət dəstəyi mütləqdir.
Kitabxana-innovasiya infrastrukturunun formalaşdırılması kifayət qədər
innovasiya potensialı olan böyük kitabxanaların, mədəniyyət universitetlərinin
bazasında innovasiya təşkilatlarının yaradılmasını tələb edir. Bu, gələcəkdə
kitabxanaların innovasiya fəallığının stimullaşdırılmasına yönələn tədbirlərin
həyata keçirilməsi və onlara innovativ layihə müsabiqələrinin əsasında qrantların verilməsi və inkişaf proqramlarının dəstəklənməsilə maliyyə yardımı göstərilməsi məqsədi daşıyır. Bu infrastrukturun effektiv elementi kitabxananın ixtisaslaşdırılmış bölmələri, bütün innovasiya dövriyyəsinin kompleks işlərinin yerinə yetirilməsini təmin edə biləcək sərbəst innovativ qurumlar yaradılmalıdır.
Beləliklə də, müasir kitabxanaların innovativ fəaliyyətinin inkişafında əsas
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şərti innovasiya infrastrukturunun gələcək inkişafı və innovasiya fəaliyyətinin
iştirakçıları ilə səmərəli innovativ münasibət və əlaqələrin qurulmasıdır. Bütün
bunlar aşağıdakı proseslərin reallaşmasına şərait yaradacaq;
 Yeniliklərin işlənməsinə və innovasiyaların həyata keçirilməsi üçün vəsaitin cəlb olunmasına;
 İnnovativ işləri əlaqələndirmək və innovasiya məsələlərini birgə həll etməyə;
 İnnovativ layihələrin birgə həyata keçirilməsi üzrə peşəkar əlaqələri genişləndirməyə;
 Kitabxananın nailiyyətləri haqqında ictimaiyyəti vaxtında məlumatlandırmağa və s.
Kitabxana işinin inkişafında, təkmilləşdirilməsində innovasiyaların yeri və
rolunun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu müəyyən qədər əsaslandırmağa çalışdıq. Sonda bu qənaətə gəlmək olar ki:
1. Müasir dövrdə heç bir idarə və ya müəssisə, o cümlədən kitabxanalar öz
fəaliyyətini müxtəlif istiqamətlərdən mütəmadi olaraq təkmilləşdirmədən inkişaf edə bilməz.
2. Yeni xidmət və məhsul növlərinin təqdim olunması, innovativ texnologiyaların tətbiqi, iş proseslərinin və işçi heyətin idarəedilməsində müasir metodlardan istifadə edilməsi mütləqdir.
3. İnnovasiyalar inkişafın ən vacib elementidir. Onlar olmadan kitabxana
sosial əhəmiyyətli təşkilat olaraq qala bilməz, rəqabətə davamlı xidmətlər göstərə bilməz.
4. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində öz mövqeyini möhkəmlədə bilməz.
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Роль инновационной политики в совершенствовании
библиотечного дела
Н.Д.Абдуллаева
РЕЗЮМЕ
В связи с переходом на открытую, демократическую общество
существует повышенный спрос, в изменении парадигмы управления предприятийв нашей стране. Библиотеки также невне этого процесса. Во
всех аспектах общественной практики инновации рассматривается в
качестве посредника глобальных изменений, прогрессаи это предмет
фундаментальных научных исследований. В статье говоритьсяо роли
инновационной политикив развитии библиотечного дела.

The role of innovative policy in library improvement
N.D.Abdullayeva
SUMMARY
In connection with the transition to an open, democratic society, there is
increased demand in our country, the objective is to change the paradigm of
business management. Libraries also are not out of this process. Social
experience and innovation in all aspects of global change, progress is viewed
as a mediator, and it is a matter of fundamental scientific research. The article
is about the role of libraries in the development of innovative policy.
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Müasir tələbatlı oxucu və professional kitabxanaçı etikası
M.N.Cəfərova
nesriyyat@anl.az
Xülasə: Məqalədə professional etik normalar müstəvisində oxucu-kitabxanaçı münasibətlərindən, bu sahədəki problemlərin həlli yollarından bəhs
edilir.
Açar sözlər: işgüzar kitabxanaçı etikası, kitabxanaçı, oxucu
Ключевые слова: деловая библиотечная этика, библиотекарь,
читатель
Key words: business librarian ethics, librarian, reader
“Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer – bilik,
zəka mənbəyidir.” Məqaləyə Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi, ümummilli
lider Heydər Əliyevin məhz bu sözləri ilə başlamağımız təsadüfi deyildir. Hər
bir peşə özü-özlüyündə xüsusi peşəkarlıq, yüksək səviyyəli hazırlıq tələb edir.
Xüsusilə də, “xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs olan bir yer”də əmək
fəaliyyəti göstərmək üçün xüsusi peşəkarlıq gərəkdir. Kitabxanaçı xalqa, millətə, cəmiyyətə xidmət göstərdiyi üçün onun peşə hazırlığı, geniş dünyagörüşü,
yüksək səviyyəli pedaqoji və psixoloji hazırlığının olması əsas şərtdir. Əməkdar elm xadimi, professor A.Xələfov özünün “Kitabxana və cəmiyyət” adlı
fundamental monoqrafiyasının “Kitabxana sosial institutdur” fəslinin “İnformasiya cəmiyyəti və kitabxanaçı peşəsi” bölməsində bu məsələlərə xüsusi
olaraq işıq tutmuş və qeyd etmişdir ki, “Kitabxanaçının əsas keyfiyyətlərindən
biri bildiklərini, öyrəndiklərini, daha konkret desək, kitabxanada saxlanılan
bəşəri sərvətləri oxuculara verə bilmək məharətinə malik olmasıdır. Bu, hər
şeydən əvvəl kitabxana işini, onun elmi cəhətlərini, forma və üsullarını dərindən bilməyi, kitabxanaçılığın incəliklərinə yiyələnməyi, insanlarla ünsiyyət
saxlamaq və bu ünsiyyətin onların xeyrinə istifadə etmək qabiliyyətini tələb
edir. Kitabxanaçılıq sənətinin əsasını təşkil edən bu mühüm və mürəkkəb
prosesin həyata keçirilməsində kitabxanaçı informator, mədəni-maarif işçisi,
təhsil və tərbiyə sahəsinin mütəxəssisi, müəllim kimi oxucunun hərtərəfli yüksəlməsi və inkişafı qayğısına qalır.
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Beləliklə, oxuculara xidmət etmək üçün kitabxanaçıdan xüsusi peşəkarlıq
tələb olunur. Peşəkar kitabxanaçı sənətini dərindən bilməli və sevməli, sənətinə
hörmət etməli, başqa sənətlər içərisində onun yerini müəyyənləşdirməyi bacarmalıdır. Kitabxanaçı hər şeydən əvvəl ziyalıdır, şəxsiyyətdir. Şəxsiyyətinə hörmət etməyi bacaran hər bir kitabxanaçı əsl sənətkar olmağa çalışmalı və sənətini uca tutmalıdır.” [2, s.275-276]. Qeyd edildiyi kimi məhz kitabxanaçı peşəsinin incəliklərindən biri də peşə etikasıdır.
Etika - fəlsəfənin ən böyük hissələrindən biri olub insan mənəviyyatını
əhatə edir. Professional etika isə əxlaq prinsipləri, əxlaq norması və mütəxəssisin peşə fəaliyyəti və vəziyyətinin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla davranış
qaydaları sistemidir. Professional etik qaydalar əmək fəaliyyəti prosesində insan münasibətlərini tənzimləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Professional etika
hər bir mütəxəssis hazırlığının ayrılmaz tərkib hissəsi olub, insanların işgüzar
ünsiyyətdə qarşılıqlı münasibətlərinin tənzimlənməsi prosesidir. Əlbəttə ki, bu
hazırlıq onun şəxsi səyi nəticəsində baş verməlidir. O, özünü daima inkişaf etdirməli və lazımlı səviyyəyə çatdırmalıdır. İngilis yazıçısı, XIX əsrin mütəfəkkiri C.Lebbok bu barədə çox düzgün olaraq demişdir ki, “həyatda uğur qazanmaq üçün, insanlarla düzgün ünsiyyət qurmaq bacarığı istedadın olmasından
daha vacibdir”.
İşgüzar etikada əsas yeri müvafiq rəftar qaydası, zahiri görünüş, nitq, jestlər və mimikalar, səs tonu, məqsədəuyğun geyim tərzi və s. tutur. O cümlədən
də, çox çətin və şərəfli bir peşə olan kitabxanaçı peşəsi professional etik yanaşma tələb edən, dərin biliklərə və bacarıqlara malikolma istedadı gərəkdirən bir
fəaliyyət sahəsidir. Kitabxanaçı kitabxanaya müraciət edən hər bir oxucuya informasiya tələbatçısına yüksək səviyyəli xidmət göstərmək üçün cəmiyyətin
hər bir sosial təbəqəsindən olan insanlarla təmasda olur. Ona görə də hər bir
şəxsə - istər əməkçi, istər tələbə, istər alim, istər dövlət xadiminə gərəkli münasibəti, hər birinə uyğun səviyyədə, onların özlərinin tələb etdiyi dərəcədə cavab
vermək kitabxanaçının vəzifə borcudur.
Dünya təcrübəsinə nəzər saldıqda, görürük ki, bu heç də gərəksiz və ikinci
dərəcəli bir problem deyil. Bu barədə ictimai münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik aktları işlənib hazırlanmış, bu sahənin işi hüquqi müstəvidə qaydasına
salınmış, kitabxanaçının peşəkar fəaliyyəti haqqında mənəvi əsaslar müəyyən
edilmişdir. Buna misal olaraq, 2011-ci il 26 may tarixində bizə qonşu olan
Rusiyada, Tümendə Rusiya Kitabxana Assosiasiyası Konfransında qəbul edilən
“Rusiya kitabxanaçısının etika kodeksi” qanunverici aktını göstərmək olar.
Burada preambula, kitabxanaçının cəmiyyətlə münasibəti, kitabxanaçının oxucu ilə münasibəti, kitabxanaçının kolleqaları ilə münasibəti, kitabxanaçının öz
peşəsinə münasibətinin əsasları təqdim edilir. Bu bəndlərin hər biri geniş sferik
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cizgilərə malik olub çox ciddi şəkildə öyrənilməsi gərəkən problemlərdir.
Kodeksin kitabxanaçı və oxucu münasibətlərindən bəhs edən hissəsində
yazılır:
– Kitabxanaçı real və potensial – bütün oxuculara hörmətlə və səmimiyyətlə yanaşır;
– Kitabxanaçı yüksək keyfiyyətli kitabxana xidməti və yüksək səviyyədə
mədəni ünsiyyəti təmin edir;
– Kitabxanaçı eyni zamanda müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə tələbatçının axtarış, elm və informasiya təminatı və
onun seçimi hüququnu təmin edir;
– Kitabxanaçı istifadəçinin mədəni dəyərlərə yiyələnmək hüququnu təmin
edir və onun cəmiyyətin mədəni həyatında iştirakına təşəbbüs göstərir;
– Kitabxanaçı cinsindən, irqindən, milliyyətindən, sosial statusundan,
siyasi və ya dini inancından, fiziki sağlamlığından asılı olmayaraq kitabxana istifadəçilərinin hüquqlarının bərabərliyini təmin edir;
– Kitabxanaçı şəxsiyyətin sosiallaşmasını, vətəndaşlıq şüurunun formalaşmasını təşviq edir;
– Kitabxanaçı şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin inkişafını təmin edir;
– Kitabxanaçı şəxsiyyətin intellektual və mənəvi inkişafının mənbəyi
kimi kitabı və mütaliəni təbliğ edir, mütaliə mədəniyyətinin formalaşmasına və inkişafına kömək edir;
– Kitabxanaçı istifadəçilərin – uşaqların və gənclərin intellektual və
mənəvi inkişafını təmin edir;
– Kitabxanaçı şəxsiyyətə və cəmiyyətə təhlükəli və zərərli qeyri-dəqiq,
yalan materialları tövsiyə etmir;
– Kitabxanaçı sosial məsuliyyət hissini rəhbər tutaraq istifadəçinin şəxsi
və informasiya fəaliyyətinin məxfiliyini qoruyur”.
Kitabxanaçının əsas peşə etikasına daxil olan məsələlər – oxucu tərəfindən
tələb olunan bütün informasiya ilə onu təmin etmək, oxucu ilə ünsiyyətə girməyi bacarmaq, onun istədiyi və bəlkə də istədiyini düzgün ifadə etmədiyi məsələ
barədə ona kömək etmək, onunla xoş və etika qaydalarına uyğun münasibət yaratmaq, onun mədəni və professional inkişafını təmin etməkdir. Çünki həmişə
kitabxanaçı bir pedaqoq, müəllim kimi humanist ideyalara sadiq qalmalıdır. O,
oxucunu bir insan kimi sevməli, hər birinin şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmalıdır. Oxucunun istəklərinə diqqətli olmalı, onu yüksək səviyyədə razı salmalıdır.
Bəzən oxucu ilə rəftarda diqqətsizliyə, tələsikliyə, onun özünü yönləndirib
axtardığı bir informasiyanı nə dərəcədə tapıb-tapmadığı ilə maraqlanmamağa və
yaxud ona kobud cavab verərək yola salmağa yol verilir. Belə hallar qətiyyən yolverilməzdir. Bu qəbildən olan hadisələr kitabxanaçının professional-etik normala22
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rına, əxlaq prinsiplərinə tamamilə ziddir. Çünki peşəsinə ləyaqətlə xidmət edən birisi ilk növbədə şəxsiyyət kimi, daha sonra peşəkar kimi yüksək səviyyəyə çatır.
Bu yolda ən zirvəyə çatmaq üçün isə daha savadlı, daha diqqətli, daha insansevər
olmaq vacibdir. Kitabxanaçı savadlı ola bilər, ancaq ona müraciət edən oxucuya
kobud cavab verirsə, ona istədiyi bir informasiyanı verməkdən ötrü müxtəlif istiqamətlərə yönəldirsə və oxucu nəticədə heç bir şey əldə etmədən gedirsə bu etik
davranışların bəzən savaddan daha üstün olmasını sübut edir.
Müasir oxucu kitabxanaçıdan daha yeni axtarış üsulları, daha yeni formalar tələb edir. Bunun üçün də kitabxanaçı dövrün və zamanın tələb etdiyi bütün
məsələlərdə oxucuya professional şəkildə xidmət etməyi bacarmalıdır. Çünki
əgər o yeni metodlardan, elektron mühitdən istifadə edə bilmirsə, onda bu bacarıq və vərdişlər yoxdursa, təbii ki, müasir oxucunun nəzərindən düşəcək və
kitabxanaçı peşəsinə ikimənalı fikrin formalaşmasına gətirib çıxaracaq. “Müasir dövrdə informasiya xidməti bir sıra oxucu qrupları ilə işdə ən üstün istiqamət hesab olunur. Bu sahədəki fəaliyyətin həcmi həm kəmiyyət baxımından,
həm də ödənilən sorğuların mürəkkəbliyi baxımından daim genişlənir.
Bu gün məlumatın verilməsi, informasiyanın seçilərək yayılması işi tamamilə avtomatlaşdırmaya, kompüterdən istifadəyə yönəlməkdədir ki, belə bir şəraitdə oxucuya xidmət işini etik cəhətdən neytral fəaliyyət sahəsi kimi qiymətləndirənlər vardır ki, onlar bu sahədəki yalnız kitabxanaçının peşəkarlığını əsas
götürürlər. Lakin kitabxanada heç bir təkmil maşın ünsiyyətdən yaranan səmimiyyəti, hərarəti əvəz edə bilməz, oxucunun fərdi xüsusiyyətini nəzərə ala bilməz, oxucunun nəzərində kitabın yaratdığı mühiti canlandıra bilməz.” [3, s.67].
Kitabxanaçı daima sakitliyi, təmkini qorumalı, bəzən aqressiv şəkildə müraciət edən, müxtəlif temperament tiplərinə aid olan oxuculara məhz etika davranışlarını pozmadan xidmət etməyi bacarmalıdır. İlk növbədə onun sorğularına laqeydliklə yanaşmamalıdır. Çünki hər bir şəxsin axtardığı informasiya
onun üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kitabxanaçı isə burada yolgöstərici,
yönləndirici, istiqamətvericidir. O, bəzən müəllim, bəzən kolleqa, bəzən də vətəndaş kimi öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Bunun üçün də yüksək professionalizmə yetişmək məqsədilə həm də psixologiyanı dərindən bilmək gərəkdir.
Hər bir oxucunu fərdi şəkildə qəbul etmək, onunla özünəməxsus formada münasibət qurmaq əsas şərtlərdən biridir. Lakin bu o demək deyildir ki, qarşısındakı oxucunun bütün kaprizlərinə dözməli və onun təsirinə düşməlidir. Əksinə,
oxucuyla ünsiyyətin ilk anlarından götürülən tövr və təmkin, yüksək etik davranış oxucunu da eyni tempdə davam etməyə məcbur edəcəkdir. Əsas məqsəd
oxucunun – kitabxanaçıya yardımçı kimi yanaşan, ondan kömək gözləyən, onu
işinin peşəkarı kimi görən oxucunun – gözləntilərini doğrultmaqdır.
Gənc oxucular, ali təhsili olmayan, peşə sənəti olan şəxslərlə, əsasən də tə23
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ləbələrlə münasibətdə yol verilən bəzi qüsurlar aradan qaldırılmalıdır. Tələbə
deyib onu aşağı səviyyədə görmək, ona necə gəldi xidmət göstərmək, onunla
amiranə şəkildə danışmaq kitabxanaçılar haqqında mənfi rəy formalaşdırır.
Tələbələrə “sən” deyə yox, “siz” deyə müraciət etmək məqsədəuyğun hesab
edilir. Yaddan çıxarmaq olmaz ki, hər bir tələbə gələcəyin alimi, dövlət xadimi,
yüksək vəzifəli şəxsiyyətidir. Lakin heç bir tələbə kitabxanada keçirdiyi zaman
baş verən belə neqativ halları unutmur. Belə olan halda kitabxanaçı peşəsi gözdən düşür, ona olan hörmət azalır. Bu isə xoşagəlməz bir haldır. Əlbəttə ki,
yaxşı mütəxəssisləri də böyük ehtiramla xatırlayır, onları həmişə xüsusi hörmətlə yad edirlər.
Kitabxanaçı dilindən, dinindən, irqindən, sosial statusundan, yaşından asılı
olmayaraq hər bir şəxsə, eyni zamanda hərəsinin özünəməxsus formada tələb
olunan şəkildə xidmət etməli, bununla da öz yüksək peşəkarlığını nümayiş etdirməlidir. Belə olan halda o, öz iş yoldaşlarına nümunə olmalı, başqalarını da
bu cür olmağa yönəltməlidir. Bu məqsədlə hər il müəyyən təcrübəsi olan yaşlı
nəslin nümayəndələri ilə kitabxanalararası görüşlər keçirmək, onların qarşılıqlı
təcrübə mübadiləsi aparmalarına şərait yaratmaq məqsədəuyğundur. Belə ki,
hər bir kitabxana kollektivi bəhs edilən mövzuda öz təcrübəsindən nümunələr
göstərməli, kolleqalarının da bu sahədə təcrübələrinə qulaq asıb bəhrələnməlidir. Çünki insanlarla işləmək, onlara xidmət etmək, onların tələblərinə cavab
verməyi bacarmaq dəmir iradə, möhkəm sinir sistemi tələb edir.
İlk baxışda asan görünsə də, bəzən hətta əhəmiyyət verilməyib üstündən
keçilsə də, bu çox çətin bir problemdir. Müasir tələbatlı, yüksək səviyyəli xidmət gözləyən oxucu ona xidmət edən kitabxanaçının özündən də dərin savada
və müasir, peşəkar kadra ehtiyac duyaraq informasiya mərkəzinə yönəlir. Bunu
doğrultmaq üçün isə kitabxanaçı daima öz üzərində çalışmalıdır. Ona görə də
kitabxana personalının xüsusilə oxucularla bilavasitə təmasda olan kadrları daha dəqiq seçilməli, həmin şöbələrdə daha peşəkar və eyni zamanda savadlı
kadrlar yerləşdirilməlidir.
Kitabxanaçı yüksək nitq mədəniyyətinə malik olmalıdır. Aydın nitqlə
danışmalı, savadlı cümlələr quraraq öz oxucusunun rəğbətini qazanmalıdır.
Nitqində jarqon ifadələrə, vulqar sözlərə qətiyyən yol verməməlidir. Bunu nəinki oxucularla, hətta öz kolleqaları ilə də etməkdən çəkinməlidir. Çünki bununla ətrafda olan oxucuların diqqətlərini özlərinə cəlb edə və mənfi fikir formalaşdıra bilərlər. Əksinə, nitqin daha mədəni və düzgün olması ətrafda da
yaxşı qəbul edilir, bu isə kitabxanaçı peşəsinin prestijini və bilavasitə kitabxananın statusunu artırır. Nitq mədəniyyəti – həm də düşüncə mədəniyyəti, mədəni səviyyənin xarakteristikası və şəxsin əxlaqi və mənəvi bütövlüyünün sübutudur [7, s.328].
24

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
İstər şəhər, istərsə də rayon və kənd kitabxanalarının əməkdaşları bu sahəyə xüsusi önəm verməli, kitabxanaya gələn gənc oxuculara bir mədəniyyət ocağının işçisi kimi, bir pedaqoq kimi nümunə olmalı, digər oxucuların isə rəğbətini qazanmalıdırlar. Kitabxanaçı yüksək səslə danışmaq və gülmək, təmkinsiz
hərəkətlərə yol verməkdən çəkinməli, oxucuların yanında iş yoldaşları ilə şəxsi
mövzularda danışmamalıdır. Belə olan halda oxucu özünə qarşı göstərilən
diqqətə və qayğıya görə məmnun qalaraq bu cür mədəni və səviyyəli yerə daha
tez-tez gələr, kitabxanadan qaçmaz.
Hər şeydən öncə, ümumiyyətlə milli mentalitetdən irəli gələn böyüyə, yaşlılara xüsusi hörmət və ehtiram, onların qayğısına qalmaq oxuculara da olan
münasibətdə özünü göstərməlidir. Onlarla və yüksək vəzifəli şəxslərlə ünsiyyətdə olarkən ayağa qalxmaq, onlara oturmaq üçün yer təklif etmək peşəkar
xidmətin əsasıdır. Xüsusi uniforması olmayan kitabxanaçılar geyimlərində, zahiri görünüşündə həddən artıq ifrata varmamalı, daha sadə, təmiz və gözəl geyinməlidirlər. Bütün bunlardan əlavə mimikalar, jestlər və üzün quruluşu da az
önəmli fakt deyil. Qaşqabaqlı, qarşısındakına kinayəli baxış, laqeyd münasibət
qətiyyən olmamalıdır. Əksinə daha səmimi, eyni zamanda nəzakətlə yanaşma
tərzi əsas vəzifəyə çevrilməlidir.
Son zamanlar etik normalar ümumiyyətlə cəmiyyət tərəfindən unudulan,
riayət olunmayan bir vəziyyətə düçar olub. Ancaq etika və nəzakət qaydaları
həyatımızda və peşəmizdə mütləq gərəkli olan bir ünsürdür. Belə olan halda,
kitabxanaya gələn oxucular müasir dövrün tələblərinə tamamilə cavab verən
yüksəkixtisaslı kadrlarla rastlaşdıqda onların kitabxanaya, mütaliəyə həvəsi daha da artır.
2015-ci ildə Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında Kitabxana İnformasiya sahəsinin inkişafı
üzrə (2008-2013-cü illər) Dövlət Proqramı”na əsasən Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi və M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən
hazırlanaraq Azərbaycanda kitabxana işi sahəsində ilk dəfə olaraq “Azərbaycan
Kitabxana Ensiklopediyası” (AKE) adlı fundamental sorğu-məlumat kitabı
nəşr edilmişdir. Layihə rəhbəri Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev,
baş redaktoru Milli Kitabxananın direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi, professor Kərim Tahirov, elmi redaktoru Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Kitabşünaslıq kafedrasının müdiri, Əməkdar elm xadimi, “Şöhrət” ordenli, professor Abuzər Xələfov olan bu kitabda Azərbaycan kitabxana ictimaiyyətinin
hörmətli, peşəkar və dəyərli xadimləri haqqında informasiya verilmişdir. Bu kitabı vərəqlədikcə inanırsan ki, onların şərəfli həyatını və təcrübələrini öyrənərək gələcəkdə də kitabxanalarda belə kadrlar yetişəcək və xalqımızın xidmətində dayanacaqlar.
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Потребности современного читателя и этика
профессионального библиотекаря
М.Н.Джафарова
РЕЗЮМЕ
В статье обсуждаются отношения между читателем и библиотекарем в контексте с профессиональными этическими нормами, а
также решение проблем в этой сфере.

The requirement of the modern reader and the ethics
of the professional librarian
M.N.Jafarova
SUMMARY
In article discusses the attitude between the reader and the librarian in the
context of professional ethics norms, as well as the solution of problems in this
sphere.
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Kitabxanalar mütaliə mədəniyyətinin formalaşmasında
mühüm mərkəz kimi
A.T.Abdullayeva
ada.abdulla@gmail.com
Xülasə: Məqalədə informasiya mədəniyyətinin bir komponenti kimi mütaliə mədəniyyəti anlayışının məzmunu açılmış, oxucularda mütaliə üzrə bir
sıra bacarıq və vərdişlərin, mütaliə tələbatı və ona davamlı marağın formalaşması, müxtəlif mütaliə məqsədləri tədqiq edilmişdir. Həmçinin mütaliə mədəniyyətinin formalaşması mərkəzi kimi kitabxanaların qarşısında
duran vəzifələr, kitabxanalarda istifadə edilən yeni forma və metodlar
işıqlandırılmışdır.
Açar sözlər: mütaliə mədəniyyəti, informasiya mədəniyyəti, informasiya
texnologiyaları, kitabxanalar
Ключевые слова: культура чтения, информационная культура, информационные технологии, библиотеки
Key words: reading literacy, information literacy, information technologies, libraries
Müxtəlif sahələrdə cəmiyyət üzvlərinin gündəlik fəaliyyəti hər bir dövlətin
həyatında vətəndaşlarının şüurlu, yaradıcı iştirakının əhəmiyyətini bir daha
təsdiqləyir.Bu isə cəmiyyətin hər bir üzvündən yüksək səviyyəli mədəniyyət,
şəxsi təhsil və öz dünyagörüşünün formalaşdırılması işində böyük səriştə tələb
edir. Şəxsi təhsil, öz biliyini inkişaf etdirmə təkcə elm, ədəbiyyat, incəsənət və
s. üzrə dəyərlərin müstəqil öyrənilməsi deyil, öz-özünü tərbiyələndirmə metodikası üzrə zəruri biliklərin əldə edilməsi, nəzəriyyəni təcrübə ilə əlaqələndirmək bacarığı, həmçinin yenilikləri gündəlik həyatına fəal şəkildə tətbiq etmək
qabiliyyətidir.
İnformasiya ilə savadlı işləmək bacarığı - XXI əsrin insanı üçün tamamilə
zəruri keyfiyyətdir. İnformasiyanın axtarışı, seçilməsi, qiymətləndirilməsi vərdişlərinə yiyələnmədən həyat və fəaliyyətin istənilən sahəsində uğur əldə
etmək qeyri-mümkündür. İnformasiya mədəniyyətinin formalaşması insanın
şəxsi və peşəkar təşəkkülünün müxtəlif sahələrində- ailədə, təhsil müəssisələ27
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rində, peşəkar və asudə fəaliyyət sferasında baş verir. İnformasiya mədəniyyətinin yüksək səviyyəsi insana istədiyi informasiyanı operativ şəkildə əldə etməyə, ondan peşə fəaliyyətində və adi həyatda tam istifadə etməyə imkan yaradır.
Bu prosesdə xüsusi rol müxtəlif növ informasiya resurslarını mühafizə edən,
ictimai istifadəyə təqdim edən kitabxanalara məxsusdur.
Müasir kitabxana istifadəçilərin və bütün yerli əhalinin mütaliəyə olan
tələbatını ödəyir, mütaliə və informasiya mədəniyyətini formalaşdırır. İnformasiya mədəniyyəti informasiya cəmiyyətində şəxsiyyətin uğurlu peşəkar və qeyri-peşəkar fəaliyyətinin, eləcə də sosial müdafiəsinin ən mühüm faktorudur.
Mütaliə mədəniyyəti isə şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin bir komponentidir. “Mütaliə mədəniyyəti” anlayışı ilə yanaşı tədricən onun tərkib hissəsi
kimi “kitabxana- biblioqrafiya savadlılığı” anlayışı formalaşmağa başlamışdır.
Bu anlayış oxucunun bir sıra bacarıq və vərdişlərinin müəyyən səviyyəsini
nəzərdə tutur: mütaliə tələbatı və ona davamlı marağın olması, kitabın əsas elementlərinin təyinatı və mahiyyətini anlamaq, oxu vərdişləri, elementar biblioqrafik biliklərin (kitabxananın soraq-biblioqrafiya aparatından və kitabxana-informasiya resurslarından istifadə etmək bacarığı) lazımi səviyyədə olması və s.
Kitab və mütaliənin təbliği – hər bir kitabxana fəaliyyətinin əsas istiqamətidir. Kitab və mütaliənin təbliği üzrə proqram əhalinin bütün kateqoriyalarının
kitabxanalara cəlb edilməsi ilə həyata keçirilir, lakin əsas diqqət uşaq, yeniyetmə və gənclərin mütaliəsinə yönəldilir. Uşaq və yeniyetmələrin mütaliə xarakteri isə hər gün dəyişir: uşaqlar üçün kitabı müstəqil seçmək heç də həmişə
asan olmur - kitabların sayı həqiqətən çoxdur və yeni başlayan oxucu çox vaxt
özü də nə istədiyini, nə oxuyacağını bilmir. Əgər söhbət məktəb tapşırığından,
konkret mövzu və ya artıq formalaşmış maraqdan gedirsə problem yaranmır,
lakin sərbəst oxu zamanı kitab seçimi asan olmur.
Müasir gənc adam isə, ilk növbədə, yeni texnologiyaların və resursların istifadəçisi, virtual informasiyanın qavrayışına istiqamətlənmiş şəxsiyyətdir. Bu
gün ona lazım olan informasiyanı qısa zaman kəsiyində, operativ və dinamik
şəkildə əldə etmək çox vacibdir. Kitabxanaların da müasir maarifləndirmə
fəaliyyətinin zəruri tərkib hissəsi uşaq və gəncləri faydalı ədəbiyyatın mütaliəsinə yönəltmək, müxtəlif yaradıcı müsabiqələrdə iştiraka cəlb etmək olmalıdır.
Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması şəraitində başlıca vəzifələrdən biri yeni mədəniyyətin elementlərini tənqidi qəbul etməyə köməklik göstərmək, uşaq
və yeniyetmələrdə həm çap, həm də elektron formada sənədlər üzrə mütaliə
mədəniyyətini inkişaf etdirməkdir. Kitabxanaçı üçün əsas olan oxucuda mütaliəyə maraq yaratmaq, onu düzgün istiqamətləndirməkdir. Bu iş lap erkən yaşlarından başlamalıdır. Kitabxanaya ilkin yazılış zamanı kitabxanaçının oxucu
ilə söhbəti, ona fərdi yanaşmaqla oxucunu daha yaxından tanımaq, onun maraqlarını öyrənmək, onu istiqamətləndirə bilmək üçün vacib bir addımdır.
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Erkən yaşlarda formalaşan maraqlar, sonralar böyüməkdə olan gənc nəslin vərdişinə və zəruri tələbatına çevrilir. Odur ki, bu işdə kitabxanaçılarla müəllimlərin, pedaqoqların qarşılıqlı əlaqəsi çox vacib amildir. Zəruri olan odur ki,
oxucular dərslərə hazırlıq zamanı və ya hər hansı sərbəst mövzu üzrə işləyərkən kitabxanaya gəlməyin qaçılmaz olduğunu anlasınlar.
Mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması modelinə onun formalaşdırılmasının məqsədi, funksiyaları, metodları (alqoritmik, evristik və proqramlaşdırılmış təlim metodları), inkişafı və nəticəsi kimi komponentlər daxildir. Bu
mədəniyyətin formalaşdırılması sisteminin reallaşması üzrə əsas metodik şərtlər aşağıdakılardır: sosial, psixoloji, kommunikativ amillər; oxucu fəaliyyətinin
motivləri; bilik və bacarıqların mənimsənilməsini təmin edən forma, üsul və
vasitələr; fərdi oxucu fəaliyyəti.
Mütaliənin məqsədləri müxtəlif ola bilər:
 təhsil (şəxsi təhsil yolu ilə təcrübənin əldə edilməsi; dərslərə hazırlıq;
funksional savadlılığın formalaşdırılması, ümumtəhsil bacarıqlarının formalaşdırılması);
 informasiya (informasiyanın alınması; yeni biliklərin öyrənilməsi);
 inkişaf (idraki tələbatın ödənilməsi; yaradıcı fəallığın stimullaşdırılması);
 sosiallaşma (ədəbi qəhrəmanların təcrübəsinin mənimsənilməsi yolu ilə
şəxsiyyətin sosial inkişafı);
 tərbiyəvi/etik (mənəvi meyllərin, xeyir və şər haqqında təsəvvürlərin,
cəmiyyətdə davranış normalarının formalaşdırılması);
 estetik (kitabdan sənət əsəri kimi estetik zövq almaq);
 asudə vaxtın təşkili və əyləncə.
Bəyəndiyimiz müəlliflərin kitablarını tapmaq, digər insanların və ya mütəxəssislərin onlar haqda rəylərini oxumaq, eyni mövzuda materiallar tapmaq
üçün kitabxana və axtarış sistemlərindən istifadə vərdişlərinə sahib olmaq zəruridir. Yəni, mütaliənin estetik və əyləncə funksiyasının tam reallaşması üçün
kitabxanadan istifadə vərdişlərinə sahib olmaq lazımdır. Lakin əgər bizə tədqiqat aparmaq, məlumat almaq, faktları araşdırmaq lazımdırsa, biz məlumatların
dəqiqliyi, etibarlılığı, relevantlığının qiymətləndirilməsi üzrə müəyyən bacarıq
və vərdişlərə yiyələnməliyik.
Bu gün mütaliə sahəsində ən mühüm vəzifələr arasında şəxsiyyətin sosiallaşması vasitəsi kimi kitab və mütaliənin yüksək statusunun saxlanması, oxu
vərdişləri üzrə metodların və texnologiyaların hazırlanması və eləcə də mütaliənin təbliği zərurəti, bütün oxucu kateqoriyası üzrə informasiya və mütaliə
mədəniyyətinin yüksək səviyyəsinin formalaşdırılmasını vurğulamaq olar.
Deməli mütaliənin təhsil, informasiya, sosiallaşma, inkişaf funksiyalarının
səmərəli həyata keçirilməsi üçün təkcə kitabxana-biblioqrafiya savadlılığını
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formalaşdırmaq kifayət deyil. Eyni zamanda tənqidi təfəkkür vərdişlərinə, informasiyanın qiymətləndirilməsi bacarığına, yəni informasiya-axtarış və analitik təhlil fəaliyyətinə malik olmaq da çox zəruridir. Məhz bu vərdiş və bacarıqların formalaşdırılmasının əsas səbəbləri oxu prioritetlərinin dəyişməsi, tədris
fəaliyyəti üçün zəruri olan düzgün informasiyaya tələbatın olması, keyfiyyətsiz, qərəzli informasiyanın həcminin artması hesab edilir.
İnformasiya mədəniyyətinin ilkin elementlərinin aşılanması oxucuların kitabxanaya yazılması zamanı kitabxanada göstərilən xidmətlər, onun informasiya ehtiyatları haqqında məlumat verilməsi ilə başlayır. İstifadəçilərin diqqətini
cəlb etmək üçün ən əlverişli yerdə yerləşdirilən informasiya guşələri təşkil
edilir, orada kitabxanadan istifadə qaydaları, pullu xidmətlər haqqında məlumatlar, abunə olunmuş dövri nəşrlərin siyahısı, yaddaş kitabçaları, bukletlər,
plakatlar, yeni daxil olan kitablar haqqında qısa tövsiyə siyahıları təqdim edilir.
Bu gün oxucuların informasiya mədəniyyətinin formalaşması üçün yeni
yanaşmalar tələb olunur. Müasir kitabxanalar yalnız oxucuya zəruri məlumat
verməklə fəaliyyətini məhdudlaşdırmamalı, həm də onların informasiya axınında düzgün istiqamətlənməsinə yardım göstərməli, yeni xidmətlər təklif etməli,
oxucuları mütaliə ilə bağlı yeni layihələrə cəlb etməlidir. Odur ki, hər bir kitabxana mütaliə vərdişlərini daha geniş miqyasda formalaşdırmaq və oxucularda
kitaba, mütaliəyə maraq yaratmaq üçün innovativ üsullardan istifadə etməlidir.
Bu sahədə Milli Kitabxananın təcrübəsinə müraciət etsək oxuculara təqdim edilən bir sıra yeni xidmətlər və yeni elektron resursların, yeni layihələrin
şahidi olarıq. (bax- http://anl.az/down/ie_oxeiiytt.pdf)
Hazırda M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının R.Behbudov küçəsinə baxan hissəsində olan bağçasında günün 24 saatı ərzində oxucuların və bütün vətəndaşların sərbəst şəkildə kitab mütaliə etməsinə şərait yaradan “Açıq kitabxana” mütaliə guşəsi fəaliyyətə başlamışdır. Burada ayrı-ayrı
şəxslər, oxucular, yazıçılar, şairlər, ziyalılar və alimlər tərəfindən kitabxanaya
təqdim olunan kitablar nümayiş olunur və onlardan hamının rahat istifadəsinə
şərait yaradılır. Eyni zamanda açıq kitabxanada “Mən oxudum, sən də oxu” devizi altında “kitabı kitaba dəyişmə” guşəsi də fəaliyyət göstərir. Burada həmçinin açıq səma altında poeziya gecələri, mütaliə axşamları, ayrı-ayrı yazıçı və
şairlərlə görüşlər keçirilir, yeni kitabların təqdimat mərasimləri, imzalı görüşlər
təşkil olunur. “Açıq kitabxanada” oxuculara təqdim edilən kitablar arasında
Azərbaycanın tarixi, ictimai-siyasi həyatı, iqtisadiyyatı, mədəniyyət və incəsənəti, Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların adət-ənənəsi, multikulturalizm,
tolerantlıq, bədii ədəbiyyata dair yerli və xarici müəlliflərin Azərbaycan, türk,
rus və ingilis dillərində kitabları, müxtəlif mövzularda jurnallar, uşaq ədəbiyyatı geniş yer tutur. Bu isə öz növbəsində paytaxt sakinləri arasında mütaliə vərdişlərinin formalaşmasına, asudə vaxtın səmərəli təşkilinə və kitabın kütləvi
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şəkildə təbliğinə xidmət edən növbəti uğurlu layihədir. Bir sıra kitabxanalar və
xüsusən də region kitabxanaları bu layihə əsasında öz oxucuları üçün də belə
açıq kitabxana yarada bilərlər.
Bundan əlavə bu gün kitabxanalar kitab təbliğini daha da artırmaq və kütləviləşdirmək məqsədilə buktreylerlər, bukkrossinq, (bax-http://anl.az/down/
innovativ.pdf) kitab oxusu üzrə fləşmoblar, oxudun – danış, səyyar kitabxanalar və başqa yeni tədbir formalarından istifadə etməli, kitabxanaya yeni daxil
olan və unudulmuş dəyərli kitablar haqqında sosial şəbəkələrdə, bloqlarda
müzakirələr keçirməlidirlər.
Bütün deyilənlərə əlavə olaraq qeyd etmək istərdim ki, hər bir kitabxana
tipindən, növündən, məqsəd və oxucu istiqamətindən asılı olaraq ilk növbədə
mütaliə mədəniyyəti və ya informasiya mədəniyyəti üzrə fəaliyyət proqramı
hazırlamalıdır. Bu zaman aşağıdakı məsələlər nəzərə alına bilər: kitabxanadan
istifadə qaydaları, elektron kataloqda axtarış, elektron kitabxanadan, onlayn
bazalardan istənilən sənədi əldə etmək üzrə təlimati xarakterli videoların, sosial
çarxların hazırlanması (KİV və internet vasitəsilə yayımlanma); təhsil müəssisələrinin, kütləvi kitabxanalarla, məktəb kitabxanaları ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyətinin təşkili; kitab təbliği üzrə yeni iş forma və metodlarının tətbiqi; tədris
planına daxil ediləcək informasiya mədəniyyəti üzrə yeni proqramların (informasiya mədəniyyətinin formalaşması və mütaliənin təbliği üzrə kompleks
proqramlar) hazırlanması (akademik və məktəb kitabxanalarında); kitabxana
işçilərinin özlərinin informasiya mədəniyyətinin formalaşması məqsədilə metodik tövsiyələrin hazırlanması, onlayn təlimlərin təşkili.
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Библиотеки как важный центр в формировании
культуры чтения
А.Т.Абдуллаева
РЕЗЮМЕ
В статье исследуется понятия культуры чтения как компонент
информационной культуры, ряд навыков и привычек чтения у читателей,
формирования потребности к чтению и развития устойчивого интереса
и различные цели чтения. Кроме того, рассматривается задачи стоящие
перед библиотеками как центр развития культуры чтения, новые формы
и методы используемые в библиотеках.

Libraries as an important center in the formation
of reading literacy
A.T.Abdullayeva
SUMMARY
There are investigated the concept of reading literacy as a component of
information literacy, set of skills and reading habits of readers, the formation
of needs for reading and development of the sustainable interest and the
different reading goals. In addition, the article provides information about
duties of libraries as a centre for the development of reading literacy, new
forms and methods used in libraries.
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Kitabxanalarda biblioqrafik xidmət:
ənənələr və innovasiyalar
N.Ə.Alışova
n.alishova@gmail.com
Xülasə: Məqalədə kitabxanalarda həyata keçirilən biblioqrafik fəaliyyət,
biblioqrafik xidmətdə ənənələr və innovasiyalar, müasir biblioqrafın vəzifələri haqqında məlumatlar verilir. Nümunə kimi Milli Kitabxanada həyata keçirilən yeni xidmət növləri göstərilir.
Açar sözlər: biblioqraf, biblioqrafik fəaliyyət, biblioqrafik xidmət, ənənələr və innovasiyalar
Ключевые слова: библиограф, библиографическая деятельность,
библиографическое обслуживание, традиции и инновации
Key words: bibliographer, bibliographical activities, bibliographic service, tradition and innovations
Yeni kitabxana-informasiya infrastrukturunun yaradılması, kitabxana-biblioqrafiya resurslarının formalaşması, onlardan operativ istifadənin təşkili, istifadəçilərə göstərilən biblioqrafik xidmətin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması hazırda kitabxanaların qarşısında mühüm vəzifələr qoyur.
Bu gün informasiya əsrində durmadan artan sənəd kütləsi içərisində
dolğun informasiya almaq üçün hər bir oxucu biblioqrafik xidmətə müraciət etməli olur. Kitabxananın bütün imkanlarından səmərəli istifadə edərək, tələbatçıların gündən-günə artan və mürəkkəbləşən informasiya tələbatlarını tam və
dəqiq ödəmək üçün kitabxana əməkdaşları biblioqrafik cəhətdən hazırlıqlı
olmalı, yeni nəşr edilən ədəbiyyatdan xəbərdar olmalı, biblioqrafik məlumat
mənbələrindən düzgün istifadə etməli, kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya sahəsindəki yenilikləri bilməli və onları öz işində tətbiq etməyi bacarmalıdır. Biblioqrafik xidməti həyata kecirən biblioqraf – biblioqrafik informasiya tələbatçıları ilə davranmağı, onlarda biblioqrafik özunə xidmət səriştəsi tərbiyə etməyi,
sorğuları qəbul etməyi, biblioqrafik arayışlar hazırlayıb verməyi, informasiya
tələbatçılarına kütləvi və fərqli (differensasiyalı) biblioqrafik xidməti həyata
keçirməyi bacarmalıdır. Biblioqrafın bilik, vərdiş və bacarıq kimi keyfiyyətləri
sənədlərə əsaslanan informasiya axtarışında əsas amildir.
33

Bakı, 2016, buraxılış 8
Cəmiyyətin informasiyalaşmasında kitabxanalarda aparılan biblioqrafik
fəaliyyətin mühüm əhəmiyyəti vardır. Biblioqrafik fəaliyyət idarə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün tip kitabxanalarda həyata keçirilir. Məhz kitabxananın biblioqrafik fəaliyyəti onun elmi-informasiya və mədəni-maarif müəssisəsi olmasını müəyyən edir. Biblioqrafik fəaliyyət iki əsas prosesi: biblioqrafiyalaşdırma və biblioqrafik xidməti özündə birləşdirir. Biblioqrafik fəaliyyət
bütün tip kitabxanalarda həyata keçirilir və aşağıdakı istiqamətlərdə aparılır:
 kitabxananın soraq-biblioqrafiya aparatının (SBA) təşkili;
 müxtəlif məqsəd və oxucu istiqamətli biblioqrafik vəsaitlərin tərtibi;
 biblioqrafik informasiya xidməti (BİX);
 soraq-biblioqrafiya xidməti (SBX);
 tövsiyə biblioqrafiya xidməti;
 biblioqrafik biliklərin təbliği;
 biblioqrafik iş sahəsində elmi-tədqiqat və metodik fəaliyyət.
Cəmiyyətin təlabatına uyğun olaraq müasir biblioqraf yeni fəaliyyət metodları, xidmət növləri axtarır, onları inkişaf etdirir, təcrübədə yaradıcı (kreativ)
ideyaları həyata keçirir. Bu işdə tələbatçılara kitabxananın fondunda olan sənədlərlə,yeni yaradılan müxtəlif sənəd və biblioqrafik informasiya resursları ilə
mükəmməl kitabxana-biblioqrafiya xidməti göstərmək üçün:
 sorğuların ödənilməsinə yönəlmiş dolğun sənəd fondunu komplektləşdirmək;
 kitabxana fondunu bütünlüklə açan kataloq-kartoteka sistemini (ənənəvi
və elektron) yaratmaq, daim yeniləmək və kitabxananın saytı vasitəsi
ilə axtarışı təmin etmək;
 soraq-biblioqrafik nəşrlər fondunu komplektləşdirmək və daim yeniləmək;
 müxtəlif mövzulu biblioqrafik vəsaitlər (göstəricilər, bülletenlər, biblioqrafik siyahılar) tərtib etmək;
 tammətnli elektron biblioqrafik sənəd-informasiya resurslarını yaratmaq, mütəmadi olaraq yeniləmək;
 onlayn biblioqrafik sorğuları ödəmək və ədəbiyyatı virtual sifariş etmək, kitabxanada yaradılmış həm tammətnli, həm də biblioqrafik informasiya mənbələrinə girişi təmin etmək;
 soraq-biblioqrafik, biblioqrafik informasiya və sənədlərin elektron çatdırılması xidmətini həyata keçirmək;
 kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin kompleks şəkildə avtomatlaşdırılmasına imkan verən kompyuter şəbəkəsini qurmaq və təkmilləşdirmək.
Bütün tip kitabxanalarda olduğu kimi MKS-lərdə də soraq biblioqrafiya
aparatı (SBA) biblioqrafik fəaliyyətin əsas bazası hesab edilir.
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Müasir texnologiyanın, xüsusilə kompüter texnologiyasının biblioqrafik
proseslərə tətbiqi MKS-nin soraq biblioqrafiya aparatının məzmununu daha da
zənginləşdirir. Fondun həcmindən, kitabxanaların tipindən və profilindən asılı
olmayaraq onun soraq və biblioqrafiya aparatının tərkibinə həm ənənəvi, həm
də elektron vasitələr daxildir:
 əlifba kataloqu;
 sistemli kataloq;
 elektron kataloq;
 kartotekalar sistemi (ümumi, sistemli, diyarşünaslıq, elektron və s.);
 soraq-biblioqrafik nəşrlər fondu (məlumat kitabları, ensiklopediyalar,
metodik və biblioqrafik nəşrlər fondu, ödənilmiş arayışlar fondu və s.)
Biblioqrafik fəaliyyətin müasir dövr üçün ən modern nümunəsini Milli
Kitabxanada görə bilərik. Burada biblioqrafik fəaliyyət çoxsahəliliyinə görə
fərqlənir. Milli Kitabxana respublikamızda ümumi və xüsusi, elmi-köməkçi və
tövsiyə xarakterli biblioqrafik nəşrlər çap edir, mədəniyyət, incəsənət, turizm,
bədii ədəbiyyat sahələri üzrə cari biblioqrafik informasiya çatdırır, həm ənənəvi, həm də onlayn biblioqrafik sorğu xidmətini həyata keçirir.
Kitabxanada bıblioqrafik xidmət iki üsulla həyata keçirilir: soraq-biblioqrafiya və biblioqrafik informasiyavermə xidməti.
Soraq-biblioqrafiya xidməti məlumat tələbatçılarının birdəfəlik sorğusu
əsasında olan biblioqrafik xidmətdir. Oxucu – sorğu – cavab rejimində həyata
keçirilir. Bu soraq-biblioqrafiya xidmətinin əsas prosesidir. Əsasən oxucuların
müxtəlif sorğularına cavab olaraq arayışlar hazırlamaq şəklində həyata keçirilir. Arayış-biblioqrafik və ya faktoqrafik məlumatı əks etdirən biblioqrafik axtarış zamanı əldə edilən, oxucu sorğusuna müvafiq cavabdır. Yerinə yetirilmə
formasına görə arayışlar şifahi və yazılı olur.
Şifahi arayışlar bir qayda olaraq operativ şəkildə və oxucunun iştirakı ilə
yerinə yetirilir. Yazılı arayışlar isə mürəkkəb olduğundan müəyyən müddət
ərzində hazırlanır. Yazılı biblioqrafik arayışların hazırlanması aşağıdakı mərhələlərə bölünür:
– Sorğunun qəbulu. Sorğu qəbul edilərkən, onun mövzusu, məqsəd və
vəzifəsi, əhatə dairəsi dəqiqləşdirilməli, bu məqsədlə tərtib edilmiş xüsusi qeyd
dəftərində yazılmalıdır;
– Sorğu ilə əlaqədar əsas mənbələrin aşkar edilməsi və seçilməsi. Bu
mərhələdə kitabxana işçisi sorğunun ödənilməsi üçün hansı mənbələrə müraciət
ediləcəyini müəyyənləşdirir. Bu mənbələr salnamələr, məlumat kitabları, biblioqrafik vəsaitlər, məlumat nəşrləri, dərsliklər, kataloq sistemi və s. ola bilər;
– Ədəbiyyatın aşkara çıxarılması və seçilməsi. Bu zaman kitabxanaçı axtarış apardığı mənbələrdən aktual, sorğuya bilavasitə uyğun ədəbiyyatı seçməlidir;
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– Sorğunun tərtibi. Sorğu tərtib edilərkən biblioqrafik təsvirlərin dəqiqliyini, ədəbiyyatın müvafiq qayda əsasında düzülüşünü təmin etmək lazımdır. Arayış tərtib edilərkən istifadə edilən mənbələrin göstərilməsi unudulmamalıdır.
Biblioqrafik arayış mütləq iki nüsxədə hazırlanmalı və bir nüsxəsi soraqbiblioqrafiya aparatının ödənilmiş sorğular fondunda saxlanılmalıdır.
Oxucu sorğularına uyğun olaraq arayışların iki növü var: biblioqrafik və
faktoqrafik. Tələb olunan və verilən informasiyanın xarakterindən asılı olaraq
biblioqrafik arayışlar da üç növə ayrılır: mövzu, dəqiqləşdirmə və ünvan.
Yerinə yetirilən arayışların böyük hissəsi mövzu arayışlarından ibarət olur.
Bu arayışlar müxtəlif problemlərə həsr olunur. Mövzu sorğularının məqsədi
olduqca müxtəlifdir: elmi iş, istehsalata kömək, mühazirə və ya çıxışa hazırlıq,
şəxsi təhsil, tədris işi və s.
Kitabxanada yerinə yetirilən arayışların digər qismini biblioqrafik ünvan
arayışı təşkil edir. Bu arayışlar oxucuya məlum olan sənədlərin və ya onun bir
hissəsinin kitabxana fondunda yerləşdiyi yeri müəyyən etməyə xidmət edir.
Belə arayış biblioqrafik ünvan axtarışı nəticəsində verilir. Biblioqrafik ünvan
arayışı biblioqrafik mənbələr əsasında oxucunun tələb etdiyi sənədin mövcudluğunu və ya müəyyən fondda (kitabxanada, arxivdə, kitab mağazasında) dəqiq
saxlanma ünvanını (şifrəsini) müəyyənləşdirmək məqsədilə yerinə yetirilən
arayışdır. Biblioqrafik ünvan sorğusu üzrə axtarışın son nəticəsi sənədin kitabxana fondunda saxlandığı yeri göstərən şifrədən və yaxud sifarişin KAA vasitəsilə başqa yerə göndərilməsini göstərən cavabdan (arayışdan) ibarətdir. Kitabxanada oxucuların belə sorğularını əlifba və sistemli kataloqlar, diyarşünaslıq
kartotekası habelə soraq-biblioqrafik nəşrlər fondu vasitəsilə ödəyirlər.
Oxucu çox vaxt kitabxanaya müəyyən bir biblioqrafik məlumatı dəqiqləşdirmək məqsədilə müraciət edir. Belə sorğuların məqsədi müxtəlifdir. Biblioqrafik məlumatı dəqiqləşdirmək məqsədilə verilən arayış oxucunun verdiyi sorğuda olmayan və təhrif edilən məlumatı dəqiqləşdirmək məqsədi daşıyır.
Faktoqrafik arayış - sorğuya cavab olaraq faktiki məlumatların verilməsidir. Bura dəqiq ay, il, gün, rəqəmlər, terminlər, istinadlar və s. daxildir. Arayışlar faktiki sənədlər əsasında müəyyən edilir və onların tərtibində bir qayda olaraq ensiklopediyalardan, lüğətlərdən və kartotekadan istifadə edilir.
Yerinə yetirilən arayışların uçotunun aparılması hesabat və planlaşdırma
üçün mütləq vacibdir.
Çox vaxt kitabxanalarda oxucuları fəallaşdırmaq, onları biblioqrafik axtarışa cəlb etmək məqsədilə biblioqrafik məsləhətlər verilir. Oxucuya kitabxananın elektron kataloqundan, respublika və xarici ölkə kitabxanalarından, onların
informasiya resurslarından necə istifadə edilməsi, biblioqrafik təsvirlərin siyahıların, sənədlərin sistemləşdirilməsi və onlara annotasiyaların verilməsi qaydaları haqqında məsləhətlər verilir.
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Ödənilmiş arayışlar fondu - eyni mövzular üzrə sorğular tez-tez təkrar
olunduğuna görə kitabxanada ödənilmiş arayışlar fondunun yaradılması məqsədəuyğundur. Bu zaman həm vaxta qənaət edilmiş olar, həm də sorğu operativ
cavablandırılar. Fonddan səmərəli istifadə etmək məqsədilə ona kartoteka şəklində köməkçi əlifba-predmet göstəricisi tərtib olunur. Hər bir kartoçkada arayışın
tam adı, predmet rubrikası və sıra nömrəsi göstərilir. Kartotekada tez-tez təkrarlanan şifahi arayışların mövzularının və onların ödənilməsi mənbələrinin də göstərilməsi məqsədəuyğundur. Yaxşı təşkil olunmuş bu fond yalnız təkrar arayışların yerinə yetirilməsinə deyil, həm də kitabxanada keçirilən müxtəlif diyarşünaslıq tədbirləri üçün ədəbiyyatın seçilməsinə də köməklik göstərir. Fondda saxlanan arayışlar kitabxananın soraq biblioqrafiya işini təhlil etməyə və tez-tez
təkrarlanan mövzular üzrə müxtəlif biblioqrafik göstəricilərin tərtibinə imkan
verir. Ödənilmiş arayışlar fondunu kitabxananın saytında da yerləşdirmək olar.
Biblioqrafik informasiyavermə xidməti (BİX). Kitabxanada biblioqrafik
informasiyavermə xidməti fonda yeni daxil olan ədəbiyyat haqqında tələbatçıya onun sorğusunu gözləmədən və ya daimi sorğulara uyğun olaraq operativ
cari biblioqrafik informasiya çatdırmaq məqsədini daşıyır.
İnformasiyavermə xidməti ayrı-ayrı şəxslərin, qrupların və ya bütövlükdə
cəmiyyətin informasiya tələbatının ödənilməsi üzrə informasiya proseslərinin
məcmusundan (sənədlərin toplanması, analitik-sintetik işlənməsi, informasiyanın axtarışı və yayılması) ibarət olan fəaliyyətdir. BİX-in elementləri aşağıdakılardır: informasiyanın istehsalçısı və yayıcısı, alıcısı və informasiya-kommunikasiyası üsulları və vasitələri. BİX-in növləri informasiya sorğularının ödənilməsinin differensasiya səviyyəsinə görə fərqlənir: Rəhbər İşçilərə Differensial
Xidmət (RİDX), müəyyən qrupa və ya konkret istehlakçıya istiqamətlənən fərdi, kollektiv və kütləvi informasiya xidməti. Bu xidmətin əsasında oxucular kitabxanaya yeni daxil olan kitablar haqqında vaxtlı-vaxtında xəbər tutur. Kütləvi
BİX-in mühüm formaları: yeni alınan ədəbiyyatın məlumat bülleteni (aylıq və
rüblük), yeni ədəbiyyat sərgiləri (mövzu sərgisi, dövri mətbuatda dərc olunmuş
məqalələrin nümayişi), xülasələr (yeni nəşrlərin xülasəsi, mövzu xülasələri, diyarşünaslıq fondu və onun ayrı-ayrı hissələri üzrə xülasə-ekskursiya, ən əhəmiyyətli müxtəlif diyarşünaslıq nəşrlərinin xülasəsi) həmçinin kitabxananın
təşkil etdiyi “informasiya günündən”, “mütəxəssis günlər”indən, “biblioqrafiya
günü”ndən və başqa oxşar tədbirlərdən ibarətdir.
Məlumat bülletenləri aylıq və rüblük tərtib olunur. Bu bülletenlərdə
adətən kitabların biblioqrafik təsvirinin qarşısında kitabın fondda yerini göstərən şifrələr də yazılır, bu da oxucu sorğuları üzrə konkret kitabın biblioqrafik
axtarışını xeyli asanlaşdırır. Yeni ədəbiyyatın müvafiq siyahıları hazırlanıb
abonementdə və ya oxu zalında, həmçinin yerli qəzetlərdə çap edilməklə və ya
kitabxananın saytında əks etdirilməklə oxuculara təqdim edilir.
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Xülasələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: Yeni nəşrlərin xülasəsi;
mütəxəssis günlərində, əlamətdar və tarixi günlərlə əlaqədar keçirilən mövzu
xülasələri; kitabxananın diyarşünaslıq fondu və ya onun ayrı-ayrı hissələri üzrə
xülasə- ekskursiya; ən əhəmiyyətli müxtəlif diyarşünaslıq nəşrlərinin xülasəsi
və s. Kitablar haqqında xülasə mövzu və janr üzrə yaxın olan bir neçə əsərin
xarakteristikasıdır. Xülasədə kitablardan biri haqqında müfəssəl, digərləri haqqında qısa məlumat verilir. Tövsiyə siyahısında əsər haqqında məqalələr,
resenziyalar göstərilir. Həmçinin, haqqında məlumat verilən nəşrlərin oxucular
tərəfindən necə əldə edilməsi, yerləşdiyi kitabxanalar, elektron versiyasının
mövcud olduğu saytlar barədə də məlumat verilir.
Biblioqrafiya günü. Oxucuların biblioqrafik informasiya mədəniyyətinin
artırılmasının kompleks formasıdır. Günün keçirilməsində məqsəd oxucuların
marağını ədəbiyyat axtarışında biblioqrafik mənbələrə, tövsiyə vəsaitlərinə,
soraq-biblioqrafiya aparatına yönəltməkdir. Biblioqrafiya günü universal və
tematik ola bilər. Sərgilərə baxış, kitabxanaya ekskursiya, xülasələr, kitabxana
dərsləri keçirilir, məlumat nəşrləri, kataloqlar haqqında məsləhətlər verilir. Xüsusi olaraq bu gün üçün bukletlər, biblioqrafik yaddaşlar və s. çap olunur. Həmçinin oxucularla anket-sorğu keçirilərək onların arzu və təklifləri öyrənilir. Biblioqrafiya günü sistematik olaraq ayda 1 dəfə və ya 2 ayda 1 dəfə keçirilə bilər.
Kitabxana-biblioqrafiya dərsləri-oxucularda kitabxana-biblioqrafiya və
informasiya biliklərinin formalaşması üçün keçirilən tədbirdir. Əsas məqsəd
oxuculara elmi, bədii, ensiklopedik ədəbiyyat haqqında əlavə məlumat verərək
onların soraq-biblioqrafiya aparatından sərbəst istifadə etməsinə kömək edir.
Dərsin gedişində müxtəlif metodiki vəsaitlərdən istifadə edilir: xülasə, elektron
resursların nümayişi, elektron kataloqda axtarış və s. göstərilir. Dərsləri kitabxanadan kənarda məktəblərdə, liseydə, gimnaziyada və s. yerlərdə keçirmək
olar. Dərslərin məzmunu və keçirilməsi metodikasını təhsil alan kontingentin
səviyyəsindən asılı olaraq ayırmaq lazımdır. Belə dərsləri sahələr və mövzu
üzrə keçirmək olar.
Mütəxəssis günü - müəyyən ixtisasın işçiləri üçün kompleks kitabxanainformasiya tədbiridir. Kitabxana tədbirinin bu növü son illər ərzində profil üzrə dərc edilmiş nəşrlərin açıq baxışı, biblioqrafik icmal, mühazirə, innovasiyalar, kitabxana üzrə ekskursiyaları və başqa elementləri əhatə edir. Bəzən mütəxəssis günü bir neçə mərhələlərlə və ya silsilələrlə keçirilir. Bu zaman tədbirin
keçirildiyi müddətdən asılı olaraq ona müxtəlif adlar, məsələn, mütəxəssis
həftəsi, mütəxəssis ongünlüyü və s. verilə bilər.
Bir sıra kitabxanalarda İctimai Hüquqi İnformasiya Mərkəzi vasitəsilə biblioqraflar oxucuların Azərbaycanın qanunvericilik bazası ilə məlumatlandırılmasına, onlara lazım olan məlumatların tez və operativ çatdırılmasına, oxucuları hüquqi biliklərlə maarifləndirmək məqsədilə tədbirlərin keçirilməsinə,
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elektron və ənənəvi kataloqa daxil olaraq hüquqa dair ədəbiyyat axtarışını
həyata keçirməyə yardımçı olurlar. Milli Kitabxananın Humanitar elmlər zalında artıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan və rus dillərində “Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi” onlayn məlumat bazası (www.qanun.info) oxucuların
istifadəsinə verilmişdir. Hər bir MKS-də BİX elə təşkil edilməlidir ki, tələbatçı
ona lazım olan informasiyanı tam və dolğun əldə edə bilsin.
Müasir dövrdə mövcud informasiyalar ənənəvi çap məhsulu ilə yanaşı,
eyni zamanda elektron formada təqdim olunmaqdadır. Kitabxanalar internet
şəbəkəsinə qoşulmaqla oxucular üçün ümumaçıq informasiya məkanını formalaşdırır, xidmət prosesində elektron sənədlər və elektron kataloqlar, elektron
poçt, CD ROM və s. istifadə edirlər. Kitabxanada ənənəvi kitabxana-biblioqrafiya xidmətləri ilə yanaşı, İnternetdən istifadə, müxtəlif təqdimatlar və
konfransların keçirilməsi, skaner, surətçıxarma, laminasiya və s. əlavə xidmətlərdən istifadə olunur, tammətnli elektron nəşrlər hazırlanır.
İndi bütün kitabxanaların çox maraqlı dizaynlı, informasiya ilə zəngin
saytları yaradılmışdır. MKS-lərin biblioqrafik xidmətində kitabxanaların saytı
xüsusi yer tutur. Onlar öz saytlarında istifadəçilərin maraq dairəsinə uyğun
olan materialları yerləşdirirlər. MKS-nin saytında “Yeni ədəbiyyat”, ən çox
oxunanlar, elektron nəşrlər, müxtəlif sahələr üzrə (tarix, diyarşünaslıq, mədəniyyət və turizm, hərbi-vətənpərvərlik və s.) məlumat bazaları, kitabxanada
keçirilən tədbirlər, regionda baş verən yeniliklər, mətbuatın xülasəsi (mətn və
audio) yerləşdirilir.
Saytda müəyyən sahənin mütəxəssisləri üçün “Mütəxəssislər üçün”,
“Mütəxəssislərə kömək”, “Mədəniyyət və incəsənət”, “Kiçik və orta biznes”,
“Kitabxanaçılar üçün yeni sənədlər” və s. bölmələr yaradıb ixtisasa uyğun
mövzu siyahıları hazırlayıb (siyahılar vaxtaşırı dəyişdirilir) orada mütəxəssislərə yeni ədəbiyyat haqqında yenilikləri təklif etmək olar.
Kitabxanalar saytda şəxsi elektron məhsullarını da yarada bilər. İnternetə
çıxış sayəsində kitabxanalar həm ərazidə, həm də bütövlükdə ölkə üzrə müxtəlif
müəssisələrin ünvanları, iş rejimi, nəqliyyatın hərəkət qrafikləri, təhsil müəssisələrinə daxil olma şərtləri kimi sosial-məişət xarakterli informasiya mərkəzləri
funksiyalarını yerinə yetirə bilərlər. Burada əsas yeri diyarşünaslığa dair xülasələr və müəllif məqalələri, virtual arayışlar və s. materiallar tutur. Kitabxanalar diyarşünaslıq informasiyasının əsas saxlayıcısı olmaqla turizm marşrutları və videoekskursiyalar hazırlayıb virtual turlar təşkil edə, elektron və kağız daşıyıcılarda
diyarşünaslıq məhsulları yaradıb onları turistlər arasında yaya bilərlər.
Hazırda veb saytla yanaşı, kitabxanalar sosial şəbəkələrdə (yəni “Facebook” və “Tvitter”də) səhifə açır, özləri üçün bloq yaradır və oxucularla öz
informasiyalarını paylaşa bilirlər. Kitabxanaçılar çalışmalıdırlar ki, yaratdıqları
bloq və səhifələr həm rəngarəng dizaynda, həm də yeni informasiya ilə zəngin
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olsun. Bu səhifələrdə kitabxanada keçiriləcək tədbirlər haqqında məlumat verilir, tədbirlərin foto şəkilləri, video çarxları yerləşdirilir, kitabxana sahəsində
baş verən yeniliklərlə oxucuları tanış edir, kitabxanaya daxil olmuş yeni kitablar, dövri nəşrlər haqqında mütəmadi informasiyalar yerləşdirilir.
Ənənəvi çap məhsulunu elektron formada hazırlamaq, qorumaq və düzgün
istiqamətləndirmək üçün hazırda insan fəaliyyətinin bütün sahələrində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından geniş şəkildə istifadə olunur. Respublikanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında baş verən hadisələrə, əlamətdar
günlərə, elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət, iqtisadiyyat, texnika, tibb və s. sahələrə aid kitabxanaya daxil olan qəzet və jurnallar araşdırılıb məqlələrin analitik yazılışını və tammətnini elektron kataloqda yerləşdirməklə analitik məlumat bazaları yaradılır. Bununla da həm çap formasında (cari biblioqrafik nəşrlər), həm də kitabxananın saytı vasitəsilə rəhbər işçilərə, elmi tədqiqatçılara,
alim və ziyalılara, müxtəlif sahələrdə çalışan mütəxəssislərə, eləcə də geniş
ictimaiyyətə operativ məlumat çatdırılır. Analitik resursların axtarışı elektron
kataloq vasitəsilə həyata keçirilir.
Nümunə olaraq qeyd edək ki, 2008-ci ilin dekabr ayından Milli Kitabxanada ölkə mətbuatının ayrı-ayrı mövzular və predmetlər üzrə tammətnli analitik məlumat bazasının yaradılması işlərinə başlanılmışdır. Yəni 100-dən çox
qəzet və jurnalda dərc olunan materialların tam elektron mətnləri mövzu və
predmetlər üzrə qruplaşdırılaraq Milli Kitabxananın analitik məlumat bazasına
daxil edilir. Bununla da kitabxananın oxucuları nəinki dövri mətbuat materiallarının biblioqrafik təsvirlərini, hətta onların tam elektron mətnlərini də kitabxananın saytı və elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxuya bilirlər. 2006-cı ildən
Analitik məlumat bazasının təşkili şöbəsi yeni cari-biblioqrafik vəsaitin –
“Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat”ın nəşrinə başlamış,
mədəniyyət sahəsində analitik soraq-informasiya xidmətinin təşkilini təmin etmişdir. Ayda bir dəfə nəşr edilən “Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında
yeni ədəbiyyat” (göstəriciyə 2015-ci ilin fevral ayından etibarən “Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq” bölməsi əlavə olunaraq vəsaitin adı “Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat”
adlandırılmışdır) adlı biblioqrafik informasiya göstəricisi vasitəsilə Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin rəhbər işçiləri, mədəniyyət sahəsində aparıcı mütəxəssislər və oxucular Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti və turizmi haqqında Milli
Kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyat və dövri mətbuat materialları haqqında
operativ məlumatlandırılırlar. Şöbədə mədəniyyət və incəsənətə aid (Azərbaycanda mədəni quruculuq, mədəni əlaqə, kitabxana işi, muzey işi, turizm, tarix və
mədəniyyət abidələrinin qorunması, kino, musiqi, Azərbaycan teatrları, təsviri
incəsənət, rəssamlıq, heykəltəraşlıq və s.) materiallar araşdırılır, analitik təsvir
edilir, seçilmiş materiallar müvafiq bölmə daxilində yerləşdirilir, elektron mətni
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olmayan məqalələr isə skan edilərək məlumat bazasına daxil edilir. Cari-biblioqrafik informasiya göstəricisi iki dildə – Azərbaycan və rus dillərində çap edilir.
Bu xidmət respublikamızın ayrı-ayrı şəhərlərində, rayonlarında və kəndlərində,
eləcə də xarici ölkələrdə Milli Kitabxananın saytı vasitəsilə tələbatçıların ayrıayrı mövzular üzrə gündəlik məlumatlanmasını asanlaşdırır. Qəzetlərdəki materiallar seçilib yazılarkən məqalənin adına, müəllifinə, məzmununa, mövzusuna uyğun olaraq düzgün predmet verilir. Nəticədə respublikada və respublikadan kənarda hər hansı bir oxucu elm, iqtisadiyyat, mədəniyyət, siyasət, idman və ayrıayrı mövzular üzrə gündəlik mətbuatda dərc olunan məqalələrin tam elektron
mətnini Milli Kitabxananın (www.anl.az) saytı və elektron kataloqu vasitəsilə
açıb oxumaq imkanına malik olur. Məqsəd oxucunun vaxt itkisinə yol vermədən
kənarda, məsafədən – evində, iş yerində və s. oturaraq istənilən mövzu üzrə dövri mətbuat materiallarını axtarıb tapa bilməsidir.
Bu gün təkcə kitabxanamızın deyil, rayon (şəhər) MKS-lərinin oxucuları,
eləcə də dünya miqyasında Azərbaycanla maraqlanan bütün insanlar Milli Kitabxananın saytı və elektron kataloqu vasitəsilə zaman və məkan problemi olmadan
Milli Kitabxananın nəinki kataloq və fondlarına daxil olaraq ondan sərbəst istifadə edə bilirlər, hətta onun tammətnli elektron məlumat bazalarından da bəhrələnirlər. “Heydər Əliyev irsi”, “Zərifə xanım Əliyeva”, “Mir Cəlal Paşayev irsi”,
“Mehriban xanım Əliyeva”, “Fikrət Əmirov”, “Bunları unutmaq olmaz”, “Qan
yaddaşımız”, “Qarabağ müharibəsi”, “Xocalı soyqırımı”, “31 Mart Soyqırımı
günü”, “Abuzər Xələfov”, “Nəsir İmanquliyev”, “Nizami Gəncəvi”, “M.Ə.Sabir”, “M.F.Axundzadə”, “Nəriman Həsənzadə”, “Qara Qarayev”, “Üzeyir Hacıbəyli”, “Azərbaycan Milli Kitabxanası – 90”, “Azərbaycan teatrı – 140”, “Elçin”, “Teymur Elçin”, “Bəxtiyar Vahabzadə”, “İlyas Əfəndiyev”, “Azərbaycanda Multikulturalizm”, “Vətənimdir Azərbaycan” və başqa elektron məlumat bazaları bu gün oxucularımız üçün dəyərli mənbələrdir.
Kitabxanaların modernləşmə prosesinin sürətləndirilməsi, məlumat bazaları bankının yaradılması, texniki resursların artırılması, beynəlxalq elektron sistemə keçid nəticəsində müasir şəraitdə ölkəmizin kitabxana xidməti sistemində
oxuculara innovativ xidmət növləri təqdim edilir.
Elektron-informasiya xidməti respublika, beynəlxalq informasiya şəbəkəsinə informasiya resurslarına girişi təmin edərək oxuculara daha effektiv xidməti həyata keçirməyə imkan verir. Elektron xidmətin inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi müasir kitabxanalarda baş verən dəyişikliklərlə şərtlənir. Bura ilk növbədə
aşağıdakıları daxil etmək olar:
 ənənəvi və virtual xidmətlər;
 istifadəçilər ilə İKT (İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyası) və epoçt vasitəsilə ünsiyyət;
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 istifadəçilərin elektron vasitələrin köməyi ilə (vebsayt, e-poçt) məlumatlandırılması;
 fərdi kömək, təqdimatlar, seminarlar, təlim kursları.
Elektron informasiya xidmətinə aşağıdakılar daxildir:
 kitabxananın elektron kataloqu;
 internet resursları (axtarış sistemləri, e-jurnallar, e-kitablar, virtual kitabxanalar, məlumat bazaları);
 CD-ROM, DVD-ROM;
 yerli məlumat bazaları;
 ödənişlı məlumat bazaları (biblioqrafik, tammətnli)
Elektron informasiya resursları ilə elektron biblioqrafik xidmət həyata keçirilir. Yeni keyfiyyətə malik olan elektron informasiya resurslarının toplanması, saxlanması, axtarışı və əldə edilməsi daha rahat və əlverişli olduğundan
onlar daha geniş yayılır və istifadə edilir. Elektron resursların bir sıra növləri
fərqləndirilir:
 Çap analoqu olmayan elektron resurslar (elektron poçt, internetdəki veb
səhifələri, diskussiya qrupları, bir sıra elmi və kütləvi jurnallar, verilənlər bazaları, multimediya materialları və s.);
 Çap formasında mövcud olan sənəd-informasiya resurslarının uzunmüddətli mühafizəsinin təmin edilməsi üçün (məsələn, elektron kitablar, çap
edilmiş əsərlərin elektron versiyaları) yaradılan elektron resurslar;
 Çap edilmiş sənəd resursları əsasında yaradılmış, uzun müddət saxlanmaq üçün nəzərdə tutulmayan birdəfəlik elektron resurslar (KAA sistemində
istifadə edilmiş materialların nüsxələri, qəbzlər, elektron arayışlar).
Elektron resursların ictimai təyinatına görə aşağıdakı növləri fərqləndirilir:
elmi təyinatlı; tədris təyinatlı; asudə vaxt üçün nəzərdə tutulmuş; bədii; elmitexniki informasiya təyinatlı; elan, reklam və təbliğat təyinatlı; elektron kommersiya təyinatlı; istehsalat təyinatlı; texnoloji təyinatlı; maliyyə təyinatlı və s.
Müasir texnologiyanın biblioqrafik əməliyyatların yerinə yetirilməsi prosesinə tətbiq olunması, kitabxananın SBA-nın tərkibini daha da təkmilləşdirir
və yeni-yeni xidmət növlərinin yaranmasına səbəb olur. İndi bütün növ arayışların yerinə yetirilməsində İnternetin imkanlarından fəal istifadə edilir. İnternet
informasiya resurslarının 24 saat müddətində açıq olması, informasiya massivlərinin məzmununa və həcminə görə müxtəlifliyi, informasiya axtarışının istifadəçi üçün sadə olması, tammətnləri köçürmək və çap etməyin mümkünlüyü
sayəsində sorğuya cavab operativ şəkildə verilir. Onlayn axtarış xidməti nəticəsində “Təcili sorğular”ın cavablandırılmasına 5-10 dəqiqə vaxt tələb olunur.
Mütəxəssislər elektron sənəd-informasiya resurslarının kompyuter şəbəkələrində yerləşdirilməsindən asılı olaraq onların onlayn (lokal və ya qlobal
kompyuter şəbəkələrində, o cümlədən internetdə yerləşdirilmiş) və offlayn
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(kompyuter şəbəkələrində yerləşdirilməmiş) tipli növlərini fərqləndirirlər.
Hazırda bir sıra respublika kitabxanalarında müxtəlif istiqamətlərdə
onlayn xidmətlər həyata keçirilir. Məsələn, Milli Kitabxanada “Biblioqrafik
sorğu”, “Virtual sifariş” (orders@anl.az), və “Metodik xidmət” (kitabxanaçılar üçün – metodik@anl.az) bölmələri yaradılmış və kitabxananın saytı
(www.anl.az) vasitəsilə istifadəçilərə kitabxana-informasiya xidməti həyata keçirilir. Bölmələrə daxil olmaqla kitabxanaya gəlmədən, iş və ya yaşayış yerindən ayrılmadan İnternet vasitəsilə konkret nəşrin (kitab, jurnal, qəzet. not və s.)
Milli Kitabxananın fondunda olub-olmaması haqqında və ya nəşrə dair məlumatların dəqiqləşdirilməsi üzrə, eləcə də kitabxana işinə dair istənilən məsələ
ilə bağlı məlumat əldə etmək mümkündür.
Hazırda kitabxanada elektron arayışlar hazırlanır. Elektron (Virtual) arayış onlayn məlumat xidməti olaraq biblioqrafik, mövzu, faktoqrafik və digər
sorğular “sual-cavab” rejimində cavablandırılır. İFLA-nın rəqəmsal arayış üzrə
rəhbərliyində də qeyd edilir ki, “virtual arayış”, “rəqəmsal arayış”, “elektron
arayış”, “internet informasiya xidmətləri” və s. kompyuter texnologiyaları vasitəsilə sorğu xidmətlərinin operativ yerinə yetirilməsində istifadə edilir.
İş prinsipləri aşağıdakılardır:
 arayışların operativliyi;
 arayışların yerinə yetirilməsinə məsuliyyətli yanaşma.
Elektron mövzu arayışı İnternetdə müxtəlif mövzular üzrə yerləşdirilmiş
sənədlərin siyahılarından və ənənəvi nəşrlərin biblioqrafik təsvirlərindən ibarət
olan siyahılar şəklində və ya bu cür sənədlərin şəbəkədə yerini bildirən istinadların siyahısı şəklində təqdim edilir.
Bir sıra kitabxanalarda sənədlərin elektron çatdırılması imkanından da istifadə edilir. Sifarişlər internet-saytlar, elektron poçt vasitəsilə həyata keçirilir.
İstifadəçinin sifarişi əsasında elektron qovluqlar açılır, həmin qovluqlarda tələbata uyğun informasiyalar toplanıb elektron poçt (e-mail) vasitəsilə istifadəçilərə çatdırılır.
Azərbaycan Milli Kitabxanası sənədlərin elektron çatdırılmasını bütün respublika oxucuları üçün həyata keçirir. Belə ki, region kitabxanalarının (rayon
(şəhər) MKS-ləri) oxucularına xidməti asanlaşdırmaq məqsədilə hər bir bölgənin mərkəzi kitabxanasından Milli Kitabxanaya müraciət edilir və Milli Kitabxana oxucuya lazım olan sənədin elektron mətnini həmin mərkəzi kitabxanaya
göndərir. Beləliklə, ən ucqar bölgədə belə oxucular uzaq məsafələr qət etmədən
öz rayonunda, kəndində Milli Kitabxananın resurslarından operativ şəkildə istifadə etmək hüququ qazanır.
Kitabxanalarda həmçinin interaktiv nəşrlər yaratmaq olar. Mütaliə üçün
interaktiv elektron sənədlər internetdə mövcud olan müvafiq xidmət (Calaméohttps:-//ru.calameo.com) vasitəsilə yaradılır. Bu yeni nəşr növü olmaqla geniş
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imkanlara malik olan istifadə üçün sadə sənədlərdir. Məsələn, PDF formatında
fayldan jurnallar, broşürlər, kataloqlar, hesabatlar, prezentasiyalar və s. hazırlamaq mümkündür.
Bu kimi xidmətlərin olması kənd əhalisi üçün də əlverişli ola bilər. Belə
ki, onlar hər hansı bir məlumatı almaq üçün region kitabxanalarına getməkdə
çətinlik çəkirlərsə, internetin köməkliyi ilə bu kimi xidmətlərdən istifadə edə
bilərlər. İKT-nin kitabxanalarda tətbiqi, qlobal İnternet şəbəkəsinə çıxış kitabxanalara öz fondlarını elektron formada dünyaya təqdim etməyə, daha çox
potensial oxucu qüvvəsini real oxucu kütləsi ilə əvəz etməyə imkan vermişdir.
Bu informasiya cəmiyyətinin kitabxanalara ən böyük töhfəsidir.
İnformasiya brifinqi. İstifadəçilərlə ünsiyyətin müasir və effektiv üsullarından biridir. Bu cür tədbirlərdə press-konfrans rejimində istifadəçilərin yalnız
informasiya axtarışı ilə bağlı sualları cavablandırılmır, həmçinin mövzu üzrə
bəzi məsləhətlər də verilir. Brifinqlər müstəqil tədbir ola bilər və ya müxtəlif
kütləvi kitabxana formaları kimi tətbiq edilə bilər.
İnnovasiyalı biblioqrafik fəaliyyətin genişmiqyaslı formalarından biri biblioqrafik ehtiyatların (ənənəvi və virtual) “biblioqrafik biennale” (italyanca.
biennale - ikiillik) formasında nümayişidir. Biblioqrafik biennale- genişmiqyaslı təşkilati tədbir forması olub, biblioqrafik fəaliyyətin innovasiyası hesab
edilə bilər. Biennale - hər iki ildən bir təşkil edilən (ilk dəfə Venesiyada keçirilmişdir) sərgi, təsviri incəsənət festivalı, kinofestivaldır. Biblioqrafik biennale
isə biblioqrafik və informasiya resurslarının, kitabxana məhsul və xidmətlərinin sərgisi və ya festivalıdır və iki ildə bir dəfə keçirilir (buna uyğun olaraq triennale - üç ildə bir dəfə). Bu tədbirlər müvafiq mövzu üzrə və ya tarixi hadisəyə həsr edilməklə təşkil edilə bilər. Biblioqrafik biennalelərin təşkilini kitabxanalar bir sıra mədəniyyət müəssisələri ilə birgə keçirə bilərlər. Bundan əlavə
bədii-biblioqrafik, musiqili-biblioqrafik biennalelər də təşkil edilir.
Müasir texnologiyalar əsasında yeni resursların axtarılması, əldə edilməsi,
təhlili və sistemləşdirilməsi, sənədlər haqqında biblioqrafik informasiya çatdıran biblioqrafik vəsaitlərin hazırlanması biblioqraf tərəfindən həyata keçirilir.
Bu gün kitabxananın biblioqrafik fəaliyyətində vəsaitlərin hazırlanmasında materialların təqdim edilməsinin innovativ formalarının yaradılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Ənənəvi vəsaitlərlə yanaşı bukletlər, bələdçilər, reklam xarakterli
kiçik vərəqələr (flayer), daycestlər, ayrıclar çap olunur.
Buklet - Kitabxana haqqında, onun xidmətləri və resursları barədə qısaca informasiya verən kiçik poliqrafiya formalarından biridir. Bukletlər sərgilər, təqdimatlar, keçirilən bütün tədbirlər zamanı oxucuları məlumatlandırmaq üçün ideal
vasitədir. Bəzən bukletin bütün mətni şəkillərin altında qısa yazılarla verilir. Ən
müxtəlif ölçüləri, həcmi və variantları olan bu nəşr çox rahat və oxucular tərəfindən həvəslə istifadə olunur. Fərqli dizayna malik bu nəşrlərdə kitabxananın ün44
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vanı, loqosu, əlaqə vasitələri, saytı və digər məlumatlar öz əksini tapır.
Flayer - Kitabxanada kütləvi tədbirlərin keçirilməsi barədə xəbər verən,
kiçik ölçülü rəngarəng tərtibatı olan reklam vərəqidir. Flayer hazırlanarkən tədbirin vaxtı və tarixi, onun iştirakçıları, zəruri hallarda isə gediş sxemi göstərilir.
Flayerin xarici görünüşünün vərəqədən əsas fərqi onun daha möhkəm kağızdan
hazırlanmasıdır. Qalın kağız flayerə görkəmli görünüş verir. Flayerlərin ən çox
yayılmış formatı 10х7 sm, 10х15 sm, 20х10 sm-dir.
Biblioqrafik əlfəcin- (Əlfəcin kitabın səhifələri arasına nişan üçün qoyulan
lentşəkilli kağız parçasına deyilir) Tövsiyə biblioqrafik vəsaitin bir növü olub qısa ədəbiyyat siyahısından ibarət olmaqla müəyyən kitaba, müəllifə və ya mövzuya oxucularda maraq oyatmaq məqsədilə hazırlanır. Əlfəcinlərdə bədii ədəbiyyatla yanaşı, elmi-kütləvi kitablar, oçerklər, publisistik əsərlər də tövsiyə olunur.
Daycest - çap olunmuş nəşrlər haqqında qısa xülasədən ibarət siyahı və ya
çap kataloqu kimi də izah edilir. Daycestin əsas funksiyası – mənbədə olan
əsas ideyalar və faktları oxucunun diqqətinə çatdırmaqdır. Müəyyən bir mövzu
və ya kitabxanaçıları daha çox narahat edən hər hansı aktual məsələ ilə bağlı
müxtəlif mənbələrdə çap olunmuş materialların qısa xülasəsini əks etdirməklə
dəyərli informasiya çatdırır.
İstifadəçilərin rahatlığı üçün daycestləri həm çap, həm də elektron formada hazırlamaq olar. Onları elektron formada kitabxananın saytında, sosial şəbəkələrdə yerləşdirməklə də geniş oxucuların diqqətinə çatdırmaq mümkündür.
Bələdçi -biblioqrafik vəsaitlərin xüsusi növü olub, əsas informasiya mənbələrində istifadəçiləri istiqamətləndirən biblioqrafik məhsuldur. Sadə dillə desək – bu biblioqrafik vəsaitlər üzrə köməkçi göstəricidir. Bələdçilər çap və
elektron formada (virtual bələdçilər) hazırlanır. Virtual bələdçilər saytda elektron informasiya resursları və ya zəruri saytlar üzrə naviqator rolunu oynayır.
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Библиографическое обслуживание в библиотеках:
традиции и инновации
Н.А.Алышова
РЕЗЮМЕ
В статье проинформировано библиографическая деятельность,
традиции и инновации в библиографическом обслуживании, обязанности
современного библиографа в библиотеках. В качестве примера показаны
новые виды услуг проводимые в Национальной Библиотеке.

Bibliographical service at libraries: tradition and innovation
N.A.Alishova
SUMMARY
The article informed bibliographic activities, tradition and innovation in
the bibliographic service, duty modern bibliographer in libraries. As an
example, showing the new types of services carried out by the NationalLibrary.
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Xülasə: Məqalədə Kanada Milli Kitabxanası və Arxivində, eləcə də Danimarka Kral Kitabxanasında ölkəmizlə əlaqəli mühafizə olunan müxtəlif
növ sənədlər haqqında məlumat verilmişdir.
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Bəşər tarixindən məlumdur ki, hər bir əsr özünəməxsus mühüm inkişaf
prosesi ilə, böyük elmi və mədəni əhəmiyyətə malik hadisələrlə xarakterizə
olunur. Dünya alimləri XXI əsri “kompüterləşmə” əsri və “informasiya əsri”
hesab etmişlər. Bunun əsas səbəbi informasiyanın cəmiyyətin əsas aparıcı atributlarından birinə çevrilməsi, sənaye cəmiyyətindən informasiya cəmiyyətinə
sürətlə keçidlə əlaqədar idi. “İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyətin yaradılması və
daha da təkmilləşdirilməsi bilavasitə kommunikasiya sistemləri, informasiyanın alınması, işlənməsi və ötürülməsi prosesi ilə əlaqədar olduğundan cəmiyyətdə hər cür informasiyanın cəmiyyət üzvləri arasında yaymağı qarşısına
məqsəd qoyan, informasiya resurslarını toplayıb saxlayan, nəsildən-nəslə
ötürən informasiya müəssisələrinin ən mühümü kitabxanalardır.
Ona görə də, müasir informasiyalı cəmiyyətdə kitabxana işi ilə informasiya arasında çox sıx, qarşılıqlı əlaqələr meydana çıxıb formalaşmışdır.
Bu gün kitabxanalar informasiyalaşdırılmış vətəndaş cəmiyyətinin əsas
göstəricisi olan qlobal informasiya mühitinin, beynəlxalq, milli və regional
səviyyədə informasiya mübadiləsi sistemlərinin yaradılmasında, informasiyanın əmtəəyə çevrilməsində, informasiya və bilik bazarının yaradılması və inkişafında, təhsil sisteminin və səviyyəsinin təkmilləşdirilməsində, cəmiyyətin
peşə və ümumi mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsində mühüm rol oynayır [1].
Dünya kitabxanaları içərisində zəngin fonda malik olan kitabxanalardan
biri də Kanadanın Milli Kitabxanası və Arxividir. Bu elm məbədi Kanadanın
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federal dövlət departamenti sayılır və özündə ölkənin tarixini, mədəniyyətini və
siyasi kursunu əks etdirən, müxtəlif növ sənədləri mühafizə edən bir təşkilatdır.
Kitabxana öz fondunu milli kitabxanamız kimi, dövlət idarələrindən, müxtəlif
təşkilatlardan hədiyyə yolu ilə, məcburi nüsxələr və ziyalıların şəxsi kitabxanalarından, beynəlxalq kitab mübadiləsi yolu ilə zənginləşdirir. Kitabxana Kanadanın paytaxtı Ottava şəhərində yerləşir, Kanadanın Baş Kitabxanaçısı və Arxivarius tituluna sahib olan direktoru nazir müavinin səlahiyyətlərini daşıyır.
Kitabxananın fondu 20 mln çap vahidinə malikdir. Departament 2004-cü ildə
Kanadanın parlamenti tərəfindən yaradılmışdır, Kanadanın Milli Arxiv İdarəsi
ilə Milli Kitabxanası birləşdirilmişdir. Departamentdə 1152 işçi çalışır. Kitabxana Kanadanın kitabxana və arxiv aktı əsasında idarə olunur. 2009-cu ildən
etibarən kitabxananın direktoru, cənab Daniel Karondur [3]. Eyni zamanda kitabxananın filialı da mövcuddur. Filial Kanadanın Kvebek şəhərində yerləşir.
Kitabxananın Kanadanın mədəni irsinin qorunmasında əvəzsiz xidmətləri var.
Belə ki, kitabxanada müxtəlif növ sənədlər-kitablar, arxiv sənədlər, audio və
vizual materiallar, incəsənət nümunələri və s. qorunub saxlanılır. Son 140 il
ərzində toplanılan bu sənədlər Kanadanın mədəni irsinin öyrənilməsində
mühüm mənbə sayılır. Kitabxananın kolleksiyasında 20 milyona yaxın kitab,
3000-ə qədər memarlıq çertyojları, plan və xəritələr var. Bunlardan ən qədimi
1524-cü ilə aiddir. Elektron formada 4,5 mln. Mb informasiya mövcuddur ki,
onların tərkibinə minlərlə dissertasiya, dövrü mətbuat nümunələri daxildir. 30
milyona qədər təsviri nümunələr var. Onlara neqativlər, slaydlar, fotolar daxildir. 90000-ə qədər qısa və tammetrajlı filmlər var. 1897-ci ildən səssiz filmlər
də bu kolleksiyaya daxildir. 550000-ə qədər audio və video yazılar saxlanılır.
425000 incəsənət nümunəsi qorunur. Bunlara akvarellər, yağlı boya ilə çəkilmiş rəsmlər, eskizlər, karikaturalar, miniatürlər, möhürlər, gerblər, medallar və
plakatlar daxildir. Ən qədimi XVI əsrə aiddir. 550000-ə qədər eksponat mövcuddur ki, bu eksponatlar dünyada Kanadanın ən böyük not nəşrlər fondunu
təşkil edir. Eyni zamanda xarici fondda müxtəlif ölkələrlə əlaqəli qiymətli nəşr
növləri var.
Bunlardan ölkəmizlə əlaqəli nəşrləri qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanla
əlaqəli departamentin kitabxanasında 6458 nəşr növünə rast gəlmək olar. Azərbaycanla əlaqəli ingilis, fransız, rus, italyan, ispan, ukrayna, alman dillərində
ədəbiyyat var. Bu kitablardan Vladimir Minorskinin “Исследования в истории Кавказа» adlanır. Bu kitabda Şəddadilər dövləti haqqında, Gəncə haqqında müfəssəl məlumatlar var. Kitab Londonda 1953-cü ildə çap olunub. 178 səhifədən ibarətdir. Kitabın içərisində 18 xəritə var. Digər bir kitabın müəllifi Jean Duringdir. Kitab fransız dilindədir. “La musique traditionelle de’l Azerbayjan et la science des mugams” adlanır (Azərbaycanın ənənəvi musiqisi və muğam sənəti” adlanır. Kitab 1988-ci ildə Almaniyanın Baden-Baden şəhərində
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nəşr olunub. Kitabda Azərbaycanın musiqi tarixi, muğamları haqqında dəyərli
məlumatlar var. İngilis dilində kitablardan “Khojaly tragedy: an international
view”, “Baku an eventful history”, “The Baku Commune 1917-1918”, “Caspian oil and gas” və s. göstərmək olar. Qeyd edim ki, ingilis dilində kitabların
sayı 2643-dür. Klassiklərimizin əsərləri də şərq fondunda mühafizə olunur.
Bunlardan Füzulinin “Hadikatüssuada”(Erenlerin bağçesi) kitabı 1986-cı ildə
Ankarada nəşr olunub. “Ulu türk ulusunun şairi Füzulinin divanının şerhi”
adlanan kitabda Füzulinin qəzəlləri də verilib. Kitab İstanbulda 1937-ci ildə
çap olunub. Füzuli haqqında yazan müəlliflərin nəşrlərinə də rast gəlmək olar.
Nümunə olaraq, Cənnət Nağıyevanın “Özbək ədəbiyyatında Füzuli ənənələri”,
Hanife Konçunun “Bu elamet ile bulur beni soran: Füzuli kitabı”, Müjgan Cunburun “Füzuli hakkında bir bibliyografya denemesi”, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin “Görünməyən Füzuli”
və s. kitabların adını çəkmək olar. Bütövlükdə Füzuli ilə bağlı 165 kitab və
elektron formada nəşrlər var. Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin əsərləri və onunla bağlı müxtəlif növ nəşrlər şərq fondunda saxlanılır. İngilis dilində “Layla and Majnun” poeması 1997-ci ildə Londonda çap olunub. Tərtibçisi
Turner Colindir. 256 səhifədən ibarətdir. Nizami ilə əlaqəli bir çox xarici müəlliflərin də nəşrlərini sadalamaq olar. Bunlardan Johann-Christoph Bürgelin “A
key to the treasure of the Khamsa: artistic and the humanistic aspects of Nizami Ganjavi Khamsa”(Xəmsə xəzinəsinin açarı: Nizami Gəncəvi Xəmsəsinin
bədii və humanist cəhətləri) adlanır. Elektron nəşr Amsterdamda, Leyden
Universitetinin Nəşriyyatında 2011-ci ildə hazırlanıb. Bu elektron nəşrdə 13
xarici alimin esseləri var. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sindəki surətlərin təhlili
verilmiş, eyni zamanda Xəmsədə fəlsəfi, dünyəvi, idealist, mistik fikirlərə də
toxunulmuşdur. Nizami ilə əlaqəli müxtəlif növ nəşrlərin sayı 19-dur. Azərbaycanın ümumilli lideri, dahi siyasətçi Heydər Əiyev haqqında 112 adda müxtəlif
nəşr formasında sənədlər var. Nəşrlər rus, ingilis və alman dillərindədir. Bu
kitablardan Hidayət Orucovun ingilis dilində “Heydar Aliyev and national policy
of Azerbaijan”, “Haydar Aliyev and national culture heritage”, Xatirə Quliyevanın “Heydər Əiyev və mənəvi-estetik dəyərlər” və s. nümunə göstərmək olar [3].
Ökəmizlə əlaqəli nəşrlərlə zəngin olan kitabxanalardan biri də Kopenhagen Kral Kitabxanasıdır. Kopenhagen Kral Kitabxanası Danimarkanın milli
kitabxanası sayılır və Skandinaviya ölkələrində ən böyük kitab saxlayıcısıdır.
Kitabxananın fondunda böyük sayda tarixi əhəmiyyətli nəşrlər saxlanılır. Burada Danimarkada ilk dəfə 1482-ci çap edilmiş kitabdan tutmuş, XVIII əsrdən
başlayaraq çap olunan kitablar saxlanılır. Kitabxana 1648-ci ildə Danimarka
kralı II Frederik tərəfindən açılıb. Ümumi istifadə üçün isə kitabxana 1793-cü
ildən fəaliyyət göstərir. 1989-cu ildə o, universitet kitabxanasına çevrilib
və 2005-ci ildə Danimarkanın Milli Kitabxanası adlandırılıb. İndiki rəsmi adı
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Danimarka Kral Kitabxanasıdır. Kitabxananın kolleksiyası 18 növə ayrılıb.
Bunlardan Danimarkanın milli kolleksiyası, folklor, qəzet, əlyazmalar, incəsənət, not nəşrləri, xarici, beynəlxalq təşkilatların nəşrləri, nadir kitablar, aerofoto, broşuralar, qravür və rəsmlər, milli foto muzeyinin kolleksiyası, iudaika
(yəni yəhudi xalqına məxsus olan qiymətli nəşrlər), xəritələr, Şərq kolleksiyası,
soraq-məlumat nəşrləri kolleksiyası, Danimarka ədəbiyyatı kolleksiyasını nümunə kimi göstərmək olar. Kitabxana fondunun ümumi həcmi 35,100.000-dir.
Bunlardan 6,400.000-ni kitab və jurnal, 19,900.000-ni qravür, rəsm və fotolar,
7,800.000-ü broşura və korporativ nəşrlər və 1,000.000 digər sənəd növləridir.
Rəqəmsal kolleksiyanın həcmi 564, 000 Gb təşkil edir [4]. Kitabxananın direktoru 1986-cı ildən cənab Erland Koldinq Nilsendir. Kitabxananın 668 işçisi var.
1999-cu ildə yeni kitabxana binası istifadəyə verildi. Binanın yuxarı hissəsi
oval şəklində qara mərmər, qranit və şüşə ilə örtülüdür və bu səbəbdən bina
“Qara almaz” adını alıb. Binada konsert zalı da mövcuddur. Kitabxananın
elektron axtarış sistemi “REX” adlanır. Kitabxanada Azərbaycanın mədəniyyəti, incəsənəti, ədəbiyyatı, tarixi iə əlaqəli nəşrlər var. 920 kitab, 9289 jurnal
məqaləsi, 21 jurnal, 110 konfrans materialları, 77 dissertasiya, 15 xəritə, 29310
qəzet məqaləsi, 20 səs yazısı, 43 rəsm nümunəsi var. Nəşrlərdən alman dilində
Anton Hantschelin “Baku ein kampf um bohrtürme” kitabı 1942-ci ildə Berlində nəşr olunub. Bakı neftindən bəhs edir. Digər kitab ingilis dilindədir. “Excavations in Azerbaijan” (Azərbaycanda qazıntı işi) adlanır. Müəllifi T.BurtonBrowndur. 1951-ci ildə Londonda çap olunub. Polyak tarixşünası, Qafqaz,
xüsusilə də, Azərbaycan tarixi üzrə mütəxəssis, ABŞ-ın Kolumbiya Universitetinin professoru olan Tadeuj Svitoxovskinin də kitabları kitabxanada mühafizə
olunur. Bunlardan “Исторический словарь Азербайджана» kitabı 1999-cu
ildə ABŞ-da Lanxem şəhərində çap olunub. Bundan başqa onun “Russia and
Azerbaijan: A borderland in transition” (Rusiya və Azərbaycan: Dəyişən
sərhədlər) (1995), “Russian Azerbaijan, 1905-1920: The shaping of a national
identity in a muslim community” (Rus Azərbaycanı, 1905-1920: Müsəlman
cəmiyyətində milli mənliyin formalaşması) (1985) kitablarını göstərmək olar.
Kitabxananın fondunda Azərbaycanlı filosof, astronom, riyaziyyatçı, tarixçi,
maliyyəçi, ilahiyyatçı və hüquqşünas, dövlət xadimi olmuş Nəsirəddin Tusinin
1594-cü ildə ilk dəfə Romada çap olunmuş “Təhriri Öqlidis” əsərinin yenidən
çap olunmuş, ərəb dilində kitabı var. 1997-ci ildə Frankfurtda Höte adına Universitetin Ərəb-islam elmləri tarixi bölməsi tərəfindən çap olunub.
Klassiklərimizdən Füzulinin “Dastan-e Layla və Majnun” əlyazması
(1841), XVII əsrə aid olan fars dilində “Dāstān-е Leylī Meǧnūn” əlyazması,
Nizami Gəncəvinin “Şərəfnamə”si fars dilində (1928), “Seçilmiş əsərləri: 5
cilddə” (1985) rus dilində, Xaqani Şirvaninin “Mədain xərabələri” poeması fars
dilində (1923) şərq fondunda saxlanılır. Ümumilikdə Füzuli ilə bağlı 135,
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Nizami Gəncəvi haqqında 179 müxtəlif nəşr növləri var [4]. Çox təəssüflə qeyd
etməliyəm ki, mənfur və əzəli düşmənlərimiz olan ermənilər çap etdirdikləri
kitablarda bizim tariximizi, mədəni irsimizi, öz adlarına çıxarırlar. Bu kitablara
həm Kanada Milli Kitabxana və Arxivində, həm də Danimarka Kral Kitabxanasının elektron axtarış sistemində öz ölkəmizlə əlaqəli nəşrləri araşdırarkən
rast gəlinir.
Milli Kitabxanamız Azərbaycan mədəni irsinin, tarixinin dünyada təbliği
istiqamətində böyük işlər görür [1]. Ümid edirik ki, bu iki kitabxana ilə milli
kitabxanamız gələcəkdə ikitərəfli əməkdaşlıq edəcək.
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Ценные книги о Азербайджане в зарубежных
библиотеках мира
Н.Дж.Агаева
РЕЗЮМЕ
В статье даётся информация о различных типах документов связанных с нашей страной, хранившиеся в Национальной Библиотеке и
Архиве Канады, а также в Датской Королевской Библиотеке.

Valuable books about Azerbaijan
in foreignlibraries in the world
N.J.Aghayeva
SUMMARY
The article provides information about the various types of documents
related to our country, which were kept in National Library and Archives of
Canada, and in Danish Royal Library.
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Ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında internetdə
istifadə olunan elektron resursların şərhi
M.Ə.Vəliyeva
diyarsunas@anl.az
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident Kitabxanası, Heydər Əliyev Fondu, Heydər Əliyev İrsini Araşdιrma Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan
Milli Kitabxanasının saytlarında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, ömür yolu və s. haqda elektron resurslar təhlil edilmişdir.
Açar sözlər: Heydər Əliyev, Heydər Əliyev İrsini Araşdιrma Mərkəzi,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanası, Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi,
Azərbaycan Milli Kitabxanası
Ключевые слова: Гейдар Алиев,Центр Исследований наследия
Гейдара Алиева, Управление Делами Президента Азербайджанской
Республили Президентская Библиотека, Фонд Гейдара Алиева,
Милли Меджлис Азербайджанской Республики, Национальная
Библиотека АзербайджанаАЯ
Key words: Heydar Aliyev, Heydar Aliyev Heritage Research Center, Administrative Department of the Prezident of the Respublic of Azerbayjan
Presidential Library, Heydar Aliyev Foundation, Azerbaijcan National
Meclis, Azerbaijcan National Library
“Dahi Heydər Əliyev şəxsiyyətinin Azərbaycan dövlətçilik tarixində müstəsna yeri vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı kimi Heydər
Əliyev öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində
milli dövlətçilik ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin
qurulmasına və xalqımızın müstəqillik arzusuna çatmasına nail olmuşdur.
Məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan özünün geostrateji,
iqtisadi və mədəni potensialından istifadə edərək Şərqlə Qərb arasında etibarlı
körpü rolunu oynamağa başlamış və dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilmişdir” [1].
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Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin həyat
və fəaliyyəti, ömür yolu hər bir azərbaycanlı, hər bir dövlət xadimi üçün örnəkdir. Həyatı boyu öz xalqına sədaqətlə xidmət etmiş Heydər Əliyev 35 ilə yaxın
hakimiyyətdə olmuş, Azərbaycanın ictimai-siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni
həyatının bütün sahələrinin dirçəlişi uğrunda daim fəaliyyət göstərmiş və
dövlətimizi dünya ölkələrinə tanıdan dahi şəxsiyyətdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsəri olan Müstəqil Azərbaycanda
“elektron hökumət” layihəsi “Elektron Azərbaycan” dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilir.
Yeni informasiya texnologiyasının inkişafı və kitabxanalarda onların tətbiq edilməsi informasiyanın istifadəçilərə maşınla oxunan formada operativ,
tam, uzaq məsafədən çatdırılması baxımından çox önəmlidir.
Kitabxana fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən biri də biblioqrafik
vəsaitlərin tərtib olunmasıdır. Kitabxanada olan keyfiyyətli resurs bazaları və
dəqiq təşkil olunmuş məlumat-biblioqrafiya aparatı elmi-köməkçi biblioqrafik
göstəricilərin, elektron biblioqrafik göstəricilərinin, elektron kataloq, elektron
kitabxana, tammətnli məlumat bazaları, həmçinin İnternetdə olan elmi resurslar
şəbəkəsinin yaradılması üçün əsas mənbə hesab olunur.
Kitabxanalarda yaradılan elektron resurslar ümumi ideyanı özündə birləşdirənWeb-sənədlərdən ibarətdir. Web-serverin strukturunu yaradarkən əsasən
onun ənənəvi və tipik kitab şəklində olmasınınəzərə almaq lazımdır. Bu struktur resursların bölmə və yarımbölmələrin, həmçinin qiperisnadların dəqiq
bölünməsinə kömək edir. Elektron resursların, biblioqrafiyaların bölmələrindən
istifadə üçün İnternet Explorer, Microsoft kompaniyasının Windows əməliyyat
sistemindən istifadə etmək lazımdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin irsini təbliğ etmək baxımından onun
həyat yolunu əks etdirən 30-a yaxın elektron resursa baxılmış, onlardan 6 ən
sanballı sayt seçilib şərh olunmuşdur. Saytlardakı materiallar Azərbaycan, rus
və ingilis dillərindədir.
Bu saytlar aşağıdakılardır:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
Prezident Kitabxanası
http://heydaraliyev.preslib.az.
Kitabxana 2003-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Bakı şəhərinin iki qocaman kitabxanasının – Mərkəzi şəhər kitabxanasının
(keçmiş Lenin adına kitabxana) və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər
İdarəsinin nəzdində olan kitabxananın (keçmiş Siyasi Maarif Evinin kitabxanası) bazasında yaradılıb. Mərkəzin əsas vəzifələrindən biri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti or53
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qanlarının əməkdaşlarına, humanitar elm sahələrində çalışan tədqiqatçılara
kitabxana-biblioqrafiya və informasiya xidməti göstərməkdir.
Kitabxananın vebsaytının ana səhifəsində “Heydər Əliyev. Elektron Sənədlər Toplusu” adlı İnternet resursda Ümummilli liderin zəngin irsini əks etdirən materiallar toplanmışdır. Aktiv olan bu bölmədə istifadəçi aşağıdakı informasiyaları əldə edə bilər:
Elektron Sənədlər toplusu
 Ümummilli lider;
 Xronologiya (1923-2003);
 Nitqləri, çıxışları, məruzələri, müsahibələri, bəyanatları;
 Xarici siyasət fəaliyyətinin xronologiyası (1993-2003);
 Heydər Əliyev haqqında elektron kitablar və məqalələr;
 Müstəqilliyimiz əbədidir. Elektron külliyyat;
 Məşhur adamlar H. Əliyev haqqında;
 Biblioqrafiya;
 Fotoqalereya.
“Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu” vaxtaşırı yeni materiallarla
zənginləşdirərək istifadəçilərin ixtiyarına vermişdir. “Ümummilli lider” bölməsində Heydər Əliyevin Bioqrafiyası, Rəhbərlik illəri, Təltifləri, Seçilmiş fikirləri, Xatirəsinin əbədiləşdirilməsi adlı yarımbölmələr verilmişdir.
Elektron resursun “Xronologiya” fəslinin“Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevin həyat və fəaliyyətinin xronologiyası” yamımbölməsində H.Əliyevin həyat və fəaliyyətinin əsas tarixləri, əlamətdar
günləri xronologiya üzrə (1923-2003) qruplaşdırılmışdır. Elektron resursun
“Nitqləri, çıxışları, məruzələri, müsahibələri, bəyanatları” fəslinə Heydər
Əliyevin Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi olduğu dövrdə etdiyi çıxışlarından, məruzələrindən və müsahibələrindən seçmə materiallar, həmçinin, onun
fəaliyyətinin 1990-1993-cü illər Naxçıvan dövrünü, bu dahi şəxsiyyətin xalqın
istəyi və xahişi ilə yenidən ölkə rəhbərliyinə gəldiyi 1993-cü ilin iyunundan
2003-cü illərdəki dövrünü özündə əks etdirən müsahibələri, çıxışları, məruzələri, bəyanatları və müraciətləri ayrıca bölmələr şəkilində əlavə edilmişdir.
Elektron resurs Heydər Əliyev haqqında son dövrdə müxtəlif dillərdə çap
olunan kitabların elektron versiyaları ilə zənginləşdirilmişdir. Kitabların elektron variantına “Elektron kitablar” Verilənlər bazasında (http://www.ebooks.az/) baxa bilərsiniz. Kitabxananın fonduna daxil olan qəzet və jurnallarda
Heydər Əliyev haqqında dərc edilən analitik və təhlili məqalələrin elektron
versiyaları da yeni bölmə kimi “E-məqalələr” resursa əlavə edilmişdir. Burada54
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kı materiallar xponologiya üzrə (2004-2015) tammətinlə yerləşdirilmişdir.
“Müstəqilliyimiz əbədidir. Elektron külliyyat” bölməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin çoxcildlik əsərlərinin birinci cildindən qırx altıncı cildinə qədər dahi şəxsiyyətin 1993-cü ilin iyunundan 2003-cü ilə qədərki dövrdəki çıxışları, nitqləri, bəyanatları, müraciətləri,
müsahibələri və s. toplanmışdır. “Məşhur adamlar H.Əliyev haqqında” bölməsində görkəmli dövlət və ictimai xadimlərinin, siyasətçilərin, görkəmli şəxsiyyətlərin ümummilli lider haqqında fikirləri toplanmışdır. Resursun “Biblioqrafiya” fəsli Kitablar, Avtoreferatlar, Məqalələr – bölməsinə ayrılmışdır. Kitablar
bölməsində Heydər Əliyevin Azərbaycvan, rus və xarici dillərdə cap olunan
kitabları və haqqında nəşr olunan kitablar yerləşdirilmişdir. “Avtoreferatlar”
bölməsində Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş dissertasiyaların
avtoreferatlarının siyahısı, “Məqalələr” bölməsində isə 2004-2015-ci illərdə
dövri mətbuatda cap olunan məqalələrin biblioqrafiyası toplanmışdır. “Fotoqalereya” bölməsində Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən “Fotoalbom” və şəxsi sənədlərinin fotosurətini əks etdirən “Fotosənəd” yarımbölmələri verilmişdir.
Saytın ana səhifəsinin aşağısında “Heydər Əliyev” banneri vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 29 dekabr 2006-cı il tarixli
Sərəncamına əsasən Bakıda yaradılan Heydər Əliyev Mərkəzinə birbaşa keçid
verilmişdir. Mərkəzin saytında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin dövlətçilik fəlsəfəsi və azərbaycançılıq məfkurəsinin öyrənilməsi,
Heydər Əliyev irsinin tədqiqi və təbliği, elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman,
ekologiya və iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinə xidmət edən layihələrin həyata
keçirilməsi, Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin, Azərbaycan dilinin və digər
milli-mənəvi sərvətlərinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması və təbliği, eləcə də
dünya mədəniyyətinin, müxtəlif sivilizasiya nümunələrinin Azərbaycanda tanıdılması, yerli, regional və beynəlxalq konfrans, simpozium və digər tədbirlərin
keçirilməsi istiqamətində fəaliyyəti barədə geniş məlumatlar tapmaq olar.
Heydər Əliyev Fondu
www.heydar-aliyev-foundation.org
Heydər Əliyev Fondu 2004-cü ildə ulu öndərin siyasi irsini öyrənmək, onu
təhlil, təbliğ etmək, yaratdığı milli dövlətçilik ideyalarını yeni nəsillərə daim
aşılamaq niyyətindən irəli gələrək yaradılmışdır. Fond öz fəaliyyəti ilə Azərbaycanın ictimai həyatında böyük rol oynamış, qarşıya qoyduğu məqsədləri
uğurla həyata keçirmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı saytın ana səhifəsində - “Heydər
Əliyev” linki verilmişdir. Bu link vasitəsi ilə istifadəçilər Heydər Əliyev
haqqında çox geniş, sanballı məlumatlarla tanış ola bilərlər:
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Bioqrafiya
Dünya Heydər Əliyev haqqında
Müdrik fikirlər
Heydər Əliyev Mərkəzi
Qalereya

Linkin ana səhifəsi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza
oğlu Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərmanından bir hissə ilə açılmışdır. Bioqrafiya bölməsində
ümummilli liderin tərcümeyi-halı yerləşdirilmişdir.
“Dünya Heydər Əliyev haqqında” bölməsində dünyanın məşhur dövlət xadimlərinin ümummilli lideri haqqında deyimləri verilmişdir.Burada Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 43cü prezidenti Corc Buş, Fransa Respublikasının 22-ci Prezidenti Jak Şirak, Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Heydər Əliyev haqqında fikirləri öz əksini tapmışdır. “Müdrik fikirlər” bölməsində
Heydər Əliyevin müdrik fikirləri verilmişdir. “Heydər Əliyev Mərkəzi” bölməsində Mərkəzin fəaliyyəti barədə informasiya yerləşdirilmişdir. “Qalereya”
bölməsində Heydər Əliyevin fotoşəkilləri “Rəhbər”, “Prezident”, “Görüşlər”,
“Müxtəlif” və “Ailə” başlığı ilə qruplaşdırılmışdır.
Heydər Əliyev İrsini Araşdιrma Mərkəzi
http://aliyevheritage.org/az/default.html
Azərbaycanın tarixi inkişaf prosesinə təkan verən ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi hər bir azərbaycanlının taleyində müstəsna rol oynamışdır. Bu böyük şəxsiyyətin zəngin irsinin dərindən və hərtərəfli öyrənilməsi müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi məhz bu işlə - Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin irsinin öyrənilməsi və təbliği ilə məşğul olan qurumdur.
Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi 10 may 2004-cü ildən etibarən
ümummilli liderimizin zəngin irsini – çıxışları, müsahibələri, görüşləri, bəyanatları və məktublarının mətnlərini 50 dildə geniş auditoriyaya təqdim edən
“Heydər Əliyev irsi” Beynəlxalq Elektron Kitabxanasının əsasında yaradılmışdır. Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzi “Heydər Əliyev irsi” Beynəlxalq
Elektron Kitabxanası, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində fəaliyyət göstərən
regional bürolar, siyasətçilər, politoloqlar, diplomatlar və tarixçilər üçün ən
müxtəlif dillərdə kitablar nəşr edən nəşriyyat qrupundan ibarətdir. Mərkəz
həmçinin, orijinal tədris proqramları əsasında gənc müəllimlər, ali məktəblərin
magistrantları və tələbələri üçün “Heydər Əliyev irsini öyrənirik” interaktiv
kursları və yay məktəbləri təşkil edir, eləcə də planetin mühüm elmi mərkəzləri
ilə internet körpülər yaradır.
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Heydər Əliyev İrsini Araşdırma Mərkəzinin portalı gündəlik olaraq yeniləşir, zənginləşir.
Heydər Əliyevin əsərlərinin müxtəlif dillərdə nəşri politoloqlar, iqtisadçılar, jurnalistlər və Azərbaycanın ən yeni tarixi və inkişafı, keçmişi və gələcəyi
ilə maraqlanan bütün insanlar üçün faydalıdır.
Saytın ana səhifənin sol tərəfində “Mərkəz” linki yerləşdirilmişdir. Bu link
aşağıdakı bölmələrə ayrılmışdır: Böyük liderin 90 anı; Ümummilli lider; Fəaliyyətimiz; Azərbaycan prezidenti; Tərcümə laboratoriyası; Haqqımızda; Portal
haqqında; Mərkəzin xəritəsi; Fotoqalereya. Heydər Əliyev İrsini Araşdırma
Mərkəzi bu linkin müvafiq bölmələrində əsasən H.Əliyev haqqında məqalələr,
mərkəzin fəaliyyəti, burada cap olunana kitablar, keçirilən tədbirlər haqqında
geniş informasiyalar toplanmışdır.
Saytın ana səhifənin sağ tərəfində “Kitabxana” linki yerləşdirilmişdir. Bu
link aşağıdakı bölmələrə ayrılmışdır: Oxuculara müraciət; Tərcümeyi-hal;
Əsərləri; Məlumat-soraq materialları; Tarixi arayışlar; Dünya mətbuatı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin səfərləri haqqında; Məşhurlar Heydər Əliyev haqqında; Əlavə sənədlər; Oçerklər; Video-blok; Xəritə
və qrafiklər; Əlamətdar tarixlər; Kitabxananın xəritəsi.
Lakin “Əsərləri” bölməsində Heydər Əliyevin əsərləri - Proqram çıxışları;
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi; Neft strateqiyası; Daxili
siyasət; Xarici siyasət; Mədəniyyət; İqtisadiyyat; Diaspor; Din; Ordu quruculuğu; Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə; Sosium; Müsahibələr; Gənclər siyasəti; Elm və təhsil; Media; Yeni il təbrikləri; Azərtac təqdim edir; Böyük siyasətə qayıdış yarımbölmələrində qruplaşdırılmışdır. Materiallar tammətnlə verilmişdir. “Dünya mətbuatı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin səfərləri haqqında” bölməsində Heydər Əliyevin ABŞ-a səfəri barədə
Amerika mətbuatında çap olunan məqalələr toplanmışdır. Bu da kitabxanaçılar,
siyasətçilər, tarixçilər, tədqiqatçılar, ümumiyyətlə Heydər Əliyev irsini öyrənənlər üçün çox böyük informasiya toplusudur.
OXUCULARA MÜRACİƏTƏLAMƏTARİXLƏRKİTABXANANIRİTƏSİ

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
http://www.meclis.gov.az/muzey/About.html
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin saytında Heydər Əliyev Xatirə Zalı bölməsi verilmişdir. Xatirə Zalında ümummilli liderimizin zəngin həyat
yolunu, siyasi və dövlətçilik fəaliyyətini əks etdirən çoxsaylı eksponatlar toplanmışdır. Bunlar haqqında məlumatlar aşağıdakı linklərdə qruplaşdırılmışdır:
 Muzey haqqında
 Stendlər
 Heydər Əliyev və Azərbaycan Parlamenti
 Sənədlər : Bu bölmədə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Milli Məclisdə qəbul edilmiş tarixi sənədlər yerləşdirilmişdir.
 Fəxri qonaqlar.
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Azərbaycan Milli Kitabxanası
http://www.anl.az
Azərbaycanın baş kitabxanası nəinki Qafqazda, yerləşdiyimiz Avropa
qitəsində, eləcə də bütün dünyada şöhrət tapan ən böyük milli kitabxanalardan
və ən iri kitabsaxlayıcılardan biridir.
2003-cü ildən kitabxanada avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqinə başlanılmışdır. Sistemin proqram təminatı ABŞ-ın VTLS-kitabxanalar üçün
xüsusi avtomatlaşdırılmış proqramlar işləyən təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilmişdir. 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. Artıq avtomatlaşdırma işinə kitabxananın ən vacib sahəsi olan elektron kataloqunun tərtibindən başlanılmışdır və bu günə kimi milli ədəbiyyata
dair təsvir məlumat bazasına daxil edilir.
Kitabxananın elektron kataloqundan isrtifadə edənlər sadə və ya geniş axtarış sistemindən istifadə edərək Heydər Əliyevin əsərlərini müəlliflə, haqqında
olan ədəbiyyatı isə predmet, sərlövhə və ya açar sözlə axtarıb tapa bilərlər. Burada istifadəçilər ümummilli liderin çapdan çıxan əsərləri və haqqında çapdan
çıxmış kitabların, məqalələrin, dissertasiya və s. ədəbiyyatın təsviri və tammətnindən istifadə edə bilərlər.
Milli Kitabxananın ana səhifəsinin sağ tərəfində Elektron məlumat bazası
kateqoriyası verilmişdir. Bu linkdə “HEYDƏR ƏLİYEV MƏDƏNİYYƏTİMİZİN HAMİSİ” adlı elektron məlumat bazası yerləşdirilmişdir. Bazadakı
ana səhifədə məlumatlar aşağıdakı bölmələrə üzrə qruplaşdırılmışdır:
 Prezidentin sərəncamı








Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev Milli Kitabxanada
Mədəniyyətimizin inkişafının Heydər Əliyev mərhələsi
Heydər Əliyev surəti bədii ədəbiyyat və incəsənətdə
Xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
Fotoqalereya

“Prezidentin Sərəncamı” bölməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
90 illik yubileyi haqqında “2013-cü il 21 yanvarda imzaladığı Sərəncam verilmişdir.
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“Azərbaycan xalqının ümummilli lideri” kateqoriyasında
Həyat və fəaliyyəti
Görkəmli şəxslər Heydər Əliyev haqqında
Əsərləri
Müdrik kəlamları
Haqqında
Təltifləri
- bölmələri verilmişdir. Bu bölmələr özləri də ayrı-ayrı yarımbölmələrə
ayrılmışdır. Məsələn,
“Həyat və fəaliyyəti” bölməsində aşağıdakı yarımbölmələr verilmişdir:
-Bioqrafiyası
-Hakimiyyət illərində:
- 1969-1982 - Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi
- 1993-1998 - I Prezidentlik dövrü
- 1998-2003 - II Prezidentlik dövrü
Həyat və fəaliyyətinin əsas tarixləri verilmişdir.
“Əsərləri” bölməsində Heydər Əliyevin 65 kitabının tammətnli elektron
resursu verilmişdir. “Müdrik kəlamları” linkində ümummilli liderin dahiyanə
kəlamları toplanmışdır.
“Haqqında” bölməsində Heydər Əliyevin həyat və yaradıcılığı haqqında
kitablar, məqalələr, musiqi əsərləri və dissertasiyalar tammətnlə verilmişdir.
“Heydər Əliyev Milli Kitabxanada” linki - Nitqlər; Videogörüntülər;
Fotoalbomlar –kateqoriyasına ayrılmışdır. Burada Heydər Əliyevin “Vətənə,
Dövlətə, Xalqa sədaqət andı” miniatür kitabının təqdimat-sərgisində çıxış (3
iyun 1995-ci il); İsraildə yaşayan keçmiş Azərbaycan Vətəndaşları Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə hazırlanmış və çapdan çıxmış “HEYDƏR ƏLİYEV: siyasi portretin cizgiləri” kitabının təqdimatı mərasimində nitq (4 mart 1996-cı il);
M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasında “Azərbaycan Qaçqınları” fotoalbomunun təqdimatı mərasimində nitq (5 noyabr 1997-ci il); Amerikada nəşr edilən “AZƏRBAYCAN İNTERNƏŞNL” jurnalının beş illiyinə həsr olunmuş mərasimdə nitq (20 noyabr 1997-ci il) təqdim olunmuşdur.
Fotoalbom; Video görüntülər bölməsində Heydər Əliyevin M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasında 5 mart 1996–cı il tarixində keçirilmiş İsraildə çapdan çıxan “Heydər Əliyev: siyasi portretin cizgiləri” kitabının təqdimat mərasimində, 5 noyabr 1997-ci il tarixində keçirilmiş “Azərbaycan qaçqınları” fotoalbomunun təqdimat mərasimində və 20 noyabr 1997-ci il
tarixində keçirilmiş “Qlobal üfüqlər” kitabının təqdimatı və Amerikada nəşr
edilən “Azərbaycan interneşnl” jurnalının 5 illiyinə həsr olunmuş mərasimində
iştirakı zamanı çəkilmiş Videogörüntülər və fotoşəkillər nümayiş edilir.
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“Mədəniyyətimizin inkişafının Heydər Əliyev mərhələsi” - linkində
fərman və sərəncamları;
çıxışlar, məruzələr, nitqlər, təbriklər;
H.Əliyevlə bağlı mətbuatda çıxan mədəniyyət xəbərləri,
Kitablar, videogörüntülər və fotoalbom öz əksini tapmışdır.
“Heydər Əliyev surəti bədii ədəbiyyat və incəsənətdə” - linki
Heydər Əliyevə ithaf olunmuş musiqilər;
Heydər Əliyev bədii ədəbiyyatda – və
Filmlər yerləşdirilmişdir.
XATİRƏSİNİN ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ bölməsində:
Rəsmi sənədlər; Orden, medal və mükafatlar; Xatirə sikkələri; Heydər
Əliyev filateliyada (markalar); Heydər Əliyev Fondu; Heydər Əliyev Mərkəzi;
Heydər Əliyev adına Saray; Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı, Heydər
Əliyevin Xatirə muzeyləri, Parklar və abidələr, Xatirəsinə ithaf edilmiş
möhtəşəm xalça haqqında geniş məlumatlar toplanmışdır.
Fotoqalereya – linkində isə:
Ailə albomu
Heydər Əliyev Milli Kitabxanada
Heydər Əliyev və mədəniyyətimiz
Ulu öndər Heydər Əliyev
Ulu öndərin abidələri
Heydər Əliyevə ithaf olunmuş kitablar - ın şəkilləri öz əksini tapmışdır.
Kitabxananın Elektron kitabxana - linkində açılan pəncərədə axtardığımız məlumatı elm sahələri üzrə, müəllif və sərlövhələrin baş hərfinə əsasən
tapmaq olar məsələn, Əliyev H. – “Ə” - hərfində tapmaq olar. Siyahıda istənilən ədəbiyyatı seçib üstündən vurarkən kitabın tammətninin elektron versiyası
açılır.
Burada Heydər Əliyev: Biblioqrafik məlumat kitabı; Heydər Əliyev dil
haqqında və Heydər Əliyevin dili; Əliyev Heydər. Müdrik fikirlər; Əliyev
Heydər. Müstəqilliyimiz əbədidir; Heydər Əliyev dünyanın gözü ilə; Heydər
Əliyev Fondu; Heydər Əliyev və mədəniyyət: 3-cilddə; Heydər Əliyev və Şərq
kitabları və s. ədəbiyyat istifadəçilərin ixtiyarına verilmişdir.
Azərbaycan Milli Kitabxanasının saytında Heydər Əliyev haqqında yerləşdirilən bu informasiyalar öz əhatə dairəsinə görə, məlumatların tammətnli olmasını nəzərə alaraq ən böyük və geniş məzmunlu sayt hesab oluna bilər.
VİKİPEDİYA
https://az.wikipedia.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev
Heydər Əliyev - pəncərəsində ümummilli liderin həyat və yaradıcılığı
haqqında geniş məlumat verilmişdir:
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1.Həyatı
2.Mükafatları, təltifləri və fəxri adları
2.1.SSRİ dövrü
2.2.Müstəqillik dövrü
3.Fotoşəkilləri
3.1.Filateliyada
4.Heydər Əliyevin heykəl və büstləri
5.“Heydər Əliyev” ordeni
6.Xatirə sikkələri
7.Həmçinin bax
8.Mənbə
9.İstinadlar
10.Xarici keçidlər
Həyatı – linkində Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti barədə geniş məlumatlar verilmişdir.
Mükafatları, təltifləri və fəxri adları – kateqoriyasında Heydər
Əliyevin bir sıra beynəlxalq mükafatları, müxtəlif ölkələrin universitetlərinin
fəxri doktoru adına və digər yüksək nüfuzlu fəxri adlara layiq görülməsi haqqında məlumat verilmişdir. O, dörd dəfə “Lenin” ordeni, “Qırmızı Ulduz” ordeni və çoxlu medallarla təltif edilmiş, iki dəfə “Sosialist Əməyi Qəhrəmanı”
adını almış, bir çox xarici dövlətlərin orden və medalları ilə təltif olunmuşdur:
Foto şəkilləri – kateqoriyasında Heydər Əliyevin şəkilləri, Heydər Əliyev
filateliyada – kateqoriyasında poçt markaları, Heydər Əliyevin heykəl və büstləri – kateqoriyasında ümummilli liderin nəinki Azərbaycanda, hətta xarici
ölkələrdə qoyulmuş heykəl və büstləri barədə məlumat verilmişdir, bəzilərinin
isə şəkilləri də əks edilmişdir.
“Heydər Əliyev” ordeni – kateqoriyasında Azərbaycan Respublikasının 22
aprel 2005-ci il tarixli, 896-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsis edilməsi barədə,
Xatirə sikkələri – kateqoriyasında isə sikkələrin şəkilləri verilmişdir.
Elektron saytlardakı linklər daim yeniləşir, aktiv və tammətnlidir. Bu isə oxucunun ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi irsinin öyrənilməsində, təbliğində,
az vaxt ərzində yeni informasiyalardan çox rahat istifadəsinə şərait yaradır.
Heydər Əliyev haqqında əlavə məlumat əldə etmək istəyənlər aşağıdakı
saytları izləməsini də məqsədəuyğun hesab edirik.
http://aliyev-museum.nakhchivan.az/bann/linkler.html-Heydər
Əliyev Muzeyi. Naxçıvan
http://www.nakhchivan.az - Naxçıvan Muxtar Respublikasının portalı
http://shexsiyyetler.nakhchivan.az - Naxçıvanın görkəmli şəxsiyyətləri
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http://www.1990-1993.nakhchivan.az - Heydər Əliyev. Böyük ömrün 3 ili
https://menazerbaycanliyam.wordpress.com/about/- Mən azərbaycanlıyam
Ədəbiyyat
1. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 21 yanvar 2013-ci il /İ.Əliyev
//Azərbaycan, 2013, 22 yanvar, s.1
2. Богза Н.Ф. Создание электронных библиографических указателей – перспективное направление раскрытия краеведческих фондов //Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества. Труды конф. Т.2. М.: ГПНТБ России, 2000, c.238–240
3. Панкова Е.В. Электронное библиографическое пособие. Правила создания:
практич. руководство для библ. работников / Е.В.Панкова, Л.С.Беркутова.
М.: Форум, 2008, 128с.

Интерпретация электронных ресурсов о общенационального лидера
Гейдара Алиева, которые используются в интернете
М.А.Валиева
РЕЗЮМЕ
В статье анализируются электронные ресурсы в сайтах, посвященные жизни и творчеству общенационального лидера Гейдара Алиева:
Президентская Библиотека при Управлении Делами Президента Азербайджанской Республики, Фонд Гейдара Алиева,Центр Исследований
наследия Гейдара Алиева, Милли Меджлис Азербайджанской Республики,
Национальная Библиотека Азербайджана.
Interpretation of the electronic resources about the national leader
Heydar Aliyev that are used on the internet
M.A.Valiyeva
SUMMARY
Electronic resources on the websites of Presidential Library of
Administrative Department of Azerbaijani President, Heydar Aliyev Foundation,
Heydar Aliyev’s Heritage Research Center, the National Assembly of the
Republic of Azerbaijan, Azerbaijan National Library about the life and work of
the national leader af Azerbaijani, Heydar Aliyev have analyzed in the Article.
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Azərbaycan Milli Kitabxanasının tammətnli elektron
resursları informasiya mühitinin seqmenti kimi
A.Z.Hacıyeva
aygun_haciyeva_87@mail.ru
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Milli Kitabxanasının oxucularına təqdim
etdiyi tammətnli elektron məlumat bazalarından bəhs edilir.
Açar sözlər: Milli Kitabxana, elektron məlumat bazası, elektron kitabxana
Ключевые слова: Национальная Библиотека, электронная база
данных, электронная библиотека
Key words: National Library, electronic database, electronic library
Azərbaycan Milli Kitabxanası – Azərbaycanda kitabxana işi sahəsində
dövlət siyasətini həyata keçirən, milli nəşrləri, xarici ölkələrdə Azərbaycan
haqqında nəşr olunmuş çap məhsullarını və Azərbaycan müəlliflərinin əsərlərini, dünya əhəmiyyətli nəşrləri, o cümlədən xarici dillərdə çap olunmuş məlumat daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən kitabxana və dövlət kitabsaxlayıcısıdır. Azərbaycan Milli Kitabxanası ölkənin zəngin tarixi və mədəni irsinin ən
böyük xəzinəsinə məxsusdur. Kitabxananın fondunda Azərbaycan dilində olan
nəşrlərin ən tam toplusu, həmçinin elm və texnikanın aparıcı sahələri üzrə dünyanın bir çox dillərində olan ədəbiyyatı mühafizə edilir və eyni zamanda kitabxana öz elektron resurslarını da artırmağa davam edir.
Elektron kitabxanamız ümumi istifadə üçün açıq olan lokal və uzaq məsafədə yerləşən paylanmış informasiya ehtiyatlarına malikdir. Uzaq məsafədə yerləşən ehtiyatlara kitabxana tərəfindən lisenziya - «istifadə hüququ» əldə edilmiş
tammətnli məlumat bazaları, həmçinin kitabxana tərəfindən seçilmiş, dəqiqliyinə
və etibarlılığına zəmanət verilən «istifadə üçün açıq» olan internet ehtiyatları və
kitabxananın hazırladığı müxtəlif istiqamətli məlumat bazaları aiddir.
2015-ci ildə Azərbaycan Milli Kitabxanası öz elektron fondunu genişləndirmək məqsədi ilə elektron kitabxananın xarici elektron informasiya ehtiyatları ilə
komplektləşməsini oxucuların sorğusu əsasında həyata keçirərək zəngin axtarış
imkanlarına malik, dünyanın və Rusiyanın aparıcı elibrary.ru elektron elmi kitab63
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xanasının (ООО «РУНЭБ») rusdilli informasiya ehtiyatlarına abunə olmuşdur.
Məlumat bazası 19 milyondan çox elmi məqalənin xülasə və biblioqrafik
yazılarını açıq şəkildə təqdim edir. Xülasələri oxumaq üçün abunə olmaq və ya
qeydiyyatdan keçmək tələb olunmur. Lakin xülasələri lisenziya materialı hesab
edilən referativ jurnallar istisnalıq təşkil edir. Həmçinin 3145 adda Rusiya elmi
jurnalının qeydiyyatdan keçməklə tammətnlərindən istifadə etmək mümkündür. Açıq istifadə mümkün olan bu jurnallarda müxtəlif əlamətlərə görə məqalələrin axtarışını aparmaq olar.
Kitabxana elibrary.ru platformasında elmin müxtəlif sahələrinə dair Rusiyanın 176 adda jurnalının tammətnlərindən elektron formada istifadə üçün abunə olmuşdur. Universal xarakterli (müxtəlif elm sahələrinə dair) elmi jurnalların 2015-ci il buraxılışlarının tammətnlərindən oxucuların istifadəsi məqsədi ilə
Oxuculara xidmət şöbəsinin elmi zallarında – humanitar, dəqiq və texniki elmlər zalında, dövri mətbuat zalında, Lokal şəbəkədən istifadə üzrə oxu zalı bölməsində və Elektron resurslardan istifadənin təşkili bölməsində olan kompüterlərə İP ünvan verilərək məlumat bazası həmin kompüterlərə köçürülmüş və
oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Elektron resurslardan istifadənin təşkili bölməsində məqalələrin surətini çıxarmaq imkanı da yaradılmışdır. Baza Rusiyanın akademiya, universitet, sahəvi və qeyri-kommersiya nəşriyyatlarının elmi
jurnallarını təqdim edir. Bunlara Rusiya Elmlər Akademiyasının sahəvi elmitədqiqat institutlarının elmi əsərləri, Moskva Universitetinin Xəbərləri, Rusiya
Dövlət Tibb Universitetinin Xəbərləri, Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin
Xəbərləri, həmçinin digər tanınmış nəşriyyatların dövri elmi nəşrlərini misal
göstərmək olar.
Baza həmçinin ayrı-ayrı jurnallar haqqında ətraflı məlumat əldə etmək imkanı verir. Belə ki, hər bir jurnal haqqında informasiya əldə etmək (jurnalın tam
adı, jurnalı dərc edən nəşriyyat, jurnalın nə zamandan dərc olunduğu, il ərzində
neçə dəfə nəşr edildiyi, tirajı, elektron ünvanı, mövzu rubrikaları, redaksiya heyəti, beynəlxalq standart seriya nömrəsi-İSSN və s.), jurnalın müxtəlif nömrələrinin, buraxılışlarının mündəricatına baxmaq, məqalələri müxtəlif əlamətlərə görə
(müəllif, sərlövhə, mövzu, açar söz, nəşr ili və s.) axtarmaq, jurnalın saytına internet vasitəsi ilə birbaşa keçib baxmaq, məqalə müəllifinə məktub yazmaq, nəşri
elektron ünvanımıza göndərmək, nəşri topluya əlavə etmək, nəşri digər istifadəçilərlə elektron şəkildə müzakirə etmək (şərh vermək), müəllifin bütün nəşrlərinə
baxmaq, mövzu üzrə yaxın nəşrləri axtarmaq mümkündür.
Bu elektron məlumat bazası Rusiya Federasiyasının Təhsil və Elm Nazirliyinin sifarişi əsasında yaradılmış istifadə üçün açıq, ödənişsiz olan və hər hansı
müəssisənin, alimin, müvafiq jurnalın elmmetrik göstəricilər əsasında nəşr aktivliyini təhlil etmək (jurnalın bibliometrik göstəricilərinin müqayisəsi), qiymətləndirmək, jurnal məqalələrinə edilən istinadları təhlil etmək məqsədi daşı64
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yan Elmi Sitatedilmənin Rusiya İndeksi (РИНЦ – Российский Индекс
Научного Цитирования) ilə inteqrasiya edilmişdir.
Bundan başqa, elektron kitabxana bölməsində 24 elektron məlumat bazası
informasiya tələbatçılarının istifadəsinə verilmişdir. Açıq elm (Open Science)
paradiqmasında qurulmuş bu elektron tammətnli məlumat bazaları elmi nəşrlərə
elektron formada ödənişsiz operativ girişi təmin edir. Elektron kitabxanadan istifadə etməklə müxtəlif dünya ölkələrinin elmi jurnallarında dərc olunmuş elmi
məqalələrin, həmçinin xarici dildə olan kitabların tammətnlərindən yararlanmaq
mümkündür. Bunlara Cyberleninka, “Русская литература и фольклор”,
Springer, OMİCS İnternational, Elgaronline, Project Gutenberg, Bentham Open,
Scientific Reports, Cornell University Library və s. misal göstərmək olar.
Elektron kitabxanada digər dillərdə (27 adda, rus, türk və ingilis dillərində) olan elektron jurnallar bölməsi də yerləşdirilmişdir. Jurnallara misal kimi
“Современные научные исследования и инновации”, “Успехи физических
наук”, “Научные и технические библиотеки”, “Ankara Üniversitesi Dergiler
Veritabanı”, “Atatürk Üniversitesi Dergileri”, “Turkish Journal of Psychiatry”,
“Turkish Journal of Psychology”, “Balkan Journal of Geometry and Its
Applications”, “Balkan Physics Letters”, “The Anatolian Journal of
Cardiology” göstərmək olar.
“Dünya kitabxanaları internetdə” adlı bölmədən dünyanın bir çox milli kitabxanalarının, həmçinin İqtisadi əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin milli kitabxanalarının, Oxford Universiteti Bodlian Kitabxanasının, Rusiya Dövlət
Ümumi Elmi-texniki Kitabxanasının, Rusiya Elmlər Akademiyası Kitabxanasının saytlarına girmək mümkündür.
Elektron kitabxana bölməsində kitabxananın fondunda olan kitablar, dövri
və ardı davam edən nəşrlər əsasında hazırlanmış şəkil, audio və video materiallarla zənginləşdirilmiş müasir Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya uşaq ədəbiyyatı,
ədəbiyyat antologiyası, klassik Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan xalq ədəbiyyatı, lüğət və ensiklopediyalar, Azərbaycan dili və tarixi, dünya ədəbiyyatını
əks etdirən “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan dilində latın
qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Sərəncamı ilə çap
olunmuş kitablar”, “Azərbaycan Milli Kitabxanası 90”, “Azərbaycan teatrı
140”, “BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi”, “Bunları unutmaq olmaz! Qan yaddaşımız”, “İşğal altında olan torpaqlarımız”, “Dağlıq Qarabağ müharibəsi”, “Çəmənzəminli Yusif Vəzir”, “Elçin”, “Əliyeva Mehriban
xanım”, “Əliyeva Zərifə xanım”, “Fikrət Əmirov”, “Heydər Əliyev – Mədəniyyətimizin hamisi”, “Həsənzadə Nəriman” və s. adlı tammətnli məlumat bazaları da oxucuların istifadəsinə verilmişdir.
Bundan başqa, prezidentin mədəniyyət haqqında sərəncamları ilə tanış olmaq, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Milli Kitabxananın bigə “Bərpanəşr”
layihəsi əsasında nəşr edilmiş kitabların tammətnlərini oxumaq mümkündür.
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Kitabxananın saytında yerləşən “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində
kitabxananın ayrı-ayrı şöbələri tərəfindən tərtib edilən cari, retrospektiv, şəxsi,
mövzu xarakterli və müxtəlif oxucu təyinatlı çoxlu sayda biblioqrafik vəsaitlərin tammətnlərindən elektron formada istifadə etmək mümkündür. Tarixixrоnоlоji və nəşriyyat tarixi baxımından özündə çоx qiymətli məlumatları əks
еtdirən bu vəsaitlər ayrı-ayrı еlm sahələri üzrə еlmi tədqiqatların və araşdırmaların aparılmasında əvəzsiz rоl оynayırlar. Digər tərəfdən müasir dövrdə
оxucuların rəngarəng sоrğularının ödənilməsində milli bibliоqrafiya vəsaitlərinin əhəmiyyəti çоx böyükdür. Məhz ölkə ərazisində dərc оlunan bütün çap
məhsullarını tоplu şəkildə özündə əks еtdirən milli bibliоqrafiya vəsaitləri оxucuların, mütəxəssislərin, alimlərin, ziyalıların və nəhayət kitabxanaçıların daha
çоx müraciət еtdikləri məlumat nəşrlərindəndir.
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Полнотекстовые электронные ресурсы Азербайджанской
Национальной Библиотеки как сегмент информационного
пространства
А.З.Гаджиева
РЕЗЮМЕ
В статье рассказывается о представленных читателям электронных баз данных Азербайджанской Национальной Библиотеки.
Full-text electronic resources of the Azerbaijan National Library as the
segment of information environment
A.Z.Hajiyeva
SUMMARY
In the article describes about the full-text database submitted to the
readers the National Library of Azerbaijan.
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Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra
bir çox sosial, iqtisadi sferalarda olduğu kimi elm sahəsində də, həmçinin
kitabxanaşünaslıq elmində də milli zəmində bir çox müsbət mənada yeniliklər
həyata keçirildi və təsadüfi deyil ki, kitabxanaşünas alimlər 1993-1999-cu illəri
Azərbaycan kitabxanaçılıq tarixi üçün mübarizəli illər hesab etmişdirlər [2,
s.83]. Kitabxanaların özəlləşdirilməsi haqqında məsələnin meydana çıxması,
1996-cı ildə Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin “Kitabxana işi haqqında” qərar
[2, s.83] qəbul etməsi və nəhayət 1998-ci ildə “Kitabxana işi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun [2, s.245] qəbul edilməsi kitabxanaçılıq
sahəsində mühüm nəticələrin əldə edilməsinə səbəb oldu. Bu qanun kitabxana
işi sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, kitabxana sisteminin ümumi
əsaslarını, kitabxanaların fondlarının formalaşdırılması, komplektləşdirilməsi,
maliyyələşdirilməsi, mühafizəsi, istifadə edilməsi, istifadəçilərin hüquq və
vəzifələri, beynəlxalq əməkdaşlığı və digər məqamları özündə ehtiva etmişdir.
Azərbaycan kitabxanaçılığına dair qanun bu elmi fəaliyyət sahəsinə aid
müddəaları altı fəsil daxilində 34 maddədə qərarlaşdırılmışdır. Qanunda kitabxanaların kadr təminatı ilə əlaqədar olaraq qeyd edilir ki, “kitabxanaların kadr
təminatında müvafiq peşə-ixtisas təhsili olan şəxslərə üstünlük verilir. Müstəs67
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na hallarda müvafiq peşə-ixtisas təhsili olmayan, ancaq yüksək təcrübəyə və
kitabxanada çoxillik iş stajına malik olan mütəxəssislər də kitabxanada işləyə
bilərlər” [3,s. 51.]. Lakin dünya təcrübəsində lider kitabxana hesab edilən
Konqres Kitabxanasında “kitabxanaçı-biblioqraf ixtisası ilə bağlı vəzifələrə
yalnız bu sahə üzrə diplomu olan mütəxəssislər qəbul edilirlər” [7].
Ölkəmizdə kitabxanaların kadr təminatında daha dəqiq qaydaların qoyulmasına ehtiyac vardır. Əslində kitabxana sektorunun inkişafına maneə olan və
kitabxanaların asılı olduğu səbəblər mövcuddur ki, bu səbəblər sosial, təhsil və
iqtisadi fəaliyyətlərlə zəncirvari şəkildə bağlıdır. Buna sadə misal göstərək.
Region MKS-də kadr təminatına nəzər saldıqda böyük əksəriyyətin ümumi orta
təhsilli şəxslərin hesabına həyata keçirildiyini görürük. Bu sırada orta qeyriixtisas təhsilli kadrlar da mühüm mövqeyə malikdir. Kitabxanaların bu kadrlardan istifadə etməsinin başlıca səbəbi regionlarda nəinki ali ixtisas, ümumiyyətlə ali qeyri-ixtisas təhsilli kadrların olmaması, yaxud ali təhsilli kadrların bu
sahəyə marağının olmamasıdır. Regionlarda kitabxana sahəsində kadr boşluğunu ali təhsilli kadrlarla da təmin etmək olardı. Lakin bu da məlumdur və bir
problemdir ki, regionlarda ali təhsilli kadr defisitliyi var. Başlıca səbəblərdən
biri kitabxana peşəsində əməkhaqqının gündəlik sosial-iqtisadi tələblərə cavab
verməməsidir. Belə olduğu təqdirdə ali təhsilli kadrlar maddi təminatı daha
prestijli sahələrə meyil edirlər. Buna yol açan digər məsələ müxtəlif peşə-kadr
təminatında ixtisas biliklərinin ön planda tutulmamasıdır. Bunların kökündə
yalnız iqtisadi məsələlər durmur. Təhsil sistemində mövcud problemlər də
vacib amildir. Məsələn, Daşkəsən rayon MKS-də105 nəfər əməkdaş fəaliyyət
göstərir və onlardan yalnız 2 nəfər ali ixtisas, 3 nəfər orta təhsillidir. Yəni ümumilikdə 105 nəfərdən cəmi 2 nəfər ali təhsil diplomuna malikdir. Digər bir nəfər orta ixtisas, iki nəfər isə orta qeyri-ixtisas təhsillidir. Bir MKS-də 105 işçidən 100 nəfəri ümumi orta təhsillidir. Yaxud digər bir misal. Aparılan araşdırma və təhlillər göstərir ki, ixtisas təhsilli kadrların çoxluq təşkil etdiyi MKS-də
ixtisaslı kadrlar bütün filiallar üzrə təxminən eyni bölünmüşdür. Lakin ixtisas
təhsilli kadrların az sayda olduğu MKS-də ali, yaxud orta ixtisas təhsilli işçilər
daha çox mərkəzi kitabxanalarda cəmlənmişdir. Filiallarda isə ümumi orta, yaxud orta qeyri-ixtisas təhsilli kadrlar üstünlük təşkil etməkdədir. Bu hal bölgələrdə daha çox müşahidə edilir. Bunun da əsas səbəbi ərazi və əhalinin savadlılıq səviyyəsindən irəli gəlməkdədir. Filiallarda ümumi orta, yaxud orta qeyriixtisas təhsilli kadrların üstünlük təşkil etməsinin başlıca səbəblərindən biri kitabxanalarda kadr potensialının yerli əhalinin hesabına təmin edilməsidir. Şəhər MKS-də isə fikrimizcə vəziyyət nisbətən fərqlidir. Müqayisə üçün bir neçə
mühüm, aparıcı region hesab edilən Gəncə, Mingəçevir və Sumqayıt MKS-ni
təhlil etdik. Onlardan biri də Gəncə şəhər MKS-dir. Şəhər MKS-nə mərkəzi
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kitabxana, uşaq şöbəsi, 23 kitabxana və 100 nəfər işçi heyəti ilə birlikdə fəaliyyət göstərir. Mərkəzi kitabxanada 32, filial kitabxanalarının hər birində işçi heyətinin sayı 2-dən 5-ə qədər dəyişir.
Gəncə şəhər MKS-də kadrların təhsil potensialı ilk baxışda digər region kitabxanalarından fərqlənir. Məsələn, qeyd etmək olar ki, MKS-də 100 nəfər işçidən
48 nəfər ali - 35 nəfər ali qeyri-ixtisas, 13 nəfər isə ali ixtisas təhsillidir. Orta təhsilli kadrlar isə ali təhsillilərlə müqayisədə elə də yüksək tərkibə malik deyil.

30 nəfər isə qeyri-ixtisas təhsillidir. Ümumi orta təhsilli kadrlar isə 6 nəfərdir. MKS-in ümumilikdə işçi heyətinin təhsil potensialını qiymətləndirsək işçilərin 48 % ali təhsilli, ixtisas aspektindən yanaşdıqda isə cəmi 29 % ixtisasçı kadrdır. MKS-də digər region kitabxanaları ilə müqayisədə ali təhsilli kadrların nisbətən üstünlük təşkil etməsi müsbət hal olsa da 100 nəfər əməkdaşdan cəmi 29
% işçinin ixtisasçı kadr olması (bu hələ tam ali təhsilli demək deyildir) zəif, digər
region göstəriciləri ilə müqayisədə isə nisbətən yuxarıdır. Çünki digər bir neçə
region MKS-də ali ixtisas təhsillilərlə müqayisədə orta ixtisa təhsilli kadrlar üstünlük təşkil edirdi. Gəncə MKS-də isə ali ixtisas təhsilli kadrlar rəqəm etibarilə
orta ixtisasçılardan çox fərqlə geri qalmır və idarəçilikdə ixtisaslı kadrlardan istifadə olunur. Əməkdaşların 65 % isə qeyri-ixtisasçı kadrlardır. Digər mühüm fərq
ümumi orta təhsilli kadrların böyük fərqlə azlıq təşkil etməsidir.
Təhlil edilmiş digər məsələ kitabxanaçı kadrların yaş hədləridir. Kitabxanaçı kadrların yaş hədləri də təxminən digər region MKS-də olduğu kimidir.
Region MKS-də demək olar ki, bütün yaş kriteriyaları üzrə eyni problemlər
mövcuddur. Gəncə rayon MKS-də 100 nəfər işçi heyətindən 20-30 yaş qrupunda 12, 30-40 yaş qrupunda 29 nəfər əməkdaş var. 40-50 yaş qrupunda 24, 5065 yaş qrupunda 35 nəfər çalışır. 50-65 yaş qrupu ümumilikdə digər yaş qruplarını üstələyir.
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Müqayisəyə daha dəqiq yanaşsaq 20-30 yaş qrupu 100 nəfərlik işçi heyətinin cəmi 12 %-ni təşkil edir. Bu isə müasir gəncliyin bu sahəyə maraq göstərmədiyi mənasını ifadə etməkdədir.
30-40 yaş 29 %, 40-50 yaş 24 %, 50-65 yaş qrupu isə ümumi heyətin 35
%-ni təşkil edir.
Kitabxanaçı kadrlarala əlaqədar maraqlı olan digər məsələ kitabxanaçı
kadrların ixtisas biliklərinin artırılması məqsədilə kitabxanalarda həyata keçirilən işlərdir. Gəncə şəhər MKS-nin əməkdaşları dünyanın qabaqcıl kitabxanalarından – Fransanın Strasburq rəqəmsal kitabxanası ilə 2013-cü ildən əməkdaşlıq edir. Həmçinin kitabxanadan 2 nəfər Rusiyada A.Axmatova adına MKS,
Ukraynada B.Çobanzadə adına Mərkəzi Kitabxana, ABŞ konqress və Masacuster ştatının kitabxanasında, Litva, Latviya kitabxanalarında olmuşdurlar və onların iş təcrübəsindən region kitabxanalarının işində isdifadə edirlər. MKS-n
əməkdaşları ALİSA kitabxana proqramı ilə əlaqədar keçirilən təlim məşğələlərində iştirak etmişdirlər. Lakin bütün bunlara baxmayaraq 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən
kitabxana üzrə aparılan monitorinqin nəticələrində MKS-in mütəxəssisləri
üçün ixtisas saatlarının və sırf kitabxanaçılar üçün xüsusi seminarların keçirilməsi təklif olunmuşdur [4].
Tədqiq etdiyimiz digər şəhər MKS-i 1978-ci ildə təşkil edilmiş Mingəçevir şəhər MKS-dir.MKS-in əsasını 1956-cı ildə yaradılmış mərkəzi kitabxana
və 11 filial kitabxanası təşkil edir [1, s.435]. MKS 66 nəfər işçi heyətinə malikdir. Onlardan 34 nəfər mərkəzi, 2 nəfər M.Ə.Sabir adına 6 saylı kitabxana filialında, digər filialların hər birində 3 nəfər işçiheyəti çalışır. 66 nəfər əməkdaşdan 5 nəfər ali, 7 nəfər ali ixtisas, 17 nəfər orta ixtisas, 14 nəfər orta qeyri-ixtisas, 23 nəfər isə ümumi orta təhsillidir.
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Təhsil səviyyələrinə görə ixtisas təhsilli kadrlar bütün şəbəkə çərçivəsidə
bərabər paylanmamışıdır. Əslində statistik göstəricilərə əsasən də bu qeyrimümkündür. Qeyri-ali ixtisas təhsilli 5 nəfərdən yalnız bir nəfəri A.Şaiq adına
8 saylı kitabxana filialında, 7 nəfər ali ixtisaslı kadrın hamısı mərkəzi kitabxanada, 17 nəfər orta ixtisaslı kadrdan 5 nəfəri mərkəzi, 2 filial istisna olmaqla
digər 12 nəfər isə filial kitabxanalarında çalışır. Bu göstəriciləri digər region
MKS-i ilə müqayisədə normal hesab etmək lazımdır. Çünki Respublika ərazisində elə region MKS-i mövcuddur ki, onlarda filialların böyük əksəriyyətində
ümumi orta təhsilli kadrlar fəaliyyət göstərir. Bunlara misal olaraq Daşkəsən,
Gədəbəy, Quba, Kürdəmir və s.rayon MKS-ni göstərmək olar. Filialların işçi
heyətlərinin təhsil səviyyələrinə nəzər saldıqda filialların payına orta ixtisaslı
kadrların düşdüyünü görürük. Onlardan yalnız 2 filial kitabxanasından birində
2 nəfər əməkdaşdan hər ikisinin ümumi orta təhsilli, digər filialda isə 3 nəfərdən ikisi orta qeyi-ixtisas, biri isə ümumi orta təhsillidir. Digər filiallarda isə ən
azından bir, yaxud 2 nəfər orta ixtisaslı kadr işləyir.
Kitabxanaçı kadrların yaş hədlərinə görə filiallara nəzər saldıqda Mingəçevir MKS-də də vəziyyət digər region kitabxanalarında olduğu kimidir. 40-50,
50-65 yaş qrupu digər kateqoriyalarla müqayisədə üstündür. Fikrimizi daha
dəqiq ifadə edək. 66 nəfər əməkdaşdan 7 nəfər 20-30 yaş qrupuna aiddir ki, bu
digər yaş hədləri ilə müqayisədə ən aşağı göstəricidir.
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30-40 yaşda 14, 40-50 yaşda 20, 50-65 yaş qrupunda isə 25 nəfər fəaliyyət
göstərir. Bu isə Mingəçevir şəhərində gənc kadrların bu sahəyə marağının olmaması, yaxud bizə məlum olmayan digər səbəblə izah oluna bilər. Kadrların
yaşlarına görə filiallardakı vəziyyətini təhlil edərkən aydın olur ki, yalnız bir filialda 3 nəfər əməkdaşın hər üçü 50-65 yaş qrupundandır. Digər filiallarda isə
vəziyyəti normal hesab etmək olar. Belə ki, digər filial kitabxanalarında müxtəlif yaş qrupundan işçi mövcuddur.
Kitabxanaçı kadrlar üzrə aparılan araşdırmalar zamanı diqqət yetirilən
məslələrdən biri də MKS-də çalışan kitabxana işçilərinin təhsil səviyyələrinin
artırılması ilə əlaqədar MKS-lər tərəfindən hansısa tədbirlərin görülüb-görülmədiyini öyrənmək, həmçinin əməkdaşları həvəsləndirmək məqsədilə onlara
müxtəlif təltiflərin təqdim edilməsi ilə peşə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsidir.
Mingəçevir MKS-in əməkdaşları təhsil səviyyələrinin artırılması üçün
ixtisasartırma kurslarında iştirak etmişdirlər. Müxtəlif vaxtlarda ixtisaslı kadrların hazırlanması və onların peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, işçilərə
kompüter biliklərini öyrətmək üçün kitabxanada seminar məşğələlər və treyninqlər keçirilir. Milli Kitabxananın “ALİSA” proqramının öyrədilməsi ilə
bağlı təşkil etdiyi treyninqində 1 əməkdaşı iştirak etmişdir [5].
MKS-də həmçinin işçilərin həvəsləndirilməsi və fərqlənməsi üçün təkliflər
verilir. Kitabxananın 2 əməkdaşı- direktoru 2008-ci ildə əməkdar mədəniyyət
işçisi, 2014-cü ildə komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Mingəçevir Şəhər İcra
Hakimiyyəti tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdurlar.
Tədqiq etdiyimiz və Respublikamızda kadrlarının təhsil səviyyələrinin üstünlüyünə görə lider hesab edə biləcəyimiz MKS-dən biri, bəlkə də birincisi
Sumqayıt şəhər MKS-dir. Dövlət kütləvi kitabxanalarını özündə birləşdirən
Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin əsası 1974-cü ildə qoyulmuş və hazırda şəhər MKS-i özündə 10 filial, 1 mərkəz və 1 kitabxana klubunu birləşdirir. MKS-də 78 nəfər əməkdaş fəaliyyət göstərir. 78 nəfərdən 35
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nəfər ali ixtisas, 2 nəfər isə ali qeyri-ixtsas təhsillidir. MKS-in digər mühüm
fərqli xüsusiyyəti 40 nəfər orta təhsilli kadrdan 39 nəfəri orta ixtisaslıdır. Ümumi orta təhsilli yalnız bir nəfərdir.
Sumqayıt şəhər MKS-i ali təhsillilərin sayına görə Bərdə rayon MKS-dən
geri qalsa da (Bərdə rayon MKS-də ali təhsilli 43 nəfərdir) ali ixtisas təhsillilərin sayına görə isə əksinə ondan öndə dayanır. Çünki Bərdə rayon MKS-də 43
ali təhsillidən yalnız 15 nəfəri ali ixtisas təhsillidir.

Onların mərkəz və filial kitabxanaları üzrə bölgüsü belədir:
Təhsil səviyyələri

mərkəzi kx/da

filial kx/da

ali təhsilli
ali ixtisas təhsilli
orta ixtisas təhsilli
orta qeyri-ixtisas təhsilli
ümumi orta təhsilli

1 nəfər
21 nəfər
16 nəfər
1 nəfər
1 nəfər

15 nəfər
14 nəfər
23 nəfər
0 nəfər
0 nəfər

Təqdim edilən rəqəmlərə əsasən demək olar ki, Sumqayıt şəhər MKS
respublikda filiallarının ümumi işçi heyəti tərkibində ümumi orta, yaxud orta
qeyri-ixtisas təhsilli kadrlara təsadüf olunmur ki, bu kimi nəticə respublika üzrə
ümumilikdə şəhər və region kitabxanalarında müşahidə edilmir. Lakin
Sumqayıt MKS-də kadrların yaş məsələsi digər MKS-dəki vəziyyətlə eynilik
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təşkil edir. Belə ki, bu MKS-də də ilk yaş qrupu üzrə əməkdaşlar ümumi işçi
qrupunun cəmi 11,53 % təşkil edir. Digər yaş qruplarından 30-40 (20 nəfər),
50-65 (31 nəfər) yaşlılar da nisbətən üstün göstəricilərə malikdir.

Əməkdaşların mərkəz və filiallar üzrə bölgüsü isə belədir:
yaş tərkibi
20-30 yaş
30-40 yaş
40-50 yaş
50-65 yaş

mərkəzi kx/da
4 nəfər
15 nəfər
8 nəfər
13 nəfər

filial kx/da
5 nəfər
5 nəfər
10 nəfər
18 nəfər

Sumqayıt şəhər MKS Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən müsabiqədə iştirak edərək Respublika kitabxanaları arasında “İlin nümunəvi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi” nominasiyasında 2010-cu ilin qalibi olmuşdur [6]. “Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsiyası”nın 3.4 bəndinin icrasını(Kitabxana və informasiya şəbəkəsinin müasirləşdirilməsi) əsas tutaraq mərkəzvə filiallarının bir
çoxunda kompyuterləşdirilmiş infrastruktur qurulmuş (5, 8, 11, 17 saylı kitabxana filiallar istisna olmaqla) (5), kitabxana yeni informasiya texnologiyaları,internet və Wİ-Fİilə təchiz edilmişdir. Respublika üzrə aparılmış araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, hələlik heç bir region MKS-nin nəzdindəki
filialların hamısında kompyuterləşdirilmiş infrastruktur yaradılmamışdır.
Kitabxana-informasiya sahəsinə dair “Kitabxanalarda İKT istifadə necə
olmalıdır?” – diskussiya, “Virtual kitabxana və günümüzün reallıqları” - dəyir74
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mi masa, kompyuter biliklərinin öyrədilməsi məqsədilə treninqlər təşkil edilmişdir. MKS-də kitabxana işçilərinin peşə hazırlığının və ixtisas biliklərinin artırılmasına kömək məqsədilə seminarlar, təcrübi məşğələlər və informasiya
mədəniyyət saatı keçirilir. 2015-ci ildə MKS-in 4 kitabxanaçısı Respublika
Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzində,
C.Cabbarlı adına RGK-da kurs keçmişdir. Kitabxana əməkdaşlarının fəaliyyəti
Mədəniyyət Nazirliyi, Sumqayıt şəhər Mədəniyyət İdarəsi və MKS rəhbərliyi
tərəfindən fəxri fərmanlar və pul mükafatı ilə qiymətləndirilmişdir.
Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, kitabxanaların fəaliyyətinin dünya səviyyəsinə çıxardılması üçün ilk növbədə kadr siyasətinə diqqət yetirilməlidir. Təsadüfi deyil ki, ali məktəb ocaqları inqilabın yuvası adlandırılmışdır. Bu fikir
siyasi mənada səsləndirilsə də, elmi aspektdən də eyni fikri ifadə etmək mümkündür. Çünki cəmiyyətin aparıcı və aktiv qüvvəsi ali təhsil ocaqlarıdır və dövlətin gələcək idarəediciləri məhz ali təhsil müəssisələrində formalaşdırılaraq
cəmiyyətə təqdim edilir. Milli, müasir, relevant düşüncə tərzinin formalaşması
dinamik inkişafa rəvac verir. Yüksək inkişaf isə fundamental baza təhsilli geniş
sosial auditoriyalarda formalaşır. 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindənkitabxana üzrə aparılan monitorinqin nəticələrində bütün respublika MKS mütəxəssisləri üçün “ixtisas saatlarının və sırf kitabxanaçılar üçün xüsusi seminarların keçirilməsi”, kitabxana işçilərinin ixtisas biliklərinin artırılması məqsədilə aparıcı kitabxanalarda
təcrübə keçirilsin” kimi təklifləri irəli sürülmüşdür.
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Кадровые ресурсы республиканских городских ЦБС
(Сравнительный статистический анализ
ЦБС городов Гянджа, Мингечаур и Сумгаит)
В.В.Гасанова
РЕЗЮМЕ
В статьеисследованы кадровые ресурсы ЦБС городов Гянджа, Мингечаур, Сумгаит, их уровень образования и возрастные ограничения.
Human resources of republic urban CLS
(Comparative statistical analysis CLS of cities Ganja,
Mingachevir and Sumgait)
V.V.Hasanova
SUMMARY
In article investigated human resource CLS of cities Ganja, Mingachevir,
Sumgait, their level of education and age restrictions.
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Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi
Elmi Kitabxanası yeni mərhələdə
A.K.Səfərova
aygunsafarova3@gmail.com
Xülasə: Məqalədə AMEA MEK-nın qısaca tarixinə nəzər salınmış, AMEA
MEK-nın keçmişi və bu günü haqqında məlumat verilmiş, MEK-nın yeni
binaya köçdükdən sonra yeni strukturla fəaliyyətə başlaması, görülən işlər
haqqında qısa hesabat verilmişdir.
Açar sözlər: AMEA MEK, kitabxana strukturu, kitabxana idarəetmə sistemi, milli rəqəmsal yaddaş
Ключевые слова: НАНА ЦНБ, структура библиотеки, система
библиотечного менеджмента, национальная цифровая память
Key words: ANAS CSL, library structure, Library management system,
national digital memory
Cəmiyyətdə baş verən inkişaf və dəyişikliklər kitabxanalara o qədər ciddi
təsir göstərirdi ki, bütün kitabxana sistemini köklü surətdə yeniləmək lazım
gəlirdi. Bu gün dünya dördüncü informasiya inqilabının astanasında dayanıb.
Kitabxanalar informasiya məlumatlarının avtomatlaşdırılmış emalından metabaza əsasında yaradılmış kiberməkanda biliyin birbaşa mübadiləsinə qədər bir
yol keçə bilər. Tarixi mənbələri, insan sivilizasiyasının mənəvi nailiyyətlərini
toplayıb qoruyan kitabxanalar “cəmiyyətin yaddaşına” çevriliblər. Kitabxanalar
informasiya məlumatlarını yalnız qoruyub saxlamaqla məşğul olmur, eyni
zamanda lazım gəldikcə cəmiyyətin istifadəsinə verir. Ənənəvi kitabxanalardan
fərqli olaraq müasir kitabxanalar sənədlərin elektron variantlarını toplayıb
saxlamağa üstünlük verir. Məlumatların sistemləşdirilməmiş nəzarətsiz axını
qarşısında kitabxanalar elektron mühitdə bu axını sistemləşdirir, onların
uzunmüddətli qorunmasını təmin edir, informasiya resurslarına çıxış imkanı
yaradır, onları cəmiyyətin ixtiyarına verir.
Azərbaycan Respublikasında yerləşən böyük kitabxanalar da öz fəaliyyət
sahələrini genişləndirərək oxuculara xidməti ən müasir bir şəkildə həyata keçirməyə çalışırlar. Azərbaycan kitabxanaları Azərbaycan xalqının milli sərvətidir.
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Xalqımızın yaratdığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin
toplanıb saxlanmasında, bəşər mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən-nəslə çatdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi potensialının
artırılmasında kitabxanalarımız əvəzsiz rol oynayır. Ölkəmiz qədim dövrlərdən
başlayaraq, öz yüksək kitab mədəniyyəti ilə seçilmiş və zəngin kitabxanaları ilə
tanınmışdır. Bu gün geniş kitabxana-informasiya şəbəkəsinə malik Azərbaycanda 12 mindən çox müxtəlif tipli kitabxana mövcuddur. Müasir Azərbaycan
cəmiyyətinin informasiya təminatının həyata keçirilməsində ölkə kitabxanalarının tutduğu mühüm yer mədəniyyətin bu sahəsində informasiya cəmiyyətinin
tələblərinə uyğun olaraq müasir texnologiyaların tətbiqini zəruri edir. Elektron
kitabxanaların yaradılması sürətləndirilir, ənənəvi kitabxanalar yüksək səviyyəli texnologiya ilə təmin edilir. Azərbaycan oxucuları dünya kitabxanalarının
məlumat bazasından istifadə etmək imkanı əldə edirlər.
Respublikamızda ən böyük elmi kitabxana şəbəkələrindən biri də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının kitabxana şəbəkəsidir. Respublikamızda
elmi kitabxana xidmətinin təşkilinə 20-ci illərdən başlanılmışdır. 1923-cü ildə
Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti yarandı. Bu cəmiyyət Azərbaycan
elminin ilk elmi-tədqiqat müəssisəsi kimi Azərbaycan tarixinin, arxeologiyasının, etnoqrafiyasının, coğrafiyasının, Azərbaycan dili və ədəbiyyatının,
ümumiyyətlə, mədəniyyət tariximizin öyrənilməsində ilk elmi-tədqiqat müəssisəsi kimi çox böyük rol oynamışdır. Cəmiyyət elmi işçilərə xidmət etmək üçün
1923-cü ildə elmi kitabxana təşkil etdi. Cəmiyyət 1929-cu ildə Azərbaycan
Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutuna çevrildi. Kitabxana da fəaliyyətini bu institutun tərkibində davam etdirməyə başladı. Kitabxana fondu artaraq 1934-cü ildə
46,5 min nüsxəyə çatmışdı. 30-cu illərdə qarşıda kitabxana fondunu qiymətli
kitablarla və dövri mətbuatla təkmilləşdirmək vəzifəsi qoyulmuşdu. Qiymətli
kitabların əldə edilməsi işi filialın görkəmli alimlərinə tapşırılmışdı [7, s.83].
1935-ci ildə SSRİ EA Rəyasət Heyəti Akademiyanın Azərbaycan filialının
yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Respublika elminin həyatında mühüm
əhəmiyyət kəsb edən bu qərarın kitabxana işinin inkişafında da böyük rolu oldu. Kitabxananın maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsinə, fondun yeni ədəbiyyatla təkmilləşməsinə, xarici əlaqələrin genişlənməsinə, oxuculara xidmət
işinin yeni əsaslar üzərində qurulmasına olduqca əhəmiyyətli təsir göstərirdi.
Müharibə illərində (1941-1945-ci illər) kitabxana fəaliyyətini dayandırmamış, öz işini bilavasitə müharibənin qarşıya qoyduğu vəzifələrin həllinə yönəltmiş, müharibə mövzusunu ön plana çəkmişdi.
1945-ci ilin mart ayında SSRİ EA Azərbaycan filialı və respublikanın bir
sıra elmi-tədqiqat müəssisələri bazasında Azərbaycan Elmlər Akademiyası yarandı. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının yaranması respublikamızın elmi həyatında böyük hadisə olmaqla, Azərbaycan elminin gələcək inkişafı üçün bö78
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yük perspektivlər açdı. Akademiyanın yaranması kitabxana işinin inkişafına
böyük təkan verdi. Artıq 1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 16
institut, 3 muzey, 4 baza kitabxanası var idi [7, s.85].
1950-70-ci illər Azərbaycan Elmlər Akademiyası kitabxanasının həyatında
çox uğurlu illər olmuşdur. Bu dövrdə kitabxananın maddi-texniki bazası möhkəmlənmiş, fondu əsaslı surətdə zənginləşmiş, oxucuları artmış, oxuculara kitabxana, məlumat-biblioqrafiya və informasiya xidməti işinin keyfiyyəti yaxşılaşmış, elmi-metodik baza kimi möhkəmlənmişdi.
1974-cü ildən SSRİ məkanında kitabxanalar mərkəzləşdirməyə başladığı
kimi Azərbaycanda da bu tədbir həyata keçirilməyə başladı. Artıq 1976-cı ildə
akademiyanın kitabxana şəbəkəsinin mərkəzləşdirilməsi başa çatdırıldı. Mərkəzləşdirmə akademiyaya bütün kitabxana resurslarını birləşdirmək, böyük informasiya və kadr potensialına malik bir kitabxana kompleksi yaratmaq imkanı
verdi ki, bu da elmə kitabxana xidmətini yeni elmi əsaslar üzərində qurmağa
şərait yaratdı.
Respublikamız müstəqillik əldə etdikdən sonra kitabxana öz işini bilavasitə müstəqilliyin qarşıda qoyduğu vəzifələrə yönəltdi. Milli ideologiyanın yaranıb formalaşmasında, Azərbaycan tarixinin və ədəbiyyatının təbliğində, Azərbaycan elminin inkişafında mühüm işlər görməyə, oxuculara kitabxana xidmətini yeni tələblər üzərində qurmağa başladı.
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana 1993-cü ildə Beynəlxalq Kitabxana
Assosiasiyaları Federasiyasının (Internarional Federation Assosaciations and
İnstitutions) üzvü seçilir. 2012-ci ildə AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası Avropa Şurası yanında Elmi Kitabxanalar Assosasiyasının tam hüquqlu üzvlüyünə
qəbul edilir. AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
kitabxanalar arasında bu təşkilata üzv olan ilk kitabxana olur [4].
Mərkəzi Elmi Kitabxana artıq 93 ildir fəaliyyət göstərir. Bu müddət ərzində kitabxana 3 dəfə yerini dəyişmişdir. Birinci dəfə Rəyasət Heyətinin binasından əsas binaya köçürülmüşdür. Tam 46 il əsas binada oxuculara xidmət göstərmişdir. 1999-cu ildə kitabxana işi ilə bağlı qəbul edilən qərarda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması ön plana çəkildi. Məhz həmin sərəncamdan
sonra Mərkəzi Elmi Kitabxanaya yeni binanın tikilməsi haqqında qərar qəbul
edildi. Bina 2014-cü ilin may ayında istifadəyə verildi. Bununla da Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının həyatında yeni bir
mərhələ başladı [1].
Köçürülmə planı hazırlandı, MEK-nın işçi heyəti tam şəkildə səfərbər
olunmuş, işçilərin peşə profilinə uyğun işlər müvəqqəti olaraq dayandırılmış,
işçilər kitabların fondlardan boşaldılması, qablaşdırılması, nömrələnməsi, yeni
binaya gətirilib boşaldılmasına və kitab saxlanclarında yerləşdirilməsi, kataloq
və kartotekaların yenidən yığılmasına səfərbər olunmuş, daşınma üçün material
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ehtiyatı görülmüş, köçmənin effektivliyinin təmin edilməsi üçün modul hazırlanmış, əsas və yeni binada eyni vaxtda paralel işlər aparılmışdır.
Elektron avadanlıq və məlumat bazalarının köçürülməsi zamanı İRBİS bazaları çıxarılmış, işçilərə məxsus elektron məlumatlar, sənəd və faylların surəti
çıxarılmış və yeni binada işçilərin istifadəsinə verilmişdir.
MEK-in kitabxana fondlarında yararsız vəziyyətə düşmüş, itmiş, sənədləşdirilmədən kitabxanadan çıxarılmış və yerində aşkarlanmamış mənbələrə, eləcə
də kitabxanada mövcud olan, lakin sənədləşdirilməmiş mənbələrə dair aktlar,
fotoşəkillər və protokol ilə sənədləşdirmə aparılmışdır: fonddan və kataloqdan
çıxarılması barədə sənədləri olmayan və yerində aşkarlanmayan 11965 nüsxə
ədəbiyyat balansdan silinmiş; istifadəyə yararsız hala düşmüş, aktuallığını itirmiş xırda broşuralardan ibarət 2872 nüsxə kitab balansdan silinmiş; rus ədəbiyyatı fondunun C formatında yararsız hala düşmüş, adı və inventar nömrəsinin
aydınlaşdırılması mümkün olmayan miqdarı 200 nüsxə kimi hesablanan ədəbiyyat fonddan xaric edilmiş; balansdan çıxarılması sənədləşdirilmiş, lakin Kitab Fondundan fiziki olaraq çıxarılmamış Azərbaycan və rus dilində ədəbiyyata
yenidən baxılmış, əhəmiyyətli nüsxələr seçilərək Komplektləşdirmə bölməsinə
verilmiş və fonda daxil edilmiş, qalan nüsxələr atılmışdır; Fondlar yoxlanıldıqda kitabxanaya aid olmayan 530 sayda sənədləşdirilməmiş rus ədəbiyyatı aşkarlanmış, fiziki baxımdan yararlı və məzmunca əhəmiyyət kəsb edən nüsxələr
seçilmiş və Komplektləşdirmə bölməsinə fonda salınmaq üçün təhvil verilmişdir; oxucular tərəfindən qaytarılmamış 431 nüsxə ədəbiyyat balansdan çıxarılmış; 493 sayda içində çap olunmamış əlyazma vərəqlər olan dəftərxana qovluqları heç bir məzmun əhəmiyyəti kəsb etməməsi səbəbindən kitabxanadan fiziki olaraq çıxarılmışdır. Aspirantların yataqxanasında yararsız hala düşmüş
13154 nüsxə kitab isə aktlaşdırılaraq, kitabxanadan xaric edilmişdir [2].
Nadir kitab fondu, Qərbi Avropa ədəbiyyatı fondu, Lüğətlər fondunda yenidən topoqrafik kataloq tərtib edilmişdir. Jurnal, qəzet və ardı davam edən
nəşrlər fondunda xidməti kataloqların yenidən tərtibatı başlanılmışdır. 23
komplekt qəzet cildlənmişdir. 500 nüsxə avtoreferat ümumi ədəbiyyat fondundan avtoreferatlar fonduna işlənərək təhvil verilmişdir.
Mübadilə fondundan Bakı və regionların 86 kitabxanasına 9291 nüsxə,
sərgilərə və başqa təşkilatlara isə 921 nüsxə, oxuculara stimullaşdırmaq məqsədi ilə 100 kitab hədiyyə edilmişdir.
MEK müasir kitabxana strukturuna uyğunlaşdırılmışdır. İlk növbədə kitabxananın strukturunda bir çox dəyişikliklər edilmiş və kitabxana yeni fəaliyyətə yeni strukturla başlamışdır.Yeni şöbələr və onların tərkibində yeni bölmələr yaradılmışdır. Ölkəmizin kitabxana işi tarixində ən müasir avadanlıq və sistemlər ilk dəfə məhz bu kitabxanada tətbiq olunmuşdur. Girişdəki elektron
köşklərdə kitabxananın strukturu, hər bir mərtəbənin sxemi, müxtəlif bölmələ80
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rin yerləşdiyi mərtəbələr, kitablar, o cümlədən fonda yeni daxil olan nəşrlər
barədə müfəssəl məlumat almaq mümkündür. Hərəkət qabiliyyəti məhdud olan
insanların informasiya almaları üçün burada xüsusi köşk quraşdırılmışdır.
Kitabxananın bütün mərtəbələrində quraşdırılan monitorlarda fonda daxil olan
ən son yeniliklər barədə dolğun məlumatlar əksini tapmışdır. Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında hal-hazırda fəaliyyət
göstərən aşağıda adları çəkilmiş şöbələr və onların bölmələri tam şəkildə oxuculara xidmət etməyə hazırdır.
1. İnformasiya Texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi şöbəsi
2. Milli Rəqəmsal Yaddaş şöbəsi
3. İnnovativ layihələr şöbəsi
4. Beynəlxalq və İctimai əlaqələr şöbəsi
5. Kitabxana-xidmət şöbəsi
6. Ümumi şöbə
7. İnzibati şöbə [2].
Qeyd olunduğu kimi, struktur islahatları aparılmış, kitabxananın strukturunda İnformasiya Resursları Mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəz informasiya texnologiyalarının hazırlanması və tətbiqi, milli rəqəmsal yaddaşın formalaşdırılması, innovativ layihələrin hazırlanması və icrası funksiyalarını yerinə yetirir. Bilavasitə
kitabxana strukturunda biri-birinin işini təkrar edən şöbə və bölmələr ləğv
edilmiş, kitabların konveyer üsulu ilə fondların vahid mərkəz tərəfindən qəbul
edilməsi, vahid siyahıya salınması, təhvil-təslim olunması, konveyer üsulu ilə
komplektləşdirmə, kataloqlaşdırma və fondların mühafizəsi bölmələrinə ardıcıl
şəkildə daxil olması təmin edilmişdir. Elmi Şura ləğv edilmiş, İdarə heyəti, daxil
olan informasiya mənbələrinin Qiymətləndirmə Komissiyası yaradılmışdır.
Heydər Əliyev irsi rəqəmsal və çap formatda sərgisi hazırlanmış və daimi
nümayişə qoyulmuşdur, materiallar sistemləşdirilmiş, Milli Rəqəmsal Yaddaşa
salınmışdır.
“Kitabxana İdarəetmə Sistemi” proqramının hazırlanması üçün kitabxana
işinin analizi aparılmış, MEK-də fəaliyyət göstərən şöbələr üzrə iş prosesləri
müəyyənləşdirilmiş, bütün təkliflər nəzərə alınmışdır. İkinci mərhələdə İRBİS
proqramı da daxil olmaqla Azərbaycanda mövcud olan bir neçə fərqli təşkilatlarda istifadə edilən, eləcə də Rusiya, İngiltərə, Almaniya kitabxanalarının
proqramları ilə yaxından tanış olunmuş və təhlil aparılmışdır.
Verilənlər bazasının strukturunu və proqramın funksionallığı müəyyənləşdirilmiş, iki fərqli proqram təminatı - kitabxanaçılıq işinin və oxucularla bağlı
aparılan xidmət işlərini özündə əks etdirən “Kitabxana İdarəetmə Sistemi” adlı
Windows Application proqramı və göstərilən kitabxana xidmətinin keyfiyyətini artırmaq üçün on-line rejimdə çalışan “Kitabxana Xidmət Portalı” adlı Web
Application – qərar verilmişdir.
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İRBİS proqramında əməkdaşlar tərəfindən qeydiyyatı aparılmış informasiya vahidlərinin olmasını və bu məlumatların yeni proqramda təkrar işlənməməsi üçün yeni proqrama daşınması məqsədilə İRBİS proqramının IT istifadə
tərəfləri öyrənilmiş, məlumat strukturu təhlil edilmiş və məlumatların daşınması üçün proqram modulu yazılmışdır. Daşınmış məlumatlar üzərində çalışılmış
və hazırlanmaqda olan verilənlər bazasına uyğunlaşdırılma aparılmışdır. Nəticədə, İRBİS proqramında qeydiyyatı aparılmış 32.497 sayda informasiya vahidinin biblioqrafik təsviri və 48.786 sayda inventarın komplektləşdirmə məlumatları proqramı verilənlər bazasında istifadəyə hazır formaya salınmışdır.
“Kitabxana İdarəetmə Sistemi” proqramında Oxucuların qeydiyyatı modulu Mərkəzi Elmi Kitabxananın açılış günü istifadəyə təhvil verilmişdir. Bu
modul oxucuların qeydiyyatı, oxucu kartlarının çap edilməsi, məlumatların
“KaDe” turniket sistemi ilə inteqrasiyası və “3 M” cihazı ilə inteqrasiyanı
özündə birləşdirir.
Oxucular tərəfindən informasiya vahidlərinin axtarılması, məlumat bazasında mövcud olan və olmayan informasiya vahidlərinin sərbəst şəkildə sifariş
edilməsi üçün “Sifarişlərin Qəbul Edilməsi” modulu hazırlanıb istifadəyə verilmişdir.
İnformasiya vahidlərinin oxuculara təqdim olunması və təhvil alınması
üçün görülən işlərin proqramda yerinə yetirilməsi məqsədilə “Foye Əməliyyatları” modulu hazırlanıb istifadəyə verilmişdir.
Oxucular sifarişini verdikləri informasiya vahidlərinin təhvil götürə biləcəkləri zaman onların məlumatlandırılması və götürəcəyi yerin bildirilməsi
haqqında böyük ekranlarda xəbərdarlıqların edilməsi məqsədi ilə “Sifarişlərin
İzlənilməsi” ekran modulu da hazırlanaraq təhvil verilmişdir.
Xidmət sahəsində baş verən əməliyyatlara nəzarət edilməsi və problemlərin anında müəyyən edilərək müdaxilə edilməsi məqsədilə “Oxucu Sifarişlərinə
Nəzarət” ekranı hazırlanıb təhvil verilmişdir. Oxucuların kitabxana xidmətindən istifadə etmələri haqqında rəsmi arayışın proqramdan çap edilməsi təmin
edilmiş, oxucunun sifariş etdiyi kitabların siyahısı və kitabxanada keçirdiyi
müddət əks etdirilmişdir.
Oxucular tərəfindən sifariş edilmiş informasiya vahidləri haqqında məlumatların saxlancda qəbul edilməsi və görülən əməliyyatların proqram üzərindən yerinə yetirilməsi üçün “Saxlanc Əməliyyatları” modulu hazırlanıb istifadəyə verilmişdir.
Daxil olan informasiya mənbələri barədə məlumatların beynəlxalq təsnifata inteqrasiya edilməsi, eləcə də Vahid İdarəetmə Sistemində qeydiyyat və nəzarət imkanı verən “Komplektləşdirmə əməliyyatları” və “Kataloqlaşdırma
əməliyyatları” modulları hazırlanmış və istifadəyə verilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, universal formatda hazırlanmış modulların hesa82
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bat imkanları eyni vaxtda İSO, eləcə də MARC 21 standartına və Azərbaycan
kitabxana qeydiyyat-hesabat qaydalarına cavab verir və istənilən sorğunu cavablandıran hesabatı eksport etmək imkanındadır.
MEK informasiya fondlarının zənginləşdirilməsi məqsədi ilə pulsuz məcburi nüsxələrin kitabxanaya daxil olması üçün nəşriyyatlar ilə qanun və prosedurlara əsaslanaraq sistem şəklində əlaqələr yaratmış, nəticədə 8216 ədəd pulsuz
məcburi nüsxə kitab, 343 ədəd 93 adda məcburi nüsxə jurnal,74 adda məcburi
nüsxə qəzet, 145 adda elmi jurnal daxil olmuşdur. 7500 kitab kitabxanaya hədiyyə olunmuşdur. Beynəlxalq Mübadilə vasitəsi ilə ABŞ Konqres Kitabxanası,
Miçiqan Universitet Kitabxansı, Bolqariya Elmlər Akademiyası Kitabxanası,
Rumıniya Akademiyasının Kitabxanası, Ohridski adına Sofiya Universitet
Kitabxanası, Yaponiya Kimya Cəmiyyəti, Macarıstanın Elmi Ədəbiyyat üzrə
Mübadilə Mərkəzi, Yaponiya EA Kitabxanası, Berlin-Brandenburq EA Kitabxanası, Almaniyanın Zooloji toplular üzrə Kitabxanası, Çin Milli Kitabxanası,
Posdam Universitet Kitabxanası, Bavariya EA kitabxanası, Gazi -Xosrov Kitabxanası (Bosniya və Herseqovina), Türk dünyası Araşdırmaları Vakfı, Praqa xalq
Kitabxanası, Polşa EA Riyaziyyat İnstitutunun Kitabxanası, Finlandiyanın Nəşrlərin Mübadiləsi Mərkəzi, Humanitar və Sosial elmlərin sənədləşdirilməsi
Mərkəzi (Fransa), Rusiya Milli Kitabxanası, Rusiya Dövlət Kitabxanası, Moldova EA Kitabxansı və Belarus Milli Kitabxanasından 449 adda elmi jurnal daxil
olmuşdur. UNESCO tərəfindən, Amerika-Azərbaycan Neftçi Geoloqlar Cəmiyyəti tərəfindən xarici dildə 3933 jurnal, Azərbaycan və ingilis dillərində 921 nüsxə kitab MEK-ə hədiyyə edilmişdir. Həmçinin fondlar 947 ədəd tarixi əhəmiyyətli, 14 ədəd iqtisadiyyat sahəsində elektron resurslar ilə zənginləşdirilmişdir.
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra mədəniyyət mərkəzləri, muzey və
arxiv idarələri ilə çap və elektron informasiya resursları üzrə qarşılıqlı mübadilə aparmaq və birgə tədbirlər keçirmək məqsədi ilə əməkdaşlıq etmək üçün yazışmalar aparılır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezident Kitabxanası,
Respublika Elmi Texniki Kitabxana, C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası, AMEA Tarix Muzeyi, C.Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr
Muzeyi, Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyi, Üzeyir Hacıbəyovun Ev Muzeyi, M.Ə.Sabir adına Mərkəzi Şəhər Kitabxanası ilə əməkdaşlıq barədə razılıq əldə edilmişdir.
Çap və elektron formada informasiya mübadiləsi aparmaq və birgə layihələr həyata keçirmək, konfranslar, simpoziumlar və sərgilər keçirmək məqsədi
ilə əməkdaşlıq qurmaq üçün 60-a yaxın ölkənin Azərbaycandakı səfirliklərinə
müraciət məktubları göndərilmişdir. Kolumbiya, İsveç, Türkmənistan, Fələstin,
Cənubi Koreya, Rusiya, BƏƏ, Əfqanıstan, Mərakeş, Misir, Yunanıstan, Polşa
və Macarıstan kimi ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri və diplomatik nümayəndələri ilə görüşlər keçirilmiş, ölkə səfirləri kitabxanada qonaq olmuş və kitab83
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xana ilə yaxından tanış olmuşlar. İkitərəfli əməkdaşlıq memorandumları müzakirə olunmuşdur. Keçirilən hər bir görüşdə səfirlik və elmi təşkilatların vasitəçiliyi ilə Azərbaycanın tanıdılması, eləcə də iki ölkənin elm və mədəniyyət sahəsindəki təmaslarının gücləndirilməsi üçün MEK ilə birgə layihələrin həyata
keçirilməsi təşəbbüsləri irəli sürülür.
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında Azərbaycan haqqında sistemləşdirilmiş və mərkəzləşdirilmiş məlumat bazası olan “Milli Rəqəmsal Yaddaş”
(MRY) şöbəsinə dövlətin rəsmi qurumlarına məxsus sənədlər, şəxsi arxivlər,
mühüm tarixi mənbələr (incəsənət nümunələri, əlyazmalar, eksponatlar) bu
bazaya daxil edilərək Azərbaycan və dünya internet istifadəçilərinin ixtiyarına
veriləcəkdir. Yeni binada kitab fondunun ənənəvi qaydada zənginləşdirilməsi
ilə yanaşı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kitabxana, fond, muzey, orta məktəblər, ali təhsil ocaqları, elmi tədqiqat institutları, media qurumları, arxivlər,
şəxsi kolleksiyalar, yaradıcılıq ittifaqlarının fondları, dövlət foto arxivi, həmçinin dünya muzeyləri, sərgi salonları və elmi-tədqiqat mərkəzlərində Azərbaycana aid müxtəlif məlumatlar, incəsənət nümunələri, əlyazmalar, eksponat və
sənədlərin elektron kataloqu yaradılacaq və sistemləşdirilərək “Milli rəqəmsal
yaddaş” bazasına daxil ediləcəkdir. Bu isə istər həmyerlilərimiz, istərsə də xaricilər üçün Azərbaycan haqqında dolğun və obyektiv məlumatlardan istifadə
imkanı yaradacaqdır [5].
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Центральная Научная Библиотека при НАНА на новом этапе
А.К.Сафарова
РЕЗЮМЕ
В статье отражены краткая история ЦНБ при НАНА со дня ее
создания, ее состояние и работа в настоящее время, функционирование
ЦНБ в своей новой структуре принятой после переезда в новое здание, а
также отчет о последних достижения ЦНБ .
Central Scientific Library of ANAS at a new stage
A.K.Safarova
SUMMARY
The article reflects on a brief history of the CSL establishment and
functioning under ANAS, its present status and conditions, its new work
structure that was put in place after recent move to the new building, as well as
the report on recent achievements of the CSL.
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Kitabxanalarda reklam-informasiya xidmətinin təşkili
M.N.Məmmədov
metodik@anl.az
Xülasə: Məqalədə kitabxanaların reklam fəaliyyəti, bu fəaliyyətin təşkili,
mərhələləri, yayım vasitələri, onlardan istifadəsi və təsir imkanları haqqında məlumat verilmişdir.
Açar sözlər: kitabxana reklamı, reklam fəaliyyəti, reklam kompaniyası,
reklam vasitələri
Ключевые слова: библиотека реклама, рекламная деятельность,
рекламная компания, рекламные средства
Key words: library advertising, advertising activity, advertising campaign, advertising tools
Müasir informasiya əsrində, tələbatçıların informasiyanı əldə etmələrinin
müxtəlif üsullarının artdığı bir zamanda oxucuları kitabxanalara cəlb etməkdə
reklamların çox böyük rolu vardır.
Kitabxananın reklam proseslərinə daxildir: sosial sifariş, müəyyən məqsəd
üçün nəzərdə tutulmuş auditoriya, nəzərdə tutulmuş nəticəni əldə etmək üçün
forma, metod və vasitələr, subyekt, obyekt, maddi-texniki və kadr təminatı,
reklam məhsulları, son nəticə.
Kitabxananın reklam fəaliyyətinin əsas texnoloji mərhələləri aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Biblioqrafiya məhsullarının, kitabxana resurslarının və xidmətlərinin
reklamlaşdırma tələbatının analizi.
2. Məqsədin formalaşdırılması.
3. Oxucu auditoriyasının formalaşdırılması və müəyyən dövr üçün kitabxana fəaliyyətinin reklam proqramının yaradılması.
4. Kilabxana-biblioqrafıya reklamının kollektivlərini üzə çıxartmaq və
onlara kitabxana-reklam mədəniyyətini aşılamaq.
5. Reklam fəaliyyətini münasib qaydada planlaşdırmaq.
6. Müvafiq proqrama uyğun reklam aksiyalarını keçirmək.
7. Müəyyən reklam proseslərinin nəticələrini təhlil etmək.
Biblioqrafiya-informasiya proseslərinin reklamlaşdırma proseslərinin
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əsas texnoloji mərhələlərinin və komponentlərinin analizi göstərir ki, reklam
fəaliyyətinin təşkilati və metodoloji fəaliyyətinin son nailiyyəti oxucu auditoriyasına üsul və vasitələrin emosional təsirindən asılıdır.
Hal-hazırda bir çox inkişaf etmiş ölkələrdə reklamın müxtəlif yayım vasitələrindən istifadə olunur. Onların vasitəsilə zəruri informasiya xidmətləri haqqında
reklam məlumatlarını həyata keçirmək mümkündür. Bu vasitələrə aiddir:
- şəxsiyyətlərarası ünsiyyət (reklam agentlərinin prezentasiyalarda,
seminarlarda, press-konfranslarda, dəyirmi masalarda söhbətlər, kitab müzakirələri və s. tədbirlərdə məhsullardan nümunələr göstərmək);
- kütləvi informasiya vasitələrində reklam (mətbuat reklamı, audiovizual
reklam, radio və telereklam və s.);
- çap reklamı (vərəq, buklet, prospekt və s. növdə reklamlar);
- poçt reklamları;
- binanın xarici - (bayır tərəf) reklamları (satış yerində reklam, küçə və
nəqliyyat vasitələrində reklam).
Hər bir reklam vasitəsinin özünəməxsus texnoloji xarakteristikası var və
onlar bir-birindən fərqlənir.
Reklam vasitələrindən istifadə planını hazırlayarkən 3 sualı nəzərə almaq
lazıındır:
1) kimi əhatə etmək?
2) oxucu sorğularını (müraciətləri) müəyyənləşdirmək?
3) reklamı harada və nə vaxt yerləşdirməli?
Kimi sualına cavab oxucuların dəqiq təsvir olunmasını tələb edir. Məlumdur ki, hər bir kitabxana xidmətinin bu və ya digər növü oxucuların hamısı tərəfındən eyni qaydada istifadə olunmur.
Məlbuatdakı reklama dövri mətbuatda çap olunan reklam materialları aiddir.
Kitabxana sərgisi oxucuya reklam informasiya haqqında təsir göstərən
əsas elementlərdən biridir. Bu və ya digər problem və hər hansı mövzuya diqqəti cəlb etmək - kitabxanada sərgi fəaliyyətinin mühüm vəzifələrindən biri sayılır. Kitabxana sərgisinin oxucuya təsir mexanizmini aşağıdakı sxem formasında tərtib etmək olar.
Diqqəti cəlb etmək
↓
Oxucu marağını nəzərə almaq
↓
Oxucu emosiyasını ifadə etmək (aydınlaşdırmaq)
↓
Oxucunu inandırmaq
↓
Qərarın qəbul edilməsi
↓
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Fəaliyyət (kitab seçimi). Sərgi digər problem və ya konkret mövzuya aid
informasiya resurslarının oxucular arasında reklamlaşdırma vasitələrindən biri
sayılır, kitabxana sərgisi həmçinin bu və ya digər kitabxananın imic üslubunun
və ya informasiya resursları haqqında əyani tabliğat vasitələrinin ən mühümüdür. Sərgi oxucular üçün nə qədər cəlbedici və maraqlı olsa, bütövlükdə kitabxana haqqında təəssürat ictimaiyyət arasında daha çox müsbət rəy yaradacaqdır. Kitabxana sərgisi aşağıdakı üstünlükləri ilə seçilir:
- istifadəçiləri sənəd kütləsində və informasiya axınında istiqamətləndirməyə kömək edir;
- kitabxananın vizual mühitinə və estetik səviyyəsinə müsbət təsir göstərir;
- hər bir kitabdan maksimal istifadə etmək imkanlarını oxucuya əyani
surətdə təbliğ edir;
- informasiya resurslarına qarşı istifadəçilərin sorğularını formalaşdırır.
Digər tərəfdən hər bir sərginin kitabxana fəaliyyətinin bir forması kimi
reklama ehtiyacı vardır.
Sərgi fəaliyyətini reklam-informasiya əsasında dəstəkləmək reklam məlumatlarının və elanlarının yaradılmasından ibarətdir. Reklam üzrə kitabxana
mütəxəssisləri qeyd edirlər ki, reklam məlumatları mütləq reklamlaşdırılan
obyektin konkret xarakteristikasının açılmasına kömək göslərməlidir. Reklam
məlumatlarına və elanlarına qoyulan əsas tələblər aşağıdakılardır:
- istifadəçilərə yeni informasiyaların təqdim edilməsi;
- reklamlaşdırılan sərginin nə dərəcədə faydalı olmasını oxuculara inandırmaq;
- verilmiş sərginin reklam çarxı zamanı oxucu auditoriyasının xüsusiyyətlərini nəzərə almaq;
- məlumatlar və elanlar reklamlaşdırılan sərginin spesifikliyini mütləq əks
etdirməlidır. İndiki halda reklam məlumatlarının forması oxuculara emosional
təsir göstərməklə bərabər, reklamlaşdıran sərginin xüsusiyyətləri ilə şərtləndirilməlidir. Məhz bununla əlaqədar sərginin dizaynına uygun onun qrafik, şəkil
vermə, sitatlardan istifadə etmə və s. məsələlərin həllini də ön plana keçirmək
məqsədəuyğundur. Məsələn, əgər sərgi dekorativ-tətbiqi incəsənətə həsr olunubsa və tərtibatında bəzəkli naxışlardan, rəsmlərdən istifadə edilibsə, onda
reklam məlumatlarında naxışların, rəsmlərin, onların simvolik təsvirlərinin
sərgidə əks olunma motivləri daha aydın izah edilməlidir.
Bundan əlavə kütləvi kitabxanalar yerli dövri mətbuatın imkanlanndan
fəal istifadə etməlidirlər. Dövri mətbuat reklamın yayılmasının bir vasitəsi kimi
aşağıdakı imkanlara malikdir: tirajın çoxluğu, dövri nəşrin yayılma regionu;
mütaliə edən oxuculara daha yaxşı bələd olma xüsusiyyəti və s. Bir qayda olaraq kütləvi informasiya vasitələri reklamları məqalə və ya sərginin açılışı
haqqında kiçik xəbər formasında dərc edirlər. Məsələn, kütləvi, gənclər və uşaq
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kitabxanalarının oxu zallarında tərtib edilən “Məni ovsunlayır bahar işığı” adlı
bədii sərgi baharın gəlişini həsrətlə gözləyən gənc oxucular üçün həqiqi məlhəmdir. Sərgidə qoyulmuş Səttar Bəhlulzadənin, Maral Rəhmanzadənin və digər rəssamların bahara aid foto-şəkillərindən oxucular zövq alacaqlar. Gənc tamaşaçılar baharın ilk isti nəfəsini dahi rəssamların tablolarında həkk olunmuş
gül-çiçəklərdə yamyaşıl mənzərələrin gözəlliklərində duyacaqdır.
Reklam məlumatlarını tərtib edəndə aşağıdakı cəhətlərə diqqət yetirmək
məqsədəuyğun sayılır:
1. Əgər siz müsbət təsirə nail olmaq istəyirsinizsə, onda reklam mətnində
mənfi funksiyanı icra edən heç bir hissə olmamalıdır.
2. Rəsmlərlə müqayisədə foto-şəkillər daha inandırıcı olmalıdır.
3. Mətn sadə, maraqlı, orijinal, fikirlər biri digərini təkrarlamamalıdır.
4. Məlumat imkan çərçivəsində lakonik və qısa olmalıdır.
5. Mətnin sözlərinə aydılıq gətirməli, yaxşı əhval-ruhiyyə yaratmalı, oxucuların nəzər diqqətini cəlb ctməlidir.
Afişa və bildiriş də həmçinin reklam məlumatı sayılır. Afişanın spesifik
xüsusiyyəti onun əyaniliyində, bədiiliyində, yığcamlığında, emosional təsir
qüvvəsindədir. Afişanın kompozisiya tərtibatının həllinə və məna çalarlarına
xüsusi diqqət yetirilməlidir. Əsasən şriftin ölçüsünə, başlığın rənginə, mətnin
mövzu ilə bağlılığına diqqət yetirilməlidir.
Hal-hazırda bir çox inkişaf elmiş dövlətlərdə reklamın müxtəlif yayım vasitələrindən istifadə olunur. Bu vasitələrə mətbuat reklamını, çap reklamını,
audiovizual reklamı, radio və telereklamı, sərgilər və yarmarkaları, reklam
suvenirlərini, birbaşa poçt reklamını, zahiri reklamı və kompyuterləşdirilmiş
reklamı misal göstərmək olar.
Mətbuatdakı reklama dövri mətbuatda çap olunan reklam materialları
aiddir. Onları şərti olaraq 2 əsas qrupa bölmək olar:
1. Reklam elanları: Reklam elanı – dövri mətbuatda yerləşdirilən reklam
məlumatıdır.
2. Reklam icmalı xarakterli yazılar. Bura reklamla birbaşa və ya dolayı
əlaqəsi olan müxtəlif məqalələr, reportajlar və icmallar daxildir.
3. Buklet - kataloq və prospektdən fərqli olaraq broşüra şəklində deyil, bir
neçə dəfə qatlanmış vərəq şəklində olur. Ölçüsü standart tipoqrafik kağızın ölçüsünə müvafiq olmaqla, müxtəlif həcmdə və bükülmə variantında ola bilər. O,
qısa müddətli istifadə üçün nəzərdə tutulur, baha olmadığı üçün böyük tirajla
buraxılır.
4. Plakat - bir tərəfındə məlumat yerləşdirilən, qatlanmayan, böyük formatlı nəşrdir. Bıırada məhsulun və ya xidmətin əllə çəkilmiş şəkli və ya fotoşəkli yerləşdirilir və bu şəkil böyük reklam başlığı ilə tamamlanır.
Televiziya reklamının ən geniş yayılmış növlərinə reklam çarxlarını, rek89
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lam elanlarını, reklam üzrə olan telereportajları, televerilişləri və telesərgiləri
aid elmək olar.
Reklamın təsir vasitələri içərisində sərgilər və yarmarkalar xüsusi yer
tutur. Belə ki, sərgilərvə yarmarkalar oxucu ilə birbaşa əlaqənin yaradılmasında, reklam olunan hadisənin nümayişi üçün geniş imkanlar açır. Xüsusilə,
reklam tədbirləri (prezentasiyaların keçirilməsi, press - konferensiyalar, “dairəvi masa” və s.) ilə birgə keçirilən sərgilər daha çox effektivdir. Çox vaxt yarmarka və sərgiləri eyniləşdirirlər. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, yarmarka bazar xarakterli tədbirdir və onun əsas məqsədi nümayiş olunan çap məhsulları
satmaqdır. Sərgilər isə sırf kütləvi nümayiş vasitəsi kimi yaranmışdır. Bütün bu
deyilənlərdən aşağıdakı kimi nəticə çıxarmaq olar.
Yarmarkalar - nümayiş olunan kitabların satışını həyata keçirən kommersiya tədbirləridir.
Sərgilər - cəmiyyətin hər hansı bir sahəsində əldə olunmuş nailiyyətləri və
ya digər yeniliklərin kütləvi nümayişidir. Onun məqsədi ideya, nəzəriyyə və
biliklərin mübadiləsidir. İldən-ilə bu iki anlayış arasındakı fərq silinib gedir.
Birbaşa poçt reklamına xüsusi hazırlanmış reklam-informasiya məktubları
və ya xüsusi məqsədlə göndərilən çap olunmuş reklam materialları aiddir.
Reklam-informasiya məktubları reklamvericinin xüsusi kağızında çap olunur.
Belə məktublarda təklif olunan kitabxana xidmətləri haqqında informasiya çap
olunur.
Zahiri (xarici) reklam – reklam vasitələrindən biri olub, geniş əhali təbəqəsi üçün nəzərdə tutulduğundan, kitabxana tədbirlərinin reklamı üçün daha
səmərəlidir.
Reklam kampaniyası dedikdə, müəyyən zaman müddətini əhatə edən və
qarşılıqlı əlaqədə olan reklam tədbirləri sistemi başa düşülür. Reklamvericinin
konkret marketinq məqsədlərinə nail olması üçün reklam vasitələrinin kompleks tətbiqi həyata keçirilir. Reklam kompaniyasının yüksək effektivliyinə yalnız aşağıdakı şərtlər təmin olunduqda ümid edilə bilər:
1. Onlar qabaqcadan aparılmış tədqiqatlar və bazarın dinamik xarakteri
əsasında hazırlanarsa və həyata keçirilərsə;
2. Əvvəlcədən seçilmiş auditoriyasına lazımi təsir göstərən, əsaslandırılmış, yaddaqalan reklam məhsulu yaradılarsa;
3. Kompaniyanm istiqamətlənməsi reklamın yayılma vasitələrində reklam
auditoriyasının spesifik xüsusiyyətlərini nəzərə alan və qoyulmuş məsələlərin
həlli üçün daha çox əlverişli olan həcm cəhətdən kifayət qədər geniş bildirişlərlə təmin edilərsə;
4. Tədbirlər oxucular üçün müxtəlif yerlərində və səviyyələrində əlaqələndirilibsə.
Reklam kampaniyası - bu, reklam kampaniyasının sifarişçisi kimi reklam90
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vericinin, kompaniyanın yaradıcısı, təşkilatçısı və koordinatoru kimi reklam
agentliyinin, həmçinin reklam müraciətini oxucuya çatdıran vasitə kimi reklamın yayılma vasitələrinin birgə uzlaşdırılmış fəaliyyətinin nəticəsidir. Reklam
kompaniyası kompaniyanın məqsədlərini əks etdirən və hər bir reklam məlumatında iştirak edən baş mövzuya (ideyaya) əsaslanmalıdır.
Keçirilmə müddətindən asılı olmayaraq hər bir reklam kampaniyası özündə üç əsas mərhələni birləşdirir: hazırlıq mərhələsi, kuliminasiya mərhələsi və
sonuncu mərhələ. Burada ən əsas hazırlıq mərhələsi sayılır, çünki, digər iki
mərhələ və bütövlükdə reklam kompaniyasının nailiyyətləri ondan asılıdır.
Hazırlıq mərhələsi özündə reklam kompaniyasının planlaşdırılmasını əks etdirir. Planlaşdırmada bazarda əmtəə ətrafında yaranan vəziyyət nəzərə alınır və
reklama çəkilən xərclər müəyyən edilir. Bundan başqa, reklamın yayılma vasitələrinin optimal dəstləri və reklam və vaxtı da müəyyən edilir.
Kitabxanalarda reklam kampaniyalarının keçirilməsinin əsas mərhələləri:
Hər hansı reklam kampaniyasının effektli aparılmasını təmin etmək üçün
aşağıdakı işlərin yerinə yetirilməsi lazımdır:
- planlaşdırma (məsələnin qoyuluşu, məqsədin müəyyənləşdirilməsi, reklam kampaniyasının keçirilmə vaxtı);
- reklamın təsiredici obyektlərinin seçilməsi;
- reklamlaşdırılan əmtəənin (informasiyanın) bazarının öyrənilməsi;
- reklam vasitələrinin və metodlarının seçilməsi;
- reklam kompaniyasına hazırlıq;
- reklamlaşdırılan əmtəənin öyrənməsi;
- reklam çarxının, reklam informasiya mənbələrinin yaradılması;
- reklam metodlarının seçilməsi və istifadəsi;
- reklam informasiyaların yayım kanallarının və vasitələrinin seçilməsi;
- kompaniya nəticələrinin qiymətləndirilməsi.
Reklam kampaniyasının keçirilməsinin digər sxem formasından istifadə
etmək mümkündür və buna aiddir.
1. Reklamın məqsədinin müəyyənləşdirilməsi.
a) yeni məhsulların və ya xidmətlərin tətbiq edilməsi; əmtəə satışını
müvəffəqiyyətlə realizə etmək; onun imicini yaratmaq; potensial tələbatçıları
məlumatlandırmaq.
b) onun resursları, məhsulları, xidmətləri ilə birlikdə kitabxananın imicinin
(nüfuzunun) qaldırılması.
2. Məqsədyönlü auditoriyanı kəmiyyət-keyfiyyət cəhətdən dəqiq qiymətləndirmək.
3. Reklam kampaniyasının xarakterinə görə reklam stilinin seçilməsi.
4. Nəzərdə tutulmuş məqsədə nail olmaq üçün reklama sərf olunacaq
vəsaitin hesablanması. Reklam üçün nəzərdə tutulan kitabxana-informasiya
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əmtəəsinə (məhsuluna) verilən əsas tələblər dövlət standartının qaydalarına
cavab verməlidir. Peşəkar təbblərə cavab verməyən kilabxana-informasiya
məhsullarının və xidmətlərinin reklamlaşdırılması yolverilməzdir. Reklam
kompaniyasına hazırlıq zamanı kitabxana-informasiya məhsullarının satış
bazarının xarakteri bir sıra hallarda kitabxananın həyata keçirdiyi xidmətlərdən, resurslardan, informasiya tələbatçıları haqqında olan mövcud məlumatlardan çox asılı olur.
Kitabxanalarda reklam-informasiya növlərinin tətbiqi metodikası.
Qeyd etmək lazımdır ki, reklam-informasiya fəaliyyəti nəticəsində obyektinformasiya sisteminin ayrı-ayrı elementləri bir-biri ilə əlaqəyə girirlər ki, bu
da informasiya işçiləri ilə informasiya resursları arasında ikitərəfli əlaqələrin
meydana çıxmasını təmin edir. İnformasiya isçiləri kitabxanaçılarla istifadəçilər (oxucular) arasında reklam-informasiya texnologiyalarından istifadə zamanı
iki tərəfli əlaqələr yaranır. Bu əlaqələr getdikcə daha da genişlənir, qloballaşır
ki, bu da informasiya xidmətinin daha geniş vüsət alması ilə nəticələnir. Beləliklə, reklam-informasiya xidmətinin nəzəri yeni sistem olmaqla istifadəçilərin
(oxucularla) kitabxanaya daha çox cəlb olunmasına və onların sorgu-informasiya tələbatını ödəməyə yönəlmiş fəaliyyət sahəsidir. Reklam-informasiya servisi, onun tətbiqi adətən istifadəçilərin (oxucuların) mütaliə-psixoloji durumuna
təsir göstərməklə onların bilik dairələrini, dünyagörüşünü zənginləşdirməkdən
ibarətdir.
Kitabxanalarda reklam-informasiya elementlərinin tətbiqi dedikdə, bura
reklam vasitələrinin VƏ üsullarının seçilməsi, onların əvvəlcədən yoxlanılması,
həmçinin reklam fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur.
Müasir şəraitdə reklam-informasiya elementlərinin tətbiqinə yeni-yeni
diqqət yetirən kitabxanalar bu məqsədlə bir sıra forma və metodlardan istifadə
etməlidir. Reklam-informasiya xidmətinin digər formaları kimi tələbatçıların
(oxucuların) maraq oriyentasiyasına, kitabxana xidmətlərindən və resurslarından səmərəli istifadəsinə müsbət təsir göstərən bu forma və metodlar iki əlamət
üzrə təsnifləşdirilir:
1. Kitabxana xidmətlərinin və məhsullarının təqdim olunmasına görə;
2. Tələbatçı (oxucu) auditoriyasının fərqləndirilməsinə görə;
Reklam-informasiya elementləri üzrə forma və metodlar kitabxanaların
(həmçinin kitabxanaçının qarşısına qoyduğu məqsəddən asılı olaraq tətbiq
olunur. Bunlar – oxucunun kitabxanaya cəlb olunması, mütaliəyə alışdırması,
peşə, təhlil və informasiya tələbatının inkişafi və dərinləşdirilməsi, mütaliə
mədəniyyəti səviyyəsinin yüksəldilməsindən və s. ibarətdir. Şübhəsiz bütün
bunlar MKS-də bütöv regionda kitabxana-informasiya ehtiyatlarının inkişaf
dərəcəsi və onların əhali arasında reklamlaşdırmanın və təbligatın səviyyəsi ilə
şərtlənir.
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Kitabxana sahəsində reklam-informasiya vasitələrindən səmərəli və geniş
yayılmış formalarından biri çap reklamıdır.
Kitabxanalarda tətbiq olunan çap reklamının geniş yayılmış formalarından
biri elanlar və plakatlar təşkil edir. Çap reklamında reklam ideyasını ifadə etmək üçün təsvirlərdə foto və şəkillərdən, dekorativ şriftlərdən və rənglərdən istifadə edilir.
Respublika əhəmiyyətli tədbirlərin, əlamətdar-tarixi günlərin, kitab təqdimatı mərasimlərinin keçirilməsi zamanı dəvətnamə, elan vermə, bildiriş kimi
reklam növlərindən çox istifadə olunur. Dəvətnamələr əsasən idarə və təşkilatların rəhbərlərinə, Milli Məclisin üzvlərinə, ictimai və dövlət xadimlərinə,
görkəmli şəxslərə, alim və yazarlara, müharibə və Qarabag iştirakçılarına və s.
üçün göndərmək məqsədini daşıyır. Azərbaycan Milli Kitabxanasında reklamın
dəvətnamə növündən daha çox istifadə edilir ki, bu da bilavasitə nəzərdə tululmuş tətbirdə kimlərin iştirak edəcəyi haqqında məlumat əldə etmək məqsədini
daşımaqla bərabər, tədbirin nüfuz və imicinə də böyük təsir göstərir.
Ədəbiyyat
1. Abdullayeva A. Kitabxana reklamı informasiya mədəniyyətinin komponenti kimi
//Kitabxanaşünaslıq və informasiya:Elmi nəzəri və praktik jurnal, 2012, №3 (9),
s.121-126
2. Məmmədov M. Kitabxanaların idarə edilməsində marketinqin rolu [Elektron
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Организация рекламно-информационных услуг в библиотеках
М.Н.Мамедов
РЕЗЮМЕ
В статье проинформированы рекламная деятельность библиотек,
организация этой деятельности, этапы, средство вещания, о возможностях использования и воздействия.
Organization of advertising - information services in libraries
M.N.Mammadov
SUMMARY
The article informed advertising activities of libraries, the organization of
these activities, stages, broadcasting means, about the possibilities of use and
exposure.
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Biblioterapiya və onun kitabxanalarda tətbiqi yolları
L.N.Əhmədova
lamiya.ahmedova-85@mail.ru
Xülasə: Məqalədə biblioterapiya, onun tarixi və kitabxana şəraitində
tətbiqi yollarından bəhs edilir.
Açar sözlər: biblioterapiya, kitabla müalicə, nağıllar və biblioterapiya,
yumoristik ədəbiyyat və biblioterapiya, kitabxanalarda biblioterapiyanın
tətbiqi üsulları
Ключевые слова: библиотерапия, лечение книгой, сказки и библиотерапия, юмористическая литература, методы применения библиотерапии в библиотеках
Key words: bibliotherapy, book treatment, fairy tales and bibliotherapy,
humorous literature, methods of applicationof bibliotherapy in libraries
“Kitablar özünüzə və başqalarına
hörmət etməyi öyrədəcək, ürəyi və ağlı
dünya və insanlıq sevgisiylə dolduracaq”
M.Qorki
Biblioterapiya insanlara problemlərini həll etməkdə və ya özlərini daha
yaxşı tanıyıb anlamaları üçün mütaliədən faydalanmalarını təmin edən müalicə
üsuludur. Biblioterapiya qədim yunan sözü olub (“biblio” kitab, “terapiya”
müalicə etmək) “kitabla müalicə” mənasını bildirir.
Psixoterapiyanın bir forması olan biblioterapiyanın tarixi olduqca qədim
dövrlərə gedib çıxır. Belə ki, Misir fironu II Ramzesin kitabxanasının girişində
üzərində “qəlb üçün dərman” yazılan lövhəcik asılıbmış. Qədim yunan filosofu və riyaziyyatçısı Pifaqor da bir sıra xəstəliklərin müalicəsində musiqi ilə
yanaşı kitablardan da istifadə etmişdir.
Kitabların müalicədə istifadəsi orta əsr mənbələrində də göstərilmişdir.
Belə ki, 1272-ci ildə Qahirədə Əl-Mənsur Xəstəxanasında “Qurani Kərim”dən
tibbi müalicə üsulu olaraq istifadə edilmişdir. Avropada isə biblioterapiyanın
əsası ilk kilsə kitabxanalarında qoyulmuşdur. Bu kitabxanalarda dini mövzuları
əhatə edən kitablar saxlanılırdı.
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“Biblioterapiya” terminini ilk dəfə 1916-cı ildə Samuel Mc. Chod Crothers işlətmişdir. 1920-ci ildə ABŞ-ın Alabama ştatının kitabxanaçısı S.P.Delaney bəzi kitablardan hərbi xəstəxanalarda yaralı əsgərlərin psixoloji müalicəsində istifadə etmişdir. 1930-cu illərdə kitabxanaçılar insanlar üzərində xüsusi
təsir gücünə malik olan kitabların siyahısını hazırlamağa başlayırlar. Bu siyahıları tərtib etməkdə əsas məqsəd isə müalicəvi xüsusiyyətlərə malik olan kitabları oxuculara asan şəkildə təqdim etmələri idi.
Biblioterapiyaya aid ən əhatəli kitab isə 1970-ci ildə R.Rubin tərəfindən
yazılmış “Bibliyoterapi El Kitabı: Teori ve Uygulama” kitabı hesab olunur.
Biblioterapiya hər bir şəxsin yaşamaqda olduğu problemi yalnız öz başına
gəlmiş bir problem olmadığı, bir çox insanın da bənzər çətinlikləri yaşamaqda
olduğu gerçəyini görə bilməsini təmin edir. Biblioterapiya zamanı oxucu
qəhrəmanın problemi ilə öz problemini müqayisə edir. O, qəhrəmanı tanıdıqca
özünü və duyğularını tanıya bilir.
Kitabxana şəraitində biblioterapiyanı tətbiq edən zaman oxucu dairəsinin
müəyyən edilməsi olduqca zəruridir. Başqa sözlə desək, oxuculara fərqli yanaşma biblioterapiya üçün vacib amil hesab olunur. Xüsusi qayğı və diqqətə ehtiyacı olan insanlar üçün kitab seçmək kitabxanaçıdan yüksək peşəkarlıq və diqqət
tələb edir. Çünki istənilən kitab biblioterapiya məqsədi ilə tövsiyə oluna bilməz.
Kitabla müalicə üsulundan istifadə zamanı oxucuları yaş kateqoriyaları üzrə bölmək lazımdır. Daha sonra oxucuların maraq və problemləri, eləcə də onların oxu səviyyələri müəyyən edilməli və ona uyğun ədəbiyyat seçiminə başlanılmalıdır.
Azyaşlı uşaqlarla biblioterapiya zamanı nağıl terapiyasından istifadə olunması məqsədəuyğun olardı. Çünki nağıllar yüksək terapevtik əhəmiyyətə
malikdir. İstənilən uşaq (sağlam və ya xəstə) məhz nağıllar sayəsində insan
həyatının əsas həqiqətlərini anlamağa başlayırlar. Nağıllar vasitəsi ilə uşaqlar
çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə və onları aradan qaldırmaq kimi bacarıqlara
yiyələnirlər. Nağılları oxuyan (yaxud dinləyən) zaman hər bir uşaqda özünə
hörmət hissi, özünü dinləmə, özünə nəzarət etmək və özünü anlamaq qabiliyyəti inkişaf edir ki, bu da uşaqlarda bilavasitə “Mən”in formalaşmasına yardım
edir.
Xüsusi qayğı tələb edən uşaqlarla biblioterapiya zamanı nağıllarla yanaşı,
bədii ədəbiyyatdan da istifadə edilməsi mümkündür. Bu zaman kitabxanaçı
uşaqlar üçün kədərli fikirlərdən uzaq olan, yumoristik ədəbiyyata üstünlük verməlidir. Çünki yumoristik kitablar oxucuya gülüşlə təsir edərək ona bir çox
problemlərin öhdəsindən gəlməyə köməklik edəcəkdir. Qəhrəmanların şən
macəraları uşaqları qəzəbdən, stressdən uzaq tutmaqla bərabər, həmçinin onların intellektinin də inkişafına yardım etmiş olacaqdır.
Biblioterapiya yalnız uşaqlar üçün deyil, eyni zamanda yeniyetmə, gənclər
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və digər oxucu qrupları üçün də nəzərdə tutula bilər. İnsanların cəmiyyətə
adaptasiya olunması, ünsiyyət qura bilmələri və digər problemlərin öhdəsindən
sərbəst gələ bilmələrində biblioterapiyanın təsiri olduqca böyükdür. Biblioterapiyadan yararlanan hər bir insan özündə bir sıra müsbət cəhətlərin formalaşdığını hiss edəcəkdir. Buraya aşağıdakılar aiddir:
- özünü tanıma, özünü kəşf etmə və özünü qəbul etmək;
- ətrafını, cəmiyyəti və dünyanı tanımaq;
- öz problemlərinə bənzər problemlərin başqalarında da olduğunu görərək
tək olmadığını anlamaq;
- yeni dəyərləri və münasibətləri inkişaf etdirmək;
- həyatda yaşamaq üçün mübarizə aparma əzmini formalaşdırmaq;
- oxuduğu kitabla öz düşdüyü vəziyyəti müqayisə etmək, stresslə mübarizə
aparmaq, duyğularını ifadə etmək;
- qəhrəmanı tanıdıqca özünü və duyğularını tanıya bilmək, qəhrəmanın istifadə etdiyi çıxış yollarından fərqli yolları kəşf edə bilmək;
- yaşanan problemlərin yalnız tək bir həll yolunun olmadığını anlayaraq
xəyal gücündən istifadə etməklə fərqli həll yolları olduğunu dərk etmək, yeni
ideyalar formalaşdırmaq və s.
Biblioterapiyadan istifadə edərkən ilk növbədə insanların buna hazır olub
olmadığını bilmək lazımdır. Unutmaq olmaz ki, biblioterapiya kömək yollarından yalnız biridir, ancaq lazım olduğunda istifadə edilməlidir.
Həssas qrupdan olan yeniyetmə və gənclər üçün kitab seçərkən kitabxanaçılar xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. Bu zaman kitabxanaçı elə kitab seçməlidir
ki, o, oxucunu tənhalıq, psixoloji narahatlıq, dostluğun, məhəbbətin, anlayışın,
özünə hörmətin olmaması, heç kimə lazım olmama, özünə inamsızlıq hissi kimi mənfi fikirlərdən tamamilə uzaqlaşdıra bilsin. Bunun üçün kitabxanaçı ilk
növbədə terapiyaya yararlı olan kitabların biblioqrafik siyahısını tərtib etməlidir. Biblioqrafik siyahıları tərtib edən zaman oxucuların yaş kateqoriyaları və
maraq dairələri nəzərə alınmalıdır.
Siyahılar hazırlandıqdan sonra kitabxanada görkəmli yerdən asılmalı,
həmçinin, valideynlərəvə uşaqlara verilməlidir.
Biblioqrafik siyahıları ədəbiyyat janrları üzrə qruplaşdırmaq olar:
- xüsusi tibbi ədəbiyyat;
- fəlsəfi ədəbiyyat;
- dini ədəbiyyat;
- dedektiv ədəbiyyat;
- yumoristik ədəbiyyat;
- bioqrafiq və avtobioqrafiq ədəbiyyat;
- klassik Azərbaycan ədəbiyyatı;
- müasir Azərbaycan ədəbiyyatı;
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- klassik Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı;
- Azərbaycan nağılları;
- klassik dünya ədəbiyyatı;
- müasir dünya ədəbiyyatı;
- müasir dünya uşaq ədəbiyyatı;
- dünya ölkələri nağılları;
- poeziya;
- antologiyalar, lügətlər və ensiklopediyalar.
İstənilən kitabxanada biblioterapiyanın daha uğurlu nəticələr verə bilməsi
üçün ilk növbədə bu sahədə kadr hazırlığına diqqət yetirilməlidir. Bunun üçün
kitabxanaçı kadrların mütamadi olaraq psixologiya, pedaqogika, tibb, sosiologiya və s. elm sahələrini əhatə edən praktik konfranslarda, treninqlərdə iştirak
etmələri məsləhətdir.
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Библиотерапия и её способы применения в библиотеках
Л.Н.Ахмедова
РЕЗЮМЕ
В статье обсуждается библиотерапия, её история и способы применения в библиотеках.
Bibliotherapy and methods of use in libraries
L.N.Ahmedova
SUMMARY
The article discusses the bibliotherapy, its history and methods of use in
libraries.
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Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanaların
hüquqi statusu və funksiyaları
N.İ.İsmayılov, D.H.Məhəmmədli
kafedra_biblioqraf@mail.ru
Xülasə: Məqalədə ölkə kitabxanaşünaslığı üçün çox mühüm bir problemdən bəhs olunur. Burada respublika miqyaslı elmi-sahəvi kitabxanalar,
onların hüquqi statusu, başlıca vəzifə və funksiyaları haqqında nəzəri
ümumiləşdirmə verilir.
Açar sözlər: kitabxana, sənəd, kitabxana qanunvericiliyi, respublika
miqyaslı kitabxana, informasiya resursları, informasiya prosesləri, kitabxana xidməti
Ключевые слова: библиотека, документ, библиотека законодательства, в общегосударственном масштабебиблиотека, информационные ресурсы, информационные процессы, библиотека сервис
Key words: library, document, library legislation, nation-wide scale
library, information resources, information processes, library service
Azərbaycan Respublikası XXI əsrə yüksək elmi-texniki potensiala, mədəni-mənəvi dəyərlərə, sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyata malik demokratik və
hüquqi dövlət kimi formalaşan bir ölkə kimi daxil olmuşdur.
Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində
dünyanın qlobal problemlərindən biri kimi gündəmə gəlmişdir. Artıq informasiyanın rolu praktik olaraq onun bütün fəaliyyət sahələrində - iqtisadiyyatda,
elmdə, təhsildə, mədəniyyətdə, səhiyyədə, siyasətdə, dövlət və regional idarəetmədə durmadan artmaqdadır.
1995-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası [1]
cəmiyyətdə insan amilinin inkişafı, vətəndaşları məlumatlandırmaq, onu yaymaq və istifadə etmək, eləcə də mədəni təsisatlardan və mədəni sərvətlərdən istifadə etmək hüquqlarını təmin etmişdir. Bu isə ölkədə baş verən sosial, iqtisadi, elmi, mədəni, təhsil və tərbiyə proseslərinin, cəmiyyətin bütün sferalarının
informasiya təminatı problemini aktuallaşdırır.
Son illər Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin qurulması istiqamətində
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görülən işlər arasında müxtəlif növlü və tipli, müxtəlif şəbəkələrə məxsus olan
kitabxanaların sənəd-informasiya fondlarının formalaşması, təşkili xüsusiyyətləri, idarə edilməsi və xüsusən oxuculara informasiya xidmətində ənənəvi iş
üsulları ilə yanaşı, müasir texnologiyaların tətbiqinə başlanılması dövlətimizin
kitabxana işi sahəsindəki siyasətinin prioritet istiqamətinə çevrilmişdir.
Аzərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 20 aprel 2007-ci
ildə imzaladığı “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması
haqqında” sərəncamında göstərilir ki, “Azərbaycan kitabxanaları Azərbaycan
xalqının milli sərvətidir. Xalqımızın yarаtdığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin toplanıb saxlanılmasında, bəşər mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən-nəslə çаtdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mədəni potensialının artırılmasında kitabxanalar əvəzsiz rol oynayır [2].
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, “Kitabxana xalq,
millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ona görə də kitabxanaya daimi hörmət xalqımızın mədəniyyətini nümayiş etdirən amillərdən biridir” [10, s.31].
Azərbaycanda respublika statuslu dövlət elmi-sahəvi kitabxanaları mədəniyyətin, elmin, təhsilin, tərbiyənin, informasiya fəaliyyətinin, xalq təsərrüfatının
müxtəlif sahələrinin kitabxana-biblioqrafiya və informasiya təminatının səmərəli
və effektiv təşkilində mühüm rol oynayan, müasir şəraitdə ölkədə informasiyalaşdırılmış vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda fəal iştirak edən, bütövlükdə
Azərbaycan cəmiyyətinin intellektual və mənəvi potensialının inkişafına hərtərəfli xidmət göstərən sosial-mədəni təsisatlar kimi böyük əhəmiyyət kəsb edirlər.
XX əsrin əvvəllərindən etibarən Azərbaycanda xalq maarifinin, elmin,
mədəniyyətin inkişafında meydana gələn mütərəqqi meyllər, xüsusilə, demokratik ruhlu maarifpərvər ziyalıların elmin, mədəniyyətin, təhsil və tərbiyə prosesinin çox mühüm tərkib hissəsi kimi kitabxana işinə əhəmiyyətli diqqət və qayğı
göstərməsi, yeni-yeni kitabxanaların, qiraətxanaların açılmasının zəruriliyi və
aktuallığı haqqında çıxışları, təklifləri məhz Azərbaycanda müxtəlif tipli və növlü kitabxanaların meydana gələrək inkişaf etdirilməsinə ciddi stimul vermişdir.
Məhz bu dövrdə Azərbaycanda genişlənən böyük maarifçilik hərəkatı və
bu hərəkatın əsas təşkilatçıları olan maarifpərvər ziyalılar - H.B.Zərdabi,
M.Ə.Sabir, M.Hadi, H.Cavid, N.Nərimanov, C.Məmmədquluzadə, Ə.Hüseynzadə, A.Talıbzadə (Şaiq), Ü.Hacıbəyov, H.Mahmudbəyli, R.Əfəndiyev,
M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Ağayev, Ə.Topçubaşov, Ə.Haqverdiyev və digərləri ölkədə
kitabxanaların təşkili və bu prosesin genişləndirilməsini bütövlükdə mədənimaarif fəaliyyətinin ən əhəmiyyətli və mühüm tərkib hissəsi hesab etmiş və
konkret tədbirlərin görülməsi haqqında olduqca aktual təkliflərlə çıxış etmişdirlər [3, s.15].
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1918-ci ilin 28 mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra bu proses böyük ümumdövlət əhəmiyyəti daşıyan prioritet istiqamət kimi
sürətlə genişlənmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz mədəniyyət və
maarif siyasətində qədim tarixi kitab və kitabxanaçılıq ənənlərinə malik olan
ölkədə yeni dövrün tələblərinə və əhalinin mövcud kitabxana-biblioqrafiya və
informasiya təminatı vəziyyətinə müvafiq olaraq müxtəlif növlü və tipli mədəni-maarif müəssisələrinin, kitabxanaların, qiraətxanaların, klubların təşkili
prosesi üçün yüksək ümumdövlət siyasəti həyata keçirmişdir.
Azərbaycan xalqının görkəmli dövlət və siyasət adamları, mütərəqqi ruhlu
elm, maarif və mədəniyyət xadimləri M.Ə.Rəsulzadə, F.Xoyski, N.Yusifbəyli,
Ə.Ağayev, Ə.Topçubaşov və başqaları AXC-nin mədəni-maarif fəaliyyətinin
sürətlə genişləndirilməsi, mədəni-maarif müəssisələrinin, xüsusilə, kitabxanaların təşkili və onların işinin inkişaf etdirilməsi üçün xalqımızın mədəniyyət və
maarif tarixində çox böyük yer tutan ümumdövlət siyasəti həyata keçirmiş,
məhz bu dövrdən etibarən ölkədə ümumdövlət miqyası kəsb edən, xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində çalışan mütəxəssislərin kompleks informasiya təminatının təşkilini həyata keçirən sahəvi kitabxanalar şəbəkəsinin yaradılması
üçün ilkin addımlar atılmışdır.
Lakin 1920-ci il aprelin 20-də AXC Sovet Rusiyasının XI Qırmızı ordusu
tərəfindən devrildikdən sonra onun bütün sahələrdə olduğu kimi xalq maarifi
və mədəniyyətin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər yarımçıq qaldı. Ölkədə sovet hakimiyyətinin bərqərar olması ilə bütün sahələrin sosialistcəsinə təşkili, kommunist ideologiyasının əsas nəzəri və ideoloji müddəaları əsasında yenidən qurulması prosesinə başlanıldı [12, s.49].
Sovet hökumətinin Azərbaycanda xalq maarifi və mədəniyyətinin genişləndirilməsi, müxtəlif mədəni-maarif müəssisələrinin, xüsusilə, kitabxanaların
təşkili istiqamətində atdığı addımlar 20-ci illərin əvvəllərindən etibarən geniş
vüsət aldı. Müxtəlif növlü və tipli kitabxanalar şəbəkəsi meydana gəldi. Xüsusilə xalq təsərrüfatının sosialistcəsinə yenidən qurulması prosesində xalq təsərrüfatının müxtəlif istiqamətlərinin konkret sahələr üzrə informasiya təminatının
təmin edilməsi zərurəti gündəmə gəldi. Beləliklə, 1920-ci ilin ortalarında
respublikada iki böyük və əsasən mərkəzi metodik və elmi xarakter daşıyan
kitabxana: Mərkəzi Texniki və Mərkəzi Kənd Təsərrüfatı Kitabxanaları təşkil
edildi [9, s.98]. Bu kitabxanaların təşkil edilməsi Azərbaycanın mədəni-elmi
həyatında olduqca mühüm hadisə olmaqla yanaşı, xalq təsərrüfatının ən
mühüm sahələrindən olan texniki istehsal və kənd təsərrüfatı mütəxəssislərinin,
bu sahədə təhsil alan tələbələrin, eləcə də müəllimlərin, alimlərin sahəvi elmiinformasiya təminatının təşkilində olduqca mühüm hadisə idi.
40-cı illərin əvvəllərində ölkədə tibb sahəsinin elmi-informasiya fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və bu işin optimal təşkili üçün olduqca böyük əhəmiyyət
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daşıyan yeni bir elm və mədəniyyət müəssisəsinin - Respublika Tibb Kitabxanasının açılması [11, s.31] məhz ölkədə müvafiq sahə üzrə mütəxəssislərin,
müəllimlərin, tələbələrin, alimlərin və s. informasiya tələbatçısı qruplarının
operativ informasiya təminatı üçün böyük əməli hadisə kimi qiymətləndirilir.
Sonrakı illərdə bu kitabxanaların fəaliyyəti daha da genişləndirilmiş, funksiyaları artırılmış, öz işlərində metodik və elmi səviyyənin yüksəldilməsi üçün
ümumdövlət əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmiş, 80-ci illərin əvvəllərində
respublikanın çoxminli pedaqoji kollektivinin sahəvi elmi-informasiya təminatının optimallaşdırılması və effektiv təşkili üçün yeni bir respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxananın – Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanasının açılışı
olmuşdur [6, s.89]. Bu kitabxananın açılması ölkədə pedaqoji sistemin informasiya təminatı sahəsində dövlətin atdığı ən ciddi addımlardan biri kimi qiymətləndirilmiş və çoxminli pedaqoji kolektivin böyük sevincinə və razılığına
səbəb olmuşdur.
Göründüyü kimi, ölkədə ayrı-ayrı sahələrin konkret elmi-informasiya təminatının təşkili və bu işin effektivliyinin yüksəldilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər bilavasitə yüksək ümumdövlət miqyaslı və statuslu elmi-sahəvi
kitabxanaların təşkili və onların işinin inkşaf etdirilməsi ilə bağlı olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci ilin oktyabrında öz dövlət müstəqilliyini
əldə etdi. Müstəqilliyin ilk illərində ölkə rəhbərliyinin yarıtmaz siyasəti nəticəsində baş verən xaos, anarxiya, getdikcə güclənən vətəndaş müharibəsi, torpaqlarımızın bədnam Ermənistan tərəfindən bir-birinin ardınca işğal edilməsi heç şübhəsiz ki, ölkənin bütün sosial-iqtisadi və mədəni həyatına ciddi zərbə vurmuş,
bütün digər sahələrdə olduğu kimi, mədəni-maarif və kitabxana işi iflic vəziyyətə düşmüş, mədəni infrastrukturun bütün komponentləri məhv olmaq təhlükəsi
ilə üz-üzə qalmışdı. Lakin belə bir vəziyyətdə hakimiyyətə xalqımızın ümummilli lideri, dünyanın görkəmli dövlət və siyasət xadimi, milli müstəqilliyimizin və
dövlətçiliyimizin xilaskarı, ulu öndər Heydər Əlirza oğlu Əliyev gəldi. Onun
hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan xalqı öz dövlət müstəqilliyini itirmək təhlükəsindən xilas oldu, ölkədə sosial-iqtisadi və mədəni infrastruktur yüksək inkişaf
yoluna qədəm qoydu. Məhz ulu öndər tərəfindən həyata keçirilən qlobal tədbirlər, verilən sərəncam və fərmanlar, qəbul edilən dövlət qanun, qərar və proqramları bütün sahələrdə olduğu kimi, bütövlükdə mədəni-maarif fəaliyyətinin, xüsusilə, kitabxana işinin kompleks inkişafı və tərəqqisinin həm elmi, həm də hüquqi
baxımdan ciddi şəkildə əsaslandırılmasına böyük töhfələr verdi.
Ulu öndərin bilavasitə diqqəti və nəzarəti ilə qəbul edilmiş Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında vətəndaşların ölkənin mədəni təsisatlarından, mədəni sərvətlərindən sərbəst və azad surətdə istifadə etmək hüququnun,
eləcə də, dövlətin ölkə əhalisinin azad və sərbəst informasiya təminatının təşkilinə bilavasitə diqqət və qayğı göstərməsi kimi mühüm müddəaların təsbit edi101
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məsi müvafiq istiqamətdə atılmış ən qlobal ümumdövlət addımlarından biri kimi qiymətləndirilir [5, s.81].
Ulu öndərin bilavasitə diqqət və qayğısı ilə qəbul edilmiş “Mədəniyyət haqqında”, “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” və “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunları
Azərbaycan xalqının mədəni-elmi və sosial həyatı üçün olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edən milli-demokratik mahiyyətli hüquqi-elmi sənədlərdir [8, 13,14].
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 12 mart 1992-ci ildə imzalanmış
“Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda [13] müasir
şəraitdə kitabxanaların mürəkkəb sosial, mədəni və informasiya sistemi kimi
cəmiyyətin inkişafında rolu və vəzifələri müəyyənləşdirilmiş, respublikamızın
mədəniyyət tarixində ilk dəfə olaraq onların elmi tərifi verilmiş, statusu müəyyənləşdirilmişdir.
Qanunda deyilir: “Bu qanun Azərbaycan Respublikasında kitabxana işi
sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, kitabxana işinin və kitabxana
sisteminin ümumi əsaslarını, kitabxana fondlarının formalaşdırılması və mühafizəsi tələblərini, kitabxanaların maliyyələşdirmə mənbələrini, kitabxanalardan
istifadə sahəsində vətəndaşların hüquq və vəzifələrini, kitabxana işi sahəsində
beynəlxalq əməkdaşlığın prinsiplərini müəyyən edir” [13, s.4].
Qanunun 8-ci maddəsi “Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalar
adlanır”. Burada deyilir: “Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalar elm
sahəsinə görə ixtisaslaşdırılan, milli və xarici ədəbiyyat fondlarına malik olan
baş kitabxana-biblioqrafiya və informasiya mərkəzləridir.
Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalar müvafiq sahədə fəaliyyət
göstərən digər kitabxanalar üçün informasiya, kitabxanalararası abonement və
metodik mərkəz funksiyasını yerinə yetirir.
Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanaların fəaliyyəti bu qanunla
və digər müvafiq qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.
Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanaların, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası Mərkəzi Elmi Kitabxanasının və onun filiallarının, Bakı
Dövlət Universiteti Elmi Kitabxanasının işçilərinin əməkhaqlarına müvafiq
əlavələr müəyyən edilir.
Respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanaların statusu müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən həyata keçirilir” [13, s.10].
Göründüyü kimi, Qanunun 8-ci maddəsi respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalara həsr edilmişdir. Bununla da, indiyə qədər bir çox hallarda
mübahisə doğuran bu məsələnin dəqiqləşdirilməsi, respublika əhəmiyyətli
kitabxana statusu verilən kitabxanaların vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi bu
boşluğu doldurmuş, onların fəaliyyəti üçün şərait yaratmışdır.
Beləliklə, “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu102
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na əsasən Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası, Respublika Elmi-Tibb Kitabxanası, Respublika Elmi-Kənd Təsərrüfatı Kitabxanası və Respublika Elmi-Pedaqoji Kitabxanalarına respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxana statusu
verilmiş, əsas hüquq, vəzifə və funksiyaları müəyyənləşdirilmişdir.
Azərbaycan hökuməti məhz ölkədə bilavasitə müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmış kitabxana-biblioqrafiya və informasiya xidmətinin effektiv təşkilində
mühüm rol oynayan respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanaların kompleks
fəaliyyətinin hüquqi-normativ təşkilinin daha da gücləndirilməsi istiqamətində
olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edən yeni bir qərara imza atdı. Belə ki,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabnetinin 2000-ci il 6 mart tarixli qərarı ilə
“Azərbaycan Respublikası Elmi-Sahəvi Kitabxanalarının nümunəvi Əsasnaməsi”ni təsdiq etdi [12, s.19]. Bu əsasnamənin nümunəvi adlandırılması o deməkdir
ki, hər bir respublika statusuna malik olan elmi-sahəvi kitabxana öz fəaliyyətinin
spesifik xüsusiyyətinə müvafiq bu əsasnamənin ümumi ruhunu və prinsipial
müddəalarını saxlamaq şərtilə ona müəyyən əlavə və dəyişikliklər edə bilər.
“Azərbaycan Respublikası Elmi-Sahəvi Kitabxanalarının nümunəvi Əsasnaməsi” aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:
1.Ümumi müddəalar;
2.Vəzifələri;
3.Hüquqları;
4.İşin təşkili;
5.İdarəetmə;
6.Elmi-metodik şura;
7. Strukturu və maliyyələşdirilməsi [12, s.33].
Birinci bölmədə Respublika elmi-sahəvi kitabxanasının statusu aşağıdakı
kimi müəyyənləşdirilir: Kitabxana oxucu qruplarına və elm sahəsinə görə ixtisaslaşdırılan, milli, xarici ədəbiyyat fondlarına malik olan baş kitabxana, biblioqrafiya və informasiya müəssisəsidir, öz profili üzrə kitabxanalararası abonement və metodik funksiyasını həyata keçirir.
Əsasnamənin II bölməsində Respublika Elmi-Sahəvi Kitabxanasının
mühüm vəzifələri müəyyənləşdirilir. Burada kitabxananın xidmət sahəsindəki
fəaliyyətinin istiqamətləri göstərilir və bu işdə müasir informasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi ilə əlaqədar vəzifələr xüsusi olaraq vurğulanır.
Həmin vəzifələr aşağıdakılardan ibarətdir:
- Oxuculara məlumat-bibliqrafiya xidməti işinin təşkilində kompüter texnologiyası tətbiq edir;
- Daxil olduğu sistemin kitabxanalarının fəaliyyətini istiqamətləndirmək
məqsədilə məlumat bankları hazırlanması işində iştirak edir;
- İnternet sistemi vasitəsilə respublika və xarici ölkələrin kitabxanaları, informasiya müəssisələri arasında məlumat-biblioqrafiya və kitabxana işini
əlaqələndirir.
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Əsasnamənin III bölməsi Respublika Elmi-Sahəvi Kitabxanasının hüquqlarını əhatə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, burada Elmi-Sahəvi Kitabxananın
hüquq dairəsi xeyli genişləndirilmiş, onun fəaliyyətinin səmərəli təşkili üçün
əsaslı hüquqi baza yaradılmışdır. Əsasnaməyə görə respublika miqyaslı ElmiSahəvi Kitabxana:
- Müvafiq icra hakimiyyəti sistemindəki kitabxanaların fəaliyyətini öyrənir, metodik köməklik göstərir, təklif və tövsiyələr verir, müəyyənləşdirilmiş
qaydada onların işi haqqında illik hesabat və başqa məlumatlar alır;
- Kitabxanaların fəaliyyətini gücləndirmək məqsədilə onların strukturlarında dəyişikliklər haqqında təkliflər verir;
- Kitabxana şəbəkəsi işçilərinin attestasiyadan keçirilməsi işində iştirak
edir, onların maddi və mənəvi cəhətdən həvəsləndirmə, mükafat və fərqlənmə
nişanlarına təqdim olunması üçün təkliflər verir;
- Bazası əsasında yenidən hazırlama və ixtisasartırma kursları təşkil edir;
- Başqa sistem kitabxanaları, idarə və təşkilatları ilə müəyyənləşdirilmiş
qaydada yazışmalar aparır;
- Müvafiq icra hakimiyyətinin tapşırığı ilə beynəlxalq miqyaslı tədbirlərdə
kitabxana-biblioqrafiya məsələləri üzrə şəbəkəni təmsil edir;
- Kitabxana istifadəyə yararsız hala düşmüş kitabları müəyyən olunmuş
qaydada fonddan çıxarır;
- Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən kitabxanaya dəymiş ziyanın ödənilməsini kitabxana qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada tələb edir.
Əsasnamənin V bölməsində Respublika Elmi-Sahəvi Kitabxanasının idarəetmə prinsipləri və direktorunun səlahiyyətləri müəyyənləşdirilir. Əsasnaməyə
görə, direktor kitabxananı müvafiq dövlət orqanları və ictimai təşkilatlarda
təmsil edir; kitabxana üzrə əmrlər verir; işçiləri qəbul edir və işdən azad edir;
onlara həvəsləndirmə və intizam məsuliyyəti tətbiq edir. Daha sonra Əsasnamədə qeyd edilir ki,direktor və onun müavinləri müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən təyin edilir və azad olunurlar.
Respublika Elmi-Sahəvi Kitabxanasının fəaliyyətinin demokratik prinsiplər əsasında təşkili üçün Əsasnamədə məşvərətçi orqan hüququnda elmi-metodik şuranın yaradılması da nəzərdə tutulmuşdur.
Əsasnamənin VI bölməsində bu şuranın yaradılması, strukturu və tərkibi
prinsipləri açıqlanır. Burada kitabxananın maliyyələşdirilməsi və maddi-texniki
təchizatı ilə əlaqədar aşağıdakı hüquqi norma xüsusi əhəmiyyət kəsb edir:
“Kitabxana müvafiq icra hakimiyyətinin büdcəsi hesabına maliyyələşdirilir”.
Kitabxananın fondunu yeni nəşrlərlə komplektləşdirmək, beynəlxalq və
respublika daxili kitab mübadiləsini həyata keçirmək məqsədilə mübadilə fondu üçün kitab alınması məqsədilə büdcədən əlavə vəsait nəzərdə tutulur.
Kitab fondunun komplektləşdirilməsinə yönəldilən vəsait ayrıca maddədə
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göstərilir və bu vəsait müntəzəm olaraq artırılır. Ayrılmış vəsait kitabxananın
fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə edilir.
Qəbul edilmiş normativlərə uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
kitabxananı bina, surətçıxarma və çoxaltma texnikası, kompüter, nəşriyyat və
cildləmə avadanlıqları ilə təmin edir” [9, s.233].
Göründüyü kimi, Azərbaycan hökumətinin təsdiq etdiyi bu əsasnamədə
respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanaların kompleks fəaliyyətini tənzimləyən bütün hüquqi müddəalar geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.
Beləliklə, xalqımızın elm və mədəniyyət tarixində əvəzsiz yer tutan, uzunmüddətli effektiv kitabxana təcrübəsinə malik olan bu elm və mədəniyyət mərkəzlərinin işi və ümumdövlət əhəmiyyəti Azərbaycan dövləti tərəfindən ciddi
qiymətləndirilmişdir. Bu həm də müvafiq sahə mütəxəssislərinin üzərinə bu
kitabxanaların tarixi, keçdiyi inkişaf yolu, sənəd-informasiya resurslarının
kompleks təhlili, xidmət aspektləri və xüsusiyyətləri, müasir informasiya
cəmiyyəti şəraitində ölkənin informasiya sistemində yeri və rolu, cəmiyyətin
informasiyalaşdırılması prosesində başlıca vəzifə və funksiya haqqında
kompleks tədqiqat işlərinin, elmi araşdırmaların aparılmasını, müasir vəziyyətinin təhlil edilməsini, mövcud çatışmazlıqların ortaya qoyularaq onların aradan qaldırılması yollarının və bu istiqamətdə təklif və tövsiyyələrin ortaya qoyulması və gələcək inkişaf perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi kimi olduqca
qlobal vəzifələr qoymuşdur.
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Правовой статус и функции общенациональных
важных научно-отраслевых библиотек
Н.И.Исмаилов, Д.Г.Магомедли
РЕЗЮМЕ
В этой статье говорили о очень важную проблему для библиотек
страны науки. В то же время, эта статья отражается теоретическое
обобщение о общегосударственном масштабе научно-отраслевых библиотек, их правовой статус, основные обязанности и функции.
The legal status and functions of the national-wide important
scientific-sectoral libraries
N.I.Ismailov, D.H.Mahammadli
SUMMARY
In this article is talked about very an important problem for country
library science. At the same time, this article is reflected theoretical
generalization about nation-wide important scientific-sectoral libraries, their
legal status, main duties and functions.
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Memarlıq və inşaat üzrə mütəxəssislərin kitabxanainformasiya təminatı sistemi
G.N.Hacıyeva
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Xülasə: Məqalədə memarların elmi tədqiqatları, monoqrafiyaları, oçerkləri, biblioqrafik göstəriciləri memarlıq sahəsinin informasiya resursları
kimi təhlil edilmişdir. Məqalənin əsas məqsədi bu tədqiqatların dəyərini
göstərmək və onlar haqqında informasiya verməkdir.
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Azarbaycan xalqının dərin va müxtəlif tarixi köklərə malik olan mədəniyyəti ümumdünya mədəniyyətinin mürəkkəb və ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu
köklərin öyrənilməsi və sistemləşdirilməsində azarbaycanlı alimlərin əvəzsiz
xidmətləri olmuşdur. Onların əsərləri Azərbaycan memarlıq irsinin elmi cəhətdən əsassız, ayrı-ayrı xalqların mədəniyyətlərinin özünəməxsusluğunu inkar
edən, zaman və məkan xaricində olan, eləcə də mahiyyətinə görə qeyri-müəyyən xarakterə malik, elmə zidd konsepsiyalardan ayrılmasına səbəb olmuşdur.
Kitabxanaşünaslıqda informasiya cəmiyyəti, onun əsasını təşkil edən biliklər sistemi, bu sahədə innovativ fəaliyyət, ayrı-ayrı elm sahələrinin kitabxanainformasiya təminatı sisteminin öyrənilməsi istiqamətində son dövrlərdə
Azərbaycanda müxtəlif tədqiqatlar aparılmış və elmi məruzələr hazırlanmışdır.
Müxtəlif elmlərin, o cümlədən memarlığın kitabxana-informasiya təminatı
sisteminin öyrənilməsi prosesi Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elmi ictimaiyyəti
üçün yeni bir cığırdır [6, s.112].
Alimlər tərəfindən ən qədim zamanlardan indiki dövrümüzə qədər
Azərbaycan memarlığının yaranmasının və inkişaf etməsinin çoxəsrli, mürəkkəb
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və ibrətamiz prosesi, Yaxın va Orta Şərq memarlığının ümumi tarixindən ayrılmışdır. Memarlıq dekorunun istər Azərbaycan ərazisində, istərsə də onun hüdudlarından uzaqlarda işləyən memar va sənətkarlarının adları həmçinin alimlər tərəfindən
toplanılmış və sistemləşdirilmişdir. Yaratdıqları əsərlərinin heç də az olmayan hissəsinin, dünya mədəniyyətinin şah əsərləri sırasında olduğu bu sənatkarlar Yaxın
va Orta Şərqin bir çox ölkələrində yüksək şöhrətə malik olmuşlar. Müxtəlif şəraitlar səbəbindən - ixtiyari va qeyri-ixtiyari olaraq onlardan bir çoxları vətənlərindən
kənarda işləmək məcburiyyətində qalmışlar. Bununla belə, ucaltdıqları tikililərin
memarlığında əvvəllər öz vətənlərində topladıqları tacrübədən istifadə etmişlər ki,
bu da Yaxın və Orta Şərqin müxtəlif vilayətlərinin abidələrinin memarlığında, orta
əsr Azərbaycanının memarlığında səciyyəvi motivlər, tikinti və kompozisiya üsulları şəklində öz əksini tapmışdır.
Memarlıq üzrə kitabxana-informasiya təminatının formalaşması prosesləri
ildən-ilə sürətlənir. Eyni zamanda bu sahədə tələb olunan informasiyanın
həcmi artır və biblioqrafik informasiya təminatında daha yüksək operativlik
tələb olunur. Memarlıq sahəsində kitabxana-informasiya təminatının əhəmiyyətini bu sahənin mütəxəssisləri də təsdiqləyir və buna xüsusi diqqət yetirirlər.
Memarlıq biblioqrafiyasının digər obyekti olan tələbatçıların tərkibi də
başqa elm sahələrindən xeyli fərqlənir. Burada fərqli cəhət təkcə burada çalışan
mütəxəssislərin peşə aidiyyəti deyil, həm də müəyyən elm sahələri üzrə çalışan
tələbatçılar qrupunun tərkibindəki xüsusiyyətlərdir.
Memarlıq üzrə tələbatçı qrupları içərisində müxtəlif təhsil müəssisələrində
oxuyan tələbələr xüsusi mövqeyə malikdir. Sahə üzrə təhsil alan tələbələrin
kitabxana-informasiya təminatı biblioqrafik fəaliyyətin çox əhəmiyyətli istiqamətlərindən biridir. Cəmiyyətdə baş verən inkişaf prosesləri bu və ya digər
sahənin inkişafına da öz təsirini göstərir. Bu da öz əksini informasiya tələbatçılarının sayının artması və ya azalmasında büruzə verir. İqtisadiyyatın, turizmin
inkişafı və elmi-texniki tərəqqi insanların memarlığın ayrı-ayrı sahələrinə
diqqətin artması və sənəd axınının intensivləşməsi ilə xarakterizə olunur. Bütün
bu xüsusiyyətlər özünü həmin tələbatın ödənilməsinə yönəlmiş biblioqrafik
informasiya təminatında tapır.
Aparılmış araşdırma memarlıq sahəsinin kitabxana-informasiya təminatında baş verən proseslər haqqında ümumi anlayış formalaşdırmağa imkan yaradır. Bütün bunlar sahə üzrə sənəd-informasiya sistemindəki nailiyyətlərini
obyektiv qiymətləndirməyə və gələcək üçün onun inkişaf yollarını proqnozlaşdırmağa kömək edəcəkdir. Məqalədə müasir memarlıq sahəsində baş verən
hadisələrin şərhi ilə proseslərə obyektiv qiymət verməyə üstünlük verilmiş,
keyfiyyət, kəmiyyət, struktur təhlilin, o cümlədən, müqayisəli və konkret-təhlilin metodlarından istifadə edilmişdir.
İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı şəraitində ayrı-ayrı mütəxəssislərin
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səmərəli fəaliyyəti onların informasiya təminatından çox asılıdır. Bu vəziyyət
informasiyanın sürətlə artdığı və tez bir zamanda da öz aktuallığını itirdiyi
müasir dövrümüzdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan memarlığı üzrə sənəd kütləsini funksional baxımdan aşağıdakı
tiplərə ayırmaq olar:
a) Azərbaycan memarlığının tarixinə həsr olunmuş tədqiqatlar - bu tipli
əsərlərin əsas məqsədi keçmiş memarlıq irsini dərindən tədqiq etmək və qiymətləndirmək, ayrı-ayrı dövrlərdə memarlığımızın mütərəqqi ənənələrinə əsaslanaraq onun gələcək inkişaf yollarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Belə
əsərlər bir qayda olaraq memarlıq tarixinə bütövlükdə, ayrı-ayrı dövrlərə, memarlıq məktəblərinin inkişaf tarixinə həsr edilmişdir.
Azərbaycan memarlıq tarixini öyrənmək sahəsində ciddi elmi-tədqiqat işi
sayılan belə əsərlər əhatə etdiyi məsələlərə, zəngin faktiki materiala və məzmun dolğunluğuna görə memarlığımızın sənəd kütləsində müstəsna əhəmiyyət
kəsb edirlər.
Azərbaycan memarlıq tarixinə həsr olunmuş hər bir əsərin (monoqrafiyanın) əsas məqsədi və funksiyası xalqımızın memarlığını bir küll şəkilində inkişaf prosesində göstərməkdir.
b) Azərbaycanda memarlıq sənətinin yaradıcılıq problemlərinə həsr olunmuş elmi-tənqidi əsərlər - Azərbaycanda memarlığın nəzəri problemlərinə həsr
olunmuş kitablar memarlığımızın sənəd kütləsində çoxluq təşkil edir. Bunlara
əsasən müvafiq dövrün memarlığının inkişafına kömək göstərmək məqsədilə
dərin elmi-tədqiqat xarakterli tənqidi əsərlər, müasir memarlığın əsas yaradıcılıq məsələlərini təhlil edən, ətraflı şəkildə işıqlandıran, memarlıq yaradıcılığında ictimai məzmun, forma, sənətkarlıq, üslub məsələləri və s. problemləri əks
etdirən nəşrlər daxildir.
Azərbaycan memarlığının sənəd və informasiya məkanında memarlığın
tarixi inkişaf mərhələlərində mühüm yaradıcılıq məsələləri ilə əlaqədar onlarca
belə əsərlər meydana çıxmışdır: görkəmli memarlar və gənc elmi tədqiqatçılar
tərəfindən yazılmış bu zəngin nəzəri irs Azərbaycan memarlığının inkişafında
yaxından iştirak etmişdir.
c) Azərbaycan memarlığının ayrı-ayrı nümayəndələrinə həsr olunmuş
monoqrafiyalar - bu tip materiallarda əsərin həsr olunduğu şəxsiyyətin memarlıq tarixindəki mövqeyi, rolu və sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən asılı olaraq
onun dövrü, həyat və yaradıcılığı, elmi irsi, yaradıcılığının inkişaf mərhələlərinin əsas istiqamətləri təhlil olunur, onun yaradıcılığının mütərəqqi ənənələrinə
əsaslanan bu günkü memarlığın inkişafı üçün nəticələr çıxarılır.
Azərbaycan memarlığının ayrı-ayrı nümayəndələrinə həsr olunmuş şəxsi
biblioqrafik göstəriciləri də memarlıq sahəsi üzrə mühüm kitabxana-informasiya resursu hesab etmək olar.
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d) Məlumat xarakterli sənədlər - özündə bu və ya digər elm, bilik sahəsi və
şəxslərə dair elmi, elmi-kütləvi, faktoqrafik və s. məlumatları əks etdirən
sənədlər (ensiklopediyalar, lüğətlər, məlumat kitabları və s.) nəzərdə tutulur.
Bütün sahələrdə olduğu kimi memarlıq sferasında da elmi-praktik fəaliyyətin səmərəsi informasiya təminatından asılıdır. Memarlıq üzrə sənəd axınının
həcminin artması, kitabxana-informasiya tələbatının intensivləşməsi bu sahə
üzrə biblioqrafik fəaliyyətin, o cümlədən biblioqrafik təminatın yeni metod və
texnologiyalarının yaradılmasını zəruri etmişdir.
Memarlıq üzrə biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılması sahəsində
respublikamızda ilk təcrübə Azərbaycan EA Əsaslı Elmi Kitabxanasına məxsus
olmuşdur.
Elmin inkişafı onun kitabxana-informasiya təminatı sisteminin optimallığından asılıdır. Azərbaycanda memarlıq üzrə mütəxəssislərin kitabxana-informasiya təminatı sistemində ən böyük ixtisaslaşmış müəssisə Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universitetinin kitabxanasıdır. Azərbaycan Memarlıq və
İnşaat Universitetinin Kitabxanası (bundan sonra – kitabxana) fəaliyyətini
müasir tələblər səviyyəsində qurmuşdur. Kitabxananın əsas vəzifəsi ənənəvi və
elektron kitabxana vasitəsi ilə ali təhsil müəssisəsinin oxucularının informasiya
tələbatını operativ ödəmək və onlara dolğun informasiya xidməti göstərməkdir
[2, s.1].
Kitabxana 2014-cü ildə tamamilə yenidən müasir formada qurularaq
oxucularının istifadəsinə verilmişdir. Burada yeni oxu zalları, konfrans (virtual)
zalı və müasir elektron xidmət şöbəsi yaradılmışdır.
Kitabxananın əsas fəaliyyət istiqaməti:
- kitablar, dövri və ardı davam edən nəşrlər, normativ-texniki və patent sənədləri, dissertasiyalar və avtoreferatlardan ibarət sənəd-informasiya resursları
fondunu zənginləşdirmək, mühafizə etmək və onlardan istifadəni təmin etmək;
- kitabxananın sənəd-informasiya resursları fondunu özündə əks etdirən
mükəmməl informasiya axtarış sistemi (ənənəvi və elektron kataloq), elektron
kitabxana və biblioqrafik vəsaitlər sistemini tətbiq etməklə oxucuların hərtərəfli istifadəsinə verməkdən ibarətdir [2, s.1].
Kitabxananın oxu zalları internetə qoşulmuş və kitabxananın elektron kataloqu və digər elektron resurslardan istifadə prosesləri avtomatlaşdırılmışdır.
Kitabxana ölkənin bir sıra iri kitabxanaları ilə kitab mübadiləsi həyata keçirir.
Bunlardan Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasını, Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasını və M.F.Axundov adına Azərbaycan
Milli Kitabxanasını göstərmək olar. Eyni zamanda, bir çox kitabxanalardan
kitabxanalararası abonoment (KAA) vasitəsilə ilə az tapılan kitablar əldə edərək oxucuların sorğuları ödənilir. Hazırda kitabxananın sənəd-informasiya resursları fondunu 517155 nüsxə ədəbiyyat təşkil edir. Bunlar elmi-tədris ədəbiy110
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yatı, dərslik, xarici, bədii, dövri mətbuat və digər nəşrlərdir.
Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, müasir şəraitdə oxucuların mütaliə
sorğularını tam və dolğun ödəmək, oxucu mütaliəsinə məqsədyönlü istiqamət
vermək, yeni-yeni maraq sahələri yaratmaq üçün hər bir oxucunu ətraflı öyrənmək, onun mövcud xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla iş aparmaq lazımdır.
Ədəbiyyat
1.
2.
3.
4.

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının 2010 - 2015-ci illər üzrə hesabatları.
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin kitabxanasının 2015-ci il hesabatı.
Əliyev Z.H. Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq. Bakı, 2001, 143s.
Əliyeva-Kəngərli A.İ. Müasir Azərbaycanda elmin informasiya təminatı və kitabxanalar. Bakı: Elm, 2007, 230s.
5. Hüseynov E., Həsənov.Ə, Mikayılova M. Tarixi şəhərin memarlıq irsi. Bakı, 2006,
152s.
6. “Memarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu// “Azərbaycan” qəzeti, 1998, 16 may, s.2
7. Məmmədov F.Q. Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq məktəblərinin əlaqələri. Bakı,
"Şərq-Qərb" Nəşriyyat Evi, 2013, 196s.

Библиотечное и информационное система обеспечения
специалистов архитектуры и строительство
Г.Н.Гаджиева
РЕЗЮМЕ
В статье проанализированы научные исследование, монографии,
очерки, библиографические указатели архитекторов как информационные ресурсы архитектурной сферы. Основная цель этой статьи заключается в том, чтобы показать ценность этих исследований и дать
короткую информацию оних.
Library and information assurance system for professionals of
аrchitecture and construction
G.N.Hajiyeva
SUMMARY
The article analyzes the scientific research, monographs, essays,
bibliographies of architects as the information resources of architectural
spheres. The main purpose of this article is to Show the value of this research
and give brief information about them.
111

Bakı, 2016, buraxılış 8

BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIQ
UOT 016
KBT Ч75

Biblioqrafiyanın elmi-nəzəri, metodoloji və konseptual
baxımdan mahiyyətinin açılması istiqamətləri
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Xülasə: Məqalədə biblioqrafiyanın terminoloji, elmi-nəzəri, metodoloji və
konseptual baxımdan mahiyyəti şərh edilir. Biblioqrafiyanın bu baxımdan
ümumi şərhində iki əsas konseptual istiqamət olan kitabşünaslıq və sənədşünaslıq istiqamətləri izah olunur. Bu sahədə alimlərin araşdırmalarının
nəticəsində belə qənaətə gəlmək olur ki, biblioqrafiya bütövlükdə insan
fəaliyyəti sahəsi hesab edilir və sistem kimi nəzərdən keçirilir.
Açar sözlər: biblioqrafiya, metodoloji, iki mövqe, kitabşünaslıq, sənədşünaslıq
Ключевые слова: библиография, методологический, двепозиции,
книговедение, документография
Key words: bibliography,metodological, two positions,book science,
document science
“Biblioqrafiya” nədir sualı mütəxəssisləri uzun müddət düşündürmüş və
bununla bağlı tarixən müxtəlif mülahizələr söylənmişdir. Bu sualın cavabı ilə
“biblioqrafiya” anlayışına əsasən iki cəhətdən aydınlıq gətirilməsinə səy göstərilmişdir. Birincisi onun hərfi və terminoloji mənası ilə əlaqədardır.
“Biblioqrafiya” sözü bizim eradan əvvəl V əsrə təsadüf edir. Yunan
mənşəli söz olub, hərfi mənası “Kitab (biblion – kitab) yazmaq (qrafo – yazıram)” deməkdir. O vaxtlar kitab üzü köçürənlərə “biblioqraf” adı verilirdi və
çox nüfuzlu peşə hesab olunurdu. Heç olmasa ona görə ki, həmin peşəyə gözəl
xəttatlıq qabiliyyəti olanlar yiyələnə bilirdi. Antik dövrün süqutundan sonra bir
müddət “biblioqrafiya” sözü məişətdə işlənmir. Kitab çapının meydana gəlməsindən sonra həmin termin xatırlanır ki, mətbəə işçilərinə biblioqraf adı verilir.
XVII əsrin birinci yarısından etibarən isə fransız alimləri Qabriel Node və Lui
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Jakob öz əsərlərində ilk dəfə olaraq biblioqrafiyanı “Ədəbiyyat siyahısı” mənasında işlədirlər. Biblioqrafik əsərlərə isə “Kataloq”, “leksikon”, “siyahı”, “inventar” və b. adlar verilir.
Biblioqrafiyaşünas alim, professor Z.H.Əliyevin müəllifi olduğu dərs
vəsaitində qeyd etdiyi kimi “Biblioqrafiya” tarixi inkişafı prosesində çox mənalı terminə çevrilir və beş obyektə “biblioqrafiya” adı verilir:
1. Ayrı-ayrı biblioqrafik əsərlərə, biblioqrafik ədəbiyyat göstəricilərinə.
Məsələn: “Azərbaycan EA nəşrlərinin biblioqrafiyası”, “Hindistanın biblioqrafiyası”, “Əfqanıstanın biblioqrafiyası” və s.
2. Hər hansı əlamətə görə fərqlənən biblioqrafik əsərlər toplusuna. Məsələn: dövri mətbuatın biblioqrafiyası (yəni jurnal və qəzetlərin təsvirini əks
etdlirən göstəricilər toplusu), Asiya ölkələrinin biblioqrafiyası və s.
3. Biblioqrafik elmə (və ya köməkçi-elmi fənnə). Bunun da predmeti və
vəzifəsi müxtəlif vaxtlarda ayrı-ayrı müxtəlif şəxslər tərəfindən müxtəlif məzmunda formalaşdırılırdı.
4. Müxtəlif biblioqrafik informasiya mənbələrinin (biblioqrafik vəsaitlərin) hazırlanması və informasiya istifadəçilərinə biblioqrafik xidmət üzrə təcrübi (və ya elmi-təcrübi) fəaliyyət sahəsinə.
5. “Biblioqrafiya” daha geniş əhatəli anlayış kimi götürülməklə yuxarıda
sadalanan bütün obyektlər toplusuna (cəminə) və başqa hər cür biblioqrafik
hadisələrə.
Biblioqrafiya haqqında Dövlət standartlarının meydana gəlməsi ilə (1970,
1977, 1984) çoxmənalılığın qarşısının alınmasına təşəbbüs göstərilir.
“Biblioqrafiya nədir” sualının terminoloji izahı vacib olsa da, bununla
kifayətlənmək olmaz. Ona görə də biblioqrafiyanın elmi-nəzəri metodoloji və
konseptual baxımdan mahiyyətini şərh etmək vacibdir. Biblioqrafiyanın bu
baxımdan ümumi şərhində iki əsas konseptual istiqamət mövcuddur. Birincisi,
kitabşünaslıq, ikincisi isə sənədşünaslıq istiqamətidir.
1. Kitabşünaslıq istiqamətinin nəzəri konsepsiyası müxtləif olsa da, o biblioqrafik fəaliyyyətin bilavasitə obyektinin (sənəd obyektinin) tərkibinə görə
məhdudluğu ilə çox səciyyəvidir.
Biblioqrafiyaya geniş mənada götürülən kitabşünaslıq elmi fənni kimi
münasibət Avropanın XVIII əsrin axırı – XIX əsrin əvvəlində biblioqrafiya
nəzəriyyəçiləri olan Maurice Denisin, Juan Francisco Roşelin, Ostermann
Qrequarın, A.Q.Kamyunun, Friedrix Adolf Ebertin və b. əsərlərində özünü
göstərir. Rusiyada Vasiliy Qriqoryeviç Anastasyev və Vasiliy Stepanoviç Sopikov bu fikri xeyli davam etdirir.
Nikolay Mixayloviç Lisovskinin, Aleksandr Mixayloviç Lovyaginin,
Mixail Nikolayeviç Kufayevin, N.Y.Ulyanskinin, Derunov Konstantin Nikolayeviç (1866-1929) (biblioqraf, kitabxanaşünas) və başqalarının əsərlərində bib113
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lioqrafiya haqqında yeni təsəvvürlər formalaşır və bunlara görə o, kitabşünaslığın bir hissəsi olan müstəqil elmi fənn hesab edilir. Əlbəttə, bu konsepsiya
nümayəndələrinin görüşləri dəyişmiş və çox zaman çox hallarda bir-birinə
uyğun gəlməmişdir. Bütövlükdə bunları M.N.Kufayevin sözləri ilə belə səciyyələndirmək olar. O deyir: «Biblioqrafiyanın indi vəzifəsi kitabı qeyd və təsvir
etməkdən ibarət olan bir fənn hesab edirlər». «Biblioqrafiya kitabşünaslıq fənni
olmaqla kitab haqqında onu tarixi abidələri tədqiq edən tarixi mənbəşünaslıq və
ya yer üzünün ayrı-ayrı ölkələrini və xalqlarını təsvir edən coğrafiya kimi
tədqiq və təsvir edən müstəqil bilikdir». Lakin XIX əsrin axırı – XX əsrin
əvvəllərində N.M.Lisovski (1845-1920) biblioqrafiyanı kitabşünaslığın eyni
olmayan bir elmi fənn kimi təqdim etsələr onu kitabşünaslığın müstəqil bir sahəsi kimi qiymətləndirirlər.
İki mövqe – kitabşünaslıq və sənədşünaslıq.
Biblioqrafiyanın kitabşünaslıq konsepsiyası keçmiş Sovet dövründə iki
əsas istiqamətdə inkişaf edir. Birinci, biblioqrafik fəaliyyətin “kitab” adlanan
obyektinin tədricən tərkibinə görə genişlənməsi, ikincisi, biblioqrafiyanın birmənalı olaraq elmi fənn kimi qiymətləndirilməsindən imtina edilməsi və bu
zaman onun həm elmi və həm də əməli fəaliyyət sahəsi kimi qiymətləndirilməsinə üstünlük verilməsi.
Birinci istiqamət: 20-ci illərdə məşhur kitabxana və biblioqrafiya nəzəriyyəçisi K.N.Derunov (1866-1929) qətiyyətlə iddia edirdi ki, biblioqrafik fəaliyyətin yeganə obyekti çap kitabıdır. Köhnə əlyazmalarını, qəzet məqalələri
ottisklərini, musiqi notlarını belə çap kitabları ilə bir yerə toplamağın – biblioqrafik qeydə almağın əleyhinə çıxırdı. Onun biblioqrafiyanın obyekti barədə çox
kəskin mövqe tutduğu aydın görünür.
Bir qədər sonra Sovet dövrünün biblioqrafiya elminin tanınmış nümayəndələrindən biri olan Nikolay Vasilyeviç Zdobnov (1888-1942) belə hesab edirdi ki, çap əsərlərinin təsivrini əlyazmaların təsvirindən ayırmaq vaxtı çatmışdır.
Çünki onların arasında ümumi oxşar cəhət çox azdır. Çap əsərlərinin təsviri ilə
biblioqrafiya, əlyazmalarının təsviri ilə arxeoqrafiya məşğul olur. Bir qədər
sonra Konstantin Romanoviç Simon (1887-1966) və başqaları biblioqrafiyanın
kitabşünaslıq obyektini daha geniş miqyaslı təsəvvür edirlər.
K.R.Simon biblioqrafiyaya yeni tərif verir və burada biblioqrafik vasitələrlə onların tərtibi haqqındakı elm arasında sərhəd qoyulur. Onun “ikili” tərifi
bunlardır.
1. “Biblioqrafiya” – elmi ədəbiyyatın hər cür elmi və əməli fəaliyyət üçün köməkçi olan və mədəniyyət tarixi üçün böyük əhəmiyyətə malik xüsusi növüdür.
2. Biblioqrafiya kitabşünaslıq elminin tərkibinə daxil olan və nəzərdə tutulan ədəbiyyat siyahılarının və xülasələrinin tərtibi prosesində tələb olunan
metodların və üsulların işlənməsini həyata keçirən bir fənndir.
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İkinci istiqamət: Qeyd etmək lazımdır ki, hələ 1936-cı ildə Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyanın nəzəri məsələləri üzrə ümumrusiya müşavirəsi keçirilir. Orada Rusiya biblioqrafiya məktəbinin tanınmış nümayəndələrindən olan
L.N.Trapovski (1885-1944) öz məruzəsində biblioqrafiya “bilik, elm və təbliğat fəaliyyətinin bir sahəsidir” deyə tərif verməklə ilk dəfə olaraq bir tərifdə
biblioqrafiyanın həm elmi, həm də əməli cəhətlərini qeyd edir.
L.N.Tropovskinin nöqteyi nəzərində xarakter ondan ibarətdir ki, o, biblioqrafiyanı ənənəvi olaraq elm hesab etməklə bərabər ağırlıq mərkəzini onun
əməli-təbliğat aspektləri üzərinə qoyurdu. Biblioqrafik fəaliyyətin sırf əməli,
tətbiqi və xidməti xarakter daşıdığını inadla iddia edirdilər. L.N.Tropovskinin
biblioqrafiya nəzəriyyəsini lazımınca qiymətləndirməməsi, onu konkret metodika ilə eyniləşdirməsi, ondan kənarda qalanları sxolastika tör-töküntüsü hesab
etməsi bununla əlaqədar idi.
Maraqlı burasıdır ki, əslində kitabşünaslıq mövqeyində duran L.N.Tropovski biblioqrafiya haqqında özünün ümumi təsəvvürlərini kitabşünaslıqda
əlaqələndirmirdi, ona görə ki, kitabşünaslığın elm olmasının açıq əleyhinə idi.
Biblioqrafiyanın kitabşünaslıq konsepsiyası öz müasir həlledici formasını
məşhur biblioqrafiyaşünas İrina Aleksandrovna Barsukun (1918-1984) əsərlərində tapır. O, biblioqrafik informasiyanın hazırlanması və tələbatçılara çatdırılması üzrə fəaliyyət sahəsi olan biblioqrafiya ilə biblioqrafik fəaliyyətin nəzəri, tarixi, təşkilati və metodiki məsələlərini işləyən elm kimi formalaşan biblioqrafiyaşünaslıq arasında sərhəddi qəti şəkildə müəyyənləşdirdi. Bununla bərabər o, biblioqrafiyaya kitabçılıq işinin, cəmiyyətdə kitab sisteminin, biblioqrafiyaşünaslığa isə kitabşünaslığın bir hissəsi kimi baxırdı.
A.Barsuk biblioqrafik fəaliyyətin obyektinə də geniş miqyaslı yanaşırdı.
O, belə hesab edirdi ki, “Kitab”, “Ədəbiyyat” çoxaldılmış və ya çoxaldılmaq
üçün nəzərdə tutulan yazılı əsərlərin (onların xarakterindən, formalarından,
qeydə alınma metodundan asılı olmayaraq) məcmuudur. Bu zaman onların artırılması üsulları Barsuk üçün əhəmiyyət kəsb etmir. Əgər onlar mənimsənilmə
üçün əhəmiyyətlidirsə, müəyyən informasiyanı əks etdirirsə, deməli nəzərə
alınmalıdır. Bu cür mövqe təbiidir ki, “Kitab” anlayışını tamamilə qeyri-müəyyən anlayışa çevirir, onun mahiyyətini konkretləşdirmir, amma bununla biblioqrafiyada kitabşünaslıq və sənədşünaslıq konsepsiyalarının yaxınlaşdığı hiss
olunur.
Bu konsepsiya ilə əlaqədar müxtəlif mülahizələrdə biblioqrafik fəaliyyətin
obyekt tərkibinin “kitab”, “çap əsərləri”, “dərc olunmuş əsərlər”, “publisistika”, “yazılı əsərlər”, “ədəbiyyat” kimi anlayışlarla əsaslandırılması onların
kitabşünaslıq mövqeyində durmalarına əsas verir.
Sənədşünaslıq (dokumentoqrafiya) mövqeyi – biblioqrafiyanın ictimai hadisə kimi ümumi şərhində belə mövqe çoxdan məlum olsa da, yeni konseptual və
115

Bakı, 2016, buraxılış 8
metodoloji əsasda XX əsrin 70-ci illərində irəli sürülmüş və əsaslandırılmışdır.
Onun başlıca fərqləndirici cəhəti əslində biblioqrafik fəaliyyətin sənəd obyektlərinin formalarına, məzmunlarına və ya istiqamətlərinə görə məhdudlaşdırılmasından imtina olunması ilə əlaqədardır. Məhz buna görə dokumentoqrafiya tərəfdarları “Kitab”la və “Kitabçılıq işi” ilə müqayisədə daha geniş əhatəli olan
“sənəd” və “sənəd kommunikasiyaları sistemi” anlayışlarına istinad edirlər.
Yeri gəlmişkən onu da qeyd etmək lazımdır ki, kitabşünaslıq mövqeyi çərçivəsində biblioqrafik fəaliyyətin obyektində edilən hər hansı məhdudiyyət bir
qayda olaraq konkret tarixi əsaslarla – amillərlə müşayiət olunurdu və ona görə
də inandırıcı kimi nəzərə çarpırdı. Lakin bu, aldadıcı təəssüratdır. Əslində, məhz
konkret – tarixi mövqe açıq şəkildə nümayiş etdirir ki, biblioqrafiya mahiyyətcə
həmişə birliyin qeydə alınması və yayılması formalarının dəyişməsinə biganə
olmuşdur. O, əlbəttə hər bir tarixi anda bu və ya digər qeydə alma formasını özü
üçün daha mühüm hesab edə bilər, lakin müəyyən forma ilə öz obyektini birdəfəlik məhdudlaşdıra bilməz. Məsələn, əgər iddia edilirsə ki, biblioqrafik fəaliyyətin başlıca obyekti çap kitabıdır, onda başa düşmək lazımdır ki, bu ondan irəli
gəlmir ki, kitab əsərdir, ona görədir ki, məhz çap əsərləri tarixən sosial informasiyanın əsas qeydə alma, yayılma və istifadə olma vasitəsi olmuşdur.
Biblioqrafiya həmişə müəyyən tarixi mərhələdə əsaslı olan formalara
üstünlük verib, ömrünü başa vurmaqda olan və ya yenicə baş verən formalara
az fikir vermişdir. Lakin heç vaxt onları öz obyektindən tamamilə çıxarmamışdır. Bu, həmişə belə olacaq. Ona görə də, ümumiyyətlə, biblioqrafik fəaliyyətin
obyektinin hər hansı tarixin keçici forması ilə, məsələn, çap əsərləri və ya hətta
əlyazma əsərləri ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Biblioqrafik təsvir qaydası, biblioqrafik xarakteristika üsulu onun obyekt forması ilə bərabər dəyişə bilər, lakin
biblioqrafiyanın sənədlə insan arasında vasitəçilik, əlaqəyaradıcı kimi ictimai
mahiyyəti əslində dəyişməz qalır.
Kitabşünaslar “Sənəd” anlayışının geniş əhatəliliyi (Qəbir daşları üzərində
yazılar, rabitə markaları, pul nişanları, rəsmi blanklar, tramvay biletləri və s.).
ilə razılaşmırlar. Heç kim kitabın, çap əsərlərinin bu gün də biblioqrafiyanın
başlıca obyekti olduğunu inkar etmir, ikinci, ciddi elmi nöqteyi-nəzərdən “sənəd” termininin geniş semantikliyinin biblioqrafiya üçün heç bir ziyanı yoxdur.
Dokumentoqrafiya tərəfdarları üçün bir məhdudiyyət amili var, o da, sənədlərdə əks olunan informasiyanın ictimai mahiyyəti ilə bağlıdır. Bu, konkret tarixi
şəraitdən asılıdr. Bunun üçün qəti resept yoxdur. Bunu insanlar yaradır və özləri
də nə dərəcədə ictimai marağa malik olduğunu həll edirlər. Kitabşünaslıq və sənədşünaslıq məfhumu tərəfdarlarının biblioqrafik fəaliyyətin sərhəddi, tərkibi və
vəzifələri, onun ictimai hadisə kimi ümumi quruluş haqqında təsəvvürləri müxtəlifdir. Bununla bərabər onu da bilmək lazımdır ki, nəzərdən keçirilən mövqelər
məhdudluğuna və geniş mənalıqlarına görə fərqlənirlər. Elə bir prinsipial fərq
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yoxdur. Başqa sözlə sənədçilik mövqeyi kitabşünaslıq mövqeyinə qarşı çıxmır,
onu xüsusi hal kimi qəbul edir və bu zaman onun nailiyyətlərini, əhəmiyyətini və
imkanlarını, konkret məzmun zənginliyini nəzərə alırlar.
Biblioqrafiyada sənədşünaslıq mövqeyi biblioqrafik fəaliyyətin təşkilati
mənsubiyyətinin parçalanması ilə əlaqədar, yəni sənəd kommunikasiyaları
sisteminin təşkilati cəhətdən formalaşmış sosial institutların tərkibinə daxil
olması faktına əsaslanır. Bu institutlarda onların özünəməxsus cəhətlərə malik
biblioqrafik fəaliyyət həyata keçirilir.
“Sənəd” məfhumu mövqeyində duranlar sənəd kommunikasiyaları sistemində olan bütün sosial institutlarda təsadüf edilən biblioqrafik fəaliyyət üsullarını əhatə edir və nəzəri cəhətdən birləşdirir.
Bu, bir daha göstərir ki, biblioqrafiyada sənədşünaslıq mövqeyi kitabşünaslıq mövqeyinə zidd deyil, biblioqrafiyanın kitab işinin bir hissəsi olması
faktını danmır və özünün mühüm və zəruri komponenti kimi götürür. Digər
tərəfdən yalnız sənədşünaslıq mövqeyi çərçivəsində biblioqrafiyanın kitabşünaslıq konsepsiyasının məhdudluğu düzgün anlaşıla, onun nəzəri və əməli
imkanlarının hüdud dairəsi düzgün qiymətləndirilə bilər.
Sənədşünaslıq konsepsiyası biblioqrafiyanın bütün mövcudluq üsulunu,
adları çəkilən sosial institutlardan kənarda belə baş verənləri əhatə edir, nəzəri
cəhətdən vahid sistemdə birləşdirir.
Biblioqrafiyaşünas mütəxəssislər biblioqrafik hadisələrin nəzəri təsviri və
şərhi məqsədilə bir çox ümumi elmi mövqelərdən və metodlardan istifadə edirlər. Bunlardan, sistem halında yanaşma, fəaliyyət sahəsi, informasiya, funksiya
strukturu, sosial-iqtisadi, pedaqoji, psixoloji, statistik və başqa mövqeləri qeyd
etmək olar. İstər kitabşünaslıq və istərsə də sənədşünaslıq konsepsiyası çərçivəsində aparılan nəzəri tədqiqatlarda belə mövqelərdən az və ya çox ölçüdə istifadə olunur.
Ümumi biblioqrafiyaşünaslıqda sənədşünaslıq konsepsiyası əsas götürülür
və bu zaman biblioqrafiya ictimai hadisə kimi nəzərə alınır və fəaliyyət sistemi
mövqeyindən ona yanaşılmaqla həmin konsepsiya işlənir. Bu o deməkdir ki,
biblioqrafiya bütövlükdə müəyyən insan fəaliyyəti sahəsi hesab edilir və sistem
kimi nəzərdən keçirilir.
Burada materiallar mücərrədlikdən konkretlik istiqamətində götürülən
dinamika ilə verilir. Bu metodun istifadəsində metodoloji çətinlik ilkin anlayışı
meydana çıxarmaqdan və təhlil etməkdən ibarətdir. Biblioqrafiyaşünaslıqda
belə ilkin anlayış “biblioqrafik informasiya”dır. Ona görə də XX əsrin 70-ci
illərindən etibarən biblioqrafiya nəzəriyyəsinin əsas mərkəzi kateqoriyası kimi
“biblioqrafik informasiya” anlayışı daha geniş miqyasda işlənilməyə başlayır.
Biblioqrafiyaşünaslıq fənni də məhz biblioqrafik fəaliyyətin ümumi nəzəriyyəsinin zəruri əsası olan biblioqrafik informasiyanın nəzəri izahı ilə başlayır.
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Biblioqrafiyanın ümumi sahələr üzrə qanunlarının yaradılması problemi
də biblioqrafiyaşünasların diqqət mərkəzindədir. Bir çox tanınmış biblioqrafiyaşünaslar problemin öyrənilməsinə, tədqiqatına əhəmiyyətli töhfələr vermişlər: T.F.Berestova, M.Q.Voxrışeva, O.P.Korşunov, A.V.Sokolov, V.A.Fokeyev. Ayrı-ayrı biblioqrafik informasiya proseslərinin qanunauyğunluqlarını
Q.V.Qedrimoviç, Q.F.Qordukalova, L.V.Zilbermins, V.A.Minkina, İ.Q.Morqenştern, M.Y.Neşeret, D.Y.Teplov və digər müəlliflər tədqiq etmişlər.
Biblioqrafik hadisələr haqqında biliklərin müasir səviyyəsini biblioqrafiyaşünasların ən uğurlu ideyalarını ümumiləşdirərək biblioqrafiyanın aşağıdakı
qanun və qanunauyğunluqlarını formalaşdırmaq olar.
Sənəd kommunikasiyaları sistemində qüvvədə olan sahələrarası qanunlar
və qanunauyğunluqlar:
 Sənəd kommunikasiyaları sisteminin mahiyyəti (mövcudluğunun mənası) informasiya baryerlərinin öhdəsindən gəlməklə sənədlər və tələbatçılar
arasında uyğunluqların qurulmasından ibarətdir;
 Sənəd kommunikasiyaları sistemi ona daxil edilmiş institutların-vasitəçilərinfəaliyyətinin informasiya xidməti və təminatı üçün mütləq şəkildə ikinci
altsistemi-sənədli, eyni zamanda, biblioqrafik alt sistemi doğurur.
Biblioqrafiyanın ümumi sahə üzrə qanunları:
 biblioqrafiyanın mahiyyəti biblioqrafik və biblioqrafik olmayan hadisələrin fərqləndirilməsi meyarına xidmət edən, əsas mahiyyət kəsb edən “biblioqrafik informasiya” kateqoriyasında ifadə edilir (“O.P.Korşunov qanunu”);
 biblioqrafik informasiyanı yaradan və yayan bir vasitəkimi biblioqrafiyanın yaranma səbəbləri və biblioqrafiyanın inkişafının hərəkətverici qüvvəsi
ümumi, xüsusi və tək-tək biblioqrafik ehtiyacları doğuran biblioqrafik kommunikasiyanın iki struktur elementinin (sənəd-tələbatçı) münasibəti ilə nəticələnir,
(“O.P.Korşunovun ikiqat uyğunluq qanunu”);
 biblioqrafik informasiyanın ümumi strukturu onun üç əsas funksiyası ilə
təqdim edilir: axtarış, kommunikativ, qiymətləndirmə. Bu halda hər bir əsas
ictimai funksiya sonrakı olmadan müəyyən edilə bilər, amma əvvəlki genetik
imkanları özünə daxil etməyə bilməz (“O.P.Korşunovun qanunu”).
Biblioqrafiyanın xüsusi qanunauyğunluqları. Bu və ya digər biblioqrafik
proseslər və ya strukturlar çərçivəsində hərəkət edən xüsusi qanunauyğunluqlar
haqqında məsələ diqqət mərkəzindədir. Belə ki, biblioqrafik informasiyanın
funksional strukturu ilə bağlı bəzi qanunauyğunluqlar mövcuddur. Onlar aşağıdakı kimidir:
1.Biblioqrafik informasiyanın axtarış funksiyası yalnız axtarış məqsədi
güdən, özündə kommunikativ və qiymətləndirmə komponentləri özündə əks
etdirməyən xüsusi vasitələrlə həyata keçirə bilər. Son mərhələdə biblioqrafik
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informasiyanın axtarış funksiyası bir qayda olaraq konkret sənəd fondu əsasında və (və ya) şəbəkə sənədlərinin kütləsi əsasında həyata keçirilir.
2.Biblioqrafik informasiyanın kommunikativ funksiyasının həyata keçirilməsinin real vasitələri hər zaman axtarış məqsədilə istifadə edilə bilər. Biblioqrafik informasiyanın kommunikativ funksiyası hər hansı fondla əlaqəni məcburi hesab etmir.
3.Biblioqrafik informasiyanın qiymətləndirmə funksiyasının reallaşdırması vasitələri axtarış və kommunikativ funksional imkanları mütləq özündə
(bəzən gizli formada) cəmləşdirir.
Biblioqrafiyaşünaslar biblioqrafiya üçün əhəmiyyətli olan yaxın bilik
sahələrində aşkar edilmiş bəzi qanunauyğunluqlara, hər şeydən əvvəl elmiinformasiya fəaliyyətinə də diqqət yetirirlər. Məsələn, 1934-cü ildə ingilis riyaziyyatçısı və biblioqrafı, elmi jurnallarda kimya üzrə məqalələrin bölgüsünü
təhlil etmiş və bu prosesin başqa sahələr üçün də qanun sayılan ümumi miqdar
xarakteristikasını aşkar etmiş Samuel Bredford (1878-1948) tərəfindən hazırlanmış informasiyanın yayılması qanunauyğunluğudur. Sözsüz ki, biblioqrafik
fəaliyyətdə belə qanunauyğunluqlar nəzərə alınmalıdır .
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Направлении раскрытия сущности библиографии с научнотеоретической, методологической и концептуальной точки зрения
С.А.Садыгова
РЕЗЮМЕ
В статье объясняется сущность библиографии с терминологической, научно-теоретической, методологической и концептуальной точки
зрения. В таком общем описании библиографии объясняются две направлении как книговедение и документография, которые являются основными концептуальными направлениями. В результате исследований ученых
в этой области, можно прийти к такому выводу, что в целом библиография считается областью деятельности человека и рассматривается
как система.
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Direction of opening of essence of bibliography from the theoretical,
methodological and conceptual point of view
S.A.Sadigova
SUMMARY
In the article is explained essence of bibliography from the
terminological, theoretical, methodological and conceptual point of view. In
such general description of bibliography explained two directions as book
science and document science, which are basic conceptual directions. As a
result of researches of scientists in this area, it is possible to come to such
conclusion, that bibliography is considered on the whole the area of activity of
man and look through as a system.
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Ekologiya üzrə biblioqrafik informasiya sisteminin
elmi-tədqiqatçılıq aspektlərinə dair
İ.Z.Əliyeva
lali40@rambler.ru
Xülasə: Məqalədə müasir dünyanın ən qlobal problemlərindən biri – ətraf
mühitin mühafizəsindən bəhs edilir. Ətraf mühitin sabitliyinin təhlükə
qarşısında qalması faktına toxunulur. Ekologiya üzrə biblioqrafik informasiya sisteminin formalaşdırılması zəruriliyi elmi qənaətlərlə əsaslandırılır.
Bu istiqamətdə uğurlu nəticələrin əldə olunması üçün maarifçilik fəaliyyətləri ilə yanaşı, elmi-tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin artırılması yolları
axtarılır. Azərbaycan Respublikasının ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində
gördüyü işlər barədə məlumat verilir. Azərbaycanın bütün vacib beynəlxalq konvensiyalara qoşulması faktı vurğulanır. Bu sahədə görülmüş
beynəlxalq və respublika səviyyəli tədbirlərin əhəmiyyəti qeyd edilir.
Açar sözlər: ekologiya, ətraf mühit, qlobal problem, biblioqrafik təminat,
informasiya tələbatı
Ключевые слова: экология, среда, глобальная проблема, библиографическое обеспечение, информационные потребности
Key words: ecology, environment, a global problem,bibliographic provision, information demainds
Müasir dünyanın ən aktual və qlobal problemlərindən biri bəşər sivilizasiyasının və onu əhatə edən ətraf mühitin sabitliyinin təhlükə qarşısında qalması,
iqtisadiyyatın sürətli inkişafı ilə ətraf mühitin mühafizəsinin uzlaşdırılmaması,
mövcud ekosistemlərin dağılması təhlükəsinin artmasıdır. Atmosferin ozon qatının dağılması, qlobal istiləşmə, səhralaşma prosesinin getdikcə daha geniş
əraziləri əhatə etməsi, bioloji müxtəlifliyin kəskin azalması, ətraf mühitin çirklənməsi ilə əlaqədar müxtəlif xəstəliklərin geniş yayılması dünyanı narahat
edən ciddi problemlərdir. O cümlədən Azərbaycanda ekoloji mühitin pozulması, meşələrin, otlaqların, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların azalması, bəzi
yerlərdə tamamilə sıradan çıxması, şəhərlərimizdə atmosfer havasının, Kür,
Araz və digər çayların, Xəzər dənizinin, torpaqların çirklənməsi, bir sıra bitki
və heyvan növlərinin bioloji müxtəlifliyinin pozulması və ya azalması, ekoloji
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problemlərin təxirə salınmadan həllinin zəruriliyi ekoloji biliklərə tələbat və
marağı günü-gündən artırır [1, s.4].
Mədəni dünya müasir ekoloji vəziyyətin ağırlığını dərk etdikcə, bu sahədə
daha ciddi təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi üzərində düşünür.
Ətraf mühitin çirklənmə dərəcəsi və deqradasiyası yüksəldikcə təbii sərvətlərin
yenidən bərpa olunub-olunmasına baxmayaraq təbiət getdikcə qlobal problemlərlə üzləşir. Belə bir situasiya gələcək nəsillərin inkişafı üçün limitlər qoyur və
insanlığın perspektivlərini təhlükəyə məruz qoyur [7, s.2]. Mütəxəssislər bu
qənaətdədirlər ki, təbii sərvətlərin geniş surətdə mobilləşməsi, ətraf mühitin
deqradasiyası və çirklənməsi insanların sənayedə, kənd təsərrüfatında və nəqliyyatda aktivləşməsinin nəticəsidir. Təcrübə və əldə olunmuş növbəti inkişaf
bir çox hallarda təbii sərvətlərin düşünülməmiş mobilizasiyası ilə əlaqələnir,
ətraf mühitin deqradasiyasına və havanın, suyun çirklənməsinə gətirib çıxarır.
Ətraf mühitin deqradasiyasında, ətraf mühitin antropozonetik faktorları və çirklənmənin yüksəlməsi insanların sağlamlığını və uzunömürlülüyünü, vəhşi flora
və faunanı, o cümlədən də kənd təsərrüfatı məhsullarını risk altında qoyur.
İnsan aktivliyinin ekoloji cəhətdən mənfi nəticələri ətraf mühitin müxtəlif
biosenetik molekulyar natarazlığına gətirib çıxarır. Ətraf mühitin belə mənfi
zərbələrinin nəticələri bilavasitə və ya bir neçə ildən sonra özünü sonrakı nəsillərdə göstərə bilir. Bu səbəbdən cəmiyyətin sayı və böyük həcmdə olan xərclər
çoxalır və bu da öz növbəsində sözsüz ki, gələcəyi inkişafdan qoyur [2, s.86].
Halbuki bütün elmlər, o cümlədən ekologiya insan intellektinin və xalq
təsərrüfatının inkişafına xidmət etməlidir. Ətraf mühitin mühafizəsi konsepsiyası olduqca aktual mövzudur. Artıq insanın təbiətə, təbiətdən kənar proseslərə
müdaxiləsi elə bir səviyyəyə gəlmişdir ki, ekoloji böhran təhlükəsi labüd
olmuşdur. Bildiyimiz kimi ekoloji problemlərin təhlükəli səviyyəyə çatması və
dünya sivilizasiyasına dağıdıcı təsir göstərməsi XX əsrin 80-ci illərinin ortalarında yeni beynəlxalq təfəkkürün formalaşmasına təkan verdi. Bir sözlə, geniş
ictimaiyyət, aparıcı ölkələrin siyasi xadimləri belə bir qənaətə gəldilər ki,
cəmiyyət tənzimlənmiş inkişaf yolunu seçməli, ətraf mühitin bərpa məsələsi ön
plana çəkilməlidir. Bu da öz növbəsində insanların həyat və mənəvi səviyyəsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Müasir dövrdə ekologiya elmi təkcə ətraf mühitdə baş verən proseslərlə əlaqədar deyildir. Şübhəsiz ki, təbii proseslər nəticəsində, yaxud insan amilinin təsiri ilə ətraf mühitdə və onun tərkib hissəsi olan
canlılar aləmində baş verən proseslər ekologiya elminin ən vacib sahələrindən
biridir. Lakin ekoloji tarazlığın saxlanmasında, ətraf mühitin qorunmasında
onun çirklənməsinin qarşısının alınması bütün təbiət haqqında elmlərin böyük
əhəmiyyəti var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ictimai elmlər sahəsində çalışan alimləri ekoloji təfəkkürün inkişafı və ekoloji biliklərin tətbiqi
sahəsində vacib işlər aparıblar [2, s.115]. Əlyazmalar və digər tarixi sənədlərin
122

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
öyrənilməsi əsasında Azərbaycan xalqının tarixi ekoloji mədəniyyətinin tədqiqi
və təbliği, ümumiyyətlə ekoloji təfəkkürün və ekoloji tərbiyənin, ekoloji mədəniyyətin, ekoloji maariflənmənin insanlar arasında təbliğ-tətbiq etmək, yaymaq,
maraq dairəsini bu istiqamətə yönəltmək bu sahə üzrə çalışan alimlərin və
informasiya vasitələrinin üzərinə düşür. Bu baxımdan bilavasitə əhali ilə
təmasda olan kitabxana-informasiya müəssisələrinin fəaliyyətini xüsusilə qeyd
etmək lazımdır. Ekoloji istiqamətli sənəd-kommunikasiyalar sistemində fəaliyyət göstərən təsisatların əsas vəzifəsi bu sahə üzrə informasiya tələbatının ödənilməsidir. Buna görə də həmin təsisatlar tərəfindən tələbatçıların informasiya
tələbatı hərtərəfli, dəqiq təhlil edilir.
Kəmiyyət əlamətinə görə informasiya tələbatçıları fərdi, qrup və ictimai
ola bilər. Fərdi tələbatçıların informasiya tələbatları xeyli mürəkkəbdir. Bu
onunla əlaqədardır ki, bu gün hər bir insan təkcə istehsal fəaliyyəti ilə deyil,
digər fəaliyyət növü ilə də məşğul olur. Bunlara tədris, təhsil, rekreasiya aiddir.
Hər bir peşə fəaliyyəti informasiya tələbatı doğurur. Bu sahəyə dair elmi
ədəbiyyatda informasiya tələbatının təsnifatı üçün müxtəlif baxışlar, yanaşma
tərzləri var. Ən geniş istifadə edilən təhlil üsulu informasiya tələbatçılarının
miqdar xarakteristikasına görə öyrənilməsi və təsnifatıdır. Bu baxımdan təsnifat zamanı tələbatçıların üç səviyyəsi fərqləndirilir ki, bunlarda ictimai, kollektiv və fərdi tələbatçılardır [4, s.4].
Onu da qeyd edək ki, ekologiya elminin sənəd-informasiya təminatı
prosesləri ildən-ilə sürətlənir. Eyni zamanda bu sahədə tələb olunan informasiyanın həcmi artır və informasiya təminatında daha yüksək operativlik tələb
olunur. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində informasiya təminatının əhəmiyyətini bu sahənin mütəxəssisləri də təsdiqləyir və buna xüsusi diqqət
yetirirlər [5, s.371].
Azərbaycanda biblioqrafik verilənlər bazalarında ekologiyaya dair ədəbiyyatın əks olunması prosesinə nəzər yetirərkən məlum olur ki, bütün bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinin başlıca şərti biblioqrafik verilənlər bazalarının
(BVB) yaradılmasıdır. Müasir biblioqrafik praktikada BVB-nın ən geniş yayılmış növü elektron kataloqdur. Azərbaycanda elektron kataloqların yaradılması
tarixi 30 ildən artıq bir dövrü əhatə etsə də, bu iş xüsusən son on ildə geniş
vüsət almışdır. Respublikada yaradılaraq təkmilləşdirilən BVB-lərdə artıq
bütün elm və fəaliyyət sahələrini, mövzuları əks etdirən yüz minlərlə kitab,
məqalə və digər sənədi əhatə etdirən BVB-lər yaradılmışdır.
Həmin BVB-lərdə digər sahələrlə yanaşı, ekologiya elminə, ətraf mühitin
mühafizəsinə dair kitablar və digər sənədlər də öz əksini tapmışdır. Azərbaycanda ilk tammiqyaslı və internet vasitəsi ilə istifadəsi mümkün olan BVB
“Gələcək Naminə İnformasiya Texnologiyaları təşkilatı” adlı qeyri-hökumət
təşkilatı tərəfindən həyata keçirilmiş “Elektron Kitabxana Şəbəkəsi” adlı layi123
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hənin çərçivəsində yaradılmışdır. Hal-hazırda respublikamızda ən zəngin və
geniş informasiya-axtarış imkanlarına, BVB-nin kitabxana fondunu əhatə etmə
dərəcəsinin yüksək olmasına görə qabaqcıl mövqeyə malik BVB Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında yaradılmışdır. Burada 2004-cü ildə istifadə edilməyə başlanan İRBİS-64 Kitabxanaların Avtomatlaşdırılması Sisteminin tərkibində olan BVB artıq 250 min addan
çox sənədi əhatə edir. Bu sənədlər içərisində Azərbaycan dilində 241, dilində
53 adda kitab, 233 adda müxtəlif dillərdə məqalə ekologiya və ətraf mühitin
mühafizəsi mövzusundadır. Bundan əlavə, burada BMT-nin İnkişaf Proqramının Bakı ofisinin hədiyyə etdiyi kitabları əks etdirən ayrıca BVB-də müxtəlif
dillərdə 37 adda sənəd və Azərbaycanda müdafiə edilmiş alimlik dissertasiyalarını əhatə edən BVB-dəki 42 adda sənəd ekologiyaya aiddir. Qeyd edək ki,
Prezident Kitabxanası hələlik respublikanın yeganə kitabxanasıdır ki, dövri və
ardı davam edən nəşrlərdə dərc edilmiş məqalələrin elektron biblioqrafik
təsvirlərini tərtib edərək xüsusi BVB-yə daxil edir [4, s.4]. Ekologiyaya dair
informasiya Azərbaycan Milli Kitabxanasında yaradılan BVB-də də öz əksini
tapmaqdadır. Belə ki, burada tətbiq edilən “VİRTUA” adlı avtomatlaşdırma
sisteminin tərkibindəki BVB-də ekologiyaya dair 316 adda kitab öz əksini
tapmışdır ki, bunlardan da əksəriyyəti rus və Azərbaycan dillərində elmi və
tədris ədəbiyyatıdır [4]. Adları çəkilən kitabxanalarla yanaşı, respublikamızın
bir sıra digər kitabxanalarında da avtomatlaşdırılmış sistemlərinin tərkibində
BVB-lər yaradılmışdır ki, burada da ekologiyaya dair sənədlər öz əksini tapır.
Bu kitabxanalardan AMEA Mərkəzi Kitabxanasını, Bakı Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasını, bir sıra kütləvi kitabxanaları və ali məktəb kitabxanalarını göstərmək mümkündür.
İndi isə Azərbaycanda ekologiya üzrə informasiya tələbatının formalaşması prosesində elmi-tədqiqat fəaliyyətinin rolu barəsində fikirlərə də diqqət yetirək. Belə ki, ekologiya üzrə sənəd-kommunikasiyalar sisteminin və biblioqrafik
informasiyanın yaranmasında elmi-tədqiqat fəaliyyətinin böyük rolu vardır.
Məhz belə tədqiqatlar nəticəsində bu sahə üzrə məlumatlar əldə edilir və həmin
məlumatlar nəzəri baxımdan təhlil edilərək elmi qanunauyğunluqlar aşkara
çıxarılır. Bütün bu tədqiqatların nəticəsi elmi ictimaiyyətə və sənəd-kommunikasiyalar sisteminin digər seqmentlərinə məhz nəşr edilən sənədlər (kitablar,
məqalələr və sairə) və nəşr edilməyən sənədlər (elmi hesabatlar və sairə) vasitəsi ilə çatdırılır, bu vasitə ilə cəmiyyətin sənəd-informasiya tələbatı ödənilir.
Əlbəttə bu sistemin yaranıb fəaliyyət göstərməsində biblioqrafik informasiyanın da böyük rolu və əhəmiyyəti vardır. Azərbaycanda ekologiya üzrə elmitədqiqat fəaliyyəti sahəvi-inzibati bölgü (aidiyyat) əsasında təşkil edilmişdir.
Bu bölgüyə əsasən aşağıdakı tərkib hissələrini fərqləndirmək mümkündür:
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– Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tərkibindəki bu sahə üzrə elmi
tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur vahidləri;
– Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı nazirliklərinin nəzdində ekoloji istiqamətli
tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur vahidləri;
– Azərbaycanın dövlət və özəl ali məktəblərində fəaliyyət göstərən ekoloji
istiqamətli kafedralar (fakültələr);
– Ekoloji istiqamətli qeyri-dövlət təşkilatlarında və özəl tədqiqat müəssisələrinin nəzdində ekoloji istiqamətli tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur
vahidləri;
– İstehsalat (biznes) müəssisələrinin nəzdində ekoloji istiqamətli tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur vahidləri və s.
Respublikamızda ekoloji elmi tədqiqatlar aparan qurumlar sahəvi-inzibati
bölgü baxımından xeyli rəngarəngdir. Onlar sahə üzrə sənəd şəklində formalaşan informasiyanı həm generasiya edir (yaradır), həm də istifadə (istehlak)
edirlər.
Bu xüsusda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müstəsna rolu vardır. Nazirliyin 2001-ci ilin 18 sentyabr tarixində qəbul edilmiş Əsasnaməsində
digər məsələlər kimi nazirliyin vəzifələri də müəyyənləşdirilmişdir. Bu vəzifələrdən aşağıdakıları göstərmək mümkündür:
– Təbii sərvətlərin öyrənilməsi, onlardan istifadə edilməsi, bərpası və
mühafizəsi və bu sahədə ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi və bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılması üzrə dövlət siyasətini həyata keçirmək;
– Daxili suların və Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına
mənsub olan bölməsində suların bioloji sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi,
onların qorunması və artırılması sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirmək;
– Azərbaycan Respublikasında yerin təkinin geoloji öyrənilməsi, mühafizəsi və mineral xammal ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi sahəsində
dövlət siyasətini həyata keçirmək;
– Meşələrin istifadəsi, bərpası, yaradılması, mühafizəsi və meşə təsərrüfatı
fəaliyyətinin aparılması sahəsində dövlət proqramlarını müvafiq qaydada hazırlamaq və həyata keçirmək;
– Ekologiya, təbiətdən istifadə, geologiya və faydalı qazıntılar üzrə müvafiq milli fəaliyyət proqramları hazırlamaq və həyata keçirmək;
– Öz səlahiyyətləri daxilində su obyektlərinin istifadəsi və mühafizəsi üzrə
dövlət proqramları hazırlamaq və həyata keçirmək;
– Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlam ekoloji mühitdə yaşamaq
hüququnu təmin etmək üçün ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən istifadə edilməsi sahəsində dövlət idarəçiliyini həyata keçirmək;
– Hidrometeorologiya xidmətini təşkil etmək, hidrometeoroloji müşahidələrin aparılmasını, proqnozlar hazırlanmasını və məlumatların yayılmasını
təmin etmək və s. [2, s.143-156].
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Azərbaycanda ekologiya üzrə informasiya tələbatının formalaşması prosesində elmi-tədqiqat fəaliyyətinin əhəmiyyətinə dair mütəxəssis fikrini təhlil
etdikdə bəlli olur ki, ətraf mühitin mühafizəsi bütün dünyada olduğu kimi
Azərbaycan dövlətinin də diqqət mərkəzindədir. Buna daim qayğı ilə yanaşan
dövlət başçısı problemi prioritet məsələlərdən hesab etdiyi üçün bu sahədə ciddi islahatlar həyata keçirilməsinə çalışır. Məhz belə bir yüksək münasibətin
nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan Respublikası ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasına dair bütün vacib beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşdur [8]. O cümlədən
“Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 20062010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər Planı” təsdiq edilmiş və bir sıra proqramlar qəbul olunmuşdur. Ətraf mühitin mühafizəsi prioritet sahə hesab
olunduğu üçün qarşıya qoyulan ekoloji vəzifələrin müvafiq dövlət orqanları
tərəfindən icrasına daim ciddi nəzarət edilir.
Heç də təsadüfi deyildir ki, 2010-cu il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən ölkəmizdə Ekologiya ili elan edilmişdir. Ekologiya ili çərçivəsində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmiş, spesifik sahələr üzrə elektron resurslar yaradılmış, əhali arasında maarifləndirmə işləri gücləndirilmişdir [4; 5]. Nümunə üçün deyək ki, respublikamızda əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi və
ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması məqsədilə Prezident Kitabxanasının
əməkdaşları 2010-cu ildə “Azərbaycan ekologiyası” adlanan və beş fəsildən
(ümumi məlumat, ekoloji problemlər, ekoloji maarifçilik, qanunvericilik bazası, elektron resurslar) ibarət olan sənəd-informasiya resursu hazırlamışlar
[2]. Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində modern üsullara yiyələnmək üçün bu
gün Azərbaycan dövləti ekologiya üzrə biblioqrafik informasiya sisteminin formalaşdırılması məqsədi ilə bu istiqamətdə elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına
ciddi diqqət yetirir.
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Научно-исследовательские аспекты библиографическоинформационной системы по экологии
И.З.Алиева
РЕЗЮМЕ
Суть данной статьи заключается в освещении одной их самых глобальных проблем мира-охраны окружающей среды. Затрагивается факт
угрозы, нависшей над стабильностью окружающей среды. На основе
научных заключений обосновывается необходимость формирования библиографической информационной системы по экологии. В целях достижения успешных результатов в этом направлении осуществляется
поиск путей повышения эффективности научно-исследовательских робот наряду с просветительской деятельностью. Даётся информации о
работе, проведённой в Азербайджанской Республике в области окружающей среды. Делается акцент на присоединении Азербайджанской
Республике ко всем важным международным конвенциям. Отмечается
важность мероприятий международного и республиканского уровня,
проводимых в этой области. Ключевые слова. Экология, окружающая
среда, глобальная проблема, библиографическое обеспечение, потребность в информации.
Scientific research aspects bibliographic-information system on ecology
İ.Z.Aliyeva
SUMMARY
The issue deals with one of the global problems of the world the problem of
the environment protection. There were mentioned facts about the dangerous
which surround the environment and venture its stability. The necessity of the
formation of the bibliographic information systems be well grounded on the
scientific researches. The researches provide the importance of finding ways for
increasing outputs of scientific-research works in parallel with enlightenment
activities for successful results. We can also get information not only about the
projects for Environment Protection organized by our governments, but also the
facts of supports of international conventions by Azerbaijan Republic, and the
importance of the international and republic events.
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Azərbaycanda arxeologiya elminin ilkin sənəd-informasiya
mənbələri və onların səciyyəvi xüsusiyətləri
Y.F.Sadıqova
yasaman.sadiqova@gmail.com
Xülasə: Məqalədə arxeologiya elminə dair ilkin sənədlər, onların səciyyəvi xüsusiyyətləri və arxeoloji sənəd kütləsinin formalaşmasında tutduğu
yer araşdırılıb.
Açar sözlər: Azərbaycan arxeologiyası, arxeoloji qazıntılar, ilkin informasiya mənbələri
Ключевые слова: Археология Азербайджана, археологические
раскопоки, первичные информационные источники
Key words: Archaeology of Azerbaijan,the initial information sources,
archaeological excavations
Ölkəmiz sivilizasiyanın ən qədim ocaqlarından biridir. Bunu deməyə
Azərbaycan ərazisində aparılan və zəngin maddi-mənəvi mədəniyyət abidələrini üzə çıxaran arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatların nəticələri əsas verir. XIX
əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq tədqiqatçılar tərəfindən erkən
əkinçilik mədəniyyətinə aid yaşayış məskənləri, tunc dövrünün şəhərləri, antik
və orta əsrlərə aid abidələr aşkar edilib öyrənilmişdir. Lakin, arxeologiya elminin sənəd-informasiya və biblioqrafik mənbələri tədqiq edilməmişdir. Azərbaycanda sözü gedən elmin yaranma və təşəkkül tarixinə dair bir sıra elmi tədqiqatlarda ilkin mənbələr qismən araşdırılmışdır [1, 5, 6]. Ümumilikdə Azərbaycanda arxeologiya elminin biblioqrafik informasiya təminatı, o cümlədən ilkin
sənəd-informasiya mənbələri heç bir tədqiqat işinin obyekti olmamışdır.
Məqalədə arxeologiyaya dair ilkin sənədlər, onların səciyyəvi xüsusiyyətləri və arxeoloji sənəd kütləsinin formalaşmasında tutduğu yer araşdırılıb.
Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar XIX əsrin ikinci yarısından aparılmağa
başlanıb və sovetlər dönəmində abidələrimizin öyrənilməsi sahəsində böyük
nailiyyətlər əldə edilib.
Azərbaycan abidələrinin geniş təsvirini çoxşaxəli yaradıcılığı ilə seçilən
böyük Azərbaycan mütəfəkkiri Abbasqulu Ağa Bakıxanovun Azərbaycan
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tarixşünaslığının ilk nümunəsi olan “Gülüstani-İrəm” əsəri Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələri haqqında məlumatla zəngin ilkin mənbə hesab edilir. O bu əsəri yazarkən yazılı mənbələrlə yanaşı ilk dəfə olaraq maddi mədəniyyət abidələrinə bilavasitə müraciət etmiş və onları dəyərli mənbə kimi
qiymətləndirmişdir. O, gəzərək rast gəldiyi Dərbənd qalası, Qız qalası, Şirvanda Gülüstan qalası, Gilgilçay səddi, Səbayıl qalası, İran Azərbaycanında yerləşən Şeyx Səfi türbəsi və s. abidələrin təsvirini vermişdir. Müasir tədqiqatçıarxeoloqlar “Gülüstani-İrəm” əsərini bugünkü Azərbaycan arxeologiyasını 150
il qabaqlamış bir əsər kimi qiymətləndirirlər [7, s.11].
Lakin Azərbaycan arxeologiya elminin ilkin sənəd informasiya mənbələrindən söhbət getdikdə bu haqda məlumatlar hələ qədim Yunan tarixçisi Böyük
Plininin “Təbiətin tarixi” adlı əsərində rast gəlinir. O Azərbaycan abidələrinin
yerləşməsi haqqında toponimik məlumatlar vermişdir. Bu araşdırmaya 1829-cu
uldə Rusiya İmperator Arxeoloji Komissiyası tərəfindən göndərilmiş
A.Yanovskinin “Qədim Qafqaz Albaniyası” adlı məqaləsində rast gəlinir [19].
XVII əsrdə Naxçıvan ərazisinə səyahət edən Osmanlı yazarı və səyyahı
Övliya Çələbi [4] 1672-ci ildə İran və Azərbaycana səyahət etmiş fransız səyyahı
Jan Şarden [16] və 1817-1820-ci illərdə Azərbaycanda, xüsusən Naxçıvanda
olmuş digər fransız səyyahı Ker Porter [10] buranın yaşayış məskənləri və tarixi
memarlıq abidələri haqqında geniş məlumat toplamışdır. Bundan başqa İsveçrəli
səyyah Dyubua de Monpere 1834-cü ildə Azərbaycanda olmuş, Göygöl (Xanlar)
rayonunda 30-a qədər müxtəlif kurqanlarda qazıntılar aparmış və Naxçıvandakı
türbələrin qısaca siyahısını vermişdir. Səyyah Qafqazda apardığı araşdırmaları
ümumiləşdirərək 1839-1844-cu illər ərzində “Qafqaz ətrafında səyahət” adlı 6
cildlik əsəri nəşr etdirmişdir [12]. XIX əsrin iyirminci illərində Rusiyaya gəlmiş,
Qafqaz canişinliyində işləmiş məşhur fransız səyyahı və etnoqrafı İvan İvanoviç
Şopen general İ.F.Paskeviçin göstərişi ilə 1829-1832-ci illərdə nəşr etdirdiyi
əsərlərində Qafqazın, o cümlədən İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazilərində
tədqiq etdiyi abidələr haqqında məlumatlaröz əksini tapmışdır [18].
Məlumdur ki, Qafqazı, o cümlədən Azərbaycanın bütün sahələrinin öyrənilməsi çar Rusiyasının maraqlarından biri olmuşdu. Bundan başqa Zaqafqaziya dairəsi baş idarəsinin diplomatik dəftərxanasına ezam olunmuşrus şərqşünası N.Xanıkov da Azərbaycanda bəzi tədqiqatlar aparmışdır. O, “Müsəlman
ruhanilərinin Əli təriqətinin vəziyyəti haqqında layihə”sini hazırlayarkən
Bərdə, Dərbənd və Naxçıvan ərazilərində apardığı tədqiqatlarhaqqında məlumat vermişdir. Digər rus alimi, Naxçıvan şəhər məktəbinin müfəttişi K.Nikitinin “Qafqaz xalqlarının təsviri üçün materiallarməcmuəsi”ndə nəşr etdirdiyi
“Naxçıvan şəhəri və Naxçıvan qəzası” [14] adlı məqaləsində Naxçıvan şəhərinin mövqeyi, onun qədimliyini sübut edən 12 qala, qüllə, məscidlər və onların
qalıqları, duz mədənlərindən tapılmış daş balta, külünglərdən yazmışdır.
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Qafqaz arxeologiyasının öyrənilməsi məqsədilə yaradılan 1871-ci ildə
Qafqaz arxeoloji Komitəsi və 1881-ci ildə Tiflisdə çağırılan V arxeoloji qurultay Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatların aparılmasına xüsusi maraq yaratdı.
Bu dövrdə Qərbi Avropadan gəlmiş qeyri arxeoloqların apardıqları qazıntı işlərinin nəticələri Azərbaycan arxeologiyasının öyrənilməsində xüsusi yer tutur.
Azərbaycanda arxeoloji ədəbiyyatın ilkin sənəd-informasiya kütləsinin əsas
hissəsini Avropa ölkələrindən Azərbaycana gəlib qəbir abidələrində aparılan
qazıntılar haqqında öz dillərində təqdim etdikləri yekun nəticələrdən ibarət
hesabatlar tutur. Xarici dildə yazılmış bu hesabatları rus arxeoloqları T.S.Passek və B.A.Latınin tərcümə edərək ümumiləşdirib “Очерки до истории
Северного Азербайджана” adlı əsəri nəşr etdirmişdilər [15]. Bu hesabatlar
Azərbaycanda aparılan ilk arxeoloji tədqiqatların öyrənilməsi üçün əsas mənbələrdir.
Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində sistemsiz və pərakəndə şəkildə tədqiqatlar aparmış V.Belk, E.Resler, Q.Rozendorf, J.de Morqan və s.əldə etdikləri
maddi-mədəniyyət nümunələrini Avropanın müxtəlif ölkələrinin muzeylərinə
göndərmiş və müvafiq hesabatlar hazırlamışlar.. Avropadan gələn tədqiqatçıların əksəriyyəti alman mənşəli idilər. Bu səbəbdən Azərbaycan arxeoloji ədəbiyyatının ilkin nümunələrinə Almaniyanın Berlin muzeyində daha çox rast gəlinir. Muzeyin keçmiş direktoru V.Nagel və Y.Ştrommenqerin rəhbərliyi ilə
1895-ci ildə burada olan bəzi materiallar toplanaraq “Cənubi Qafqazdakı Kirovabad (Yelizavetpol) ərazisində erkən dəmir dövrünün arxeoloji tapıntıları” adı
altında kataloq dərc olunmuşdur [9]. Bu kataloqda əsasən Gədəbəyin Qalakənd
ərazisində qazıntı aparan V.Belkin tapdığı artefaktlar və yazdığı məktublar öz
əksini tapmışdır. Kataloq 1999-cu ildə Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək çap
olunmuşdur [8]. Vlademar Belk Gədəbəydə “Simens” misəritmə zavodunda
kimyaçı işləyib. Eyni zamanda ətraf ərazilərdə qəbir abidələrin olduğunu müşahidə etmişdir. O, Alman İmperator Arxeoloji Komissiyasının maddi vəsaiti ilə
qazıntılar aparmış, əldə olunan materialları Almaniyaya göndərmişdir. O
gördüyü işlərin hesabatını “Berlin Etnoqrafiya jurnalı”da (Der Zeitschrift für
Ethnologie und der Verhandlunger der Berliner Gasellschaft für Anthropologie) nəşr etdirmişdir. V.Belkin nəşr etditdiyi hesabatda göstərir ki, o, 1888-ci
ildən 1890-cı ilədək Gədəbəyin müxtəlif yerlərində (Daşkəsən, Qamışlı, Göydərə, Qalakənd, Qaramurad, “Cənnət qalası”, Qarzaxlı) 300-dən artıq daş qutu
qəbirlərində qazıntı aparıb. Yuxarıda adı çəkilən dərgidə digər bir alman mənşəli alimin, Şuşa realni məktəbinin müəllimi Emil Reslerin də hesabatları dərc
olunmuşdur. O, Moskva Arxeoloji Komissiyasının tapşırığı və vəsaitilə Qarabağ və Gəncə çay hövzəsində 1892-ci ildən 1903-cü ilə də arxeoloji tədqiqatlar
aparmışdır. Tunc dövrünə aid unikal qəbir abidələrindən əldə etdiyi materialları
Sankt Peterburqun Ermitaj və Moskva Dövlət Tarix Muzeyinə göndərmişdir.
130

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
E.Reslerin hesabatları həm alman dilində “Berlin Etnoqrafiya jurnalı”da, həm
də paralel olaraq rus dilində İmperator Arxeoloji Komissiyasının 1893-cü
ildən, 1905-ci ilə qədər olan hesabatlarında nəşr olunmuşdur (Отчёт
Императорский Археологический Комисии).
Digər bir alman mənşəli arxeoloq Fridrix Bayern Qafqaz, o cümlədən Azərbaycan arxeologiyasının inkişafında müəyyən rol oynamışdır. O, “Qafqazda
Arxeologiya dostları cəmiyyəti” və Tiflisdə muzey yaratmış, Gəncə xanlığının,
Rusiya İmperiyası vaxtında Yelizavetpol quberniyasında və indiki Ermənistan
ərazisində, Ağstafaçay kənarında yerləşən Redkin Lager adlanan ərazidə qazıntı
aparmış və tapılan materialları özünün yaratdığı muzeyə, Moskva və Berlin
muzeylərinə göndərmişdir. Apardığı qazıntıların nəticələri monoqrafiya şəklində
ölümündən sonra alman antropoloqu Rudolf Vixrov Berlin Antropologiya, Etnoqrafiya və Qədim Tarix Cəmiyyətinin illik məcmuəsində nəşr etdirmişdir [3].
“Berlin Etnoqrafiya jurnalı”nda və İmperator Arxeoloji Komissiyasının
hesabatlarında yuxarıda haqqında bəhs edilən tədqiqatçılarla paralel olaraq həmin ərazilərdə alman mənşəli digər tədqiqatçılardan C.Lehmann Haupt, Q.Rosendorf, Q.Skinder, R.Vixrovun hesabatları da dərc olunmuşdur.
Azərbaycan arxeoloji ədəbiyyatın ilkin-sənədləri sırasına Fransız arxeoloqu Jak de Morqanın Talışın dağ rayonlarında apardığı qazıntılar haqqında
fransız dilində nəşr etdirdiyi (Mission Scientifique En Perse, Volumes 1-3.Paris, 1895) 4 cildlik kitabı da daxildir. Kitabda arxeoloq Lənkəranda apardığı
arxeoloji qazıntılar haqqında məlumat verir. J.Morqan kitabında burada 100dən çox daş qutuqəbir abidəsi tədqiq etməsi və tunc dövrünün sonu dəmir
dövrünün əvvəllərinə aid topladığı zəngin maddi-mədəniyyət nümunələri və
əldə edilən materialları Sen Jermen muzeyinə təhvil verməsi haqda məlumat
verir. Qeyd edək ki, son illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu tərəfindən Jak de Morqan irsinin araşdırılması üzrə Fransa-Azərbaycan birgə layihə həyata keçirir. J.Morqanın kitabındakı məlumat və xəritələrə əsaslanan, dörd ildən bir təkrarlanan bu araşdırmanın əsas məqsədi XIX əsrin məşhur fransız arxeoloqları olan Jak və Henri
Morqanın Lənkəran və Lerik ərazisində apardığı tədqiqat işlərinin nəticələri
barədə məlumatların yenidən araşdırılması və nəşridir.
XX əsrin əvvəllərində Moskva İmpertor Arxeoloji Cəmiyyətində “Qafqaz
arxeologiyasına dair materiallar” adlı dərgi təsis edilmişdir. Qafqazda aparılan
arxeoloji tədqiqatların nəticələrinin çap olunduğu cəmi 13 buraxılışdan ibarət bu
dərginin 6-cı buraxlışında 1896-cı ildə Zaqafqaziyaya ezamiyyətə göndərilmiş
cəmiyyətin üzvü A.A.İvanovskinin hesabatı dərc olunmuşdur. O, burada işlədiyi
müddətdə Gədəbəy və Qalakənd ətrafında 72 daş qutu qəbri açmışdır. Yalnız
faktların qeydi və materialların təsviri ilə kifayətlənən digər hesabatlardan fərqli
olaraq burada olaraq əldə olunmuş maddi-mədəniyyət nümunələrinin elmi təhli131
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lini verməyə çalışmış, onların dövrü haqqında mülahizələr söyləmişdir [13].
XX əsrin 20-ci illərindən sonra elmin digər sahələrində olduğu kimi arxeologiya elmində də canlanma müşahidə olundu. Yeni yerli ixtisaslı kadrların
hazırlanması və elmi mərkəzlərin yaradılması arxeoloji tədqiqatların elmi əsaslarla sistemli şəkildə aparılmasına şərait yaratdı.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaranan “İstiqlal” muzeyinin əsasında 1920-ci ildə Azərbaycan
Tarix Muzeyi təşkil edildi. Onun müdiri D.Şərifov ilk milli kadr kimi arxeoloji
abidələrdəmüstəqil arxeoloji qazıntılara başladı. Arxeoloji tədqiqatlar 1923-cü
ildə Bakıda yaranan Azərbaycanı Tədqiq və Öyrənən Cəmiyyət, 1927-ci ildə
onu əvəz edən Azərbaycanın keçmişini tədqiq edən komitə və 1929-cu ildə
yaranan Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən aparılırdı. Bu qurumların mətbu
orqanlarında artıq sistemli və elmi əsaslara söykənən arxeoloji qazıntıların
hesabatlarına və elmi məqalələr dərc edilməyə başlandı. Azərbaycanı Tədqiq
və Öyrənən Cəmiyyətinin yaradılmasında xüsusi rolu olan professor Aleksandr
Baqrinin müəllifliyi ilə nəşr edlən üç buraxılışdan ibarət “Azərbaycan biblioqrafiyasına dair materiallar”da [11] Azərbaycana dair 1890-1923 illər ərzindəki
bütün nəşrlər toplanmışdır. Göstəricidə Azərbaycanda arxeologiyasına dair
materialların da öz əksini tapmışdır. Bu mənbə Azərbaycan arxeologiyasının
biblioqrafik informasiya təminatında ilk yeri tutur.
Ölkəmizdə Rusiyadan dəvət olunmuş alimlər də çalışırdılar. Artıq 30-cu
illərdə Azərbaycan arxeologiyası üçün xeyli işlər görmüş akademik İ.İ.Meşşaninovun rəhbərliyi altında İ.M.Cəfərzadə, Ə.K.Ələkbərov və başqalarının iştirakı ilə Qarabağ, Naxçıvan və digər bölgələrə təşkil olunan ekspedisiyalarda
arxeoloji abidələri tədqiq edərək bir sıra yeni nəticələr əldə edildi.Arxeoloqlar
Ə.Ələkbərovun, İ.Cəfərzadənin, D.Şərifovun, S.Qazıyevin, Y.İ.Hummelin
əsərləri arxeoloji ədəbiyyat kütləsinin formalaşmasında xüsusi rol oynayır. Bu
alimlərin iştirakı ilə XX əsrin 30-cu illərində Mil düzünə, Kiçik Qafqazın
cənub-şərq ətəklərinə, Naxçıvan ərazisinə və Azərbaycanın qərb rayonlarına
ekspedisiyalar təşkil olunurdu.
1969-cu ildə hakimiyyətə gələn Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin öyrənib araşdırılmasına xüsusi diqqət ayırmağa başladı. Heydər Əliyevin
imzaladığı qərara əsasən 1974-cü ildə yerli kadr potensialını nəzərə alaraq elmi
tədqiqatların səmərəliliyini yüksəltmək məqsədi ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun tərkibində Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektoru yaradıldı. Naxçıvan, Qəbələ, Şamaxı, Gəncə və digər bölgələrdə arxeoloji bazaların
əsası qoyuldu. 70-80-ci illərdə çoxtəbəqəli arxeoloji qazıntılar aparılmağa başlanıldı. Artıq arxeologiya və etnoqrafiya sahəsi üzrə bir sıra mətbu orqanları
yaradıldı və yeni nəşr edilən monoqrafiyaların ədəbiyyat kütləsinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artması müşahidə olundu. Həmin dövrdə Kitab Palatasının təsis
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etdiyi cari biblioqrafik göstəricilərdə arxeologiya elminə dair nəşrlər ayrıca
bölmə altında qruplaşdırılmağa başlandı.
Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1993-cü il 8 iyul tarixli qərarı ilə Arxeologiya və Etnoqrafiya
Sektorunun bazasında müstəqil Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun təsis
edilməsi Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elminin daha geniş inkişafına
zəmin yaratdı. Cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu tərəfindən 2008-2009-cu illərdə aparılması nəzərdə tutulan arxeoloji ekspedisiyaların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında” 5 fevral 2008-ci il tarixli Sərəncamı ölkəmizin bütün
bölgələrində arxeoloji tədqiqatların aparılmasına təkan verdi.
Beləliklə, Azərbaycan arxeoloji ədəbiyyat kütləsinin ilkin sənəd informasiya mənbələri Rusiya və Avropa ölkələrindən gələn və əsasməqsədi elmi-tədqiqat olmayan qeyri arxeoloqlar tərəfindən aparılan qazıntı işlərinin hesabatlarından ibarətdir. Bu hesabatların az bir hissəsi Azərbaycan dilinə tərcümə edilib
nəşr edilmişdir. Sonrakı illərdə elmin inkişaf prosesi arxeoloji sənəd kütləsinin
artmasına gətirib çıxardı və bugün də bu proses sürətlə davam edir. Lakin, təəssüflər olsun ki, hələ də bilavasitə Azərbaycan arxeologiyasına dair biblioqrafik
göstərici tərtib edilməmişdir.
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Первичные источники информации по археологии
Азербайджана и их специфические особенности
Я.Ф.Садыгова
РЕЗЮМЕ
В статье исследованы первичные источники информации по археологии Азербайджана, а также определены позиции этих источников в
поток археологических документов.
The primary sources of Archeology of Azerbaijan
and theres specific features
Y.F.Sadigova
SUMMARY
In this paper was investigated primary sources of Archeology of
Azerbaijan and also determined the position of these sources in the flow of the
archaeological documents.
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Müstəqillik dövründə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı üzrə
hazırlanan biblioqrafik mənbələr
N.İ.İsmayılov, H.H.Qasımlı
kafedra_biblioqraf@mail.ru
bdu.kitfak@inbox.ru
Xülasə: Məqalədə insan yaratdığı folklor nümunələri haqqında ətraflı
məlumat verilmiş, folklor ədəbiyyatına dair biblioqrafik mənbələr təhlil
edilmişdir.
Açar sözlər: epos, mənbə, biblioqrafik göstərici, Qorqudşünaslıq
Клюцевые слова: эпос, источник, библиографический указатель,
Горгудоведения
Key words: epic, source, bibliographic index, Gorgudstudy
...“Kitabi-Dədə qorqud” dastanı Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin,
elminin, ədəbiyyatının ən görkəmli, ən parlaq abidəsidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev
Azərbaycanda folklorşünaslığın, o cümlədən qorqudşünaslığın inkişafı,
problemlərinin öyrənilməsi, tədqiqi və həlli kitabsız və kitabxanalarsız mümkün deyildir. Yalnız biblioqrafik informasiya sənəd kütləsini hərtərəfli araşdırır, onların daha mühüm nümunələrindən istifadə olunmasına kömək edir. Bu
işdə informasiya müəssisələri kimi kitabxanaların rolu danılmazdır. Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elminin banisi, Əməkdar elm xadimi, tarix elmləri
doktoru, professor Abuzər Xələfov yazır: “Müasir cəmiyyətdə hər cür informasiyanı cəmiyyət üzvləri arasında yaymağı qarşısına məqsəd qoyan, informasiya
resurslarını toplayıb saxlayan, onu əsrdən-əsrə, nəsildən-nəslə ötürən informasiya daşıyıcısı kimi fəaliyyət göstərən informasiya mütəxəssislərinin ən mühüm
vəzifəsi kitabxana sistemləridir” [5].
Qorqudşünaslığın elmi biblioqrafiyasının hazırlanması sadəcə olaraq, bu
sahədəki çalışmaların texniki göstəricilərinin siyahısının tərtib olunması kimi
başa düşülməməlidir. Belə ki, qorqudşünaslıq sahəsi üzrə elmi tədqiqat işinində
ədəbiyyat göstəricisi, istifadə olunmuş mənbələrin ünvanı baxımından siyahı
kimi məqbul hesab edilsə də, qorqudşünaslığın müəyyən problemini araşdıran
tədqiqatçının öz diqqətini biblioqrafik mənbənin incəliklərinə deyil daha çox
araşdırma obyektinin üzərinə yönəltməsi daha təbii və başa düşüləndir. Bu
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mənada qorqudşünaslığa dair elmi biblioqrafiyanın və biblioqrafik qaynaqların
hazırlanması peşəkar biblioqraf yanaşması tələb edən mürəkkəb, çətin və
olduqca maraqlı bir işdir. Burada bir çox amillərin, elmi prinsiplərin nəzərə
alınması vacib və mühüm şərtdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” eposuna dair biblioqrafik mənbənin hazırlanması üçün əhəmiyyətli olan ən əsas şərtləri aşağıdakı
formada ümumiləşdirmək olar:
- Azərbaycanda qorqudşünaslığın nəşri və tədqiqi tarixinə dərindən bələdliyin olması;
- Qorqudşünaslığın müxtəlif problemləri ilə məşğul olan mütəxəssislərlə
yaxın əlaqənin saxlanması;
- Qorqudşünaslığa dair Azərbaycandan kənarda aparılan elmi təbliğat
işlərinin müəyyənləşdirilməsi və üzə çıxarılması;
- Elmi biblioqrafiyanın tərtibinin müasir prinsip və formalarının dərindən
bilinməsi və nəzərdə tutulan mövzuya tətbiqi.
Yuxarıda qeyd olunan müddəa və şərtlərdən əlavə, biblioqrafın peşəkar
səviyyəsinin yüksək olması, bu sahədə təcrübəli mütəxəssis kimi tanınması, öz
işinə ciddi və məsuliyyətli yanaşması da nəzərdə tutulan işin uğurlu nəticələnməsində həlledici rol oynayan əsas amillərdən biridir.
Müstəqillik illərində nəşr edilən və folklorşünaslığa dair, xüsusilə folklor
ədəbiyyatı içərisində öz zənginliyi ilə fərqlənən, milli-mənəvi sərvətimiz olan
“Kitabi-Dədə Qorqud”a həsr edilən ilkin biblioqrafik mənbələrdən biri 1999-cu
ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin müəllimləri, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şəhla Quliyeva və tarix üzrə
fəlsəfə doktoru Solmaz Sadıqova tərəfindən tərtib olunmuş, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, professor Zöhrab Əliyevin elmi redaktorluğu ilə hazırlanmış “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının Bakı Dövlət Universitetində tədqiqi” adlı biblioqrafik göstəricidir. Bakı Universiteti nəşriyyatı tərəfindən
çap edilən 74 səhifədən ibarət olan bu kitab Bakı Dövlət Universitetinin professoru, AMEA-nın müxbir üzvi, filologiya elmləri doktoru Nizami Cəfərov və Bakı Dövlət Universitetinin “Biblioqrafiyaşünaslıq” kafedrasının müdiri, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının həqiqi üzvü, görkəmli
bibliorafiyaşünas-alim, dəyərli ziyalı, fundamental tədqiqatçı, pedaqogika üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Nadir İsmayılovun rəyi əsasında nəşr olunmuşdur. Bakı
Dövlət Universitetinin elmi-pedaqoji heyətinin ayrı-ayrı üzvlərinin bu sahədə
gördüyü işləri üzə çıxarmaq, onları qorqudçünaslıqla maraqlanan informayisa
tələbatçılarının sorğusunu təmin etmək məqsədi ilə tərtib olunmuşdur. Göstəricidə 229 mənbə haqqında məlumat verilmişdir [4, s.8].
Müstəqillik illərində tərtib edilən ən zəngin vəsaitlərdən biri də “Azərbaycan – 80” adlı biblioqrafik göstəricidir [3, s.138]. 80 illik bir dövrü əhatə edən
(1923-2003) bu biblioqrafik vəsait “Azərbaycan” jurnalının 80 illik yubileyi ilə
əlaqədar olaraq tərtib olunub, 2004-cü ildə “Çinar-çap” nəşriyyatında çap olunmuşdur.
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Müstəqillik illərində nəşr edilən və folklorşünaslığa dair, xüsusilə folklor ədəbiyyat içərisində öz zənginliyi ilə fərqlənən, mənəvi sərvətimiz olan “Kitabi-Dədə
Qorqud”a həsr edilən bu nəşr Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun elmi işçiləri tərəfindən 2000-ci ildə tarix elmləri namizədi Aydın Xəlilovun tərtibi ilə çap olunmuşdur [3, s.138].
Azərbaycan xalqının zəngin tarix və mədəniyyət xəzinəsi olan “KitabiDədə Qorqud”un mətninin nəşrləri və onun haqqında mövcud materiallar tam
şəkildə təsvir edilərək biblioqrafiyaya daxil edilmişdir. Biblioqrafik göstəriciyə
daxil edilmiş mənbələr dil əlamətinə görə bölmələrə ayrılmışdır. Hər bölmə
daxilində “Kitabi-Dədə Qorqud”un nəşrləri”, “Kitabi-Dədə Qorqud” haqqında
ədəbiyyat” və “Kitabi-Dədə Qorqud” bədii ədəbiyyatda” adlı yarımbölmələr
əhatə edilmişdir [1]. Hər yarımbölmə daxilində materiallar müəlliflərin soyadlarını əlifba sırası ilə qruplaşdırılmışdır.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq
çap edilmiş bu biblioqrafik göstəricidə çox zəngin materialların əks olunmasına
baxmayaraq hər bir mənbənin sıralanmaması və köməkçi aparatla təchiz edilməməsi təəssüf hissi doğurur. Buna baxmayaraq Azərbaycan, türk və türk
xalqlarının dillərində, rus dilində, digər xarici ölkə dillərində olan materialları
əhatə etdiyinə görə bu qiymətli informasiya mənbəyi dəyərli bir vəsait kimi
qorqudşünaslığın informasiya təminatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan folklorşünaslığında, eləcə də qorqudşünaslıqda “Kitabi-Dədə
Qorqud” eposunun biblioqrafik qaynaqları içərisində “Azərbaycan folkloru”
adlı biblioqrafik göstərici də mühüm mənbələrdən biridir.
Mövzu xarakterli bibiloqrafik mənbə kimi bu nəşr, Azərbaycan folkloruna
və Qorqudşünaslığa həsr olunmuş ilk fundamental biblioqrafik qaynaqlardan
biridir [2; 4]. Belə ki, biblioqrafik vəsaitin tərtibinin əsas məqsədi qədim dövrlərdən müasir zəmanəmizə qədər gəlib çatmış zəngin Azərbaycan folklorunun
bütün sahələrinə, eləcə də “Kitabi-Dədə Qorqud”a həsr olunmuş çap əsərlərini
toplayaraq ərsəyə gətirmək olmuşdur. Kitabın tərtibçi-müəllifi görkəmli kitabşünas və folklorşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor Aybəniz Əliyeva-Kəngərlidir. Biblioqrafik göstərici 2011-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında hazırlanaraq çap edilmişdir. O,
aşağıdakı strukturda tərtib edilmişdir: Azərbaycan folkloru haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qanun, fərman və sərəncamları; Azərbaycan
folklorşünaslarının müxtəlif elmi tədbirlərdəki məruzə və çıxışları; Azərbaycan
folklorşünaslığı üzrə müdafiə edilmiş dissertasiyalar; Azərbaycan folklorşünaslığı tarixi; folklor araşdırmaları; folklor nəşrləri; Azərbaycan folklorunun ayrıayrı janr və növləri; Azərbaycan dastanları; “Kitabi-Dədə Qorqud”; “KitabiDədə Qorqud - 1300”; Azərbaycan nağılları; aforizmlər və müdrik sözlər; xalq
oyunları və tamaşaları; mərasimlər; müəlliflərin əlifba göstəricisi və əsərlərin
əlifba göstəricisi.
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Göstərilən strukdurdan da göründüyü kimi kitabda “Kitabi-Dədə Qorqud”
eposu ilə bağlı materiallara xüsusi önəm verilmişdir.
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının mühüm bir istiqamətini təşkil edən folklorşünaslığın, eləcə də qorqudşünaslığın biblioqrafik informasiya mənbələri müstəqil tədqiqat obyekti olmadığından “Kitabi-Dədə Qorqud” eposunu özündə əks
etdirən mövzu biblioqrafik vəsaitin olmaması təəssüf doğurur. Ümidvarıq ki,
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini, şifahi xalq ədəbiyyatını, ümumilikdə folklorşünaslıq və qorqudşünaslıq məsələlərini işıqlandıran biblioqrafik informasiya mənbələrinin yaradılması prosesi bundan sonra da davam etdiriləcəkdir.
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Библиографические ресурсы эпосa “Книга Деде Коркут” в годы
независимости
Н.И.Исмаилов, Г.Г.Гасымлы
РЕЗЮМЕ
В этой статье были даны исчерпывающую информацию о фольклоре, созданный людьми, примеры фольклора, библиографические источники свидетельствуют фольклор литература были проанализированы.
Bibliographic resources of “Book of Dede Korkut” epic in years of
independence
N.I.Ismayilov, H.H.Gasymly
SUMMARY
In this article were given comprehensive information about folk-lore
created by people, examples of folklore, bibliographic sources show folklore
literature have been analysed.
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Azərbaycan kitabı 1940-1960-cı illərdə
L.X.Talıbova
kitab_palatasi@anl.az
Xülasə: 1941-1960-cı illər kitab nəşrinin həm ümumi ideya və mədəni səviyyəsi, həm bədii tərtibatı, həm də kitab sərvətinin toplanılıb mühafizə
edilməsi, təbliği və kitab ticarəti sahəsində yeni nailiyyətlər dövrü idi.
Azərbaycan kitabının yeni, diqqətəlayiq cəhətlərindən biri onun dünya
ədəbiyyatının ən seçmə nümunələrini əhatə etməsi idi. Beləliklə, 19411960-cı illərdə Azərbaycanda kitab nəşri mədəniyyəti dövrün və şəraitin
xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla elm sahələrini, oxucu sorğularını və tələbatlarını ödəmək məqsədilə həyata keçirilmiş, Azərbaycan xalqının elminin, maarifınin, təhsilinin, mədəniyyətinin və ölkənin tərəqqisinin inkişafına xidmət etmişdir. Bütün bu yuxarıdakıları nəzərə alıb, qeyd etmək lazımdır ki, müharibədən əvvəl və sonrakı illərdə xalq təsərrüfatına, təhsilə,
hərbi sənayeyə, səhiyyəyə, neft sənayesinə və s. sahələrə hökumət tərəfdən
böyük diqqət və qayğı göstərilirdi. Əgər müharibə vaxtı bütün kitab işi
“Hər şey cəbhə üçün, hər şey qələbə üçün” şüarı altında inkişaf edirdisə,
müharibədən sonrakı illərdə əsas diqqət bu sahələrin bərpa olunmasına
həsr edilirdi.
Açar sözlər: kitab nəşri, Kitab Palatası, Azərbaycan kitabı
Ключевые слова: книгоиздание, Книжная Палата, Книга
Азербайджана
Key words: book publication, Book House, Azerbaijani book
“Azərbaycan kitabı” ölkəmizin təbiəti, tarixi, mədəniyyəti,
dünəni və bu günü ilə tanışlıqdır.
Mehriban Əliyeva
Azərbaycan kitab nəşrinin əsas ideya məzmunu respublikada xalq maarifi
və mədəni-maarif işlərinin qurulması sahəsində mühüm tədbirlər görməkdən
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ibarət idi. Bu tədbirlərdən biri Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının yaradılması idi. Həmin təşkilatın fəaliyyəti dövründə gələcək nəsillər üçün sanballı,
dəyərli nəşrlər qorunub saxlanmışdır. Ümumiyyətlə Kitab Palatasını mədəni irs
mənbələrindən biri kimi adlandırmaq olar.
1960-cı ildən başlayaraq Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası “Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı” adlı vəsait buraxmağa başladı. Ancaq 1960-cı ilə qədər
“Azərbaycan kitabı” demək olar ki, biblioqrafik gösrərici kimi nəşr olunmamışdır. İlk addımı Kitab Palatası 1964-cü ildə atmışdır. Həmin ildə 1780-1920ci illəri əhatə edən “Azərbaycan kitabı”nın I cildi nəşr olunmuşdur. 1982-ci
ildə 1920-1940-cı illəri əhatə edən “Azərbaycan kitabı”nın II cildi nəşr olunmuşdur.
2014-cü ildə Azərbycan Milli Kitabxanasının Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi tərəfindən 1941-1959-cu illəri əhatə edən “Azərbaycan kitabı”nın III cildi hazırlanmışdır.
1941-1960-cı illərdə Azərbaycanda kitab nəşri çox geniş miqyasda inkişaf
etmişdir. 1941-ci ildə hərbi iş, riyaziyyat, fızika, kimya, kimya texnologiyası,
geologiya, energetika, elektronika, maşınqayırma, metal emalı, dağ-mədən işi,
kənd təsərrüfatı texnikası, yanacaq sənayesi, nəqliyyat, rabitə və texnika ilə
bağlı olan başqa sahələr üzrə Azərbaycan dilində 205, rus dilində isə 190 adda,
cəmi 395 adda kitab nəşr olunmuşdur. Ölkənin bu ağır günlərində kitab nəşri
də xalq təsərrüfatının vacib sahələri ilə bərabər, “Hər şey cəbhə üçün, hər şey
qələbə üçün” şüarı altında çalışırdı. Müharibə illərində respublikanın nəşriyyatları çoxlu miqdarda təbliğat xarakterli elmi-kütləvi kitab, kitabça, plakat buraxmışdır. Bunları buraxmaqda məqsəd hərbi texnikanı, onun əhəmiyyətini müxtəlif silahların müharibədə oynadığı rolu xalqa çatdırmaq, əhalini cəbhədə və
arxada faşist işğalçılarına qarşı müharibədə qalib gəlməyə ruhlandırmaq idi.
Təkcə 1941-ci ildə hərbi işin müxtəlif sahələrinə aid 110 adda müxtəlif
mövzularda, müxtəlif növlərdə və tiplərdə ədəbiyyat nəşr edilmişdir.
Hərbi iş üzrə nəşr olunan kitabların əksəriyyəti rus dilindən tərcümə edilirdi. Həmin kitablar bunlardır: “Atıcı snayperlər üçün atəş hazırlığı kursu (KOPS
- 38) atışlar” (1941); I.A.Vinoqradov “Tüfəng və əl pulemyotları ilə düşmən
aeroplanlarını necə vurmalı” (1941); V.Qlazotov “Dəzgahlı pulyemyot döyüşdə” (1941); “Kimya hücumundan müdafiə və yandırıcı maddələrdən qorunma:
döyüşçü üçün yaddaş” (1941); V.Qlazotov “Əl pulemyotu və onun işlədilməsi”
(1942); V.Qlazotov “Stanoklu pulemyot və onun işlədilməsi” (1942) və s.
Ümumiyyətlə, 1942-1945-ci illərdə respublika nəşriyyatları Azərbaycan
dilində 125 adda 700 min nüsxədən çox ümumi tirajla hərbi işə aid müxtəlif
kitabları çapdan buraxmışdır. Hərbi iş üzrə kitabların tərcüməsində - C.Rzaquliyev, N.Bağırov, Ə.Əbdürrəhimov, A.Ağayev, Ə.Musayev, H.Vəli, A.Əfəndiyev, P.Hüseynov, Z.Abdullayev, M.Məmmədov, Ə.Yolçinski və b. xidmətləri140
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ni göstərmək olar. Həmin illərdə neftçıxarma, neftin işlənməsinə, neft kimyasına, fəhlələrin mədənlərdə təhlükəsizlik texnikasına aid çoxlu kitab və kitabçalar buraxılmışdır. Bu illərdə kimya elminin inkişafında silinməz izlər buraxan
Y.Məmmədəliyevin əsərlərinin əhəmiyyəti hədsiz dərəcədə böyük idi.
Y.H.Məmmədəliyevin monoqrafıyası “Редакция алкирования в производстве авиационных топлив” adı altında 1945-ci ildə nəşr olunmuşdur.
Görkəmli alimin 1943-cü ildə “Синтез толуола алкированием и деалкированием автоматических углеводородов” və M.F.Nağıyevlə birlikdə yazdıqları
“Современное состояние химии и технологии авиацонных топлив” adlı
monoqrafiyalarının əhəmiyyəti də xüsusi qeyd olunmalıdır.
Neftin qazılması və çıxarılması sahəsində texnikanın və texnologiyanın
təkmilləşməsi müharibə illərində də həyata keçirilmişdir. Elmi axtarışlar, tədqiqatlar, istehsalatda çalışan mütəxəssislərlə sıx əlaqə şəraitində aparılırdı. Neft
və qaz yataqlarının işlənməsi, öyrənilməsi və inkişafının nəticələri alimlərin,
geoloqların, qazmaçıların, istismarçıların elmi əsərlərində və məcmuələrində
öz əksini tapmışdır. Bunlara misal olaraq Y.Cəfərovun “Qazımada gilli məhlullar” (1941); Ə.Əlizadə və M.Ağabəyovun “Azərbaycan neft sənayesinin yeni
qüvvətli yüksəlişi uğrunda” (1941) adlı nəşrləri göstərmək olar.
Müharibə illərində neft-qaz yataqlarının geologiyası, palentologiyası, məhəlli geologiyası, geofıziki axtarışlar, hidrogeologiya və s. sahələrdə tədqiqat
işləri aparılmış və nəticədə bir sıra qiymətli elmi əsərlər meydana çıxmışdır.
Bu illərdə geologiya elmləri üzrə bir sıra elmi-tədqiqat işlərinə həsr edilmiş monoqrafiyalar meydana çıxmışdır. Ə.Əlizadə və M.Ağabəyovun “İnstrumental planaalma metodları və krelius qazıması” (1941); Ş.Məmmədovun
"Исследование в области простых эфиров гликолей" (1944); Ş.Ə.Əzizbəyovun “Шамхорские интрузивы и их жильные дериваты” (1945); M.Qaşqayın
"Роль геологии и стратегического сырья в современной войне" (1942) və
s. kitabları misal göstərmək olar.
1941-ci ildə respublikada bütün elm və bilik sahələri üzrə Azərbaycan dilində 719, rus dilində 385 adda və digər dillərdə cəmi 1130 adda kitab çapdan
buraxılmışdır.
Müharibə illərində çap edilmiş tədris kitablarının müqayisəsi göstərir ki,
bu dövrdə ən çox yeddiillik və orta məktəblər üçün dərsliklər, dərs vəsaitləri
nəşr edilmişdir. Bu dövrdə ibtidai, yeddiillik və orta ixtisas məktəbləri üçün
630.000 nüsxəyə yaxın ümumi tirajla 58 adda dərslik və dərs vəsaiti çap olunmuşdur. Bu ədəbiyyatın çox hissəsini Azərbaycan dilində buraxılan kitablar
təşkil edirdi. 1942-1945-ci illərdə Azərbaycan dilində 41 adda 500.000 nüsxə
ümumi tirajla ibtidai və orta məktəblər üçün tədris kitabları nəşr olunmuşdur.
Tədris kitablarının əksəriyyəti rus dilindən tərcümə olunurdu. Bütün kitabların,
о cümlədən tədris kitablarının tirajı xeyli azalmışdı. Əgər müharibənin ilk illə141
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rində, yəni 1941-ci ildə yeddillik və orta məktəblər üçün dərsliklərin hər biri
20.000 - 35.000 nüsxə tirajla buraxılırdısa, 1942-ci ildən dərsliklərin hər biri
15.000 - 20.000 nüsxə tirajla buraxılmağa başladı.
Azərbaycanda texniki kitabın məqsəd istiqamətinə görə öyrənilməsi göstərir ki, bu dövrdə çapdan buraxılan texniki kitabın çox hissəsini neft və qaz
sənayesi üzrə kitablar təşkil etmişdir. Bu kitablardan sonra dərsliklər və dərs
vəsaitləri, elmi-kütləvi və sorğu-məlumat ədəbiyyatı gəlir.
Bu illərdə energetika, maşınqayırma, neft, inşaat, nəqliyyat və s. sahələr
üzrə əhəmiyyətli dərsliklər və dərs vəsaitləri nəşr olunmuşdur. Energetika,
elektrotexnika və elektronika üzrə nəşr edilmiş və geniş yayılmış dərsliklərə
nümunə olaraq Z.İ.Kazımzadənin “Ümumi elektrotexnika” (1955),
P.B.Rüstəmzadənin “Elektrik stansiyaları və yarımstansiyalarının elektrik hissəsi” və s. nəşrləri göstərmək olar.
1941-1960-cı illərdə ictimai-siyasi, təlim-tərbiyə, təhsil və ədəbi-bədii, о
cümlədən bədii tərcümə ədəbiyyatının nəşrinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.
“Rusca-azərbaycanca maşınqayırma texnologiyası terminləri lüğəti” (1958),
“Rusca-azərbaycanca elektrotexnika terminləri lüğəti” (1958), “Fəlsəfə terminləri lüğəti” (1959) və s. Lüğətçiliyin inkişafı yeni-yeni terminlərin yaranmasına
əsas olurdu. Həmçinin bu proses müxtəlif dilli lüğətlərin və terminlərin meydana gəlməsinə səbəb olurdu. Məsələn: “Azərbaycanca-rusca lüğət” (1941),
“Rusca-azərbaycanca lüğət”, “Müxtəsər farsca-rusca-azərbaycanca lüğət”
(1945), “Rusca-farsca-azərbaycanca müxtəsər lüğət” (1944).
Ədəbi-bədii kitab nəşrinin müəyyən hissəsini rus dilindən ana dilimizə tərcümə edilən bədii ədəbiyyat nümunələri təşkil edir. Böyük Vətən müharibəsi
və müharibədən sonrakı illərdə görkəmli rus yazıçı və şairlərinin ayrı-ayrı əsərləri, seçilmiş əsərləri, əsərlər külliyyatı, çoxcildli əsərləri nəşr edilmişdir.
Müharibə illərində vətənpərvərlik ədəbiyyatının çap olunmasına böyük tələbat
var idi. Çoxlu miqdarda, o cümlədən uşaqlar üçün, vətənpərvərlik, beynəlmiləlçilik, vətənə məhəbbət və düşmənə nifrət hissləri yaradan şeirlər, hekayələr,
poemalar buraxılırdı. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu kitabların əksəriyyəti
balaca formatda idi. Ona görə ki, döyüşçülər bu kitabları yanlarında gəzdirə
bilsinlər və onlarda ruh yüksəkliyi, vətənpərvərlik hissi daha da yüksəlsin.
Müharibənin ağır günlərinə baxmayaraq, respublikada əlamətdar və tarixi
günlər də qeyd olunurdu. 1941-ci ildə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyi olmalı idi. Ancaq müharibə başladığına görə bu
yubiley 1947-ci ildə keçirilmişdir. Yubileyə hazırlıq işləri 1941-ci ildən başlamışdı. Məsələn: Nizami Gəncəvinin yubileyi üçün onun nəşr edilən kitablarının
siyahısı buraxılmış, Nizami Gəncəvinin 800 illiyinin keçirilməsi haqqında
1946-cı ildə yaddaş nəşr olunmuşdur, 1942-ci ildə H.Araslının “Nizami və
vətən” kitabı çapdan çıxmışdır, 1947-ci ildə Nizami Gəncəvinin 800 illiyinə
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həsr edilmiş təntənəli konsertin məramnaməsi çap olunmuşdur. Onu da qeyd
etmək lazımdır ki, müharibə illərinə baxmayaraq Bakıda Nizami Muzeyi açılmışdır.
Bu dövrdə tibbi ədəbiyyatın da nəşri geniş inkişaf etmişdir. Tibb elminin
mühüm sahələri və problemləri: insan anatomiyası və fıziologiyası, stomatologiya, cərrahlıq, infeksion xəstəliklər, gigiyena, dərman terapiyası, sanitariya və
s. üzrə maraqlı və əhəmiyyətli kitablar nəşr edilmişdir. Mütləq qeyd etmək lazımdır ki, hərbi cərrahiyyə, sanitariya və gigiyena kitablarına, valideynlər üçün
uşaqları yoluxucu xəstəliklərdən necə qorumaq üçün müxtəlif yaddaşlar və kitabçalar buraxılmışdır. Məhz bu illərdə hərbi tibbin bütün sahələri inkişaf edirdi və əhaliyə ilk yardım göstərmək üçün müxtəlif yaddaşlar nəşr olunmuşdur.
Ümumiyyətlə, 1942-1945-ci illərdə respublika nəşriyyatları Azərbaycan
dilində 125 adda 700 min nüsxədən çox ümumi tirajla hərbi işə aid müxtəlif
kitabları çapdan buraxmışdır. Bu dövrdə rus dilində 25 adda, 120.000 nüsxə
ümumi tirajla hərbi işin müxtəlif sahələrinə aid kitab nəşr edilmişdir.
Müharibədən sonrakı illərdə, 1946-cı ildən başlayaraq respublikanın poliqrafiya istehsalı tədricən artmağa başladı. Bu, xalq təsərrüfatının, sənayenin və
mədəniyyətin müharibədən sonra bərpa olunması ilə əlaqədar idi. Bədii ədəbiyyatda yenə də vətənpərvərlik mövzusuna geniş yer ayrılırdı. Qalib gələn xalq
alqışlanırdı. Kənd təsərrüfatının bərpa olunmasına, xüsusilə bitkiçiliyə və
heyvandarlığa aid çoxlu kitablar buraxılmışdır. Neft və kimya üzrə coxlu kitab
və kitabçalar çap olunmuşdur. Bu ondan irəli gəlir ki, neftkimya ümumiyyətlə,
respublikanın kimya sənayesinin qabaqcıl sahəsi idi. Amma indi neftkimya
müharibə üçün yox, sülh üçün inkişaf edirdi.
Azərbaycanda texnikanın, sənayenin durmadan inkişafı ayrı-ayrı sənaye,
nəqliyyat və s. iş sahələrinə aid ədəbiyyatın artmasına da səbəb olnuşdur. 1947ci ildən 1956-cı ilə qədər olan dövrdə texnika, nəqliyyat, sənaye üzrə 16000
1100 adda kitab çap olunmuşdur. Azərbaycanın kitab nəşri içərisində kənd
təsərrüfatı da mühüm yer tutmaqda idi. Kənd təsərrüfatına dair çoxlu ədəbiyyat
nəşr olunurdu.
Bu dövrdə xalq maarifi və təhsil məsələlərinə də xüsusi fikir verilirdi.
Dərsliklərin çap edilməsi ildən-ilə artmaqda idi. Azərbaycan ədəbiyyatının çox
qiymətli, gözəl əsərləri külli tirajlarla çap olunmuşdur.
Azərbaycan yazıçılarından C.Cabbarlı, S.Vurğun, M.İbrahimov, H.Mehdi,
R.Rzanın əsərləri başqa ölkələrin xalqları içərisində də böyük şöhrət qazanmışdır. Rus ədəbiyyatı klassiklərinin əsərləri böyük həvəslə Azərbaycan dilinə tərcümə və çoxlu tirajla çap olunmuşdu.
Bu dövrün kitab mədəniyyətində ən mühüm nailiyyətlərdən biri elm, sənaye və texnikanın sahələrinə aid zəngin ədəbiyyatın buraxılması idi. “Azərnəşr”,
“Azneftnəşr” və s. nəşriyyat, müəssisə və elmi idarələr xalq təsərrüfatının aktu143
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al problemləri, alimlərin kəşf və ixtiraları haqqında onlarca qiymətli kitab, dərs
vəsaiti çap edib yayırdı.
Təbiətşünaslığa və texniki elmlərə aid kitablara nisbətən ictimai elmlərə
aid ədəbiyyat nəşriyyat planlarında daha çox yer tuturdu. İctimai-siyasi, fəlsəfə
və hüquqşünaslığa aid ədəbiyyatdan əlavə, ümumi tarixə, Azərbaycanşünaslığın bir çox sahələrinə - Azərbaycan tarixinə, dil, ədəbiyyat və folklorumuzun
keçmişinə, arxeologiya, etnoqrafiya və s. sahələrə aid monoqrafik tədqiqat
əsərləri, dərsliklər, kitabçalar çapdan buraxılırdı.
Bu illərdə kiçik həcmli kitabçaların ardınca sanballı kitablar, çoxcildlik
nəşrlər çıxmağa başladı. Nəşriyyatların müəyyən seriyalar üzrə kitablar buraxması, kitab məhsulunun xalq təsərrüfatı, elm və texnikanın yeni-yeni sahələrini
əhatə etməsi mühüm yeniliklərdən idi. Neft və texnikaya aid ədəbiyyat, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə aid kitablar buraxılması Azərbaycan kitabının öz
inkişaf tarixində yeni bir mərhələyə qədəm qoyduğunu göstərirdi.
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Книга Азербайджана в 1940-1960 годы
Л.Х.Талыбова
РЕЗЮМЕ
1941-1960 годы в азербайджанском книгоиздании ознаменовались
невиданным подъемом идейно-патриотического и культурного уровня.
Эти годы можно считать успешными также и в области художественного оформления книг, сохранения культурного богатства страны,
популяризации книжного слова, а также - более высокой ступенью в
книжной торговле и индустрии. Со всей уверенностью можно сказать,
что книгоиздание в Азербайджане в 1941-1960 годы, учитывая особенности военных лет и трудности послевоенного периода, всецело было
поставлено на службу азербайджанской науке, просвещению, образова144
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нию, культуре, воспитанию нового, высокоинтеллектуального поколения
и, в конечном итоге, прогрессу республики. Принимая во внимание все
вышесказанное, необходимо отметить, что государство страны в
военный и послевоенный период уделяло неизменное внимание и заботу
развитию народного хозяйства, военного дела, образования, здравоохранения, нефтяной промышленности. Если во время войны все книги
выходили под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!», и были подчинены этой праведной миссии, то в послевоенный период основное
внимание стало уделяться восстановлению и развитию перечисленных
областей народного хозяйства.
Azerbaijani book during the 1940s-1960s
L.Kh.Talıbova
SUMMARY
The years 1941-1960 were the period of new achievementsin the fields of
general idea and cultural level of book publication, artistic design,
preservation and promotion of book wealth, and in the field of book trade.
Thus, in the years of 1941-1960, book publication culture was carried out in
order to meet the inquiries and needs of readers, and it served to the
development of Azerbaijani people’s science, enlightenment, education, culture
and country’s progress, taking into account the characteristics and conditions
of the time. One of the new and remarkable features of Azerbaijani book was
covering the most outstanding examples of the world literature. Given all this,
it should be noted that during the years before and after the war, the
government showed great care and attention to the national economy,
education, military, industry, health care, oil industry and other fields. While
all book cases were growing under the motto “Everything is for battle-front,
everything is for victory”during the war years, the main focus was on the
restoration of these areas during the post-war years.

145

Bakı, 2016, buraxılış 8

UOT 017.4(479.24)
KBT 618.14(2А)7

Kitab mağazalarının müasir tələblər çərçivəsində
ixtisaslaşdırılması və əhəmiyyətinin artırılması
O.B.Usubəliyev
orxan.usubeliyev@mail.ru
Xülasə: Məqalədə kitab mağazalarının ixtisaslaşdırılmasının məqsəd və
əhəmiyyəti təhlil edilmiş, müasir dövrdə kitab mağazalarının ixtisaslaşdırılması problemləri nəzərdən keçirilmişdir.
Açar sözlər: kitab ticarəti, kitab mağazası, çap məhsulu, alıcı, ixtisaslaşdırma
Ключевые слова: книготорговля, книжный магазин, печатная
продукция, покупатель, специализация
Key words: book trade, bookstore, printed product, buyer, specialization
Müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatı dönəmində respublikamızda kitab yayımına münasibətin müasir tələblər çərçivəsində dəyişməsinə böyük ehtiyac
yaranmışdır. Respublikamızın ziyalıları, zəkalı insanları, kitabsevərləri və ali
təhsil ocaqlarının tələbələri bunun vacib olduğunu dərk edirlər. İrsimizə və
soykökümüzə qayğının artdığı indiki zamanda respublikamızda iqtisadi vəziyyət gündən günə yaxşılaşır. Müasir tələblərə cavab verən nəşriyyat firmaları
yaranır və yaranmaqdadır. Həmçinin xarici ölkələrdən yeni çap texnologiyaları
gətirilir. Müasir dövrdə respublikamızda kitablar və müxtəlif tipli nəşrlər artıq
Avropa standartlarına uyğun çap edilir.
Bildiyimiz kimi, kitab və digər müxtəlif çap məhsullarını istehlakçıdan
oxucuya çatdıran əsas sistem kitab yayım sistemidir. Böyük təəssüflə qeyd
etməliyik ki, uzun müddət ərzində dövlət tərəfindən külli miqdarda ayrılan
vəsaitlər hesabına yaradılmış sovet kitab ticarəti sistemi tamamilə dağıdılmış,
yenisi isə hələ də yaradılmamışdır [6].
Sovet hakimiyyəti dönəmində respublikamızda böyük və ya kiçik olmaqla
200 - dən artıq kitab evi, kitab mağazası, kiçik kitab köşkləri və kitab klubları, 70
- dən artıq kitab avtomağazası, 300 kitab köşkü və 1000 - dən artıq səyyar kitab
satıcısı var idisə, müasir dövrümüzdə 15 - 20 kitab mağazası fəaliyyət göstərir ki,
bunlar da ancaq Bakı şəhərinin bəzi mərkəzi hissələrində fəaliyyət göstərir. İndi146
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ki şəraitdə respublikamızın digər şəhər və kəndlərinin əhalisinin mütaliə tələbatını ödəmək məqsədilə onlara müxtəlif mövzulu yeni kitablar çatdırmaq da çox
vacibdir. Bu həm də respublikamızın nəşriyyatlarının öz məhsullarını geniş
bazarda satmaq, istehlak etməsi məqsədilə əyalət və regionlarda təşkil edilməsi
mühüm - əhəmiyyətli bazarın yaradılması deməkdir. Bir reallıq da vardır ki,
respublikamızın nəşriyyatlarının öz məhsullarını sata bilmədikləri üçün müəlliflər də öz yaradıcılıq məhsullarını nəşriyyat müəssisələrinə sata bilmirlər [2].
Müəyyən zaman kəsiyində kitabçılıq işində təcrübəsi, geniş fəaliyyət planları olan bir şəxs kimi məni maraqlandıran və düşündürən amil odur ki, məhz
kitab ticarəti işinə dövlətimizin, qeyri hökumət təşkilatlarının, hətta Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi və maddi köməyinə ehtiyac vardır. Məhz bu əsasda,
adları çəkilən qurumlar respublikamızın şəhər və kəndlərində yüzlərlə məktəb,
bağça və bu kimi obyeklər tikir, bərpa edirsə, kitab mağazalarının da planlı
şəkildə yaradılması genişləndirilməli, uyğun sahə üzrə müasir tələblərə söykənən sistem və şəbəkə təşkil edilməlidir. Bu da yalnız cəmiyyətimizə xidmət
edəcək sahələrdən biri kimi kitabçılıq fəaliyyətinin gələcək inkişaf prespektivləri üçün yeni imkanlar açacaqdır.
İş adamları, xüsusən də sahibkarlar, bizneslə məşğul olanlar bir sıra xeyli
gəlir gətirən fəaliyyət sahələri ilə məşğul olurlar, ancaq kitabçılıq işinə geniş
əsasda önəm vermirlər. Ancaq etiraf etmək lazımdır ki, kitabçılıq işində, habelə
kitab mağazalarının ixtisaslaşdırılmasında böyük maliyyə imkanları vardır. Onlar bəlkə də bilmirlər ki, çap məhsullarının alışı və satışı çox gəlirli bir sahədir
və qısa zaman kəsiyində bu sahəyə xərclənən vəsaiti artıqlaması ilə götürmək
mümkündür. Əgər ki, bu sahəyə müəyyən məbləğdə vəsait ayrılsa, düzgün istiqamətdə xərclənsə əvəzində qoyulan maddiyatın miqdarından bir xeyli çox
gəlir əldə etmək olar ki, buna da təbii ki, zaman lazımdır. Bu baxımdan kitab
mağazalarının ixtisaslaşdırılmasının xeyli əhəmiyyəti var və bu sahədə
məqsədyönlü fəaliyyət imkanları geniş əsasda reallaşdırılmalıdır.
Kitabçılıq işinin vacib sahələrindən biri kimi kitab ticarəti çoxsahəli
mürəkkəb bir prosesdir. Kitab ticarətinin özünəməxsus çətinlikləri, problemləri, bir sıra üstün keyfiyyətləri vardır. Kitab xüsusi növ əmtəədir. Bu xüsusi növ
əmtəəni satmaq, öz oxucusuna, istehlakçısına çatdırmaq məqsədilə müxtəlif
forma və üsullardan istifadə edilir. Kitabçılıq işində kitab ticarəti ənənəvi
olaraq iki formada aparılır:
1) Topdansatış ticarət;
2) Pərakəndə satış ticarətdir.
Kitab ticarətinin birinci mərhələsində çap məhsulları nəşriyyat müəssisələrindən - topdansatış kitab bazarlarına ötürülür, burada kəmiyyət və keyfiyyət
nisbəti yoxlandıqdan sonra çeşidlənir və pərakəndə kitab ticarəti şəbəkəsinə
bunların sifarişi əsasında bölünür və çatdırılır [5].
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İkinci mərhələdə olan pərakəndə kitab ticarəti özü də öz növbəsində üç
üsulla həyata keçirilir:
1) stasionar daimi kitab ticarəti şəbəkəsi;
2) səyyar kitab ticarəti şəbəkəsi;
3) poçtla kitab ticarəti şəbəkəsi.
Stasionar kitab ticarəti şəbəkəsi elə bir kitab ticarəti şəbəkəsinə deyilir ki,
onun yeri daimidir, ticarət zalı və anbar sahəsi də vardır, çoxlu kitab çeşidinə
malikdir [1].
Kitab mağazaları özləri də özlüyündə bir neçə qrupa bölünür:
a) Kitab evləri
b) Mağaza – klublar
c) İxtisaslaşdırılmış kitab mağazaları.
Universal kitab mağazaları elə bir mağazalara deyilir ki, burada bütün nəşr
tipləri, ədəbiyyatın bütün bölmələri üzrə kitablar satılır. Universal kitab mağazalarında kitab çeşidi xeyli genişdir. İxtisaslaşdırılmış kitab mağazalarında isə
təkcə bir sahə üzrə deyil, ədəbiyyatın bir bölməsi üzrə çap məhsulları satılır.
Kitab mağazalarının ixtisaslaşdırılmasının əhəmiyyəti və mahiyyəti böyükdür. Ancaq belə bir sual ortaya çıxa bilər ki, bəs nə üçün kitab mağazalarının
bəziləri ixtisaslaşdırılmışdır? Bu məqsədlə bəzi kitab mağazaları ixtisaslaşdırılır
ki, müxtəlif oxucu qruplarının işi rahat olsun. Hər hansı bir sahə üzrə kitab axtaran tələbatçı - istifadəçi - oxucu bütün kitab mağazalarını gəzib vaxt itirməsin.
Onlar birbaşa özünə lazım olunan sahə üzrə kitab mağazasına getməlidir.
Ticarətin müxtəlif sahələrində olduğu kimi, kitab ticarətində də əsas məqsəd razı salmaq, müxtəlif oxucu qruplarına mədəni ticarət xidməti göstərmək,
onların kitaba olan tələbatını tam və dolğun şəkildə ödəməkdən ibarətdir. Təcrübə göstərir ki, kitab mağazalarının ixtisaslaşdırılması nəticəsində əmtəə dövriyyəsi artır, mədəni ticarət xidməti yaxşılaşır, daimi alıcıların sayı xeyli artır
və s. Sosioloji sorğular aparılarkən əhalinin böyük əksəriyyəti ixtisaslaşdırılmış
kitab mağazalarına üstünlük vermişlər. Belə ki, kitab mağazalarının ixtisaslaşdırılması əsasən iri şəhərlərdə daha əlverişlidir. Ona görə ki, şəhərlərdə kitab
mağazalarının sayı əyalətlərlə müqayisədə daha çoxdur. Belə olduğu halda, hər
üç - dörd universal mağazadan birini ixtisaslaşdırmaq xeyli sərfəlidir. Lakin
rayon və kənd yerlərində cəmi bir-iki kitab mağazası vardır ki, onların da çeşidi universal xarakter daşıyır.
Respublikamızda əsasən Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərlərində ixtisaslaşdırılmış kitab mağazaları fəaliyyət göstərir. Belə mağazalara misal olaraq sosial
- siyasi kitab mağazasını; tədris - pedaqoji ədəbiyyat kitab mağazasını; incəsənət - təsviri sənət məhsulları kitab mağazasını, bukinist kitab mağazasını; poçtla kitab mağazasını, xarici ölkə nəşriyyatlarının kitab mağazasını və s. bu kimi
göstərmək mümkündür. İxtisaslaşdırılmış kitab mağazalarında iş müasir tələb148
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lərə cavab verəcək səviyyədə qurulmalıdır. Ədəbiyyat çeşidi həm ad etibarilə,
həm də miqdarca zəngin olmalıdır. Hər hansı bir sahə üzrə ixtisaslaşmış kitab
mağazasında iş elə qurulmalıdır ki, bura gələn müxtəlif oxucu qrupları mütləq
istehlakçı olsun, istədiyini tapmadıqda geriyə qayıtmasın. Məhz bu danışılan
proses çərçivəsində çox vacib amildir. Ona görə də, belə kitab mağazasında
mütləqdir ki, həmin sahə üzrə nəşr edilən bütün kitablar, kitabçalar olsun. Respublikamızın heç bir yerində olmayan həmin sahə üzrə kitablar ixtisaslaşdırılmış kitab mağazasında olmalıdır. Belə olmadığı halda, oxucu istədiyi kitabı həmin mağazadan tapmazsa, çətin ki, bir daha oraya qayıtsın. Deməli, belə mağazalarda həmin sahə üzrə geniş ədəbiyyat çeşidi olmalıdır. Vacib hal da odur ki,
həmin mağazalar şəhərin mərkəzində yerləşdirilməlidir ki, şəhərin bütün kənar
yerlərindən eyni uzaqlıqda olsun və bütün oxucu qrupları üçün sərfəli olsun.
İxtisaslaşdırılmış kitab mağazaları ədəbiyyatın elmi bölmələrinə uyğun təşkil
edilməlidir ki, bu kitabların oxucusu daha çoxdur [3].
Kitabşünaslıq elmində kitab mağazalarının ixtisaslaşdırılması kitab ticarətinin mütərəqqi formalarından sayılır. Bu kimi tədbirlər XX əsrin 60-70-ci illərindən tədbiq olunmağa başlamışdır. 60-cı illərə qədər respublikamızda ixtisaslaşdırılmış kitab mağazaları olmamışdır. Gələcək dönəmlərdə bu tədbiri daha
da yeniləşdirmək və ədəbiyyatın bütün bölmələri üzrə ixtisaslaşdırılmış kitab
mağazaları açmaq zəruridir. Müasir dövrdə respublikamızda məhz bu tədbirlər
planının reallaşdırılması üçün imkan, şərait və böyük tələbat vardır. İxtisaslaşdırılmış kitab mağazalarının müasir dönəmdə böyük üstünlüyü vardır. Bu kitab
mağazalarının mədəni xidməti tam ödənilməli, çeşid isə geniş olmalıdır. Hər
hansı bir ixtisaslaşdırılmış kitab mağazasında həmin sahə üzrə bütün ədəbiyyatın olması barədə yalnız topdansatış baza işçilərinə etibar etmək düzgün olmaz.
Yalnız bazada olan kitabları almaqla ixtisaslaşdırılmış kitab mağazası öz oxucularının tələbatını ödəyə bilməz. Bunun üçün belə mağazaların işçiləri müvafiq nəşriyyatların illik tematik planlarını dərindən öyrənib özləri üçün sifarişlər
toplayıb yuxarı təşkilata verməlidirlər. Digər pərakəndə kitab ticarəti şəbəkəsinə keçid özlərinə müvafiq ədəbiyyat seçməlidirlər. Respublikamızın ucqar rayonlarından çox - çox əvvəllər nəşr edilmiş kitabları tapıb üzə çıxarmalıdırlar
və bunları müxtəlif oxucu qruplarına çatdırmalıdırlar [4].
Digər universal kitab mağazalarında ədəbiyyatın on bölməsi üzrə şöbələr
təşkil edildiyi halda ixtisaslaşdırlmış kitab mağazalarında həmin şöbənin
yarımbölmələri, qrupları üzrə şöbələr yaradılmalıdır və mövcud ədəbiyyat əsasında satılmalıdır. Bütün ixtisaslaşdırılmış kitab mağazalarında oxucuların
“Sifariş stolu” təşkil edilməli, “Sizə hansı kitab lazımdır?” və “Sizin sifarişiniz
nə kimi kitabdır?” adlı jurnallar təşkil edilməlidir. Kitab mağazasına gələn
bütün daimi oxucuların gələcək vaxtlarda nəşr olunacaq kitablara sifarişi ən
yüksək səviyyədə öyrənməlidir.
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İxtisaslaşdırılmış kitab mağazalarında müxtəlif oxucu qruplarına mədəni
xidmət göstərmək məqsədilə məlumat - biblioqrafik materiallardan istifadə
etmək lazımdır. Bu əsaslı məlumat - biblioqrafik materiallar bunlardır:
a) Mövcud kitabların kartotekası və yaxud kataloq;
b) Sifariş edilmiş kitabların kartotekası;
c) Yeni kitabların siyahısı;
d) Çap olunmuş biblioqrafik materiallar [7].
İxtisaslaşdırılmış kitab mağazalarındakı mövcud kitabların kartotekası alıcının mağazada hansı kitabların olması sualına cavab verməyə imkan yaradır.
Sifariş edilmiş kitabların kartotekası satıcıya alıcının çapda olan kitablar haqqında verilən suallarına cavab verilməsinə kömək edir. Yeni kitabların siyahısı
daimi alıcıların mağazaya son zamanlarda hansı kitabların daxil olması barədə
suallarına cavab vermək üçündür. Çap olunmuş məlumat - biblioqrafik materiallara tematik planlar, sifariş blankları, kataloqlar, vərəqlər aiddir. İxtisaslaşdırılmış kitab mağazalarını bütün xidmət növlərinə görə universal mağazalardan
fərqlənməlidir. Belə mağazaların kadrları da mütləq kitab ticarəti mütəxəssisləri olmalıdır. Onlar öz bilikləri, bacarıqları, qabiliyyətləri, kitaba qarşı sevgiləri
və məhəbbətləri ilə başqalarından seçilməlidirlər. İxtiaslaşdırılmış kitab mağazalarında tematik sərgilər, pəncərə vitrinləri yerli - yerində olmalıdır. Mağazaya yeni kitabların alınma tarixləri, yeni daxil olan kitabların adları nəzəri diqqəti cəlb edən yerlərdən asılmalıdır. Belə tip mağazalarda müntəzəm olaraq
tematik gecələr, disputlar, yaradıcı ziyalılarla və zəka sahibləri ilə görüşlər,
əsərlərin müzakirəsi keçirilməlidir.
Nəticə etibarilə demək olar ki, ixtisaslaşdırılmış kitab mağazaları kitab
ticarətində yeni, mütərəqqi, qabaqcıl, sınaqdan çıxmış bir formadır. Bu üsul və
formanın tətbiq edilməsi nəinki kitab ticarətində əmtəə - pul dövriyyəsinin
artmasına səbəb olur, eyni zamanda istehlakçılara mədəni - ticarət xidmətinin
yaxşılaşdırılmasına, xidmət səviyyəsinin müasir tələblər çərçivəsində yüksəldilməsinə və s. bu kimi amillərə səbəb olur.
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Специализация и повышения значимости книжных магазинов в
рамках современных требований
О.Б.Усубалиев
РЕЗЮМЕ
В статье анализируются цель и значение специализации книжных
магазинов, были рассмотрены проблемы специализациикнижных магазинов в современный период.
Specialization of bookstores within the framework of the modern
requirements and increasing the importance
O.B.Usubaliyev
SUMMARY
The aim and importance of the specialization of bookstores have been
analyzed, and the specialization problems of bookstores in modern times have
been reviewed in the article.

151

Bakı, 2016, buraxılış 8

KİTABXANALARIN MULTİKULTURAL
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UOT 008
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Azərbaycanda mədəniyyət və incəsənət üzrə multikultural
dəyərlərin tədrisi və təbliğinin kitabxana-informasiya
təminatının bəzi məsələləri
T.M.Əsgərova
asgerova.70@mail.ru
Xülasə: Məqalədə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti üzrə multukultural dəyərlərin tədrisi və təbliğinin kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya təminatı üzrə fəaliyyəti, fondun informasiya
resurslarının inkişafı problemləri öyrənilmişdir. Mərkəzin son illərdə bu
istiqamətdə qazandığı nailiyyətlər göstərilmiş, mövcud nöqsanlar və onların həlli ilə bağlı gələcəkdə görülməsi vacib tədbirlər barədə təkliflər irəli
sürülmüşdür.
Açar sözlər: milli-mənəvi dəyərlər, informasiya cəmiyyəti, ədəbiyyat
sərgisi, komplektləşmə, intellektual səviyyə
Ключевые слова: национальные и моральные ценности, информационное общество, литература, выставка, приобретение, интеллектуальный уровень
Key words: national and moral values, information society, literature,
exhibition, acquisition, intellectual level
Müasir mərhələdə hüquqi dövlət quruculuğu şəraitində ölkəmizdə əsası ulu
öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş, hazırda cənab prezident İlham
Əliyevin layiqincə davam etdirdiyi multikulturalizm siyasəti və Azərbaycan
xalqının əsrlər boyu qorunub saxlanmış multikultural dəyərləri respublikamızda
sülhün, təhlükəsizliyin, dincliyin təmin edilməsi üçün çox mühüm vacib bir
elementdir. Bu məqsədlə Azərbaycanda müasir informasiya cəmiyyəti şəraitində
elmi-fəlsəfi, milli-mənəvi, bədii-estetik və mədəni-intellektual səviyyənin yük152
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səlməsi və millətlərarası mədəni dialoqun inkişafı üçün dövlət tərəfindən lazımi
münbit şərait yaradılmışdır. Belə ki, informasiya cəmiyyəti şəraitində əhalinin,
əsasən də gənclərin elmi-fəlsəfi, milli-mənəvi, bədii-estetik zövqünün formalaşması, onların mədəni-intellektual səviyyənin yüksəlməsi və xalqımızın multikultural dəyərlərinin öyrənilməsi və təbliğ edilməsinə xüsusi diqqət göstərilir.
Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda yerləşən ölkədir. Bizim
sivilizasiyamız əsasən iki güclü qüvvənin təsiri altında formalaşmışdır: Şərq
təməli və Qərb təsiri. Məlumdur ki, xalqın ictimai-tarixi inkişafının başlıca istiqamətlərini, onun xarakterini, dünya siyasi meydanında davranışını ən çox coğrafi determinizm amili müəyyən edir. Mütəfəkkirlərin bir çoxu coğrafi mühiti
siyasi həyat, dövlət quruluşu formalarının və milli varlığın digər formalarının
determinantı kimi qiymətləndirir.
Multikulturalizm ənənələri kitabxana işinin bütün sahələri ilə üst-üstə
düşür. Azərbaycanda və başqa ölkələrdə etnik müxtəlifliyin artması, xalqlar
arasında müxtəlif ölkələri və xalqları təmsil edən əlaqələrin artması və kolleksiyaların zənginliyi, kitabxana-biblioqrafiya xidməti, kitabxana təhsili, kitabxana proqramlarının inkişafı, peşəkar kitabxana personalı problemi və kitabxana
mühitinin başqa məsələlərinə, əsasən də Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti
üzrə multikultural dəyərlərin tədrisi və təbliğinə toxunmağı tələb edir.
Azərbaycanda azsaylı xalqların adət-ənənələrinin, mədəniyyətinin və incəsənətinin qorunub saxlanılmasında, öyrənilməsində və təbliğində ümumilikdə
bütün kitabxana-informasiya orqanlarının rolu əvəzsizdir.
Təqdim olunan bu araşdırmanın əsas tədqiqat obyektini multikulturalizm
sahəsində kitabxana fəaliyyətinin bir istiqaməti olan –“Azərbaycanda mədəniyyət və incəsənət üzrə multikultural dəyərlərin tədrisi və təbliğinin kitabxanainformasiya təminatı”nın müxtəlif məsələləri təşkil edir. Burada Azərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin (ADMİU) Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin (KİM) bu sahədə iş təcrübəsi əsasında Azərbaycanda mədəniyyət və incəsənət üzrə multikultural dəyərlərin tədrisi və təbliğinin kitabxana-informasiya təminatının müxtəlif aspektləri təhlil edilmişdir. Mərkəzin son
illərdə bu istiqamətdə qazandığı nailiyyətlər göstərilmiş, mövcud nöqsanlar və
onların həlli ilə bağlı gələcəkdə görülməsi vacib tədbirlər barədə təkliflər irəli
sürülmüşdür.
Sevindirici haldır ki, müasir mərhələdə ADMİU ölkəmizdə mədəniyyət və
incəsənət üzrə multikultural dəyərlərin tədrisi və təbliğinə böyük önəm verir və
təhsil prosesinin təşkilində, eləcə də universitetin ictimai həyatında milli-mənəvi dəyərlərimizin və respublikamızın multikulturalizm mühitinin öyrənilməsi
və tanıdılması problemini öz fəaliyyətinin əsas sahələrindən birinə çevirə
bilmişdir. Belə ki, ali təhsil ocağında kulturologiya, sənətşünaslıq və multikulturalizm üzrə təhsil prosesinin iştirakçısı olan müəllim-tələbə heyətinin, o cüm153
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lədən elmi araşdırmalar aparan alim və mütəxəssislərin informasiya təminatının
optimallaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir, onların dünya informasiya məkanına inteqrasiyası üçün lazımi şərait yaradılır.
Universitetdə professor-müəllim heyətinin və tələbələrin elmi mütaliə prosesini və təhsilin keyfiyyətini təşkil etmək məqsədilə fəaliyyət göstərən Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi ali məktəbin aparıcı struktur bölmələrindən biri
olub, təlim-tərbiyə və elmi tədqiqat prosesini tədris, elmi, metodiki ədəbiyyatla, digər ənənəvi və elektron informasiya materialları ilə təmin edən və bilikləri
təbliğ edən, milli-mənəvi və intellektual əlaqələrin yayılması məkanıdır.
Mərkəz ölkəmizdə mədəniyyət və incəsənətin müxtəlif sahələri üzrə ən iri,
eləcə də sosial, ictimai və humanitar elmlər sahəsində aparıcı ali təhsil müəssisəsi kitabxanalarından biridir və hazırda dünya xalqlarının bir çox dillərində (ingilis, alman, fransız, italiyan, polyak, rus, türk, fars, ərəb və s.) zəngin sənəd-informasiya resursları fonduna malikdir. Bu zəngin xəzinəyə Azərbaycan, rus və
digər xarici xalqların dillərində nəşr edilmiş elmi monoqrafiyalar, dissertasiyalar,
dövri nəşrlər, məlumat nəşrləri, təsviri sənət materialları, elektron nəşrlər daxildir
və həmin sənəd kütləsi Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti üzrə multikultural
dəyərlərin tədrisi və təbliğində çox mühüm mənbə rolunu oynayır.
Nəzəri və təcrübi baxımdan bu bir faktdır ki, Azərbaycan mədəniyyəti və
incəsənəti üzrə multikultural dəyərlərin tədrisi və təbliğinin kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya təminatı sahəsində fəaliyyətin uğurla həyata keçirilməsi üçün sahə üzrə ilkin sənədlərlə və həmin sənədləri özündə əks etdirən biblioqrafik informasiya ilə təmin edilməsi zəruridir. Ümumiyyətlə, multikultural
dəyərlərin kitabxana-informasiya təminatı istiqamətində fəaliyyət, bu sahədə
mövcud sənədlər və informasiya tələbatçıları arasında uyğunluq yaratmaq,
müvafiq sənəd kommunikasiyası sistemində informasiya maneələrinin aradan
qaldırılmasında səmərəli vasitə olmaqla informasiya təlabatının təminatına xidmət edir. Təkcə belə bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə multikulturalizm üzrə ölkəmizdə 500-ə yaxın sənədli informasiya nəşr olunmuşdur ki, onların da 15-i kitab formalı nəşrlərdir. Bunlara misal olaraq aşağıdakıları xüsusilə
qeyd etmək lazımdır:
1. Heydər Əliyev siyasəti: Tolerantlıq: çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər.
2. Azərbaycan multikulturalizminin elmi-fəlsəfi və publisistik qaynaqları.
3. Azərbaycan multukulturalizminin siyasi və hüquqi qaynaqları.
4. Azərbaycanda birgə yaşayış və multikulturalizm.
5. Multikulturalizm siyasəti şərq-qərb müxtəlifliyi.
6. Multikulturalizm siyasəti.
7. Multikultural təhlükəsizlik.
8. Müasir dünyada mədəniyyətlər arası münasibətlər.
9. Azərbaycan mutikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları və s.
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Qeyd olunan kitablardan 5-i hazırda KİM-in ədəbiyyat fondunda öz əksini
tapmışdır. Digər nəşrlərin də mərkəzin fonduna daxil edilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir və fondun komplektləşdirilməsində bu sənədlərin əldə edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin fondunun komplektləşdirilməsində,
xüsusilə də multikulturalizm üzrə ədəbiyyatla zənginləşməsində ADMİU-da
çap olunan “Mədəniyyət dünyası” və “Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Elmi Əsərləri” adlı elmi-nəzəri məcmuələrin mühüm
əhəmiyyəti vardır ki, bu məcmuələrdə sənətşünaslıq, kulturologiya, muzeyşünaslıq, fəlsəfə və onların tədrisi metodikası ilə bağlı elmi əsərlər çap olunur və
bu əsərlərdə Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti üzrə multikultural dəyərlərin müxtəlif problemlərinin elmi və praktiki təhlili verilir.
Mərkəzin ədəbiyyat fondunun tərkibi, onun zənginliyi və burada kitabxana-informasiya fəaliyyətinin dövrün tələbləri səviyyəsində təşkili deməyə əsas
verir ki, o, universitetdə Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti üzrə multikultural dəyərlərin tədrisi və təbliğinin kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya təminatını optimal həyata keçirmək imkanına malikdir. Belə ki, KİM-də
formalaşmış informasiya sərvətləri Azərbaycan elminin müvafiq sahələri üzrə
intellektual potensialı, onun qüvvəsi və qüdrətinin, eləcə də milli-mənəvi
dəyərlərin və multikulturalizmin tədrisi və təbliğində mühüm qaynaqdır.
Kitablar, dövri və ardı davam edən nəşrlər, dissertasiyalar və avtoreferatlardan ibarət çap və elektron sənəd-informasiya resursları fondunu zənginləşdirmək, mühafizə etmək, onlardan istifadəni təmin etmək və bu fondu özündə
əks etdirən mükəmməl informasiya axtarış sistemi (ənənəvi və elektron kataloq), elektron kitabxana və biblioqrafik vəsaitlər sistemini tətbiq etməklə tələbatçıların hərtərəfli istifadəsinə vermək KİM-in multikultural dəyərlərin tədrisi
və təbliğinin kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya təminatı sahəsində
əsas fəaliyyət istiqamətini təşkil edir.
Azsaylı xalqların milli-mənəvi, mədəni-dini irsinin mühafizəsi, öyrənilməsi, tədrisi və təbliği üzrə fəaliyyətin, həm də onun kitabxana-informasiya tələbatının, sənəd axını və kütləsinin ətraflı öyrənilməsindən, elmi təhlilindən,
mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi və bu sahə üzrə proqnozların verilməsi
isə KİM-in Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti üzrə multukultural dəyərlərin tədrisi və təbliğinin kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya təminatı
üzrə fəaliyyətinin əsas vəzifəsidir. Bu vəzifənin uğurla yerinə yetirilməsi məqsədilə, KİM müstəqil dövlət quruculuğu şəraitində dövlətçiliyin, azərbaycançılığın mühüm, aparıcı ideya olduğunu diqqət mərkəzində saxlamaqla multikulturalizm üzrə biblioqrafik resursun yaradılmasına, ondan səmərəli istifadənin
təşkilinə xüsusi diqqət yetirir. Belə ki, Mərkəzdə ənənəvi “Multikulturalizm
ili” adlı kartoteka yaradılmış, kitabxananın fondunda olan multikulturalizmə və
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tolerantlığa dair çap məhsullarının, fonda daxil olan dövri nəşrlərdəki ən əhəmiyyətli məqalələrin biblioqrafik təsvirləri elektron kataloqun tərkibinə daxil
edilir. Müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə “ИРБИС-64” avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi (AKİS) vasitəsilə elektron kataloq
yaradılır, kitablar, avtoreferatlar, dissertasiyalar, jurnal və dövri mətbuat materialları ayrı-ayrı bazalarda yığılır ki, bu da Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti üzrə multikultural dəyərlərin tədrisi və təbliği prosesinə innovativ yanaşma
kimi dəyərləndirilə bilər.
Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti
üzrə multikultural dəyərlərin tədrisi prosesinin kitabxana-biblioqrafiya və elmi
informasiya təminatı sahəsində əsas fəaliyyət istiqamətlərinin öyrənilməsi
deməyə əsas verir ki, mərkəz:
- sahə üzrə kitablar, dövri və ardı davam edən nəşrlər, dissertasiyalar və
avtoreferatlardan ibarət sənəd-informasiya resursları fondunu zənginləşdirir,
onların düzgün mühafizəsini təşkil edir və həmin sənədlərin istifadəni təmin edir;
- multikulturalizm üzrə kitabxananın sənəd-informasiya resurslarını
mükəmməl informasiya axtarış sistemi (ənənəvi və elektron kataloq), elektron
kitabxana və biblioqrafik vəsaitlər sistemini tətbiq etməklə oxucuların hərtərəfli istifadəsinə verir;
- mövzu ilə bağlı ənənəvi və virtual ədəbiyyat sərgiləri təşkil etməklə
fondun təbliğini təşkil edir.
Nəticə olaraq qeyd etməliyik ki, hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət
və İncəsənət Universitetinin Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin Azərbaycan
mədəniyyəti və incəsənəti üzrə multikultural dəyərlərin tədrisi və təbliğinin
kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya təminatı üzrə fəaliyyəti, fondunun,
onun informasiya resurslarının inkişafı mövcud problemlərə baxmayaraq prinsip etibarilə sistemli xarakter daşıyır. Mərkəz Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti üzrə multikultural dəyərlərin tədrisi və təbliğinin kitabxana-biblioqrafiya
və elmi informasiya təminatı istiqamətində ənənəvi və elektron kitabxana vasitəsi ilə multikulturalizm üzrə oxucuların informasiya tələbatını operativ ödəyir
və onlara dolğun informasiya xidmət göstərməklə bu sahədə öz fəaliyyətini
müasir tələblər səviyyəsində qura bilmişdir.
Son olaraq, Multikulturalizm İli çərçivəsində ADMİU-nun Kitabxana-İnformasiya Mərkəzində və ümumilikdə digər sosial institutlarda bu sahədə fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılmasına yönələn bir sıra təklifləri qeyd etmək istərdik:
- Təhsil müəssisələri daxilində ictimai fəaliyyət olaraq “Multikultural
Dəyərlərin Təbliği Cəmiyyəti”nin və onun elektron informasiya bazasının yaradılması;
- Mütəmadi olaraq ölkənin mədəni həyatı ilə bağlı olan multikultural
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dəyərlərin təqdimatı və təbliği ilə bağlı sənəd-informasiya resurslarının toplanması və ictimai istifadəsinin təşkili;
- İnsanların mədəni həyatı ilə əlaqədar olan multikultural dəyərlər barəsində yer almış informasiyaların çeviklik nümayiş etdirmək;
- Mədəniyyət və incəsənətin müxtəlif sahələrində multikultural dəyərlərin
təbliği ilə bağlı tədbirlər hazırlamaq, bu yöndə təkliflər vermək.
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Библиотечно-информационного обеспечения
образование и продвижение национальных ценностей
о культуре и искусстве Азербайджана
Т.М.Аскерова
PЕЗЮМЕ
B статьи были изучены обучение и продвижение ценностей
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.
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Software library information of education and the promotion of national
values on the culture and art of Azerbaijan
T.M.Askerova
SUMMARY
The article were studied of The Azerbaijan State University of Culture and
Art Library and Information Center, 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.
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Azərbaycanda multikulturalizmin təbliği və onun
kitabxana-informasiya təminatı
N.R.Mürsəlov
magistrant_bdu@mail.ru
Xülasə: Məqalədə respublikamızda multikultural mühitin formalaşması,multikultural dəyərlərin kitabxana-informasiya təminatı istiqamətindəki
fəaliyyət, azsaylı xalqların milli-mənəvi, mədəni-dini irsinin mühafizəsi və
təbliği üzrə fəaliyyətin vacibliyindən bəhs edilir.
Açar sözlər: adət-ənənə, komplektləşdirmə, dövlət dəstəyi, xalqlar
Ключевые слова: традиции, приобретение, государственная
поддержка, народы
Key words: customs and traditions, acquisition, state support, peoples
Azərbaycanda mövcud olan multikulturalizm mühiti və bu məsələdə ölkəmizin təcrübəsinin öyrənilməsi bir sıra beynəlxalq ekspertlər tərəfindən vacib
hesab edilmişdir. Reallıq budur ki, multikulturalizm bizim xalqımızın həyat
tərzidir. Nisbətən yeni anlayış olmasına baxmayaraq, bu, əsrlər boyu xalqımıza
xas olan bir xüsusiyyətdir. Ölkəmizdə multikulturalizmin inkişafı sülhün,
təhlükəsizliyin, dincliyin təmin edilməsi üçün çox mühüm vacib bir elementdir.
Azərbaycanda müasir informasiya cəmiyyəti şəraitində elmi, milli-mədəni,
bədii və intellektual səviyyənin yüksəlməsi və millətlərarası mədəni dialoqun
təbliğinin informasiya təminatı əsasən kitabxanalarda cəmləşdirilmiş sənədinformasiya resurslarından səmərəli istifadə edilmədən mümkün deyildir. Azərbaycanda ölkə əhalisinin maarifləndirilməsi, dünya elmi nailiyyətlərinin
respublikamıza gətirilməsi, millətlərarası elmi-mədəni mübadilənin təmin olunması məqsədi ilə 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Bilik Fondu təsis edilmiş və ölkədə tolerantlığın, etnik-mədəni, dini, linqvistik
müxtəlifliyin qorunması, həmçinin mövcud multikultural modellərin tədqiqi və
təşviqi üçün Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi yaradılmışdır.
Ölkəmizdə dini tolerantlığın və multikultralizmin mövcud vəziyyətini regionlar üzrə dəyərləndirmək və cəmiyyəti millətlərarası münasibətlər, multikultralizm və dini məsələlər üzrə dövlətin fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumatlandırmaq məqsədi ilə respublikanın iri kitabxana-informasiya müəssisələrində
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və regionlarda yerləşən kütləvi kitabxanalarda ziyalılar, dini qurumların nümayəndələri eləcə də, müxtəlif yaş təbəqələrinə mənsub insanlarla, xüsusilə də
gənclərlə görüşlər keçirilir, fikir mübadiləsi aparılır, onların rəy və təklifləri
dinlənilir [1, s.6].
Cəmiyyətin elmi-fəlsəfi, milli-mənəvi, bədii-estetik zövqünün formalaşmasında və multukulturalizm sahəsində əhəmiyyətli olan sənəd-informasiya
ehtiyatları və vasitələri çoxcəhətlidir. Sənəd-informasiya ehtiyatları nəşr formasında maddiləşir, bununla da ondan məqsədyönlü sosial istifadə üçün imkan
yaranır. Nəticə etibarilə sənəd-informasiya axını və fondu formalaşır, zənginləşir və kitabxanalarda mühafizə olunur.
İnsanın fəaliyyət sahələrinin ixtisaslaşması, onların sənəd-informasiya
təminatının və kitabxana-biblioqrafik resurslarının da ixtisaslaşmasına səbəb
olur. Belə ixtisaslaşmış fəaliyyətdən biri də multikulturalizm və mədəni-dini
irsin qorunmasıdır.
Multikulturalizm - eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinin mədəniyyət hüquqlarını tanıyan humanist dünyagörüşü və ona uyğun
olan siyasətdir. O, ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif
millətlərə və məzhəblərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunması, inkişafı və harmonizasiyasına, azsaylı xalqların dövlətlərin milli mədəniyyətinə inteqrasiyasına yönəldilib.
Multikulturalizm deyəndə, ayrılıqda götürülmüş bir ölkədə və ya bütövlükdə dünyada mədəniyyətlər arasında fəqliliyin saxlanmasına yönəldilmiş siyasət
və bu kimi siyasəti əsaslandıran nəzəriyyə, ideologiya başa düşülür. Burada
ayrı-ayrı etnik qrupların öz milli mədəniyyətlərini saxlamaq hüququ ilə yanaşı,
həm də ana dilində təhsil almaq, siyasi baxışlarını açıqlamaq və digər imtiyazlar nəzərdə tutulur. Bu da sözün əsl mənasında hər bir etnik qrupun yaşadığı
mühitdən asılı olmayaraq, milli mənliyini, özünəməxsusluğunu saxlamaq
hüququnun tanınması deməkdir.
Qloballaşma prosesi genişləndikcə milli mədəniyyətlərin qorunub saxlanması və inkişafı daha mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən hər dövlətin öz xalqı və
gələcək nəsillər qarşısında tariximəsuliyyətini artırır. Bu səbəbdən Azərbaycan
rəhbərliyi milli mədəniyyətin inkişafını dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən hesab edir. Prezident İlham Əliyev II Bakı Beynəlxalq Humanitar Formdakı
çıxışında demişdir: “Multukulturalizmə alternativ yoxdur. ... Bir daha tam əminliklə deyə bilərəm ki, multukulturalizm gələcək inkişaf üçün ən məqbul variantdır. Çünki multukulturalizmin alternativi özünütəcriddir [1, s. 5].”
Müasir dövrdə daha böyük aktuallıq kəsb edən fəaliyyət sahəsi kimi multikulturalizm üzrə aparılan geniş tədqiqatlar humanist və demokratik nəzəriyyə
və ideologiya olaraq multikulturalizmin, tolerantlığın, yüksək fərdi və beynəlxalq mədəni münasibətlərin, insanlar arasında qarşılıqlı anlaşma, birgə zəngin160
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ləşmə, dostluq və əməkdaşlığın təbliğinə yardım edən mühüm sahəyə çevrilmişdir. Bu sahənin özünəməxsus spesifik xassələrindən biri onun fəaliyyət göstərməsi üçün böyük miqdarda faktoqrafik informasiyaya ehtiyacın olmasıdır.
Bir qayda olaraq belə informasiya sənədli formada tərtib edilir və tələbatçılara
çatdırılır. Bu səbəbdən də, həmin sahə üzrə tədqiqatlarda kitabxana-informasiya təminatının təşkilinə böyük diqqət yetirilir. Multikulturalizm sahəsində elmi
fəaliyyətin və təbliğatın uğurla həyata keçirilməsi üçün sahə üzrə ilkin sənədlərlə və həmin sənədləri özündə əks etdirən biblioqrafik informasiya ilə təmin
edilməsi zəruridir.
Multikultural dəyərlərin kitabxana-informasiya təminatı istiqamətində fəaliyyət, bu sahədə mövcud sənədlər və informasiya tələbatçıları arasında uyğunluq yaratmaq, müvafiq sənəd kommunikasiyası sistemində informasiya maneələrinin aradan qaldırılmasında səmərəli vasitə olmaqla informasiya təlabatının
təminatına xidmət edir.
Multikulturalizm üzrə kitabxana-informasiya təminatının əsas vəzifəsi həm
azsaylı xalqların milli-mənəvi, mədəni-dini irsinin mühafizəsi və təbliği üzrə
fəaliyyətin, həm də onun kitabxana-informasiya tələbatının, sənəd axını və kütləsinin ətraflı öyrənilməsindən, elmi təhlilindən, mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsindən və bu sahə üzrə proqnozların verilməsindən ibarətdir.
Multikulturalizm üzrə kitabxana-informasiya təminatı sahəsində əsas fəaliyyət istiqaməti isə kitablar, dövri və ardı davam edən nəşrlər, dissertasiyalar
və avtoreferatlardan ibarət sənəd-informasiya resursları fondunu zənginləşdirmək, mühafizə etmək, onlardan istifadəni təmin etmək və sənəd-informasiya
resursları fondunu özündə əks etdirən mükəmməl informasiya axtarış sistemi
(ənənəvi və elektron kataloq), elektron kitabxana və biblioqrafik vəsaitlər sistemini tətbiq etməklə tələbatçıların hərtərəfli istifadəsinə verməkdən ibarətdir.
Azərbaycanda multukulturalizmin təbliği üzrə kitabxana-informasiya təminatı sistemində respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar fəaliyyətlərini
müasir tələblər səviyyəsində qurmuşdur. Kitabxanalar əsas vəzifələri olan ənənəvi və elektron kitabxana vasitəsi ilə multukulturalizm üzrə oxucularının informasiya tələbatını operativ ödəyir və onlara dolğun informasiya xidmət göstərir.
Kitabxanaların multukulturalizmin təbliği sahəsində əsas fəaliyyət istiqaməti:
- sahə üzrə kitablar, dövri və ardı davam edən nəşrlər, normativ-texniki və
patent sənədləri, dissertasiyalar və avtoreferatlardan ibarət sənəd-informasiya
resursları fondunu zənginləşdirmək, mühafizə etmək və onlardan istifadəni
təmin etmək;
- multukulturalizm üzrə kitabxananın sənəd-informasiya resursları fondunu
özündə əks etdirən mükəmməl informasiya axtarış sistemi (ənənəvi və elektron
kataloq), elektron kitabxana və biblioqrafik vəsaitlər sistemini tətbiq etməklə
oxucuların hərtərəfli istifadəsinə verməkdən ibarətdir.
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Hazırda kitabxanaların sənəd-informasiya fondunun multukulturalizm üzrə
ədəbiyyatla komplektləşdirilməsinin əsas mənbələri aşağıdakılar:
- Məcburu nüsxə;
- Abunə;
- Kitab mağazlarından satınalma;
- Beynəlxalq və respublika daxili kitab mübadiləsi;
- Ayrı-ayrı müəlliflər, yerli və xarici təşkilatlar tərəfindən hədiyyələr.
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə kitabxanalarının, o sırada da Respublika
əhəmiyyətli kitabxanaların fondlarının multikulturalizm üzrə yerli nəşrlərlə
komplektləşdirilməsində Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 1998-ci
ildə qəbul etdiyi “Kitabxana işi haqqında” qanunun çox böyük rolu vardır. Qanunun 15-ci maddəsinə əsasən, kitabxanalar dövlət və qeyri-dövlət nəşriyyatları tərəfindən buraxılan profilinə uyğun çap məhsullarını və digər informasiya
daşıyıcılarını birinci növbədə almaq hüququna malikdir.
Beləliklə Azərbaycanda multikulturalizmin kitabxana-informasiya təminatının elmi yeniliyi özündə aşağıdakı istiqamətlərdə büruzə verir:
1. Kitabxanaların multikulturalizm üzrə sənəd-informasiya resurslarının
formalaşması, inkişafının ilk dəfə olaraq elmi araşdırması;
2. Multikulturalizmin mahiyyəti və məzmununun metodiki və hüquqi
əsaslarının elmi şərhinin verilməsi;
3. Kitabxanalarda multikulturalizmin təbliğində informasiya texnologiyalarının tətbiqi prosesinin vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yollarının araşdırılması.
Ədəbiyyat
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Пропагандирование мультикультурализма в Азербайджане и его
библиотечно-информационное обеспечение
Н.Р.Мурсалов
РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается формированиемультикультурной среде в
республики, мультикультурной среде, предоставление библиотеки и информации поликультурных ценностей, коренных народов и национальнодуховного, культурного и религиозного наследия о важности защиты и
поощрения
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The propaganda of multiculturalism in Azerbaijan and its libraryinformation provision
N.R.Mursalov
SUMMARY
The article discusses the importance of the formation of a multicultural
environment in republic, activities of multicultural values in the direction of the
library and information maintenance, protection and promotion of national
spiritual, cultural and religious heritage of minorities.
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AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının Beynəlxalq
kitab mübadiləsi çərçivəsində əldə etdiyi kitablarda
multikulturalizm ideyaları
S.Ç.Əliyeva
sevil30@rambler.ru
Xülasə: Məqalədə Beynəlxalq kitab mübadiləsi çərçivəsində əldə edilən
Azərbaycan mütəfəkkirlərinin əsərləri, o cümlədən həmin əsərlərdə multikulturalizm ideyaları açıqlanmışdır. Bununla yanaşı, Mərkəzi Elmi
Kitabxananın fondunu zənginləşdirən müxtəlif mədəniyyət və incəsənət
abidələrinin mühafizə olunması və multikultural kontekstdə Mərkəzi Elmi
Kitabxananın həyata keçirdiyi işlər vurğulanmışdır.
Açar sözlər: Beynəlxalq kitab mübadiləsi, multikultural dəyər, tolerantlıq, bərabərlik, çoxmədəniyyətlilik
Ключевые слова: Международный книгообмен, мультикультурная
ценность, толерантность, равенство, мультикультурализм
Key words: International book exchange, multicultural values, tolerance,
equality, multiculturalism
Müasir dövrdə müstəqil Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu və regiondakı
liderlik mövqeyi gündən-günə artır. Son illərdə Azərbaycan Respublikasının
xarici siyasət fəaliyyəti, xüsusilədə xarici mədəniyyət siyasəti sahəsində fəaliyyəti nəzərə çarpacaq dərəcədə dinamikliyi ilə fərqlənir. Azərbaycanın xarici
mədəniyyət siyasəti müasir dövrün geosiyasi xüsusiyyətlərini, təhlükə və çağırışlarını nəzərə alaraq, ölkənin milli maraqlarına əsaslanır. Ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə dövlətlərarası münasibətlərdə mədəni əlaqələri çox zəngindir.
Beynəlxalq mədəni əlaqələr xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşılmanın və etimadın
formalaşmasına xidmət edir.
Ölkə başçısı tərəfindən aparılan siyasi və iqtisadi strategiya Azərbaycanın
beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını daha da sürətləndirmiş və bu gün AMEA
Mərkəzi Elmi Kitabxanası da cəmiyyətin bir hissəsi kimi xarici ölkələrlə mədəni-elmi əməkdaşlığın və mübadilələrin stabilləşməsinə və genişlənməsinə
doğru çalışır. Dünya elmi informasiya axınını oxuculara çatdırmaq və Azərbay164
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can elminin innovativ inkişafını ölkə hüdudlarından kənarda geniş və operativ
şəkildə təbliğ etmək məqsədilə MEK beynəlxalq kitab mübadiləsi çərçivəsində
müxtəlif elmi təşkilatlarla əməkdaşlıq edir. AMEA MEK-in fondunu təbiət və
ictimai elmlər sahəsində dəyərli və nadir nəşrlərlə zənginləşdirmək məqsədilə
həyata keçirilən beynəlxalq kitab mübadiləsi ən faydalı mənbədir. Kitab mübadiləsi müxtəlif elmi təşkilatlarla müqavilələr əsasında qurulur. Bunlar elmlər
akademiyaları, universitetlər, cəmiyyətlər, muzeylər, ayrı-ayrı şəxslər və s.-dir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətin əsas xəttlərindən biri multikulturalizmlə bağlıdır. Azərbaycan multikulturalizmin əsas ünvanlarından, məkanlarından biri kimi artıq dünyada məşhurdur. Tolerantlıq,
multikulturalizm Azərbaycanın dövlət siyasəti olmaqla yanaşı, həm də cəmiyyətin daxilinə sirayət edib, Azərbaycan xalqının həyat tərzinə, gündəlik yaşayışına çevrilib. Bu anlayış dilimizdə yeni yaransa da onun ideyalarının tarixə
söykəndiyini diqqətə çatdırmaq üçün BKM vasitəsilə əldə edilən Azərbaycan
mütəfəkkirləri, yazıçılarının ABŞ, İngiltərə, Yaponiya, Çin, Macarıstan,
Çexiya, Rumıniyada, Niderlandda işıq üzü görmüş əsərlərini nümunə göstərə
bilərik. Elə bu baxımdan milli-mədəni irsimizin ilk məşhur nümunəsi, ən
qədim yazılı olan Macarıstanda nəşr olunmuş “Dede Korkut: povestiri”, “Dede Korkut könyve: azerbajdzsani hösi eposz”, Serbiyada çap olunmuş “Knjiga Dede Korkuta: Herojski op ogusten Turaka” adlı kitablarda Azərbaycan
xalqının tarixi keçmişinə nəzər salarkən, heç bir dini, milli, mədəni ayrıseçkilik
nümunələrinə rast gəlinməmişdir.
Orta əsrlər Azərbaycan poetik məktəbinin nümayəndələrinin əsərlərində
ümumbəşəri dəyərlərin təbliği məsələsi başlıca yerlərdən birini tutur. Bədii
yaradıcılığın ən gözəl nümunələrini yaradan Nizami Gəncəvinin Çexiyada çap
olunan “Pribeh parice: a jine basne”, Sloveniyada “Sedem zgodb sedmih
princes”, Yaponiyada “The Haft paikar”, “Khusraw va Shirin”, Avstriyada
“Chosrou und Schirin”, Almaniyada “Die sieben Prinzessinnen” əsərlərində
multikultural və tolerantlıq elementlərinə rast gəlmək mümkündür. İrqi, milli
və dini ayrı-seçkiliyi qətiyyətlə rədd edən bu şairin qəhrəmanları içərisində
türk, ərəb, fars, çinli, hindli, zənci, yunan, gürcü və s. xalqların nümayəndələrinə rast gəlirik. Şair müxtəlif dinlərə mənsub bu qəhrəmanların heç birinin milliyyətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır. Onun qəhrəmanları ədalət, xalq xoşbəxtliyi, yüksək məqsədlər uğrunda mübarizə aparırlar. İnsan şəxsiyyətinə, insan əməyinə ehtiram şairin yaradıcılığının aparıcı mövzularındandır. O cümlədən, BKM yolu ilə alınan orta əsr poetik məktəbinin nümayəndələrindən Məhəmməd Füzulinin Rumıniyada nəşr olunmuş “Gazeluri”, “Leyla şi Mecnun”,
Niderlandda “Layli and Majnun”, İngiltərədə “Leyla and Mejnun” kimi
əsərlərində dinə tolerant yanaşma, islam dini ilə yanaşı xristian dininin təbliği,
milli birlik kimi fikirlər aşılanmışdır.
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BKM ilə əldə edilən əsərlər arasında Azərbaycan maarifçilərinin kitabları
da müstəsna yer tutur. Bu maarifçilərin dünyagörüşündə tolerantlıq və multikulturalzim ideyaları mühüm yer tutmuşdur. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan
maarifçiliyi bir-birində fərqli iki mədəniyyətin toqquşması nəticəsində yaranan
ictimai-mədəni dirçəlişdir. Bu maarifçilik bir çox cəhətlərə görə bir-birindən
fərqlənən mədəniyyətlərin, ənənələrin mübarizəsi mühitində inkişaf etmişdir.
Xalqın iqtisadi-mədəni həyatında mövcud problemləri duyan, onların tərəqqisinə təkan verən görkəmli Azərbaycan maarifçilərindən biri də M.F.Axundzadə
olmuşdur. O, maarifçi-realist metodunun ədəbiyyat tariximizdə böyük nümayəndəsidir. Elə bu baxımdan dahi mütəfəkkirin Yaponiyada nəşr olunmuş
“Mirza Fath Ali Akhundzadeh and literary criticism”, Fransada çap olunmuş “Mirza-Fath-Ali. Akhunov. Comedies: Collection Caucase” əsərlərində bərabərliyin insan tərəqqisinin özülü olduğu göstərilmişdir.
Bu maarifçilər arasında Azərbaycan Cümhuriyyətinin banisi Məmməd
Əmin Rəsulzadənin Ankarada “Çağdaş Azerbaycan tarihi”, “Azerbaycan
Kültür gelenekleri”, “Azerbaycan kültür gelenekleri və çağdaş Azerbaycan edebiyyatı”, “Azerbaycan Cümhuriyyeti” adlı kitablarında millətin
formalaşmasının dil, din, tarix və ümumiyyətlə mədəniyyət və ortaq ideal kimi
amillərdə görürdü. O, öz fikirlərində hər zaman bütün millətlərin bir arada sülh
şəraitində yaşaya bilməsini əsas gətirir və bunun nəticəsində müxtəlif millətlətin birgə yaşama şəraitində tərəqqi etmənin əsas amil olduğunu vurğulamışdır.
Bu əsərlər sırasında Azərbaycan mütəfəkkirlərindən olan Əhməd Ağaoğlunun
da xüsusi rolu olmuşdur. Abdullah Gündoğdunun “Ümmetten millete” adlı
əsərində əsasən Əhməd Ağaoğlunun həyat və yaradıcılığına nəzər yetirilmişdir
və əsasən onun müstəsna fikirləri – “millətçilik ideyaları”, öz həmvətənlərinə
Avropa ölkələrindən öyrənməyin vacibliyi, Avropa tarixində millətçiliyin
oynadığı müsbət quruluculuq amilləri açıqlanmışdır.
Azərbaycan mütəfəkkirlərinin əsərlərinin keçən əsrlərdən müasir dövrümüzə qədər dünya arenasında çapı və bu əsərlərin dünya araşdırmaçıları tərəfindən tədqiq edilməsi və tədqiqat nəticəsində Azərbaycan multikulturalizm
ideyalarının üzə çıxarılması bir daha sübut edir ki, ölkəmiz ta qədimdən bəşəriyyətə tolerantlıq, ayrıseçkiliyin aradan qaldırılması, birlik kimi fikirləri tərənnüm etmişdir.
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq miqyasda sülhsevərliyini, dostluq
münasibətlərinə hazır olduğunu, başqa xalqların, dövlətlərin mədəniyyətinə və
incəsənətinə, dilinə, dininə hörmət və rəğbətini hər zaman nümayiş etdirmişdir.
Bu baxımdan Mərkəzi Elmi Kitabxana da, daim bu uğurlu siyasəti dəstəkləmiş,
öz fondunu XV-XVIII əsrləri əhatə edən Kantın və Volterin külliyyatları,
Yunanıstan, Roma, Bizans antik ədəbiyyat müəlliflərinin, Qərbi Avropa klassiklərinin ilk çap məhsulları, Rafaelin dünya incəsənət ocaqlarında mühafizə
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olunan əsərlərinin çoxcildli reproduksiyaları (XIX əsrin fransız və alman nəşrləri), müxtəlif qiymətli ensiklopediyalar, lüğətlər, məlumat kitabları, həmçinin
müxtəlif elm sferalarını əhatə edən nəşrlər, dünya ölkələrində Azərbaycan
haqqında çap olunan materiallar və yaxud Azərbaycan alimlərinin dünya mətbuatında işıq üzü görən çap əsərləri ilə zənginləşdirmişdır. Bu əsərlər MEK-in
saxlanclarında mühafizə olunaraq oxucuların istifadəsinə təqdim edilir.
Bununla yanaşı, 2016-cı il MEK elan olunmuş Multikulturalizm İlinin
prinsiplərinə sadiq qalaraq, öz fəaliyyətində də bu ənənələri davam etdirir.
Kitabxana Beynəlxalq mübadilə çərçivəsində multikultural dəyərləri özündə
cəmləyən ədəbiyyatın dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bəşəriyyətə öz
töhfəsini vermiş müxtəlif mədəniyyət daşıyıcıları olan dahi şəxsiyyətlərin
külliyyatlarını, mədəni abidələri ilə bağlı əsərlərini əldə etmək məqsədilə bir
neçə müqavilələr imzalamış, o cümlədən bir sıra təşkilatlar – ABŞ Konqres
Kitabxanası, Miçiqan Universitet Kitabxanası, İngiltərənin Edinburq Kitabxanası, Coğrafiya Cəmiyyəti, Yaponiyanın Geokimya Cəmiyyəti, Riyaziyyat
Cəmiyyəti, Yaponiya Akademiyası, Avstriyanın Zoologiya-Botanika Cəmiyyəti, Almaniyanın Linden Muzeyi, EA, Leibnis Universiteti, Potsdam Universitet
Kitabxanası, Hamburq Dövlət Kitabxanası, İsveçrənin Botanika Cəmiyyəti,
Çexiya Xalq Muzeyi, Polşanın Mari-Küri Skladovskaya Universiteti, Macarıstanın EA, Rumıniya Akademiya Kitabxanası, Sloveniyanın Akademiya Kitabxanası, Bosniya və Hersoqovinanın Gazi-Xosrov bəy Kitabxanası, Bolqarıstanın EA, Sofiya Universitet Kitabxanası, Çin Milli Kitabxanası, Türkiyənin
Türk Dil Kurumları Dərnəyi, Rusiya Milli Kitabxanası və Dövlət Kitabxanası,
Misir Milli Kitabxanası və digərləri ilə Beynəlxalq Kitab Mübadiləsini intensivləşdirmişdir. Hazırda MEK dünyanın 35 ölkəsi və 120 təşkilatı ilə əməkdaşlıq edir.
Qeyd etdiyimiz kimi, MEK-da müxtəlif mədəniyyət, din, incəsənət abidələrinin mühafizə olunması əsas prioritet məsələlərdən biridir. Kitabxana da
multikulturalizmlə bağlı keçirilən tədbirlərə qoşulmuş, o cümlədən bu ənənələrin yaşadılması və təbliği məqsədilə bu il ərzində MEK-in Qərbi Avropa
Ədəbiyyatı fondunun inciləri, Mərkəzi Elmi Kitabxanada mühafizə olunan ən
qədim latın dilli kitablar, ərəbşünas alim Yevgeni Aleksandroviç Belyayevin,
şərqşünas alim, SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü (1939), Özbəkistan
(1944) və Tacikistan Əməkdar elm xadimi (1946) Yevgeniy Eduardoviç Bertelsin, görkəmli tarixçi, numizmat-alim, arxeoloq, tarix elmləri doktoru, Əməkdar elm xadimi Yevgeni Aleksandroviç Paxomovun, türkoloq alim Georq Xazainin şəxsi kitab kolleksiyalarının təqdimatı keçirilmişdir. Bu tədbirlər dəyirmi masa arxasında baş tutmuş, Azərbaycan xalqının müxtəlif mədəniyyətə, abidələrə olan tolerant münasibəti sərgilənmiş, o cümlədən dünya ictimaiyyəti və
kütləvi informasiya vasitələrinin də diqqətinə çatdırılmışdır. Bu dəyərli incəsə167
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nət və mədəniyyət abidələrinin qorunması, mühafizə edilməsi və müxtəlif mədəniyyətlərin uzun əsrlər boyu gələcək nəsillərə çatdırılması məqsədilə kitablar
rəqəmsallaşdırılaraq istifadə üçün elektron resurslara daxil edilmişdir.
Ədəbiyyat
1. Multikulturalizmin həyat tərzinə çevrildiyi Azərbaycan //19 мая 2015 года / http:
www.gumilev-center.az
2. www.mek.az
3. http://www.xalqqazeti.com/az/news/culture/66695

Идеи мультикультурализма в книгах Центральной
Научной Библиотеки НАНА, приобретённых в рамках
международного книгообмена
С.Ч.Алиева
РЕЗЮМЕ
В данной статье проведен анализ произведений азербайджанских
мыслителей, приобретенных в процессе международного книгообмена, а
также в них раскрыты идеи мультикультурализма. В том числе, в
статье была указана защита различных памятников культуры и искусства и работы, проведенные в мультикультурном аспекте, обогащающие фонд Центральной Научной Библиотеки.
Ideas of multiculturalism in the books of the Central Scientific Library of
ANAS, acquired within the international book-exchange
S.Ch.Aliyeva
SUMMARY
The analysis of works of the Azerbaijan thinkers acquired in the course of
the international book-exchange is carried out and also ideas of
multiculturalism are opened. Including, in article has been specified the
protection of various monuments of culture and art and work, which is carried
out in multicultural aspect, enriching fund of the Central Scientific Library.

168

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri

UOT 316.7-053.2
KBT С55.325.2

Multikulturalizm və tolerantlıq uşaqların gözü ilə
R.Y.Şıxlinskaya
reyhanshikhli@gmail.com
Xülasə: Biz insanlar çoxuq, amma bizim bir evimiz var – Yer planeti. Bu
evdə rahat, yan-yana yaşamaq üçün bir-birimizi başa düşməli, şəxsiyyətinə hörmət etməliyik, yəni tolerant yaşamalıyıq. Təqdim edilmiş məqalə
uşaqlarımızın multikulturalizm və tolerantlıq ruhunda böyüməsində kitabların rolunu araşdırır.
Açar sözlər: elmi-fantastika, multikulturalizm, tolerantlıq
Ключевые слова: научно фантастическая, мультикультурализм,
толерантность
Key words: science-fiction, multiculturalism, tolerance
Planetimizdə yeddi milyarddan çox insan yaşayır. Onlar çox müxtəlifdirlər. Milliyyəti, irqi, mədəniyyəti, dini, həyat tərzi, düşüncə tərzi... Hər kəsin
fərdi olmaq hüququ var. İnsan necə varsa, elə qəbul edilərsə o zaman yaşamaq
daha asan olar. Məqsədimiz insanlar arasında sevgi, dostluq və həmrəyliyin
möhkəmlənməsinə təkan vermək, müxtəlif xalqların adət-ənənələrinə hörmət
və onlar arasında mədəni körpünün yaradılmasıdır.
Qədim zamanlarda müxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələri bir-birindən
uzaq məsafələrdə yaşayır və demək olar ki, görüşmürdülər. Bizim zəmanəmizdə isə elmi-texniki tərəqqi nəticəsində yaranmış müasir texnologiyalar insanları
bir-birinə qarışdırdı və ünsiyyətin səviyyəsini maksimum qaldırdı. (Qeyd edim
ki, XXI əsrdə də cəmiyyətdən təcrid olunmuş halda yaşayan toplumlar var, amma onlar planetimizin sosial-iqtisadi və siyasi həyatında iştirak etmirlər). Məhz
bu zaman fərqli mədəniyyətlərin bir arada yaşaması məsələsi gündəmə gəldi.
Multikulturalizm və tolerantlıq – sosial terminlərdir.
Multikulturalizm – fərqli mədəniyyətlərin bir arada yaşamasını ehtiva
edən ideologiyadır. Tarixi o qədər qədim deyil: XX əsrin 70-ci illərində,
Amerikada yaranıb. Bu da təsadüfi deyil - bu ölkə mürəkkəb etnik xəritəyə
malik olduğundan, birgə yaşamağın bir formulu tapılmalı idi.
Multikulturalizmə əks olan bir konsepsiya da var ki, mədəniyyətlərin birbirinə qarışması, inteqrasiya olunması, bir-birinin içində həll olaraq yeganə bir
mədəniyyətin formalaşmasını nəzərdə tutur.
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Qərbin iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrinin çoxunda multikulturalizm konsepsiyası müdafiə olunur.
Bildiyimiz kimi, Azərbaycan çoxmillətli, polietnik bir ölkədir. Burada
çoxlu millətlərin və xalqların nümayəndələri, etnik qruplar yaşayır. Onların
tarixən Azərbaycandan başqa vətənləri olmamışdır. Buna görə də vahid Azərbaycan vətəndaşları hesab olunurlar və bütün hüquqlara malikdirlər.
Azərbaycan da multikulturalizmi dəstəkləyir. Ölkə başçısının sərəncamı ilə
2016-cı il Multikulturalizm İli elan olunmuşdur.
Tolerantlıq - başqa millətləri, fərqli həyat tərzini, fərqli düşüncəni qəbul
etməkdir.
Məqsədimiz insanlar arasında sevgi, dostluq və həmrəyliyin möhkəmlənməsinə təkan vermək, müxtəlif xalqların adət-ənənələrinə hörmət və onlar arasında mədəni körpünün yaradılmasıdır. Bunun bünövrəsi isə əvvəldən qoyulmalıdır. İnsanın həyatının başlanğıcında - uşaqlıq çağında aşılanan dəyərlər
daha dayanıqlı olur. Bu işdə uşaq ədəbiyyatının müstəsna rolu var.
Psixoloqlar hesab edirlər ki, erkən yaşlarından uşaqları tolerantlıq ənənələri əsasında tərbiyə etmək lazımdır. Sivilizasiyamızın gələcəyi bundan asılıdır.
Cəmiyyətin ahəngdar yaşamasının əsas şərti budur. Nə üçün?
Maraqlıdır ki, millətlər arasında fərqlər çoxdur, amma söhbət uşaqlara gəlincə, mənzərə xeyli dərəcədə dəyişir. İş ondadır ki, dünyanın bütün uşaqları birbirinə bənzəyirlər, onların arzu və istəkləri, davranışları, hətta mimikaları, demək
olar ki, eynidir. Gəlin, nağıl qəhrəmanlarına fikir verək: bizim Keçəl, türk xalqlarında Kəloğlan, altay nağıllarında Kalça bir-birinə bənzəmirmi? Azərbaycan
nağıllarında küpəgirən qarı, rus nağıllarında baba-yaqa, yaponlarda oşiroybaba... Zoluşka, Sinderella, Rodopis elə Göyçək Fatmanı xatırlatmırmı?
Bu nağıl qəhrəmanlarının məğzi eynidir, amma onlar bir-birindən fərqlənirlər. Onların həyat tərzi, dəyərləri fərqlidir. Uşaqlarımız dünya ədəbiyyatından kitablar oxuduqca bunları başa düşür.
Milli kitab bazarında xarici ədəbiyyatdan tərcümələrin, xarici dildə olan
kitabların sayı sürətlə artır. Xarici ədəbiyyatı oxuyarkən, biz nəinki yad dillə,
həm də başqa, bizə yad olan mədəniyyətlə qarşılaşırıq və onu öz mədəni prizmamızda keçirib qiymətləndiririk. Problem bu zaman meydana gəlir, çünki
ayrı-ayrı mədəniyyətlərin nümayəndələri dünyanı fərqli görüb dərk edirlər.
Bəzən biz haqsızca başqalarına gülüb tənqid edirik; bizə onların hərəkəti geridəqalmış, sadəlövh, qəddar və ya anlaşılmaz gəlir.
Misal çəkmək istəyirəm. “Yaşıl gözlü qız”(Reyhan Yusifqızı. “Altun
kitab” nəşrlər evi.- Bakı, 2010.- 128 səh.) adlı elmi-fantastika janrında yazılmış
əsərdə məktəblilər fərqli sivilizasiyanın nümayəndəsi ilə tanış olurlar. Əsərinin
qəhrəmanı - başqa planetdən, başqa sivilizasiyadan gəlmiş qızdır. Biləndə ki,
onun babasının 140 yaşı var, uşaqlar ona gülürlər: “Bu babanı Ginnesin rekord170
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lar kitabına salmaq lazımdır!” Eşidənəndə ki, onun planetində avtomobil 500
km/saat sürətlə gedir, yenə inanmır, lağ eləyirlər: “Bu, avtomobildi, yoxsa
raketdi?” Bu qəribə qızın yalan danışa bilməməyi, sadəlövhlüyü, eyni zamanda
qeyr-adi iti yaddaşı, telepatiya, telekinez qabiliyyəti bizim uşaqları təəccübləndirir. Amma onlar yadplanetli qızla yaxından tanış olandan sonra, onun mədəniyyəti, planeti haqda öyrənəndən sonra daha lağ eləmir, anlayışla qarşılayırlar.
Məlum olur ki, onların sivilizasiyası daha irəlidədir.
“Zamanın əsirləri” (Reyhan Yusifqızı. “Altun kitab” nəşrlər evi.- Bakı,
2014.- 176 səh.) adlı ikinci elmi-fantastik povest isə uşaqlarımızı qədim sivilizasiya ilə – Daş dövrünün insanları ilə tanış edir. İbtidai insanların yaşam tərzi,
düşüncəsi, görünüşü çox fərqli olsa da, uşaqlar onlarla öz aralarında ciddi oxşarlıqlar görürlər: onlar da oynamağı sevir, lianalardan tutub yellənirlər. Onlar
da analarını və qəbilə üzvlərini sevir və dostluq etməyi bacarırlar. Bizə yad və
uzaq olan bu kobud, lakin həssas qəlbli insanlar sonuncu vərəqi çevirəndə artıq
bizə çox yaxın və doğma olurlar.
Qeyd edim ki, bu iki əsər nəinki Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında, hətta
Türkiyə uşaq ədəbiyyatında elmi-fantastika janrında yazılmış ilk əsərlərdir və
bilgiverici olduqları üçün Ankarada yüksək qiymətləndirilmişlər.
Övladlarımıza dünyanı bütün rəngarəngliyi ilə qəbul etməyi öyrətsək,
onlar insanlarla asan ünsiyyət qurarlar və həyatları daha yaxşı keçər.
Əgər bizim övladımız qaradərili adam görəndə ağzını ayırıb heyrətlə
baxırsa, səbəbi özümüzdə axtaraq. Və ya gözdən əlil görəndə ona kömək
etməkdən çəkinir, qorxursa – bu da bizim xətamızdır. Uşaq ona bənzəməyən,
fərqli insanlar haqda bilməlidir. Xarici görünüşü, yaxud həyat tərzi fərqli olan
məşhurlar, böyük dühalar haqqında ona danışmaq lazımdır.
- Albert Eynşteyn məktəbdə zəif oxuyurdu, onun arıq bədəni, böyük başı, fərqli görkəmi vardı. O, hamı kimi deyildi.
- Böyük ixtiraçı Siolkovski qulaqdan əlil idi və uşaqlıqdan özü ilə iri bir
eşitmə aparatı daşıyırdı.
Əgər onların çevrələri bu insanları anlayışla qarşılamasa, onlar böyük işlər
görəbilməzdilər.
Biz insanlar çoxuq, amma bizim bir evimiz var – Yer planeti. Bu evdə
rahat, yan-yana yaşamaq üçün bir-birimizi başa düşməli, şəxsiyyətinə hörmət
etməliyik, yəni tolerant yaşamalıyıq.
16 noyabr Beynəlxalq Tolerantlıq Günü elan olunub. Həmin gün bütün Rusiya məktəblərində tolerantlıq dərsi keçildi. Hesab edirəm ki, gözəl təşəbbüsdür.
“Hər birimiz yeganəyik. Biz bir yerdə dünyanı xilas edə bilərik. Xeyir və
Şər ayrılmazdır. Sevgi və Nifrət, həmçinin. Onları tolerantlıq birləşdirir”
(Məktəblinin tolerantlıq haqda inşasından).
Norveçdə din həftələri keçirilir: xristian dini həftəsi, islam dini həftəsi. İslam
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dini həftəsində birinci yeri tutan azərbaycanlı uşaq “Necə oldu ki, birinci yeri
tutdun?” sualına belə cavab verdi: “Mən dinimiz haqda bildiklərimi yazdım,
sonra isə məscid şəkli çəkdim – minarə də cızdım. Müəlliməm dedi ki, minarənin nə üçün olduğunu yoldaşlarına izah et. İzah etdim ki, ora qalxıb azan verirlər,
azan - insanları dua eləməyə çağırır”. Əsl multikulturalizm, məncə, budur.
Azərbaycanda da multikulturalizm ili çərçivəsində layihələr həyata keçirilib. Mən bu günlərdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi və F.Köçərli
adına Respublika Uşaq Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə həyata keçirilmiş çox
maraqlı bir layihədə iştirak etmişəm: “Uşaq kitab karvanı şimal bölgəsində”.
Məqsədimiz - milliyyətindən asılı olmayaraq bütün insanları birləşdirən dəyərləri görməyə kömək etməkdi – məqsəd balalarımızı tolerant böyütməkdi. Layihə çərçivəsində altı rayonun mərkəzi kitabxanasına yüzlərlə kitab hədiyyə
olundu. Tədbirdə iştirak edən uşaq yazıçılarının və kitabxana əməkdaşlarının
uşaqlarla söhbətləri, balalarımızın intellektual səviyyəsinin artırılmasına yönəlmiş viktorinalar olduqca təqdirəlayiq idi.
Ədəbiyyat
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Мультикультурализм и толерантность с точки зрения детей
Р.Ю.Шихлинская
РЕЗЮМЕ
Нас, людей много на Земле, но у нас есть один дом - Земля. Чтобы
спокойно, бок о бок жить на этой Земле, мы должны понять друг друга,
уважать личность, то есть, жить толерантно. Представленная
статья анализирует роль детских книг в воспитании наших детей в духе
мультикультурализмаи толерантности.
Multiculturalism and tolerance in terms of children
R.Y.Shikhlinskaya
SUMMARY
There are a lot of people in the world, but we have one house - the Earth.
We need to understand each other, respect the personality, that is, to live
tolerantly. The presented paper analyzes the role of children's books in the
education of our children in the spirit of multiculturalism and tolerance.
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Müəlliflərin nəzərinə!
Redaksiya əvvəllər heç bir yerdə nəşr edilməyən kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq istiqamətləri üzrə məqalələri qəbul edir.
Jurnalda dərc olunan məqalələrin tərtibatına dair tələblər:
 Məqalə Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində hazırlanmalı
 Məqalə Microsoft Word mətn redaktorunda A4 formatında (soldan,
yuxarıdan, aşağıdan və sağdan – 2,0 sm.), Times New Roman şrifti ilə 12 pt.
ölçüdə, vahid sətirlərarası intervalla və mətndaxili yazıda 1 sm. abzas
buraxmaqla hazırlanmalı və 15 səhifədən artıq olmamalıdır
 Məqalənin sərlövhəsi, xülasə və açar sözlər, istifadə edilmiş ədəbiyyat
siyahısı Azərbaycan, rus və ingilis dillərində olmalıdır
 Müəllif haqqında məlumatın (soyad, ad, ata adı, elmi dərəcə, elmi rütbə,
iş yeri, vəzifə, telefon nömrəsi, e-mail ünvan) olması vacibdir
 Məqaləyə UOT (Universal Onluq Təsnifat) və KBT (Kitabxana
Biblioqrafiya Təsnifatı) indeksi verilməlidir
 Məqalədə cədvəl və şəkillər nömrələnir
 Məqalədə göstərilən məlumat və faktlara görə müəllif məsuliyyət
daşıyır
 Redaksiyaya daxil olan məqalələr rəyə təqdim olunur və müsbət rəy
almış məqalələr çapa tövsiyə olunur
Redaksiyanın ünvanı: Azərbaycan Respublikası, AZ 1000
Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi, 57
Tel: (+994 12) 4934003
Fax: (+994 12) 4980822
E-mail: elmi_tedqiqat@anl.az
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К сведению авторов!
Редакция принимает статьи по библиографоведению, библиотековедению и книговедению, ранее нигде не опубликованные.
Основные требования к разработке публикуемых в журнале статей:
 Статья должна быть на одном из трех языков - азербайджанском,
русском или английском
 Статья должна объемом не более 15 страниц, напечатана в текстовом редакторе Microsoft Word в формате A4 (слева, сверху, внизу и
справа – 2,0 см.), шрифтом Times New Roman-12, с межстрочным интервалом – 1 см., с соблюдением всех абзацев
 Статья должна иметь заглавие, резюме и ключевые слова. Список
использованной литературы должен быть на азербайджанском, русском и
английском языках
 Непременно должны указываться сведения об авторе (фамилия,
имя, от-чество, научная степень, звание, место работы, должность, номер
телефона и адрес эл. почты)
 Статье должен быть присвоен индекс УДК (Универса́льная десяти́чная классифика́ция) и ББК (Библиотечно-библиографическая классификация)
 Рисунки и таблицы в статье должны быть пронумерованы
 Автор несет ответственность за информацию и факты, приведенные в статье
 Поступающие в редакцию статьи подвергаются оценке экспертов и
после вынесения положительной оценки, публикуются
Адрес редакции: Азербайджанская Республика, AZ 1000
Баку, ул. Хагани, 57
Тел.: (+994 12) 4934003
Fax: (+994 12) 4980822
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To the authors’s attention!
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:
 Article must be in Azerbaijani, Russian, or in English
 The article must be written on Microsoft Word, A4 format (from left,
from top, bottom, and right - 2.0 cm.), Times New Roman font, 12 pt size, a
unit interval between the lines, 1cm. paragraph, and must not exceed 15 pages
 The article’s title, summary and key words, used literature list must be
in Azerbaijani, Russian and English languages
 It is important to be written some information about the author (his or
her surname, first name, father’s name, academic degree, academic rank, work,
position, phone number, e-mail address)
 The article should be given UDC (Universal Decimal Classification)
and LBC (Library Bibliographic Classification) code
 In the Article tables and pictures are numbered
 The author himself is responsible for information and facts in the article
 The articles in the editorial office are presented for reference and the
articles that received positive opinions are recommended for publication

Editorial Office Address: Azerbaijan Republic, AZ 1000
Baku city, Khagani street, 57
Tel: (+994 12) 4934003
Fax: (+994 12) 4980822
E-mail: elmi_tedqiqat@anl.az
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