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Kərim Tahirov,
Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru,
professor, Əməkdar mədəniyyət işçisi
ktahirov@anl.az
MÜASİR DÖVRDƏ KİTABXANALAR ÜÇÜN
YENİ ÇAĞIRIŞLARIN, YENİ İDEYALARIN VƏ
YENİ TƏLƏBLƏRİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Xülasə: Məqalədə Milli Kitabxanada həyata keçirilən innovativ yeniliklər
və metodlardan, onların tətbiqi təcrübəsi və istiqamətlərindən, iş proseslərinin avtomatlaşdırılması və təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş tədbirlərdən
bəhs edilmişdir. Dünya təcrübəsinə əsaslanan yeni və mütərəqqi iş formalarının tətbiqi imkanları, virtual xidmət növləri, kitabxananın biblioqrafik
tərtib işi sahəsindəki fəaliyyəti və s. haqqında məlumat verilmişdir.
Açar sözlər: innovativ yeniliklər, onlayn kitabxana xidməti, elektron resurslar, elektron məlumat bazası
Bu günkü informasiyalı cəmiyyət həyatımızın bütün sahələrində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə elektron xidmətlərin göstərilməsi, kompüterin, internetin insanların məişətinə tam daxil olması və bütün ictimai münasibətlər sistemində virtual, onlayn xidmətlərin daha böyük əhəmiyyət kəsb etməsi ilə xarakterizə olunur.
Fəal həyatımızın bütün sahələrində olduğu kimi, bu dominantlıq və fəal
müdaxilə kitabxana işi sahəsində, kitab və mütaliə vərdişlərinin aşılanması sahəsində də özünü göstərməkdədir. Bu gün bütövlükdə kitabxana işi sahəsində
təcrübə nəzəriyyənin önündə gedərək ictimai həyatımızın, təlabatçıların, istifadəçilərin təlabatına uyğun olaraq yeniləşməyə, yeni-yeni iş formaları və üsulları axtarmağa vadar edir ki, bu da innovativ və kreativ ideyalara, düşüncələrə
söykənir və əsaslanır. Bütün bunlar isə innovasiyaların, innovativ yeniliklərin
kitab və mütaliə proseslərinin aktiv iştirakçısına, əsas aparıcı, hərəkətverici
qüvvəsinə çevrilməsi ilə nəticələnmişdir.
20-30 il bundan öncə əksər insanlar bir kitabın eyni vaxtda minlərlə oxucu
tərəfindən mütaliə imkanları, virtual məkanda oxuculara elektron informasiyakitabxana xidməti, milyonlarla kitab fonduna malik olan kitabxanaların zəngin
kitab fondlarının dünya çapında milyonlarla oxucular üçün əlçatan edilməsini
10
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təsəvvürlərinə gətirə bilməzdilər. Lakin sürətlə dəyişən dünyamızda bütün bunlar və bundan daha çoxu bu günün reallığıdır və müasir kitabxanaları bunlarsız
təsəvvür etmək çox çətindir və deyərdim ki, qeyri-mümkündür.
Məhz bu amillər bu gün kitabxanalar üçün yeni çağırışlara, yeni-yeni innovativ, kreativ ideyaların təcrübəyə tətbiqinə yol açır, onları bu işlərə sövq
edir. Son vaxtlar professional kitabxana mətbuatında və ədəbiyyatda kitabxana
təcrübəsində innovativ yeniliklərin tətbiqi məsələlərinə daha çox rast gəlinir ki,
bu da dövrün, zamanın tələbidir və bundan qaçmaq qeyri mümkündür.
Bəzən təcrübədə ənənəvi kitabxana və kitabla elektron kitabxana və elektron kitabın qarşı-qarşıya qoyulması tendensiyası özünü göstərir və hətta ciddi
müzakirə və mübahisələrə gətirib çıxarır. Tam məsuliyyəti ilə deyə bilərik ki, bu
çox yanlış və təhlükəli tendensiyadır və tamamilə yanlış təsəvvürlü insanların
yersiz təxəyyülünün məhsuludur. Ənənəvi kitabxana və kitabla elektron kitabxana və elektron kitab bir-birini tamamlayır və birlikdə oxucuların və istifadəçilərin gündən-günə artan sorğularının tam ödənilməsində zaman və məkan problemlərini tamamilə aradan qaldırır, dünyanın hansı ucqar məkanında, həmin məqamda qapalı və ya açıq məkanda yerləşməsindən asılı olmayaraq istənilən informasiya resurslarının bütün istifadəçilər üçün açıq, əlçatan edilməsinə imkan yaradır. Məhz bu məqamda innovasiyalar, innovativ metodların kitabxana təcrübəsinə tətbiqi kitabxanaların və kitabxanaçıların fəal köməkçilərinə çevrilirlər.
Bu gün dünya kitabxana təcrübəsində innovativ yeniliklərin kitabxana işinə tətbiqi iki istiqamətdə inkişaf edir:
a) bilavasitə kitabxananın divarları arasında oxuculara və istifadəçilərə kitabxana-biblioqrafiya xidmətinin təşkili proseslərinin təkmilləşdirilməsində;
b) virtual oxuculara və istifadəçilərə onlayn, məsafədən kitabxana xidmətinin təşkilində və təkmilləşdirilməsində.
Lakin bu istiqamətin hər ikisində də əsas məqsəd insanların fəal mütaliəyə
cəlb olunmasına, onların informasiya ehtiyaclarının ödənilməsinə və yeni informasiya almaq imkanlarının artırılmasına kömək etməyə yönəlmişdir. Burada
birinci istiqamət oxuculara və istifadəçilərə kitabxana-biblioqrafiya xidməti
proseslərinin avtomatlaşdırılmasına, təkmilləşdirilməsinə və səmərəli təşkilinə
yönələn tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsini tələb edir, yəni ənənəvi kitabla xidmətin günün tələbləri səviyyəsində qurulmasına yönəlir və buna xidmət edir. Bu, oxucuların kitabxanaya yazılmasından başlamış oxucular tərəfindən mütaliə olunmuş kitabların qaytarılmasınadak olan bütün kitabxana proseslərini əhatə edir və onların təkmilləşdirilməsinə yönəlir.
Bu gün Azərbaycan Milli Kitabxanasında bu istiqamətdə həyata keçirilən
tədbirlər xüsusilə təqdirəlayiqdir və oxuculara kitabxana xidməti ilə əlaqədar
bütün proseslərin avtomatlaşdırılması və təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. Milli Kitabxanaya yeni daxil olan oxucu öz şəxsiyyətini təsdiq edən sənədini təq11
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dim edir və 2 dəqiqə ərzində qeydiyyatdan keçərək elektron oxucu bileti alır,
heç bir əlavə sənəd doldurmadan elektron biletini nəzarət-buraxılış məntəqəsində quraşdırılan turniketə vuraraq kitabxanaya daxil olur, heç bir əlavə köməyə
ehtiyac duymadan elektron kataloqda istədiyi kitabı taparaq müvafiq düyməni
basmaqla birbaşa fond saxlanclarına sifariş edə bilir, həmin dəqiqə onun sifarişinin qəbul olunması barədə kitab verilişi məntəqəsində asılmış ekranda ona
məlumat verilir. 5-7 dəqiqə ərzində oxucunun sifarişi yerinə yetirilir və sifariş
etdiyi kitabı haradan götürə bilməsi barədə müvafiq məlumat yenidən ekranda
yazılır. Sifarişin yerinə yetirilməsi mümkün olmadıqda isə bunun səbəbi barədə
2-3 dəqiqə ərzində ekran vasitəsilə oxucuya məlumat verilir.
Kitabxana fonduna daxil olan informasiya resurslarından səmərəli istifadənin təşkili məqsədilə Milli Kitabxanada elektron resurslardan istifadə üzrə lokal şəbəkə və lokal şəbəkədən istifadə zalı yaradılmışdır. Burada bir elektron
resursdan eyni zamanda 25 nəfərin istifadə edə bilməsi üçün imkan yaradılmışdır ki, bu, kitabxanaya məhdud sayda daxil olan kitablardan istifadə üçün növbələri tam aradan qaldırmışdır. Dövri mətbuat materiallarının tam komplektlərinin elektron resurslarının yaradılması da onlardan Lokal Şəbəkədən istifadə
üzrə oxu zalında istifadə olunmasına şərait yaradaraq oxucuları köhnə qəzet
komplektlərinin saatlarla vərəqləmək kimi əziyyətli işdən də azad etmişdir. Bu
zal vasitəsilə oxuculara dünya kitabxanalarının saytlarından istifadə imkanları
da yaradılmışdır. Zalda həmçinin respublikamızda yeganə olan mikrofilm materiallarının kompyüter yaddaşına yazılması və CD disklərə köçürülməsi üçün
də şərait yaradılmışdır ki, XX əsrin əvvəllərinədək dərc olunan və xarici ölkə
kitabxanalarından əldə olunan materialların mikrofilm şəklində olmasını da nəzərə alsaq, bu xidmət növünün elmi işçilər və tədqiqatçılar üçün necə mühüm
əhəmiyyət kəsb etdiyini təsəvvür etmək çətin deyildir.
Milli Kitabxanada artıq bir neçə ildir tətbiq olunan virtual biblioqrafik xidmət və virtual-məsafədən kitab sifarişi xidməti də xüsusilə diqqətəlayiqdir.
Oxucu ona lazım olan hər hansı mövzu üzrə kitabların kitabxanada olub-olmamasını virtual biblioqrafik xidmət vasitəsilə 20-25 dəqiqəyə öyrənə bilir və kitabxananın fondlarında mövcud olan informasiya resurslarını virtual olaraq evdən və yaxud iş yerindən sifariş edə bilir və o, həm kitabxanaya gələrkən kitabların axtarışına əlavə vaxt itirmir və həm də fondlarda mövcud olmayan resurslar üçün əbəs yerə vaxt itirərək kitabxanaya gəlməkdən azad olur.
Milli Kitabxanada virtual biblioqrafik sorğu xidməti və ədəbiyyatın elektron çatdırılması xidməti də yaradılmışdır ki, bu da respublikamızın region kitabxanaları və xarici ölkələrdəki oxucular üçün tətbiq olunur. Bu xidmət vasitəsilə oxuculara virtual kitabxana xidməti informasiya resurslarının elektron versiyalarının virtual çatdırılmasını əhatə edir. Respublikamızın şəhər və rayon
mərkəzi kitabxanalarına konkret sorğu ilə müraciət edən oxucuların müvafiq
12
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materialların kitabxanaların fondlarında olmaması səbəbindən ödənilməsi
mümkün olmayan sorğuları virtual xidmət vasitəsilə Milli Kitabxanaya yönəldilir və həmin sorğular müvafiq elektron resursun mövcud olmasından asılı
olaraq 10-30 dəqiqə ərzində ödənilir. Elektron versiyası olmayan materiallar
dərhal skan olunaraq elektron resurs halında yerlərə çatdırılır. Bu işin əhəmiyyətli cəhəti ondan ibarətdir ki, şəhər və rayon mərkəzi kitabxanalarda Milli Kitabxana tərəfindən elektron çatdırılma yolu ilə daxil olan elektron resursların
bazaları tədricən formalaşmağa başlayır ki, gələcəkdə də bu materiallar digər
oxucuların müvafiq sorğularının ödənilməsində istifadə olunurlar. Göründüyü
kimi, Milli Kitabxananın Sənədlərin Elektron Çatdırılması xidmətindən fəal istifadə edən kitabxanalarda tədricən zəngin elektron məlumat bazalarının formalaşmasına geniş imkanlar açılır.
Milli Kitabxanada tətbiq olunan innovativ yeniliklərdən biri də kitabxananın
nəzdində həftənin bütün günləri bütün gün ərzində fasiləsiz işləyən və oxuculara
və şəhərimizin qonaqlarına fasiləsiz kitabxana xidmətinin göstərilməsinə şərait
yaradan “Açıq Kitabxana” layihəsinin həyata keçirilməsidir. Artıq il yarımlıq bir
müddət ərzində fəaliyyət göstərən bu layihə oxucuların fəal mütaliə ilə məşğul
olduqları asudə vaxt mərkəzinə çevrilmişdir. Qısa bir müddətdə burada oxuculara virtual elektron xidmətlər təqdim olunmuş, “Açıq Kitabxana”nın saytı və
elektron kataloqu yaradılmışdır, burada hər gün yeni qəzet və jurnalların verildiyi dövri mətbuat guşəsi və Elektron kitab satışı məntəqəsi də yaradılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyini kollegiyasının 10 oktyabr 2017-ci il tarixli qərarı ilə “Açıq Kitabxana” layihəsi inтovativ
iş təcrübəsi kimi təsdiq olunmuş və respublikamızın kitabxanalarında geniş tətbiqi tövsiyə olunmuşdur. Artıq regionlarda bu layihənin kiçik formatda tətbiqinə başlanılmışdır. Dünya kitabxana təcrübəsində analoqu olmayan bu layihə
gündən-günə təkmilləşdirilir və yeni iş üsulları ilə onun işi zənginləşdirilir,
əhatə dairəsi və imkanları genişləndirilir. Bu gün “Açıq Kitabxana”da Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, müxtəlif nəşriyyatlar və təşkilatlarla, orta məktəblərlə
birlikdə müntəzəm olaraq poeziya axşamları, yazıçı və şairlərlə görüşlər, yeni
kitabların təqdimatları və imza törənləri, müsiqili ədəbi məclislər, qrup halında
kitab müzakirələri, yaxınlıqdakı məktəblərin şagirdləri ilə sinifdənkənar məşğələlər və mütaliəyə maraq oyadan digər çox maraqlı tədbirlər keçirilir.
İnnovativ yeniliklərin kitabxana işinə tətbiqinin ikinci istiqaməti Milli Kitabxananın öz saytı, elektron kataloqu və elektron kitabxanası, müxtəlif mövzulu
Elektron-Məlumat Bazalarının tərtibi layihələrinin həyata keçirilməsi yolu ilə kitabxanadan kənarda istifadəçilərə və virtual oxuculara xidmət işinin təkmilləşdirilməsinə və optimallaşdırılmasına yönəldilmişdir. Buraya saytın, elektron kataloqun və elektron kitabxananın daima təkmilləşdirilməsi və optimallaşdırılması,
13
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yeni və daha operativ imkanların yaradılması, dünya təcrübəsindən istifadə edərək yeni və mütərəqqi iş formalarında istifadə olunması daxildir.
Kitabxananın Elektron kataloqu dünyanın iri kitabxanalarında daha çox
tətbiq olunan və məxsusi olaraq milli və universitet kitabxanaları üçün işlənib
hazırlanmış orakle üzərində qurulmuş VİRTUA kitabxana proqramı əsasında
qurulmuşdur. 2003-cü ildən yeni versiyalarla təkmilləşdirilən bu proqram uğurla tətbiq olunmuş və 2015-ci ildə tamamilə yeni versiyası olan CAMO proqramı alınaraq kitabxananın serverində quraşdırılmışdır. Bu isə ilk növbədə elektron kataloqun axtarış imkanlarının xeyli genişləndirilməsinə şərait yaratmış və
müxtəlif parametrlər üzrə axtarışın əhatəsinin genişlənməsi ilə nəticələnmişdir.
2016-cı ildə daha irəli gedilərək, oxucuların elektron kataloqdan və elektron kitabxanadan istifadəsini asanlaşdırmaq və axtarışın optimallaşdırılması
məqsədilə Elektron kataloqla Elektron kitabxananın birləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Yəni hər hansı bir kitabı axtaran oxucu yenidən elektron kitabxanaya qayıtmadan birbaşa elektron kataloqda kitbların elektron versiyasını açaraq
onları mütaliə etmək imkanına malik olur. Daha doğrusu, oxucuların vaxtına
xeyli qənaət olunur və onlar artıq işlərdən azad olunurlar.
Milli Kitabxananın Elektron kitabxanasında yerləşdirilən elektron resurslardan oxucuların və istifadəçilərin sərbəst yararlanmalarına tam imkan yaradılmasına “Müəllif hüquqları və əlaqəli hüquqlar haqqında” qanunlar çox böyük
əngəllər törədir. Bütün dünya miqyasında bu problem mövcuddur və müxtəlif
iri kitabxanalar bu problemdən xeyli əziyyət çəkməkdədirlər. Milli Kitabxana
öz oxucularının və istifadəçilərinin bu problemdən daha az əziyyət çəkmələrinə
şərait yaratmaq məqsədilə xüsusi proqram işləyib hazırlamış və Elektron kitabxanaya daxil edilən elektron resurslardan maksimum istifadə təmin olunmuşdur. Belə ki, Elektron kitabxanaya daxil edilən elektron resursların surətinin çıxarılmasına, onların mətnlərinin digər elektron daşıyıcılara (CD disk, fləş-kart,
email ünvanı və s.) köçürülməsini imkansız edərək onların yalnız ekrandan
oxumasına imkan yaradılır ki, bu da müəlliflərlə və nəşriyyatlarla xoşagəlməz
hadisələrin baş verməməsini təmin etmiş olur. Müəlliflər tərəfindən sərbəst istifadəsinə yazılı razılıq verilmiş elektron resurslar isə açıq şəkildə Elektron kitabxanada yerləşdirilir və azad şəkildə hamı tərəfindən istifadə olunur.
Milli Kitabxana hər il ərzində 15-20 adda müxtəlif materiallar nəşr edir və
oxucuların istifadəsinə verir. Bura müxtəlif mövzularda tərtib olunmuş fundamental biblioqrafiyalar, metodik və biblioqrafik vəsaitlər, cari informasiya bülletenləri, Azərbaycan kitabının repertuarını təşkil edən kataloqlar, illiklər və
elektron resurslar və s. daxildir. Bu materiallar oxucuların və tədqiqatçıların informasiya resurslarımız haqqında mütəmadi məlumatlandırılmasına və onların
istifadəsini asanlaşdırmağa xidmət edir. Biz mütəmadi şəkildə bu vəsaitlər ba14
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rədə saytımızda “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində məlumat verir və onların tam mətnlərini də yerləşdiririk və beləliklə onlardan hamının fəal yararlanmasına köməklik göstərmiş oluruq.
Ümumiyyətlə bu gün Milli Kitabxanada hər şey oxuculara və istifadəçilərə
həm kitabxananın divarları arasında və həm də virtual rejimdə ölkə daxilində
və beynəlxalq miqyasda fəal kitabxana-informasiya xidmətlərinin göstərilməsinə yönəldilmişdir və bu məqsədlə inovativ və kreativ layihələrin həyata keçirilməsinə və təcrübəyə geniş tətbiqinə xüsusi fikir verilir. Məhz buna görə də son
iki ildə artıq ikinci dəfədir ki, Milli Kitabxana tərəfindən müasir dövrdə kitabxanalar üçün yeni çağırışların, yeni ideyaların və yeni tələblərin əsas istiqamətlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirilir və bu sahədə beynəlxalq təcrübədən və ölkə təcrübəsindən yararlanmaq üçün respublikamızın kitabxanaçılarına yeni imkanlar yaradılır. Uzaq Amerikadan, Malaziyadan, İngiltərədən, Rusiyadan, Qazaxıstandan və digər ölkələrdən gələn məruzəçilər öz
kitabxanalarının təcrübələrini bölüşürlər və eyni zamanda biri-birindən öyrənirlər. Bu mənada belə tədbirlərin böyük əhəmiyyəti vardır və qarşılıqlı əlaqələrin
yaranması və formalaşması baxımından da diqqətəlayiqdir.
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Основные направления новых призыв, новых идей и новых
требований для библиотек в современном этапе
Резюме: В статье рассматриваются инновации и инновационные методы, реализованные в Национальной библиотеке, их опыт применения и
направления, меры направленное на автоматизации и модернизации процессов. Предоставлена информация о возможности применения новых и
прогрессивных форм работ, основанных на мировой практике, виды
виртуальных услуг, библиографическая деятельность в библиотеке и т.д.
Ключевые слова: инновации, онлайновое библиотечное обслуживание,
электронные ресурсы, электронная база данных

Main directions of new challenges, new ideas and new requirements
for libraries in modern times
Abstract: The article provides information about innovations and new methods
that implemented in the National Library, their directions, activities that aimed
at automating and improving business processes. It also gives detailed
information about possibilities of applying new and progressive working forms
that based on the world experience, types of virtual services, activities of the
library in the field of bibliographic compilation, and etc.
Key words: innovations, online library service, e-resources, e-database

16

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri

Ədibə İsmayılova,
Azərbaycan Milli Kitabxanasının Xidmət
işləri üzrə direktor müavini, Əməkdar
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OXUCULARIN ELEKTRON-İNFORMASİYA
TƏLƏBATININ ÖDƏNİLMƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN
MİLLİ KİTABXANASININ ROLU
Xülasə: Məqalədə son illərdə Azərbaycan Milli Kitabxanasında istifadəçilərin informasiya tələbatlarının daha operativ, tam və dolğun şəkildə ödənilməsi məqsədilə elektron informasiya resurslarının yaradılmasından,
onlardan istifadənin təşkili istiqamətlərindən və elektron kitabxananın
xidmətlərindən bəhs edilir.
Açar sözlər: elektron kitabxana, elektron resurs, oxuculara xidmət,
elektron kataloq, analitik məlumat bazası
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 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.
“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 20082013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın Azərbaycan Milli Kitabxanasının fəaliyyətində mühüm rolu olrnuşdur. Bu proqramda nəzərdə tutulmuş
əsas vəzifələri rəhbər tutaraq kitabxana öz fəaliyyətində kitabxana işi sahəsində
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dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, ölkədə tarixi-mədəni, ədəbi-bədii, elmi
sərvətlərin toplanılması, mühafızəsi və onlardan istifadə imkanlarının artırılması sahəsində mühüm addımlar atmışdır. Milli Kitabxananın maddi-texniki təminatı xeyli yaxşılaşmış, müasir tipli informasiya texnologiyaları ilə təchizatı
gücləndirilmişdir. Kitabxana-informasiya texnologiyalarının tətbiqi və istifadəsi nəticəsində müasir kitabxana-informasiya infrastrukturu yaradılmış, istifadəçilərə göstərilən kitabxana-informasiya xidməti dünya standartları səviyyəsinə
çatdırılmışdır. Elektron kataloq və elektron kitabxananın daha da təkmilləşdirilməsi, əhalinin intellektual potensialının və bilik səviyyəsinin inkişafı, beynəlxalq informasiya mübadiləsinin təşkili kimi mühüm məsələlər həyata keçirilmişdir. İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi oxuculara xidmət baxımından
bir çox prosedurların sadələşdirilməsinə imkan vermiş, avtomatlaşma nəticəsində oxucuların ədəbiyyatı əldə etmək üçün sərf etdikləri vaxtı minimuma endirmək mümkün olmuşdur.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, kitabxanalarda innovasiyaların (yeniliklərin)
tətbiqi problemləri həmişə aktual olmuşdur. Bu gün dünyada bütün dəyişikliklər və yeniləşmələrlə xarakterizə olunan müasir informasiya cəmiyyəti şəraitində kitabxanalar əhaliyə kitabxana-informasiya xidmətini təşkil edərkən yalnız
ənənəvi xidmət üsulları ilə kifayətlənə bilməz. Kitabxana işinə yeni innovasiyaların tətbiqi, kitabxanaların kompyuterləşdirilməsi prosesi kitabxana-informasiya xidmətinin yeni mərhələyə qalxmasına səbəb olur.
Son illər Azərbaycan Milli Kitabxanasında istər iş proseslərində, istərsə də
xidmət sahələrində innovasiyaların tətbiqi Azərbaycan Milli Kitabxanasını
dünyanın aparıcı milli kitabxanaları sırasına çıxarmışdır. Hazırda Milli Kitabxanada oxuculara kitabxana xidmətinin təşkili ilə əlaqədar bütün iş prosesləri
tam şəkildə avtomatlaşdırılmışdır.
Milli Kitabxanada dünyanın ən böyük və zəngin kitabxanalarında daha
çox tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi – VİRTUA
proqramı tətbiq olunmuşdur. Buraya elektron kataloqun tərtibi, elektron kitabxananın təşkili, oxucuların qeydiyyatı, kitab verilişi, kitab fondunun komplektləşdirilməsi, milli biblioqrafiyanın və respublikanm bütün iri kitabxanalarının
toplu kataloqunun yaradılması, yəni bütün kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması modulları daxildir.Milli Kitabxanada elektron kataloq beynəlxalq maşınla oxunan MARC-21 formatmda işlənilmişdir.
2014-cü ildə Elektron Kitabxananın daha da optimallaşdırılması məqsədilə
ORACLE əsasında işlənib hazırlanmış və bir neçə parametrlər üzrə axtarış aparılmasına imkan verən yeni CAMO proqramı alınaraq kitabxananın serverində
quraşdırılmışdır. Bu axtarış sistemi vasitəsilə müəlliflər, sərlövhələr, predmetlər, açar sözlər, simvollar, ISBN, nəşriyyatlar və nəşr yeri və s. üzrə axtarış
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aparılması təmin olunmuşdur. Burada həmçinin müxtəlif məlumat bazaları üzrə
kitabların və dövri mətbuat materiallarının, ümumi və diyarşünaslıq kartotekalarının və digər analitik məlumat bazalarınm materialları üzrə kompleks axtarış
aparılması mümkündür.
Milli Kitabxananın strukturu da tamamilə yenidən qurulmuş, Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunan yeni strukturda müasir dövrün tələbləri ilə səsləşən və innovasiyaların kitabxananın işinə tətbiqi ilə əlaqədar bir
sıra yeni şöbələr - “Elektron informasiya xidməti”, “İnfrastrukturun təşkili və
proqram təminatı”, “Avtomatlaşdırma və informasiya texnologiyaları”,“Elektron resursların yaradılması”, “Analitik elektron məlumat bazasmın təşkili”,
“Elektron kataloqun formalaşdırılması”, “Elektron dissertasiya fondunun təşkili və ondan istifadə”, “Kitabxanaların metodik təminatı” şöbələri, “Elektron resurslardan istifadənin təşkili”, “Lokal şəbəkədən istifadə üzrə oxu zalı” bölmələri və bir sıra yeni şöbə və bölmələr yaradılmışdır. Yeni şöbə və bölmələrin
yaradılması ilə kitabxanamızda bir çox ənənəvi iş sahələri yeni texnologiyalarla təchiz olunmuş, ənənəvi kataloq sistemi elektron kataloqla əvəzlənmiş,
elektron kataloqla yanaşı elektron kitabxana yaradılmışdır.
Kitabxananın 3 dildə fəaliyyət göstərən saytı (www.anl.az) vasitəsilə oxuculara xidmət həyata keçirilir.Milli Kitabxananın saytından istifadə etməklə
oxucular məlumat bazalarından yararlanmaq, Milli Kitabxananın nəşrlərindən
istifadə etmək, elektron kataloqda və elektron kitabxanada, həmçinin dünya
öikələrinin kitabxanalarında axtarış aparmaq imkanı əldə edirlər.
Azərbaycanda informasiya tcxnologiyalarının ayrı-ayrı fəaliyyət sahələrinə tətbiqinin böyıik vüsət aldığı bir dövrdə Azərbaycan Miili Kitabxanasında
Elektron kitabxananın yaradılmasının mahiyyati olduqca böyükdür. Azərbaycan Milli Kitabxanasının nəzdində Elektron kitabxananın yaradılmasında başlıca məqsəd oxuculara xidmət işində zaman və məkan probleminin aradan qaldırılmasından, Milli Kitabxana fondunda mühafızə olunan qiymətli nəşr məhsullarının konservasiyasının təmin olunması və onları əsaslı surətdə mühafizə etməkdən, fondun elektron versiyasını hazırlamaqdan və qiymətli kitab fondlarından onlayn rejimdə məsafədən istifadənin təşkilindən, Azərbaycan elminin
nailiyyətlərini İnternet vasitəsilə geniş təbliğ etməkdən və oxucuların informasiyaya olan tələbatını operativ şəkildə təmin etməkdən ibarətdir. Qısa müddət
ərzində informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz edilmiş Azərbacan Milli Kitabxanasında sistemli iş aparılmış, avtomatlaşdırılmış kitabxana
idarəetmə sistemi tam tətbiq edilmiş, zəngin elektron resurslar yaradılmışdır.
Kitab və dövri mətbuat nümunələrinin elektron versiyasının hazırlanması üçün
rəqəmsal cihazlardan - rəqəmsal fotoaparat, skaner, yüksəksürətli robot-skaner
və s. avadanlıqlardan istifadə olunur. Bu aparatlar vasitəsilə ədəbiyyatın foto19
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surətləri çəkilir, kompyuterlərə ötürülür, qrafık proqramlar vasitəsilə işlənir, lazımi formata çevrilir və elektron kitabxananın bazasına ötürülür.İndi bilavasitə
kitabxanaya gələn oxuculara Elektron kitabxananın resursları lokal şəbəkə İNTRANET vasitəsilə, uzaq məsafəli istifadəçilərə isə qlobal şəbəkə - İNTERNET vasitəsilə təqdim olunur.
Elektron kitabxanalar uzaq məsafədən oxuculara daha dolğun informasiya
xidməti göstərərək, bu xidmətin zaman və məkandan asılılığına son qoyur.
Ənənəvi kitabxanalarda informasiya xidməti yalnız kitabxananın iş saatı müddətində və məhdud sayda oxuculara göstərildiyi halda, elektron kitabxanalar
günün iyirmi dörd saatı müddətində fasiləsiz fəaliyyət göstərir və dünyanın istənilən nöqtəsində yerləşən qeyri-məhdud sayda oxuculara eyni anda xidmət
edə bilir. Elektron kitabxanalar çoxnüsxəli kitabların alınmasına olan ehtiyacı
da aradan qaldırır, böyük kitabxana sahəsindən imtina etməyi təmin edir.
Kitab, qəzet və junalların elektron versiyaları ilə yanaşı, Milli Kitabxananın fondunda olan musiqi ədəbiyyatının, not nəşrlərinin elektron versiyalarının
bazaları da yaradılmış və oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Kitabxananın saytında oxuculara ayrıca sayt kimi təqdim olunan “Musiqi kitabxanası” dörd bölmədən ibarətdir: musiqi ədəbiyyatı, not nəşrləri, not əlyazmaları və səsyazmaları. “Musiqi kitabxanası”ndan respublikamızın hər bir ucqar kəndindən, şəhər
və rayonundan, habelə dünyanın hər bir yerindən İnternetə çıxışı olan hər bir
oxucu virtual şəkildə istifadə etmək və bəhrələnmək imkanı əldə etmişdir.
2009-cu ildən başlayaraq Milli Kitabxananın fondunda olan Azərbaycan
klassiklərinin musiqi əsərləri yazılmış qrammofon vallarının informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi işi həyata keçirilməyə başlanmış və onların elektron bazası yaradılmışdır.
Hazırda Milli Kitabxanada mühafızə olunan qrammofon vallarının CD
disklərə köçürülməsi işi davam edir.
2016-cı ildə Azərbaycan musiqisinin dünyada və respublikada geniş miqyaslı təbliğinə nail olmaq məqsədilə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Milli
Kitabxana tərəfindən “Azərbaycan musiqi irsinin dünyada təbliği” adlı birgə
iayihə həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Milli Kitabxanasının əməkdaşları beynəlxalq musiqi saytı olan “Petruççi Musiqi kitabxanası”nda (www.impis.orq)
Azərbaycan xalq mahnıları və bəstəkarlarının 300-dən çox musiqi əsərinin notlarını, habelə Azərbaycanın korifey ifaçılarının səs yazılarını mp-3 formatında
yerləşdirmişlər. Burada Azərbaycanın Dövlət Himni, “Sarı gəlin”, “Qarabağ şikəstəsi” kimi şedevrlərin həm notu, həm də səs yazısı, korifey ifaçılarımızdan
ölməz Bülbülün, Xan Şuşinskinin, unudulmaz Rəşid Behbudovun, Lütfıyar
İmanovun, Habil Əliyevin və digər görkəmli sənətkarlarımızın ifasında xalq
mahnılarımızın və bəstəkar mahnılarımızın lent yazıları yerləşdirilmişdir.
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VIRTUA avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqi Milli Kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyat haqqında oxuculara operativ məlumatın verilməsini təmin etmişdir. Kitabxanaya müxtəlif mənbələrdən daxil olan ədəbiyyat Milli Kitabxananın saytındakı “Yeni ədəbiyyat” bölməsində öz əksini tapır ki,
oxucular həmin bölmə vasitəsilə hər gün kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyat
barədə məlumat ala bilirlər. Bu bölmənin materialları əsasında Milli Kitabxana
tərəfındən “Birillik Azərbaycan kitabiyyatı” və “Yeni kitablar” cari informasiya bülletenləri buraxılır.
Kitabxananın nəşrləri “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində yerləşdirilir və
istənilən kitabxana və ya oxucu həmin bölməyə daxil olaraq onlardan bəhrələnə
bilir. Kitabxananın bütün nəşrləri tam şəkildə nəşrə hazır olduqda çap olunmazdan və yerlərə göndərilməzdən xeyli əvvəl virtual rejimdə respublika və dünya
kitabxanalarının və kitabxanaçılarının, oxucuların sərəncamına verilir.
2008-ci ilin dekabr ayından Milli Kitabxanada ölkə mətbuatının ayrı-ayrı
mövzular və predmetlər üzrə tammətnli analitik məlumat bazasının yaradılması
işinə başlanılmışdır. Yəni 100-dən çox qəzet və jurnalda dərc olunan materialların tam elektron mətnləri mövzu və predmetlər üzrə qruplaşdırılaraq Milli Kitabxananın elektron kataloqunun analitik məlumat bazasına daxil edilir. Bununla da kitabxananın oxucuları nəinki dövri mətbuat materiallarının biblioqrafık təsvirlərini, hətta onların tam elektron mətnlərini də kitabxananın saytı və
elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxuya bilirlər.
Bu gün kitabxanamızın oxucuları və 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.
Azərbaycan Miili Kitabxanasının Elektron kataloqunun məlumat bazası
Avropa Elektron Kitabxanasına daxil edilmişdir. Kitabxananın oxucuları Avropanın 50-dən çox kilabxanasının fondlarında və kataloqlarında birbaşa axtarış
aparmaq imkanı əldə etmişlər.
Milli Kitabxananın son dövrlərdə göstərdiyi əsas xidmətlərdən biri Elektron dissertasiya fondunun yaradılması olmuşdur. Elektron dissertasiya fondunun təşkili və ondan istifadə şöbəsinin əsas funksiyası Azərbaycanda müdafiə
edilən dissertasiya və avtoreferatların elektron resurslarını hazırlayıb lokal şəbəkədə yerləşdirmək və həmin şəbəkə vasitəsilə tammətnli dissertasiya və avtoreferatların elektron bazasından oxucuların istifadəsini təmin etmək, istifadəçilər üçün məlumatın əldə edilməsini təkmillləşdirməkdir. Bu gün artıq respublikamızda müdafıə olunan dissertasiyaların elektron bazası formalaşmış və iş
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xronoloji ardıcıllıqla davam etdirilir. Hər il 1250-1300 resurs hazırlanaraq bazaya əlavə olunur.
2008-ci ilin sentyabr ayından etibarən Milli Kitabxananın Elektron dissertasiya fondunun təşkili və ondan istifadə şöbəsində Rusiya Dövlət Kitabxanasının Elektron Dissertasiya fondunun “Virtual oxu zalı” açılmışdır. Oxu zalında
Azərbaycan Milli Kitabxanasının oxucuları Rusiya Dövlət Kitabxanasının
elektron dissertasiya fondunda mühafızə olunan dissertasiya və avtoreferatların
tam elektron mətnindən istifadə etmək imkanı əldə etmişlər.
Milli Kitabxananın oxuculara və kitabxanalara təqdim etdiyi son yeniliklərdən biri də məsafədən virtual sifariş sisteminin yaradılmasıdır. Bu gün Milli
Kitabxana respublikanın bütün kitabxanalarına, eləcə də bütün oxuculara və İnternet istifadəçilərinə virtual rejimdə xidmət göstərir. İnternetə çıxışı olan hər
bir oxucu yaşayış və yaxud iş yerindən kitabxananın saytındakı “Virtual sifarış” bölməsinə daxil olaraq istənilən kitabı sifariş edə bilir.
2010-cu ildən etibarən Milli Kitabxananın fondunda olmayan ədəbiyyatı
Rusiya Dövlət Kitabxanasından və digər dünya kitabxanalarından əldə etmək
üçün bir sıra iri kitabxanalarla ikitərəfli müqavilələr imzalanmışdır. Bu müqaviləyə əsasən dünya kitabxanalarından müxtəlif ədəbiyyatlar oxucuların sifarişi
əsasında “Kitabxanalararası abonement və sənədlərin elektron çatdırılması”
bölməsi vasitəsilə həyata keçirilir. Bu bölmə xarici ölkələrdə yaşayan və Azərbaycan haqqında bu və ya digər materiallara ehtiyac duyan oxuculara, eyni zamanda respublikamızın digər şəhər və rayonlarında yerləşən mərkəzi kitabxanalar vasitəsilə bütün Azərbaycan oxucularına da virtual rejimdə kitabxana xidmətini həyata keçirməyi öz üzərinə götürmüşdür. Bu da yerlərdəki mərkəzi kitabxanalarda oxuculara verilən rədd cavablarının sayının minimuma endirilməsinə, regionlardakı oxuculara və mütəxəssislərə kitabxana xidmətinin səviyyəsinin yüksəldilməsinə səbəb olur. Milli Kitabxanada daha bir virtual xidmət növü - “Biblioqrafık sorğu” oxucuların istifadəsinə təqdim olunmuşdur. Bu virtual xidmət vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsindən hər bir kitabxana işçisi,
müxtəlif oxucular biblioqrafik sorğularını Milli Kitabxanaya ünvanlayır və qısa
müddətdə ona cavab ala bilirlər.
Milli Kitabxanada kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması
istiqamətində atılan ciddi addımlar nəticəsində oxuculara xidmət işinin müasir
növləri tətbiq edilir və bu iş gündən-günə genişləndirilir. Oxucu sorğularının
ödənilməsində elektron kataloq aparıcı rol oynayır. Elektron kataloq ənənəvi kataloqdan axtarışın müxtəlifliyinə görə fərqlənir və elektron kataloq ədəbiyyat
fondu haqqında ənənəvi kataloqdan daha dolğun biblioqrafik məlumata malik olduğundan, oxucuya çoxelementli və çoxsəviyyəli axtarış imkanları təklif edir.
Digər tərəfdən, oxucu elektron kataloq vasitəsilə uzaq məsafədən ədəbiyyat axta22
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rışı apara bilir və istədiyi kitabı sifariş verə bilir. Telekommunikasiya vasitələri
qeyri-məhdud sayda oxucuya eyni zamanda elektron kataloqda biblioqrafık təsvirin bütün əsas elementləri və avtoritet yazılar üzrə axtarış aparmaq, kitabxana
fondunda olan ədəbiyyatı sifariş etmək imkam yaradır.
Milli Kitabxanada aparılan avtomatlaşdırma prosesində rus dilində olan
sistemli kataloqların retrokonversiya edilməsi işini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Kitabxanada rus dilində ədəbiyyatın sistemli kataloqunun retrokonversiyası həyata keçirilmiş, skan olunmuş kartoçkalar elektron bazaya yerləşdirilmişdir. Bu
proses zamanı kataloq kartoçkaları, onun şöbələrini, bölmələrini, ayrı-ayrı rubrikalarını göstərən kataloq ayrıcları, elm sahələrini əhatə edən başlıqlar toxunulmaz olaraq saxlanılır.
2012-ci ildən etibarən Milli Kitabxanada elektron kataloq, elektron kitabxana xidmətləri kimi oxucuya kitab verilişi prosesi də avtomatlaşdırılmışdır.
Oxucu şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi qeydiyyat bölməsinə təqdim etməklə
elektron kart əldə edir. Oxucunun kitabxanaya gəlişinin qeydiyyata alınması,
elekron kataloqdan kitab sifarişi elektron kart vasitəsilə həyata keçirilir.
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.
Bu gün yeni tipli Açıq kitabxanada oxucuların elektron-informasiya xidmətlərindən yararlanması üçün də əlverişli şərait yaradılmışdır. 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. Açıq Kitabxanada Azərbaycanla
yanaşı, Rusiyada, Türkiyədə və digər ölkələrdə çap olunan kitabları onlayn
sifariş etmək imkanı yaradılmışdır. Burada elektron xidmətlərin genişləndirilməsi, oxuculara göstərilən xidmətin səviyyəsinin daha da artırılması məqsədilə
Açıq kitabxananın saytı fəaliyyət göstərir. Sayt vasitəsilə oxucular Açıq kitabxananın virtual sifariş xidmətlərindən yararlanır, onun fondunda olan kitablarla
onlayn tanış olur, lazım gəldikdə seçdikləri kitabı sifariş edə, eyni zamanda burada keçirilən tədbirlər haqqında məlumat əldə edə bilirlər. Həmçinin oxucuların dünya və respublika kitabxanalarının saytlarına giriş, internetdən kitab satışı
həyata keçirən mərkəzlərlə əlaqə imkanı vardır.
Azərbaycan Milli Kitabxanası oxucuların elektron-informasiya təminatının ödənilməsi istiqamətində apardığı işi daima təkmilləşdirir və genişləndirir.
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Роль Азербайджанской Национальной Библиотеки в обеспечении
електронно-информационных потребностей читателей
Резюме: Основное предназначение электронно-информационных ресурсов
– оперативное, полное и целостное удовлетворение информационных
запросов читателей. В статье говорится о создании в Азербайджанской
Национальной Библиотеке базы электронно-информационных ресурсов и
путях их использования, а также об услугах электронной библиотеки.
Ключевые слова: электронная библиотека, электронный ресурс, обслуживание читателей, электронный каталог, информационно-аналитическая база
The role of the Azerbaijan National Library
in the provision of electronic information for readers
Abstract: The article provides information about the establishment of
electronic information resources in the Azerbaijan National Library in recent
years, directions of their use and e-library services in order to meet the
information needs of users more quickly, fully and comprehensively.
Key words: e-library, e-resource, reader services, e-catalogue, analytical
database
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Türkiyə Milli Kitabxanasının direktoru
MODERN DÜNYADA OKUMA PROBLEMLERİNDE
SOSYO-KÜLTÜREL BAĞLAM
Yaratan Rabbinin adıyla oku.
Alak Suresi 96/1
Okumak insana olgunluk, konuşmak
canlılık, yazmak da açıklık verir.
Francis Bacon
GİRİŞ
Yazıya başlamadan önce okumanın tanımını yapmakta fayda olduğu kanaatindeyim.
Okuma kavramı iki boyutuyla ele alınmalıdır. Birincisi sesleri tanıyıp o
sesleri birleştirerek seslendirmektir ki buna mekanik okuma da denilmektedir.
Bu daha çok okumanın yeni öğretildiği zamanlarda olur. Kişi sesleri seslendirir. Burada anlama, yorumlama, ilişkilendirme, çıkarımda bulunma, dilin estetiğini ve güzelliğini yakalama boyutları çok zayıftır.
Okumanın ikinci boyutu ise sesleri hem seslendirmek hem de cümledeki,
paragraftaki, metindeki anlamları yakalamaktır. Bunun için okuyucu okuduğu
yazıyı yorumlayacak, ilişkilendirecek, akıl yürütecek, karşılaştırma yapacak,
bağlantı kuracak, sorulara yanıt bulacak, yeni sorular soracaktır. Bunları yaparsa okuyucu okuduğu metni derinlemesine anlamış olacaktır. O halde okuma dendiğinde işin içine okumanın iki boyutunun da katılması gerekmektedir.
Peki okuma fiilini gerçekleştiren insanın bunu hangi amaçla yaptığı önemsiz midir? Elbette ki bir fiilin amacını sorgulamak o fiilin gerekliliğini de sorgulamaktır. İnsan niçin okur sorusuna şu şekilde cevaplar verilebilecektir.
-

Adet ya da alışkanlık olarak
Görev duygusuyla
Genellikle zaman geçirmek için
Güncel olayları kavramak için
Anlık kişisel doyum için
Günlük hayatın pratik ihtiyaçlarını karşılamak için
Profesyonel ya da mesleki ilgileri sürdürmek ve geliştirmek için
Hobi olarak
Topluma yönelik ihtiyaçları karşılamak için
Kendini geliştirmek için
Entelektüel ihtiyaçlar için
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- Dinî ihtiyaçları karşılamak için (Ralf Staiger-Unesco Yayını)

Hayatımızın her alanında kültürel ve sosyal olarak en düşük seviyede olanımızdan görece en yüksek seviyede olanımıza kadar çok fazla önem arzeden
bir fiilin insana neler kazandıracağı, çevresine nasıl etkileri olacağı, toplumun
inşasındaki etkileri vs gibi durumların araştırılması ve sosyo-ekonomik ve en
önemlisi de sosyo-kültürel bağlamdaki ilişkileri elbette ki önem arz etmektedir.
Okumayan bir toplumun araştırmayacağı, araştırmayan bir toplumun üretmeyeceği, üretmeyen bir toplumun hem ekonomik hem de kültürel açıdan bağımlı
hale geleceği aşikardır. Okumayan bir toplumun inşası temelleri çürük bir binaya benzetilebilir. Mesnetsiz ve çürük bir bina elbette ki zamanın, hayatın, çevrenin yıkıcı etkilerine fazla dayanamayacak ve yıkılacaktır. Hayatı daha anlamlı, daha yaşanılır, daha sorgulayıcı kılan ve Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti olan bu
fiilin eksikliği aynı zamanda geçmiş ve gelecek arasındaki bağlantıyı kuramamak anlamına da gelmektedir.
Yaratılmışlar arasından en kapsamlı okumayı gerçekleştiren varlık insandır. İnsan bu yönüyle gelişime değişime açıktır. Yine bu yönüyle güç elde eder
ve çevresine tahakkümde bulunur. İnsana isimlerin öğretilmesi, bilmeyi gerçekleştirmesi ve bilgiyle şeyler inşa edebilmesi onun üstünlüğünü ve farklılığını ortaya kor. Bilme fiili okumayla gerçekleşir. Burada okumaktan kasıt harfleri bir raya getirmek değildir. Maddeyi, varlığı, soyutu ve somutu okuyabilmek
okumanın nihai hedefi olarak anlamayı anlamlandırmayı içermektedir. Anlam
dünyası gelişmiş insan en güçlü olan insandır.
İnsanlar arasındaki iletişimi, estetiği, genel kültürü, söz varlığını, empati
kurma yeteneğini, inovatif düşünmeyi ve daha birçok konuda insanı zirveye taşıyan faydaları olan bu eylemin modern dünyada ne tür sosyo-kültürel problemler sonucunda sekteye uğradığı konusunun sebepleri aşağıda sıralanmaya
çalışılacaktır.
Modern Dünyada Okuma Sorununun Sosyo-Kültürel Nedenleri
Medeniyetin kaynağı olan kültür bilgiye dayanır. Okudukça iç ve dış
âlemlerimizi daha yakından tanıdığımızı, bir taraftan evreni turlarken bir yandan da iç dünyamızı keşfe çıktığımızı fark ederiz.
Yukarıda önemi ve faydaları sayılan ve bu faydaları sağladığından kuşku
dahi duyulmayacak olan okuma eyleminin modern dünyada neden başarılı bir
şekilde topluma mal edilemediği araştırma konusudur. Okuma kültürünün bir
yaşam biçimi olmasında ve ihtiyaç olarak hissedilmemesinde ‘Okuma ve Yazma’ sorununun kimin ya da kimlerin sorumluluğunda olduğunun belli olmamasıdır. Okumamak ve yazmamak sıradan ve basit bir sorun değildir. Etkileri
uzun süre ortadan kaldırılamayan sonuçlar yaratır. Denilebilir ki birçok soruna
kaynaklık etmektedir. Ülkede işlenen suçların, verimsizliğin, yaratıcılıktan
26
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yoksunluğun, durağanlığın, geriliğin, şiddetin temelinde okuma ve yazma becerisinin yeterince gelişmemiş olması bulunmaktadır.
Okumama sorunu aslında hayatı ve gerçekleri okumama sorunudur. Bu
alışkanlığın kazanılmasında en önemli devre çocukluk devresidir. Bu dönem
yaşamın en kritik dönemidir. İnsan bu dönemde kişiliğinin temelini kurar, değerlerini, ilkelerini oluşturur. Bu dönemde dinlediği müzikler, yediği yemekler,
oynadığı oyunlar ve dinlediği masal, öykü, ninniler ileriki yaşlarında onun yapacaklarına ve yapmayacaklarına temel teşkil edecektir.
Çocuk içinde yaşadığı aile ortamında anne-baba ve ailenin diğer bireylerinin sürekli televizyon seyrettiğini ve zamanının büyük bölümünü eğlenceye
ayırdığını görürse yaşamı öyle kodlayıp genelleme yapacaktır. Yaptığı genelleme esas olarak “Aslolan eğlenmektir” düşüncesidir. Bunun için de televizyon
yeterlidir. Bu durum çocuğun ileriki yaşlarda kitap okuyan, sanatla, bilimle,
sporla uğraşan bir kişi olmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Acaba çocuklarımız
dünyaya gözlerini ve beyinlerini açtıkları aile ortamında ne ile besleniyorlar sorusunu cevaplayarak bu sorunlara faydalı reçeteler sunmak gerekmektedir. Çinlilerin bir sözü şöyledir. “İnsan ne yerse odur” Biz beyinlerimizi ne ile besliyoruz? Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklarımızı kitapla ne kadar arkadaş
yapıyoruz? Çocukların sorduğu sorulara ‘senin aklın ermez, büyüyünce öğrenirsin.’ yanıtını verdikten sonra büyüdüğünde merakı sönmüş gençleri görünce
acaba neden şaşırıyoruz?
Hayatımızı şekillendiren bir başka devre ise gençlik çağıdır. Çocukluk hayatı kitabın dışında şekillenmiş ve derslerden, sınavlardan, dershaneden, onu
anlamayan ve sürekli ders çalış diyen anne-babadan sıkılmış bir gençlik modern dünyada aslolan gerçektir. Kendisini anlamayan toplum, doğadan ve doğallıktan koparılmış oyun ve mekanlar, her şeyin çabuk ve hızlı tüketildiği bir
yaşam tarafından kuşatılmış gençlik. Bizim zamanımızda diye başlayıp, şimdiki gençlik okumuyor diye suçlanan gençlik. Öğüt alan ama örnek göremeyen
gençlik. Ders kitaplarının dışında kitapla tanıştırılmayan gençlik. Bu gençliğin
analizini yapmadan, bilimsel bulgulara ulaşmadan ve bir memleket meselesi
yapmadan gençliğin kendiliğinden okumasını beklemek ne kadar akılcıdır? Ne
kadar vicdanidir?
Elbette ki hayat maceramızın doğal akışında son devreyi oluşturan yetişkinlik. Çocukluğu ve gençliği yukarıda sayılan ve sayılamayan nedenlerle okuma ve yazmadan uzak geçmiş bir yetişkinin düzenli olarak okuyup yazan birisi
olması zaten beklenemez. Modern dünya dediğimiz çevrede insanların büyük
bir çoğunluğunun geçim sıkıntısı çekmesi, işten eve yorgun ve bitkin gelen bu
insanların mevcut sıkıntılarını televizyonla atlatma düşüncesi de bunun üstüne
eklenirse mevcut duruma fazla şaşırmamak gerekmektedir. Yalnız yetişkinlerin
şunu unutmaması gerekir. Çocuklarının okuyan ve yazan bireyler olmasını isti27
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yorlarsa bunun yolu onların da okuyup yazmasından ve rol model olarak örneklik teşkil etmesinden geçmektedir. Aksi halde diğer çabalar pek bir işe yaramayacaktır.
Okuyan bir dünyada devletleri yönetenlere ve aydınlara çok büyük görev
düşmektedir. Münevverleri serbest okuma alışkanlığı kazanamayan toplumlarda, düşündüğünü yazan, fikirlerini açıklayan insan da pek az olur. Bu sözü aslında okumadan münevver olunmaz diye de tanımlamak mümkündür. Nitekim
münevver sıfatını taşıyan okuyan, yayan, üreten insanların az olduğu toplumlarda, fikir hayatı ve buna bağlı olarak sanat-bilim-akademi hayatı gelişme gösteremez. Topluma yön verecek ve toplumsal refleksleri harekete geçirecek en
önemli faaliyetler fikir üretmeyen, esen rüzgârlara göre fikir değiştiren kişilerin
inisiyatifine kalmaktadır. Bu ve buna benzer kişiler asla kural ve kaide geliştiremez; günlük siyasi söylemlere göre yön değiştirirler.
Sosyolojik olarak bireylerin okuma alışkanlığı kazanmasında ya da okuma
eylemine olan ilgi seviyelerine etki eden en önemli olgu ise bana göre Öğretmenlik mesleğidir. Hepimizin hayatımızda okul öncesinden yetişkinlik devresine kadar rol-model olarak önemli bir yeri teşkil eden öğretmenlerimizin bu konudaki tutum ve davranışları okuma oranlarının azlığı ya da çokluğu ile doğrudan ilişkilidir. Fikirsiz, idealsiz, insanlarla iletişimi kuvvetli olmayan, pedagojinin kural ve kaidelerini bilmeyen öğretmenlerin toplumun çekirdeği olan çocuklara okuma alışkanlığı kazandıramayacağı ve bu konuda bir sorun niteliği
taşıdığı gerçektir. Eğitmen ve öğretmenlerin fikir üretmeyen, toplumun gerçekleriyle çelişen-çatışan bireyler olmaları okuma problemlerine de yol açmaktadır. Ezberci eğitim sistemlerinde okumama sorunuyla sık karşılaşılmaktadır.
Uluslararası Okuma Derneğine göre (IRA, 2007) etkili okuma öğretmenleri bilgili, stratejik, adaptif ve yansıtıcıdır, yani onlar okuma bilimini anlar, ilgi
çekici ve motive edici öğrenme stratejilerini nasıl kullanacaklarını bilirler. Benzer şekilde, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okuma Paneline göre, ‘Öğrencilere tüm seviyelerde okuduğunu anlama stratejileri öğretmek karmaşıktır.
Öğretmenlerin sadece metin olarak sunulan içeriği sağlam kavraması değil
stratejiler hakkında yeterli bilgiye sahip olarak hangi stratejilerin hangi öğrenciler ve içerik için en etkili olacağını ve strateji kullanımını en iyi nasıl modelleyip öğreteceğini bilmesi gereklidir'.
Elbette ki okuma problemine yol açan etkenlerden en önemlilerinden birisi
ise Televizyon engelidir. Dünyanın koca bir köye dönüştüğü günümüzde televizyon kanallarının sayısının bu kadar artması insanların o kanaldan o kanala
koşuşturmaktan ve bu koşuşturma sonucunda bağımlı olmaktan kitap okumaya,
yazmaya, sohbete maalesef zaman bulamamalarına neden olmaktadır. Televizyonlarda yayınlanan içi boş, kültürel yozlaşmayı artıran, hayatı eğlenceden ibaret sayan programlar, insanların beynini esir almaktadır. Dizilere ve eğlence
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programlarına esir olan ve televizyonların ‘izleyici ve daha da önemlisi tüketici’ rolü biçtiği insanlar bir süre sonra bu yaşam biçiminden kurtulamamaktadır.
İnsanların bu yaşam biçiminden kurtularak hayatın gerçeklerini algılaması, sorgulaması, günlük yaşama olan katkısının artması, üretmesi, fikir çilesi çekmesi
için çok güçlü bir etki yaratacak ve insanları sarsacak bir durumun yaşanması
gerekmektedir. Bu da ancak devletin ve geçerli ve etkili politikalar geliştirecek
STK’ların işbirliği ve eşgüdümüyle önlenebilecek bir durumdur. Peki ya toplum liderleri, kanaat önderleri, tanınmış kişiler, öğretmenler, sanatçılar kitap
okuma, yazma konusunda topluma gerekli önderliği yapmakta mıdır? Özellikle
siyasetçiler kısır tartışmalarla ve içi boş sözlerle toplumun enerjisini ve zamanını boşa harcamaktadırlar. Boş tartışmalara alışan toplum zamanla tembellik,
kabalık ve meraksızlık gibi illet hastalıklara yakalanmakta ve tedavi uygulanmayan bu hastalıklar toplumu gün be gün eritmektedir. Nerede elinde kitaplarla
kürsüye çıkan liderler, trende otobüste, vapurda bilumum mekanlarda kitap
okuyan ve öncülük eden model insanlar.
Okuma bilgi-temelli toplum ve ekonomi için büyük önem taşımaktadır.
Uluslararası çalışmalara göre, sosyo-ekonomik statü bakımından aile geçmişi,
ebeveynlerin eğitim düzeyi, ikinci ya da ek bir dil olarak dili öğrenmek zorunluluğu durumunun öğrencilerin okuma başarısı üzerinde önemli etkileri vardır.
Cinsiyet boyutu da önemli bir faktördür, kızlar erkeklerden daha tutarlı bir şekilde daha iyi performans göstermektedir.
Sosyal etkileşim ve okuryazar topluluklara katılım- evde ve derste, daha
geniş sosyo-kültürel bağlamda- kişilerin motivasyonunu artırmak ve okuyucu
olarak kendi kimliklerinin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Çok okuma deneyimine sahip olmanın yanı sıra, yazılı metinlere kolay erişime sahip olan bireyler okuduğunu anlamayı daha iyi geliştirebilirler. Bu nedenle, öğrencilikten
başlayarak kişilerin okuduklarını anlamalarını geliştirilmesi için eğitim stratejileri oluşturulurken bireylerin geçmişleri ve okuduğunu anlama öğretiminden
faydalanmak için ne derece hazır oldukları dikkate alınmalıdır.
Eğlenmenin amaç haline getirildiği, medya ve iletişim araçlarıyla bu yaşam biçiminin sürekli olarak insanlara doğru örnekler olarak sunulduğu Hedonizm çağında okumak ve yazmak eylemine insanlar ne kadar ikna edilebilir ve
yönlendirilebilir? Her şeye rağmen bu çetin yoldaki engelleri yıkmak için acilen çalışmaya başlamak gerekmektedir.
Teknolojik gelişmeler bağlamında konuyu irdelediğimizde yeni bir sorun
alanını varlığına dikkat etmemiz gerekir. Teknolojik gelişmeler bireyin gelişimine büyük katkılar sunduğu gibi bazı sorunlarında kaynağı olarak kendini
göstermiştir. Bireyin yalnızlaşması, bulunduğu topluma yabancılaşması, yeni
suç türleri farklı istismar alanlarının türemesine sebep olmuştur. Bilgiyi edinmede büyük kolaylıklar sağlamış olmakla birlikte bilginin tüketilmesine de ye29
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ni pencereler açılmasına da yol açmıştır. Kuşaklar arası iletişimin zayıflamasına yol açmıştır.
Teknoloji salt okur yazarlığın gelişmesinde önemli bir eğitim aracı olarak
kurgulanıp okullara eğitim aracı olarak sunulabilir. Bilgiye ulaşmada sağladığı
inanılmaz katkı, bireyi daha farklı kesimlerle etkileşimde merkeze oturtabilmektedir. İlişkileri derinleştirebileceği gibi sığ bir zemine de çekebilir. Sığlık
bireyin anlamlandırma kapasitesini olumsuz etkileyecektir aynı zamanda derinlikli algılama ve inşa süreçlerine girmesine de olumsuz etki edecektir. Okumaların anlam dünyamızı zenginleştirebilmesi temel hedef ise teknolojinin sunduğu imkanları bu doğrultuda planlamak ve eğitim öğretim materyali haline getirmek gerekir.
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Xülasə: Məruzədə AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda kitabxana-informasiya fəaliyyəti və onun inkişaf dinamikası nəzərdən
keçirilmişdir. Ölkəmizdə mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq üzrə oxucuların
kitabxana-biblioqrafiya və informasiya xidməti sahəsində Əlyazmalar İnstitutunun kitabxana işinin müasir vəziyyəti təhlil olunmuşdur.
Açar sözlər: kitab, elektron resurs, internet, ədəbiyyat, təhsil, mütaliə
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun zəngin əlyazmalar fondu Azərbaycan xalqının tarix boyu
formalaşmış fəlsəfi və sosioloji, epik və estetik, tənqid və pedaqoji, elmi, dini
və mifoloji fikrinin obrazlı vəhdəti və üzvi sintezdə ifadəsi kimi ensiklopedik
mahiyyət daşıyan mədəni, mənəvi və intellektual xəzinəsidir. Bu xəzinə Azərbaycan tarixinin önəmli hadisələrini əks etdirən, tarixi şəxsiyyətlərimiz haqqında dolğun və mötəbər məlumat verən, bununla da özündə geniş informasiya
məkanı formalaşdırmış elmi-tarixi əhəmiyyətli mühüm mənbədir.
Yaxın və Orta Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi 1950-ci ildə Azərbaycan Elmlər
Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əlyazmalar şöbəsi əsasında
yaradılmış və 1986-cı ilə qədər Respublika Əlyazmalar Fondu kimi fəaliyyət
göstərən Əlyazmalar İnstitutuna 1996-cı ildə Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi şair və mütəfəkkir Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.
Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun (bundan
sonra - İnstitut) fondu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən birinə çevrilmişdir. Buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından
ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geridə qalmır. Bu
fondun əsasını orta əsr elmlərinin bütün sahələrini - tibb və astronomiya, riyaziy31
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yat və mineralogiya, poetika və fəlsəfə, teologiya və hüquqşünaslıq, qrammatika,
tarix və coğrafiya, bədii nəsr və poeziyaya aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyası təşkil edir. İnstitutun fondunda 40
mindən artıq material vardır ki, bunlardan 12 minə qədəri ərəb qrafikalı əlyazmalarıdır və onlar IX-X əsrlərdə yazılmış və ya üzü köçürülmüşdür.
Bu gün İnstitutun fondunda saxlanılan əlyazmalar yeni demokratik və süveren dövlətimizin inkişafında fəal iştirakçı olan sağlam əqidəli, zəngin mənəviyyatlı və intellektual səviyyəli insanların yetişdirilməsində çox mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bu prosesə səmərəli təsir göstərən amillərdən biri də mətnşünaslıq və
mənbəşünaslıq üzrə kitabxana-bibliorafiya və elmi informasiya fəaliyyətidir. Bu
fəaliyyət cəmiyyətdə bədii-ədəbi, fəlsəfi-tarixi və elmi əsərlərin təbliğinə, oxucuların bu sahələrdə mütaliə mədəniyyətinin formalaşmasına müsbət təsir edir və
elmi-tədqiqatlarının sənəd-informasiya təminatında fəal iştirak edir.
Müasir dövrdə yeni demokratik və suveren dövlətimizin möhkəmlənməsində fəal iştirakçı olan sağlam əqidəli və zəngin mənəviyyatlı insanların yetişdirilməsində çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən milli və ümumbəşəri mənəvi irsin təbliğinə səmərəli təsir göstərən amillərdən biri əlyazmaların, daşbasma kitablarının, tarixi-arxeoqrafik sənədlərin, şəxsi arxivlərin və ümumilikdə mətnşünaslığın
və mənbəşünaslığın kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya sistemidir.
Mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq üzrə kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya fəaliyyəti bu sahələrdə mövcud sənədlər və informasiya tələbatçıları
arasında uyğunluq yaratmaq, müvafiq sənəd kommunikasiyası sistemində informasiya maneələrinin aradan qaldırılmasında səmərəli vasitədir. Bu vasitə insanlarda cəmiyyətin ideyallarına uyğun sağlam şüurlu və estetik zövqə əsaslanan mənəvi tələbat oyadır və bu tələbatın təminatına xidmət etməklə ölkəmizdə
kitabxana işinin inkişafına öz töhfəsini verir. Beləliklə, müasir şəraitdə Azərbaycanda mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq sahələrində kitabxana-biblioqrafiya
və elmi informasiya sisteminin müasir informasiya texnologiyalarına əsaslanan
fəaliyyət kimi yeniləşməsi, onun elmi, sosial və kommunikativ funksiyasının
təkmilləşməsi, struktur quruluşu və nəşr növlərinin zənginləşməsi, nəzəri-metodiki əsaslarının güclənməsi zəruri məsələlərdən biridir.
Müstəqillik illərində dövlətimiz, xalqımız, alimlərimiz, ziyalılarımız qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri – Azərbaycan cəmiyyətinin informasiyalaşdırılmasıdır ki, bu istiqamətdə də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının fəaliyyəti çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu səbəbdən, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının əsas tərkib hissələrindən biri kimi İnstitut müstəqillik dövründə xüsusilə də, son illərdə dövlət əhəmiyyətli bu prioritet məsələnin həyata keçirilməsinə və qarşıya qoyulan mühüm tələblərin icrasına başlamışdır. İnstitut Azərbaycan Respublikasının ən böyük dövlət əlyazmalar fonduna malik
elmi-tədqiqat müəssisəsi, kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq sahə32
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sində yüksəkixtisaslı elmi kadrların hazırlanması üzrə aparıcı elmi mərkəz rolunu oynayan və nəhayət, Azərbaycanda mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq elmlərinin inkişafında
xüsusi xidmətləri olan elm məbədi və mənəviyyat xəzinəsidir.
Bu gün qürur hissi ilə deyə bilərik ki, XX əsrin 50-ci illərindən etibarən
formalaşmağa başlamış mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq üzrə biblioqrafik vəsaitlər sistemi Azərbaycan milli biblioqrafiyasının informasiya potensialının ən
mühüm tərkib hissələrindən birini təşkil edir və ölkəmizdə kitabxana işinin inkişafına öz töhfəsini verir.
Azərbaycan xalqının ədəbi-bədii, elmi-intellektual və ictimai-siyasi fikrinin bizə gəlib çatmış maddi nümunələrinin – türkdilli, farsdilli, ərəbdilli əlyazmaların, daşbasma kitablarının, tarixi-arxeoqrafik sənədlərin, şəxsi arxivlərin
toplanması, sistemləşdirilməsi, kataloqlaşdırılması, qorunması, tədqiqi, nəşrə
hazırlanması və təbliği sahəsində fəaliyyət göstərən İnstitut kitabxana-biblioqrafiya fəaliyyətinə 1950-1960-cı illərdən fondunda qorunan şəxsi arxivlərin elmi təsviri ilə başlamışdır. Belə ki, 1955-ci ildə A. İbrahimovun hazırladığı
“Mirzə Fətəli Axundov arxivinin təsviri”nin nəşr edilməsilə biblioqrafiyalaşdırma prosesinin əsası qoyulmuş, 1961-ci və 1965-ci illərdə Mərziyə Paşayevanın “Cəlil Məmmədquluzadə arxivinin təsviri” və “Cəfər Cabbarlı arxivinin
təsviri”, 1962-ci ildə isə Cənnət Nağıyevanın “Süleyman Sani Axundov arxivinin təsviri” kitabları nəşr olunmuşdur.
60-cı illərdən başlayaraq isə əlyazmaların kataloqlaşdırılması təcrübəsi həyata keçirilmiş, İnstitutun ilk “Əlyazmalar kataloqu” M. Sultanovun və C. Qəhrəmanovun redaktəsi altında 1963-cü və 1977-ci illərdə (iki cilddə) nəşr edilmiş, bundan sonra əlyazamaların kataloqlaşdırılması işinə daha böyük əhəmiyyət verilmiş və bir sıra yeni kataloqlar tərtib edilmişdir.
Müstəqillik dövründə İnstitutda əlyazmaların kataloqlaşdırılması və arxiv
materiallarının biblioqrafik göstəricilərinin nəşri sahəsində xeyli müsbət irəliləyiş olmuş və 2000-ci illərdə burada ərəbdilli əlyazmaların kataloqunun üç cildi,
farsdilli əlyazmaların kataloqunun üç, türkdilli əlyazmaların kataloqunun iki
cildi, Məhəmməd Füzulinin biblioqrafiyası, Xacə Nəsirəddin Tusinin biblioqrafiyası, “Kitabi-Dədə Qorqud”un biblioqrafiyası, Qarabağın biblioqrafiyası,
“Füyuzat” jurnalının biblioqrafiyası, həmçinin C.Nağıyevanın “Yusif Vəzir
Çəmənzəminli arxivinin təsviri” və M.Məmmədovanın “Müslüm Maqomayev
arxivinin təsviri”, eləcə də M.Adilovun “Firudin bəy Köçərlinin şəxsi arxivi”
kitabları nəşr edilmişdir.
Son illərdə ölkəmizdə mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq üzrə kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya xidməti, eləcə də bu elm istiqamətlərində sənəd
kütləsinin biblioqrafiyalaşdırılması prosesi getdikcə təkmilləşmiş, həmin elmlərin mühüm infrastrukturu və ayrılmaz tərkib hissəsi kimi onların inkişafına səmərəli təsir göstərən zəngin sənəd-informasiya bazasına çevrilmişdir. Bu baxım33
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dan göstərilən dövr ərzində Azərbaycanda mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq üzrə
kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya xidmətinin tarixi, təcrübəsi və nailiyyətlərinin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi, bu mürəkkəb prosesin müasir kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq elmlərinin tələbləri səviyyəsində strategiyasının müəyyənləşdirilməsi mühüm nəzəri və təcrübi əhəmiyyət kəsb edir.
İnstitut öz nizamnaməsinə uyğun olaraq “Azərbaycan ədəbi və elmi-ictimai fikrinin bizə gəlib çatmış maddi nümunələrinin (türkdilli, farsdilli, ərəbdilli
əlyazmaların, daşbasma kitablarının, tarixi-arxeoqrafik sənədlərin, şəxsi arxivlərin) toplanması, sistemə salınması, kataloqlaşdırılması, qorunması, tədqiqi,
nəşrə hazırlanması və təbliği” istiqamətində fəaliyyət göstərir. Həmin istiqamətə əsasən İnstitutda “Mətnşünaslıq, elmi-tənqidi mətnlərin tərtibi, ilkin mənbələrin tədqiqi və nəşri”, “Mənbəşünaslıq, tarixi mənbələrin tədqiqi və nəşri”,
“Yazılı materialların dezinfeksiya və konservasiyası. Stasionar və səyyar sərgilərin təşkili” və “Kitabşünaslığın, biblioqrafiyaşünaslığın, kitabxanaşünaslığın
nəzəri və təcrübi məsələlərinin təşkili və tədqiqi” adlı 4 problem üzərində elmitədqiqat və təşkilati işlər həyat keçirilir.
Hazırda İnstitut fəaliyyət istiqamətinin bütün sahələrinin bərpası, yüksək səviyyəyə çatdırılması üçün səy göstərmiş, bu tədbirlər sırasında əsas prioritetlərdən biri kimi kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya xidmətinin yeni mərhələsi başlanmış, müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, İnstitutda kitabxanabiblioqrafiya və elmi informasiya xidmətində iş proseslərinin avtomatlaşdırılması məqsədilə 2014-cü ildən kompüter texnologiyalarının tətbiqinə başlanılmışdır.
İnstitutda kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya fəaliyyəti bir neçə istiqamətdə aparılır: informasiya və soraq-biblioqrafiya xidməti; müxtəlif mövzularda biblioqrafik vəsaitlərin tərtibi və nəşri; soraq-biblioqrafiya aparatının yaradılması və təkmilləşdirilməsi; kitabxana-biblioqrafiya biliklərinin təbliği və s.
Kitabxana-biblioqrafiya fəaliyyətinin və elmi informasiya xidmətinin optimallaşdırılması istiqamətində aparılan işlər nəticəsində kitablar, retrospektiv və mövzu
biblioqrafik vəsaitlər, şəxsi biobiblioqrafik göstəricilər, çap kataloqları, şəxsi arxivlərin təsviri və s. hazırlanır, yazılı biblioqrafik arayışlar tərtib edilir, şifahi arayışlar verilir və bununla alim və mütəxəssislərin daim artan informasiya tələbatı
ödənilir, onlar müxtəlif elmi xarakterli informasiya ilə təmin olunur.
İnstitutda biblioqrafik fəaliyyət əsasən: fondların soraq-biblioqrafiya aparatının
(SBA) təşkili; müxtəlif məqsəd və oxucu istiqamətli biblioqrafik vəsaitlərin tərtibi; biblioqrafik informasiya xidməti; soraq-biblioqrafiya xidməti; tövsiyə biblioqrafiya xidməti;
metodiki iş və məsləhətlər; biblioqrafik biliklərin təbliği; biblioqrafik iş sahəsində elmitədqiqat fəaliyyəti istiqamətlərində aparılır.
Burada fəaliyyət göstərən bütün şöbələrdə biblioqrafiya işi aparılsa da, sırf biblioqrafik fəaliyyətlə məşğul olan 3 şöbə vardır:
– Kitabşünaslıq və biblioqrafiya şöbəsi;
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– Kitabxana və elmi informasiya şöbəsi;
– Elektron resurslar şöbəsi.
Qeyd edilən şöbələr alim və mütəxəssislərə müasir kitabxana-biblioqrafiya
və elmi informasiya xidmətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə 2014-cü ildə İnstitutda aparılmış struktur islahatları çərçivəsində yaradılmışdır. Onların elmi və
təşkilati fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarının, Prezident Administrasiyası rəhbərinin, Nazirlər Kabinetinin, AMEA
Rəyasət Heyəti və Humanitar Elmlər Bölməsinin qərar və sərəncamlarının, şöbələrin “Kitabşünaslığın, biblioqrafiyaşünaslığın və kitabxanaşünaslığın nəzəri
və təcrübi məsələlərinin təşkili və tədqiqi” problemi üzrə illik elmi-tədqiqat işlərinin planının icrasına yönəlmişdir.
İnstitutun “Kitabşünaslıq və biblioqrafiya” şöbəsi kitab, kitab işi və biblioqrafiyanın nəzəri və təcrübü məsələlərinin tədqiqi, şəxsi və mövzu biblioqrafik göstəricilərin tərtibi ilə məşğul olur. Şöbə eyni zamanda, İnstitutun müvafiq
şöbələri tərəfindən hazırlanan biblioqrafik vəsaitlərin, çap kataloqlarının elmi
redaktəsi və müasir dövlət standartlarına uyğun hazırlanmasına nəzarət edir.
Hazırda “Kitabşünaslıq və biblioqrafiya” şöbəsi öz funksiyalarını uğurla
yerinə yetirir: müxtəlif mövzu və şəxsi biblioqrafik göstəricilər tərtib edir. Belə
ki, şöbənin elmi-tədqiqat işlərinin planına əsasən “Biblioqrafiyaşünaslıq: elmin
informasiya təminatı” mövzusu üzrə “Biblioqrafik göstəricilərin tərtibi və nəşrə hazırlanması” işi müvəffəqiyətlə icra olunmuş, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100” adlı biblioqrafik göstəricisinin hazırlanması üçün plan-prospekt
tərtib edilmiş, materialların toplanılması və sistemləşdirilməsi prosesi həyata
keçirilmişdir. “Nizamişünaslıq” biblioqrafik göstəricisinin hazırlanması üçün
Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı haqqında materiallar toplanmış, müvafiq bölmələr üzrə qruplaşdırılmışdır. “Qafqaz əraziləri və xalqlarının nağılları” biblioqrafik göstərisi hazırlanıb çapdan çıxmışdır.
İnstitutun “Kitabxana və elmi informasiya” şöbəsi müəssisənin sənəd-informasiya fondunun müasir çap və elektron ədəbiyyatla zənginləşdirilməsini,
yeni daxil olan ədəbiyyatın kataloq-laşdırılmasını, dövlət təşkilatlarına, müxtəlif elmi idarələrə, alim və mütəxəssislərə kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya xidmətini həyata keçirir. Şöbə İnstituta yeni daxil olan ədəbiyyatın biblioqrafik informasiya bülletenlərini hazırlayır, eləcə də, çap kataloqları və yazılı mövzu biblioqrafik arayışlar tərtib edir, oxuculara şifahi arayışlar verir.
“Azərbaycanda elm və mədəniyyət” adlı biblioqrafik kartotekası ilə işin
aparılması, ümumi xarakterli soraq-biblioqrafik nəşrlər fondunun komplektləşdirilməsi və istifadəsinin təşkili də “Kitabxana və elmi informasiya”şöbəsinin
fəaliyətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Burada “Azərbaycanda elm və mədəniyyət” adlı biblioqrafik kartotekanın, tərtib edilmiş biblioqrafik vəsaitlərin, informasiya bülletenlərinin oxucular tərəfindən istifadəsinin öyrənilməsi istiqamətində də plana uyğun müvafiq elmi-tədqiqat işləri aparılır.
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Kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya fəaliyyətinin yüksək səviyyədə həyata keçiril-məsinin əsasını mükəmməl informasiya-axtarış aparatı təşkil
edir. İnstitutun sənəd-informasiya fondunu məqsədyönlü və müxtəlif baxımdan
dolğun və elmi cəhətdən açılmasını təmin edən, oxucuları maraqlandıran mövzular və məsələlər üzrə ədəbiyyatın seçilməsi işlərini reallaşdıran kitabxananın
elmi əsaslarla qurulmuş kataloq və biblioqrafik kartotekalar sistemindən ibarət
informasiya-axtarış aparatıdır.
İnstitutun sənəd-informasiya fondunun soraq-biblioqrafiya aparatı 2 hissədən ibarətdir: soraq və biblioqrafik nəşrlər fondu; kataloq və kartoteka sistemi.
Bununla belə, mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq işinin məqsəd və vəzifəsindən,
əlyazmaların dil, zaman və mövzu xüsusiyyətlərindən asılı olaraq İnstitutun sənəd-informasiya fondunun soraq-biblioqrafiya aparatının aşağıda göstərilən
özünəməxsus spesifik xüsusiyyətləri vardır: Əlyazmaların və şəxsi arxivlərin
xronoloji kataloqu; Əlyazmaların sistemli kataloqu; Əlyazmaların və müasir
çap əsərlərinin əlifba kataloqu; Rəqəmsal əlyazmaların əlifba kataloqu; Əlyazmaların və müasir çap əsərlərin dil kartotekası; Əlyazmaların və müasir çap
əsərlərinin mövzu kartotekası;Dövrü mətbuat və ardı davam edən nəşrlərin
kartotekası; Əlyazmaşünaslıq, mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq üzrə ümumi xarakterli soraq-biblioqrafik nəşrlər fondu; Əlyazmaşünaslıq, mətnşünaslıq,
mənbəşünaslıq və digər mövzularda ödənilmiş arayışlar fondu.
İnstitutun sənəd-informasiya fondunu əks etdirən informasiya-axtarış aparatını qeyd etdiyimiz kimi 9 adda ənənəvi kataloq və kartoteka təşkil edir ki,
burada dünya xalqlarının 20-dən çox dilində nəşr edilmiş 500.000 artıq informasiya daşıyıcısı: əlyazma, kitab, dövrü və nəşri davam edən ədəbiyyat, nadir
və qiymətli nəşrlər, sovet dövrünə qədərki dövri nəşrlər, dissertasiya və avtoreferatlar, fotosurətlər, qəzetlər, görkəmli alimlərin şəxsi kolleksiyaları və s. haqqında biblioqrafik məlumat əks olunmuşdur.
Burada alim və mütəxəssislərə həyata keçirilən kitabxana-biblioqrafiya və
elmi informasiya xidməti çoxcəhətli və olduqca rəngarəngdir. Bu ilk növbədə
oxucu tərkibinin müxtəlifliyindən irəli gəlir. Buna görə də, burada elə bir kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya xidməti sistemi yaradılmışdır ki, təhsil
səviyyəsindən və ixtisasından asılı olmayaraq bütün oxucular ondan istifadə
edə bilir. Burada alim və mütəxəssislərə kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya xidməti göstərməzdən əvvəl onların sorğu və marağı hərtərəfli öyrənilir. Çünki, hər bir oxucunun mütaliəsini düzgün istiqamətləndirməkdə bu öyrənmə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq üzrə tələbatçılara göstərilən biblioqrafik
xidmət İnstitutun kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Onun başlıca istiqamətləri soraq-biblioqrafiya və biblioqrafik məlumat xidmətləridir.
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Soraq-biblioqrafiya xidməti məlumat tələbatçılarının birdəfəlik sorğusu
əsasında olan biblioqrafik xidmətdir. Məlumdur ki, oxucu-sorğu-cavab bu xidmətin əsas prosesidir. Birdəfəlik sorğunun ona verilən cavabın mövcudluğu soraq-biblioqrafiya xidmətinin xarakterik və məcburi xüsusiyyətidir. Oxucu sorğularının yerinə yetirilməsi keyfiyyəti İnstitutun əlyazmalar, müasir çap əsərləri və elektron nəşrlər fondunun tamlığından, müxtəlif fondları özündə əks etdirən soraq-biblioqrafiya aparatının təşkilindən, biblioqraf-əlyazmaşünasların ixtisas səviyyələrindən, onların fondların zəngin ədəbiyyat resursları ilə tanışlığından və bu istiqamətdə respublikanın digər yaxın profilli təşkilatlarının biblioqrafik işinin əlaqələndirilməsindən asılıdır.
İnstitutda bir sıra sorğulara biblioqraf mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq üzrə
soraq-biblioqrafiya aparatından istifadə erməklə operativ cavablandırır. Əgər
arayış oxucunun iştirakı ilə yerinə yetirilirdə, bu halda o, biblioqrafik biliyinin
artırılması məqsədilə biblioqrafik axtarışa cəlb olunur. Lakin İnstitutun biblioqrafik təcrübəsində elə sorğular da vardır ki, onların yerinə yetirilməsi zamanı,
biblioqrafik mənbələrə baxmaqla kifayətlənilmir, digər kitabxanalarla, elmi
müəssisələrlə və mütəxəssislərlə məsləhətləşmələr aparılır.
İnstitutun kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya xidmətinin təhlili
göstərir ki, mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq üzrə sorğuların məqsədi olduqca
müxtəlifdir: elmi iş, mühazirəyə hazırlıq, şəxsi təhsil, tədris işi və s.
İnformasiya-axtarış aparatının – kataloq və kartoteka sisteminin təkmilləşdirilməsi prosesi sürətləndirilir: yeni ədəbiyyatın əks etdirilməsi ilə onların
zənginləşdirilməsi həyata keçirilir, respublikada və dünyada baş verən mühüm
hadisələri əks edən yeni bölmələr və rubrikalar açılır, kataloq və kartotekaların
təkrar redaktəsi aparılır.
Kitabxana-biblioqrafiya xidmətinin istiqamətlərindən biri – ədəbiyyat
fondlarının təbliğ edilməsidir ki, fondların təbliğ edilməsinin formalarından
olan ədəbiyyat sərgilərinin təşkili və bu sahədə İnstitutda aparılan işlərin fəallaşdırılmasına ciddi diqqət yetirilmişdir. Keçirilən sərgilər ictimai-siyasi və b.
mühüm hadisələrə, elmi nailiyyətlərə, alim, şair və yazıçıların, görkəmli elm və
mədəniyyət xadimlərinin yubileylərinə, beynəlxalq və respublika səviyyəli
konfrans, simpozium, seminar və b. həsr olunmuşdur.
Bilindiyi kimi, informasiya və elmi biliklər elmi-texniki və sosial tərəqqinin
mühüm amillərindən birinə çevrilmişdir və bu gün sivilizasiyanın inkişafında
müəyyənedici rol oynayır. Qlobal informasiyalaşdırılmış cəmiyyətin planetimizdə formalaşması prosesi inkişaf edir, eyni zamanda, elmi-tədqiqat müsəssisələrinin kitabxanalarının missiyası dəyişir, oxuculara xidmətdə müəyyən informasiya
fəzasının yaradılması tələb olunur. Elə buna görə də İnstitut və burada çalışan
peşəkar mütəxəssislər müəssissənin kitabxanasını dünyada inkişaf etmiş ölkələrin kitabxanaları səviyyəsinə qaldırmasına səy göstərərək, müasir texnologiyala37
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rın tətbiq edildiyi informasiyalaşdırma mərhələsinə qədəm qoymuşlar.
Bu gün İnstitutda biblioqrafiya və elmi informasiya xidməti kompüter texnologiyalarının istifadəsi ilə – oxuculara «retro» rejimində müxtəlif parametrlərlə informasiya axtarışı aparılır, İnternet şəbəkəsinin elektron informasiya ehtiyatlarından istifadə edərək, İnstitutun əməkdaşları tərəfindən hazırlanan çap
məhsullarının: kitab və monoqrafiyaların, biblioqrafik informasiya xidmətində
ən mühüm vəsaitlərdən olan və oxucular tərəfindən geniş istifadə edilən retrospektiv, mövzu və şəxsi biblioqrafik göstəricilərin, çap kataloqlarının, şəxsi arxivlərin təsviri, yeni daxil olan kitabların, dövri və nəşri davam edən ədəbiyyatın biblioqrafik informasiya göstəricilərinin və s. yığımı və çapa hazırlanması
prosesləri yeni texnologiyaların tədbiqi vasitəsilə həyata keçirilir.
İnstitutun “Elektron resurslar” şöbəsi fondlarda saxlanılan əlyazmaların və
əski çap kitablarının müasir informasiya vasitələrinin tətbiqi olu ilə elektron
kataloqunun, elektron kitabxanasının yaradılması işi ilə məşğul olaraq, rəqəmsallaşdırılmış əlyazmaları uzunmüddət saxlanması və istifadəsi üçün multimediya disklərinə köçürür. Eyni zamanda İnstitutun rəsmi elektron səhifəsi olan
“www.elyazmalarinstitutu.com” veb saytının optimal kontentini formalaşdırır
və onun aktuallığını və qorunmasını təmin edir.
2015-ci ildə İnstitutun fondunda saxlanılan əlyazmaların (türk, ərəb, fars
dilli əlyazmalar) elektron kataloqunun formalaşdırılması məqsədilə “ИРБИС64” avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi (AKİS) şöbədə kompüterlərə yüklənmiş, AKİS-in işçı yerləri və serveri quraşdırılmış, şəbəkə yaradılmışdır. “ИРБИС-64” Avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi yenilənmiş, yəni düzəlişlər və əlavələr edilərək son versiyası tətbiq olunmuşdur.
Dünya informasiya sistemində İnstitutun kitabxana-informasiya resurslarının təbliği, dövlətlərarası ədəbiyyat və informasiya mübadiləsinin dinamik inkişaf xüsusiyyətlərinin tədqiqi və həyata keçirilməsi, xarici ölkələrdə Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı mənbələrin müəyyənləşdirilməsi, əldə
edilməsi, tədqiqi və təbliği istiqamətində tədbirlər də genişləndirilir.
İnstitutda aparılan tədqiqatların istiqamətlərinə müvafiq yerli və xarici çap
və müasir informasiya daşıyıcıları ilə fondların komplektləşdirilməsi, fondların
formalaşdırılması işinin davamlı şəkildə inkişafı, azərbaycanşünaslığı inkişaf
etdirmək məqsədi ilə ölkəşünaslığa, diyarşünaslığa dair materiallarla fondların
zənginləşdirilməsi, ölkəşünaslığa dair dünya kitabxanalarında saxlanılan ədəbiyyatın və əlyazmaların müəyyənləşdirilməsi, onların çatışmayan nüsxələrinin
Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi məqsədi ilə müvafiq layihələr həyata
keçirilir, xarici və yerli elektron tammətnli məlumat bazaları əldə edilir.
Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, müasir mərhələdə İnstitutda kitabxanabiblioqrafiya və elmi informasiya xidməti sahəsində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin mövcud istiqamətlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən təd38
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birlər, mətnşünaslıq və mənbəşünaslıq elmlərinin informasiya potensialının optimallaşdırılmasını, sahə üzrə alim və mütəxəssislərə göstərilən kitabxana-informasiya xidmətinin modernləşdirilməsini, beynəlxalq standartlar səviyyəsinə
çatdırılmasını və inkişafını təmin edəcəkdir.
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Библиотечно-информационный деятельность Института рукописей
имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана
Резюме: B статьи были изучены обучение и продвижение ценностей
культуры и искусства библиотечной науки и научно-информационной
поддержки деятельности Фонда, ее развитие информационных ресурсов
Института рукописей имени Мухаммеда Физули НАН Азербайджана.
Достижения Института в последние годы, эта область имеет существующие недостатки и принять необходимые меры для их решения,
предложения были выдвинуты в будущем.
Ключевые слова: книги, электронные ресурсы, литература, образование,
чтение
The organization of the library and scientific information activity in the
Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli of ANAS
Abstract: The article were studied of The Library and Information activity
Institute of Manuscripts named after Mahammad Fuzuli of ANAS, 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 Institute's achievements in recent
years, this area has the existing shortcomings and take the necessary measures
to resolve them, the proposals were put forward to the future.
Key words: book, electronic resource, literature, education, reading
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MIDDLE EASTERN AND CAUCASUS COLLECTIONS
AT THE UCLA RESEARCH LIBRARY
Thank you all for being here. I would first like to thank our hosts of the
Azerbaijan National Library for inviting me and all of our distinguished
colleagues from libraries throughout the world to participate in the Baku
International Book Fair and this scientific conference.
I'm David Hirsch, The Librarian for Middle Eastern, Central Asian, South
Asian and Jewish Studies at UCLA. I have been at UCLA for over 28 years
and today I will be talking mainly about traditional and new trends in
collecting Middle Eastern Studies materials.
a. Intro to UCLA Library
For those of you who are not familiar with UCLA, it is ranked 16th in The
Times of London's World University Rankings 2015-2016 and 8th in the US
News & World Report's Global Rankings 2016. As of this fall, it has a total
enrollment of 43,301students (29,585 undergraduates and 12,323 graduate
students and 1393 medical interns and residents).
UCLA Library has consistently been ranked among the top ten academic
research libraries in North America. It is comprised of 10 major libraries and
11 library-wide departments. There are also 12 affiliated library units on
campus. The current number of titles in the library is over 14 million and the
current number of volumes is close to 13 million.
b. Intro to Middle Eastern materials
With regard to the Middle Eastern collections, our Arabic collections
currently number over 100,000 titles from the Arab world and the Mahjar, or
Diaspora, about 25,000 titles in Persian, again from Iran and the Iranian
Diaspora, approximately 35,000 titles in modern and Ottoman Turkish. We also
collect in less commonly studied Middle Eastern languages such as Syriac and
Kurdish. We of course also collect materials ABOUT the Middle East in
English, French, Spanish, Italian, German, Russian, etc. The materials that we
collect include books, pamphlets, journals, newspapers, posters, broadsides,
photographs, microforms, sound recordings, videotapes, and electronic databases
and more recently even captured websites. The library also has a substantial
40

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
collection of original Arabic, Persian and Ottoman Turkish manuscripts
While the library had a few books in Middle Eastern languages here and
there, the UCLA Library did not start collecting in any systematic way until
1956 when the library hired Dr. Miriam Lichtheim as a full time Near East
Bibliographer. In 1957 the University established a Center for Near Eastern
Studies and faculty teaching in the related languages and disciplines. As UCLA
got a comparatively late start in collecting Middle Eastern materials, they
found that the quickest and easiest way to build a substantial collection would
be to buy large collections from private individuals and institutions. Dr.
Lichtheim continued in her position until her retirement in 1972 at which time
she was succeeded by Mr. Dunning Wilson. Mr. Wilson, with several years
experience living in Afghanistan and Iran, placed special emphasis on building
the libraries collections in these areas.
c. Intro to Acquisitions Department
Acquisitions, or more accurately, the Print Acquisitions and Share Print
Services Department is responsible for all analog acquisitions of library
materials for eight library units on campus. The department handles all approval
plans, firm orders, and all other print materials, including but not limited to
monographs and serials. Gifts & Exchanges as another method of acquisition is
also part of Print Acquisitions. And last but not least, technical processing of
LCCoop operations as also known PL480 is handled by the department.
II. Selection [15 mins total]
a. Differences between Area Studies/General Acquisitions
According to the most recent stats from ARL annual statistics 2012-2013
published in December, 2014, the UCLA library is ranked as 7th in terms of its
size of volumes and ranked as 2nd research library in terms of distinct titles
held. Another recent report from the library information technology office
states that 416 different languages and dialects are represented in the library's
collection. This number implies little over 85% of what OCLC WorldCat
shows. In building such a remarkable collection, area studies librarians and
print acquisitions constantly exhaust all possible methods of acquisitions.
However, the acquisition of most area studies materials present many
challenges and unique opportunities not present with most mainstream
western-language materials. Teaching and research materials from and about
western world can easily be acquired through approval plans and online
ordering sites, and of course well-established vendors and library services
provided by them. However, with respect to non-western area studies,
identifying and acquiring such materials can be very problematic. For instance,
not all materials are available through regular vendors. Online ordering and
automated processes are not widely available for most materials acquired from
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the Middle East and Southeast Asia. Another major issue occurs with payment
methods that is used. Assuming that most of these vendors don’t have bank
accounts in the US, overseas check payments are increasingly becoming
unpopular due to transaction fees incurred by foreign vendors and thus they are
requesting more and more wire transfers.
That being said, however, LC Coop with its numerous field offices has
become one of the most effective and reliable method of acquiring materials
for area studies for many regions of the world.
b. LC Cooperative Acquisitions Program - [3 mins total]
In addition to acquiring collections, the library began collecting new
Arabic materials systematically beginning in the late 1950's.
Arabic books were initially acquired through the Library of Congress field
office in Cairo as part of the PL-480 program. I don’t know how many of you
are familiar with the PL-480 program, but the basic premise was that the US
government sold grain to various countries and they were unable to pay in hard
currency so the US government offered them the opportunity to pay for the
grain with books! In the beginning they concentrated mainly on Egyptian
imprints but the books were supplied to US libraries at no cost. Later the
libraries paid only the postage. Now we pay for the books, the postage and
variable overhead charges.
Established in 1963, LOC Field Office in Cairo functions as a regional
center for processing materials acquired from countries in the region of the
Middle East and North Africa. Countries covered are Algeria, Bahrain, Egypt,
Gaza, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman,
Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates,
West Bank and Yemen. The Library of Congress acquires for itself as well as
24 other US libraries, almost all of them university libraries.
c. Vendors
In addition to acquisitions through the LC Cairo Office, UCLA also began
acquiring Syrian and Lebanese imprints from Sulaiman’s Bookshop in Beirut.
The proprietor, Mr. Mohamed Sulaiman was himself a trained librarian from a
Masters Degree in Library Science from the University of Michigan. His sons
Wassim and Bassem, continue to supply use with Lebanese and Syrian
imprints to this day.
We began acquiring Iraqi books from the Muthanna Book Shop in Baghdad
in the 1960’s as well. With the exception of some years when it was forbidden
for American libraries to buy anything from Iraq, we have been purchasing Iraqi
imprints from three generations of the Rajab family to this day.
Egyptian imprints are currently acquired through Leila Bookshop in Cairo.
They have also recently begun to supply us with Jordanian and Kuwaiti imprints.
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For Morocco we deal with the Center for Cross Cultural Learning in Rabat
and for Tunisia with Espaces Carthage in Tunis.
For Saudi Arabia we deal with Mr. Ali Al-Ghadban in Jeddah.
For Syria with Mr. Maher Bader in Lattakia. He is surprisingly still able to
supply us with Syrian imprints.
For the West Bank publications we deal with Mary Fasheh in Ramallah.
There are also Arabic books published by the 1948 Arabs and those are
supplied by Andromeda Books in the Arab village of Ibillin near Haifa.
The Library of Congress supplies us with publications from Sudan, South
Sudan, Algeria, Libya and Mauritania.
Iranian imprints are now acquired from a variety of vendors. Iran
publishes more books per year than the entire Arab world combined.
In addition to a vendor in Tehran who Persian and Arabic language
materials from Iran, we also have a supplier in Sweden who supplies us with
Persian language imprints from Europe and another vendor, a retired librarian,
who supplies us with Persian language books from the US and Canada.
We currently acquire materials most of our Turkish materials through our
vendor Libra Books in Istanbul. Turkey also publishes more new titles per year
than the entire Arab World combined.
Vendors are our eyes and ears on the ground. I can ask them to search for
individual publications and sometimes they suggest materials to us.
Most of our books are selected by the vendors based on a profile that we
supply. We specify that we are interested in books relating to language, literature,
history and the social sciences. We do not collect materials in the hard sciences
and with very few exceptions, we do not collect translations into Arabic or other
Middle Eastern languages. Each vendor has an annual budget to work with.
i. Acquisitions Role
As to Print Acquisitions role, the department receives and processes all
approval plan and firm order shipments from the Middle East and Southeast
Asia. Staff with foreign language skills brings a record from OCLC if available
or creates a temp record by romanizing each title. Thanks to staff with Mideast
language skills, romanization has never been a problem, except with Armenian
materials, but Southeast Asian approvals or firms or items here do constitute a
processing problem due to the lack of SEA languages in the library. As to the
payments, we have been sending check payments, as I indicated earlier, but
due to the increasing transactions fees that vendors end up paying, we have
been issuing more and more wire transfers every year.
d. Gifts & Exchanges
i. Middle East - DAVID
We have a variety of exchange programs with various libraries throughout
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the Middle East, especially in the Gulf and North Africa. More often than not,
the libraries present the materials to the UCLA library as a gift as a means of
diffusing knowledge and culture to other parts of the world. We are extremely
grateful to the National Library in Abu Dhabi for its generosity over the years
and the Sharjah Department of Information and Culture, Qatar Ministry of
Culture, among many other organizations and individual publishers such as
Kuttab and Al-Misbar, al-Mezmaah in the UAE `and that have generously
enriched our collections over the years. I know that we now have over 3000
cataloged UAE titles in our collections. While we are not normally able to
reciprocate by sending books, we are often able to help by supplying scanned
journal articles that are not easily available in the Gulf.
The National Library of Iran, National Library of Algeria, Turk Tarih
Kurumu also supply us with gift materials. We have recently begun exchange
programs with Istanbul Sehir Universitesi and Marmara Universitesi in Turkey.
ii. Acquisitions Role
Besides processing all gift paperwork and acknowledgments of donors,
Gifts & Exchanges do receive all gift materials from librarians after they make
their location and retention decisions on each piece. Once in technical services,
we triage them according to their specific languages and route them to
cataloging department for further processing.
e. Acquisitions Trips
i. Middle East
Acquisitions trips are of critical importance to area studies librarians. They
provide us with an opportunity to expand our networks. Contacts made in the
field can help us identify and obtain publications not available through our
vendors and are often useful to our students and faculty members when they
are traveling to the regions. and to make sure that our vendors are doing a good
job.Travel in search of Diaspora materials in Western Europe and other parts of
the world will also yield publications not available through our normal
European vendors as they are not normally familiar with our languages and the
diaspora publications are not available through standard sources. You might be
surprised to know, for instance, that there are both Arab and Iranian Diasporas
with their own publications in Malaysia and a Filipino Diaspora in the United
Arab Emirates with publications in Tagalog.
ii. Acquisitions Role
Acquisitions trips are one of most problematic areas from print
acquisitions perspectives. While the shipment may arrive late and without a
paperwork or invoice, area studies librarians use their institutional credit card
to purchase some unique materials. Processing of as we call them pro-card
purchases require some delicate coordination and synchronization among
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librarians, the vendor/shipper of purchased materials and acquisitions staff, and
timely submission of all paperwork to library business services so that
librarians won't get charged finance fee for their purchases. That being said,
however, such trips do result in unique materials and the development and
enlargement of local contacts and networks.
III. Electronic/Digital Resources
While publishers and aggregators in the US and Europe are now making
more and more new publications as well as older materials available online,
there is still relatively little e-content available for area studies, including the
Middle East.
There are however a few major databases available for Middle Eastern
Studies and a few new initiatives for Arabic e-books, both recent and
antiquarian. Some are freely available and some are fee-based. Some are in
western languages and some are in vernacular Middle Eastern languages.
Brill offers a wide variety of resources for Islamic Studies such as the
Encyclopaedia of Islam and the article database, Index Islamicus, among others.
Cambridge Archive Editions online offers a wide variety of historical
primary resources online (I am sure you all have undergraduate students asking
for primary sources and of course they want them in English) ... they offered
them in hard copy for many years but now they are offering them online.
As for corpuses of online texts, New York University in Abu Dhabi has a
new initiative called Arabic Collections Online and the King Abdulaziz Library
in Saudi Arabia has an Arabic Digital Library project. Both initiatives are
freely available at this time.
Gale Group now has a new product called Gale Early Arabic Printed
Books which includes over 4000 digitized early Arabic texts from the British
Library. This project is distinctive in that it offers OCR of the Arabic texts and
full text searching.
New Areas of Collection
UCLA has recently begun to collect graphic novels and comics from the
Arab world and Turkey. There are many types of comics and graphic novels.
There are both new and old, for children and adults, Arabic, English and
French (all published in the Arab world and some in France. Algeria is the
graphic novel capital. Some are original and others are translations or
adaptations from Western languages. There is also Arabic Manga. Graphic
novels and comic books are also now used in university curriculums as they
may shed light on history, social and economic issues, gender, etc. and present
these topics in an engaging style.
Zines/Fanzines
Another recent area of interest is Zines or Fanzines. Zines are most
commonly small-circulation, self-published works of original or appropriated
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texts and images often reproduced via photocopier. They are normally issued in
runs of less than 1000 copies but often less than 100.
In 2016-2017 I engaged in a project to collect and document as many as
possible of the existing zines (or “fanzins” as they are known in Turkey),
establishing an online descriptive record for each title, and completing a
standard bibliographically accurate cataloging record for each title. My initial
investigation and contact with fanzin editors led me to estimate that a minimum
of 200 Turkish fanzins exist and that the earliest fanzins in that country date
back to the 1990’s. These publications are mainly published in Turkish and
Kurdish. A smaller number of the fanzins are issued in miscellaneous
languages including Arabic, English, Armenian and French. Most are actually
published in Turkey but there are a few published in other countries such as
Northern Cyprus, the US, Germany and Austria
Academic interest in zines has grown in recent years (UCLA has a Zine
Curator, and the ALA conference book exhibits regularly feature a Zine
pavilion, but Turkish zines have been largely ignored both in the US and in
Turkey. Before I began the project OCLC listed only one Turkish zine title
(which happened to be held at UCLA). UCLA’s substantial zine collection
holds only one Turkish zine which is not individually cataloged. UCLA faculty
and Middle East Librarian colleagues have displayed interest in my research
and I would expect to present on the topic at future Middle East
IV. Consortia [1 min] - DAVID
a. AMP programs. The Center for Research Libraries (CRL) in Chicago
sponsors consortial preservation programs for all area studies groups. These
include CAMP (African Studies), SAMP (South Asian Studies) , SEAMP
(Southeast Asian Studies), LAMP (Latin American Studies), MEMP (Middle
Eastern Studies), SEEMP (Slavic and East European Studies) Through these
programs, we are able to microfilm or digitize a wide variety of newspapers
and ephemeral publications. Decisions are based mainly on the publications'
scarcity and potential scholarly use. The microfilms are then housed at CRL
and digitized publications are hosted on CRL's website.
AZERBAIJAN
UCLA began collecting Azerbaijani materials in the 1960’s with the arrival
of Prof. Andras Bodrogligeti from Hungary. He was a specialist in all Turkic
languages and offered intensive summer courses in Uzbek and Azeri languages in
addition to teaching all other Turkic languages from Kirghiz to Bashkir.
We acquired Azerbaijani materials through the Russian vendor,
Mezhdunarodaia kniga and through various exchange partners. We look
forward to fruitful cooperation with the National Library of Azerbaijan.
Our collections currently include about 4000 Azerbaijani publications in
Cyrillic, Arabic and Latin scripts.
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NEW TRENDS IN LIBRARY-INFORMATION SERVICES
RENDERED TO THE EXTERNAL USERS
OF ADA UNIVERSITY LIBRARY
Abstract: In this paper the modern types of the library-information
services are listed with the usage of theoretical thoughts on this issue, and
the role and the place of the participants (users and information
specialists) of this library activity are defined. Later the data retrieved as
a result of statistical and analytical study of the services provided to the
external users at the ADA University Library is described graphically.
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service, information literacy, library users, user categories, information
specialist
Libraries and other information institutions are gaining more vitality and
importance in the age of information which our current century with its high
technologies is characterized, and the daily life of people cannot be imagined
without information.
The history of libraries can be traced back five thousand years, and ancient
libraries can be categorized into four groups: government, religious,
commercial, and private or family libraries. (Grover, Greer, & Agada, 2010)
Though the libraries in ancient times were created only as places for
storing and preserving the books and manuscripts, as the time passed these
missions evolved and the new library functions were created and added to the
primary ones.
Main functions of modern library and information services rendered to
users are as follows:







Bibliographic/archival function;
Educational function;
Cultural function;
Research function;
Informational function;
Recreational function. (Grover et al., 2010)
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The listed functions are very essential in terms of improvement of service
activities in a library and lead to development of different kinds of libraryinformation services.
Modern types of library-information services include, but not limited to:
















Circulation and renewal of the books and other physical library materials;
Reference and information services;
Building course reserves collection (in academic libraries);
Interlibrary loan (ILL) services;
Organization and holding of information literacy sessions;
Online consultation services;
Managing the use of group study rooms;
Computer and internet/wi-fi services;
Printing, copying and scanning services;
Digitizing services;
Binding services;
Membership services for external users (mostly in academic libraries);
Organizing meetings with famous writers and poets;
Organizing book discussion clubs;
Holding book presentation events, etc. (Məmmədova, 2016)

The digital age is transforming the field of library and information science
and is redefining the profession of librarianship, creating a new generation of
librarians who are embracing a new world of career opportunities in our
information-rich society. And the world is starting to notice this new breed of
librarian. Main soft skills and abilities that are important for success in the field
of library and information services are as follows:









Ability to communicate (both written and verbal);
Flexibility/adaptability;
Problem-solving/ analytical skills;
Customer service skills;
Ability to work in collaboration/be a team player;
Motivated/enthusiastic approach to work;
Ability to be innovative/creative;
Leadership capability. (Lawson, Kroll, & Kowatch, 2010)

The listed skills and abilities are essential in meeting user needs and
expectations, which is broad and deep in terms of diversity, especially in
academic libraries, one of the main libraries by type.
The user segments of an academic library cover:
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Support staff;
International students;
Students with disabilities;
Collaborative provision users;
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 Academics and researchers;
 External customers. (Gannon-Leary & McCarthy, 2010)

It is important to assess the quality of the rendered library and information
services when it comes to evaluating the results of the spent resources, efforts
and funds.
Library assessment involves a variety of methods including user satisfaction
surveys, observation, focus groups, and usability studies, as well as routine
collection of operational data. Library metrics are measurements of inputs and
outputs of facilities, collections, and services: how many, how much do they cost,
and how well are they used. Statistics can provide a sound basis, if collected and
reported accurately, upon which to make informed decisions. (Reviewing the
academic library: a guide to self-study and external review, 2015)
ADA University Library, being an academic by type renders different
kinds of library-information services to its internal and external users.
External users’ segmentation of an academic library includes visiting professors,
research scholars, students of the other universities, members of the community and
other users who need resources for their research papers and/or studies.
As a result of analysis of the data described on the visitor request forms of
the external users of ADA University Library, quite interesting statistical
information has been retrieved. The request form has been compiled in a form
of questionnaire containing questions about the users’ library usage skills,
previously visited libraries and browsed online databases and e-libraries, users’
research areas by specifying the title of their research topics etc.
Guest Users’ Policy and Procedures, as well as the guest users request
form for online submission are available through the website of the ADA
University Library: ada.edu.az/library ("Guest Users Policy and Procedures /
ADA University Library,")
After online submission of the visitor request form, the requestors are
contacted for further procedures and invited to the library for finalizing their
membership registrations. They are required to submit the copy of their
national ID cards or passports.
Generally, memberships cover the period of 3 months, in the end of which
the users may ask for renewal, if needed.
During 2015-2016 academic year, ADA University Library rendered
library and information services to 281 external users, 75 out of which were
renewed memberships. 142 of them were women, while 139 were men by
gender. 25 of the served users were the citizens of different foreign countries,
while the rest were the Azerbaijani citizens with different educational
background studying in the local and international universities.
Not all of the visitors were students or researchers of different universities, but
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also some of them, who
were working in various
organizations, used the
library services in order
to
develop
their
professional
skills.
Some users were both
studying and working at
the same time. (See the
chart 1) (Məmmədova,
2017)
The top 10 ranking
of the local and
international universities where the visitors of the ADA University Library were
studying or had graduated from have been determined according to the data derived
from the request forms (See the charts 2, 3)
The academic statuses of the guest users sharply differ from each other.
They comprise the various ranges of degrees. During the report year the
academic statuses of the external users.
were: Postgraduate students – 6; PhD students – 49; Researchers – 18;
Graduate students – 150; Undergraduate students – 44; Others (this category
includes the users not falling under the above-mentioned categories, such as
high school pupils, students on academic leave (mainly ADA University
students) and others) – 14 (See the chart 4). (Məmmədova, 2017)
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To the question “Where did you get information about ADA University
Library?” approximately 36.57% of the respondents answered that they heard
about the library from their friends, 25% indicated that they got the information
from the website of the library, 3.36% of the users knew about the library from
social networks, mainly from Facebook, and the 25.37% of the users chose the
“other” option by specifying the source of information, great share of which is
owned by the ADA University trainings, as well as ADA Executive Education
training courses held for the individuals and/or for corporate employees. About
9.70% of the respondents chose more than one answer. (See the chart 5)
(Məmmədova, 2017)

The second page of the Guest User Request Form is in the form of
questionnaire and includes questions about main aspects of the library usage
activity, such as what library resources and services are required, the possessed
library usage skills, e-library and e-database usage habits, the area of research,
the title of the research topic, needed period of time for the current research,
etc. The main areas of the conducted researches have been grouped and ranked
by percentage according to the data retrieved from the submitted request forms
(See the chart 6):
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The researches on the above-mentioned generalized subjects have been
differentiated with various research categories, which were marked by the
users according their needs: Master or PhD theses researches, professional
development researches inspired by the career development opportunities,
preparations for degree programs, i.e. preparation for IELTS, TOEFL, GRE,
GMAT and other exams; or preparation for specialty exams, such as, ACCA,
CFA, FRM, CIMA certification exams, and etc.
Approximately 43% of the respondents (47 out of 110) expressed their
need for library resources by indicating that they had researches related with
their professional development projects. The PhD students, who were
conducting thesis researches, took the second respectable place with 19%. The
next places were distributed among other categories with slight differences.
(See the chart 7)
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The library resources required by the visitors cover the different types of
information sources and service ranges. (See the chart 8)
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To the question about resource-searching skills and e-library, e-catalog
using habits the 75% of the respondents replied positively by specifying the
names of e-catalogs and e-databases which they used, while the 25% of the
users indicated that they had no e-resource searching and using skills.
Among the more popular electronic databases, familiar to the outside visitors,
the first place is owned by JStor online e-database, later come EbscoHost,
Google Scholar, LexisNexis, Elsevier, HeinOnline, ProQuest, Science Direct,
Scopus and others (Springer, SAGE, Emerald, Taylor & Francis, Web of
Science, ACM, IEEE, Ebrary, EBL, etc.). (See the chart 9)

From the assistance services offered by the ADA University Library some
of the visitors refused to take advantage of by thanking and referring to
previously possessed skills, but others chose all or some of the listed options to
benefit from, or indicated they might need some assistance. In renewed
memberships, the library usage skills and habits had been developed in
comparison with the first term memberships. (Məmmədova, 2017) (See the
chart 10)
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ADA University Library is expressing its desire by various means to
contribute to the development of the field of Library Science and Librarianship
in the country. Therefore, one of the interesting questions included in the
request form asks: “Which libraries have you visited before coming to ADA
University Library?” The main purpose of this question is to identify the usage
conditions of the library collections related with the current researches. The
“Top 10” list of the mostly visited libraries by the external users reveals not
only the names of the local libraries, but also the libraries of different foreign
countries where the users lived or studied in. (See the chart 11)
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The list of the other local and international libraries includes: the
Presidential Library of Azerbaijan Republic, the Library of National Assembly
of Azerbaijan Republic, the Westminster Library, George Washington
University Library, The Library of University of Amsterdam, Library of the
University of Brussels, University of Manchester Library, American Library in
France, University of Nottingham Library, University of Sheffield Library, La
Sapienza University Library, Marmara University Library, Cass Business
School Library, Cardiff University Library, University of York Library, King’s
College London Library, Hacettepe University Library and other libraries.
ADA University Library delivers on-site and off-site library-information
services to the employees of the Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan
Republic, as well. And the membership registration procedures are the same as
for the other guest users, but the main difference is that, the users of this
category are privileged to benefit from the online electronic resources of the
library off-site. They are provided with special accounts in order to get access
to the electronic materials, but like other users they cannot check the print
books out.
The main aim of the conducted research is to identify the current
situation in other local libraries and to determine the role and the place of the
ADA University Library among other academic libraries in terms of
maintaining research needs of the scientific community.
Being one of the modern and rich libraries in the region with its cuttingedge technologies, ADA University Library has gained a vast popularity
amongst the researchers of the Azerbaijani society, and scientists from
different academic institutions and other organizations are eager to use its
resources.
Main part (approximately 95-98%) of the library print (about 45 000
volumes) and electronic resources (about 500 000 volumes books, millions of
e-articles) collection of the ADAU library is in English language and it gives
huge opportunity to the English-speaking users and researchers to benefit from
them. Other academic libraries in the country mainly hold books in Azerbaijani
or Russian languages and unfortunately not the recent editions, which affect
their collections’ usability statistics.
The positive feedbacks received from the different local and international
users about the richness and up-to-dateness of the ADAU Library collection, as
well as the comfortable academic environment inspire the library staff to work
harder and more efficiently in order to meet the requirements of the internal
and external users.
The hopes for the future of the academic library environment of the
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country are positive and we would like to see many more local libraries
meeting the international standards, and having high technologies and
technological software and tools in their use.
References
1. Gannon-Leary P., & McCarthy M. D. Customer Care: A training manual for
library staff. UK: Chandos Publishing, 2010.
2. Grover R. J., Greer R. C., & Agada J. Assessing Information Needs: Managing
transformative library services. Santa Barbara, California: Libraries Unlimited,
2010.
3. Guest Users Policy and Procedures / ADA University Library. Retrieved from
http://my.ada.edu.az/en-US/Pages/Visitors_Policy.aspx?PageID=84
4. Lawson J., Kroll J. & Kowatch K. The new information professional: your guide
to careers in the digital age. New York: Neal-Schuman Publishers, Inc., 2010.
5. Məmmədova V. Müasir akademik kitabxana-informasiya xidmətinin təşkili metodikası: ADA Universiteti Kitabxanasının iş təcrübəsi əsasında // Kitabxanaşünaslıq
və biblioqrafiya, 2016, № 2(39), S. 46-54.
6. Məmmədova V. Müasir Azərbaycan mühitində akademik və elmi tədqiqatın informasiya təminatında ADA Universiteti Kitabxanasının rolu // Kitabxanaşünaslıq və
biblioqrafiya, 2017, № 1(40), S. 114-127.
7. Reviewing the academic library: a guide to self-study and external review. (E.
Mitchell & P. Seiden Eds.). USA: ACRL, a division of the ALA, 2015.

58

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
ADA Universiteti Kitabxanasının qonaq istifadəçilərə göstərdiyi
kitabxana-informasiya xidmətində yeni tendensiyalar
Xülasə: Tezisdə kitabxana-informasiya xidmətlərinin müasir növləri sadalanmaqla bu sahəyə dair nəzəri fikirlər öz əksini tapmış, bu tip kitabxana fəaliyyəti iştirakçılarının (istifadəçilər və informasiya mütəxəssislərinin) yeri və
rolu müəyyənləşdirilmişdir. Daha sonra ADA Universiteti Kitabxanasının
qonaq istifadəçilərə göstərdiyi xidmətin statistik və analitik təhlili nəticəsində
əldə edilmiş məlumatlar qrafik üsulla təsvir olunmuşdur.
Açar sözlər: müasir kitabxanalar, kitabxana-informasiya xidməti, xidmətin
yeni növləri, informasiya mədəniyyəti, kitabxana istifadəçiləri, istifadəçi
kateqoriyaları, informasiya mütəxəssisi
Новые тренды в библиотеко-информационном обслуживаний
предоставляемых внешним пользователям Библиотеки
Университета АДА
Резюме: В тезисе перечисляются современные виды библиотеко-информационных обслуживаний с использованием теоретических мышлений по
этому вопросу, определяется роль и место участников (пользователей и
информационных специалистов) в этой библиотечной деятельности. Далее графически описываются данные, полученные в результате статистических и аналитических изучений обслуживаний, предоставляемых
внешним пользователям Библиотеки Университета АДА.
Ключевые слова: современные библиотеки, библиотеко-информационное
обслуживание, новые виды обслуживания, информационная грамотность, пользователи библиотеки, категории пользователей, информационный специалист
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Əhməd əl-Şovki,
Misir Milli Kitabxanası və Arxiv
Baş İdarəsinin sədri, professor
MİSİR MİLLİ KİTABXANASI: PROBLEMLƏR VƏ YENİ BAXIŞ
Xülasə: Məruzədə Misir Milli Kitabxanasının yaranması, tarixi, fəaliyyət
məqsədləri və iş istiqamətlərindən bəhs edilir. Kitabxananın Papiruslar,
Əlyazmalar, İncəsənət, Musiqi, Gözdən əlillər üçün, Sikkələr şöbələri,
Özəl kolleksiyalar, Bərpa, mikrofilm və görüntüləmə laboratoriyası, İrs
Araşdırma Mərkəzi, Müasir Misir Tarixi Mərkəzi, Bab əl-Xalq kitabxanası, Xüsusi və bağışlanan kitablar katabxanası, Uşaq ədəbiyyatının sənədləşdirilməsi və tədqiqi mərkəzi haqqında ətraflı məlumat verilir.
Açar sözlər: Misir, nadir əlyazmalar, papirus, sikkə, özəl kolleksiya, mikrofilm, araşdırma mərkəzi
Bu gün dünyada Milli Kitabxanalar müxtəlif istiqamətlərdə böyük problemlərlə qarşılaşır. Bu problemlərin ən önəmlisi bilik dairəsinin sürətli şəkildə
inkişaf etdirilməsidir. Bununla yanaşı, Milli irsin əhəmiyyəti, onun kitabxanalarda oxucularının ehtiyacları ilə uyğun olan şəkildə qorunub saxlanılması, toplanılması və ictimaiyyətə çatdırılması problemləri də mövcuddur. Burada Misir
Milli Kitabxanasının tarixinə, ən əhəmiyyətli müəssisələrinə, orijinal Misir İrsinin qorunması üçün oynadığı rolun əhəmiyyətinə mütənasib olan şəkildə bu
müəssisələrin işinin inkişaf etdirilməsində Misirlilərin göstərdikləri səy və çalışmalara toxunacağıq.
Yaranması
Milli Kitabxana və Arxiv Baş İdarəsi Ərəb dünyasının ilk milli kitabxanalarından biri hesab edilir.
1870-ci ildə – o dövrdə Divanul-Maarif (Təhsil Nazirliyi) rəhbəri Əli Paşa Mübarəyin təklifi ilə - Xidivvi İsmayil Qahirədə “Misir Xidivvi Kitabxanası”nın təsis edilməsi haqqında sərəncam vermişdir.
Kitabxananın işi sultanların, hakimlərin və alimlərin
məscidlərə, ibadətxanalara və məktəblərə vəqf (Hədiyyə) etdikləri əlyazmaları və qiymətli kitabları toplamaqdan ibarət idi. Bu da, kitabxananın Avropa
Milli Kitabxanalarının üslubunda bir özəyi olmalı
Xidivvi İsmayıl
idi. Kitabxana Qahirədə Dərbul-Cəmamiz adlanan
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məntəqədə Mustafa Fazil Paşanın sarayında yerləşirdi.
1899-cu ildə II Abbas Hilmi Paşa
kitabxana binasının və Darul-Asar əlArabiyya-nın (Hazırda İslam İncəsənət
Muzeyi) təməl daşını qoymuşdur. Bunlar Qədim Fatimi Qahirənin cənub divarının sonu olan Bab əl-Xalq məntəqəsində yerləşirdi. Bina Qədim Qahirənin
orijinallığına və qədimliyinə uyğun olBab əl-Xalq məntəqəsində
sun deyə irsi nümunələri daxil olmaqla
Darul-Asar əl-Arabiyya və Xidivvi
Məmluk üslubunda tikilmişdir. 1904-cü
Kitabxanasının təməl daşının
ildə kitabxana indiyədək fəaliyyət gösqoyulmasında təsis etmə lövhəsi
tərdiyi bu binaya köçmüşdür.
1971-ci ildə Kitabxana Bulaq
məntəqəsində Nil sahilindəki hazırkı
binaya köçdü. Bina layihəsi müasir kitabxana xidmətlərini yerinə yetirmək,
böyük sahəsi sayəsində topladığı əlyazmaları, papirusları, mətbu əsərləri,
dövri nəşrləri və mikrofilmləri saxlamaq məqsədilə anbarların təmin edilməsi üçün əlverişli tərzdə çəkilmişdir.
Nil sahilində Milli Kitabxana
Bunlarla yanaşı, burada müxtəlif sahəvə Arxiv binası
lərdə tədqiqatçılar və oxuculara xidmət etmək, milli kitabxana kimi fəaliyyətini yerinə yetirmək üçün böyük oxucu
kütləsini yerləşdirə biləcək zallara, ixtisaslaşmış mərkəzlərə və inzibati binalara xüsusi yerlər ayrılmışdır.
Milli Kitabxananın məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir:
- Cəmiyyətdə mədəni şüurun yayılması;
- İnsan sivilizasiyasının intellektual, ədəbi və elmi məhsulu ilə tanış olmanı asanlaşdırma;
- Kitabxana xidmətini tədqiqatçılar və oxucu kütləsinə təqdim etmək, kitabxanada olan materialları istər kitabxananın özündə, istərsə də onun nəzdində olan
digər kitabxanalarda tanış olmaq və istifadə etmək üçün oxuculara təqdim etmək;
- Ərəb irsini canlandırmaq üçün çalışmaq;
- Kitablar, ilkin nəşrlər, dövri nəşrlər, əlyazmalardan ibarət kitabxananın
irsi olan materialların toplanması, qorunması və saxlanılması, təşkili, tanış edilməsi və haqqında elan verilməsi;
- Misirin daxilində müxtəlif kitabxanalar və qurumlar ilə, həmçinin dünya
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kitabxanaları, xarici ölkələrdə, xüsusilə də, Ərəb ölkələrində elmi, mədəni qurumlarla elmi və mədəni əlaqələri gücləndirmək. Bu, kitabxananı, onun mətbu
əsərlərini və materiallarını tanıdan nəşrlərin və texniki məlumatların mübadiləsi sayəsində həyata keçirilir.
Bu məqsədləri həyata keçirmək üçün bir neçə şöbə yaradılmışdır. Bunlar
aşağıdakılardır:
1 - Papiruslar, əlyazmalar və sikkələr dövlət idarəsi

Üç şöbədən ibarətdir:
A - Papiruslar şöbəsi
Misir Milli Kitabxanasında dörd mindən artıq papirus var. Bu papiruslar nikah
müqavilələri, alqı-satqı müqavilələri, icarə
müqavilələri və işçi hesabatları, vergi, cərimə ödənilməsinə dair qeydlər və digər
rəsmi və şəxsi əməliyyatları özündə əks etdirir. Tədqiqatçılara layiqli şəkildə təqdim
edilməsi üçün bu papiruslar hal-hazırda
bərpa edilir və rəqəmsallaşdırılır.
B – Əlyazmalar şöbəsi
Əlyazmalar və rəsm lövhələrini ehtiva
Kitabxananın kral və sultan
edir, bağlı rəflər sistemi ilə hazırlanıb.
hökmlərini daşıyan bir
Tədqiqatçılara əlyazmanın nömrəsini və
kolleksiyasından nümunə ı
mövzusunu əldə etməyə kömək edən kataloqlar vardır. O, tədqiqatçılara xidmət etmək və onlara istiqamət vermək üçün
mikrofilmə yüklənmişdir. Hal-hazırda bu əlyazmaları İslam Anlayışları Cəmiyyəti ilə birgə əməkdaşlıqla yüksək keyfiyyətli fotoqrafiya ilə rəqəmsallaşdırmaq üçün iddialı bir layihə vardır.

Misir Milli Kitabxanası kolleksiyasından bir əlyazma
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C - Sikkələr şöbəsi
Milli Kitabxana sayı 12 mindən artıq mühüm arxeoloji dəyəri olan pul vahidi
və sikkələr kolleksiyası əldə etmişdir. Əksəriyyəti dinar, yarım dinar və dirhəm
olan qızıl və gümüş sikkələrdir. Həmçinin kitabxanada müxtəlif metallarla yanaşı,
Əməvilər dövründən başlayaraq Məhəmməd Əli Paşanın dövrünə qədər müxtəlif
dövrlərdə zərb edilən bir sıra mis, bürünc və kağız pul vahidləri vardır.
2. Özəl kolleksiyalar şöbəsi
Müasir bir şöbədir, zamanın tələblərinə və tədqiqatçıların müxtəlifliyinə
cavab verməsi üçün yenilənmişdir. Buraya üç şöbə daxildir.
A - İncəsənət şöbəsi
İncəsənət qalereyasına müxtəlif texniki mövzularda (tarix, memarlıq, heykəltəraşlıq, rəsm, fotoqrafiya, çap, dekorasiya, kinoteatr, teatr ...) son kitab və
istinadlarla dolu kitabxana daxildir.
B – Musiqi şöbəsi
Şöbə CD, kasetlər və musiqi notlarının böyük bir kolleksiyasını ehtiva
edir. Həmçinin buraya audio CD-ləri, kasetləri və kitabları axtarmaq işini asanlaşdıran kataloq ilə bir sıra kitablar, istinadlar və ensiklopediyalar daxildir.
C - Gözlərində qüsuru olanlar üçün şöbə
Buradakı zal əlil insanlar üçün bir çox kitablar, Braille kitablar və bu kitablara dair xeyli sayda CD-ləri və kasetləri ehtiva edir.
3. Xüsusi və bağışlanan kitablar katabxanası şöbəsi
Buraya Abbas Akkad, Əhməd Teymur Paşa, Əhməd Zəki Paşa və s. kimi
məşhur yazıçılar və mütəfəkkirlərin böyük kolleksiyaları daxildir. Həmçinin
buraya inqilabdan sonra Misir hökumətinin ixtiyarına keçən Misir kral ailəsinin
kitabları daxildir. Bundan əlavə burada Ərəb və qeyri Ərəb dilində ən böyük və
ən nadir əlyazmalar və erkən mətbu əsərlərlə yanaşı fotoalbomlar, Ərəb və Avropa dillərində nəşlərlərdən ibarət çox zəngin fond vardır.s

Xüsusi və bağışlanan kitablar katabxanası zalı
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4. Ümumi Kitabxanalar Baş İdarəsi
Baş İdarə Qahirə şəhərində və bölgələrdə sayı 28-ə çatan ümumi kitabxanalara, uşaq kitabxanalarına və hər 15 gündə bir dəfə Böyük Qahirədə 30 başqa-başqa yerlərdə dayanan səyyar kitabxanalara texniki nəzarət edir. Buraya
mərkəzləşdirilmiş və birləşdirilmiş kataloqlar şöbəsi də daxildir.
Səyyar kitabxanalar şöbəsinə daxildir:
- Qahirə kitabxanalarının idarə edilməsi.
- Regional kitabxanaların idarə edilməsi.
- Mərkəzi kataloqlaşdırma şöbəsinin idarə edilməsi

Səyyar kitabxana Ciza məntəqəsində yerləşən zooparkda
5. Bab əl-Xalq kitabxanası
Xidivvi II Abbas Hilmi bu binanın təməl daşını 1899-cu ilin yanvarında
qoymuşdur. 1904-cü ildə isə fəaliyyət göstərməyə başlamışdır. 1971-ci ilədək
tədqiqatçılara və oxuculara xidmət edərək milli kitabxana kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1971-ci ildə Kitabxana Bulaq məntəqəsində Nil sahilində yerləşən
hazırkı binaya köçmüşdür. Müasir dünya sisteminə uyğun mədəniyyət və maarifləndirmə mayakı olması məqsədi ilə Bab əl-Xalqda tarixi binanın memarlıq
və mədəni görkəmini qaytarmaq üçün 2000-ci ildə təmir-bərpa işləri başlamışdır. Təmir-bərpa işləri altı ildən çox davam etmişdir.
Binanın inkişafı layihəsinə daxil idi:
- Ərəb, Türk, Fars kitabxanaları əlyazmalarını, bir sıra İslam dövrü papiruslarını, sikkələri və erkən nəşləri ehtiva edən ixtisaslaşmış Şərqşünaslıq kitabxanasına çevirmək.
- Bununla yanaşı, Misirdə və Ərəb regionunda yeganə olan İrs muzeyini
yaratmaq. Muzeyə nadir əlyazmalar, Müqəddəs Quranlar, İslam dövrü papirusları, tarixi dəyərə malik sənədlər, sikkələr, xəritələr və musiqi alətlərindən nümunələr daxildir. Bu eksponatlar Milli Kitabxananın Ərəb mədəniyyətinə göstərdiyi böyük xidmətlərin sübutudur.
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Bab əl-Xalqda yerləşən Misir Milli Kitabxanasının binası informasiya və
kitabxanalar dünyasında böyük inkişafa uyğun fəaliyyət göstərməsi üçün tarixi
memarlıqla müasir ştrixləri və yeni texnologiya üslubunu özündə birləşdirmişdir. Buna görə də, kitabxana binasının son görkəmi qədimliyi qoruyaraq müasir
ştrixlərin olmasına görə bir memarlıq şah əsəri olmşudur.

Açıq rəflər sistemi vasitəsilə irs kitabları,
Şərq dillərinə dair kitablar, ensiklopediyalar
və biblioqrafiyalarla tanış olma fürsətini oxuculara vermək üçün tədqiqat və qiraət zalları
yaradılaraq ən yüksək səviyyədə təchiz olunmuşdur. Bununla yanaşı, elektron qiraət zalları
ən müasir kompyüterlərlə təchiz olunmuş, bu
öz növbəsində oxuculara kitabxananın internetə yerləşdirilmiş əlyazmaları və papirusları ilə
tanış olma imkanı vermişdir.
Kitabxanada muzey eksponatlarının sərgisini təşkil etmək üçün xüsusi yerlər ayrılmışdır. Eksponatlar ən nadir və ən qiymətli irs
toplusundan ibarətdir. Bu eksponatlar vasitəsilə Milli Kitabxana din, tibb, astronomiya, ədə- Bab əl-Xalqda yerləşən Milli
Kiatabxananın binası
biyyat və dilçiliyə dair Ərəb, Türk və Fars dillərində yazılmış müxtəlif sahələri əhatə edən əlyazmalardan, xəttinin keyfiyyəti, dekorasiyasının zərifliyi, qravürlərinin gözəlliyi ilə xarakterizə olunan və qızıl suyu ilə örtülmüş Müqəddəs Quran kitablarının əlyazmalarından, Ərəb xəttatlığı papirusları və lövhələrdən, erkən mətbu əsərlər və nəşrlərdən, xəritələrdən, pul vahidləri, sikkələr, muzeyə gələnlərin ilk dəfə gördüyü muzey eksponatlarından ibarət Ərəb və İnsan mədəniyyətinin irs olaraq qoyduqlarını təqdim
edir. Muzeyin sərgi zalları ən son texniki səviyyədə hazırlanmışdır.
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Bərpa, mikrofilm və görüntüləmə laboratoriyası
Restavrasiya və bərpa etmə laboratoriyası kitabxananın əlyazmalarını,
nəşrlərini və nadir kitablarını qoruyub saxlamaq, bundan əlavə irsin dəyərinin
ictimaiyyətə çatdırılması və bununla necə məşğul olmağı, onu qoruyub saxlamaq işini öz üzərinə götürür. Laboratoriya həmçinin nadir əlyazma və nəşlərin
mikrofilmini, eləcə də bütün nadir əlyazma və nəşlərin şəklini çəkir.
Elmi Mərkəzlərin Mərkəzi İdarəsi
Altı elmi mərkəzdən ibarətdir, ən əsasları bunlardır:
1 - İrs Araşdırma Mərkəzi

Mərkəzin tarixi kökləri:
İrs araşdırma mərkəzi 1870-ci ildən hal-hazıradək Misir Milli Kitabxanasının nəzarəti altında olan irs komitə və şöbələrinin davamçısı hesab edilir. Milli
İrs Araşdırmaları Mərkəzi 1966-cı ildə yaradılmışdır. Bu mərkəz İrs Araşdırma
Mərkəzi kimi tanınır və bu günə kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Mərkəzə bəzi
böyük tədqiqatçılardan və irs tədqiqatları, araşdırmaları ilə məşğul olan alimlərdən ibarət elmi komitə nəzarət edir. Həmçinin mərkəzdə müxtəlif ixtisaslı bir neçə elmi komitə fəaliyyət göstərir. Bunlardan ən önəmliləri aşağıdakılardır:
1.
2.
3.
4.

Ərəb dili və ədəbiyyatı Komitəsi
İslam Araşdırmaları Komitəsi
İslam Tarixi Komitəsi
Ərəb Elmi İrs Komitəsi

Hər bir komitəyə ixtisaslaşmış professorun nəzarəti altında çalışan bir
qrup tədqiqatçı daxildir.
Müasir Misir Tarixi Mərkəzi
Müasir Misir Tarixi Mərkəzi Misirin yeni və müasir tarixini öyrənən yeganə ixtisaslaşmış mərkəzdir. Mərkəz iyunun 25-i 1964-cü ildə Mədəniyyət və
Milli Rəhbərlik naziri dr. Məhəmməd Əbd əl-Qadir Hatəmin qərarı əsasında təsis edilmişdir. Həmin vaxt mərkəz Məlumat Xidmətinin nəzdində idi və "Milli
Tarix Araşdırmaları Mərkəzi" adlanırdı.
1967-ci il iyulun 27-də Nazirlik mərkəzə “Arxiv və Misirin Müasir Tarixi
Mərkəzi” adının verilməsinə dair 145 saylı fərman verdi. Bundan sonra mərkəz
birbaşa o vaxt Mədəniyyət naziri dr. Sərvət Okaşanın tabeliyinə keçdi və onu
idarə etmək üçün Qahirə Universitetinin yeni tarix üzrə professoru Məhəmməd
Ənis seçildi. 1968-ci ildə isə mərkəz Misir Milli Kitabxanası və Arxivin nəzdinə verildi. Mərkəzə elmi dərəcələr əldə etmiş və Misir universitetlərində tarix
fənni üzrə tanınmış professor olmuş, bəziləri isə universitetlərdə yuksək vəzifə
tutmuş tədqiqatçılar daxil oldu.
1996-cı ildə ixtisasların ayırd edilməsi və mərkəzlə Milli Arxiv Sənədlər
Kitabxanası ilə dəyişdirilməsi məqsədi ilə “Arxiv Sənədlər” sözü ləğv edildi və
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mərkəzin hazırkı adı “Misir Müasir Tarixi Mərkəzi” oldu. İxtisaslaşmış Elmi
Mərkəzlərin Baş İdarəsi Milli Kitabxana və Arxivin Baş İdarəsinə tabedir. Bu
illər ərzində mərkəzin canlandırılmasında öz töhfələrini vermiş, həm məgistr,
həm də doktorluq elmi dərəcələrini əldə etmiş xeyli sayda tədqiqatçı mərkəzə
işə qəbul olunmuşdur.
3. Uşaq ədəbiyyatının sənədləşdirilməsi və tədqiqi mərkəzi
Mərkəz Qahirədə Məmluklar meydanında Mənil əl-Rauda adlı yerdə ayrıca binada yerləşir. 1988-ci ildə inşa edilmişdir. Mərkəz Misirli uşaqlarla bağlı
bütün təhsil, istiqamətləndirmə, qiymətləndirmə və tədqiqat məsələləri ilə maraqlanır. Mərkəzin hədəfləri aşağıdakılardır:
- Misirdə və Ərəb dünyasında uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı bütün materialları toplamaq və sənədləşdirmək
- Uşaq ədəbiyyatı sahəsində tədqiqatçıların işini asanlaşdırmaq
- Mərkəzə gələnlərə tədqiqat xidmətləri təqdim etmək. Mərkəzə əlavə edilmiş
tipik kitabxana vasitəsilə uşaqlara xüsusi xidmətlərin göstərilməsi.

Mərkəzə uşaq sahəsində ixtisaslaşmış professorlardan ibarət Elmi Komitə
nəzarət edir.
Mərkəz öz ixtisası sahəsində bir neçə elmi əsər nəşr etdirmişdir. "Uşaq
Ədəbiyyatı Araşdırmalar və Tədqiqatlar" adlı elmi jurnalının bir neçə nömrəsini çap etdirmişdir.

Uşaq Ədəbiyyatının Sənədləşdirilməsi və Tədqiqi Mərkəzi
1- Bərpa, Təmir və Mikrofilm Mərkəzi

Misir Milli Kitabxanasında əlyazmaların, kitabların və mədəniyyətə dair
eksponatların qorunması üçün bərpa-təmir işləri həyata keçirilir. Bu iş 1974-cü
ildə Bərpa, Təmir və Mikrofilm Mərkəzinin yaradılması ilə elmi və müntəzəm
şəkildə təşkil olunmuşdur. Mərkəzin yaradılmasından məqsəd əlyazmaların və
nadir kitabların qorunması, uzun illər ərzində tələf olmuş əlyazma və kitabların
bərpasıdır və bu əməliyyat Misir Milli Kitabxanasının ən başlıca məqsədlərindən biridir. Professor Yusif Şövqi Mərkəzin tikilməsinə, araşdırma laboratori67
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yalarının, Bərpa və Mikrofilm Mərkəzinin ilk özəlinin qoyuluşuna, avadanlıq
və ən son bərpa və təmir üsullarını işçilərə öyrətmək üçün xarici ekspertlərin
(Rus və İtaliya) dəvət olunması işlərinə rəhbərlik etmişdir. Bərpa Mərkəzində
işlər yalnız əllə görülürdü. 1979-cu ildə Mərkəz “Mədəni və Bədii Kolleksiyaların Bərpasının və Qorunmasının Tədqiqatları Elmi Jurnalı” adlı elmi jurnal
nəşr etdi. Bu işə o zaman Bərpa Tədqiqatları Mərkəzinin müdiri Dr. Hüsam əlDin Abdul Həmid rəhbərlik etmişdir.

Kolleksiyaların qorunması və bərpası işləri
Milli Kitabxana Bərpa Mərkəzinin inkişaf etdirilməsi
İnşa edildikdən 20 il sonra Mərkəz Misir və İspaniya Mədəniyyət Nazirlikləri (Misir Milli Kitabxanası, Mədəni İnkişaf Fondu və İspan Hökuməti Xarici əlaqələr şöbəsi) arasında birgə əməkdaşlığın nəticəsində yeniləndi. Belə ki,
binaların infrastrukturu bərpa edildi və iki hissəyə bölündü (İdarə sahəsi, mərkəzin kitabxanası, Mikrofilm Mərkəzi və onun kitabxanası və laboratoriya sahəsi, bərpa və qeydiyyat şöbəsi). Bina hazır olduqdan sonra son avadanlıq və
mebellə tichiz olundu. Mərkəz avtomatik təmir avadanlıqları ilə təmin edildi
(laminasiya və möhürləmə maşını). Mərkəz 1997-ci ildə İspan ekspertlərinin
işçilərə yeni avadanlıqlarda çalışma təlimi keçdikdən sonra fəaliyyətə başladı.
2001-ci ildə buraya Papirus və Perqament Bərpası şöbəsi əlavə edildi. Mərkəzdə mövcud müxtəlif fənnlər üzrə ixtisaslaşmış, seçilmiş tədqiqatçılar çalışır.
Bərpa və Təmir Mərkəzinə xüsusi Elmi Komitə nəzarət edir.
İstehsalat təcrübəsi:
Kitabxana universitet tələbələri üçün formal təlim keçirir. Elmi həyatda
nəzəri yanaşmanın praktiki tətbiqi üçün Kitabxanaçılıq bölməsinin tələbələrini
qəbul edir. Bu isə üç aydan bir həftədə bir dəfə tədris ili zamanı baş tutur. Tələbələrə bu fənn üzrə elmi rəhbərin qiymətləndirilməsi sənədi və kitabxana tərəfindən təsdiqlənmiş təlim sertifikatı verilir. Bu sertifikat kitabxanaların işində
təcrübə sənədini əvəz edir. Bu işlərə Planlaşdırma və İzləmə Baş İdarəsi nəzarət edir.
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Restavrasiya və Kitabxanaçılığa dair təlim işləri
Rəqəmləmə işləri:
Dövrün tələblərini nəzərə alaraq oxuculara elektron versiyanı təqdim etmək
üçün ən son rəqəmsal skanerlərdən istifadə olunaraq kitabların, dövri nəşrlərin və
kitabxananın bütün kolleksiyalarının rəqəmləmə ləyihəsinə start verilmişdir. Bu iş
effektiv şəkildə fəaliyyət göstərən skaner laboratoriyalarının bir çoxu vasitəsilə həyata keçirilir. Bu günə qədər 12 mindən artıq kitab, minlərlə xəritələr və dövri
nəşrlər rəqəmsallaşdırılmışdır və bu böyük layihə üzərində işlər aparılır.

Elektron oxuma:
Rəqəmləşdirilmiş nüsxələrin qiraəti üçün kitabxanada
elektron mütaliə zalı oxucuların istifadəsinə verilmişdir.
Elektron mütaliə zalı bütün
Misir və əcnəbi tədqiqatçılarına xidmət etmək üçün ən
yeni kompüter və müasir texnoloji vasitələrlə təchiz olunmuşdur.

Skaner və elektronlaşdırma prosesi
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Oxucular üçün nəzərdə tutulmuş elektron mütaliə zalı
Deyilənlərdən Milli Kitabxananın dövrün tələbləri ilə ayaqlaşması, irsini
qoruması cəhdləri və dünyanın bütün nöqtələrindən buraya gələn tədqiqatçı və
oxuculara ən yüksək xidmət göstərmə arzusu açıq-aydın görünür.
The National Library of Egypt: challenge and new vision
Resume: The article provides information about the establishment of the National Library of Egypt, its history, purposes of activities, and areas of work. It
contains detailed information about the Papyrus, Manuscripts, Art, Music, For
visually impaired, and Coins departments, Private collection, Restoration, microfilm and imaging laboratory, Heritage Research Center, Modern Egyptian
History Center, Bab-al Khalq library, The library of private and donated books, Documentation and Research Center of Children’s literature.
Key words: Egypt, rare manuscripts, papyrus, coin, private collection, microfilm, research center
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MİLLİ BİBLİOQRAFİK UÇOT: MÖVCUD VƏZİYYƏT
VƏ İNKİŞAF TENDENSİYALARI

Xülasə: Məqalədə milli biblioqrafiyanın əhəmiyyəti, cari və retrospektiv
biblioqrafiya, milli biblioqrafiyanın uçotunun əhəmiyyətindən danışılır,
Azərbaycan mətbuatının və nəşr məhsullarının arxiv fondunun yaradılması
işinin nizama salınması məqsədilə görülən işlərdən, dünya təcrübəsinə
əsaslanaraq mükəmməl mexanizmin hazırlanmasından bəhs edilir.
Açar sözlər: milli biblioqrafiya, cari biblioqrafiya, milli biblioqrafik uçot,
Milli Kitabxana, məcburi nüsxə
Hazırda sənədlərin fasiləsiz olaraq kəmiyyət və keyfiyyət artımı onlardan
səmərəli istifadə etməyi olduqca çətinləşdirir. Ardıcıl, məqsədyönlü və sistemli
informasiya üçün lazım olan sənədlərin əldə edilməsi və dəqiq seçilməsi bu
gün olduqca aktualdır. Bunu təmin edən köməkçi vasitəyə böyük ehtiyac yaranır. Sənədlər və informasiya tələbatçıları arasında bəşəriyyətin topladığı möhtəşəm sənəd kütləsindən daha mütərəqqi, operativ istifadə olunmasına təsir
göstərən belə vasitəçilərdən biri də biblioqrafiyadır.
Müxtəlif dillərdə çap olunmuş nəşrlər vasitəsilə cəmiyyətin strukturu, insanların həyatında mühüm rol oynayan adət-ənənələr, kənd təsərrüfatının xüsusiliyi, elm, təhsil və ədəbiyyatın mühümlüyü, müasir yazıçı və siyasətçilər haqqında məlumat, ölkənin inkişafında ümumi və dini tendensiyaları yalnız milli
biblioqrafiya vasitəsilə öyrənmək olar. Ölkənin tarixi inkişaf prosesində onun
ərazisində yaranmış bütün sənədlər haqqında universal biblioqrafik məlumatın
hazırlanmasını və fəaliyyətini təmin edən məhz milli biblioqrafiyadır.
Milli biblioqrafiya müəyyən ölkənin və ya xalqın yaradılmış və ya nəşr
olunmuş sənədlərinin uçotudur. Milli biblioqrafiya anlayışına cari milli biblioqrafiya və retrospektiv milli biblioqrafiya daxildir. Onların qarşılıqlı sıx əlaqəsinə baxmayaraq, hər ikisinin inkişaf istiqaməti, vəzifələri fərqlidir. Cari milli biblioqrafiya biblioqrafiyanın funksional məqsəd və xronoloji əlamətə görə
təsnifləşdirilməsi ilə bağlıdır. Bu biblioqrafiya yeni meydana gələn sənədlər
haqqında ardıcıl məlumat vermək funksiyasını yerinə yetirir və tələbatçılara öz
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sahələrində sənəd axınını daim izləmək, bu axında hərtərəfli istiqamətlənmək
imkanı yaradır. Bu, cari biblioqrafik informasiyanın dolğunluğuna və operativliyinə, sənədin meydana gəlməsi ilə informasiyanın çatdırılması arasındakı fasilənin minimuma endirilməsinə səy göstərilməsini tələb edir. Cari milli biblioqrafiya çap məhsulunun statistikası üçün yeganə etibarlı mənbədir. O, ölkədə
biblioqrafiyanın digər sahələrinin, ilk növbədə xüsusi biblioqrafiyanın inkişafı
üçün baza rolunu oynayır. Cari milli biblioqrafiya ölkənin maraq və xüsusiyyətlərini özündə mütləq şəkildə əks etdirməlidir. Ölkə ərazisində çapdan çıxan
bütün kitab, broşür, ardı davam edən nəşrləri və digər çap məhsullarını yalnız
cari milli biblioqrafiya əhatə edə bilər.
Retrospektiv milli biblioqrafiya isə müəyyən dövr ərzində milli nəşriyyatların fəaliyyətini yekunlaşdırır və maddi irsin sənədli modelini yaradır. Retrospektiv milli biblioqrafiyanın daha tam və dəqiqliyini uzun müddət ərzində cari
uçot orqanlarında toplanmış məlumatlar təmin etmiş olur. Retrospektiv milli
biblioqrafiyanın əsas xüsusiyyəti müəyyən zaman kəsiyində meydana gələn sənəd kütləsi haqqında dolğun informasiya verməkdən ibarətdir. Elmi-tədqiqat,
idarəetmə və istehsalat sahəsinin biblioqrafik informasiya təminatında elmi-köməkçi retrospektiv biblioqrafik vəsaitlər də mühüm rol oynayır, elmi-tədqiqatçıların və başqa yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin öz araşdırmalarında retrospektiv biblioqrafik axtarışlara da böyük ehtiyaclar var.
Milli biblioqrafiyanın tam əhatə olunması üçün formasından və növündən
asılı olmayaraq ölkə ərazisində bütün nəşrlərin, o cümlədən çap əsərlərinin,
audio-video materialların, elektron resursların vahid qeydiyyatı vacibdir. Ənənəvi sənədlər kimi elektron sənədlərin də vahid qeydiyyatının aparılması zəruri
və qarşıda duran mövcud problemlərdəndir.
Milli biblioqrafiyanın tam və dolğun əhatə olunması həm də nəşr tariximizin öyrənilməsinə, nəşrlərin statistik uçotunun aparılmasına xidmət edir. Bunun
üçün bütün sənədlərin məcburi nüsxəsinin alınması zəruridir.
1998-ci ildə qəbul edilmiş “Kitabxana işi” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun “Kitabxanaların pulsuz məcburi nüsxələrlə təchizatı” adlı
15-ci maddəsində deyilir:
“Milli Kitabxana, qanunvericilik və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının
kitabxanaları, respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalar və Bakı Dövlət
Universitetinin kitabxanası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada ölkədə nəşr edilən çap məhsullarının məcburi nüsxələrini almaq hüququna malikdir. Dövlət və qeyri-dövlət nəşriyyatları, nəşriyyat
fəaliyyəti ilə məşğul olan poliqrafiya müəssisələri və digər hüquqi şəxslər tərəfindən buraxılan çap məhsullarından Milli Kitabxanaya 4 pulsuz məcburi nüsxə, qanunvericilik və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının kitabxanalarına,
respublika əhəmiyyətli elmi sahəvi kitabxanalara, Azərbaycan Milli Elmlər
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Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasına və Bakı Dövlət Universitetinin
kitabxanasına profilinə uyğun olaraq 2 pulsuz məcburi nüsxə, Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan bütün qəzet və jurnal redaksiyaları isə 2 pulsuz məcburi nüsxə göndərməlidirlər”.
Dövlətimizin mədəniyyətə, elmə, incəsənətə verdiyi yüksək qiymət, qayğı
və diqqətə baxmayaraq təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, Qanunun qüvvəyə
minməsindən keçən 18 il ərzində bir çox nəşriyyatlar, müəlliflər və kitab çapı
ilə məşğul olan poliqrafiya müəssisələri Qanuna tabe olmur, çap etdirdikləri
nəşrlərdən Milli Kitabxanaya məcburi nüsxə verməkdən boyun qaçırırlar.
Dövlət və qeyri-dövlət nəşriyyatları, nəşriyyat fəaliyyəti ilə məşğul olan
poliqrafiya müəssisələri və digər hüquqi şəxsləri qanuna əməl etməyə dəvət etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 20 oktyabr 2015-ci il tarixində İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi barədə Sərəncam imzalanmış, Sərəncamda İnzibati Xətalar Məcələsinə Maddə 192-1: Kitabxanaların pulsuz məcburi nüsxələrlə təchizatı üzrə
tələblərin pozulması əlavə olunmuşdur. Maddəyə əsasən kitabxanaların pulsuz
məcburi nüsxələrlə təchizatı üzrə tələblərin pozulmasına görə vəzifəli və hüquqi şəxslərə cərimə tətbiq edilmişdir.
Azərbaycan mətbuatının və nəşr məhsullarının arxiv fondunun yaradılması
işini nizama salmaq üçün imzalanmış sərəncamdan irəli gələn məsələlərə aydınlıq gətirmək məqsədilə 2017-ci ilin fevral ayında Milli Kitabxanada Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Mətbuat Şurası, Milli Kitabxana və Kütləvi informasiya vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu birgə Azərbaycan mətbuatının və nəşr məhsullarının arxiv fondunun yaradılmasının təkmilləşdirilməsi məsələlərinə dair qəzet və jurnal redaktorlarının və nəşriyyat direktorlarının
respublika müşavirəsini keçirmişlər. Müşavirədə mətbu orqanlar, nəşriyyat və
poliqrafiya evlərinin bundan sonra kitab işi dövriyyəsini qanunvericiliyin tələblərinndən irəli gələn qaydalar çərçivəsində həll etməli olması, bu sahədə görüləcək işlərin şəffaflığının təmin olunması məqsədilə məcburi nüsxə sisteminin
formalaşdırılması qərara alınmışdır.
Statistikaya nəzər salsaq görərik ki, məcburi nüsxələrin alınmasında ildənilə artım müşahidə olunsa da, qəbul olunan Qanunlara, imzalanan sərəncamlara, dəfələrlə keçirilən müşavirələrə baxmayaraq bu mexanizmin tam işləmədiyini əminliklə söyləyə bilərik. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün son 4 il ərzində
təkcə Milli Kitabxanaya daxil olan nəşrlərin statistikasına nəzər salaq:
2014-cü ildə Milli Kitabxanaya 24 049 nüsxə ədəbiyyat, 2015-ci ildə 20
060 nüsxə, 2016 –cı ildə 24 929 nüsxə, 2017-ci ilin altı ayı ərzində 11010 nüsxə ədəbiyyat daxil olmuşdur.
Bir sıra ölkələrdə kitabxana-informasiya sistemində Milli Kitabxanaların
xüsusi rolu var. Bu xidmətlər müxtəlif ölkələrdə müxtəlif olsa da, bir qayda
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olaraq məcburi nüsxələr əsasında elektron və çap məhsullarının formalaşdırılması, onların kataloqlaşdırılması və qorunması, əsas xidmətlərin təchizatı (biblioqrafik xidmət, informasiyanın təqdim olunması, fondun qorunması, sənədlərin verilməsi və s.), milli-mədəni irsin qorunması və inkişaf etdirilməsi, xarici
nəşrlərin alınması, milli-mədəni siyasətin təşviqi vəzifələri eynidir.
Apardığımız tədqiqatlar göstərir ki, bir çox ölkələrdə milli kitabxanalar
həm də milli biblioqrafik agentlik funksiyasını yerinə yetirir ki, bu halda kitabxanalar qiymətli resurslara: fonda və təcrübəli işçi heyətinə sahib olurlar ki, bu
da milli biblioqrafik agentlik üçün çox faydalıdır. Milli biblioqrafik funksiyaları yerinə yetirmək üçün uyğun resurslarla təmin olunmaq vacibdir.
Müxtəlif ölkələrdə bu agentliklər müxtəlif cür mövcuddur :birləşmiş və
paylanılmış milli biblioqrafik agentliklər. Milli biblioqrafik uçotun qeydiyyatına cavabdehlik üçün müxtəlif növ sənədlərin qeydiyyatı idarələr arasında bölünə bilər: məsələn, çap məhsulları üçün milli kitabxana, televiziya verilişləri
və filmlər üçün film arxivləri cavabdehdirlər. Müxtəlif sahələrə cavabdehlik
mərkəzləşdirilmiş və paylanılmış qaydada yerinə yetirilə bilər. Bir çox ölkələrdə bir neçə kitabxana məcburi nüsxələr alır. Bu kitabxanalar öz aralarında milli
biblioqrafiyanın formalaşdırılmasını bölüşdürə bilərlər. Birləşdirilmiş və ya
paylaşdırılmış struktur paylaşdırılmış resursları səfərbər etməyə xidmət edir,
milli biblioqrafiyanın qeydiyyatının aparılması istiqamətində ümumi məqsədə
istiqamətləndirir. Vəzifələrin bölünməsi isə məcburi nüsxələrin yayılmasına və
idarə olunmasına imkan verir. Lakin, paylaşdırılmış sistemdə ardıcıllığı və
standartı qorumaq çətinləşir. Güclü rəhbərlik və sıx əlaqə ümumi məqsədlərin
nailiyyətinə və vahid dəyişikliklərin vaxtında tətbiq olunması üçün vacibdir.
Bu problemlərə baxmayaraq birləşmiş model zamanla daha çox tələb olunana
çevriləcək.
Heç bir təşkilat bütün materialları özündə toplaya bilməz. İdarəedən təşkilatlar vəzifələrin aydın bölünməsini, funksiyaların yerinə yetirilməsinə nəzarəti, rəhbərlikdən fəaliyyətləri barədə hesabatı təmin etməlidirlər. Milli agentliklər biblioqrafik standartların həyata keçməsinə, tətbiq olunmasına cavabdehdirlər. Biblioqrafik standartlar üzrə məsuliyyət isə çox vaxt biblioqrafik agentliklərin üzərinə düşür.
Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq ölkə üzrə vahid milli biblioqrafik uçotun həyata keçirilməsi və məqsədyönlü fəaliyyət mexanizminin təminatı bu gün
Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox aktual problemlərdən biri kimi tədqiqata cəlb
edilmişdir. Tədqiq etdiyimiz sahə üzrə mövcud boşluqları nəzərə alaraq dünya
təcrübəsinə əsaslanaraq bir sıra tövsiyələr verilməsi məqsədəuyğun olardı. Məsələn, bir sıra xarici ölkələrin bu sahədəki təcrübəsinin öyrənilməsi əsasında
ölkə üçün məcburi nüsxə mexanizminin təkmil modelinin yaradılması.
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Национальный библиографический учет: текущая ситуация и
тенденции развития
Резюме: В статье говорится о ценности национальной библиографии, о
текущей и ретроспективной библиографии, о значении национального
библиографического учета. Также затрагиваются вопросы работы по
организации архивного фонда азербайджанской печати и печатных
изданий. Принимая во внимание мировой библиотечный опыт, в работе
также говорится о подготовке всеохватывающего механизма национального библиографического учета.
Ключевые слова: национальная библиография, текущая библиография,
национальный библиографический учет, Национальная Библиография,
обязательные экземпляры
National bibliographic scope: the current situation
and development tendencies
Abstract: The article provides information about the importance of the
national bibliography and national bibliographic accounting, current and
retrospective bibliography. It also gives information about the work done for
the purpose of regulating the establishment of the archive fund of the
Azerbaijani press and publication, and developing perfect mechanism based on
the world experience.
Key words: national bibliography, current bibliography, national
bibliographic accounting, National Library, mandatory copy
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ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКИ УЗБЕКИСТАНА
Резюме: В статье автор рассматривает вопросы сохранности
наследия уникальных рукописей и особо ценных изданий, которые
хранятся в Национальной Библиотеке Узбекистана. Также в
статье говорится об изучении содержания книг Туркестанского
края, имеющих надписи арабо-чагатайской письменности и ставится вопрос, каким образом будущему поколению преподнести все
это уникальное информационное наследие. По этому поводу проводились мероприятия, которые способствовали созданию новой
рубрики под названием: «Сокровища библиотеки Навои» и специалисты-тюркологи перевели с арабской графики на кириллицу десятки книг, которые были изданы в издательстве Национальной библиотеки Узбекистана.
Ключевые слова: Национальная библиотека Узбекистана, Письменность - это величайшее достижение человеческой информационной
цивилизации, Редких и старопечатных изданий, Туркестанский сборник, Редких изданий и рукописей, Государственные законы и методы
его управления
В формировании человечества в эпохальном мире с разносторонними
взглядами, традициями, философскими мышлениями большую роль играла
письменность, оставленная в источниках будущему поколению, благодаря
которой поэтапно создавалось история народности. Письменность – это
величайшее достижение человеческой информационной цивилизации, определившее ее поступательное развитие на тысячелетия вперед. Наша
историческая духовная родина Турон занимает особое место в истории
развития письменных систем. Этот древнейшей культурный регион внес
большой вклад в формирование письменности в странах Центральной
Азии. Появление книги, существование книжного дела и технологических
процессов книжного производства, книгораспределение, как форма дви76
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жения книги в обществе - являются способами социального общения.
Одной из приоритетных задач издательской службы является возрождение уникальных рукописей и особо ценных изданий, которые хранятся
в Национальной Библиотеке Узбекистана. В фонде редких и рукописных
изданий хранится свыше 28 тысяч изданий, среди которых собрание
рукописей редких и старопечатных изданий, первые литографические
книги и периодические издания, материалы и документы по изучению
истории Туркестанского края и сопредельных с ним стран. Рукописные
восточные книги охватывают более чем тысячелетний период времени.
Основной целью библиотеки является обслуживание не только граждан
Узбекистана, а также зарубежных пользователей из соседних государств
Центральной Азии. Наиболее ценными в научном и историческом аспекте, спрашиваемыми и популярными среди ученых являются: «Туркестанский сборник», состоящий из 594 томов и «Туркестанский альбом» – 10
томов, более 1300 уникальных фотографий середины XIX века о быте и
нравах жителей Туркестанского края, а так же периодическая печать республики середины XIX начала ХХ вв.: «Туркестанские ведомости» (18701917 гг.), «Туркестанская туземная газета» (1870-1916 гг.) и многие др.
Функциональным информационным обеспечением пользователей
является внедренная программа «База данных: Редких изданий и рукописей». Настоящая программа включает в себя каталоги редких изданий и
полнотекстовую базу. Кроме того, программа позволяет отдельным категориям пользователей (ученым, специалистам и исследователям) оставлять комментарии по интересующимся темам, а также прикреплять свои
статьи. Пользователь, используя данную программу, сэкономит время,
будет иметь возможность обобщить все информационные ресурсы в одно
пространство и качественно предоставлять полномасштабные сведения.
С исторической точки зрения, если изучать письменность в Узбекистане, по разным общественным политическим событиям за последние
сто лет менялась несколько раз. Долгие годы 1200- летнего периода с VII
по XIX вв. народы Туркестана являлись частью подсистемного арабоирано-тюркского влияния, именуемой в науке «мусульманским культурным миром». Поэтому основная масса издаваемых книг в это время имела
надписи арабо-чагатайской письменности. В тридцатые годы прошлого
века перешли на латинский алфавит и основные периодические издания
газет и журналов издавались на латинской графике. Через десять лет
были проведены реформы письменности и всю печатную продукцию
начали издавать на кириллице, которая продолжалась более пятидесяти
лет. Когда Узбекистан провозгласил Независимость, с 1991 года письменность вновь была реформирована и в течении двадцати пяти лет
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основные печатные издания выходят на латинице. Одно из направлений
издательской деятельности - пропаганда редких фондов путем печатных
изданий в рамках реализации программы ЮНЕСКО «Развитие открытых
образовательных ресурсов и сохранность документального наследия бибиотек». Эта коллекция редких книг Национальной библиотеки Узбекистана является уникальным информационным источником, которая даёт
возможность ближе ознакомиться с редкими книгами. В ней представлена
серия изданий из 156 рукописей и особо ценных изданий, которая состоит
из семи разделов, к каждой рукописи написана короткая аннотация на
русском и английском языках.
Известным автором и историком в Узбекистане Зиёвиддином Жураевим была переведена книга с арабского языка известного правоведа,
политолога и литературоведа Средних веков Абулкасима Мавардий под
названием «Государственные законы и методы его управления», написанной в 1031-1045 годах. Содержание книги помогает формированию
управления государством и способствует назначению правителей, таких
как главный визирь (премьер- министр), главнокомандующий, областной
управляющий, судьи, адвокаты, которых принимали на работу на
договорной основе и обговаривали их полномочия, права и обязанности.
Написанная книга внесла свой высокий вклад в достижение и развитие
восточной государственности, а также во многих странах мира этот труд
используется в качестве руководства.
Хотелось бы отметить ещё об одной книге, написанной профессором
П.А. Фалёвым «Введение в изучение тюркской литературы и наречий»,
которая была написана в начале прошлого века в 1922 году и подготовлена в
качестве лекционной программы для студентов Туркестанского университета в городе Ташкенте. Материал был опубликован в издательстве
«Восточный Туркестан» в 1922 году и эту работу перевел на узбекский язык
известный литературовед Зухриддин Низомутдинов. Пётр Александрович
Фалёв – специалист в области тюркологии, который ставил перед собой
задачи по изучению происхождения тюркских народностей, которые были
широко распространены от Байкала до Балканского полуострова. Одной из
последних работ издательства Национальной библиотеки является подготовленная к изданию книга автора Хасанбоя Жамолханова «История Узбекской письменности XX века». Книга содержит информацию о реформировании письменности с арабской графики, о материалах организованной
прессой, дебатах различных уровней, пленумах, конференциях, лекционных
программах, которые были напечатаны в Республиканских газетах и
журналах. Надо отметить что проделанная работа является мизерным
процентом в работе с редким фондом. В фондах редких книг находится
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океан информации и в будущем ученым-востоковедам нужно будет делать
огромную работу. Недавно в библиотеке создали новую рубрику под
названием: «Сокровища из библиотеки Навои».
В Национальной библиотеке Узбекистана с 2015 года издается журнал «Информационно-библиотечный вестник “INFOLIB”», в котором размещаются материалы, связанные с развитием информационно-библиотечной деятельности в Узбекистане, а также в странах СНГ и зарубежных
странах. Журнал издается ежеквартально, четыре раза в год. Основная
концепция журнала – наиболее полное информирование общественности
о переменах, происходящих в информационно-библиотечной сфере, о
ходе проводимых реформ, а также предоставление информации об опыте
работы в этом направлении в отечественных и зарубежных учреждениях.
Целью издания является распространение информации о новых профессиональных разработках, событиях и инновациях в области информационно-библиотечной деятельности. В журнале публикуемые материалы разделены на 13 разделов и до сегодняшнего дня было напечатано
материалов по более 280 различным тематикам в области информационно-библиотечной деятельности.
Издательство Национальной библиотеки Узбекистана для участия на
международной книжной выставке, которая будет проходить в столице
Азербайджана в городе Баку предоставляет материал по истории, этнографии и издательской деятельности.
About publishing activity of the National library of Uzbekistan
Abstract: In the article the author considers the issues of heritage preservation
(rare) unique manuscripts and especially valuable publications, which are
stored in National Library of Uzbekistan. Also in article it is told about
studying of contents of books of the Turkestan region, having inscriptions
Arab-Chagatai writings it is also asked how to present to future generation all
this unique information heritage. Events which promoted creation of a new
heading under the name were about it held: "Treasures of library of Navoiy"
and Specialists in turcology have translated from the Arabic graphics into the
Cyrillic alphabet dozens of books that were published in the publishing house
of the National Library of Uzbekistan.
Key words: National Library of Uzbekistan, writing is the greatest achievement
of the human in information and civilization, rare and old printed publications,
the Turkestan collection, rare publications and manuscripts, State laws and
methods of its management
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Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриётининг
фаолияти ҳақида
Xulosa: Мақолада мазмунида Ўзбекистон Миллий кутубхонасининг нодир
ва алоҳида қимматбаҳо қўлёзмалар хизматида манбалрнинг сақланиши
ҳақида фикр ва мулохазалар билдирилган. Туркистон ўлкасидаги қадимги
китоблар ёзувлари ўрганиш билан бир қаторда, келажак авлодлар учун
манбалрни етказиш асосий вазифа этиб белгиланган. Шу сабабдан
“Навоий кутубхонаси хазинаси” номли рукун очилиши, ана шундай
қимматли асарларни ўзбек тилига таржима қилиш муҳим ўрини
эгаллайди.
Калит сўзлар: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, Ёзув - бу инсоният
цивилизатцияси ҳақидаги маълумот олишнинг катта ютуғидир, Нодир
ва қўёзма нашрлар, Туркистон тўплами, Нодир нашр ва қўлёзмалар,
Давлатчилик қонунлари ва уларни бошқарув усуллари
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İNFORMASİYA MƏDƏNİYYƏTİNİN FORMALAŞMASI - MKSLƏRİN FƏALİYYƏTİNDƏ PRİORİTET İSTİQAMƏT KİMİ
Xülasə: Regionda informasiya mədəniyyətinin formalaşmasında MKSlərin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən, oxucularda informasiya mədəniyyətinin səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə regional layihələrdən, qarşıda
duran mühüm vəzifələrdən bəhs edilmişdir.
Açar sözlər: region kitabxanaları, informasiya mədəniyyəti, elektron
resurslar, innovativ metodlar
Bu gün kitabxananın cəmiyyətin mədəni irsinin qorunması və genişləndirilməsi, maarifləndirmə, təhsil, tərbiyə, elm kimi funksiyalarına milli və dünya
informasiya resurslarına əlyetərliyi təmin edən informasiya və təhsil mərkəzlərinin də funksiyaları əlavə olunmuşdur. Artıq kitabxanaların bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin xarakteri də dəyişmişdir.
Son illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
kitabxanaların səmərəli fəaliyyət göstərməsi, yeni xidmət növlərinin tətbiqi,
oxuculara xidmət üzrə innovativ layihələrin həyata keçirilməsi, fondların yerli
və xarici nəşrlərlə zənginləşdirilməsi üçün bir sıra xüsusi əhəmiyyətli sənədlər
imzalamışdır. Həmin sənədlərin icrası nəticəsində kitabxana-informasiya sahəsində yeni texnologiyalar tətbiq edilmiş, müasir kitabxana-informasiya infrastrukturu yaradılmış və istifadəçilərə göstərilən kitabxana-informasiya xidmətlərinın sayının və keyfiyyətinin artırılması, əhalinin intellektual potensialının,
bilik səviyyəsinin və informasiya mədəniyyətinin inkişafı üçün əlverişli zəmin
yaradılmışdır. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən şəbəkəyə daxil olan bütün kitabxanalarda bu istiqamətdə silsilə tədbirlər həyata keçirilmiş, mütaliənin təbliğini, informasiya mədəniyyətinin inkişafını özündə əks etdirən sosial layihələrin respublika üzrə reallaşdırılması məqsədilə bir neçə tədbirlər planı hazırlanmışdır.
Məlumat üçün qeyd edək ki, informasiya mədəniyyəti təkcə kitabxanabiblioqrafiya mədəniyyəti və mütaliə mədəniyyətini özündə birləşdirmir, həm81

Bakı, 2017, buraxılış 9
çinin ümumilikdə kitabxana mövcud olan regionda, respublikada informasiyalaşma prosesi haqqında kompleks biliklərə yiyələnməyi – informasiyalaşmanın
hüquqi sahəsində, müəlliflik hüququ, söz azadlığı və şəxsiyyətin informasiya
təhlükəsizliyi problemlərində istiqamətlənmək; müasir informasiya resurslarını, informasiya sistemlərində (kitabxana, arxiv, məlumat bazası) ayrıca sənədlərin xarakterik xüsusiyyətlərini anlamaq; informasiyanın toplanması, sistemləşdirilməsi, saxlanması və axtarışının ənənəvi və elektron vasitələrinin müsbət və mənfi cəhətləri barədə təsəvvürə malik olmaq; yeni texnologiyalardan
istifadə bacarığı, kompyuter savadlılığını müntəzəm olaraq artırmaq və s. təmin edir. Hazırda kitabxanalarımızın, xüsusən də regionlarda Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemlərinin (MKS) oxucuları bir qayda olaraq, uşaqlar və yeniyetmələr, orta ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri və məzunları informasiya
ilə bağlı axtarış apararkən köməksiz qalırlar: kitabxananın kataloq və kartotekasının quruluşunu, tərkibini, onların spesifik xüsusiyyətlərini bilmir, informasiya sorğularının ödənilməsi metodikasına bələd olmur, axtarışın nəticələrini
doğru təhlil edib, tələbatlarına uyğun gələn dəqiq mənbəni seçə bilmirlər.
Odur ki, kitabxanalarda informasiya mədəniyyəti üzrə xüsusi fəaliyyət istiqamətinin təşkili zəruridir.
MKS-lərin fəaliyyətində qarşıda duran əsas işlərdən biri ilk növbədə artmaqda olan informasiya axınında səriştəli və bilikli istifadəçi (oxucu) yetişdirməkdir. Odur ki, kitabxanaçılar hər bir oxucu ilə fərdi işləməli, kitabxanadan
istifadə qaydaları, kitabxananın fondu, informasiya resursları, elektron sənədlər və internetdə düzgün axtarışın aparılması, onlayn bazalarla iş barədə onları
məlumatlandırmalıdır. Mərkəzləşdirilmiş kitabxanalarda müxtəlif mövzularda
“kitabxana dərsləri”nin keçirilməsi vacibdir. Bu dərslər ilkin kitabxana-biblioqrafiya biliklərinin mənimsənilməsindən başlayır. Daha sonra regionda olan
təhsil və mədəniyyət müəssisələri ilə, digər kitabxanalarla qarşılıqlı birgə layihələrin həyata keçirilməsi, kitab təbliğinin yeni forma və metodlarından, innovativ xidmət üsullarından istifadə edilməsi məqsədəuyğun olardı. Bunlardan
“Birgə oxuyaq”, “Sənin ilk kitabxanan”, “Ən çox oxunanlar”, “Oxudun, dostunla paylaş”, “Sənin informasiya mədəniyyətin” adlı aksiya, fləşmob, açıq kitab həftəsi, kitabxanaya ekskursiya, yeni kitablar haqda tanışlıq və başqa tədbirlərin adını qeyd etmək olar.
Bu istiqamətdə Azərbaycan Milli Kitabxanası və digər qabaqcıl kitabxanaların iş təcrübəsindən yararlanmaq, elektron resurslardan istifadə üzrə virtual sifariş xidmətindən faydalanmaq və Milli Kitabxananın nəşr etdiyi yeni metodik vəsaitlərdən iş prosesində istifadə edilməsi tövsiyə edilir.
Çünki informasiya mədəniyyəti olan şəxs anlayır ki, doğru və dəqiq informasiya əldə etmək günün tələblərinə uyğunlaşmaqda və yeniliklərlə ayaqlaşmaqda həlledici rol oynayır. Belə şəxs biliklərini nəzərə almaqla informasiya82
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ya olan ehtiyacını anlayır, tələb olunan informasiya mənbələrini müəyyənləşdirir, günbəgün artan informasiya resursları içərisində axtarışı bacarır. İnformasiya mədəniyyəti olan şəxs informasiyaya tənqidi yanaşır və onu bacarıqla
qiymətləndirir, informasiyanın keyfiyyətini müəyyən etmək üçün diqqətlə ölçüb-biçir.
İnformasiya mədəniyyətli şəxs informasiyadan dəqiq və yaradıcı istifadə
edir, müxtəlif kontekstlərdə informasiyanı səmərəli və bacarıqla idarə edir. Əldə etdiyi informasiyanı problemin həlli, tənqidi düşüncə, yaradıcı özünüifadə
və qərar vermə prosesində tətbiq etməyi bacarır. İnformasiyanın təhlili və işlənməsi nəticəsində əldə etdiyi yeni biliyi, yeni informasiya məhsulunu müxtəlif məqsədlərlə- geniş auditoriya üçün elmi və yaradıcılıq məqsədilə, həm tədris prosesində və ondan kənarda çap və elektron formada yayır. Odur ki, belə
şəxslərin yetişdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu təhsil müəssisələri
kimi kitabxanaların da üzərinə xüsusi vəzifələr qoyur.
Regional səviyyədə kitabxanaların qarşılıqlı əməkdaşlığı, informasiya resurslarının toplanması, mühafizəsi və təqdim edilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi, onlara şəbəkədən girişin təşkili istifadəçilərdə informasiya mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini formalaşdırmaqla resursların tez və rahat istifadəsini təmin etməyə və informasiya məkanında kitabxananın yerini müəyyən etmək
üçün kitabxanalara müvafiq resursları yaratmağa imkan verəcək.
Kitabxanaların iş təcrübəsinə əsaslanaraq aşağıdakı istiqamətlər üzrə
əməkdaşlıq yollarını təklif etmək olar:
 İnformasiya mədəniyyəti üzrə kitabxanaların qarşılıqlı əməkdaşlıq konsepsiyasının hazırlanması;
 Korporativ kataloqlaşdırma əsasında region üzrə vahid elektron toplu kataloqun yaradılması;
 Məlumat bazalarının mərkəzləşdirilmiş qaydada təşkili və onların birgə istifadəsi;
 Regionda oxucuların informasiya mədəniyyətinin formalaşması və inkişafı üzrə innovativ layihələrin reallaşdırılması.

Kitabxana və informasiya mərkəzləri bilik mənbəyi, müxtəlif formatlarda informasiyanı toplayan və çatdıran müəssisə, tədris fəaliyyəti üçün əsas institut, sorğu-informasiya məsləhətlərinin mərkəzi və internetə-qlobal informasiya məkanına
çıxışı olan başlıca müəssisə olduğu üçün kitabxana işçiləri və informasiya sahəsinin
mütəxəssisləri informasiya savadlılığı, informasiya mədəniyyəti sahəsində proqram
və tədbirlərin həyata keçirilməsində mütləq iştirak etməlidirlər.
Vətəndaşları cəmiyyətin informasiyalaşdırılması prosesinə cəlb etmək
məqsədilə cari informasiyaya əlyetərliyi təmin etmək, bütün həyatı boyunca
şəxsin təhsilində kitabxanaların iştirakı kitabxananın əsas informasiya mərkəzi
kimi mühafizəsinin və onlara tələbatın artmasının əsas şərtidir.
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Deyilənləri nəzərə alaraq müasir kitabxanalar öz prioritet funksiyalarını
yenidən nəzərdən keçirməli, iş prosesində yeni iş üsullarını və dünya üzrə qabaqcıl təcrübəni tətbiq etməlidirlər.
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7. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и
образовательных учреждениях:учебно-методические пособие /Н.И. Гендина
и др. Москва, 2002, 112 с.
8. Information literacy competency standards for higher education /The Association
of College and Research Libraries a division of the American Library
Association.- Chicago, 2000.- 16 p.

84

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
Формирование информационной культуры - как приоритет в
деятельности ЦБС
Резюме: Говорится об основных направлениях деятельности ЦБС в формировании информационной культуры в регионе, о региональных проектах по повышению уровня информационной культуры читателей и о
важных задачах.
Ключевые слова: региональные библиотеки, информационная культура,
электронные ресурсы, инновационные методы
Formation of the information literacy as a priority in the activity
of the CLS
Abstract: It’s told about main activities of CLS in formation of information
literacy in the region, about regional projects on improving the level of
information literacy of readers and about important tasks.
Key words: regional libraries, information literacy, e-resources, innovation
methods
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A BLAST FROM THE PAST: ACCOUNTING FOR EARLY
SOVIET TURKIC PUBLICATIONS
Among the most pressing issues facing libraries around the world today is
the forward march of digital technologies. While the printed book has failed to
meet its demise, as some commentators had predicted, there can be no doubt
that more and more materials are published in digital format; sometimes
exclusively. Libraries, of course, are not about to throw away their printed
material, but they are required to become flexible with respect to the rapid
digitalization of their world. On the one hand, this implies the creation and
maintenance of systems to allow readers and stakeholders to access and make
use of digital-only content. These can be expensive and demanding in terms of
the technical capacity required for their employment and upkeep. On the other
hand, even those materials that remain in printed form must be catalogued,
accounted for and preserved according to the new needs of the digital world. It
is this latter issue that I will be addressing today with respect to a small subset
of the British Library’s Turkic-language materials: the early 20th century
printed Azeri monographs and periodicals. I particular, I will be looking at the
way that technology and the desire for standardization shapes our approach to
the language, content and physical presence of these works.
The British Library holds approximately 1200 items in Azeri, of which
only 60 or 70 are from the period before 1940. Added to this, the Library’s
collection also contains a number of items from this period that are not in
Azeri, but related to the cultural, political and economic life of what is today
the Republic of Azerbaijan. Some items are in Russian, while others, perhaps a
more interesting and important grouping, are in Persian, reflecting a
longstanding tradition among Azerbaijani authors and poets to employ the
language of their southern neighbor, and sometimes suzerain or sovereign, as a
vehicle of literary production. The writings of the great aesthete Mirza Fathalli
Axundzadə are a prime example of this. These items are scattered throughout
our collection according to their time of acquisition; their format and content;
and their language. It is largely thanks to the usage of Library of Congress
subject authorities, and the diligent work of our cataloguers, that such items
can be corralled into a virtual collection, if not a physical one.
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In that process of cataloguing, however, a number of issues arise, some of
which can have a considerable impact on the ability of readers and patrons to
find these materials in the first place. With respect to language, there are two
broad issues: the identification of particular languages and dialects; and the use
of bespoke or non-standard scripts and orthographies. In terms of dialect, I
refer specifically to the lack of a uniform and standardized means of
communication monitored by a central body, as seen in the Türk Dil Kurumu
or the Académie Française. Authors of the pre- and early Soviet period wrote
either in one of the two literary standards of the Turkic world, Ottoman or
Chagatai; or else they employed various degrees of mixing between one of
these and their own local patterns of speech. In the second case, the cataloguer,
faced with a non-standardized language, is forced to rely on her own discretion
in order to decide in which language grouping a particular work should be
categorized. The British Library’s collections are rife with examples of items in
non-standard, or indeed even unidentified, dialects that have been catalogued
and stored with completely different language groupings, because it was easier
to associate these items with others materials based on place of publication,
rather than language grouping. The use of both Library of Congress coding and
Unicode-based cataloguing, however, now allows the cataloguer to associate
the work with a broader, generic Turkic grouping or family, while also
rendering the peculiarities of the language in original script and in
contemporary orthographies.
The use of Unicode here is particularly important. Pre- and early Soviet
works create exceptional challenges for cataloguers in the Latin-script world
because of the complexities inherent in transliterating non-standardized
languages. For Azeri and Caucasian Turkic works, this is partly tied in to the
question of regional variation. Pre-Revolutionary publications in the Arabic
script are especially tricky here, as the relative stability of many words and
formulae in Arabic script hide the linguistic diversity of the cultural milieu
within which the works were published. Particularly, the use of the LOC’s
transliteration for Perso-Arabic script Azeri masks the appearance of phonemic
and morphological variations that would distinguish pre-Revolutionary
Caucasian Azeri production – often centered on Tbilisi – from contemporary
works produced in Tabriz, with its own distinct phonological structure. The use
of multiple entry points for such items – whereby the original script, the LOC
transliteration, and a rendering in contemporary Caucasian Azeri are all listed
on a catalogue record - helps to ensure that such unique and valuable items can
be discovered by scholarly users, new initiates, and others, all while preserving
the orthographic and phonological peculiarities of the dialect in which they
were created.
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A separate challenge is posed by those items produced in Soviet
Azerbaijan between 1926 and 1940. These were generally written in the
Uniform Alphabet, which was applied to all Turkic languages in the Soviet
Union during the early part of the Stalinist years. Such works are difficult
because they are written in a Latin script that employs characters no longer in
use. No transliteration system exists for them, and, similar to contemporary
Caucasian Azeri, their treatment as a non-Latin script makes them difficult to
discover, if not out-right invisible, to modern speakers. At the British Library,
we have sought to make use of the full range of possibilities embodied by
Unicode in order to provide, once again, a spectrum of entry points to such
publications. Titles, imprints and statements of responsibility are often entered
into the system using the original Uniform Alphabet, including those
graphemes that are no longer in circulation. A quasi-transliteration is then used
in order to provide access to those users who are comfortable with the
transliteration of Azeri, while renderings in the contemporary orthography in
notes fields provides a third and final option for finding such monographs and
periodicals. In this way, we make the items available to all those who are
interested, while also ensuring that our catalogue accurately reflects the
diversity in script and language that is characteristic of early 20th century
Turkic publishing.
While such concerns might appear to be largely erudite, focused as they
are on only a handful of publications, the truth is that they apply to hundreds of
works by authors of great importance in Azeri and Turkic intellectual history.
With this, I have in mind the great weight of periodicals as part of the British
Library’s Azeri collections. Many of these, including Qyzyl Qalam and Maarif
İşçisi, represent the far denser aspect of cultural and political production in
Azerbaijan during the 1920s and 30s. They are filled with articles and works
but such influential writers as Çobanzadə and Baghirov, explaining the manner
in which Marxist-Leninist and Stalinist ideology applied to all aspects of daily
life in Caucasian Azerbaijan. To date, a comprehensive catalogue of these
works in the English language does not exist, greatly limiting the researcher’s
ability to understand the shift in cultural production and the influence of statedriven ideology on writing throughout this critical period in Azeri history. With
the help of a Chevening Fellowship dedicated to the early 20th-century Turkic
publishing, we hope to be able to create an exhaustive, or near exhaustive,
listing of the articles contained within these periodicals, and the authors who
wrote them, to be uploaded into our catalogue and disseminated in an
electronic version. This, we believe, will be the first step to uncovering an
obscure and oft-hidden component of Azeri cultural history, and to making
these authors’ complete oeuvre available to the wider world.
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On the issue of dissemination, we arrive at the third point I will address:
that of digitization. This is simultaneously the easiest and the most complex
aspect of employing digital technologies to enhance access to and usage of our
early Azeri collections. The process of digitization continues to benefit from
economies of scale and technological advancement. Nonetheless, the brutal
reality is one of training and budgetary constraints subjecting it to a selection
process that balances the desire to put rare and unique items online against
internal constraints and a myriad of demands and requests coming from outside
stakeholders. Beyond this, however, issues of copyright and fair usage continue
to challenge us in our dissemination of any finalized products of the
digitization process. For the early Azeri materials, this is a particularly pressing
challenge that requires innovative solutions. The fragility of the paper and
bindings of these works, as well as their relative rarity, mean that they are ideal
candidates for digitization. Nonetheless, the complicated legal context within
which they have existed – including the change of régimes and the ultimate
inability to determine who, if anyone, might hold subsidiary rights – bedevils
our efforts to apply this particular mechanism to their preservation and
dissemination. To this end, we continue to work with our partners at a variety
of institutions around the world, including National Libraries and legal deposit
institutions, in order to understand the legal and statutory requirements for the
creation of digital files, and the means by which we can balance a desire to
share the products of intellectual creation with the rights of those who create.
In short, today I’ve looked at three different aspects in which digital media
can assist us in cataloguing, disseminating and preserving the early examples
of 20th century Azeri cultural production. While digital technologies have
opened up a whole new range of possibilities for us – including the
representation of linguistic and script diversity, and the codification of an
author’s life work – they have also created new challenges. Together with our
partners at home and abroad, we will continue to work on innovative solutions
that seek to balance the interests and rights of readers, researchers, and writers
in a way that ensures the continued exploration of Turkic cultural heritage.
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AZƏRBAYCANDA MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT SAHƏLƏRİNDƏ
İSLAM DƏYƏRLƏRİNİN TƏDRİSİ, TƏDQİQİ VƏ TƏBLİĞİNİN
KİTABXANA-İNFORMASİYA TƏMİNATI MÜASİR MƏRHƏLƏDƏ
Xülasə: Məlumdur ki, Azərbaycanda İslam dəyərlərinin və müsəlman mədəniyyətinin qorunub saxlanılmasında, öyrənilməsində və təbliğində bütün
kitabxana-informasiya orqanlarının rolu əvəzsizdir. Məruzədə ölkəmizin
aparıcı ali təhsil müəssisələrindən biri olan Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində (ADMİU) İslam dəyərləri üzrə kitabxanainformasiya fəaliyyətinin bəzi məsələləri araşdırılmışdır.
Açar sözlər: ali təhsil, müsəlman, tolerantlıq, mənəvi həyat, təhsildə İslam, mədəni dəyərlər
Tarixi həqiqətin parlaq səhifəsi kimi, bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə
bilirik ki, vətənimiz Azərbaycan uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının və
müsəlman mədəniyyətinin əsas mərkəzlərindən biri olmuşdur. Ölkəmiz İslam
dininin yayılmasında və eyni zamanda “Müsəlman İntibahı”nın bərqərar olmasında müstəsna rol oynamışdır. Bu tarixi missiyanı bu gün də uğurla davam etdirməkdədir.
Müstəqillik şəraitində ölkəmizdə bünövrəsi xalqımızın ulu öndəri Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuş İslam dini dəyərlərinə xüsusi dövlət qayğısı, hazırda respublikamızın prezidenti, cənab İlham Əliyev tərəfindən müvəffəqiyyətlə
davam etdirilir. Bu siyasətin nəticəsində son illər ərzində ölkəmizdə İslam mədəniyyətinin qiymətli abidələrindən Bibiheybət, Təzəpir, Əjdərbəy, Şamaxı
Cümə məscidləri və Gəncə şəhərindəki “İmamzadə” kompleksi əsaslı şəkildə
yenidən qurularaq təmir olunmuş, paytaxtımızda Cənubi Qafqazın ən möhtəşəm məbədi Heydər məscidi inşa edilmişdir.
Ölkəmiz tolerantlıq mühitinin təşəkkül tapmasına, multikulturalizmin, mədəniyyətlərarası dialoqun qurulmasına, İslam dəyərlərinin dünyada təbliğinə
böyük töhfələr vermişdir. Azərbaycanın İslam aləmində qazandığı nüfuz 2009cu ildə Bakı və 2018-ci ildə Naxçıvan şəhərlərinin İslam mədəniyyətinin pay90
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taxtı elan olunmasında öz ifadəsini tapmışdır. IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının
2017-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi isə ölkəmizin İslam həmrəylinin möhkəmləndirilməsi sahəsində növbəti əməli addımlar atması üçün əlverişli şərait
yaratmışdır. Sevindirici haldır ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən
imzalanmış 10 yanvar 2017-ci il tarixli sərəncamla 2017-ci il Azərbaycan Respublikasında “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilmişdir.
İslam mədəniyyəti sahəsində dövlət siyasəti və Azərbaycan xalqının əsrlər
boyu qoruyub saxladığı İslam dəyərləri respublikamızda sülhün, təhlükəsizliyin, dincliyin təmin edilməsi üçün çox mühüm vacib bir elementdir.
Bu səbəbdəndir ki, Azərbaycanda müasir informasiya cəmiyyəti şəraitində
elmi-fəlsəfi, milli-mənəvi, bədii-estetik və mədəni-intellektual səviyyənin yüksəlməsi və millətlərarası mədəni dialoqun inkişafı üçün dövlət tərəfindən lazımi sosiomədəni münbit şərait yaradılmışdır. Bunun da nəticəsidir, əhalinin xüsusilə də, gənclərin elmi-fəlsəfi, milli-mənəvi, bədii-estetik zövqünün formalaşması, onların mədəni-intellektual səviyyəsinin yüksəlməsində İslam dəyərlərinin yeri və rolunun öyrənilməsi və təbliğ edilməsinə xüsusi diqqət yetirilir.
Burada təbiidir ki, əsas məsuliyyət sosial institut kimi məhz kitabxana-informasiya müəssisələrinin üzərinə düşür.
Aydındır ki, İslam ənənələri kitabxana işinin bütün sahələri ilə üst-üstə düşür. Bu baxımdan hesab edirik ki, Azərbaycanda formalaşmış zəngin sənəd-informasiya resursları mədəniyyət və incəsənət sahələrində İslam dəyərləri üzrə
elm və təhsillə məşğul olan oxucular üçün müasir kitabxana mühitində həyata
keçirilən elmi informasiya fəaliyyətinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Bu məqsədlə biz ölkənin ən mühüm və qocaman ali təhsil müsəssisələrindən biri kimi ADMİU-nun bu sahədə fəaliyyətini təhlil etməyə çalışmışıq.
Hazırda ADMİU ölkəmizdə mədəniyyət və incəsənət sahəsində yüksəkixtisaslı kadr hazırlayan həm aparıcı universitet həm də, zəngin tarixi ənənələri olan möhtəşəm elm məbədidir. Bu gün burada İslam dəyərlərinin tədrisi,
tədqiqi və təbliğinə həmişəkindən daha çox önəm verilir, təhsil və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilində, tədqiqat işində, eləcə də universitetin ictimai həyatında milli-mənəvi dəyərlərimizin və İslam mədəniyyətinin öyrənilməsi və tanıdılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Ali təhsil ocağında kulturologiya və sənətşünaslıq üzrə təhsil prosesinin iştirakçısı olan müəllim-tələbə heyətinin, o
cümlədən elmi araşdırmalar aparan alim və mütəxəssislərin İslam dəyərləri
üzrə informasiya təminatının optimallaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirilir.
Hazırda ADMİU-da professor-müəllim heyətinin, əməkdaşların, tələbə,
magistrant, doktorant və dissertantların elmi mütaliə prosesini və təhsilin keyfiyyətini düzgün təşkil etmək məqsədilə fəaliyyət göstərən Kitabxana-informasiya Mərkəzi (bundan sonra – Mərkəz) ali məktəbin aparıcı struktur bölmələ91
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rindən biri kimi təlim-tərbiyə və elmi tədqiqat prosesini tədris, elmi, metodiki
ədəbiyyatla, digər ənənəvi və elektron informasiya materialları ilə təmin edən
və bilikləri təbliğ edən intellektual elmi məkandır.
Respublikamızda mədəniyyət və incəsənətin müxtəlif sahələri üzrə ən iri,
eləcə də sosial, ictimai və humanitar elmlər sahəsində aparıcı ali təhsil müəssisəsi kitabxanalarından biri kimi Mərkəzin ümumilikdə 41 min nüsxədən artıq
sənəd-informasiya daşıyıcısını özündə əks etdirən fondunda İslam mədəniyyəti
ilə bağlı zəngin ədəbiyyat toplanmışdır. Bu əvəzsiz xəzinəyə Azərbaycan, Şərq
və Avropa xalqlarının müxtəlif dillərində nəşr edilmiş İslam mədəniyyəti ilə
birbaşa və ya dolayısıyla bağlı olan cəmi 1472 nüsxədən ibarət elmi monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaiti, dissertasiya, avtoreferat, dövri və soraq nəşrləri, təsviri sənət materialları, elektron sənədlər daxildir. Sistemli və elmi cəhətdən
düzgün formalaşmış həmin sənəd kütləsi İslam dəyərlərinin və müsəlman mədəniyyətinin tədrisi, tədqiqi və təbliğində çox mühüm mənbədir. Mərkəzin sənəd-informasiya fondunun komplektləşdirilməsi prosesində bu mövzuda ədəbiyyatın əldə olunmasına xüsusi diqqət yetirilir.
Mərkəzin İslam dəyərləri üzrə elmi informasiya fəaliyyəti – alim və mütəxəssislərin bu istiqamətdə informasiyaya olan tələbatının təmin edilməsi üzrə
kitabxana fəaliyyətinin son nəticəsi olan kitabxana-biblioqrafiya və informasiya xidmətidir. Həmçinin, bu fəaliyyət universitetdə İslam dəyərləri ilə bağlı bədii-ədəbi, fəlsəfi-tarixi və elmi əsərlərin təbliğində, oxucuların mütaliə mədəniyyətinin formalaşmasında və bu sahədə elmi-tədqiqatların sənəd-informasiya
təminatında mühüm aktuallıq kəsb edir.
ADMİU-da özünün yüksək inkişaf mərhələsində olan kitabxana-biblioqrafiya və informasiya xidməti sahəsində fəaliyyət İslam mədəniyyəti üzrə mövcud sənədlər və informasiya tələbatçıları arasında uyğunluq yaratmaqda və sənəd kommunikasiya sistemində informasiya maneələrinin aradan qaldırılmasında səmərəli vasitədir. Bu vasitə insanda cəmiyyətin ideyallarına uyğun sağlam
şüurlu və estetik zövqə əsaslanan mənəvi tələbat oyadır və bu tələbatın təminatına xidmət etməklə Mərkəzin İslam mədəniyyəti sahəsində elmi informasiya
fəaliyyəti oxucuların intellektual inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır.
Müasir şəraitdə Mərkəzin bu istiqamətdə kitabxana-biblioqrafiya və informasiya xidmətinin yeni texnologiyaya əsaslanaraq qurulması, onun elmi, sosial
və kommunikativ funksiyasının təkmilləşməsi, struktur quruluşu, biblioqrafiyalaşdırma prosesində nəşr növlərinin zənginləşməsinə yönələn təşəbbüslərin artması və nəzəri-metodiki əsaslarının güclənməsi zəruri məsələlərdən biridir.
Burada İslam dəyərləri üzrə elmi-tədqiqatlar və təşkilati işləri həyata keçirən oxuculara göstərilən kitabxana-biblioqrafiya və informasiya xidmətinin yeni mərhələsi başlanmış, müsbət nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, Mərkəzdə ki92
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tabxana-biblioqrafiya və informasiya xidmətinin optimallaşdırılması və iş proseslərinin avtomatlaşdırılması məqsədilə 2016-cı ildən kompüter texnologiyalarının geniş tətbiqinə başlanılmışdır.
Bu gün Mərkəzdə İslam mədəniyyəti sahəsində kitabxana-biblioqrafiya və
informasiya xidməti üzrə fəaliyyət bir neçə istiqamətdə həyata keçirilir: sənədinformasiya fondlarının çap və elektron nəşrlərlə komplektləşdirilməsi; informasiya və soraq-biblioqrafiya xidməti; elektron soraq-biblioqrafiya aparatının
təkmilləşdirilməsi və s.
Mərkəzin İslam dəyərlərin tədrisi, tədqiqi və təbliğinin elmi informasiya
təminatı sahəsində əsas fəaliyyət istiqamətlərini aşağıdakılar təşkil edir:
- Sənəd-informasiya resursları fondunu İslam mədəniyyətinə dair kitablar,
dövrü və ardı davam edən nəşrlər, dissertasiyalar və avtoreferatlardan ibarət
çap və elektron ədəbiyyatla zənginləşdirmək;
- Sənəd-informasiya resursları fonudunu mühafizə etmək, onlardan sistemli ictiami istifadəni təmin etmək;
- Bu fondu özündə əks etdirən mükəmməl elektron informasiya axtarış sistemini yaratmaq və geniş istifadəsini təşkil etmək;
- Sahə üzrə elektron kitabxana yaratmaq və tələbatçıların hərtərəfli istifadəsinə vermək.
Mərkəzin sənəd-informasiya resursları fondunun komplektləşdirilməsində,
xüsusilə də İslam mədəniyyəti ilə bağlı ədəbiyyatla zənginləşməsində ADMİUda çap olunan “Mədəniyyət dünyası” və “Elmi Əsərlər” adlı elmi-nəzəri məcmuələrin mühüm əhəmiyyəti vardır ki, bu məcmuələrdə sənətşünaslıq, kulturologiya, muzeyşünaslıq, fəlsəfə və digər sahələrdə İslam dəyərlərinin öyrənilməsi və onların tədrisi metodikası ilə bağlı elmi əsərlər çap olunur və bu əsərlərdə
elmi və praktiki təhlillər verilir.
Sistemli təhlildən sonra mərkəzin sənəd-informasiya fondunun tərkibinin,
onun zənginliyinin və burada kitabxana-informasiya fəaliyyətinin təşkilinin öyrənilməsi, bizə deməyə əsas verir ki, universitetdə İslam dəyərlərinin tədrisi,
tədqiqi və təbliğinin kitabxana-biblioqrafiya və informasiya xidməti dövrün tələbləri səviyyəsində optimal formada həyata keçirilir.
Nəticədə əminliklə göstərə bilərik ki, ADMİU-nun Kitabxana-informasiya
Mərkəzində formalaşmış zəngin sənəd-informasiya sərvəti Azərbaycan elminin
müvafiq sahələrində İslam dəyərləri üzrə intellektual potensialı, onun qüvvəsi
və qüdrətidir. Bu mənbə İslam dəyərlərinin tədrisi, tədqiqi və təbliğində mühüm əhəmiyyətə malikdir.
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Библиотечно-информационная поддержка в обучении, прозрачности
и преимуществе исламских ценностей в областе культуры и
искусства в Азербайджане в современном этапе
Резюме: Библиотеки и информационные органы в сохранении, изучении и
продвижении исламских ценностей и исламской культуры имеет бесценную роль в Азербайджане. В докладе исследован, некоторые вопросы деятельность Библиотечно-информационный центра Азербайджанского
Государственного Университета Культуры и Искусств по исламских
ценностей.
Ключевые слова: высшее образование, мусульманская толерантность,
духовная жизнь, образование, исламские и культурные ценности
Library-information support in the training, transparency and advantage
of islamic values of culture and art in Azerbaijan in modern stage
Abstract: The role of all librarians in the preservation, learning and
propaganda of Islamic values and Muslim culture in Azerbaijan is
indisputable. Some of the issues of library-information activity on Islamic
values were investigated at the Azerbaijan State University of Culture and Arts,
one of the leading universities in our country.
Key words: high education, muslim, tolerance, spiritual life, education in
Islam, and cultural values
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Елена Пинтилей,
Генеральный директор Национальной
библиотеки Республики Молдова
elena.pintilei@bnrm.md
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И НОВЫЕ МЕТОДЫ
В ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Резюме: Инновация в библиотечном деле – это создание принципиально новых образцов деятельности, с помощью которых профессиональная деятельность библиотеки поднимается на новый
качественный уровень. Современная библиотечная деятельность
применяя творческий подход, по-новому решает проблемы, принимает нестандартные, смелые решения чтобы отдельные процессы,
формы, методы работы усовершенствовать, изменить, улучшить
для пользователей, создать новые услуги, новые информационнобиблиографические и издательские продукты.
Ключевые слова: Национальная библиотека Республики Молдова,
инновация, публичная библиотека Молдовы, Novateca Молдова, проект
Для успешной работы современной библиотеки нужна прежде всего
заинтересованность в обновлении, команда сильных профессионалов и
любовь к своей профессии. И что немаловажно, так это наличие оптимизма. Без веры в успех и настойчивости трудно воплотить идеюв жизнь.
Стимулом к инновациям служат как внутренние, так и внешние
факторы. Одним из таких внешних факторов для библиотек Молдовы
стала модернизация, интенсивно проходящая в последние годы, способствующая повышению их функциональных возможностей, а также преобразованию библиотек в многофункциональные центры. Существенно
возрастает возможность предоставлять пользователям новый спектр
услуг, что повышает интерес общества к деятельности библиотек.
Импульсом к изменению роли библиотек в обществе стала активная
помощь библиотекам республики со стороны программы Novateca, действующей в Молдове, с помощью которой были модернизированы 1041
публичных библиотек.
В 2016 г. было проведено интервью с более чем 600 мэрами по всей
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стране, чтобы выяснить их ожидания в отношении деятельности публичных библиотек. Большинство представителей местных органов государственного управления выразили желание видеть более современные
услуги в библиотеках, такие как тренинги в области информационных
технологий, классы по изучению иностранных языков, киноклубы, услуги
по составлению резюме и поискерабочих мест, распространению информации и новостей в пределах города или села, разработке рекламных материалов, информирующих жителей сообщества о новых мероприятиях,
услуги по оказанию помощи в использовании таких программ как
Microsoft Excel, Power Point и др.
В течении последних двух лет Novateca, совместно с Министерством
культуры и Национальной библиотекой, проводит кампанию «Встретимся в библиотеке», цель которой – популяризация публичных библиотек, привлечение в библиотеки новых пользователей и информирование
жителей республикиоб услугах и возможностях, которыми они смогут
бесплатно воспользоваться в публичных библиотеках страны. Второй
цикл данной Кампания включает несколько тематических категорий, охватывающих самые популярные современные услуги, которые предлагают библиотеки страны в области цифрового образования, семьи, неформального образования для детей и молодёжи, здоровья и здорового образа
жизни, экономического роста и сельского хозяйства. Публичные библиотеки разнообразят пакеты предоставляемы хуслуг в области цифрового образования помимо существующих предлагают широкий спектр
новых услуг для всей семьи.
В течении последних лет публичные библиотеки республики внесли
существенный вклад в повышение уровня цифровой грамотности населения, в сокращение информационно-технологического отставания граждан
путём обучения посетителей библиотек использованию информационных
технологий. Активное использование библиотеками интернет-пространства стало существенным фактором, который способствует увеличению
количества новых посетителей и повышению информированности широких слоёв населения о деятельности библиотек. Публичные библиотеки
создают веб-сайты, блоги для различных категорий пользователей,
открывают страницы в социальных сетях,
Национальная библиотека Республики Молдова является своего рода
генератором идей и центром, где собирается и распространяется информация о всех инновациях, появляющихся в публичных библиотеках
республики.
В последние годы Национальная библиотека внедрила ряд новых
проектов, которые дают позитивные результаты. Так, в 2015 г. при под96
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держке программы Novateca и Министерства культуры, при библиотеке
былоткрыт Центр по Статистике, исследованиям и развитию, целью
которого является упрощение перехода от печатных статистических данных к сбору данных онлайн, а также использование статистических данных в качестве инструмента для управления библиотеками и распространению достижений молдавских библиотек. Этот проект позволяет
поднять уровень анализа деятельности библиотек и расширяет возможности научного стратегического планирования работы библиотек.
Другим успешным проектом является создание при Национальной
библиотеке Про-Европейского Центра Услуг и Общения. Коллекция
Центра, находящая в открытом доступе, информирует пользователей о
деятельности Европейского Совета и других европейских организаций.
Центр оказывает информационную помощь пользователям, организует
круглые столы, публичные лекции, семинары, информационные часы,
интеллектуальные игры по пропаганде европейских ценностей. Ежегодно
проводится республиканский конкурс “Европа у насдома”, целью которогоявляетсяпривлечениевниманиядетей и молодежи к прошлому, настоящему и будущему Европы, европейским ценностям, месту Молдовы в
современной Европе.
В 2016 году был открыт Информационный центр Организации Объединённых Наций, где проводятсявыставки, дискуссии, публичные конференции по пропаганде Целей ООН в области Устойчивого Развития.
С 2016 года Национальная библиотека создаёт и издаёт «Архив
голосов: интервью с известными деятелями национальной культуры и
искусства». Ценность этой коллекции велика и с годами, мы надеемся,
будет расти. Посредством этого проекта Национальная библиотека
пытается увековечить слова и мысли, сказанные выдающимися людьми,
внёсшими большой вклад в развитие национальной культуры, которую
надо развивать и пропагандировать.
Библиотечные инновации зачастую связаны с традициями. Традиционные формы работы, которые пользуются спросом, мы продолжаем
сохранять, но каждый год их совершенствуем, модернизируем. Постоянно ищем новые формы работы с читателями. На смену традиционным
монологовым формам работы приходят новые – диалоговые. В 2016 г. с
участием Национальной библиотеки в республике были созданы Клубы
для активного гражданского общества, организован Клуб хореографов
Молдовы, на заседания которого приезжают хореографы из разных концов
республики, Литературно-артистический Салон “HOMO ESTHETICUS”,
который ведут известные академикистраны. Цель этого Салона – пропаганда культурных ценностей, эстетическое воспитание широких кругов
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читателей, открытие и поддержание молодых талантов, проведение
литературных конкурсов, издание специального журнала и др.
Ежегодно Национальная библиотека организует Национальный Фестиваль книги и чтения, который проходит во всех населённых пунктах
республики, «Библиотечные сумерки» - цикл интересных мероприятий,
направленный на пропаганду библиотеки и оказываемых ею услуг, День
посольств.
С этого года мы проводим мероприятия, связанные с юбилейными
датами открытия зарубежных посольств у нас в Молдове, что значительно укрепляет наши связи с посольствами и поднимает имидж Библиотеки
в обществе.
Естественно, обновляются не только формы работы с читателями, но
и услуги, предоставляемые читателям. Библиотека ведёт 12 блогов, самые
популярные из них: Блог по библиотековедению и инорматике, Публичные библиотеки Молдовы, Галлерея библиотековедов, блоги Проевропейского центра.
Национальная библиотека всё больше берёт на себя воспитательные
и просветительные функции. Мы собираемся кардинально изменить нашу
политику в этом направлении, укрепить связи с лицеями и высшими
учебными заведениями республики.
Кроме содержательных, у нас есть и организационно-управленческие
инновации, вызванные объективными обстоятельствами. В этом году мы
преобразовали отдел Культурных программ в «Отдел маркетинга и
социально-культурного общения», создаём Зал для научных работников,
работаем над созданием Музея Книги, который предполагаем открыть
осенью этого года. Новым проектом является создание Центра Непрерывного образования по библиотековедению и информатике, который
проводит тренинги для библиотекарей республики.
Инновационная деятельность библиотек нуждается в отслеживании,
сборе информации и пропаганде передового опыта. Этим у нас
занимается отдел «Развития библиотековедения» (бывший Методический
отдел). Здесь создаётся Банк инноваций, все нововведения пропагандируются через блог, через соц. сети и посредством профессионального
журнала.
При Национальной библиотеке создана Школа Менеджеров, где
после каждой заграничной командировки заслушивается информация с
освещением того передового опыта, который был выявлен сотрудником
во время посещения зарубежной библиотеки и предложения по внедрению новшеств в нашей Библиотеке или в республике.
С целью стимулирования инновационного процесса Национальная
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библиотека ежегодно проводит Конкурс инноваций и поошряет победителей конкурса материально и морально, выдавая специальные удостоверения, которые имеют определённый вес, когда сотруднику присваивается аттестационной комиссией категория.
Наши библиотеки страдают от социально-экономического кризиса,
поэтому должны решать проблемы, связанные с нехваткой финансовых
ресурсов. Они страдают от кризиса имиджа (непривлекательный, консервативный), кризиса человеческих ресурсов и кризиса рентабильности
работы. Учитывая эти факторы, роль менеджера заключается в том,
чтобы пробудить в коллективе интерес к новому, обсуждать проблемы с
сотрудниками, поддерживать и стимулировать в коллективе инициативу и
творчество. Неoбходимо приложить совместные усилия, чтобы изменить
восприятие роли и потенциала библиотек среди простых граждан и
должностных лиц. Усилия, направленные на решение этих проблем,
будут опираться на сильные стороны библиотечной системы, такие как
успехи тех библиотек, которые уже ступили на путь изменений. Нам
нужно обогатить жизнь людей посредством предоставления свободного
доступа к информационным услугам высочайшего класса в библиотеках
современного типа; способствовать демократизации доступа к необходимой для граждан информации; изменить библиотеки, используя инновации, сделанные в сферах менеджмента, маркетинга и профессионального развития, а также через разработку новых услуг для населения.
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Innovative processes and new methods in public
libraries of the Republic of Moldova
Abstract: Innovation in library science means the creation of absolutely new
models of work. With a help of them, the professional activity of the library
raises to a new level of quality. Using creative methods, the modern library
successfully works on problem-solving and decision making, focusing its
efforts on necessary changes in services, forms and methods of work with the
users, as well as on creation of new bibliografical, informational and
publishing products for the library public.
Key words: National Library of Republic of Moldova, iтnovation, public
library of Moldova, Novateca Moldova, project
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SƏNƏD AXINI, STRUKTURU VƏ TƏHLİLİ
Xülasə: Məruzədə sənəd-informasiya axını, onun strukturu, təhlili üsulları
haqqında qısa məlumat verilmişdir.
Açar sözlər: sənəd axını, kəmiyyət göstəricisi, kitabxana, biblioqrafik
fəaliyyət
Müasir cəmiyyətin həyatı kommunikasiya sistemləri ilə çox bağlıdır. Bu
sistem çərçivəsində cəmiyyətin informasiya tələbatının ödənilməsi sahəsində
böyük həcmli işlər aparılır. Professional baxımdan bu prosesdə müxtəlif sosial
institutlar iştirak edir ki, onların da əsas funksiyası sənədlərlə məqsədyönlü iş
aparmaqdan ibarətdir. Faydalı informasiyanın yaradılması və səmərəli yayılması ilə elmi təşkilatlar, o cümlədən kitabxana-informasiya mərkəzləri və başqa
orqanlar məşğul olur.
Tarixən sənədlərin işlənməsi, mühafizəsi və onlardan ictimai istifadənin
səmərəli təşkili sahəsində öz missiyasını tam yerinə yetirən qədim institutut kitabxanalar hesab olunur. Əsrlər boyu məhz kitabxanalar bəşəriyyətin yaratmış
olduğu bütün yazılı sərvətlərdən ictimai istifadəni təmin etmişdir. Bu müddət
ərzində kitabxanalar sənədlərlə səmərəli işləmək ücün onların növ tərkibini,
xüsusiyyətlərini səciyyələndirmək məqsədilə böyük həcmdə elmi- metodik işlər görmüşlər. Belə ki, kitabxanalar öz təbiəti etibarilə sənədlərlə bağlıdır. Bu
başqa cür ola da bilməz. İnformasiya daşıyıcısının maddi forması, informasiyanın yazılması və təqdim olunması texnologiyası o qədər prinsipial əhəmiyyət
kəsb etmir, nəinki, cəmiyyətin maraqlarına uyğun olaraq onların saxlanması və
istifadəsinin təşkili üçün yaradılan sosial əhəmiyyətli informasiyalar sənəd anlayışının əsasında durur. Məhz bunun nəticəsində elmi- metodik biliklər sistemi
kimi sənədşünaslıq elmi yaranmışdır. Sənədşünaslığın əhəmiyyəti sosial həyatın bütün sahələrində sənədli informasiyanın kütləvi istehsalı və istehlakı ilə
əlaqədardır.
Sənədşünaslıq özündə informasiyanı hifz edən hər hansı sənədi maddi obyekt kimi öyrənir. Bütün elmlər kimi sənədşünaslığın da öz obyekti, metodları
və öyrənmə vasitələri vardır. Onlar sənəd axınının inkişaf dinamikası, zəruri
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sənədlərin işlənməsi və axtarışı, sənədli informasiyanın yaradılması və istifadəsi ilə məşğul olan sosial institutların inkişaf səviyyəsindən və digər amillərdən
asılıdır. Sənədşünaslığın texnologiyasına isə informasiyanın əks olunması vasitələri daxildir Peşəkar biblioqrafın, informasiya mühəndisinin, informasiya təhlilçisinin işinin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onların peşə fəaliyyətinin
predmeti dünya informasiya axınıdır. Sənəd axını- cəmiyyətdə fəaliyyət göstərən və bir - birilə məzmunca bağlı olan sənədlər çoxluğudur. Sənəd haqqında
nəzəriyyənin formalasması prosesi bir sıra bir sıra elmlərin, o cümlədən- kitabxanaşünaslığın, biblioqrafiyaşünaslığın, sənədşünaslığın, informatikanın, hüquqşünaslığın, mənbəşünaslığın, arxivşünaslığın, ədəbiyyatşünaslığın və jurnalistikanın, menecmentin və s. ümumi nəzəriyyəsi ilə bilavasitə paralel inkişaf
etmişdir. Sənədşünaslıq ümumiləşdirilmiş termin olaraq sənəd haqqında təlim
kimi 1940-cı ildə tarixi xarakterli akt və sənədlər haqqında anlayış olan “diplomatika” termininin əvəzinə işlənilmişdir. Keçən əsrin ikinci yarısından etibarən
sənədçilik və arxivşünaslığın nailiyyətlərindən istifadə etməklə idarəetmə nəzəriyyəsində işgüzar sənəd dövriyyəsinin nəzəri məsələlərinin aktuallaşması fonunda sənədşünaslıq termini daha da möhkəmləndi.
Sənədşünaslığin kifayət qədər müstəqil istiqamətlərinin formalaşması prosesi sənədşünaslığın bir elm kimi strukturu haqqında biliklərin dəyişməsinə gətirib çıxartdı. Müasir dövrdə artıq sənədşünaslıq fənlərarası səciyyə dasıyan
elm kompleksi hesab olunur.
Konkret olaraq sənədşünaslığın elmlər sistemində yerinin müəyyən edilməsi uzun müddət mübahisəli olaraq qalır və bu məsələ praktiki olaraq qəti
həllini tapmayıb. Onun kompleks xarakter daşıması səbəbindən sənədşünaslığın sosioloji, bütövlükdə sosial kommunikasiya haqqında elmlər sisteminə aid
edilməsi təşəbbüsləri bu gün də aktualdır. Mütəxəssislər təklif edirlər ki sənədşünaslığı sənədlərlə məşğul olan elmlərin –biblioqrafiyaşünaslıq, kitabxanaşünaslıq, arxivşünaslıq, jurnalistika və s. elmi fənlərin tərkibinə aid aid etsinlər.
Onlar hesab edirlər ki, bu bilik sahələri professional fəaliyyət baxımından yaxın obyektlərlə məşğul olurlar və buna görə də onlar birlikdə sosial kommunikasiya sistemində müstəqil şəkildə sənəd-informasiya elmi sahəsini yarada bilərlər. Bu gün sənədşünaslıq hesab olunan elmi fənn sosial təbiəti etibarilə sənəd, sənəd kommunikasiyası, kitabxana-biblioqrafiya elmlərinin qovşağında öz
yerini tuta bilmişdir.
Sənədşünaslıq-kompleks elmi-təcrübi istiqamət olub, sənədlərin müxtəlifliyi, sosial informasiyanın təqdim olunmasının vasitə və üsullarını tədqiq edir.
Bu elm sahəsi sənədlərin yaradılması və fəaliyyət göstərməsi, sənəd kütləsinin təhlilinin üsul və metodlarının qanunauyğunluqlarını öyrənir.
Beləliklə, sənədşünaslığın obyektini sənədlər və sənəd axını, predmetini
isə onun sosial mühitdə fəaliyyət göstərməsi xüsusiyyətləri təşkil edir.
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Bütün elmlər kimi sənədşünaslıq da müəyyən struktura malikdir.
Sənədşünaslığın öyrəndiyi əsas obyektlərdən biri də sənəd axınıdır.
Sənəd axını – məzmunca əlaqəli, dayanmadan inkişaf edən sənədlər çoxluğudur. Sənəd axını anlayışı biblioqrafiyaşünaslıq elminə XX əsrin 60-cı illərində daxil olmuşdur. Sənəd axınının kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikalarının
analizi sosial fəaliyyətin nəticələrini statik və dinamik şəkildə göstərməyə imkan verir.
Sənəd axını informasiya cəmiyyətinin əsas elementi hesab edilir. Peşəkar
məsələlərin effektiv həlli üçün mütəxəssis sənəd axınının inkişaf qanunauyğunluqlarını və strukturunu bilməlidir. O, sənəd axınında dinamik prosesləri xarakterizə edən göstəricilərin müqayisəsi və hesablanmasına dair yenilikləri bilməlidir. Sənəd axınının tətbiqi tədqiqatlarının nəticələri 2 əsas istiqamətdə istifadə
oluna bilər:
- Müəssisənin, kitabxananın, informasiya xidmətinin modernləşdirilməsi
və inkişafı;
- Oxucuların, daxili mütəxəssislərin və müəssisələrin onların elmi, peşəkar
fəaliyyətinə, özünütədrisə kömək məqsədilə sorğularının həyata keçirilməsi.
Sənəd axını həm dünya sənəd axını səviyyəsində, həm ayrı-ayrı sənədlər
və onların toplusu səviyyəsində, həm də sənədlərdən olan mətn fraqmentləri,
vahid anlayışlar (açar sözlər, predmet rubrikaları, ədəbiyyatın sistemləşdirilməsi sxemi) səviyyəsində öyrənilə bilər. Sənəd axınının öyrənilməsi üçün kəmiyyət (bibliometrik), məzmun (linqvistik, təsnifləşdirmə və s.), informasiyanın
analizi və sintezinin keyfiyyət üsulları tətbiq edilir.
Sənəd axınının strukturu – sənədli informasiya mənbələrinin funksional və
məzmunca əlaqəsidir. Axının müəllif, növ, tematik strukturu ayrılmışdır. Həmçinin daşıyıcı əlamətinə, yayılma üsullarına, tirajına, sənədlərin həcminə və s.
əlamətlərə görə də struktur əlaqələr ayrıla bilər.
Biblioqrafik fəaliyyət zamanı daha çox sənəd axınının tematik, tip-növ,
coğrafi, dil, nəşriyyat, təşkilat və müəllif əlamətinə görə strukturu nəzərdən keçirilir.
Sənəd axınının strukturunun biblioqrafiyalaşdırılması və biblioqrafik xidmət zamanı təhlili nəşrlərin seçilməsi və axtarışını asanlaşdırmağa imkan verir.
O göstərir ki, hansı müəllif və müəllif kollektivlərinə, müəssisələrə, şirkətlərə,
ölkələrə xüsusi diqqət ayırmaq lazımdır.
Bibliometrik tədqiqatların aparılması zamanı struktur xüsusiyyətlərinə görə elmi-praktik fəaliyyətin inkişaf istiqamətləri və vəziyyəti öyrənilir.
Sənəd axınının tədqiqi fondların komplektləşdirilməsinin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi, yaradılmış informasiya məhsulları və xidmətlərinə tələbatın xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması, informasiya müəssisələrinin işinin kordinasiyası və planlaşdırılması, mövcud müəssisənin intellektual və maddi resursları103
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nın optimal istifadəsi, sənəd axınının işlənməsi zamanı texnoloji nəzarətin gücləndirilməsi, dünya informasiya bazarında dəqiq pozisiya almağın qeyri-mümkün olduğu müasir şəraitdə marketinq tədqiqatlarının aparılması ilə bağlı olan
bir çox sistemdaxili məsələləri həll etməyə imkan verir.
Sənəd axınının strukturunun analizi müxtəlif növ və tip sənədlər arasında
əlaqələri aşkar edir, nəşrlərin xarakteri üzrə axını (nəzəri, tətbiqi, eksperimental
işlər, faktlar, üsullar və konsepsiyalar arasında əlaqə) öyrənir.
Ədəbiyyat
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Документальный поток, структура и анализ
Резюме: В докладе представлена краткая информация о документальноинформационном потоке, о его структуре и методах анализа.
Ключевые слова: документальный поток, количественный показатель,
библиотека, библиографическая деятельность
Document flow, structure and analysis
Abstract: The report contains brief information about the documentsinformation stream, its structure and methods of analysis.
Key words: document stream, quantitative index, library, bibliographic activity
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KİTABXANALARIN FƏALİYYƏTİNDƏ MÜXTƏLİF İSTİQAMƏTLİ
İNNOVASİYALARIN TƏTBİQİ
Xülasə: Kitabxana fəaliyyətinin hər bir sahəsində, kitabxana işinin hər bir
məntəqəsində innovasiyalar ola bilər. Yenilik, dəyişiklik, nəticə və mütləq
resurs – hər bir innovasiyanın əlamətləridir.
Müəllif qeyd edir ki, kitabxana innovasiyaları üçün hər hansı bir dəyişikliklərdən məhdudiyyətlər meyarı var: kitabxanada innovasiya yalnız kitabxananın öz funksional vəzifələrinin yerinə yetirilməsinin yaxşılaşdırılması
üçün istifadə olunan innovasiyalar sayıla bilər.
Kitabxana innovatikasının vəzifəsi: kitabxananın uzunmüddətli və dayanıqlı inkişafını təmin etməyə imkan verən idarəetmə mexanizmlərinin aşkara çıxartmaqdan və istifadə etməkdən ibarətdir.
Açar sözlər: kitabxana fəaliyyəti, e-kitabxanaçılıq, virtual informasiya
məkanıı, innovativ kitabxanaçılıq, kitabxana layihələri
Müasir gənclər kitabxanaların etibarlı, təhlükəsiz, komfortlu və yüksək texnologiya ilə təmin olunmuş bir məkan, savadlı kitabxana personalı arzulayır. Müasir
texnologiyalar dövründə kitabxanaların perspektivi, inkişafı üçün ən müvəffəqiyyətli yol olan innovasiya yolunun seçilməsi peşəkar kitabxana cəmiyyəti tərəfindən qəbul edilmişdir. İnnovasiyaların tətbiqi inkişafın əsas elementidir. İnkişaf
edən dünyada kitabxanaların yaşaması yalnız yeniliklərdən keçir.
Kitabxana işinə yeni texnologiyanın tətbiqi, kitabxananın kompyuterləşdirilməsi prosesi, yeni kitabxana fondu anlayışı, onun formalaşdırılmasına, sturuktur qruluşuna heç bir dəyişiklik etmədən, əksinə, fondun tərkibinin elektron
vasitələrlə təkmilləşməsinə, məzmunca zənginləşməsinə, oxuculara kitabxanainformasiya xidmətinin yeni mərhələyə qalxmasına səbəb olur.
Kitabxana işində innovasiya yeni fəaliyyət üsullarının yaradılmasıdır. İnnovasiya fəaliyyəti həm yeni kitabxana-informasiya məhsulunun alınmasına,
həm də yeni effektiv texnologiyanın tətbiqi istiqamətinə yönəlməlidir.
İnnovasiyaların tətbiqinin əsas obyektinə aiddir: oxucu; xidmət və məhsul;
kitabxana texnikası; kitabxananın fəaliyyətinin inkişafının təmin edilməsi; sosi105
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al bazada dəyişiklik və s. İnnovasiyanın təşkili prosesinin realizə olunması zamanı “menecment”, ”marketinqin” spesifikasını dərindən yiyələnmək tələb
olunur.Yeniliyin kitabxananın bütün istiqamətlərində idarə olunma bacarığı bütün kitabxanalar üçün zəruridir.
XXI əsrin kitabxanası, çoxlarının əvvəl düşündüyündən fərqli olaraq, heç də
təkcə informasiya mərkəzi deyil. Bugünkü kitabxana, hər şeydən əvvəl, maarifçilik mərkəzi, kitab və mütaliə mərkəzi, mədəni mərkəz, təlim mərkəzidir.
Ötən illərdə Azərbaycan kitabxanalarında kütləvi işlərdə xarakterik olan
bəzi çatışmamazlıqlar mövcud olmuşdur. Bir çox hallarda oxucular üşün cəlbedici deyildi, hər yerdə iş ənənəvi xidmətdən istifadə etməklə şablon xarakteri
daşıyırdı, bacarıqlı kitabxanaçılar azlıq təşkil edirdi və s.
Artıq müasir dövrdə kütləvi işin yeni formaları yaranmışdır. Professional
kitabxana ədəbiyyatında “sosialmədəni fəaliyyət” termini yayılmışdır. Bu təsadüfi deyil. Müasir cəmiyyətin siyasi və sosial xarakterinin dəyişməsi kitabxanaların fəaliyyəti qarşısında yeni məqsəd və vəzifələr qoymuşdur. Kitabxanalar
hal-hazırda tam funksional təşkilatlar kimi çıxış edir, mədəni, maarifləndirici
və tərbiyə işini kitabxanalar da yerinə yetirirlər. Kitabxanalar yeni xidmətlər
təklif edir, ənənəvi xidmətin keyfiyyətini artırırlar və kitabxana-biblioqrafiya
xidmətində yeni fəaliyyət üsulları axtarışındadırlar. Kitabxanaları başqa sosial
mədəni müəsisələrdən ayıran əsas cəhət ondan ibarətdir ki, burada təqdim olunan fəaliyyət həm əyləncəli, həm də maarifləndiricidir. Oxuculara təklif olunan
kütləvi işlərin əsas növlərinə aiddir: əyani (kitab sərgiləri, müxtəlif baxışlar,reklam fəaliyyəti); şifahi (icmal,tematik geçələr,distuplar və s.), kompleks
(açıq qapı günləri, kitab dekadaları, tok-şou və s.)
Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafı və dünya standartları səviyyəsinə
çatdırılması mərhələsinin formalaşdırılmasında C.Cabbarlı adına Gənclər Kitabxanası öz layiqli töhfələrini vermişdir. Kitabxanada innovasiya fəaliyyətin
bütün istiqamətlərində, o cümlədən kütləvi işdə, həm böyük oxucu qrupları ilə,
həm də müəyyən oxucu qrupları ilə xidmətdə 2007-ci ildən start götürmüşdür.
"Azərbaycan Respublikasında İnsan Hüquqlarının müdafiəsinə dair Milli
Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsinə" dair Sərəncama əsasən C.Cabbarlı adına
Respublika Gənclər kitabxanasında 2007-ci il 28 fevral tarixində İctimai Hüquqi İnformasiya Mərkəzi yaradılmışdır.
İctimai Hüquqi İnformasiya Mərkəzinin yaradılmasında əsas məqsəd olaraq aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur:
 Azərbaycan vətəndaşlarını Rusiya Federasiyasının qanunveriliyinə dair
məlumatlandırılmasının təmin etmək;
 Lazım olan məlumatları tez və operativ çatdırmaq;
 Rusiya Qanunvericilik toplusundan yararlana bilən 35 məntəqə üçün
metodiki mərkəz rolunu oynamaq.
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Mərkəz öz işini aşağıdakı üç proqram əsasında təşkil etdi:
 Rusiya İmperiyasının Qanunlar toplusu
 Hüquqi İnformasiya Sistemi "Rusiya qanunvericilik toplusu" proqramı
 Hüquqi İnformasiya Sistemi "Hüquqi informasiyanın ictimai və dövri
nəşrləri elektron variantda" proqramı.
Respublikada bu bazaya daxil olan 35 Hüquqi İnformasiya Məntəqəsi fəaliyyət göstərir.
C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası bu məntəqələr üçün metodiki mərkəz rolunu oynayır. Bu məntəqələrin istənilən sorğusu e-mail poçt
vasitəsilə cavablandırılır. Hüquqi biliklərin gənc oxucular arasında yayılmasında bu mərkəz aparıcı rol oynayır. Mərkəz hal-hazırda “Rusiya Federasiyasının
Qanunvericilik Toplusu” proqramının tam funksionallığı və işləyən www. pravo.msk.rsnet.ru saytı vasitəsi ilə öz işini davam etdirir.
C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası və "Digesta" firması ilə
müqavilə də bağlanmışdir. Bu müqavilə əsasında bu mərkəz Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik bazasını əldə etmişdir. Bu bazada 1918-ci ildən
1920-ci ilə qədər Azərbaycan Demokratik Respublikasının normativ aktları,
1920-ci ildən 1991-ci il 18 oktyabra qədər və müasir dövr öz əksini tapmışdır.
Mərkəzdə həmçinin müxtəlif hüquq orqanlarının əməkdaşları və kitabxana işçiləri üçün treninq, seminar və məşğələlər təşkil olunur.
2009-cu ildən kitabxananın yenilənmiş saytı (www.ryl.az) oxucuların istifadəsinə verilmişdir (axırıncı yenilənmə 2017-ci ilin əvvəlində olmuşdur) və
eləcədə kitabxanada 2013-cü ildən respublikada ilk Toplu Kataloq olan AZLİBNET Milli Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi adlı qeyri-kommersiya təşkilatı
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin himayəsi və dəstəyi ilə C.Cabbarlı adına
Gənclər Kitabxanasının nəzdində yaradılmışdır. (www.azlibnet.az)
Kompyuter şəbəkəsində Milli Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin prioritet
istiqamətlərindən biri kitabxanalarda elektron informasiya resurslarının yaradılması və onların istifadəçilərə təqdim olunması, eləcə də qlobal informasiya şəbəkələrində kitabxanaların korporativ işinin təşkilidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, kitabxanaların fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətlərində innovativ formaların tətbiqi kütləvi işlərdə daha geniş inkişaf edir. Kitabxanaçılar yeni metodları, oxuculara yeni kitabxana xidmətlərini çox həvəslə həyata keçirirlər. İnteraktiv xidmət (“inter” birlikdə “act” icra etmək) yəni kitabxanada istifadəçi ilə dialoq rejimində xidmət rejimi tətbiq olunmaqdadır.
Təcrübə göstərir ki, bilikləri insana hazır halda təqdim etdikdə, 50-60 faiz
qəbul olunur, interaktiv formada isə, xüsusilə uşaqlarda daha çox effekt verir.
Keçirilən tədbirlər daha canlı olur. İnteraktiv oyunlar daha maraqla qarşılanır.
Ədəbiyyata aid interaktiv oyunlara misal viktorinalar, səyahətlər, konkurslar, tanınış televiziya oyunlarının ssenarisi üzrə (ŞHK) oyunlar, auksionlar, loto oyun107
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ları, sorğu-cavablar və s. kiçik oxucuları daha çox maraqlandırır. Belə interaktiv
oyunlar uşaqlarda özünətəhsilə, öz bacarıqlarını realizə etməyə, özünü təsdiqə
kömək edir. Keçirilən kütləvi tədbirlərin əsas tendesiyalrından biri tədbirlərin
dialoq formsında keçirilməsidir (diskussiyalar, dialoq-icmallar, dialoq-görüşlər).
Müasir cəmiyyətin informasiyalaşması şəxsiyyətin formalaşmasında böyük rol oynayır. Kitabxanalar artıq həm intellektual, həm də asudə vaxtın mədəni mərkəzlərinə çevrilmişlər. Bununla əlaqədar olaraq C.Cabbarlı adına
Gənclər Kitabxanasında keçirilən çoxsaylı treninqlərdən - “Kitabxanalarda
müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi” (02.05.2016) mövzusunda olan
treninqi göstərmək olar. Treninqdə aşağıda göstərilən proqramların öyrədilməsi, tətbiqi haqqında geniş məlumatlar verilmişdir:
“Mikrosoft Offise” (Mətni lazım olan formata salmaq, elektron kitabları
tərtib etmək, prezentasiyaları hazırlamaq, elektron sənədləri çapa verən zaman
kağız formatları, çap rejimləri düzgün seçmək, şəkillərin ölçülərini azaltmaq və
ya çoxaltmaq, skanerdə kağız sənədləri elektron formata çevirən zaman parametrləri düzgün seçmək və s.), “Fayllar üzrə əməliyyatlar” (Mətn növlü faylları
PDF növünə çevirmək, video növlü faylları lazım olan növə çevirmək, tədbirlərin video roliklərini youtube kanalında yerləşdirmək, yerləşdirilən video materialların digər yerlərdə (saytlarda) yayımını etmək, video, audio, data növlü
diskləri yaratmaq və faylları köçürmək, Youtube saytında kanalı yaratmaq,
Youtube kanalına istifadəçiləri cəlb etmək və s.) ,“Windows 10 əməliyyat sistemi” (Əməliyyat sistemi (ƏS) yenilətmək (UPDATE); Başlıca əməliyyat sistemi sazlamaq; (BİOS), Sərt diski hissələrə bölmək (PARTATİTİON), Yaradılmış hissələri format etmək (FORMATİNG), Əməliyyat sistemini format olunan hissəyə yazmaq və s.), (SETUP) - “Qlobal və lokal şəbəkələr” (Repeater
(Təkrarlayıcı); Switch (Çevirici). HOST). Treninqdə Ağcabədi, Kürdəmir, Qazax, Oğuz, Astara, Şəki, Zərdab, Quba, Qusar, Sabirabad, Göyçay, Hacıqabul,
Salyan, Ucar kitabxanalarının, həmçinin Ədliyyə Akademiyasının, Polis Akademiyasının əməkdaşları iştirak etmişlər. Treninqin sonuncu günü iştirakçılara
sertifikatlar verilmişdir.
İnteraktiv formalardan istifadə etmək gəncləri kitabxanaya daha çox yaxınlaşdırır. Gənc auditoriya formalizmi, reqlamenti neqativ qəbul edir. Kitabxanaçı oxucu ilə işdə vəziyyəti bacarıqla modelləşdirməlidir.
İnteraktiv formalara aid olan və kitabxanalarda müvəffəqiyyətlə həyata keçirilən aksiyaları misal göstərək. Bu aksiyaları 3 növə ayıra bilərik:
 etiraz xarakterli (narkomaniyaya aid);
 xeyriyyə xarakterli (uşaq internat məktəblərində kitab hədiyyəsi günü,
qocalar evində oxuculara xidmət, yaşlı oxuculara evdə kitab hədiyyə etmək və s.);
 kitabı və oxu mədəniyyətinin inkişafına kömək məqsədi ilə keçirilən aksiya.
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C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası M.Müşfiq adına bağda
“Gənclər mütaliə edir” mövzusunda keçirdiyi aksiyada əsas məqsəd müasir Azərbaycan gənclərini kitab və kitabxanaya cəlb etmək, onları asudə vaxtlarından səmərəli istifadə etmək, narkomaniya, cinayətkarlıqdan uzaq olmaq, onların maariflənməsi, Azərbaycan tarixini, mədəniyyətini dərindən öyrənmək, gəncləri vətənpərvər ruhda tərbiyə etməkdə kitabın əhəmiyyətini əyani şəkildə göstərməkdir.
Aksiyanın yekununda iştirakçılara kitab və jurnallara hədiyyə edilmişdir.
Beynəlxalq Ahıllar günü münasibəti ilə, “Ahıllara və Tənhalara Dəstək”
ictimai birliyi ilə birlikdə C.Cabbarlı adına Gənclər Kitabxanasında “Ahıllara
qayğı və diqqət” mövzusunda aksiya keçirilmişdir.
Aksiyada “Carçı nyus” jurnalının baş redaktoru, Respublika Qadınlar Cəmiyyəti Yasamal rayon şöbəsinin sədri Gülnarə Əmirquliyeva, sabiq polis rəisi
Sabir Məmmədov, “Ahıllara və Tənhalara Dəstək” ictimai birliyinin sədri Ruhiyyə Məmmədova iştirak etmişdir.
Aksiyalar içərisində oxu mədəniyyətinin inkişafında, kitabxanalara oxucuların cəlb edilməsində fleşmobların böyük əhəmiyyəti var. Bu kütləvi bir tədbirdir.
Fleşmobu 2002-ci ildə ABŞ sosioloqu Qovard Reynqoldın (7 iyul 1947) yazdıqı
kitabla əlaqələndirirlər. (Умная толпа: новая социальная революция / Говард
Рейнгольд. — Пер. с англ. А. Гарькавого. — М.: ФАИР ПРЕСС, 2006.- 416 с.
( Kitabın adının tərcüməsi: “Ağıllı izdiham: davam edən sosial inqilab”).
Fleşmob qabaqcadan hazırlanmış bir kütləvi aksiyadır. Böyük miqdarda
insan qrupu(mobber) ictimai yerdə qəflətən daxil olur,müəyyən dəqiqələr ərzində müəyyən olan senarini yerinə yetirir və tez də dağılışırlar.
C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının əməkdaşları Novruz
bayramı ərəfəsində Yasamal rayonunda keçirilən tədbirdə rəqs fleşmob aksiyası keçirmişlər. Burada kitabxanaçılar müəyyən vaxt ərzində əraziyə daxil olub
və məharətlə rəqs etdilər. Bu rəqs fleşmobu bacarıqla keçirıldi və toplanan insan kütləsini heyran etdi və qiqqəti cəlb edə bildi.Sanki balaca bir tamaşa oldu.
Burada həm iştirakçı, həm tamaşaçı Novruz bayramı zövqü aldı. Rəqs fleşmobları aeroporlarda, ticarət mollarında, plyajda təsadüfi tamaşaçı üçün,yeni oxucu
cəlb etmək məqsədi ilə keçirilə bilər. Fleşbomun prinsipi özünü ifadə etmək,
mətbuatda əks olunmamaqdır.
Dünya kitabxana təcrübəsinə müraciət etsək, daha maraqlı fleşmoblara
rast gələ bilərik. Nyu-York kütləvi kitabxanasında keçirilən fleşmob maraqlı və
yaradıcı olmuşdur. Kitabxanada dolu olan oxu zalına qəflətən kabus, onun ardınca isə kabusu ovlamaq öçün xüsusi silahlanmış ovçular daxil olurlar. Onlar
stol və rəflərdə olan məlumat ədəbiyyatlarının arasından keçərək kabusu qovurlar.Bütün bunlar oxucularda əvvəlcə təəccübə, sonra isə gülüşə və alqışlara
səbəb olmuşdur.
Göstərmək lazımdır ki, oxucuları cəlb etmək üşün bu ssenaridən vaxtaşırı
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olaraq istifadə edirlər. Hətta İndiana ştatında Villard şəhərciyində kabus axtarmaq arzusunda olanlar üçün libraryghost.com xüsusi saytı yaradılmışdır.
İnnovasiyalar kitabxananın sərgi fəaliyyətində də özünü göstərir. Sərgilərin dizaynında bütün mümkün olan köməkçi materiallardan istifadə edilir. Sərginin ideyasını açmaq üçün, daha yaradıçı yanaşaraq - müxtəlif nişan, bədii,
predmet, dekorativ, təbiət ünsürlərindən istifadə edilir.
Sərgi fəaliyyətində innovasiyaları aşağıdakı parametrlərə görə qiymətləndirilir.
Xarakterinə görə təqdim olunan sənədlər həm müasir elektron (SD-ROM,DVDROM), həm də ənənəvi (kitab, jurnal, qəzet, not, xəritə) daşıyıcılar ola bilər.
Məhz qeyri-ənənəvi sənəd daşıyıcılar kitabxananın fondunun innovasiya hissəsidir. Həmçinin kitabxanaların sərgi fəaliyyətinə başqa iş formalarının inteqrasiyasını göstərə bilərik. Məsələn, sərgi ekspozisiyası muzey sərgisi ilə birlikdə olanda. Burada predmet və aksesuarlar sərginin mövzusunu daha da cəlbedici edir.
Teatr işi ilə əlaqədar olan oxucu sərgi-benefesi keçirildikdə, televiziya ilə əlaqədar olanda kitabların xit-nümayişi, kitab auksionları gəncləri daha çox cəlb edir.
Kitabxana mütəxəssisləri sərgiləri 2 yerə ayırırlar: ənənəvi və qeyri-ənənəvi.
Ənənəvi sərgilərə aiddir: yeni daxil olan kitabların sərgisi, mövzu, şəxsi
sərgilər,tədris prosesinə kömək sərgiləri və s.
Qeyri-ənənəvi sərgilərdə artıq standart formalardan çıxmağa imkan verilir.
Məsələn sərgi – installasiya (ing “installation”- montaj, quraşdırma.qarışdırılmış), müasir incəsənət formasıdır. Kitab installasiyası müxtəlif forma və materiallardan hazırlanan kitablardan ibarət kompozisiya məkanıdır.
Qeyri-ənənəvi interaktiv sərgilərə Oyun sərgilərini misal göstərə bilərik.
Bu sərgilər özündə oyun elementlərini birləşdirir. Oyun sərgilərinə aiddir: sərgi-viktorina, sərgi-krossvord, sərgi-çaynvord,sərgi-tapmaca, sərgi-müsabiqə,sərgi-disput,sərgi“sorğu-cavab” və s. Belə sərgilər uşaq və gənclərlə işdə daha çox effekt verir.
Kütləvi işlərlə məşğul olan kitabxanaçılar xüsusi profesional səriştələrə
malik olmalıdırlar. Bunlara aiddir: bədii məharət; danışıq mədəniyyəti; İzah etmək bacarığı; maraqlı metodiki bacarıq yaratmaq; yaradıcılıq; şəxsi maraq;
inandırmaq və təsir etmək bacarığı; xidmət zamanı özünü aparmağın optimal
yolunu seçmək; multimediya texnologiyaları ilə işləmək və s.
Burada ixtisasartırma mərkəzləri bazalarının praktiki fəaliyyətini qeyd etmək və möhkəmləndirmək lazımdır. Bununla əlaqədar olaraq Gəncə şəhərində
keçirilən “Gənclər-innovasiyalar-kitabxanalar” Azərbaycan-Rusiya elmi-praktik konfransınında Azərbaycan kitabxana cəmiyyətinə yeni təfəkkür tərzini təmin etmək üçün kitabxana işi sahəsində distant təhsil əsasında vahid açıq milli
təhsil sisteminin formalaşmasına başlamaq tövsiyə olunmuşdur. Bu sistemin
yaradılması kitabxanaçıların hazırlanması üzrə ali məktəb proqramının tədris
fənlərinin yeni məzmun kəsb etməsinə və eyni zamanda bütün ölkə üzrə kitab110
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xanaçı-praktiklərin kütləvi şəkildə yenidən hazırlanmasını həyata keçirməyə
imkan verəcək. Sistemin elementlərindən biri kitabxanaçıların peşəkar attestasiyası altsistemi ola bilər.
Beynəlxalq kitab sərgilərində bizim kitabxananın təqdim etdiyi elektron daşıyıcılar ziyarətçilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Həmçinin C.Cabbarlı adına
Respublika Gənclər Kitabxanasında müasir kütləvi işlərə aid olan oxucu benefisi
(“bénéfice” fransız sözü olub, gəlir, fayda deməkdir) ugurla keçirilmişdir.
Oxucu benefisi kitabxananın ən yaxın köməkçisi, görkəmli alim professor
Abuzər Xələfova həsr edilmişdi. Onu kitabxanacılar sevir, qiymətləndirir və bu
gün də ondan öyrənir. Professor Abuzər Xələfov öz qiymətli faktoqrafik məlumatlarını həvəslə oxucularla bölüşdü. Onun məlumatları, tövsiyələri kitabxananın sərgisində oxuculara təqdim olunur.
Bundan başqa C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında İmarət azarkeş qrupu ilə benefis keçirildi. İmarət Azarkeş Qrupu (İAQ) Qarabağ
azarkeşlərinin, Qarabağlıların toplandığı azarkeş qrupudur. 2009-cu ildən fəaliyyət göstərir.Maraqlı faktlar oxuculara çatdırıldı. İmarət Azarkeş Qrupunun
olan "İmarət" “Qarabağ” futbol klubunun hal hazırda erməni işğalı altında olan
Ağdam şəhərindəki əzəli stadionun adından götürülmüşdür. "İmarət" sözünün
tarixi hələ Qarabağ xanlığının vaxtına təsadüf edir.Bura Qarabağ xanlarının
məskəni olub. Təsadüfi deyil ki, İbraximxəlil xan, Mehdiqulu xan, Xan qızı
Natəvan da burda dəfn olunmuşdur.
Hal-hazırda C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasında oxu mədəniyyətinin inkişafı ilə əlaqədar olaraq İnternetdən istifadə, antiviruslarla tanışlıq, daha etibarlı elektron poçt yaratmaq və s. həsr edilmiş kitabxana innovasiyasının formalarından biri olan keşinq (əyləncəli oyun) keçirməyə hazırlaşırıq.
Kitabxana-informasiya fəaliyyətinə innovasiyaların tətbiqi problemi dinamik problemdir və kampaniya xarakteri daşımamalıdır. Əsas xüsusiyyət kitabxana personalının bu innovasiyaların tətbiqinə həmişə hazır olmasıdır.
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Применение инновации в деятельности Республиканском
Юношеском Библиотеки Азербайджана
Резюме: Инновации могут быть в любой сфере библиотечной деятель–
ности, на любом участке библиотечной работы. Признаки любой инно–
вации – новизна, изменение, результат и обязательно ресурс.
Автор отмечает, что для библиотечных инноваций существует критерий ограничения от любых других изменений: инновацией в библиотеке
может считаться только то, что работает на улучшение выполнения
библиотекой своих функциональных обязанностей.
Задача библиотечной инноватики: выявление и использование механизмов управления, позволяющих обеспечить долговременное и устойчивое развитие библиотеки.
Ключевые слова: библиотечное деятельност, электронная библиотека,
виртуальное информационное пространство, инновационная библиотека, библиотечные проекты
Application of innovation in the activities of the Republican
Youth Library of Azerbaijan
Abstract: Innovation can be in any sphere of library activities, in any section of
library work. The signs of any innovation are - novelty, change, result and
necessarily a resource.
The author notes that for library innovations there is a creation of restraint
from any other changes: innovation in library can only be considered what
works to improve the library's performance of its functional duties.
The task of the library innovation: identificaton and usage of management
mechanisms, to ensure the long-term and sustainable development of the
library.
Key words: library activity, e-library, virtual information space, innovative
library, library projects

112

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri

Ксения Морозова,
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Санкт-петербургский государственный институт культуры.
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СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Резюме: В статье исследуется вопрос продвижения деятельности
Российской национальной библиотеки, рассматривается опыт по
организации выставочного стенда на Всемирном библиотечноинформационном конгрессе
Ключевые слова: библиотека, выставочный стенд, конгресс, позиционирование, продвижение
Вопросы международной деятельности российских библиотек как в
целом, так и их отдельные аспекты нашли отражение в работах
Е.Ю.Гениевой, А.Л.Дивногорцева, С.М.Гришиной, Н.П.Игумновой,
Е.И.Кузьмина и др. Работа библиотек в рамках международных организаций, непосредственное сотрудничество с родственными учреждениями
за рубежом, участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, проводящихся в других государствах, международных книгообмен, приглашение
иностранных коллег в Россию, обмен стажировками, совместные выставочные и издательские проекты и другие формы взаимодействия – всё это
часть внешней государственной библиотечной политики, которую Н.П.
Игумнова определяет как «деятельность библиотек государства на международной арене, регулирующая их отношения с другими субьектами
внешнеполитической деятельность».
Как справедливо отмечает процитированный выше автор, внимание к
международному библиотечному сотрудничеству со странами различных
регионов мира в целом значительно усилилось благодаря его роли в
стабилизации политических отношений между государствами. Успешное
развитие международного сотрудничества возможно только используя весь
комплекс форм и методов работы этого направления деятельности биб113
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лиотек и других учреждений культуры. Одним из таких направлений
является продвижение достижений в области библиотечного дела России,
знакомство зарубежных коллег с положительным опытом, накопленным
отечественными библиотеками. Особенно важно это стало сегодня, когда в
силу внешнеполитических причин, информация о культурной жизни России
находит слабое отражение в зарубежных СМИ или вообще замалчивается.
Безусловно, проведение международных форумов в России, выступления российских специалистов на профессиональных за границей,
научные публикации, сведения, содержащиеся на сайтах и другие источники дают возможность иностранным специалистам – библиотекарям
получить представление о том, как сегодня развивается библиотечное
дело в России.
Российская национальная библиотека (РНБ) – старейшая государственная общедоступная библиотека в России, основанная в 1795 г., является одним из ведущих культурных центров страны, местом, где в
результате усилий коллектива профессионалов, в последние годы накоплен значительный положительный опыт, представляющий несомненный
интерес для специалистов из других государств. Широкое информирование о нем позволяет не только позиционировать библиотеку, как
современное и динамично развивающееся учреждение, но и устанавливать взаимовыгодные контакты с различными организациями за рубежом,
как нуждающимся в методической помощи, так и успешно решающими
сходные с РНБ задачи. В этих целях РНБ было принято решение использовать площадку Всемирного библиотечного и информационного конгресса (далее – Конгресс) Международной федерации библиотечных ассоциаций и институтов (ИФЛА). Впервые в истории ИФЛА российская
библиотека организовала на выставке, проходившей в рамках Конгресса,
состоявшегося 19–25 августа в польском городе Вроцлаве, собственный
стенд. Подготовка к организации стенда началась задолго до открытия
Конгресса – подробное согласование всех деталей с организаторами выставки, дизайнерская проработка оформления стенда, подготовка информационных и видео материалов, их перевод на английский язык,
изготовление сувенирной продукции, доставка материалов во Вроцлав и
многое другое. Своевременное решение этих вопросов, четкая координация с организациями позволили успешно подготовиться, а затем и
провести работу на стенде.
Принимая решение об организации собственного стенда на самом
представительном международном библиотечном форуме, РНБ ставила
перед собой следующие задачи:
1. Информировать представителей библиотечного сообщества всего
114

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
мира об истории и деятельности библиотеки, ее последних достижениях,
наиболее значимых библиотечных проектах, реализуемых в России, и,
прежде всего, о Национальной электронной библиотеке (НЭБ).
2. Привлечь внимание к культурной жизни России и стране в целом.
3. Установить контакты с возможно более широким кругом организаций,
в первую очередь – национальными библиотеками и национальными библиотечными ассоциациями в целях налаживания взаимовыгодных связей.
Следует отметить, что все эти задачи были успешно решены. Этому
способствовало несколько факторов:
1. Большой интерес участников Конгресса к России и её достижениям в области культуры
2. Высокий авторитет РНБ в мире, который является результатом
длительного и многостороннего сотрудничества со значительным числом
библиотечных учреждений, институтов, издательских агентов, агрегаторов цифровых ресурсов и др.
3. Снижение в последние на выставке, проводимой в рамках конгрессов ИФЛА, доли библиотек, библиотечных ассоциаций и других организаций, представляющих именно библиотеки, а также благотворительных
фондов, работающих с библиотеками. На Конгрессе ИФЛА – 2017 были
представлены только 3 национальные библиотеки – России, Малайзии,
Словакии.
4. Высокое качество оформления стенда РНБ, его расположение в
центральной части выставки, раздаточные материалы, высокая квалификация сотрудников, работавших не стенде, хорошо владеющие английским языком и были подготовлены для работы на данном конгрессе.
За время работы конгресса, в котором приняли участие более 3100
специалистов из 122 стран мира, стенд РНБ посетили более 2 тыс. человек. В числе побывавших на стенде и ознакомившихся с представленными на нем материалами были президент ИФЛА Д.Шидер, экспрезиденты этой международной организации К.Люкс и И.Перент,
руководители национальных библиотек многих стран, члены российской
делегации на конгрессе. Каждый желающий мог получить буклеты на
английском языке, специально изданные для выставки, а также фирменную сувенирную продукцию, посмотреть короткий фильм о библиотеке.
Многие из посетивших стенд зарубежных гостей отмечали большой
вклад России в развитие библиотечной науки и практики, подготовке
специалистов для библиотек разных стран, отмечали, что стенд РНБ дал
хорошую возможность получить профессиональную информацию «из
первых рук», высказывали желание наладить сотрудничество с РНБ.
Нельзя не сказать о том, что на стенд приходили те, кто получил
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образование в высших учебных заведениях СССР и России, знающие
русский язык и высоко оценивающие уровень профессиональной подготовки, которую они имеют, выражали интерес к налаживанию сотрудничества, некоторые из них говорили о намерении приехать в Россию и
посетить РНБ. Стенд стал местом притяжения библиотекарей не только
из России, но и других стран.
Таким образом, поставленная задача была выполнена, организация
стенда на конгрессе ИФЛА дала возможность распространить информацию о деятельности библиотеки среди его участников, что позволило
создать предпосылки для расширения международных связей с учреждениями из разных стран. РНБ получила хороший опыт позиционирования
своей деятельности на международном уровне, который будет использован и в дальнейшем.
Примечание
1. Гениева Е.Ю. Библиотека как центр межкультурной коммуникации: автореферат на соиск. учен. степ. д-ра пед. наук.- М, 2006; Дивногорцев А.Л. Международные связи российских библиотек в контексте внутренне и внешней
политики советского государства (октябрь 1917-май 1945 гг).- М.: Пашков
дом, 2007; Гришина С.М. Международное сотрудничество российских
библиотек: историко-теоретические и организационно-практические аспекты:
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Modern experience of the National library of Russia
positioning at the international level
Abstract: The article explores the issue of the NLR activities promotion,
considers the NLR experience in organizing an exhibition stand within IFLA
World Library and Information Conges.
Key words: library, exhibition stand, congress, positioning, promotion
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AZƏRBAYCANDA İNFORMASİYA MƏDƏNİYYƏTİNİN TƏDRİSİ:
İLKİN TƏCRÜBƏLƏR VƏ NƏTİCƏLƏR
Xülasə: Məqalədə informasiya mədəniyyətinin tədrisininin əhəmiyyətindən, ölkəmizdə informasiya mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində tədrisin
rolundan, Azərbaycanda göstərilən ilkin cəhdlər və onun növbəti inkişaf
mərhələsi üçün yaratdığı zəmindən bəhs edilir. Məqalə eyni zamanda
2013-cü ildən ADA Universitetində ilk dəfə İnformasiya Mədəniyyətinin
tədrisi proqramının həyata keçirdiyi təcrübi metodlardan, onun nəticələrindən və ölkəmizin gələcəkdə qlobal informasiya cəmiyyətinə sürətli inteqrasiyasına yaratdığı imkanlardan bəhs edir.
Açar sözlər: İnformasiya mədəniyyəti; informasiya savadlılığı; ADA Universiteti Kitabxanası; rəqəmsal bərabərsizlik; kurrikulum
İnformasiya Mədəniyyətinin tədrisinin aktuallığı və vacibliyi
21-ci əsin əvvəllərindən başlayaraq cəmiyyətimiz sürətli inkişaf yoluna
qədəm qoymuşdur. Cəmiyyətimiz inkişaf edən texnologiya ilə paralel durmadan artan informasiyanı idarə etmək kimi böyük bir qayğı ilə qarşılaşmış və bu
vəzifəni müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün xüsusi bilik və bacarıqlara ehtiyac olduğunu tez bir zamanda dərk etməyə başlamışdır.
Məlumat üçün bildirməliyik ki, 1984-cü ildə ilk dəfə İnternet cəmiyyətə təqdim edildikdən sonra 1000-ə yaxın universitet və laborotoriyalarda istifadə olunmağa başladı. WhoIsHostingThis.com-dan alınan məlumata və The Incredible
Growth of Web Usage infographic mənbəyinə əsasən istifadəçilərin sayının 50
milyona çatması 15 il çəkdi. 11 il sonra isə 2009 cu ildə dünyada 1 milyard İnternet istifadəçisi vardı. 3 il sonra isə bu rəqəm ikiqat artdı (2,1 milyard) və 2013-cü
ildə artıq dünya əhalisinin 47%-i İnternetdən istifadə edirdi (2,7 milyarddan
çox). Ancaq bu istifadəçilər dünyada bərabər paylanmamışdır. Yüksək sosial, iqtisadi və siyasi potensial imkanları olan ölkələr daha aktiv istifadəçilər olmuş və
daha çox yararlanaraq “İnformasiya cəmiyyəti” adlanan bir anlayışı formalaşdırmışlar. İnformasiya cəmiyyəti iqtisadi və sosial cəmiyyətin vəhdətidir. Bu o de117

Bakı, 2017, buraxılış 9
məkdir ki, insanlar informasiya cəmiyyətində məlumatları informasiyaya, informasiyanı isə elmə çevirirlər. Bu prosesdə onlar sanki xammalı-informasiyanı istehsal edərək əmtəə-elm formasında cəmiyyətə təqdim edirlər.
Speirzin araşdırmalarına əsasən, 90-cı illərdə Rəqəmsal bərabərsizlik (Digital divide), başqa sözlə informasiya fərqliliyi (Əliquliyev & Mahmudova,
2010, p.20) Şərq və Qərbi informasiya məkanında fərqləndirən ən böyük amillərdən idi (2002). Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (ILO) 2001-ci il hesabatına
əsasən, sənayeləşmiş ölkələrdə internet istifadəçiləri 90% və bunun 57% -ni
təkcə Amerika və Kanada istifadəçiləri təşkil edirdi. Afrika və Yaxın Şərq istifadəçiləri 1%, Cənubi Asia isə 1%-dən az təşkil edirdi (Speirs, 2002, p.1). Göründüyü kimi, informasiyanın imkanlarından geniş və düzgün yararlanan sənayeləşmiş ölkələr artıq İnformasiya Cəmiyyətini yaratmışdır. Nəzərə alaraq informasiya mədəniyyəti insanların informasiyadan düzgün və əhatəli istifadə
qaydalarına əsaslanır, buradan nəticəyə gəlirikki bu rəqəmsal bərabərsizlik
uçurumunu aradan qaldırmaq üçün həm informasiya istehsalı, həm də onun istehlakını səmərəli həyata keçirmək üçün insanlar yüksək informasiya mədəniyyəti bacarıqlarına malik olmalıdır.
İnformasiya mədəniyyəti “informasiyadan istifadə” anlayışından daha üstün anlayış kimi dərk edilməli və tədris prosesinin məhz İnformasiya mədəniyyəti vərdişlərinin, başqa sözlə yüksək səviyyəli istifadə imkanlarının aşılanmasına yəni, informasiyadan səmərəli və keyfiyyətli istifadəyə yönəlmiş bir akt
kimi qeyd edilməlidir.
Carey (1998) öz pedoqoji yanaşmasında informasiya mədəniyyətinin qavranılmasını xüsusi davamlı inkişaf xəritəsi üzərinə köçürərkən “informasiya
mədəniyyətini” son hədd, ilkin mərhələsini “kitabxana bacarıqları” olaraq öyrənilməsini qeyd etmişdir.

İnsanlar resursların çeşidliliyindən xəbərsiz olanda, informasiyanın haradan axtaracaqlarını bilmədikdə kitabxana kataloqu və akademik resurs bazalarında tələbata uyğun və keyfiyyətli axtarış imkanlarına məhəl qoymadan Google –a müraciət edirlər. Bunun da mövcud təsdiqi olan Google Analytics-in hesablamalarına əsasən 2012-ci ildə Google hər dəqiqədə 2 milyon sorğu qəbul
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etmişdirsə 2014-cü ildə bu rəqəm ikiqatına yüksəlmişdir. Hal-hazırda Google
2,4 milyard İnternet istifadəçisindən dəqiqədə 4 milyondan çox sorğu qəbul
edir. Burada biz mövcud fakta birmənalı yanaşa bilmərik. İnformasiya tələbatının yüksəlişi və yaxud maraqların artması heç də insanların kifayət qədər informasiya əldə etmə bacarıqlarının ölçü vahidi ola bilməz. Müəyyənləşdirmək
mümkün olsaydı maraqlı olardı ki, hər dəqiqədə ötürülən 4 milyon sorğunun nə
qədəri faydalı informasiya ilə cavablandırılır?! Bu əlbəttə ki, Google-un axtarış
və ya baza imkanlarından yox məhz tələbatçının informasiya savadlılığından
asılıdır. İnternetdə, elektron kataloqda, məlumat bazalarında və axtarış qurğularında (search engine) informasiya axtarışı informasiyanın əldə olunması, təşkili, hüquqi və etik istifadəsini özündə birləşdirən informasiya mədəniyyətinin
çox kiçik bir hissəsidir. İnformasiya tələbatçılarımız informasiyanın seçilməsi
və qiymətləndirilməsi kimi bacarıqları öyrənməsələr qarşılarına çıxan ilkin məlumatları birbaşa və hətta istinad vermədən istifadə edəcəklər. Tələbələrin informasiya mədəniyyəti anlayışını başa düşən, istifadə edən və əks etdirən bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi təşəbbüsü müəllim və kitabxanaçıların başlıca
məqsədlərindən biridir (Imamverdiyev, 2014).
Müasir dövrdə İnformasiya mədəniyyəti insanların malik olmalari vacib
olan əsas bacarıqlardan hesab edilir. Ona görə ki, tələbə, akademik heyət və geniş kütlənin araşdırmağa, seçməyə, qiymətləndirməyə və səmərəli istifadə etməyə başladığı sürətlə inkişaf edən texnologiya və durmadan artan mürəkkəb
informasiyanın həcmi informasiya mədəniyyətini bugünün tələblərindən və
təhsilin fundamental aspektlərindən biri olmasına zəmin yaradir (Imamverdiyev, 2014).
Bu gün informasiya cəmiyyətində, davamlı olaraq artan çap, elektron və
müxtəlif formalı audio-vizual sənədlər səmərəli istifadə üçün təcrübəli və savadlı istifadəçilər tələb edir. Elektron cihazlardan, komputerdən istifadə etmək,
informasiya mənbələrinə çıxış əldə etmək və s. bu kimi bacarıqlar səriştəli istifadəçiyə informasiyanın xarakterini müəyyənləşdirməyə, və onun elmi, sosial,
mədəni və fəlsəfi dəyərini qiymətləndirməyə imkan verir. Bu bacarıqlar Zurkovski tərəfindən elmə gətirilmiş “informasiya mədəniyyəti” termini ilə ümumiləşdirilə bilər və onun əldə edilməsi və gücləndirilməsinə ehtiyac informasiya mədəniyyətinin tədrisinə şərait yaratmışdır.
İnformasiya Mədəniyyətinin Tədrisi proqramı Amerika Birləşmiş Ştatları,
Avstraliya və Birləşmiş Krallıq kimi Qərb ölkələrinin universitet və kolleclərinin kitabxanaları tərəfindən geniş tətbiq olunur. Ali təhsil proqramında informasiya mədəniyyətinin tətbiqi- tələbatçıların informasiyanın əldə edilməsi və
qiymətləndirilməsi metodologiyasına ehtiyacının ödənilməsini, məqalələrin yazılmasını, əqli mülkiyyət hüququnun qorunmasını həyata keçirir və eyni zamanda akademik proqramın inkişafına dəstək verir (Imamverdiyev, 2014).
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Azərbaycanda da təhsil, tədqiqat və texnologiya akademik cəmiyyətin
gündəlik işində mühüm yer tutduqca akademik kitabxanalar mühüm strateji
əhəmiyyətə malik olmağa başlamışdır. Rəqəmsal texnologiya akademik kitabxanalarda xidmətin üsullarını və xidmətin keyfiyyətini dəyişmiş, informasiya
mədəniyyətinin tədrisinin rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır (Imamverdiyev, 2014). Bu gün tələbatçılar müasir texnologiya və rəqəmsal mühitdə, global informasiya cəmiyyətində yaşadıqlarından informasiyanı tapmaq və əldə etmək, xüsusilə internetdən istifadə etmək bacarıqlarına malikdirlər. Lakin informasiyanı rahat tapmaq bacarığına malik olsalar da əldə etdikləri informasiya
akademik məqsədlər üçün heç də hər zaman kifayət qədər səmərəli olmur. Hazırda tələbələr müasir təhsil çərçivəsində informasiya mədəniyyəti bacarıqlarının inkişaf etdirilməsini tələb edir. Təəssüf ki, təcrübəsiz istifadəçilər çoxdur
və onların hər biri müasir təhsil sistemində qarşıya çıxa biləcək problemləri
həll etmək üçün müəyyən informasiya mədəniyyəti bacarıqlarına malik olmağa
ehtiyac duyurlar (Imamverdiyev, 2014).
Kitabxanaçı və müəllim əməkdaşlığı
İnformasiya mədəniyyəti proqramı müəllimlərə informasiya savadına malik tələbələr hazırlamaq üçün kitabxanaçılarla əməkdaşlıq etməyi tövsiyə edir.
Müəllimlər və kitabxanaçılar arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsi keyfiyyətli əməkdaşlığı daha da gücləndirəcək. Bəzi müəllimlər hesab
edirlər ki, onlar özləri özlərinin bu səriştəyə malik olub olmamasından asılı olmayaraq tələbələrə informasiya savadı verə bilərlər. Kitabxanaçılara görə isə
informasiya mədəniyyətini kurrikuluma inteqrasiya etmək və tələbələri elmi
əsaslı tədqiqat aparmağa və təcrübi bilik əldə etməyə istiqamətləndirmək, onların tənqidi düşüncə metodlarını həyata keçirmək, biliklərini daha da genişləndirmək, ancaq informasiya resurslarının əldə olunmasını öyrətmək kimi sadə
təlimatdan, kortəbii təşkil olunmuş seminarlardan üstündür.
Akademik kontingentin informasiya savadlılığı anlayışı ilə yaxından tanış
olmaması onların tələbələrinə, lazımı informasiyanın ötürülməsinə maneçilik
törədir. Akademik kontingent və kitabxanaçılar arasında əməkdaşlığın olması
vacibdir. İnformasiya mədəniyyətinin tədrisinin ən səmərəli yolu fənlərin tədrisi zamanı paralel öyrənmədir. Yəni, dərs planları hazırlayarkən müəllimlər kitabxanaçı ilə birlikdə müzakirə apararaq kritik düşüncəni formalaşdırmağa yönəlmiş çalışmalara uyğun olaraq informasiya mədəniyyəti bacarıqlarını inkişaf
etdirən bölmələr də daxil etməlidir. Bundan elavə, informasiya mədəniyyətini
kurrikulumla əlaqələndirmək kifayət deyil, müəllimlər və kitabxanaçılar məlumat savadlılıq təlimatı modelini və həmçinin inteqrasiyanı gücləndirmək üçün
əməkdaşlıq etməlidirlər.
Təsadüfi deyilki, informasiya mədəniyyətinin formalaşması problemini
120

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
tədqiq edərkən bu sahədə azərbaycanlı tədqiqatçı Abdullayeva da informasiya
mədəniyyətinin formalaşmasında kitabxanaçılarla yanaşı müəllimllər, pedoqoqlar, təhsil işçilərinin də əhəmiyyətli rolunu xüsusilə diqqətə çatdırmışdır
(2014, p.113).
Azərbaycanda İnformasiya Mədəniyyətinin tədrisi – ADA Universitetinin təcrübəsi
Bildiyimiz kimi, informasiya yaranandan informasiya mədəniyyəti formalaşmağa başlamışdır. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra global informasiya məkanına inteqrasiya etməyə başlamış və informasiyanın təbliğini kitabxanalarda aparmağa başlamışdır. Sovet hakimiyyəti dağıldıqdan sonra yeni
yaradılmış Təhsil qanunu kitabxanaçılarla müəllim və professor heyətini bir
araya gətirə bilməsə də 2007-ci ildə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında Kitabxana – informasiya sahəsinin 2008–2013-cü illərdə inkişafı üzrə
Dövlət Proqramı” əməkdaşlıq üçün yetərli bir stimul olmuşdur. Xüsusilə informasiya mədəniyyəti təhsilinin tədris proqramlarına elavə olunması ölkəmizdə
bu sahəyə daha ciddi və akademik səviyyədə baxılması gərək olduğu mesajını
vermişdir. Bu sahədə Kitabxanaçılıq – informasiya fakültəsində tezis və dissertasiya mövzularına yer verilmiş, seminarlar, konfranslar keçirilməyə, tədqiqatlar aparılmağa və yerli mühitdə informasiya mədəniyyətinin tədrisinin həyata
keçirilməsi üçün müzakirələr aparılmağa, təlim və tədris proqramları hazırlanmağa başlanmışdır. Ölkəmizdə hər sahədə olduğu kimi bu sahədə də yüksək
beynəlxalq standartlara müraciət olunmuş, Amerika Kollec və Tədqiqat Kitabxanaları Assosiasiyasının (ACRL) informasiya mədəniyyətinin 5 standartı, Britaniya Kollec, Milli və Universitet Kitabxanalarının (SCONUL) 7 qaydasından
və Şimali Karolina Universitetinin kitabxanasının, Denver Universitetinin kitabxanasının, Sheffield Universiteti mütəxəssislərinin və s. təcrübələrindən istifadə olunmuşdur.
İnformasiya Mədəniyyəti Proqramının tədrisinin problemlər üzərində qurulması dünya təcrübəsidir və Qərb ölkələrində müvəffəqiyyətlə tətbiq olunur.
Azərbaycanda mövcud prioritetləri nəzərə alaraq 2013-cü ildə ilk akademik kitabxana ADA Universitetinin kitabxanası informasiya mədəniyyətinin tədrisi
təşəbbüsünü irəli sürüb və hal-hazırda özünəməxsus şəkildə inkişaf etdirir.
ADA Universitetinin Kitabxanası 4 fakültə və 2000-dən artıq İctimai və
Beynəlxalq əlaqələr, Biznes, Humanitar və Sosial elmlər, İnformasiya Texnologiyaları, Təhsilin idarə olunması üzrə təhsil alan bakalavr və magistr tələbələri, eyni zamanda mübadilə proqramlarının tələbələri və tədqiqatçılar üçün informasiya xidməti göstərir. Fakültə üzvlərinin müşahidələrinə, kitabxana kollektivinin təcrübəsinə və onlayn kataloqdan istifadə üzrə aparılmış sorğuların
nəticəsinə əsasən müəyyən olurki, ADA Universitetinin bakalavr dərəcəsində
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oxuyan tələbələr informasiya tələbatlarının müəyyənləşdirilməsində, biblioqrafik istinadların mahiyyətinin anlamasında və hazırlanmasında, informasiyanın
axtarılması və əldə olunmasında çətinlik çəkirlər. Bütün müşahidə və analizləri
nəzərə alaraq deyə bilərik ki əsas problemləri tədqiqat apararkən informasiyanın axtarışı, əldə olunması və qiymətləndirilməsi kimi bacarıqların zəifliyindən
əziyyət çəkməkləridir. Bu çətinliklər informasiya mədəniyyətinin tədrisi proqramından asılıdır və tələbələrin savadlılığı ilə xarakterizə olunur. Məqsəd də
müəllimlərin gözü ilə tələbələrin istənilən elm sahəsi üzrə informasiya mədəniyyəti səriştəsini aşkara çıxarmaqdır.
ADA Kitabxanası tələbələrin mövcud problemlərini nəzərə alaraq Kitabxana informasiya savadsızlılığını aradan qaldırmaq üçün xüsusi tədris proqramı
yaratmağı qarşısına məqsəd qoyur.
Tələbələrin mövzunu təsvir edərkən düzgün açar sözləri seçə bilmək bacarığının zəifliyi, kitabxana kataloqunda axtarış bacarığının olmaması, kitabxana
materiallarının rəflərdə yerini tapmaq, münasib məlumat bazasını seçmək, axtarış nəticələrini səhv qiymətləndirmə və plaqiat kimi əhəmiyyətli problemləri
onların informasiya savadlılığını gücləndirmək üçün xüsusi “İnformasiya Mədəniyyəti” proqramının tədrisi təşəbbüslərini zəruri edir.
ADA Universiteti Kitabxanası İnformasiya Mədəniyyətinin tədrisi proqramı
çərçivəsində oriyentasiyalar, onlayn kataloq üzərində biblioqrafik təlimatlar, seminarlar, təcrübi məşğələlər təşkil edir. Bu təlimat və seminarlar təkcə tələbələrin informasiya tələblərini ödəmək üçün yox, kitabxananın strukturu, resurs bazası və
təklif etdiyi xidmətlərlə yaxından tanış etməkdir. Məmmədovanın qeyd etdiyi kimi, İnformasiya mədəniyyətinin tədrisi ADA Universitetinin Kitabxanasının Tədqiqat və Tədris bölməsi mütəxəssisləri tərəfindən “təhsil proqramlarına (bakalavr,
magistr) uyğunlaşdırmaqla” həyata keçirilir (2017, p.66).
İnformasiya Mədəniyyəti Programının tədrisinə başlanmasında ilk addım
tələbələrin təlim formasını mükəmməlləşdirmək üzrə fakültə və kitabxana arasında əməkdaşlığın yaradılması olmuşdur. Müəllim və kitabxanaçılar informasiya savadlılığının rolunu artırmağa başlamış və elə bir mühit yaratmağa çalışmışlarki, tələbələr təkcə dərslərə hazılaşmaqla kifayətlənməmiş, hətta tədqiqat
aparmaq bacarıqlarını genişləndirməyə və informasiya cəmiyyətinin mahiyyətini dərk etməyə başlamışlar. Bu sahədə fəaliyyət göstərən kitabxanaçı mütəxəssislər fakültə iclaslarında iştirak edərək müəllimlərin tədqiqat işi metodları ilə
bağlı narahatlıqlarını dinləmiş, informasiya savadlılığının mahiyyəti; necə və
nə üçün tədris olunacağı; kitabxananın rolu; və eləcə də tənqidi yanaşma bacarığının artırılması və bu bacarıqların müəllimlər tərəfindən qiymətləndirilməsinin vacibliyini izah etmişdir. Müzakirələrdə qərara alınmışdır ki, tələbələr üçün
kitabxana ilə bağlı semestr ərzində bir neçə dəfə sınaq dərsi təşkil olunsun. İnformasiyanın əldə edilməsi və qiymətləndirilməsi bacarıqlarının əldə edəcəklə122
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ri təqdirdə tələbələrin tədqiqat aparmaq bacarıqlarının inkişaf edəcəyini nəzərə
alaraq fakültə və akademik rəhbərlik bu təşəbbüsə dəstək olmuşdur. Beləliklə,
tələbələr üçün dərs təşkil olunmuşdur. Onların maraqlandığı “resursaları necə
əldə edə bilərəm?’’ “Universitet ərazisindən kənarda onları əldə etmək mümkündürmü?” “məqalələrin akademik olub olmadığını necə müəyyən etmək olar?” kimi suallar bir daha aşkara çıxarmışdır ki, tələbələrin kitabxana resursları
və xidməti haqqında əsaslı davamlı köməyə və dərin biliklərə ehtiyacları vardır. Bu sessiyalar müəllimlərin də işinə müsbət təsir etmiş və onlardan gələn
rəylər də müsbət olmuşdur. Belə ki, kitabxana ilə bağlı sessiyadan sonra tələbələr artıq daha mükəmməl tədqiqat işləri təqdim etməyə başlamışlar. Bunun nəticəsində isə digər müəllimlər artıq kitabxanaçıları öz dərslərinə dəvət etməyə
başlamışlar. Kitabxanaçı artıq fakültə üzvləri ilə intensiv görüşməyə və öz təlimatlarını tələblərə uyğun qurmağa davam edir.
Bu çox önəmlidir ki, tələbələr onlara kömək edəcək bir mutəxəssisin - kitabxanaçının olmasına inansınlar. Ona görə treyner kitabxanaçı həmişə tələbələrin nailiyyətlərini izləyir, maraq istiqamətlərini müəyyənləşdirir və lazım gələndə birbaşa kömək etməyə çalışır.
ADA Universitetində informasiya mədəniyyətinin tədrisi proqramının digər bir metodu isə kitabxanaçılar tələbələrlə təkbətək konsultasiyalarda görüşürlər. Belə görüşlər həm tələbə həm də kitabxanaçılar üçün əhəmiyyətli olur.
Tələbələr dərs zamanı aydın olmayan mövzularla bağlı suallarını məlumat-sorğu üzrə kitabxanaçıdan fərdi görüşlərdə soruşa bilirlər. Kitabxanaçı digər bacarıqları müəyyən etmək üçün aldığı bütün sorğuları qeyd etdikcə suallar bir daha
informasiya savadlılığı ilə bağlı 1-dən çox seminarların keçirilməsinin vacibliyini aşkara çıxarır və kitabxanaçının bu proqramı mükəmməlləşdirməsinə kömək edir. Kitabxanaçı tələbələr üçün istinad formatlarını öyrətməyi seminarlara əlavə etmək lazım gəldiyini alınan sorğulara əsasən müəyyən etmişdir. İnformasiya mədəniyyətinin tərkib hissəsi olaraq istinadlar və bibliqrafik siyahıların tərtibi xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Daimi olaraq informasiya mədəniyyətinin tədrisi proqramını inkişaf etdirmək məqsədilə müəllimlər ilə kitabxanaçılar daim müzakirələr üçün görüşürlər. Seminar və məşğələləri mükəmməlləşdirmək üçün kitabxanaçı aşağıdakı
sualları qarşıya qoyur:
 Tələbələr məzun olanadək hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
 Hansı formada çalışmalar tələbələrə bu bacarıqlara nail olmağa şərait yaradır?
 Bu bacarıqları qiymətləndirmə metodu necədir?

Məntiqi olaraq Kollec və Tədqiqat Kitabxanaları Assosiasiyasının (ACRLin) informasiya mədəniyyəti standartı bu suallara cavab verir və onun həyata keçirmə metodunu təqdim edir. Müzakirələrdə məlum olurki, müəllimlər tələbələrin həm tədqiqat, həm də informasiyaya tənqidi yanaşma bacarıqlarının inkişaf
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etməsini arzu edirlər. Onlar eyni zamanda tələbələrin müxtəlif mənbələrdən informasiyanın tapılması, faktların analiz və şərh edilməsi, nə vaxt və necə istinad
edilməsi bacarıqları ilə bağlı narahatlıqlarını da əks etdirirlər. Buna görə də qərara alınmışdır ki, tapşırıqlar və onların qiymətləndirilməsi tələbələrin peşəkar və
akademik bacarıqlarına əsasən təşkil olunacaq və qiymətləndiriləcək. Davamlı
olaraq proqramın mükəmmələşdirilməsi üçün yuxarı səviyyə ingilis dili hazırlıq
tələbələri üçün xüsusu informasiyaya giriş layihəsi, magistr tələbələri üçün isə
semestrdə 1 -2 dəfə xüsusi əhatəli seminarlar təşkil edilir.
Nəticə
İnformasiya mədəniyyətinin tədrisi proqramının ölkəmizdə informasiya
mədəniyyətinin inkişafına böyük təsiri oldu:
 Müvəffəqiyyətlə tətbiq olunan bu proqram Kurrikulumda olan digər fənnlərin
də zənginləşdirilməsinə dəstək verdi;
 ADA Universiteti Kitabxanası informasiya mədəniyyəti proqramını gələcəkdə
fakültələrdə ixtisaslaşdırılmış fənn kimi inkişafı konsepsiyasını akademik cəmiyyətə təklif etdi;
 Tələbələr tədqiqat bacarıqlarını inkişaf etdirdilər. Onlar akademik mənbələri
tapmaqla yanaşı, hətta bu kimi resursları əldə etməyi və istifadə etməyi öyrənməklə özlərinə inam əldə edərək innovativ ideyalarını reallaşdırmağa nail oldular;
 Gələcəyin mütəxəssisləri olan tələbələr artıq öz tədqiqat mövzularını seçə bilirlər və onlar hesab edirlər ki, bu nəinki onların tədqiqat mövzuları üçün maraqlı, hətta onların gələcək karyeraları üçün də yararlıdır. Onlar bunun dəyərini kitabxana seminarlarında və fərdi konsultasiyalarda anladılar;
 Fakültə özünün salahiyyətlərini yerinə yetirmiş olduğunu hiss etdi, çünki bir
layihə ilə akademik ehtiyacları və dövrün tələblərini birləşdirə bilmişdi;
 Kitabxanaçı kitabxanaya və resurslarına qarşı yeni bir ruh yüksəkliyi gördü və
daha çox işləmək üçün həvəsləndi. İnformasiya Mədəniyyəti dövrün tələbləri
ilə səsləşəndə tələbələr başa düşürlərki kitabxana təlimatları onların akademik
maraqların arxasındadır;
 Proqramın uğurlu olma səbəblərindən biri də iştrakçıların açıq fikrli və yeniliyə meylli olmaları, eləcə də fakültə və kitabxana arasında möhkəm əməkdaşlığın qurulması oldu.

ADA Universitetinin vəzifəsi ölkədə qarşıya qoyulan məqsədəuyğun informasiya məkanı yaratmaq və tələbələri bu informasiya məkanına inteqrasiya
olunmasına şərait yaratmaq idi. İnformasiya Mədəniyyətinin Tədrisi proqramının ADA Universitetində başladılması Xəzər Universiteti, Qərb Universiteti və
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası, kütləvi kitabxanalardan isə Milli Kitabxana və Amerika Mərkəzinin nümunəsində ölkədə müxtəlif formalarda informasiya mədəniyyəti tədrisinin geniş vüsət almasına stimul verdi.
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Обучение информационной грамотности в Азербайджане:
первоначальные попытки и результаты
Резюме: В этой статье описывается важность обучения информационной грамотности и ее роли в применении в нашей стране. Кроме того, в
статье сообщается о результатах первых попыток организации классов
информационной грамотности, дается прогноз на будущее развитие. В
статье также упоминается практический опыт обучения информационной грамотности в первый раз в стране Университетом АДА, его
методам реализации и будущим перспективам быстрой интеграции
нашей страны в глобальное информационное общество.
Ключевые слова: Информационная грамотность, информационная компетентность; библиотека Университетa АДА; Цифровой разрыв;
учебный план
Information Literacy teaching in Azerbaijan:
initial attempts and results
Abstract: This article describes the importance of teaching information
literacy and its role in applying in our country. Moreover, the article reports
the result of first attempts of organizing information literacy classes, provides
forecast for the future development. The article also mentions the practical
experience of teaching information literacy first time in the country by ADA
University, its implementation methods, and future perspectives of rapid
integration of our country into the global information society.
Key words: Information literacy, information competency; ADA University
Library; digital divide; curriculum
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THE EFFECTS OF NEW INFORMATION
TECHNOLOGIES ON LIBRARIES
In the era of internetization, computerization, digitization and virtualization,
libraries, as bearers of "organizing knowledge", have an important role and the
task of using new information technologies to meet the increasingly demanding
users’ needs.
The information universe represents more than a random accumulation of
data and requires enormous effort to enable its efficient use. National, as well
as international, action programs are needed, which will enable society to
provide an efficient and ubiquitous approach, as well as conditions for the
development of legal electronic commerce. Long-term strategies for the
development of organizational infrastructure are needed, which enables the
creation of essentially new national and global resources.
No matter how ambivalently defined, ubiquitous information technology
evolution, visible in all aspects of human activity, as well as in modern libraryinformation activity, has its undeniably positive impressions.
If we look only a few decades back, when, for example, catalog leaflets
were created on mechanical typewriters, we will understand the speed at which
new information technology has been developed.
Mass production and distribution of computer and telecommunications
equipment has resulted in its wide use, so it is not unusual for children to use
mobile devices, tablets, computers, the Internet, social networks, etc.
Electronic or digital publications and the media are an increasingly
important factor in the information environment. For scientific libraries
publications that can be described in the widest sense as electronic technical
information are relevant. In contrast to the lump sum announcements at the
moment of the new media creation, according to today's assessment, electronic
technical information will lead to replacement of conventional print media in
foreseeable future. The market of printed publications is also growing, but the
focus is on specific and generic aspects.
Today, the work of a library is inconceivable without the use of modern tools: the
use of an on-line catalog; database search; availability of different information, etc.
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However, for libraries, this implies significant investment, as well as
continuous education of professional library staff. In the current constellation
of Bosnia and Herzegovina, compared to developed countries, ready for
"investing in knowledge," such investments are considered to be expense in
most communities. In addition, one of the IFLA's mottos, adopted at the IFLA
Congress in Lyon, is overlooked: "a strong library means a strong local
community." This implies the responsibility of local communities to provide
appropriate conditions for the operation of all libraries, and public ones.
The Lyon Declaration, which was adopted at the IFLA Congress in
August 2014. (and also signed by the National and University Library of
Bosnia and Herzegovina), called on member states of United Nations to take
on an international obligation to apply development programs, which would
enable free access to everyone, in order to understand, use and disseminate the
information necessary to promote sustainable development and democracy.
The Principles of the Lyon Declaration emphasize that access to information
supports the development by empowering the citizens of all groups, regardless of
gender, age, religion, racial, political or any other affiliation.
The Lyon Declaration, at point 4, states: "Information brokers such as
libraries, archives, civil society organizations, community leaders and the
media have the capabilities and resources to help governments, institutions
and individuals to communicate, organize, structure and understand data,
which is crucial for development".
Paragraph 5 of the Lyon Declaration states, inter alia: "... Libraries and
other information intermediaries may use information and communication
technologies to bridge the gap between national policies and their local
application so that the benefits of development can be made available to all
communities. "
Libraries are indispensable centers of knowledge and their task is to
collect the results of "intellectual production", just as preserving the cultural
heritage. The success of these tasks depends largely on ability of the library to
monitor new information and communication technologies, both from the point
of view of financial possibilities and from the aspect of professional
competence of librarians.
Libraries cannot function successfully as "islands". They are successful
when they are connected and when the conditions for communication,
cooperation, reciprocity, which are essentially the basis for development, both
the library professions and societies in general, are provided. In this context,
learning, knowledge and social responsibility are libraries of the 21st century,
and the mission of librarians is to create knowledge in local communities.
Today, librarians are no longer exclusively linked to the institution they work
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in, but with the help of new technologies they can be available for 24 hours,
helping in the distribution of knowledge and outside of the workplace. In this
way, libraries and librarians become the bearers of social change.
One of utilization examples for new information and communication
technologies was, of course, the National and University Library of Bosnia and
Herzegovina, which immediately before the war, respectively before
destruction, was actively involved in the automatic co-operative processing of
library materials and the creation of an online catalog, today known as Cooperative on-line bibliographic information system and service - COBISS.
Currently COBISS has been established as an autonomous library
information system in Slovenia, Serbia, Macedonia, BiH, Montenegro,
Bulgaria and Albania.
Professional and technological conditions for the functioning of the
System are:
– Standardized mutual processing of library materials and unique
arrangement of catalogs and bibliographies;
– Adequately trained professional staff
– Information and communication equipment of the library.
"New Information Services for the Universities of the Western Balkans",
Tempus project, which included the National and University Library of BiH,
contributed to the fact that the libraries of the Member of the System in BiH,
among the first in the region, implemented a new generation of software,
COBISS-3, as well as a completely new application for android mCOBISS,
which enables the search of material, reservation, extension of the loan period
and numerous other operations related to the library material of the Virtual
Library of BiH, respectively the System library members.
Digitization, which basically means transferring the original document to
new media, offers long-term protection of library materials, as well as simpler
and easier access and use of digitized material. Digitization of library materials
is an unconditional need, taking into account all aspects of the functioning of
libraries.
Library science experts, for digitized material and those originally created
in digital form, use the term "non-book material". And in fact, represent
documents and materials that require the use of modern equipment and new
information technologies.
For digitized format, there are standards in hardware, operating systems,
physical carriers and application programs, but also with expert library
processing, which implies a lifelong education of librarians.
The development and advancement of information and communication
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technology necessarily imposes the obligation to master and adopt new
knowledge, methods, capabilities and skills for the application of modern
technology on librarians, in order to be able to respond to user requirements.
This, of course, implies lifelong learning and continuous professional
development, which in every way follows modern information and
communication trends, as well as closer cooperation between libraries and
librarians with the goal of mutual knowledge and information exchange.
Library and librarianship will survive only by enabling the coexistence of
traditional and electronic sources of information and insofar to transform
themselves. The concept of a hybrid library, or a complex library that can
provide equally high-quality services in the field of analogue and digital
information facilities, is the only sustainable model, and at the same time a
model of the library of the future. The technological assumptions that the
library should face in this time include: interoperability, expansion of existing
library systems, metadata systems, e-commerce, and more. Mastering these
technologies makes the library ready for mediation between the information
universe and the user universe, which potentially provides a central place in the
company of the future.
Professional knowledge and skills in the field of librarianship are useful in
many ways - for libraries and for users. In the digital age, some of the library
skills and knowledge can be used in a modern environment. For example,
metadata was accepted as a basic skill for librarians, and it came from
cataloging practice. By the same principle and in other areas, this model could
be applied.
The UNESCO Public Library Manifesto states: "The constructive
involvement and development of democracy depends on satisfactory education,
as well as on the free and unlimited access to knowledge and culture and
information. The public library, the local path to knowledge, provides the basic
condition for lifelong learning, independent decision-making and the cultural
development of individuals and social groups. This Manifesto confirms
UNESCO's trust in public libraries as a vital force of education, culture and
information and a basic tool for improving the peace and spiritual well-being
of men and women. UNESCO therefore encourages national and local
governments to support and actively participate in the development of public
libraries ...".
"The librarian is an active agent between users and sources of knowledge.
Professional and continuous education of librarians is necessary in order to
provide quality services", it is one of the principles of the UNESCO Public
Libraries Manifesto.
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CONCLUSION
Information and communication technologies, can be confirmed without
hesitation, efface traditional differences between National, University, Public,
Faculty and Special libraries in terms of access and use of library material,
owing to the fact that information on library funds is more or less accessible
via the Internet, without time and space constraints.
The National and University Library of BiH, as a signatory to the Lyon
Declaration on Access to Information and Development, confirms the
aspiration to improve access to information and knowledge in society.
Special attention of libraries must be directed towards the permanent
education of librarians, with the aim of acquiring knowledge about new
information and communication technologies and meeting the requirements
and needs of users.
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BDU-nin Kitabxanaçılıq-informasiya
fakültəsinin dekan müavini, dosent
MÜTƏXƏSSİSLƏRƏ KİTABXANA-İNFORMASİYA XİDMƏTİNİN
TƏŞKİLİNDƏ MÜASİR TENDENSİYALAR
Xülasə: Məruzədə müasir şəraitdə kitabxana mütəxəssislərinə informasiya
xidmətinin təşkili məsələlərindən bəhs edilir.
Açar sözlər: kitabxana-informasiya xidməti, informasiya təminatı, istifadəçi, istehlakçı, mütəxəssis
Müasir texniki vasitələrdən və texnologiyalardan istifadə xidmət strukturu
sahəsində yeni və əhəmiyyətli amildir. Bununla əlaqədar bu gün istənilən ənənəvi kitabxanada mövcud olan xidmətin ikisəviyyəli sistemi dəyişikliyə məruz
qalır: əvvəlcə soraq-axtarış aparatına müraciət etmək, sonra fonddan sənəd almaq lazımdır. Yeni texnologiyalar şəraitində istifadəçi kompüterdən ayrılmadan sənəd haqqında məlumatları və elektron nəşri ala bilər. Buna görə kitabxanaçının əsas səyləri istifadəçinin ehtiyaclarının üzə çıxardılmasında cəmlənməlidir. O, gərək onların təmin olunması üçün imkanları reallaşdırsın, onlara uyğun olaraq işi təşkil etsin, mətnin analizi ilə bağlı tutumlu informasiya xidmətləri göstərsin, kitabxanada rahat işgüzar mühit yaratsın.
Yeni informasiya texnologiyalarından istifadə edən xidmətin ənənəvidən
prinsipial fərqi ondan ibarətdir ki, dünya resursları yalnız bir kitabxanalar və ya
kitabxanaların şəbəkələri üçün deyil, həm də istifadəçi üçün əlçatan olur. İkinci
fərq ondan ibarətdir ki, ənənəvi xidmət istifadəçinin kitabxanaya gəlişini güman
edir, yeni xidmət forması isə özü evə gəlir, istifadəçiyə xidmət göstərir və s., yəni kütləvi və ya qrup şəraiti yox, informasiyanın istehlakının fərdi şəraitini yaradır. Üçüncü əhəmiyyətli fərq ondan ibarətdir ki, ənənəvi xidmət əsasən istifadəçini sənədlərə yönəldir, amma yenisi isə mətnlərə (onları açaraq, konseptoqrafik,
konyuktur informasiyanı verir və s.). Bu isə insanların həmişə arzu etdiyi bir şeydir: istənilən vaxt istənilən lazımlı informasiyanı əlinin altında saxlamaq.
Məlum olduğu kimi informasiya işinin təşkili məsələləri üzrə çoxsaylı
nəşrlərdə "informasiya xidməti" termini "informasiya təminatı" termini ilə kəsişir. Bu anlayışları dəqiq fərqləndirmək lazımdır.
Belə ki, informasiya xidməti güman edir ki, təşəbbüs mütəxəssisdən irəli
gəlir və bir qayda olaraq, informasiya sistemi "sorğu—cavab" rejimində işləyir,
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yəni daimi və ya birdəfəlik olan ayrı-ayrı sorğuları təmin edir. Bu rejimin tipik
əlamətləri passivlik, elmi araşdırmaların proseslərinə əhəmiyyətsiz təsirdir. İnformasiya təminatı məntiqi ardıcıl, məqsədyönlü sistemə birləşdirilmiş elmi
araşdırmaların informasiya funksiyalarının icrasına yönəldilmiş informasiya
proseslərinin məcmusunundan ibarət informasiya fəaliyyətidir. Bu halda informasiya istehlakçıları tərəfindən xidmətin ayrı-ayrı ənənəvi formalarının istifadə
etmək fürsəti istisna edilmir, məsələn, "sorğu - cavab" rejimində. İnformasiya
təminatı elmi araşdırmanın daimi kuratorluq etməsinin prosesini təşkil edir.
Yəni elmi problem şəklində ifadə edilmiş elmi ideyanın yaranışından tədqiqatın nəticələrinin təcrübəyə tətbiq etməyə qədər bu iş davam edir.
İnformasiya xidmətinin istifadəçisi olmaq insanların bir çox sosial rollarından biridir. Bu rol məlumata tələb (informasiya ehtiyacı) kimi universal ehtiyacı ilə həyata gətirilmiş onun kommunikasiya fəaliyyətlərindən biridir. Eynilə yenilikdə, bütün canlılara məxsus maddə və enerji axınına ehtiyacı ilə yanaşı
ətraf mühitə uyğunlaşmaq, insan üçün isə cəmiyyətdə yaşamaq ehtiyacı ilə
bağlıdır.
Görkəmli rus alimi R.S.Qilyarevski əsaslı olaraq göstərir ki, “informasiya
istehlakçısını hamı tərəfindən öz peşəsinə və ya şəxsi marağa görə öz biliklərini artırmaq və ya müasir səviyyədə dəstəkləmək istəyən şəxs kimi qəbul edilmiş tərifi kifayət qədər mükəmməl olduğunu hesab etmək olmaz. Əgər kitabxanalar və xidmətlər gözləyəcək ki, nə vaxtsa istehlakçı onlara sorğu ilə müraciət
edəcək, onlar onların qarşısında duran məsələləri qənaətbəxş yerinə yetirə bilməyəcəklər. Bundan başqa, hazırlıqsız istehlakçının sorğusu adətən natamamdır və müvafiq olaraq onun real informasiya ehtiyaclarını tam əks etdirmir.
Əgər kitabxanalar və informasiya mərkəzləri istəyirlərsə ki, onların fəaliyyəti
aktiv olsun, istehlakçıların sorğularını qabaqcadan görməlidir və onlara onların
informasiya ehtiyaclarını düzgün ifadə etməyə kömək etməlidir.”
Kitabxanalarda mütəxəssislərin informasiya ehtiyaclarının formalaşması
sosial və psixoloji amillərlə, onların yaradıcılıq fəallığı ilə təyin edilir, bu proses asılıdır:
• həll edilən məsələnin yeniliyi və çətinliyi dərəcəsindən;
• alınmış təhsil səviyyəsindən;
• müəyyən peşəkar sahədə ixtisaslaşma və iş təcrübəsinin səviyyəsindən;
• elmi və texniki sənədlərlə müstəqil işin bacarıqlarından;
• informasiya istehlakçısının şəxsi xüsusiyyətlərindən.
Mütəxəssislərin biliklərdə boşluqların aradan qaldırılması üçün seçdiyi yol
bu barədə onun biliyindən asılıdır. Burada onun əldə edilmiş bacarıqları (davranış stereotipləri) və müvafiq informasiya sistemləri ilə qarşılıqlı fəaliyyət təcrübəsi (müsbət və ya mənfi) əhəmiyyətli rol oynayır.
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İstehlakçıların fəaliyyət xarakterinə uyğun informasiya
tələbatlarının təsnifatı
Elmi və texniki informasiyanın istehlakçıları kateqoriyaları
Alim-tədiqatçılar

Mütəxəssis-praktiklər

alim informasiya mənbəyi
ilə şəxsən qarşılıqlı fəaliyyət qurmağına üstünlük
verir: jurnal məqalələrini
və digər elmi sənədləri
oxumaq, həmkarlarla söhbət etmək və s.

Mütəxəssis-təcrübəçi üçün
kiminsə vasitəsilə konkret
faktları və məlumatları əldə
etmək daha arzu olunandır.
Vasitəçi ədəbiyyatda onları
tapmalıdır və rahat formada, mütəxəssis tərəfindən
tələb edilən müddətdə təqdim etməlidir.

alimlərin informasiya ehtiyacları adətən problemlitematik mahiyyət, yəni
müəyyən dərəcəyə qədər
yayğın xarakter daşıyır

mütəxəssislərin informasiya
ehtiyacları daha konkretdir
və obyektlərə yönəldilmişdir

Rəhbərlər
Rəhbərlərə adətən daha dinamik olan informasiya tələb olunur. Həmçinin öz
professional biliklərini masir səviyyədə qoruyub saxlamaq üçün icmal xarakterli ədəbiyyata ehtiyac duyurlar.

İnformasiya istehlakçılarının üçüncü kateqoriyasını rəhbərlər təşkil edirlər,
adətən vaxtın məhdudluğu və lazımi informasiyanın natamamlığı şəraitində
(ola bilər ki, mövzuya aid münasib informasiyanın artıqlığı vaxtı) onların əsas
funksiyası qərarların qəbul olunmasıdır. Rəhbərlərə adətən böyük dinamiklikliyi ilə fərqlənən kompleks informasiya tələb olunur. Onlar həmçinin müasir səviyyədə öz peşəkar biliklərini dəstəkləməyə kömək edən informasiya icmallarına ehtiyac duyurlar. Rəhbərlər informasiya ehtiyaclarını şəxsi imkanları ilə təmin etmək iqtidarında deyillər.
Hazırda respublikamızda mütəxəssislərə kitabxana-informasiya xidmətini
həyata keçirən onlarla kitabxana fəaliyyət göstərir. Hər bir kitabxanada informasiya ehtiyaclarının və sorğuların öyrənilməsi üçün tədqiqatın müxtəlif metodlarından istifadə ounur. Bura daxildir: sorğu (müşahidə və sorğu), müşahidə,
sınaq, ekspert qiymətləndirmələri metodu və b. Ona görə hər bir kitabxana hansı oxuculara xidmət etdiyini müəyyən etməli və hazırki bazar şəraitindən asılı
olaraq onların kommunikasiya xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır.
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Современные тенденции в организации библиотечноинформационной службы специалистам
Резюме: The report focuses on the organization of information services for
librarians in modern conditions.
Ключевые слова: библиотечно-информационная служба, предоставление
информации, пользователь, потребитель, специалист
Modern tendencies in the organization of
the library - information service to the experiences
Abstract: В докладе рассказываеться об организации информационных
услуг для библиотечных специалистов современных условиях.
Key words: library-information service, information provision, user, consumer,
specialist
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ROLE OF INNOVATION IN THE ORGANIZATION OF LIBRARY
INFORMATION SERVICES FOR READING: MALAYSIA
EXPERIENCES
National Libraries of Malaysia (NLM) was established as a federal
department by an Act of Parliament, The National Library Act 1972 (Act 80).
Prior to its establishment, it existed as the National Bibliography Unit of the
National Archives of Malaysia in 1966 with the responsibility of implementing
the Preservation of Books Act 1966. The unit was upgraded to the National
Library Division and finally became a full-fledge federal department headed by
a Director General. Today, NLM is under the umbrealla of the Ministry of
Tourism and Culture Malaysia. The main role of NLM is to advise and assist
the national planning and development of libraries in Malaysia. To date,
Malaysia has 13,981 libraries including 1 national library, 502 public libraries,
1,125 rural libraries, 972 special libraries, 516 academic libraries and 10,865
school libraries.
Libraries around the world including NLM are facing with unprecedented
changes that evolved library roles and functions. The termendously shifting of
the roles and function of the libraries seen as an advantage for NLM to be more
creative and innovative. Many initiatives have been taken in line with the
costumers and stake holders need, especially at rural libraries. Rural libraries in
Malaysia development is very important because they are agents of social
restructuring. Realizing this fact, government has allocated a special fund to
build up rural libraries throughout the country. In 2016, under the government’s
transformation initiatives, 4 rural libraries have been rebranding to ensure the
efficiency of the libraries in line with the rapid progress in information and
digital technology. This initiative began with as an pilot project. The rebranding
project involves changing the name of the rural libraries to Community
Knowledge Commons, strengthening the ICT infrastructure, upgrading the
lanscape to more condusive and welcoming environment, enhancing services
through the use of the Integrated Library System and putting up new signages.
These initiatives will strengthen the functions of the rural libraries as a touch
point and one stop center for the public.
In order to make boderless library as a reality, NLM has innovated new
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concept of library services named ubiquitous library or u-Pustaka. u-Pustaka is
a project under the National Broadband Plan. It is an innovation that
manifested through collaborative synergy by the Ministry of Communications
and Multimedia Malaysia with the support of NLM together with seven
libraries consortium. The key objectives of u-pustaka are making information
accessible to all, building a cooperative library network system and creating,
sharing and exchanging knowledge in a knowledge society. In this web-based
platform, library resources can be identified, requested and borrowed anywhere
and anytime.Under this project, books will be delivered to the respective house
or office through postal services. Users are also able to access born digital or
digitized local content in the portal. The u-Pustaka is a touch point for the
government to develop a knowledge society towards realizing Vision 2020.
NLM also established new approach to serve modern generation through
cooperation with the giant electronic company, Samsung Malaysia Electronics
Sdn. Bhd. These private company has sponsored and provided Samsung Smart
Library (SSL) with a new interactive reading experience for Malaysians in line
with the Malaysian government’s vision of transforming the nation into an ICT
proficient and information rich knowledge society by the year 2020. The smart
library was designed into three specific concepts- interactive, reading and kids.
The latest innovation devices comprising of tablets and large format displays or
smart signage with touch screen capability has been provided. SSL also provide
accessible e-books of various genres in English, Bahasa Malaysia and Chinese.
This new innovation has inspired the general public, particularly youngers to
pursue the valuable reading habit and simultaneously sharpen their IT skills.
As the National Reading Promotion Secretariat under the National Blue
Ocean Strategy (NBOS) NLM has collaborated with various government
agencies, Government Link Companies (GLC), private company and Non
Governmental Organizations (NGOs) to carry out its reading promotion
programmes throughout the country in order to inculcate reading habits among
Malaysians. The prominent programmes as below:
(a)

Let’s Read Together for 10 minutes Program

In conjunction with the World Book and Copyright Day which is celebrated
on the 23rd April, libraries in Malaysia has organised the Let`s Read Together for
10 Minutes program. This program held simultaneously nationwide. It was first
organized in 2014 with the cooperation and participation of all members of the
Council of Directors of Malaysian State Public Libraries, Ministry of Education,
State Education Department, the National Library of Malaysia, State Secretary`s
Office, Federal Secretary’s Office, government and non-government agencies,
schools, universities, private sectors, NGOs and members of the public. It is a
step towards improving the awareness of the community on the importance of
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reading, especially among children and young adults. 2015 to 2017 showed the
improvement on participation. In 2015 2,542,639 participation followed by
4,250,076 in 2016 and 5,804,052 participation in 2017.
(b)

Read: You Are Still in My Heart Programme

In Malaysia, young prisioners are exposed to the same education
opportunities that any child would expect in life. The establishment of the
library in prisons is one of the requirement to support education and life long
learning for young prisioners. In this context, NLM has collaborated with
Malaysian Prison Department to establish libraries in prisons and correctional
institutions. NLM has contributed library equipments and reading materials,
advisory services and information literacy skill session to support young
prisons information needs. The prisioners also given a motivational speech by
National Astronaut, Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor.
(c) Let’s Read My Love

NLM believes reading good books serves as a therapy especially for
patient at the hospital. In that contact, NLM has collaborated with government
hospitals to establish Let’s Read My Love program. This program aims to
make accessibility to reading and the promotion of reading a routine part of
health care by set up reading corner and contributed reading materials to the
hospital. The program also engaged activities such as read aloud session,
donation of reading materials, fun with clown etc. This program has comforted
children’s and their families, the magic of good story can have a healing effect
and bring joy to the life of a sick child.
(d) Malaysia Ngaji

NLM in collaboration with The Council of Directors for Public Libraries
of Malaysia (PERPUN) haS conducted #Malaysia Reading Quran program
(#MalaysiaNgaji). This program involved Muslim reciting Quran for one hour
concurrently all over Malaysia. The objectives of the program was to
experience the pleasure of reading Quran in a simple and relaxed manner. The
program involved all libraries in Malaysia and interested parties such as
government departments, statutory bodies, companies, non-government
organisations, mosques and members of the public and schools. In addition,
NLM also conducted reading promotion activities, book launch, information
and media literacy workshops in order to inculcate reading habits among the
communities with cooperation from the university libraries, state public
libraries, rural libraries and school libraries. A total of 4,263,919 people
comprising of senior citizens, adults, teenagers and children participated in the
reading promotion program held throughout the year.
(e) Travel Far Widen Knowledge

Travel Far Widen Knowledge program is a collaboration program
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involved Malaysian Railways Limited company and National Library of
Malaysia. The main objective of this program is to encourage train travellers to
read while travelling using train. Various activities were held including read
together session, story telling session, donation of reading materials, provision
of bank book, cultural activities, art activities etc.
(f) National Reading Icon

The National Reading Icon is an award initiated by NLM since 2009 to
encourage reading habit among Malaysians, especially the childrens and young
adults. In 2014, Tan Sri Dr. Ali Hamsa, Chief Secretary to the Government of
Malaysia was appointed as the National Reading Icon to inculcate reading
habits among civil servants. NLM has also appointed Dato’ Dr. Sheikh
Muszaphar Shukor Al-Masrie (Malaysian first Astronout), Datuk Michelle
Yeoh (Malaysian international actress), Tun Dr. Mahathir Mohamad (Former
Prime Minister of Malaysia), Norhashimah Hashim (a blind teacher at a special
education school and a writer) as the National Reading Icon.
Conclusion
NLM believes communities and users that we serve are always changing, true
innovation helps us adapt to meet their needs and aspirations both now and in
the future. Even though the grant amount is not necessarily large, efforts to
think big are encouraged to ensure we support Sustainable Development Goals
2030 and IFLA aspirations.
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ORTA ƏSRLƏRDƏ İSLAM ÖLKƏLƏRİNDƏ KİTABXANALARIN
MEYDANA GƏLMƏSİ VƏ İNKİŞAF TARİXİ
Xülasə: Məruzədə orta əsrlər dövründə Ərəbistan yarmadasında yaranan
İslam dini və onun zəngin dəyərləri təhlil olunmuşdur. Bu dəyərlər çərçivəsində həmin dövrdə kitabxana mədəniyyətinin İslam sivilizasiyasının inkişafındakı rolu öyrənilmişdir. Azərbaycanda tarixən formalaşmış kitabxana mədəniyyəti də bu kontekstə araşdırılmışdır.
Açar sözlər: kitabxanaların tarixi, islam ölkələri, dini kitablar, orta əsrlər,
dağıdılmış kitabxanalar, mədrəsə kitabxanaları
İslam dinin meydana gəldiyi VII əsrin 30-cu illərinə qədər Ərəbistan yarımadasında mühüm yazılı ədəbiyyat nümunələri demək olar ki, yox dərəcəsində
idi. Bu dövrdə əsasən Ərəbistanda şifahi xalq nümunələri geniş yayılmışdı, şeirlər və mənkibələr əsasən şifahi şəkildə dildən-dilə dolaşırdı. Həmçinin şəcərələr də əsasən şifahu şəkildə insanların yaddaşına həkk olunmuşdu. Bu baxımdan VII əsrin 30-cu illərində Ərəbistanda dövlətin və İslam dinin yaranması ilə
yazılı ədəbiyyat da formalaşmağa və inkişaf etməyə başladı.
VII əsrin ortalarından başlayaraq Ərəb xilafətinin ərazisi genişlənməyə
başladı. Xüsusilə də İran və Azərbaycanın işğal edilməsindən sonra xilafət ərazisində müxtəlif dillərdə yazılmış əsərlər toplanılmışdı. 813-833-cü illər arasında hakimiyyətə olmuş Xəlifə Məmun xilafət ərazisində toplanmış yunan, süryani dillərində olan əsərlərin ərəb dilinə tərcümə edilməsi barədə göstəriş verdi. Bu tərcümə işində Suriyalı mütərcimlər əsas rol oynadı. Bu mütərcimlər
içərisində Suriyalı nəsturi olan Əyyub əl-Ruhavinin (təqribən 760-835) fəaliyyətini də xüsusislə vurğulamaq yerinə düşərdi.
Yunan dilində yazılmış elmi əsərlərin tərcümə edilməsində digər Suriyalı
mütərcim Hüneyn ibn İshak (809-877) böyük rol oynamağa başladı. Hüneyn
ibn İshak əsasən Hippokrat və Qalenin tibb sahəsinə aid yazdığı əsərləri tərcümə etməklə məşğul idi. Hüneyn ibn İshaka bu fəaliyyətinə oğlu və qardaşı oğlu
da yaxından kömək edirdi. Hüneyn ibn İshakın rəhbərliyi ilə aparılan bu tərcü140
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mələr sayəsində xilafət ərazisində tibb elmi inkişaf etməyə başladı və ərəb dilində tibb elminə aid əsərlər yazılmağa başladı. Əslən İran mənşəli olan Razi
adlı məşhur həkimin ərəb dilində tibb sahəsinə yazdığı əsərlər İslam dünyasında olduqca məşhur olmağa başladı. Qərb dünyasında “Rhazes” kimi tanınan
Razinin tibb sahəsinə aid 200-dən çox əsər yazdığı məlumdur.
Bütün bu proseslər nəticəsində zaman keçdikcə Xilafət ərazisində kitabxanalar meydana gəlməyə başladı. Xüsusilə də XI-XII əsrlərdə İslam mədəniyyəti
və ədəbiyyatı inkişaf zirvəsinə çatmışdı, bu dövrlərdə İslam ölkələrində kitab
ticarəti geniş yayılmış və böyük kitabxanalar fəaliyyət göstərməyə başlamışdı.
Bu dövrdə Bağdad şəhərində böyük kitab kolleksiyaları var idi. Ümumiyyətlə,
ərəblər Sasanilər imperiyasının varlığına son qoyduqdan sonra bu imperiyanın
ərazisində mövcud olan ədəbi-mədəni yaradıcılığın təsiri altına düşdülər. Bu təsir nəticəsində İslam ölkələrdə yazılı ədəbiyyat meydana gəlməyə başladı. Hələ
xəlifə Harun ər-Rəşidin (786-809) dövründə yaşamış ərəb tarixçisi Ömər əlVakidin (736-811) yüz iyirmi bir dəvə yükü kitabı olması faktı məlumdur.
Məşhur həkim və filosof İbn Sina (980-1037) 998-ci ildə Sultan Nuh ibn
Mansur tərəfindən saraya dəvət edildiyi zaman saray kitabxanasında toplanılmış kitablarından çoxluğundan heyrətlənmişdi. “Orada rəflərlə sıralanmış otaqlar dolusu kitab gördüm. Bir otaq ərəb dili və şeiri, o biri otaq isə hüquq və başqa elmlərə ayrılmışdı. Beləcə hər elm sahəsinə ayrı bir otaq təhsis edilmişdi.
Qədim yunan yazıçılarına aid bir kataloqu gözdən keçirdim və burada istədiyim kitablara baxdım. Bu kolleksiyada elə əsərlər gördüm ki, çox az adam onların adlarını eşitmiş ola bilərdi. Mən belə bunları nə əvvəllər görmüşdüm, nə
də ki, sonralar görə bildim.” (4, s. 265-266).
Bu dövrdə özəl kitabxanlarla yanaşı xalq kitabxanları da fəaliyyət göstərməyə başladı. Heç şübhəsiz ki, bu kitabxanların meydana gəlməsində hakim dairələr - xəlifələr, əmirlər böyük rol oynayırdı. Artıq böyük şəhərlərin hamısında kitabxanalar yaradılmış, xüsusilə də Nişapur, İsfahan Qəznə, Mərv, Bəsrə, Mosul
və Şiraz şəhərlərində yerləşən kitabxanlar olduqca zəngin idi. Şair ibn Həmdanın
(?-932) Mosulda “Hikmət evi”ndə yaratdığı kitabxanada müxtəlif elm sahələrinə
aid kitablar toplanılmışdı. Bütün elm adamlarının bəhrələndiyi bu kitabxanda
həmçinin, yoxsul insanlara da kağız pulsuz olaraq paylanılırdı.
Abbasilər dövlətinin hakimiyyətinə Elxanilər tərəfindən son qoyulduğu
dövrə qədər Bağdadda mövcud olan kitabxanların sayı 36-ya çatmışdı. Bu kitabxanlarda olduqca zəngin idi və həmçinin nadir nüsxələr də burada qorunub
saxlanılırdı. O cümlədən, Abbasilərin son vəziri olan İbn əl-Əlqəməyə aid olan
kitabxanada on min nüsxədən çox kitab mövcud idi. Təəssüflər olsun ki, 1258ci ildə baş verın monqol işğalı zamanı bu kitabxanaların bir çoxu qarət edilmiş
və nadir nüsxələrin bir qismi talan olunmuşdu. “Tatarların gəlməsi və hər şeyi
məhvetmələri olmasaydı xalqının alicənablığı, nəzakəti və xeyirxahlığı ilə ki141
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tablarının çoxluğu üzündən ölənə qədər oradan çıxmazdım. Şəhəri tərk etdiyim
zaman orada on vəqf kitabxanası var idi ki, bu kitabxanalar kitablarının sayı
baxımından o vaxta qədər görmədiyim zənginliyə malik idi.
Digər kitabxanaya Kamaliyyə deyilirdi ki, “Kimin adı ilə adlandırılmasını
bilmirəm. Şərəfülmülk Müstəvfi (Maliyyə vəziri) Əbu Saad Məhəmməd İbn
Mansurun məscidində də bir kitabxana vardı. Hənəfi məzhəbindən olan Müstəvfi hicri-qəməritarixi ilə 494-cü ildə öldü. Bir başqa kitabxana da Nizamülmülk əl-Həsənibn İshaqınməscidində yerləşirdi. Bundan başqa, Samanı mədrəsəsinə aid iki, Amidiyyə mədrəsəsinə aid də bir kitabxana var idi. Mərvdəki digər bir kitabxana də son vəzirlərdən biri olan Məcdülmülkə aid idi.” (3).
Ümumiyyətlə, bu dövrdə baş verən müxtəlif qarşıdurmalar zamanı da kitabxnalar ziyan görürdü. Alim və ixtiaçı İbn əl-Amidin (?-971) Rey şəhərindəki yerləşən zəngin və məşhur kitabxanası da 965-ci ildə baş verən belə qarşıdurmalar zamanı talan edilmişdi. Sonralar səlib yürüşləri zamanı da İslam kitabxanaları ciddi tələfata məruz qaldı. İslam ölkələrində ən zəngin kitabxanalardan biri olan Tripoli kitabxanası da xaçlılar tərəfindən tamamilə məhv edilmişdi. Bu dövrdə Tripoli şəhərindəki kitabxanada üç milyon nüsxə kitab mövcud idi. Qeyd edək ki, bu üç milyon kitabın əlli min “Quran” nümunələri, səksən mini isə təfsirə aid idi. 1109-cu ildəTripoli şəhərinə səlibçilər hücüm edən
zaman şəhərdə iyirmi minə qədər əhali var idi. Bu şəhərin əhalisinin əsas işi şüşə və kağız emalı ilə məşğul olmaq idi. Şəhər zəngin kitabxanası ilə yanaşı
möhtəşəm məscidi, zəngin bazarları, 4-6 mərtəbə hündürlüyündə binaları ilə də
məşhur idi. Tripoli şəhərini işğal etdikdən sonra səlibşilər hər şeyi dağıtdılar, o
cümlədən də kitabxananı yerlə yeksan etdilər. Kitabxananın viran edilməsinin
əsas səbəbi isə, burada çoxlu “Quran” kitabların görən bir rahibin kitabxanını
yandırması olmuşdur.
Teymurilər imperiyasının qurucusu olan böyük sərkərdə Əmir Teymur isə
monqollardan və səlibçilərdən fərqli olaraq kitabxanalara və elm adamlarına böyük qayğı göstərirdi. Əmir Teymur işğal etdiyi ölkələrdəki kitablardan da istifadə
etməklə paytaxt Səmərqənd şəhərində böyük bir kitabxana qurdurmağa müvəffəq
oldu. Sonralar Əmir Teymurun nəvəsi Uluqbəy də təsis etdiyi rəsədxanda da zəngin kitabxana mövcud idi. “Rəsədxananın içəri divarları şəkillərlə, sxemlərlə bəzədilir. Şəkil və sxemlərdə yeddi qübbə, doqquz səma, yeddi planet, ulduzlar və iqlim qurşaqlarına ayrılmış Yer kürəsi göstərilir. Orada həm də zəngin kitabxana yaradılır. Çünki rəsədxana təkcə müşahidə yeri olmamışdı. ” (2, səh. 6.).
İslamdan əvvəl də zəngin kitabxanalara malik olan Misirdə bu ənənə orta
əsrlərdə də qorunub saxlanılmaqda idi. Bağdaddakı kitabxanalar monqol istilası zamanı talana məruz qalması səbəbindən artıq islam ölkələrindəki ən zəngin
kitabxanalar Misirin Qahirə şəhərində idi. 642-ci ildə ərəblər İsgəndəriyyə şəhəri işğal etdikləri zaman şəhərdə mövcud olan zəngin mədəniyyət nümunələ142
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rindən heyrətə gəlmişdilər. Bu dövrdə İsgəndəriyyə şəhəri Şimali Afrikanın
elm və təhsil mərkəzi kimi formalaşmışdı. Şəhərdə Ellinizm dövrünə təsadüf
edən fəlsəfə, tibb və riyaziyyata aid əsərlər də mühafizə edilir və həmçinin yeni
araşdırmalar da aparılırdı. İsgəndəriyyə şəhərində qədim tarixə malik olan böyük təhsil ocağı da fəaliyyət göstərirdi. Xəlifə II Ömərin (717-720) göstərişi ilə
bu böyük təhsil ocağı Antakya şəhərinə köçürüldü. Bütün bu proseslərdən sonra artıq Şimali Afrikanın elm və təhsil mərkəzi funksiyasını ərəblər Qahirə şəhərində bərpa etməyə başladılar.
Qahirədə ilk böyük kitabxana Fatimi xəlifəsi əl-Əziz (975-996) tərəfindən
988-ci ildə qurulmuşdur. Bəzi mənbələrə görə bu kitabxanda yüz min, bəzi
mənbələrə görə isə hətta altı yüz min nüsxə kitab var idi. Bu kitabların içərisində 2400 nüsxə “Quran” kitabı isə xüsusi olaraq qızıl və gümüş işləmələrlə hazırlanmışdı. Mahir ustalar tərəfindən hazırlanan bu nüsxələr kitabxananın ən
yaxşı otaqlarından birində qorrunub saxlanılırdı. Qahirə kitabxanasında mövcud olan digər kitablar isə astronomiya, kimya, qrammatika, bioqrafiya, tarix,
hüquq və bəlağətə aid idi. Qahirə kitabxanasında həmçinin bölmlərə üzrə çatışmayan kitabların siyahısının asıldığı lövhə də mövcud idi.
Fatimi xəlifəsi əl-Hakim bi-Əmrullah (996-1021) tərəfindən 1004-ci ildə
Qahirədə yaradılan “Darül-elm” və yaxud da“Beytül-hikmət”də (“Müdriklik
evi”) 1.600.000-dən çox kitab mövcud idi. “Beytül-hikmət”in kitabxanasındakı
bu kitabların içərisində nadir eksponatlar çoxluq təşkil edirdi. “Beytül-hikmət”də (“Müdriklik evi”) deyə adlandırılan bina, hicri-qəməri tarixi ilə 395-ci
ildə (miladi tarixi ilə 1004-cü il) cəmadiyəlaxır ayının səkkizinci günü açıldı.
Tələbələr mütəmadi olaraq oraya axışırdılar. Kitablar qarnizon halına gətirilmiş
qalaların (Fatimi xəlifələrinin iqamətgahları) kitabxanalarından gətirildi və xalqın istifadə etməsinə təqdim olundu.
Arzu edən hər kəs, istədiyi kitabın üzünü köçürməkdə yaxud da oxumaqda
sərbəst idi. Alimlər “Quran”, astronomiya, qrammatika, lüğət və tibb sahəsi üzrə tədqiqat aparırdılar. Bina bundan başqa xalçalarla bəzədilmiş, bütün qapı və
dəhlizlərə pərdələrqoyulmuş, obyektin qorunması üçün idarəçilər, xidmətçilər,
qapıçılar və başqaxidmətlər təyin edilmişdi. Xəlifə əl-Hakim bi-Əmrullahın kitabxanasından bu kitablar gətirilmişdi, elm və ədəbiyyatla bağlı və nəfis xətlə
yazılmış kitablar ki, heç bir hökmdar bunları bir araya gətirməyə müqtədirolmamışdı. Əl-Hakim rütbə fərqi qoymadan, oxumaq və ya hər hansı bir kitaba
müraciət etmək istəyən hər kəsin kitabxanadan istifadə etməsinə icazə vermişdi.” (5, səh. 227-228).
Orta əsrlərdə Azərbaycanda da zəngin kitabxanalar fəaliyyət göstərməkdə
idi. Hülakü xanın (1256-1265) vəziri, böyük filosof və alim Nəsirəddin Məhəmməd Tusi (1201-1274) monqol qəsbkarlarının kitabxanaları yerlə-yeksan
etməsinə qarşı çıxmaqla yanaşı yeni kitabxanaların təsis edilməsində də mü143
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hüm rol oyanıyırdı. Bildiyimiz kimi orta əsrlərdə kitabxanalr təkcə oxucu qəbul
etməklə kifayətlənmir, həmçinin elm və təhsil mərkəzi kimi də fəaliyyət göstərirdi. Nəsirəddin Tusi də bu nüansı nəzərə alaraq kitabxanaların təsis edilməsi
sahəsində əlindən gələni əsirgəmirdi. “Bir sıra mənbələrdən məlum olurdu ki, o
dövrdə kitabxanalar da elm ocağı tədris müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərirdi.
Kitabxanalarda da elm öyrədilir, savad verilir. Bu mənada qısaca da olsa Tusi
yaradıcılığında məktəb məsələsinə nəzər salaq.
Kitabxanalar nəzdində fəaliyyət göstərən məktəblərdə isə tədris işinə baxan «xəzin»lər (kitabxanaçılar) və «müşriflər» (təlimatçılar) işləyirmişlər. Hər
bir fənnə, elmə dair kitablar ayrı-ayrı şkaflarda saxlanılırdı. Kitabxanalardan
ancaq sillkli imtiyazlı zümrələr və müəllimlər istifadə edirdilər.
Orta əsrlərdə kitabxanalar və onların nəzdində məktəblər açmaq bir dəb olmuşdur. Demək olar ki, hər iki mədəniyyət mərkəzində belə kitabxanalar fəaliyyət
göstərmişdir ki, onlardan birisi də Tusi tərəfindən təsis edilmişdir (1, səh.193).
Nəsirəddin Tusinin ən böyük uğurlarında biri də əl-Mövt qalasındakı zəngin kitabxananın monqol istilaçıları tərəfindən məhv edilməsinin qarşısını almaq olmuşdur. Həmçinin Tusi 1259-cu ildə təsis etdiyi Marağa rəsədxanasına
da nadir və dəyərli kitab nümunələri toplamış, Marağa rəsədxanasının tərkibində zəngin kitabxana yaratmağa müvəffəq olmuşdu.
Böyük filosofun qoyduğu ənənəni Tusidən sonra dövlət xadimi, tarixçi,
həkim Fəzlullah Rəşidəddin (1247-1317) davam etdirməyə başladı. Rəşiddədinin göstərişi ilə inşa edilən "Daruş-Şəfa" ("Şəfa evi") adlı elmi mərkəzin kitabxanasında dünyanın müxtəlif yerlərindən gətirilən nadir kitablar toplanmışdı.Abaqa xanın həkimi və Qazan xanın vəziri işləmiş Fəzlullah Rəşidəddin
doğma vətənində elm və təhsilin inkişafı üçün əlindən gələni əsrgəmirdi. Artıq
ölkəmizdə yeni-yeni mədrəsələr də yaranmış və bu mədrəsələrdə çoxlu kitablar
mühafizə edilir, həmçinin oxuculara təqdim olunurdu. Ümumiyyətlə, bu dövrə
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən kitabxanaların əksəriyyəti mədrəsələrin və rəsədxanların tərkibində idi. “Bu dövrdə Azərbaycanda məşhur olan mədrəsələr içərisində Təbrizdə «Qazaniyyə», «Fələkiyyə», «Şeyx Kəmaləddin Xocandi»,
«Dəməşqiyyə», «Qazi Şeyx Əli», «Məqsudiyyə», «Müzəfəriyyə», «Nəsriyyə»,
Şənbi-Qazanda «Şəfeiyyə», «Hənəfiyyə», Bakıda «Şah məscidi»nin mədrəsəsi
və başqalarını nümunə göstərmək olar.
Belə fərdi tədris üsulunun yetirməsi olan haqqında söhbət açdığımız filosofun
1259-cu ildə tədris etdiyi Marağa Astronomiya Rəsədxanasında dövrün ən böyük kitabxanasına da rast gəlmək olurdu. Urgənc və Rey rəsədxanalarının əsasında yardılmış Marağa Astronomiya Rəsədxanasının tərkibində olan kitabxanada 400 mindən
artıq əlyazmalar toplayaraq, onları qoruyub saxlamağa çalışırdılar (1, səh.19).
Ərəblər Pireney yarımadasını fəth etdikdən sonra burada yaranan Əndəlüs
Əməvi dövləti və yaxud da Kordova xilafəti dövründə də elmə, təhsilə, mədəniy144
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yətə və o cümlədən də kitabxanalara böyük önəm verilirdi. Kordova xilafəti dövründə paytaxt Kordova şəhərində yetmişdən çox kitabxana fəaliyyət göstərirdi. Bu
kitabxanaların sadəcə birində beş yüz mindən çox kitab toplanılmışdı. Məşhur
fransız alimi, Nobel mükafatı laureatı, radioaltivlik təliminin banilərindən biri olan
Pyer Küri (1859-1906) belə deməkdə haqlı idi: “Müsəlman Əndəlüsdən bizə otuz
kitab qaldı, biz bununla atomu parçalaya bildik. Əgər yandırılan bir milyon kitabın
yarısı qalsaydı, çoxdan kosmosda qalaktikalar arasında gəzirdik” (6). Bu nöqteyinəzərdən də biz əlimizdə olan nadir kitabların dəyərini anlamalı və sanballı əsərlərin qorunub saxlanıldığı kitabxanalara yüksək qiymət verməliyik.
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История возникновения и развития библиотек
Исламские страны в средних веках
Резюме: Достигнутые на высшем уровне развития исламской культуры
и литературы средних веков широкого распространения в мусульманских
странах, и большой библиотеке книги начали работать. Пятьсот тысяч
книг были собраны только одна из библиотек. Конечно, все эти книги для
развития современной науки, оказывает существенное влияние на
прогресс.
Ключевые слова: история библиотек, исламские страны, религиозные
книги, средних веков, разрушены библиотеки, медресе библиотеки
The history of development and formation of libraries
in Islamic countries in middle ages
Abstract: In the middle ages Islamic culture and literature reached its
peak,book trade was widely spread in Islamiccountries during this period and
big libraries begun to function. Just one of them there were more than five
hundred thousand books. No doubt, all these books impacted deeply on the
development of modern science. On this point of view,we should understand
the value of the rare books that we have and appreciate the libraries that keep
these priceless written works
Key words: history of the library, islamic countries, religious books, the middle
ages, libraries were destroyed, madrasah and the library
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КОРПОРАТИВНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОЙ
БАЗЫ БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ КАК УСЛОВИЕ ИХ
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
Резюме: Рассмотрены основные корпоративные проекты инициированные Национальной библиотекой Беларуси и другими библиотеками страны в направлениях создания и использования информационных ресурсов. В их числе Внутриреспубликанский документообмен и
перераспределение документов, Виртуальный читальный зал НББ,
Сводный электронный каталог библиотек Беларуси, Национальная
база данных авторитетных записей, базы данных «Ученые Беларуси», «Беларусь в лицах и событиях» и некоторые иные. Показаны
преимущества участия в них для различных библиотек, а также
основные тенденции их дальнейшего развития как библиотечных
ресурсов и сервисов национального уровня.
Ключевые слова: библиотека, корпоративность, электронный
информационный ресурс, консорциум, документообмен, виртуальный читальный зал, сводный электронный каталог, сервер Z39.50,
распределенное хранение, национальная электронная библиотека
На современном этапе успешное решение задач, стоящих перед
конкретной библиотекой, невозможно без тесного сотрудничества с
другими информационными учреждениями страны, в первую очередь библиотеками. Библиотеки должны быть готовы к вызовам времени,
учитывать, что интенсивное развитие информационно-коммуникативной
среды и альтернативность услуг, предоставляемых иными организациями
и сообществами в направлениях концентрации, хранения, обработки и
предоставления тиражированной общественно значимой информации
(ранее монопольно закрепленными за библиотекой), привели к переоценке ее значимости, изменению технологии работы. Цифровая среда, уже
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достаточно успешно освоенная библиотечной практикой, «диктует» ей
условия, если не выживания, то успешного конкурирования с иными
социальными институциями. Одним из условий организационного характера является корпоративность формирования и использования информационных ресурсов, причем как устойчивая характеристика взаимоотношений библиотек. В Республике Беларуси более 7,3 тыс. библиотек, различных по ведомственному подчинению, объему фондов, степени технической оснащенности. Они объединены в сети публичных и специальных
библиотек. Все они в той или иной степени могут выступать в качестве
инициаторов и участников различных корпоративных проектов. При этом
решающую роль играет не столько статус конкретной библиотеки,
сколько степень пересечения содержания проекта и направлений ее
работы. Существенное значение имеют и персональные качества участников проекта, их желание и возможности лидировать, думать о корпоративных интересах и работать на общее благо. При этом необходимо
осознавать, что малозначимых библиотек не бывает, бывает недостаточно
собственных идей, желания поддержать инициативы коллег, иногда неспособность оценить собственные силы и увидеть свое место в корпоративных проектах. От скоординированности работы библиотек зависит
как реализация крупных проектов республиканского и международного
уровней, так и успешная повседневная работа с читателем. Необходимо
осознавать, что только в стенах библиотеки он четко ассоциирует
библиотечные услуги с конкретным учреждением, в цифровой среде - в
большей степени с конкретным социальным институтом (библиотекой
вообще), от которого он априори ожидает (надеется) получить полную,
актуальную и надежную информацию.
НББ поддерживает различные формы корпоративного сотрудничества: на долговременной основе и краткосрочные для выполнения
небольших проектов; проекты, которые она инициирует и занимает в их
выполнении лидирующие позиции; является одним из участников проекта, организованного и руководимого другой библиотекой.
Координация формирования информационных ресурсов НББ с другими библиотеками страны неоднократно декларировалась в документах
как концептуального [1], так и нормативного регламентирующего [2]
характера и осуществлялась на протяжении длительного времени в различных направлениях формирования информационных ресурсов (комплектование документного фонда, создание информационно-поисковых
систем и иной информационной продукции). Этими процессами управляет консорциум белорусских библиотек – Совет библиотек Беларуси по
информационному взаимодействию, созданный в феврале 2009 г. для
147

Bakı, 2017, buraxılış 9
координации работы с Международным консорциумом для библиотек
EIFL (Electronic Information For Libraries) [3]. В настоящее время Совет
[4] курирует все крупные корпоративные библиотечные инициативы в
стране. На наш взгляд, это наиболее оптимальная форма библиотечного
партнёрства, которая позволяет вырабатывать согласованные межотраслевых подходы в области формирования, приобретения и использования
информационных ресурсов.
Наиболее крупными республиканскими корпоративными проектами
являются Внутриреспубликанский документообмен и перераспределение
документов, Виртуальный читальный зал НББ (ВЧЗ), Система корпоративной каталогизации и Сводный электронный каталог (СЭК) библиотек
Беларуси, Национальная база данных авторитетных записей (НБД A3),
базы данных «Ученые Беларуси», «Беларусь в лицах и событиях» и
некоторые иные.
Внутриреспубликанский документообмен и перераспределение документов обеспечивает объединение в одном центре (при НББ) списанных,
подаренных изданий (печатных и электронных) и бесплатную передачу
их различным библиотекам согласно требованиям. Эта система апробирована на протяжении нескольких десятилетий, она позволяет рационально использовать бесплатные источники комплектования и оказывать
реальную помощь библиотекам различных министерств и ведомств.
Ежегодные объемы перераспределяемых документов составляют до 100
тыс. экземпляров. НББ имеет также уникальную возможность пополнять
свои фонды, например, в этом году от библиотек Беларуси в порядке
документообмена получено почти 11 тыс. документов (из них почти 4
тыс. для действующего (основного) фонда). В 2017 году в рамках общенационального празднования 500-летия белорусского книгопечатания
наряду с традиционными обменом и перераспределением документов
проводится республиканская благотворительная акция «Книга - источник
мудрости, знаний и науки...». В ней наравне с Национальной библиотекой
Беларуси принимают участие известные белорусские издательства, информационные учреждения, книготорговые компании («Беларусь»,
«Мастацкая літаратура», «Право и экономика», «Попурри», «Агентство
Гревцова», «Красико-принт», «Трэгросс-Инфо», «МобилБук», «МЕТ»,
«БукЛайнГрупп», «Эврика-М», «Академическая книга», «Белкнига»,
«Питер-М», «Хэлтон») и частные дарители. Акция предусматривает сбор
и бесплатную передачу библиотекам учреждений социального типа
(детским домам, школам-интернатам, домам-интернатам, домам ветеранов и др.) печатных изданий для пополнения их фондов и коллекций.
Пожалуй, к самым экономически привлекательным (выгодным)
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проектам последнего десятилетия на белорусском библиотечном рынке
относится Виртуальный читальный зал (ВЧЗ) НББ. Это организационноэкономический и ресурсно-технологический механизм, позволяющий
объединять усилия библиотек нашей страны по приобретению лицензируемых электронных информационных ресурсов, их совместному тестированию, а также кумулированию ресурсов открытого доступа и баз
данных, создаваемых библиотеками Беларуси. На базе НББ разработан и
реализован организационно-экономический и технологический механизмы централизованного тестирования и приобретения лицензионных электронных информационных ресурсов мировых производителей, отбор
ресурсов открытого доступа, а также администрирование как ресурсов,
так и сервисов ВЧЗ. НББ осуществляют мониторинг эффективности
использования ресурсов виртуального читального зала, проводит переговоры с поставщиками ресурсов, обеспечивает разрешение спорных
вопросов с поставщиками/агрегаторами баз данных. Надо сказать, что это
делается достаточно успешно, ибо НББ не только самый крупный в
нашей стране подписчик на базы данных, но и поставщик на их основе
информационных услуг, работающий с самым широким контингентом
пользователей. В нашей стране не выделяются централизованные средства на закупку электронных информационных ресурсов, у каждой библиотеки свой бюджет. В таких условиях правильной представляется закупка баз данных НББ из своих внебюджетных средств и восстановление
их путем продажи доступа к какому-либо набору ресурсов. Партнерами
НББ по ВЧЗ на сегодняшний день стали 42 организации нашей страны.
Среди них 4 республиканские научные библиотеки, все областные публичные, 27 вузов, 5 иных организаций. НББ фактически является координатором, выполняющим интерактивные и коммуникативные функции
внутри библиотечного сообщества страны в рамках процесса обеспечения
доступа к электронным ресурсам для пользователей библиотек и других
учреждений Беларуси. Кроме того, на базе НББ и организаций-партнеров
проводятся презентации и семинары-тренинги, направленные на ознакомление и обучение работе с базами данных сотрудников различных
библиотек, а также осуществляется консультирование через все формы
современной связи (по телефону, электронной почте и в режиме online).
Следует отметить, что НББ много внимания уделяется совершенствованию сервисов ВЧЗ, расширению перечня корпоративно приобретаемых
ЭИР, увеличению количества организаций, участвующих в их использовании, а также ведению отдельного ресурса ВЧЗ «Беларусь в информационном пространстве», созданного для белорусских представительств
в различных странах мира и белорусской диаспоры. Развитие данной
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формы корпоративного сотрудничества связано, прежде всего, с привлечением новых партнеров по совместному приобретению лицензионных
баз данных; совершенствованием используемого программного продукта;
постоянным обновлением репертуара предлагаемых электронных информационных ресурсов; привлечением платного национального контента,
прежде всего, коллекций белорусских диссертаций и периодических
изданий; оптимизацией работы с ресурсами открытого доступа. Экономический и имиджевый эффект подобного сотрудничества очевиден. При
этом мы должны осознавать, что недопонимание преимуществ подобного
взаимодействия либо осознанное стремление библиотечных учреждений
работать вне консорциума не только экономически не выгодно для данной библиотеки, но и негативно отражается как на имидже национального библиотечного сообщества, так и на ценовом факторе за использование лицензионных зарубежных баз данных для страны в целом.
В иных корпоративных проектах, инициированных НББ и другими
библиотеками, финансовая составляющая не так ярко выражена, как в
выше рассмотренном. Она прослеживается только в рамках анализа
экономии бюджетных средств, затрачиваемых библиотеками на процессы
каталогизации входного документного потока. Эти проекты направлены
на объединение усилий крупнейших каталогизирующих учреждений по
отражению основного блока тиражируемых общедоступных документов
поступающих/имеющихся в нашей стране, возможность получения готовых библиографических записей иными библиотеками, консолидацию
ресурсов, создаваемых библиотеками нашей страны и обеспечение интегрированного информационного поиска. Самыми масштабными подобными проектами в нашей стране являются: система корпоративной каталогизации (далее – СКК) и ведение Сводного электронного каталога библиотек Беларуси (далее – СЭК), Национальной базы данных авторитетных записей и базы данных «Ученые Беларуси». Это взаимосвязанные
корпоративные ресурсы, введенные в опытную эксплуатацию в 2010,
2005 и 2009 гг. соответственно. Участниками СКК в настоящее время
являются четыре крупнейшие библиотеки нашей страны (Национальная
библиотека Беларуси, Центральная научная библиотека Национальной
академии наук, Республиканская научно-техническая библиотека, Президентская библиотека Республики Беларусь), которые получают обязательный бесплатный экземпляр всех национальных изданий, основной
блок зарубежной документной продукции, приобретаемой библиотеками
страны. Формирование библиографических и авторитетных записей осуществляется по установленному регламенту в режиме on-line. Кроме
работы в регламентном режиме из локального электронного каталога
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(ЛЭК) НББ один раз в сутки осуществляется отгрузка записей по командной строке. Это записи полного уровня, а также конвертированные
записи, в которые были внесены изменения. Работа выше названных библиотека ведется в единых форматах представления записей, по единым
(либо адаптированным) методическим руководствам. В рамках их взаимодействия не установлено каких-либо ограничений по количеству
импортируемых и экспортируемых записей. Количество записей, поступающих в СЭК от организаций-участниц зависит от объемов и оперативности новых поступлений, уникальности коллекций, оперативности библиографической обработки. Не взирая на то, что на долю НББ приходится
более 76% записей в общем массиве [5], сотрудничество по формированию библиографических записей можно рассматривать как относительно
паритетное. Несколько сложнее выглядит ситуация в части формирования
авторитетных записей. Исходный блок для сводного электронного каталога был сформирован НББ (Национальная БД авторитетных записей
ведется с 2005 г., до 2010 г. в ее создании участие принимала только
НББ). В настоящее время в режиме текущей каталогизации в этой работе
участвуют и другие библиотеки, но ведущая роль закреплена за НББ как в
создании записей на все установленные форматом BELMARC энтитеты (с
максимальной полнотой отражения – на национальные), так и в редактировании массива в целом. Кроме того, сотрудники НББ работают с неунифицированной лексикой, осуществляют контроль записей на тематический предмет и устанавливают парадигматические связи в массиве
авторитетных записей.
Заимствование записей из СЭК осуществляют как библиотекиучастницы СКК, так и любые другие каталогизирующие учреждения
нашей страны, в основном публичные и вузовские библиотеки. В конце
2014 г. НББ (как головная организация СКК и ведения СЭК), под эгидой
Совета библиотек Беларуси по информационному взаимодействию провела анкетирование потенциальных пользователей СЭК – республиканских, центральных публичных и вузовских библиотек. Более половины
опрошенных (всего в анкетировании приняли участие около 200 учреждений) подтвердили использование библиографических записей из СЭК в
процессе библиографической обработки документного потока, при этом
некоторые библиотеки закрывают весь ассортимент текущих поступлений. Вместе с тем, в большинстве случаев записи заимствуются не в
полном объеме – в части индексирования библиотеки предпочитают
работать локально: индексирует документы, следуя традициям ведения
карточных систематических каталогов, либо используют Библиотечнобиблиографическую классификацию (ББК) в отличие от участников СКК.
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Это существенная проблема, связанная как с невысокой эффективностью
заимствования записей, так и низким уровнем качества поиска в сводном
электронном каталоге на основе классификационных индексов Универсальной десятичной классификации (УДК). Её разрешение связано, на
наш взгляд, с расширением применения УДК и закреплением ее как основной национальной классификационной схемы для каталогизирующих
учреждений нашей страны, а также дальнейшим развитием региональных
сводных электронных каталогов (РСЭК), созданных пока только на базе
Гомельской и Гродненской областей (двух из шести существующих). Все
это позволит формировать достаточно мобильный библиографический
ресурс и корпоративный сервис, обеспечивающий оперативность создания авторитетных и библиографических записей, возможность проведения качественного информационного поиска.
Требования оперативности представления фактографической информации в выше названных базах данных, ее постоянной актуализации
обусловили реализацию (с конца 2009 г.) еще одного крупного корпоративного проекта – базы данных «Ученые Беларуси». Она должна была
дополнить существующий ныне информационно-ресурсный блок отраслевых энциклопедий и справочников, отражающих персональный состав
белорусской науки и образования, значительно упрощать поиск информации о персонах, которые имеют ученые степени и звания, научных и
научно-педагогических работниках, имеющих научные публикации, об
организациях - местах работы ученых, научных и научно-педагогических
династиях/семьях. В настоящее время БД "Ученые Беларуси" ведется
НББ и 34-мя библиотеками высших учебных заведений нашей страны.
Она реализуется как самостоятельный фактографический электронный
информационный ресурс. Формирование записей ведется в национальном
коммуникативном формате «BELMARC/AUTHORITIES» на основе анкет, заполненных самими учеными, а также справочных и иных изданий,
базы данных и др. Подготовку информационных материалов, проверку их
достоверности и своевременную актуализацию осуществляют вузовские
библиотеки, методическое, организационное, техническое сопровождение
- НББ. Партнеры могут выбрать любой из приведенных алгоритмов
работы с НББ: использовать программу «MARCEDIT» и создавать записи
в режиме on-line; создавать записи в ином программном продукте и
пересылать их в НББ прикрепленными файлами; передавать в НББ анкеты, заполненные учеными. НББ осуществляет, при необходимости,
ввод информации и обязательно окончательное редактирование всех
записей. Дальнейшее развитие этого корпоративного проекта связано с
реализацией следующих мероприятий: подключение к работе тех вузов152
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ских библиотек (еще 18-ти), которые не участвуют в создании записей на
данном этапе; привлечение к проекту областных и республиканских
научных библиотек, которые располагают существенной фактографической базой персоналий и/или участвуют в каких-либо подобных проектах
(например, в сфере медицины, сельского хозяйства и т.д.); оптимизацией
регламента поставки данных некоторыми участниками проекта; соблюдением участниками проекта требований к актуализации данных в записях,
созданных ранее, и синхронизация обновления записей с выходом
публикаций ученых; наличие ссылок из БД «Ученые Беларуси» к базам
данных трудов профессорско-преподавательского состава вузов и наоборот; отражение широкого спектра ретроспективной информации.
Одним из серьёзных проектом республиканского уровня является
ведение «Сводного электронного каталога статей LibКАРД». Он зарегистрирован библиотекой Академии управления при Президенте РБ. Это
достаточно жестко регламентированное сроками и объемами работ сотрудничество (закрепленные за организацией журналы должны обрабатываться в течение 10 дней, импортирование записей в локальный каталог
регулируется объемами поставки). В настоящее время НББ, расписывая
18 журналов, в силу ряда так и не решенных к настоящему времени задач
программно-технологического характера не имеет возможности заимствовать записи. Более того, наблюдается вынужденное дублирование
работы (в АБИС НББ эти записи не сохраняются), и в 60% случаев
аналитическую роспись необходимо повторить для пополнения генерируемой НББ БД «Беларусь: от прошлого к настоящему». Отдавая должное
значимости создаваемого библиотеками страны ресурса и важности участия в нем максимально широкого круга партнеров, приходится констатировать: НББ не имеет корпоративных преимуществ, что ставит под сомнение ее дальнейшее участие в «Сводном электронном каталоге статей
LibКАРД». Перспективы данного сотрудничества связаны как с решением программно-технологических задач в АБИС НББ и Alis-Вуз, так и с
развитием распределенного СЭК библиотек Беларуси в части аналитики.
В последние годы реализовано также ряд небольших корпоративных
проектов, направленных на формирование отдельных электронных коллекций, подготовку электронных изданий. Это достаточно результативное сотрудничество белорусских и зарубежных библиотек, музеев, высших учебных заведений, которое позволило не только создать уникальный национальной электронный информационный ресурс, но и апробировать различные алгоритмы корпоративного взаимодействия. Их можно
рассматривать как своеобразный startup разработки сводного электронного информационного ресурса (ЭИР) национальной библиографии
Беларуси и самого крупного корпоративного проекта, которые предстоит
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реализовать белорусскому библиотечному сообществу – создание Национальной электронной библиотеки.
Национальная библиотека Беларуси является инициатором, основным разработчиком и координатором «Программы развития национальной библиографии Беларуси на 2011-2015 гг. и на перспективу» и
проекта Концепции Национальной электронной библиотеки [6]. Эти документы являются основополагающими для реализации соответствующих проектов, включая создание программного обеспечения, исходного
контента, разработку корпоративных организационно-технологических
алгоритмов их пополнения и дальнейшей эксплуатации. Более успешно
развивается первый проект (21 задание Государственной программы
«Культура Беларуси» на 2011-2015 гг.), создано прикладное программное
обеспечение для функционирования распределенной поисковой системы
и отображения записей на национальные документы, которые отсутствуют в фондах отечественных библиотек. НББ выступает как базовое
учреждение, которое формирует основной блок контента [7]. Региональными центрами формирования ЭИР являются областные библиотеки.
Потенциальными участниками системы могут стать библиотеки, которые
имеют в составе своих АБИС сервер Z39/50 и работают в формате
BELMARC. Ведется работа по созданию библиографических записей на
белорусские национальные документы, которые утрачены (их нет на
территории нашей страны) либо находятся в фондах библиотек Британии,
США, Польши, Литвы, России, Франции и др. [8]. В рамках развития
поисковых возможностей ЭИР «Национальная библиография Беларуси» и
СЭК библиотек Беларуси выполнен первый научный перевод таблиц УДК
на белорусский язык и разработана первая очередь «встроенной в ЭИР»
базы данных УДК. Дальнейшая успешная реализация проекта зависит от
доработки программного обеспечения, технической оснащенности библиотек, принятия единых методических решений для текущего пополнения ЭИР. Все эти мероприятия должны обеспечить качественную библиографическую составляющую (метаинформационный уровень) Национальной электронной библиотеки – самого масштабного информационно-ресурсного проекта. Его создание должно объединить локальные цифровые
коллекции, электронные библиотеки и репозитории, формируемые, в
первую очередь, библиотечными учреждениями страны, и обеспечить
постоянное обновление контента [9]. При этом корпоративное взаимодействие не только библиотек, но и издающих организаций, информационных центров является обязательным условием его реализации.
Распределенность создания цифровых копий, совместное формирование
метаинформационного уровня, распределенное хранение контента, пред154
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ставление аутентичных электронных документов правообладателями и
иные составляющие предполагают разработку разнообразных алгоритмов
взаимодействия и их нормативное правовое закрепление.
Как видно из выше изложенного, в последнее десятилетие бибиотечным сообществом Республики Беларусь инициировано ряд долговременных корпоративных информационно-ресурсных проектов национального уровня. Большинство из них успешно реализуется уже в настоящее
время. Они направлены на информационное обеспечение ресурсной базы
библиотек на основе экономически выгодных механизмов, развитие
единых поисковых систем и сервисов с учетом распределения полномочий в первичной обработке документного потока, подготовке аналитических материалов. Объединение усилий библиотек способствует успешности их участия в формировании современной информационной инфраструктуры и выполнение главной миссионной задачи – обеспечение равных возможностей доступа пользователей к электронным информационным ресурсам образовательного, культурного и научно-исследовательского характера (к образовательному, культурному, научному контексту).
Перспективы корпоративного сотрудничества связаны, прежде всего, с
успешным функционированием Совета библиотек Беларуси по информационному взаимодействию как эффективно действующего коллегиального органа, курирующего в рамках страны приобретение, создание и
использование библиотеками информационных ресурсов; постоянной
оптимизацией форм сотрудничества по приобретению дорогостоящих
информационных продуктов; интеграцией методической базы библиотек
в части создания библиографических и авторитетных записей; унификацией структуры машиночитаемых библиографических записей, используемых в процедурах обмена; развитием паритетного сотрудничества
НББ и республиканских отраслевых, областных и других библиотек в
системе корпоративной каталогизации и ведения распределенного
сводного электронного каталога; реализацией национальных имиджевых
проектов; активностью профессиональных контактов и разнообразием
форм библиотечного партнерства.
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EIFL (Electronic Information For Libraries) - Международный консорциум для
библиотек.
В состав Совета библиотек Беларуси по информационному взаимодействию
входят директора всех библиотек республиканского и областного значения.
Исполнительным органом Совета является Комитет, который координирует
деятельность рабочих групп (по приобретению, использованию и созданию
ЭИР; по вопросам интеллектуальной собственности и авторского права в
сфере деятельности библиотек; по организации открытого доступа к
информации научно-исследовательского характера и использованию
программного обеспечения с открытым кодом) и Технологического комитета
системы корпоративной каталогизации.
В настоящее время (сентябрь 2017 г.) общее количество Б3 и A3 в СЭК
составило почти 7,5 млн. записей.
Мотульский. Р.С. Концептуальные основы создания национальной электронной библиотеки Республики Беларусь / Р.С.Мотульский // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации
(РИНТИ-2010): IX Международная конференция. 18 ноября 2010 года.
Минск: доклады / [научные редакторы: А.В.Тузиков. Р.Б.Григянец.
В.Н.Венгеров]. - Минск, 2010. - С. 25-29.
Объем ресурса национальной библиографии (данные на 2017 г.) насчитывает
примерно 350 тыс. записей на все виды национальных документов.
На сегодняшний день выявлено более 18 тыс. библиографических записей на
документы (в основном книги) с XIX в. по 1940-е гг.
Кузьминич Т.В. Взаимодействие библиотек Беларуси по организации
национальной электронной информационной среды / Т.В.Кузьминич,
С.А.Кремезная, О.А.Соболевская // Бібліятэчны веснік.- 2012.- № 4.- С. 89-96.

Corporation ism as the priority of modern information
resources policy of the NLB
Abstract: The article reveals major corporative projects, initiated by the
National Library of Belarus in the field of the creation and usage of electronic
information resources. Virtual Reading Room of the NLB, Union Catalog of
Belarusian Libraries, National database of authority records, the databases
"Scientists of Belarus", "Belarus in Persons and Events" and several others are
among them. The advantages of corporative participation in these projects for
different libraries are shown. Considered also are the basic tendencies of their
further development as library resources and services of the national level.
Key words: library, corporatism, electronic information resource, consortium,
document exchange, virtual reading room, consolidated electronic catalog,
Z39.50 server, distributed storage, national electronic library
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Şəki Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin direktoru
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KİTABXANALARDA KİTAB VƏ MÜTALİƏNİN TƏBLİĞİNİN
ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ
Xülasə: Məqalədə dövlətin kitabxana siyasətinin Şəki MKS-də tətbiqi məsələlərindən danışılır, kitab və mütaliənin mərkəzi kitabxanada və kitabxana filiallarında təbliği istiqamətlərindən söhbət açılır.
Açar sözlər: Açıq kitabxana, mütaliə həftəsi, kitab bayramı, kitabxana – filial, uşaq şəhərciyi, nağıl otağı, mütaliəyə rəhbərlik, kitab
Mütaliə bütün insanların, o cümlədən gənc nəslin tərbiyəsində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Mütaliə edilən hər bir kitab oxucunun təfəkkürünü inkişaf
etdirir, ona 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. Xalqımızın yaratdığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin toplanıb saxlanmasında, bəşər mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən-nəslə çatdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektualmənəvi potensialının artırılmasında kitabxanalarımız əvəzsiz rol oynayır. Mütaliəyə marağın artması, kitabxana-oxucu əlaqələrinin genişlənməsi, kitab müzakirələrinin keçirilməsi, mütaliənin sevdirilməsi və oxucularda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması Şəki MKS-nin kollektivinin qarşısında duran əsas
vəzifələrdən biridir.
Hazırda ölkəmizdə qlobal informasiya cəmiyyətinin inkişafı şəraitində Şəki MKS-nin kitabxanaları da dövlətin mədəni tərəqqisinə mühüm töhfələr verməkdədir. Hazırda rayonumuzda kitabxana-informasiya şəbəkəsinin fəaliyyəti
yeni inkişaf mərhələsindədir və əhalidə 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 imzalamış, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kitabxana Sektorunun və M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli
Kitabxanasının həmin sənədlərin icrası ilə bağlı qarşımıza qoyduğu vəzifələrlə
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əlaqədar əhaliyə kitabla xidmət sahəsində yeni texnologiyaları işimizə tətbiq
etmiş, şəhərin müxtəlif qrup oxucularına kitabxana-informasiya xidmətlərinin
sayının və keyfiyyətinin artırılmasına çalışmışıq. Əhaliyə kitabxana xidməti sahəsində qeyri-ənənəvi formaların tətbiqinə geniş yer vermişik. Oxuculara qeyri-ənənəvi informasiya və mütaliə xidmətləri istiqamətində, onların sorğularına
müasir elektron vasitələrlə, daha müfəssəl və əhatəli cavab vermək üçün elektron məlumat bazalarından, KKA vasitələrindən və elektron kitabxanalardan istifadə etmişik.
Şəki – turizm məkanı kimi Azərgbaycanın əsas bölgələrindən biri sayılır.
Şəhərimizin turizm imkanları və infrastruktur layihələri haqqında məlumatların
əhaliyə dolğun şəkildə çatdırılması və maarifləndirilməsi məqsədilə Mərkəzi və
kənd kitabxana filiallarında turizm informasiya guşələri yaradılmışdır. Kitabxana oxucuları, xüsusən də gənclər yaradılmış bu guşələr vasitəsilə şəhərimizdəki
turizm imkanları haqqında bir çox məlumatlar əldə edirlər.
“Şəki – Yurdum mənim”, “Şəki yazarları”, “Şəki qartalları” adlı sərgilər
və mövzu kartotekası təşkil olunmuşdur. “Dayanıb bir dağ təki, dağlar qoynunda Şəki” , “Zarafatı baldan şirin, söz-söhbəti duzlu Şəki” adlı ədəbi-bədii gecələr keçirilmişdir. “Gəl bizim dağlara, gör nə gözəldir...” adlı Şəkinin turizm obyektlərini, tarixi memarlıq abidələrini, təbiət gözəlliklərini əks etdirən sərgi və
foto-stend hazırlanmış, Rəşid bəy Əfəndiyev adına Diyarşünaslıq Muzeyinə,
Şəkixanovların evinə, Şəki Xan Sarayına, Mirzə Fətəli Axundzadənin ev muzeyinə, Sabit Rəhmanın ev muzeyinə, Tətbiqi Sənət Muzeyinə oxucuların ekskursiyası təşkil olunmuşdur.
“Şəki kimi vətənim olduğu üçün fəxr edirəm” adlı Şəkinin görkəmli elm
və mədəniyyət xadimləri ilə mütəmadi olaraq görüşlər, imza günləri təşkil
olunmuş, kitab təqdimatları keçirilmişdir. “Şəki sənətkarlar diyarıdır”, “Şəkinin
mətbəxi”, “Şəkinin adət- ənənələri”, “Şəkini dünyaya tanıdan şəxsiyyətləri” və
sair mövzularda mühazirələr, dəyirmi masalar təşkil olunmuşdur. “Dövlət
Proqramı”na uyğun olaraq kitabxanaların kitab və müasir informasiya daşıyıcıları ilə təhcizatına xüsusi diqqət yetirilmiş, diyarşünaslığa dair disklərin alınaraq geniş şəkildə istifadə olunmasına çalışmışıq. Molla Cumanın, M.F.Axundzadənin, S.Rəhmanın, R.Əfəndiyevin, H.Ziyanın, M.İsmayılovun, B.Vahabzadənin, A.Abdullazadənin və sair yerli dramaturq, yazıçı və şairlərin əsərlərinin
müzakirəsi keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Azərbaycanda kitabxanaların
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması” 2007-ci il 20 aprel tarixli, habelə “Azərbaycan
Respublikasında kitabxana- informasiya sahəsinin 2008- 2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi barədə sərəncamlarına əsasən “Azərbaycan ədəbiyyatının virtual
kitabxanası” yaradılmışdır. Bu layihədə kitabxanamız çox fəal iştirak edir. Ar158
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tıq oxucular təkcə kitabxanaya gəlməklə deyil, eyni zamanda internet vasitəsilə
azlibnet.az saytına daxil olaraq bütün kateqoriyalara aid tam mətnli kitabları əldə edə bilərlər.
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 01 fevral
2016-cı il tarixli 22 nömrəli əmri ilə uşaq ədəbiyyatının təbliğ olunması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə yaradılmış “Kitabsevər Uşaqlar” səhifəsinin rəsmi Youtube kanalı 2016cı ilin may ayından fəaliyyətə başlamışdır. Bu layihənin həyata keçirilməsində
Şəki MKS yaxından iştirak edir. Belə ki, bu müddət ərzində Şəki MKS tərəfindən 947 video paylaşılmışdır. “Kitabsevər Uşaqlar” Youtube kanalı səhifəsinin
1.312 abunəçisi vardır. Bu müddət ərzində paylaşılan videoların 345.344 izləyicisi olmuşdur. Hal-hazırda “Kitabsevər Uşaqlar” Youtube səhifəsində yeni
məlumatların yerləşdirilməsi davam etdirilir.
Mütaliənin əhəmiyyətini və onun insan həyatındakı mühüm rolunu nəzərə
alaraq, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən bu istiqamətdə müəyyənləşdirilmiş bütün işləri fəaliyyətimizə tətbiq etməyə çalışmışıq. Həyata keçirəcəyimiz tədbirlərin sistematik xarakter daşıması
üçün mütaliənin təbliğini özündə əks etdirən rəsmi sənədlərin müddəalarını
əsas götürərək Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti Aparatını və Şəki şəhər Regional
Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin rəhbərliyi ilə razılaşdırılmış geniş tədbirlər
planı hazırlamışıq. Planda nəzərdə tutulan mühüm istiqamətlərdən biri gənc
nəslin azəbaycançılıq, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bağlı onlara mədəni
xidmət göstərmək, məktəbli oxucuların mütaliəsinə düzgün rəhbərlik etmək, bu
istiqamətdə işi düzgün qurmaq üçün ədəbiyyat müəllimləri ilə sıx əlaqə saxlamaq, həmçinin uşaqlarda cəsurluq, ləyaqət kimi ülvi hissləri tərbiyə etmək istiqamətində uşaq kitabxanalarının fəaliyyətini təkmilləşdirmək olmuşdur. Kitab
və mütaliənin əsas təbliği istiqamətlərində yeni üsul və metodlardan istifadə
olunması, tədbirlərin məzmunca yeniləşməsi, eyni zamanda uşaqların fərdi qabiliyyətlərinin üzə çıxarılması, müxtəlif sahələr üzrə xüsusi istedada malik olan
gənclərin aşkarlanması, onların fəaliyyətinin düzgün şəkildə istiqamətləndirilməsi məqsədilə nazirliyin tələb və tövsiyələri çərcivəsində tərəfimizdən tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Mütaliənin təbliği yönündə cəmiyyətin əsas ideoloji, informasiya və mədəni-maarif müəssisəsi kimi kitabxanaların və mühüm sosial funksiyanın icraçıları olan kitabxanaçıların qarşısına yeni vəzifələr qoyulmuşdur. Bunların arasında “Kitab bayramları”, “Nağıl otaqları”, “Səyyar kitabxana”, “Mütaliə həftələri” və “Açıq kitabxana” layihələri çərçivəsində keçirdiyimiz tədbirlər oxucular və şəhər rəhbərliyi tərəfindən böyük maraq və rəğbətlə
qarşılanmışdır. Hər il Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının ildönümünə həsr olunmuş “Kitab bayramları” keçirilir. Bu
estafet bizdə 2008-ci ildə start götürmüş, cari ildə keçirdiyimiz IX Kitab bayra159
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mı daha yaddaqalan olmuşdur. Yeni xidmət istiqamətləri ilə bağlı nazirliyin
tövsiyəsi əsasında qısa müddətdə İ.S.Nakam adına mərkəzi kitabxanada uşaqlar
üçün “Nağıl otağı” yaradılmış və orada azyaşlı oxucuların diqqətini cəlb edəcək əşyalar, nağıl süjetləri ilə bağlı esgizlər, şəkillər nümayiş etdirilir. Cari ildə
Şəki MKS-nin İ.S.Nakam adına mərkəzi kitabxanasında və kitabxana-filiallarda kitabxanaçılarımız tərəfindən işin metodiki baxımdan əlaqələndirilməsi aparıcı olmaqla mütaliənin kütləviləşdirilməsi, kitab təbliğinin genişləndirilməsi
məqsədilə kıtab sərgiləri, yeni kitabların təqdimat mərasimləri, müəlliflərlə
oxucuların görüşləri və s. kütləvi tədbirlər keçirilmişdir.
Şagirdləri bədii ədəbiyyat oxucusu kimi səciyyələndirən mühüm cəhətlərdən biri də mütaliə marağıdır. Uşağı bədii ədəbiyyatın əsas mütaliə obyekti tədqiq edən və onların mütaliə marağını öyrənən məktəb psixoloqları ilə kitabxanaçılarımızın söhbətləri zamanı əldə olunan elmi qənaət belədir ki, bu işdə uşaq
yaşının aşağıdakı üç inkişaf mərhələsi nəzərdə tutulmalı və fərqləndirilməlidir:
kiçik 10-12 yaş, orta 13-14 yaş, ilk gənclik (15-17 yaş) dövrləri.
Oxuda şagirdlərin mütaliəyə şüurlu münasibət bəsləmələrini təmin etmək
kitabxanaçıların mühüm vəzifələrindən biridir. Mütaliə prosesində şagirdlərin
səliqəli olmalarına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Şagirdlər bilməlidirlər ki, istər
şəxsi kitabı olsun, istərsə də kitabxananın və ya yoldaşının, fərqi yoxdur, onu
qaralamaq, ləkələmək və cırmaq olmaz. Yaxşı olar ki, bu fikri şagirdlərin şüurunda möhkəmləndirmək üçün məktəbdə və kitabxanada “Kitabı qoruyun”,
“Kitab bilik mənbəyidir” və s. mövzularda müsahibə və söhbətlər keçirilsin;
məktəbin və kitabxananın divarlarından görkəmli şəxsiyyətlərin, pedaqoqların
kitab haqqındakı fikirləri plakat və şüarlar şəklində yazılıb asılsın. Şəki MKS –
də bu istiqamətdə kitabxanaçılarımız lazımi təcrübəyə malikdirlər. Məktəbdə
müəllimlər və xidmət prosesində kitabxanaçılar şagirdlərə kitabı saxlamağın
qaydalarını başa salmağa borcludurlar. Həmin qaydalar aşağıdakılardır: 1) kitabın üzünə kağız çək, onda kitabın cildi çirklənməz; 2) kitabı yemək yeyərkən
oxuma, onu çirkləndirə bilərsən; 3) kitabın içərisinə karandaş, qələm və başqa
şeylər qoyma, bunun nəticəsində kitabın cildi cırıla bilər; 4) kitabın səhifələrini
qatlama, çünki bu zaman kitab xarab olar; kitab üçün əlfəcin qayır; 5) kitabın
səhifələrini cırma, kitabın içərisinə şəkil çəkmə və heç bir yazı yazma, nə mürəkkəblə, nə karandaşla, nə də dırnağınja kitabda heç bir işarə qoyma; 6) kitabı
qatlama, bunun nəticəsində onun səhifələri qopub düşər.
Kitabxanaçı xalqımızın mədəni və ictimai həyatında kitabın rolu, ona çəkilən zəhmət, sərf olunan vəsait, görkəmli adamların kitabdan istifadə üsulları və
s. haqqında şagirdlərə yeri gəldikcə şagirdlərə müvafik məlumat verməlidir.
Şagirdlərə oxu üçün məsləhət görülən kitabların siyahısını necə tərtib etmək haqqında müxtəlif mülahizələr irəli sürülür. Bəzi müəllimlərin fikrincə,
mütaliə üçün tövsiyə olunan kitabların maksimum siyahısı göstərilməlidir. Bir
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qrup müəllimlərə görə isə çoxlu kitab tövsiyə etmək şagirdlərin işini ağırlaşdırır, onların planlı və ardıcıl fəaliyyətini pozur. Ona görə də şagirdlərə ən vacib
əsərlərin oxunması məsləhət görülməlidir.
Şagirdlərin mütaliəsi o zaman səmərəli olar ki, müəllim və ya kitabxanaçı
ona rəhbərlik zamanı nəticələrini vaxtaşırı yoxlasın və hesaba alsın. Bunun
üçün müxtəlif üsullardan - ən sadəsi və faydalısı ayrı-ayrı şagirdlərlə fərdi müsahibə aparmaqdır. Fərdi müsahibə şagirdlərdə məsuliyyət hissi, doğruçuluq və
s. tərbiyə etmək, onlarda mütaliəyə həvəs oyatmaq üçün geniş imkan yaradır.
Bədii zövq yalnız mütaliə yolu ilə formalaşıb inkişaf edir. Yaxşı deyirlər
ki, bədii zövqü inkişaf etdirmək tədrici yolla mümkün olur.
Həftənin I və II günlərində Respublika Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
qərar və göstərişlərinin icrasına cavab olaraq şəhərin ayrı-ayrı yerlərində yerli
sakinlərin, turistlərin sərbəst şəkildə kitab mütaliə etməsinə şərait yaradan
“Açıq kitabxana” yaradılmışdır. “Açıq kitabxana”da “Uşaq guşəsi”, “Dövri
mətbuat bölməsi” və “Milli musiqi guşəsi” oxucuların istifadəsinə verilmişdir.
“Açıq kitabxana”da təşkil olunmuş “Uşaq guşəsi”ndə oxucular və müəlliflər tərəfindən kitabxanamıza (İ.S.Nakam adına mərkəzi kitabxana nəzərdə tutulur –
S.V) hədiyyə olunan kitablar nümayiş olunur. Bu isə “Açıq kitabxana”nı ailəvi
mütaliə mərkəzinə çevirir. “Açıq kitabxana” fəaliyyət göstərdiyi qısa müddət
ərzində insanların asudə vaxtlarını səmərəli keçirdikləri bir məkana çevrilmişdir. ARB televiziya kanalı əhaliyə kitabla xidmətin bu formasını təqdirəlayiq
hesab edərək əməkdaşlarımızdan bu tədbirin əhəmiyyəti və səmərəliliyi barədə
müsahibələr almışlar. Oxucularımız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi xətti ilə
yerlərdə də tətbiq etdiyimiz bu xidmət üsulunu çox yüksək qiymətləndirmişlər.
Xidmətin bu üsulunun təşkilində məqsədimizin arxasında kitabı hər bir vətəndaşa çatdırmaq istəyimiz durur. Açıq Kitabxana: Azərbaycançılığı, dövlətçiliyi,
ümummilli lider Heydər Əliyev irsini, milli və mədəni-tarixi ənənələrin təbliğini, əhalinin şifahi xalq yaradıcılığı, mədəni irs və mədəniyyət sərvətlərindən istifadəsini, vətəndaşların milli-mənəvi, vətənpərvərlik ruhunda, ekoloji, etik və
estetik tərbiyəsini, əhalidə mütaliə vərdişlərinin formalaşdırılmasının təmin
edilməsi üzrə kütləvi tədbirləri, əhalinin müxtəlif məzmunlu milli və dünya
ədəbiyyatı nümunələrinə olan tələbatının operativ, hərtərəfli və dolğun təmin
edilməsini həyata keçirir.Kitab təbliği və mütaliə vərdişlərinin formalaşması ilə
bağlı mədəni-kütləvi tədbirləri (imzalı görüşlər, kitab təqdimatları, ədəbi-musiqili axşamlar, kitab mütaliəsi və s.) həyata keçirir. Nazirliyin açıq kitabxanaların fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirən qərarının müddəalarına uyğun
olaraq açıq kitabxanalarımızda ödənişsiz xidmət növləri ilə yanaşı, əlavə pullu
xidmətləri də oxucularımıza təklif etmək niyyətindəyik. Bu məqsədlə tərəfimizdən təsdiq edilmiş “Əsasnamə”də bu cür xidmətlərin siyahısı öz əksini tapmışdır. Belə ki, biz Şəki ədəbi mühitində yazıb-yaratmış və hazırda yazıb-yara161
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dan yazıçıların ədəbi yaradıcılığına dəstək vermək üçün onların nəşr olunmuş
kitablarının satışı məqsədilə Açıq Kitabxanada “Kitab satışı mərkəzi”ni yaratmağı planlaşdırmışıq. Yeni ilin əvvəlindən bu layinənin tətbiqinə başlamaq
niyyətindəyik.
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(централизованной системы библиотек) в городе Шеки, агитация книг и
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The main directions of books and reading
in the libraries
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Sumqayıt şəhər S. Vurğun
adına Mərkəzi kitabxananın Kitabxana-biblioqrafiya
proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin Kitabxana
və informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssisi
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KİTABXANALARDA AVTOMATLAŞDIRMA,
YENİLİKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ
Xülasə: Məqalədə informasiyalaşmış cəmiyyət şəraitində kitabxanaların
inkişafı, avtomatlaşdırılması, onlayn rejimdə fəaliyyəti haqqında danışılmış, yeni innovasiyaların kitabxaların fəaliyyətində necə əks olunması
qeyd edilmiş, bunun timsalında Azərbaycan kitabxanalarında avtomatlaşma prosesi qısa şərh olunmuşdur.
Açar sözlər: avtomatlaşdırma, elektron kataloq, innovasiya, avtomatlaşmış kitabxanalar
Yeni eranın başlanması, yeni cəmiyyətlərin formalaşması, yeni tələblər
üzərində möhkəmlənən sivilizasiyaların ehtiyacından doğan informasiyalı cəmiyyətin yaranmasını qaçınılmaz etmişdir. Bu cəmiyyətin inkişafına qanunauyğun olaraq onun informasiya tələbatı da artmışdır. İnformasiya tələbatının artması informasiya kütləsinin də artmasını tələb etməkdədir. Yeni dövr – informasiyalı cəmiyyət dövrü öz növbəsində kütləvi məlumat daşıyıcısı kimi kitabxanaların fəaliyyətinin də yeni istiqamətdə köklənməsini tələb edir. Belə şəraitdə bu müəssisələr üçün əsas məqsəd cəmiyyətin hər bir fərdi üçün fasiləsiz, heç
bir maneədən asılı olmayaraq, çoxistiqamətli informasiya tələbatının ödənilməsidir. Burada kitabxanaların əsas vəzifəsi informasiyalı cəmiyyətin tələbləri
qarşısında işçi kontingentinin hazırlıq səviyyəsinin müasir tələblərə uyğun olmasıdırsa, bir o qədər də vacib məsələ kitabxanaların maddi texniki bazasının
və informasiya ehtiyatlarının yeni cəmiyyətin maraqlarına xidmət edəcək imkanlara malik olmasıdır. Unutmamalıyıq ki, kitabxanalar cəmiyyətin inkişafının, maariflənməsinin əsas siması kontekstində geniş imkanlara malikdir və nə
qədər ki, informasiya axını virtual məkanda mövcudluğunu artırır bunu yalnız
kitabxanaların, bununla bərabər cəmiyyətin xeyrinə çevirmək lazımdır.
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Bəs Azərbaycanda bu proses nə vaxt başlayıb? İnformasiyalı cəmiyyət və
dövlət dəstəyi özünü hansı istiqamətlərdə göstərir? İnnovativ yeniliklerin kitabxanaya tətbiqi necə gedir?
Azərbaycanın müstəqillik qazanması ilə bərabər bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçməsi ölkənin bütün siyasi-iqtisadi, maddi-mədəni strukturlarında
dəyişikliyə səbəb olduğu kimi, kitabxanalardan da təsirsiz ötüşməmişdir. Aparılan demokratikləşmə siyasəti kitabxanaların da yeni ideoloji prinsiplər və
dünyəvi biliklər əsasında qurulmasını tələb edirdi. Digər tərəfdən Ulu öndər
Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci qayıdışı Azərbaycanın nəinki iqtisadi-siyasi həyatında, eləcə də ədəbi-mədəni həyatında da köklü dəyişikliklərə səbəb oldu. Mədəniyyətin əsas strukturu kimi o dövr üçün tənəzzül yaşayan kitabxanalar üçün də yeni dövr başlandı. 1995-ci ildən dövlət büdcəsinin kitabxanalara
da yeni kitab almaq üçün vəsait ayırması əhaliyə kitabxana xidmətinin təşkilini
xeyli yaxşılaşdırdı.Vaxtaşırı ayrılan fondlar kitabxanaların maddi-texniki bazasının müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılmasına imkan yaratdı. Hətta dövlət
başçısı Heydər Əliyev dəfələrlə M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasına getmiş və kitabxananı “xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs
bir yer, mənəviyyat, bilik zəka mənbəyi” adlandırmışdır. Həmin dövrdən bu
günə kimi kitabxana işi haqqında bir sira sərəncam və dövlət qərarları verilmişdir. Bundan başqa Prezident İlham Əliyevin 2004-2007-ci il tarixli ayrı-ayrı sərəncamları ilə yeni kitabların çapı və bütün kitabxanaların fəqliyyətinin yaxşılaşdırılması, modernləşməsi, müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin edilməsi, o cümlədən maddi-texniki təchizatının möhkəmləndirilməsi baş verdi.
Lakin, qeyd etməliyik ki, təkcə bu sadalananlar dövrün tələblərinə uyğun yüksək keyfiyyətli informasiya xidmətini həyata keçirməyə qadir deyildi. Bununla
bərabər kitabxana işinin beynəlxalq standartlara cavab verəcək şəkildə möhkəmlənməsi üçün yüksək ixtisaslı kadr potensialı da mühüm rol oynayırdı.
Məhz buna görə də 1993-2011-ci illərdə Respublikada ali və orta-ixtisas təhsilli kadr hazırlığına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Onu da əlavə etməliyik ki,
“Azərbaycan Respublikasında kitabxana informasiya sahəsinin 2008-2013-cü
illərdə inkişafı üzrə Dövət Proqramı”nda da kitabxana işinin dövlət siyasətinə
uyğun olaraq inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Proqramda nəzərdə tutulan müasir kitabxana informasiya infrastrukturunun yaradılması, istifadəçilərə
göstərilən kitabxana informasiya xidmətinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması, oxucu kontingentinin bilik və intellekt səviyyəsinin yüksəldilməsi,
elektron informasiya fondlarının formalaşdırılması, onlayn kitabxanaların inkişaf etdirilməsi, elektron kataloq və elektron kitabxanaların yaradılması işinin
təmin edilməsi, onların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılması uğurla həyata keçirilməyə başlanmışdır. Virtual məkanda aktuallığın artdığı bir zamanda
bu sferaya meyilli kütlələrin durmadan çoxalması hazırki şəraitdə kitabxanala164
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rın da öz işlərini dövrün, cəmiyyətin maraqları çərçivəsində təşkilini tələb edir.
Dünya səviyyəsində baş qaldırmış informasiya inqilabı yeni tipli kitabxanaların – elektron kitabxanaların yaranmasını tələb edir. Elektron kitabxanalar – insanların informasiyanı toplaması, yenidən işləməsi, ötürməsi və istifadəsi kimi
çətin əməliyyatların qismən və ya bütünlüklə yerinə yetirilməsindən azad edən
texniki proqram vəsaiti, iqtisadi-riyazi metod və idarəetmə sistemi kimi başa düşülür. Artıq informasiyanın elektron formada qorunması və ötürülməsi prioritet
istiqamət kimi qəbul edilmişdir ki, bu da elektron sənədlərin yaranmasını, təqdim
edilməsini, elektron kitabxanaların çoxaldılmasını zərurətə çevirmişdir. Dünyada
və Azərbaycanda bu proses informasiyaların və bütünlüklə elektronlaşmaya daxil olmanın keyfiyyətini müəyyən edir. XXl yüzilliyin trendi kimi rəqəmsal sistemlərdə kompyüterləşmə başlıca rola malik olmaqla bəşəri əhəmiyyət kəsb edir
və yeni informasiyalı cəmiyyətin əsas dayaq nöqtəsinə çevrilir.
Tarixə nəzər salsaq görərik ki, 1966-cı ildə ABŞ Konqres Kitabxanasının
əməkdaşları kitabxana-biblioqrafiya proseslərini avtomatlaşdırmaqla elektron
kataloqun ilk maşınlaoxunan kataloq formatını (MARC) yaratmışlar. Daha
sonra OPAC-ların inkişaf etdirilməsi Avtomatlaşmış Kitabxan – İnformasiya
Sitemlərinin yaradılması zərurətini ortaya çıxardı.
Azərbaycanda isə “İnformasiya azadlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 9-cu maddəsində avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi və
ondan istifadə qaydaları haqqında geniş söz açılmış və dövrün kitabxanalarının
əhaliyə avtomatlaşdırılmış kitabxana xidmətinin göstərməsi tələb edilmişdir.
Avtomatlaşmış Kitabxana İnformasiya Sistemlərinə keçid bu sistemlərin
özündə əks etdirdiyi üsünlüklərlə bağlıdır. Belə ki, bu sistemlər vasitəsilə hazırlanan materiallar xüsusi standartlara uyğun olaraq virtual mənbələr şəklində
informasiya tələbatçılarının istifadəsinə verilir. Kitabxana işi sahəsində rəqəmsal proqramların istifadəsi məlumat bazalarının yaradılması, kitab fondlarının
komplektləşdirilməsi, kitablar və dövri materialların işlənməsi və sistemləşdirilməsi, diyarşünaslıq materialları və biblioqrafiyaların tərtibi, kataloq kartoçkalarının çapı işini avtomatlaşdırılmış formada həyata keçirir. Bu proqramlardan bəziləri ölkənin digər kitabxanaları ilə virtual və lokal sferada birləşməyə
imkan verir və kitabxanalar eyni informasiya məkanını paylaşırlar. Bu da proqramlar vasitəsilə yaradılan elektron resurslarının əlçatanlığını, sifarişini və birbaşa istifadəsini təmin edir.
Azərbaycanda ilk vaxtlar elektron kataloqların yaradılmasında avtomatlaşmanın başlıca istiqaməti kimi ölkənin milli Avtomatlaşmış Kitabxana-informasiya Sisteminin (AKİS) yaradılmasını təklif edirdilər. Bir qrup mütəxəssis isə
uzun vaxt və maliyyə hesabına başa gələcək bu sistemin əvəzinə dünyanın qabaqcıl ölkələri tərəfindən yaradılmış və özünü təstiqləmiş AKİS-lərin istifadəsini təklif edirdi. İlk təcrübə kimi ikinci variantın tətbiqi önə çıxdı. Bir sıra qa165
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baqcıl kitabxanalarımız bu sistemlərdən istifadə etməyə başladı. Prezident Kitabxanası, MEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası, BDU-nun Elmi Kitabxanası,
F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası, C.Cabbarlı adına Respublika
Gənclər Kitabxanası, Sumqayıt şəhər Mərkəzi Kitabxanası habelə, 27 adda digər mərkəzi kitabxana İRBİS-64 AKİS-ini tətbiq etmiş və adı qeyd olunan kitabxanalarda EK-ların yaradılması işinə başlanmışdır. Qeyd etməliyik ki, İRBİS-64 – AKS-i Rusiy Dövlət Ümumi Elmi-Texniki Kitabxanasnın mütxəssisləri tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. 90-cı illərin sonlarında yaradılmış və bu
zamana qədər bir çox versiyası dünyanın 14 ölkəsində 1000-dən artıq kitabxanada tətbiq edilmişdir. İRBİS-64 sisteminin fəaliyyəti onun bütün tip lokal şəbəkələrdə işləməsi və özündə komplektləşdirici, kataloqlaşdırıcı, oxucu, kitab
verilişi, inzibatçı iş yerlərinin olması ilə xarakterizə olunur. İRBİS-64-ün Azərbaycan kitabxanalarında tətbiqi uğurlu olsa da İNTERNET-ə bir başa çıxışının
olmaması proqramın kütləvi xarakter alsa belə aktullığını qoruya bilməməsi ilə
nəticələndi. Sumqayıt Mərkəzi kitabxanası və Mərkəzi Uşaq kitabxanası da
2009-2016-cı illərdə bu sistemlə işləmişdir. Lakin toplanan materilların əvvəldə də, qeyd edildiyi kimi birbaşa onlayn çıxışının olmaması yeni AKİS-lə işləməyə səbəb oldu.
Bundan başqa Respublika səviyyəsində artıq beynəlxalq sferada təcrübədən keçmiş daha bir neçə proqram istifadə olunur. Bunlardan VTLS və ALİSA
AKİS-lərini qeyd etmək olar. M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada 2003-cü
ildən VTLS - avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqinə başlanmışdır.
Buraya elektron kataloqun tərtibi, elektron kitabxananın təşkili, oxucuların
qeydiyyatı, kitab verilişi, kitab fondunun komplektləşdirilməsi, milli biblioqrafiyanın yaradılması, bütün kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması modulları daxildir. Elektron kataloqla yanaşı Milli Kitabxana kitab fondlarının elektron versiyasının, yəni kitabların mətninin kompüter yaddaşına köçürülməsi işini də həyata keçirir. Azərbaycanda adı sadalanan proqramlardan VTLS və
ALİSA öz aktuallığını qoruyub saxlamaqla kitabxana-informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması işində uğurla istifadə olunur.
Azərbaycanın “Ultra” şirkətinin işləyib hazırladığı ALİSA proqramı Azərbaycan kitabxanalarını vahid bir məkanda birləşdirən – Mərkəzləşmiş Elektron
Kitabxana Sistemidir. ALİSA-nın hazırlanması zamanı dünya səviyyəli bir çöx
AKİS öyrənilmiş və Azərbaycan kitabxana siteminin spesifik xüsusiyyətləri
nəzərə alınmışdır. ALİSA-nın məqsədi mərkəzləşmiş kitabxana və kitabxanalar
arasında vahid informasiya bazasını və təsnifatının formalaşması, oxucuların
geniş informasiya bazasına giriş imkanı, oxucu və kitabxana arasında daha rahat və zamana qənaət edən mühitin yaradılmasıdır. Bu proqramın onlayn rejimdə çalışması buraya dünyanın istənilən ölkəsindən daxil olmaq imkanı yaradır.
Sisetmdə kitabxanaların bütün fəaliyyəti hərtərəfli nəzərə alınıb ki, bunlardan,
166

Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
kataloqlaşdırma, komplektləşdirmə, kitab sifarişi, kitabların verilməsi, oxucuların qeydiyyatı və əməkdaşlar haqqında məlumatı sadalamaq olar. Proqram
həmçinin öz daxilində rüblük və illik hesabatların hazırlanması üçün xüsusi sistemə və çoxcəhətli axtarış imkanına malikdir. Sistemdə oxucu haqları da nəzərə alınmışdır. Burada istənilən oxucuya tam və ya məhdud hüquq verilə bilər
və bunun bir kitabxana və ya nazirlik səviyyəsində həyata keçirmək olar. Sistemin üstün cəhətlərindən biri də, onun əsasında vahid portalın yaradılmasıdır.Vahid Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Portalında ölkənin bir çox kitabxanası
haqqında məlumat almaq, əlaqə yaratmaq, kitabxana ilə bağlı xəbərlərlə, elanlarla və tədbirlərlə tanış olmaq olar. Bundan başqa kitabxanaya yeni daxil olan
kitablar və s. haqqında məlumat almaq da mümkündür. Eyni zamanda portalda
oxucular öz rayonlarında yerləşən kitabxanada qeydiyyatdan keçə, kitab sifariş
edə, yeni qayıtmış kitablar haqqında məlumat da əldə edə bilər.
Bütün bunlardan danışarkən qetd etməliyik ki, 2016-cı ilin fevral ayından
Sumayıt Mərkəzi Kitabxanasında ALİSA proqramının tətbiqinə başlanmışdır.
Bu sistemə keçidlə paralel kitabxana İNTERNET-ə birbaşa onlayn çıxış əldə
etmişdir. Bu isə öz nöbəsində işin mahiyyətini və keyfiyyətini zamanın tələbləri səviyyəsinə qaldırmağa imkan verir. Proqramın modulları kitabxananın işçi
kontingenti tərəfindən uğurla istifadə olunur. Bunlardan elektron kataloqun yaradılması, redaktəsi, axtarışı, nümayişi, kitab verilişi, nüsxələrin daxil edilməsi,
oxucuların daxil edilməsi, oxucu sorğularının internet üzərindən qəbulu və cavablandırılmasını, əməkdaşların daxil edilməsi və onlara imtiyazların verilməsi, hesabatların hazırlanması və çapı, aktiv istifadəçilərin onlayın siyahısı və s.
haqqında danışmaq olar.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Azərbaycanda kitabxanaların
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” 2007-ci il 20 aprel tarixli, habelə
“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü
illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi barədə sərəncamlarına əsasən “Azərbaycan ədəbiyyatının
virtual kitabxanası” yaradılmalı və oxucuları istifadəsinə verilməli idi. Bundan
başqa, Azərbaycan respublikası Prezidentinin “2013-cü ilin Azərbaycan Respublikasında “İnformasiya- kommunikasiya texnologiyaları ili” elan edilməsi
haqqında ”2013-cü il 16 yanvar tarixli Sərəncamı ilə “milli irsimiz və mədəniyyətimizlə bağlı materialların virtual məkanda daha dolğun şəkildə yerləşdirilməsi, Azərbaycan dilli İNTERNET resurslarının zənginləşdirilməsi” işi həyata
keçirilmişdir. Bu məqsədlə yaradılan AZLİBNET Mərkəzi vasitəsi ilə respublikada mövcud olan Elektron resurslar fasiləsiz və uzaq məsafədən idarə edilməsi sistemi qurulmuş, sözügedən mərkəz respublikanın bütün kitabxanaları ilə
əlaqələr qurmuşdur. Bu virtula informasiya məkanında məlumat bülletenlərinin
yaradılması; biblioqrafik göstəricilərin yaradılması; soraq məlumat biblioqrafi167
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yasının yaradılması; AZLİBNET-in Milli retrokataloqlar fondunun yaradılması; bibloqrafik yazıların qəbulu və şəbəkə istifadəsinə verilməsi; milli biblioqrafik uçotun aparılması işləri həyata keçirilir. Bütün bunlarla bərabər Sumqayıt
Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin fəaliyyətini özündə əks etdirən sumlib.az
adlı saytı fəaliyyət göstərir ki, burada Sumqayıtın müxtəlif kitabxanalarında
təşkil olunan tədbirlər, məlumat bülletenləri, metodiki vəsaitlər, biblioqrafik
göstəricilər, əsasnamələr, hesabatlar, layihələr, həmçinin, insan hüquqları ilə
bağlı sənədlər, normativ aktlar və dövlət proqramları da əks ounur.
Yeni sivilizasiyaların yarandığı bir dövrdə rəqabətqabiliyyətliliyi əldə saxlamaq üçün kitabxanalar özündə modernləşmənin yeni elementlərini əks etdirməlidir. Bunları nəzərə alsaq, nəticə etibarı ilə, Azərbaycanda kitabxana işinin
avtomatlaşdırılması prosesini uğurlu saymaq olar.
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Автоматизация библиотеки, управление инновациями
Резюме: В статье говориться о развитии библиотек в информационном
обществе их автоматизации и деятельности в режиме онлайн, упоминаются новые инновации и их применения в библиотечной деятельности,
на примере этого излагается краткий автоматический процесс
библиотек Азербайджана.
Ключевые слова: автоматизация, электронный каталог, инновация,
автоматизированные библиотеки
Automation libraries, management innovations
Abstract: In the article the development, automation and online aktivity of
libraries in information society explained, how the reflection of new
innovations on libraries’ activity stated and in this context automation process
of the libraries in Azerbaijan was shortly explained
Key words : automation, electron katalog, innovation, automation libraries
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UNİVERSİTETİNDƏ KİTABXANA VƏ ELMİ İNFORMASİYA
FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ
“Əsil təhsil yalnız mütaliə ilə əldə edilir”
N.A.Rubakin
Xülasə: Məruzədə Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə ali məktəb elmi kitabxanalarının inkişafı səviyyəsini və miqyasını görmək, ali təhsilin və elmin inkişafında rolunu qiymətləndirmək baxımından Azərbaycanın ən qabaqcıl, qocaman elm və təhsil ocağı olan Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət
və İncəsənət Universitetinin (ADMİU), onun qədər yaşı və təcrübəsi olan
elmi kitabxananın son illərdəki fəaliyyəti və inkişaf dinamikası nəzərdən
keçirilmişdir. Ölkəmizdə kulturologiya və sənətşünaslıq üzrə oxucuların
kitabxana-biblioqrafiya və informasiya xidməti sahəsində ADMİU-nun kitabxana işinin müasir vəziyyəti təhlil olunmuşdur.
Açar sözlər: təhsil, mütaliə, kitab, elektron resurs, internet, ədəbiyyat
Tarixi həqiqətdir ki, sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda müxtəlif
tip, növ kitabxanaların inkişafı üçün müəyyən əlverişli şərait olmuşdur ki, bu
da hazırda respublikanın kitabxana-informasiya resurslarına olan tələbatını kifayət qədər ödəməyə imkan verir.
Statistik məlumatlara görə, 1990-cı ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
bütün tipdən və növdən olan kitabxanaların ümumi fondu 125 milyondan çox
olmuşdur. Bunlardan 47 faizi elmi-texniki, akademiya, tibb, ali və orta ixtisas
təhsil müəssisələrinin, 53 faizi isə respublikanın kütləvi və b. kitabxanaları olmuşdur. Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə ölkəmizdə nisbətən inkişaf edən
kitabxana şəbəkəsi dövlət və özəl ali məktəb kitabxanaları ilə bağlıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, respublikada son illərdə kitabxana işi sahəsində
irəliləyişin müşahidə edildiyi ali təhsil müəssisələri elmi kitabxanaları fondu170
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nun xüsusi çəkisi ölkə kitabxanalarının ümumi fondunda 18 faiz təşkil edir.
Təbii ki, bu göstərici müstəqillik dövründə həm özəl ali məktəb kitabxanalarının sayının artması, həm də bütövlükdə ali məktəb kitabxanaları fondunun
dinamik artımı ilə xeyli inkişaf etmişdir (2). Həmin müəssisələrin kitabxanalarında cəmlənmiş zəngin ədəbiyyat fondu ölkəmizin kitabxana informasiya resusrslarının tərkib hissəsini təşkil edir.
Azərbaycanın müstəqilliyi illərində ali məktəb elmi kitabxanalarının inkişafı səviyyəsini və miqyasını görmək, ali təhsilin və elmin inkişafında rolunu
qiymətləndirmək baxımından Azərbaycanın ən qabaqcıl, qocaman elm və təhsil ocağı olan Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin
(ADMİU), onun qədər yaşı və təcrübəsi olan elmi kitabxananın son illərdəki
fəaliyyətini və inkişafını nəzərdən keçirmək kifayətdir.
Məlum olduğu kimi, ADMİU-da müəllim və tələbələrin elmi mütaliə prosesini təşkil etmək məqsədilə burada hələ 1925-ci ildən yaradılmış kitabxana
fəaliyyətə başlamışdır. Zəngin kitab fonduna malik kitabxananın formalaşması
və kitabxana-biblioqrafiya xidmətinin səviyyəsinin yüksəlməsi ADMİU-nun
fəaliyyətinin bütün dövründə və hazırda da onun əldə etdiyi ən mühüm elmimədəni nailiyyətlərdən biridir.
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Azərbaycan xalqının milli-mənəvi və mədəni inkişafında ən mötəbər ali təhsil ocağı kimi nə
qədər böyük və əvəzsiz rol oynamışdırsa, onun tərkib hissəsi olan elmi kitabxanasının da bir o qədər xidmətləri olmuşdur. Universitetin tarixi salnaməsinin
parlaq səhifələrindən göründüyü kimi, burada fakültələrin formalaşdığı zamanlarda onun strukturunda yaradılan ilk əsas bölmələrdən biri məhz onun “elmi
laboratoriyası” olan elmi kitabxanası yaradılmışdır.
Elmi kitabxana fəaliyyət göstərdiyi dövrdə bütün parametrlər üzrə inkişaf
etmiş, hazırda universitetin ən böyük strktur bölmələrindən birinə çevrilmiş və
hazırda respublikada 5-6 iri təhsil müəssisəsi kitabxanasından biri hesab olunur. Ali məktəb kitabxanaları arasında sənəd-informasiya resurslarının zənginliyinə, ədəbiyyatın çoxşaxəliliyinə, fəaliyyət dairəsinə, işin elmi təşkilinə, proseslərin avtomatlaşdırılmasına və xidmət göstəricilərinə görə qabaqcıl yerlərdən birini tutur.
Bu gün ADMİU-nun elmi kitabxanası olan “Kitabxana-informasiya Mərkəzi” (bundan sonra – Mərkəz) möhtəşəm kitab məbədi olaraq ölkəmizdə mədəniyyətin müxtəlif sahələri, eləcə də sosial, ictimai və humanitar elm sahələri
üzrə ən iri ali təhsil müəssisəsi kitabxanasıdır. O, 2 binada (universitetin əsas
binasında və birinci binasında) yerləşir.
Əsas binada yerləşən kitabxananın fondu və oxu zalı son dəbdə və dünya
standartlarına cavab verəcək səviyyədə dizayn və təmir edilmiş, yeni inventar171
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larla təchiz olunaraq, kompüterlər qoyulmuş, professor-müəllim və tələbələrin
istifadəsinə verilmişdir.
Məlum olduğu kimi, ADMİU respublikanın ən iri elm və təhsil ocaqlarından biri kimi ölkənin mədəniyyət və incəsənət fəaliyyəti sahələrində yüksək ixtisaslı kadrlara olan tələbatı ödəmək üçün 5 fakültədə bir çox ixtisas üzrə kadrlar
hazırlanır. Təbii ki, çox profil üzrə kadr hazırlığı müvafiq olaraq həmin elm və
bilik sahələri üzrə kitabxana fondunun olmasını zəruri edir. Ona görə də Mərkəzin fondu çox profilli olub, burada çalışan professor-müəllim heyətinin və tələbə
kontingentinin informasiya tələbatını ödəyə biləcək zəngin sənəd-informasiya resursları fondu formalaşdırılmışdır. Hazırda Mərkəzin fondu Azərbaycan və dünya xalqlarının bir çox dillərində (rus, ingilis, alman, türk, ərəb, fars və s.) 41 mindən artıq sənəd-informasiya resurslarına malikdir. Bu zəngin xəzinəyə elmi monoqrafiyalar, dissertasiyalar, dövri və ardı davam edən nəşrlər, soraq-məlumat
nəşrləri, təsviri sənət materialları və elektron sənədlər daxildir.
Mərkəzdə 92 ildən artıq müddətdə formalaşmış sənəd-informasiya sərvətləri Azərbaycan kulturologiya və sənətşünaslığın intellektual potensialı, onların
qüvvəsi və qüdrətinin mühüm tərkib hissəsidir. Hazırda Mərkəz ölkəmizdə kulturologiya və sənətşünaslıq üzrə elmi araşdırmalar aparan alim və mütəxəssislərin kitabxana-biblioqrafiya və informasiya təminatının optimallaşdırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirir, onların ölkə və dünya informasiya məkanına inteqrasiyası üçün lazımi şərait yaradaraq bu sahədə fəaliyyətini uğurla davam etdirir.
Mərkəz oxucuların informasiya tələbatını və sorğularını müntəzəm şəkildə
öyrənməklə fondun komplektləşdirmə planını işləyir və onun əsasında müxtəlif
tip və növ ədəbiyyat alınması təşkil edilir. Ona görədir ki, Mərkəzin sənəd-informasiya resursları fondunun mövzu tərkibi sistemli xarakter daşıyır. Universitetdə
tədris olunan fənlərin və burada aparılan tədqiqatların mühüm istiqamətlərinə
uyğun olaraq Mərkəzin fondunun komplektləşdirilməsi prosesində universitetdə
nəzəri ixtisaslardan dərs deyən professor-müəllim heyətinin elmi-tədqiqat işləri,
dərsliklər və monoqrafiyalarının əldə edilməsinə xüsusi önəm verilir.
Fondun komplektləşdirilməsində ADMİU-nun mətbəəsi, kitab mağazaları,
universitet əməkdaşlarının özlərinin yeni çapdan çıxmış kitablarını (qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın müstəqilliyi illərində ölkənin ali məktəb əməkdaşlarının, o cümlədən ADMİU-nun işçilərinin nəşr etdirdikləri dərsliklərin,
dərs vəsaitlərinin, monoqrafiyaların və s. həcmi sovet dövrü ilə müqayisədə
xeyli artmışdır) hədiyyə etməsi, kitab mübadiləsi, itirilmiş kitabların əvəzinə
alınan kitablar və b. yollarla əldə edilmiş sənədlər komplektləşdirilmənin əsas
mənbəyini təşkil edir.
2016-cı ildən ADMİU-da aparılan islahatlar çərçivəsində Mərkəzin sənədinformasiya resursları fondu yenidən yoxlanılmış, universitetin fakültə və ixti172
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saslarına müvafiq ədəbiyyat saxlanılmış, siyasi-ideoloji cəhətdən köhnəlmiş və
qeyri-ixtisasa aid ədəbiyyat fonddan çıxarılmışdır. Sənəd-informasiya resursları fondu seçilərək yenidən inventarlaşdırılmış və sistemli şəkildə yığılmışdır.
Mərkəzin zəngin sənəd-informasiya resursları fondu ADMİU-nun 2 korpusuna uyğun şəkildə formalaşdırılmışdır: əsas korpus - rəssamlıq, teatr sənəti,
kino-televiziya, birinci korpus - musiqi, kulturologiya fakültələrinə dair ədəbiyyat. Bununla yanaşı, bu fakültə və ixtisasalarla birbaşa bağlı elm sahələri - filologiya elmləri, bədii ədəbiyyat, tarix, dövlətçilik, siyasət və s. sahələri əhatə
edən ədəbiyyat hər iki korpusda yerləşdirilmişdir.
Son illərdə Mərkəz təkcə xarici görünüşü ilə deyil, burada yeni informasiya texnologiyası əsasında oxuculara xidmət sisteminin modernləşdirilməsi prosesinin getməsi ilə de seçilir. Oxuculara xidmət işinin informasiyalaşdırılması
istiqamətində hazırda Mərkəzdə məqsədyönlü iş aparılır, Rusiya Elmi-texniki
Kitabxanasının hazırladığı “ИРБИС-64” avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi (AKİS) vasitəsilə elektron kataloq yaradılır (1). Elektron kataloqda kitablar, avtoreferatlar, dissertasiyalar, jurnal və dövri mətbuat materialları ayrı-ayrı bazalarda yığılır.
“ИРБИС-64” AKİS-i sənəd-informasiya resursları fondunun komplektləşdirilməsi və uçotunu, abonement və soraq-axtarış xidmətini avtomatlaşdırır,
internet şəbəkəsi vasitəsilə oxucuların uzaq məsafədən “online” rejimində ədəbiyyat axtarışı və sifarişini təmin edir (3). Müvafiq mövzular üzrə elektron məlumat bazalarının yaradılması və zənginləşdirilməsi işlər də davam etdirilir.
Müxtəlif elmi mövzulara, əlamətdar və tarixi günlərə, ayrı-ayrı alim və yazıçı, dövlət xadimlərinin yubileylərinə həsr edilmiş ənənəvi və virtual ədəbiyyat
sərgiləri və eyni zamanda yeni daxil olan kitabların sərgiləri də Mərkəzin fəaliyyətində mühüm yer tutur. Burada hər il orta hesabla 35-40 sərgi təşkil edilir.
İşgüzar münasibətlərin genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi məqsədilə Mərkəz ADMİU-nun əməkdaşlıq etdiyi dünyanın bir çox ölkələrinin ali təhsil, elm və mədəniyyət müəssisələri ilə olan əlaqələrini möhkəmləndirir. Hazırda Mərkəz ADMİU-nun əlaqə saxladığı 22 xarici dövlətin 46 ali məktəbi və
onlardan əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmış 24-ü ilə beynəlxalq kitab mübadiləsi həyata keçirir.
Çoxillik fəaliyyəti dövründə Mərkəz müxtəlif mükafat, diplom və fəxri
fərmanlarla təltif olunmuşdur. Əldə edilmiş nailiyyətlər Mərkəzin kollektivinin
səmərəli əməyinin nəticəsidir. Bu illər ərzində Bakıda hər 2 ildən bir təşkil olunana ənənəvi beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkasında fəal iştirakına görə, Mərkəz
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən diplomlarla təltif edilmiş, əməkdaşlara fəxri fərmanlar təqdim edilmişdir. Mərkəz
həmin sərgilərdə Azərbaycanın mədəniyyətinə, incəsənətinə, tarixinə, elminə
və s. aid Azərbaycan və xarici dillərdə olan ədəbiyyatı nümayiş etdirmişdir.
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Müasir mərhələdə ADMİU-da təhsil prosesinin kitabxana-informasiya təminatının optimallaşdırılması istiqamətində mühüm layihələr də həyat keçirilir.
Burada professor-müəllim heyəti, tələbələr və magistrantlar, doktorantlar, dissertantlar və tədqiqatçılar üçün yaradılmış şərait, onların informasiya tələbatına
və sorğularına uyğun ənənəvi çap məhsulları ilə yanaşı elektron nəşrlərin kitabxanaya alınması və onlardan səmərəli istifadənin təşkili mərkəzin əsas xidmət
göstəricilərinin dinamik inkişafına müsbət təsir göstərir. İldən-ilə Mərkəzdən
istifadə edən oxucuların sayı artmaqla yanaşı, ədəbiyyat verilişi də yüksəlir ki,
bu da sənəd-informasiya resursları fondundan istifadə səmərəliliyini artırır.
2016-cı ilin hesabatına əsasən Mərkəzin 4 mindən artıq istifadəçisi vardır.
Kitabxanada ədəbiyyat verilişinin artımı və oxucuların kitabxana-biblioqrafiya və elmi informasiya xidməti ilə əhatəolunma faizinin yüksəlməsi bütövlükdə
universitet elminin inkişafına və tələbələrin bilik səviyyələrinin yüksəlməsinə də
öz müsbət təsirini göstərir. Bunun nəticəsi olaraq hər il universitet alimlərinin elmi
nailiyyətləri inkişaf edir, tələbələrin, magistrantların, doktorantların, dissertantların
elmi və bilik sahələrində qazandıqları uğurların sayı durmadan artır.
Elmin və təhsilin inkişafında Mərkəzin mühüm rolunu görən və qiymətləndirən şəxslər onun inkişafı üçün lazımi şərait yaratmaqla universitet elminin təhsilinin etibarlı informasiya təminatını yaratmış olurlar. Mərkəzin malik olduğu zəngin
sənəd-informasiya resursları, kadr potensialı, kifayət qədər inkişaf etmiş madditexniki bazası və ən başlıcası universitet rəhbərliyi, xüsusilə də rektor, əməkdar incəsənət xadimi, professor Fərəh xanım Əliyeva tərəfindən göstərilən qayğı və diqqətin olması onun işinin daha yüksək səviyyəyə qaldırılması imkanlarını artırır.
Mərkəzin sənəd-informasiya resurslarının, vasitələrin və texnologiyaların
canlı bir orqanizm kimi fəaliyyət göstərməsində burada çalışan yüksək ixtisaslı
və çoxillik təcrübəyə malik kitabxanaçı kadrların böyük rolu vardır.
İnanırıq ki, ADMİU-nun Kitabxana-informasiya Mərkəzinin informasiya
cəmiyyətinin tələbləri səviyyəsində uğurlu fəaliyyəti mədəniyyət və incəsənət
sahələrində elmin və təhsilin informasiya potensialının optimallaşdırılmasını,
müəllim-tələbə heyətinə, alim və mütəxəssislərə göstərilən kitabxana-biblioqrafiya və informasiya xidmətinin modernləşdirilməsini, beynəlxalq standartlar
səviyyəsinə çatdırılmasını və inkişafını təmin edəcəkdir.
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Библиотечно-информационный деятельность Азербайджанского
Государственного Университета Культуры и Искусств
Резюме: 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.
Ключевые слова: образование, чтение, книги, электронные ресурсы,
литература
Organization of the library and scientific information activity in the
Azerbaijan State Culture and Art University
Abstract: The article were studied of The Library and Information Center of
The Azerbaijan State University of Culture and Art, teaching and promotion of
the values of the culture and art of the multukultural library science and
scientific information support for the activities of the Fund, its information
resources development. The center's achievements in recent years, this area
has the existing shortcomings and take the necessary measures to resolve them,
the proposals were put forward to the future.
Key words: education, reading, book, electronic resource, literature
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İNFORMASİYALAŞDIRILMIŞ CƏMİYYƏTDƏ KİTABXANALAR
(Məruzənin tezisi)
Xülasə: Məruzədə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması və qloballaşdırılması şəraitində informasiya mərkəzləri və kitabxanaların rolundan, onların innovativ fəaliyyət istiqamətlərindən bəhs edilir.
Açar sözlər: informasiya cəmiyyəti, kitabxana, informasiya texnologiyaları, innovasiya
İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasının əsas şərti vahid informasiya
mühitinin yaradılmasıdır. İnformasiya texnologiyaları cəmiyyətin informasiya
resurslarını aktivləşdirməyə və onların effektiv istifadəsinə, informasiya proseslərini avtomatlaşdırmağa imkan verir. İnnovasiyalar inkişafın vacib elementidir. Onsuz kitabxanalar sosial əhəmiyyətli müəssisə kimi fəaliyyət göstərə, rəqabətə davamlı xidmətlər təqdim edə bilməz.
Bu gün informasiya inkişafın qlobal resursu hesab edilir və kitabxanaların
cəmiyyətin intellektual və mənəvi potensialının formalaşdırılmasındakı rolu
nəzərə alınaraq müasir informasiya-mədəniyyət mərkəzləri kimi əhəmiyyəti artır. Ənənəvi kitabxanaları cəmiyyətin dəyişikliklərinə adaptasiya etmək üçün
perspektiv inkişaf istiqamətləri seçilir və zəngin informasiya resurslarından səmərəli istifadəyə imkan verən zəngin və müasir dünya təcrübəsi öyrənilərək
tətbiq edilir.
Kitabxanalar artıq informasiya mərkəzləri, elektron kommunikasiyalar
mərkəzi adlanır, elektron kitabxanalar yaranır, əlyazma və çap əsərləri muzey
eksponatları, kitabla işləyən mütəxəssislər isə informasiya menecerləri, informasiya resurslarının analitikləri, qlobal informasiya şəbəkələrində naviqatorlar,
informasiya mədəniyyətinin formalaşmasında təlimatçılara çevrilirlər.
Müasir kitabxana mütəxəssisi informatika, linqvistika və menecment sahəsində bilik və bacarıqlara malik olmalı, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə yaxşı işləməyi bacarmalıdır. Toplanmış informasiya resurslarına girişi
və insan cəmiyyətinin inkişafını təmin etməklə, o, istifadəçilərin informasiya,
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tədris və mədəni tələbatlarını formalaşdırır və ödəyir.
Yeni komputer və telekommunikasiya texnologiyalarının meydana gəlməsi ilə kitabxanaların informasiya və mədəniyyət mərkəzi kimi imkanları genişlənmişdir. Yeni informasiya texnologiyaları kitabxanaların ənənəvi funksiyalarının transformasiyasına səbəb olmuşdur. Həm komplektləşdirmə və kataloqlaşdırma, həmçinin oxuculara xidmətdə əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir.
Bu gün kitabxanaların funksiyalarını və rollarını kardinal şəkildə dəyərləndirmək vacibdir. Əgər kitabxanalar istifadəçilərinə öz resurslarına və dünya
məlumat bazalarına rəqəmsal girişi təmin etmirsə, onda onlar kitab muzeyinə
çevriləcəkdir.
Bu gün kitabxanaçıların əsas vəzifəsi informasiya cəmiyyətində noviqatora, virtual şəbəkədə işi asanlaşdıran mütəxəssisə, əldə edilmiş informasiyanı
tapmağa və qiymətləndirməyə kömək edən ekspertə çevrilmək olmalıdır.
Kitabxanalar yeni xidmətlər təqdim etməli və ənənəvi xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltməlidirlər. Bu zaman kitabxanaların digər mədəniyyət müəssisələrindən fərqi o ola bilər ki, kitabxanalarda asudə vaxt yalnız əyləncə xarakterli
yox, həmçinin yaradıcı, öyrədici xarakter daşısın.
Kitabxanalar mobil informasiya mərkəzləri, mənəvi və mədəni dəyərlərin
mənbəsidir. Kitabxanalar mütəmadi olaraq dinamik dəyişikliklər etməlidir. İnnovativ istiqamət alan kitabxanalar prinsipcə yeni fəaliyyət formaları yaratmalı, peşəkar fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qaldırmalıdırlar. Hazırda innovasiyalar kitabxanaların bütün fəaliyyət istiqamətlərində tətbiq edilir.
Kitabxana innovatikasının məzmununun müəyyənləşdirilməsi kitabxanaşünaslığın elmi istiqamətlərindən biri olub, onun nəzəri, metodoloji və metodiki problemlərinin, həmçinin cəmiyyətin müasir inkişafı şəraitində kitabxanaların innovativ fəaliyyətinin təşkilinə olan yanaşmaların işlənməsi vacibdir. Bunun üçün aşağıdakı məsələləri həll etmək lazımdır:
- İnnovativ fəaliyyətin xarakterizə və təhlilinin aparılması mümkün olan
istiqamətlərin dəqiqləşdirilməsi;
- Kitabxananın strateji idarə edilməsində innovativ siyasətin rolunun müəyyənləşdirilməsi;
- Kitabxanalarda dəyişikliklərin idarə edilməsi prosesini xarakterizə etmək, kitabxanalarda “innovativ mühit” formalaşdırmağa imkan verən
ünsürləri aydınlaşdırmaq;
- Kitabxana təcrübəsində innovativ prosesin reallaşdırılması xüsusiyyətlərini açmaq, kitabxana dəyişikliklərinin obyektlərini və innovasiyaların
növlərini müəyyənləşdirmək.
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Библиотеки в информированном обществе
Резюме: В докладе рассказывается о роле информационных центр и
библиотек в условиях информированном и глобализации общества, о
направлениях инновационной деятельности.
Ключевые слова: информационное общество, библиотека, информационные технологии, инновации
Libraries in the informatized society
Abstract: The report focuses on the role of information centers and libraries in
the context of society's informatization and globalization and their innovative
activities.
Key words: information society, library, information technology, innovation
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AZƏRBAYCANIN MİLLİ AVTOMATLAŞDIRILMIŞ KİTABXANA
İNFORMASİYA SİSTEMİ – ALİSA-nın TƏTBİQİ İMKANLARI
Xülasə: Məqalədə kitabxana-informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması, bu sahədə Dövlət Proqramının qəbulu, ölkənin ilk veb əsaslı ALİSA
proqramı və onun modulları, Vahid Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Portalı,
həmçinin ALİSA proqramının tətbiqi ilə əlaqədar Milli Kitabxanada treninqlərin keçirilməsindən bəhs edilir.
Açar sözlər: Kitabxana-informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması,
ALİSA proqramı, proqram modulları, Vahid Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana
Portalı
Bu gün müasir informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) sürətli inkişafı kitabxanaların kompüterləşməsinə təkan verir. Kitabxanalarda avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyalarının tətbiqi, eləcə də elektron kitabxana, elektron kataloqun yaradılması yeni mərhələyə qədəm qoyan kitabxanaların İKT-nin onlara təqdim etdikləri imkanlardan daha dolğun istifadəsinə zəmin yaratmışdır.
Çap əsərlərinin elektron mühitə köçürülərək internet üzərindən paylaşdırılması və ənənəvi kitabxana xidmətlərinin elektron mühitdə təqdim edilməsi
“elektron kitabxana və ya virtual kitabxana” anlayışının meydana gəlməsinə
səbəb olmuşdur.
Elektron kitabxanaların yaradılmasında əsas məqsəd insanların informasiya cəmiyyətinin onlara təqdim etdiyi bütün imkanlardan faydalanaraq, zaman
və məkan məhdudiyyətlərini aşaraq uzaq məsafədən istənilən informasiyanı əldə etməsini təmin etmək idi.
Hazırda “virtual kitabxana”, “kağızsız kitabxana”, “kabelli kitabxana” və
digər terminlərlə adlandırılan elektron kitabxanalar və onların təqdim etdikləri
xidmətlər sürətlə inkişaf etməkdədir.
Ölkə kitabxanalarının yeni texnologiyalarla təmin olunaraq kompüterləşdirilməsi prosesi “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin
2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”ında qeyd olunmuşdur.
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 oktyabr 2008-ci il tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş Dövlət Proqramında ölkədə tarixi-mədəni sərvətlərin mühafizə edilməsi və onlardan istifadə imkanlarının artırılmasını təmin etməklə yanaşı, kitabxana-informasiya sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqi və müasir kitabxana-informasiya infrastrukturunun yaradılması, elektron informasiya fondlarının formalaşdırılması və virtual kitabxanaların inkişaf etdirilməsi, elektron
kataloq, elektron kitabxanaların yaradılaraq onların müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılması kimi mühüm məsələlər də öz əksini tapmışdır.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Dövlət Proqramından irəli gələn məsələlərin reallaşdırılması ilə əlaqədar olaraq tabeçiliyində
olan kitabxanaların informasiya texnologiyaları infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üçün “ULTRA Technologies” şirkətinə Mərkəzləşdirilmiş Elektron Kitabxana Sistemi - ALİSA (Automated Library İnformation System of Azerbaijan) proqramının yaradılmasını sifariş etmişdir.
Proqramın təqdimatı 2013-cü ildə Bakıda keçirilən IV Bakı Beynəlxalq
Kitab Sərgi-Yarmarkası çərçivəsində baş tutmuşdur. 2014-cü ildə Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin göstərişi ilə regionlarda ALİSA proqramının tətbiqi və
“MARK 21” formatının öyrədilməsi ilə əlaqədar olaraq Milli Kitabxananın
Treninq Mərkəzində “Region kitabxanalarında informasiya texnologiyaları infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi” adlı 10 günlük treninqlərin keçirilməsinə
start verilmişdir. Kitabxananın Treninq Mərkəzində 8 avtomatlaşdırılmış iş
yerləri yaradılaraq region kitabxanaçılarına treninqlərə başlanmışdır. Üç ay
müddətində respublikanın bütün rayon, Bakı şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemlərinin (MKS) və eləcə də respublika əhəmiyyətli kitabxanaların 100dən artıq mütəxəssisi treninqlərdən keçərək yerlərdə birbaşa işə başlamışlar.
Treninqlər Milli Kitabxananın və Ultra şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən aparılmış və sonda müdavimlərə sertifikatlar təqdim olunmuşdur.
Qeyd edək ki, ölkə kitabxanaçılarının ALİSA proqramının istifadə qaydalarına yiyələnməsi üçün təlimlərin təşkili yalnız bununla kifayətlənmir. Belə ki,
2016-cı ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası və
Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma Mərkəzi arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Müqaviləyə əsasən respublikanın şəhər və rayonlarından İxtisasartırma Mərkəzinə gələn kitabxana işçilərinə Milli Kitabxananın Treninq Mərkəzində kitabxananın trenerləri tərəfindən “ALİSA proqramının tətbiqi, elektron xidmətlərdən istifadə imkanları və
MARC 21” adlı il boyu mütəmadi olaraq treninqlər keçirilməkdədir. Dərslər
səyyar seminar treninqlər şəklində regionlarda da təşkil olunmaqdadır.
ALİSA proqramı Azərbaycanın özündə yüksək texnoloji imkanları əhatə
edən ilk vahid veb əsaslı kitabxana-informasiya sistemidir. Sistemin hazırlanmasında dünyaca ən məhşur platformalar hesab olunan Java və Oracle platfor180
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malarından geniş istifadə olunmuşdur. Bu da proqramın əsas üstünlüklərindən
biri hesab olunmaqla yanaşı, həmçinin proqramın tam təhlükəsizliklə təmin
olunması deməkdir. Bundan əlavə mərkəzləşdirilmiş kitabxanalar arasında vahid informasiya bazasının (kitab, qəzet, audio və s.) və təsnifatın formalaşdırılması, əlavə nəşrlərin elektron versiyaya keçirilərək elektron kitabxana və elektron kataloqun yaradılması, sistemin dünyada qəbul edilmiş MARC 21 standartı
üzərindən qurulması, oxucunun elektron kitab bazasına giriş imkanı, oxucu və
kitabxana arasında vaxt itkisi olmadan operativ münasibətlərin qurulması, oxucu qeydiyyatı işinin, habelə, vahid oxucu bileti – smart card, kitab verilişi prosesinin sadələşdirilməsi və tam avtomatlaşdırılması, sistemin onlayn rejimdə
işləməsi və istifadəçiyə dünyanın istənilən nöqtəsindən bura daxil olma imkanının yaradılması və nəhayət proqramdan istifadənin tamamilə pulsuz və Azərbaycan dilində olması proqramın digər əsas üstünlükləri sırasındadır.
ALİSA proqramı şərti olaraq iki hissədən – inzibati və ictimaiyyətə açıq
olan Vahid Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Portalı hissəsindən ibarətdir.
Proqramın inzibati hissəsi daxili istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur və yalnız kitabxana mütəxəssisləri tərəfindən istifadə oluna bilər. İnzibati hissə özündə 15 modulu birləşdirir. Buraya “Komplektləşdirmə”, “Kataloqlaşdırma”,
“Nüsxələr”, “Sənədin tarixçəsi”, “Yeni oxucu”, “Oxucular”, “Sifariş”, “Veriliş”, “Bron”, “Sifariş tarixçəsi”, “Əməkdaşlar”, “Təşkilati struktur”, “Hesabatlar”, “Mənbə” və “Aktiv istifadəçilər” modulları daxildir.
Sistemin modulları haqqında qısa məlumat verməmişdən öncə onu qeyd
edək ki, istifadəçilərin ALISA proqramına daxil olması üçün brauzerdə alisa.libraries.az ünvanını daxil etmək gərəkdir. Bundan sonra istifadəçi ekranda açılan “Sistemə daxili istifadəçilər tərəfindən giriş” adlanan pəncərədə öz
“istifadəçi adı”nı və “şifrə”sini yazaraq sistemə daxil ola bilər.
Sistemin ilk və ən böyük modulu “Komplektləşdirmə” moduludur. Modulda əməliyyatları yerinə yetirmək üçün ekranın yuxarı sağ küncündə yerləşən
düymələr panelində “Yeni yazı”, “Redaktə”, “Sifariş”, “Sifarişin çapı” və digər
düymələr yerləşdirilmişdir. Modulun işi yeni sifarişdən başlayır. Sifariş kitabxananın təchizatçıya verdiyi sifarişlərin siyahısını və ətraflı məlumatı özündə
əks etdirir.
Komplektləşdirmə modulunda yerinə yetirilən digər əməliyyatlardan biri
də “Yeni yazı” əməliyyatıdır. Bu əməliyyatda istifadəçiyə məlumatı tipinə görə
- açar söz, müəllif, digər müəllif, müəllif işarəsi, predmet, sərlövhə və ISBN
üzrə, “Nəşrin tipi”ndə kitab, jurnal məqaləsi, qəzet məqaləsi, davamlı resurs,
notlar, avtoreferat üzrə, “Kateqoriya”da yeni kitab, diyarşünaslıq, elektron kartoteka, uşaq ədəbiyyatı, yeni məqalə, retro material üzrə, “Müəllifin növü”nə
görə isə şəxs müəllif, təşkilati müəllif, müvəqqəti təşkilati müəllif, müəllifsiz
üzrə axtarış aparmaqla yanaşı, kitabın nüsxə sayı, kitabın daxilolma mənbəyi,
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Universal Onluq Təsnifatı (UOT) və Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatı (KBT),
nəşr yeri, mətnin dili, nəşriyyat və s. üzrə təsvir etmə imkanı da verilmişdir.
Əməliyyatın sonunda nüsxələr inventar nömrə alaraq fondlara paylanır və “Kataloqlaşdırma” moduluna göndərilir.
“Kataloqlaşdırma” modulu ALISA proqramının ikinci ən böyük moduludur. Bu modulda kitabxanaların kataloqlaşdırma işi öz əksini tapır. Kataloqlaşdırma modulu birbaşa MARC 21 formatı üzərində qurulmuşdur. Burada “Yeni
yazı”, “Redaktə”, “Silmək”, “Çap”, “Axtar” və s. düymələr yerləşir. Kataloqlaşdırma modulunda istifadəçi kitabları Marc yazılar ilə əlavə edə və komplektləşdirmə modulunda doldurmadıqları elementləri qeyd edə bilərlər. Modulda
istifadəçilər həmçinin kitabın formulyar və kartoçkasına baxa, çap edə və yadda saxla edə bilərlər.
ALİSA proqramının üçüncü modulu “Nüsxələr” moduludur. Modulda
“Yeni”, “Redaktə”, “Silmək”, “Pdf” və s. düymələr mövcuddur. Əsasən informativ xarakter daşıyan bu modul vasitəsilə komplektləşdirmədən kataloqlaşdırmaya göndərilən nəşrlərə baxmaq olur. Eyni zamanda kitablara yeni inventar
nömrələrin verilməsi və fondlara paylaşdırılma işi də burada davam edə bilər.
Bundan əlavə modulda nüsxənin verilişi əməliyatı da aparılır.
“Sənədin tarixçəsi” modulu ALİSA proqramının dördüncü moduludur.
Modul vasitəsilə kitabxanada istifadəyə yararsız və ya məzmunca köhnəlmiş
nəşrlərin silinmə əməliyyatının icrası ilə yanaşı, sənədlərin köçürülməsi əməliyyatı da mümkündür.
“Yeni oxucular” modulu da ALİSA proqramının əsas modulları sırasındadır. İstifadəçilərin sistemdə yeni oxucuların qeydiyyatını aparmaları məhz bu
modul vasitəsilə həyata keçirilir. “Yeni oxucular” modulunda həmçinin Vahid
Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Portalı – cls.az saytından qeydiyyatdan keçmiş
oxucuları da görmək olar.
“Oxucular” modulu vasitəsilə isə sistemdə oxucuların qeydiyyatı, təsdiqlənməsi və oxucu biletlərinin verilməsi əməliyyatı həyata keçirilir. Modulda
oxucular barədə məlumatlar - ad, soyad, ata adı, ünvanı, təhsili və s. haqqında
məlumatlar doldurulur və oxucu nömrəsi təyin edilir.
ALISA sistemində olan kitabları sifariş etmək üçün proqramın “Sifariş
modulundan istifadə olunur. Modulda “Sifariş”, “Redaktə”, “Ətraflı axtarış”,
“Təsdiq” və s. düymələr mövcuddur. Sistemdə oxucunun sifariş verməsi üçün
düymələr panelindən “Sifariş” düyməsi, daha sonra oxucu bileti, sifariş etdiyi
nəşr seçilir, oxu zalı və ya evə verilməsi təyin edilir.
Haqqında qısa məlumat verəcəyimiz növbəti modul “Veriliş” moduludur.
Burada sifarişdə təsdiq olunan nüsxələr yerləşir. Modul “Qaytarılma”, “Çap”
və “Axtar” düymələrindən ibarətdir. Kitabı gecikdirən oxucuları da bu modul
vasitəsilə bilmək olur.
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“Veriliş” modulundan sonra sistemdə “Bron” modulunu görə bilərik. Bu
modulda isə cls.az saytından sifariş olunan nüsxələr qeyd olunur.
“Əməkdaşlar” modulu vasitəsilə sistemə yeni əməkdaşlar əlavə oluna və
onlara işlədiyi şöbəyə əsasən proqramdan istifadə üçün məhdud yaxud da tam
hüquqlar verməklə “İmtiyazlar” verilə bilir.
“Təşkilati struktur” modulunda “Yeni”, “Redaktə”, “Silinmə”, “Fond” və
s. düymələr yerləşdirilmişdir. Modul vasitəsilə kitabxananın şöbələri, filialları,
həmçinin, filialların şöbələrini və onların fondlarını yaratmaq mümkündür. Bunun üçün kitabxananın tipi seçilir, növü müəyyən olunur, daha sonra adı, yaranma tarixi, təsvir və loqosu (şəkilin üzərinə basıb seçilir) ünvanı, əlaqə vasitələri (telefon, e-mail və s.), vəzifələri və s. qeyd olunur.
Proqramın digər modullarından biri də “Mənbə” moduludur. Modul vasitəsilə yeni mənbələr sistemə əlavə olunaraq onların ətraflı təsviri verilir. Bunun
üçün sistemə ilk öncə mənbənin adı, abreviaturası, ünvanı, digər ümumi məlumatları daxil edilməli və təstiqlənməlidir.
ALİSA proqramının əsas modulardan biri hesab olunan “Hesabatlar” modulu vasitəsilə istifadəçilər “Tarix üzrə daxil edilmiş nəşrlər”, “Oxucuların tarix üzrə qeydiyyatı”, “Ən çox oxunan müəlliflər və nəşrlər” və “Verilən kitablar” üzrə hesabatları qrafik və ya cədvəl formasında görə və çap edə bilərlər.
ALİSA proqramının sonuncu modulu olan “Aktiv istifadəçilər” modulu
vasitəsilə isə hazırda sistemə qoşulmuş istifadəçiləri görmək mümkündür.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi ALİSA proqramının ikinci hissəsi ictimaiyyətə açıq olan hissə - “Vahid Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana portalı - cls.az” adlanır. Portalda ölkənin bütün kitabxana saytları yer almışdır. Vahid bir mərkəzdə birləşən cls.az saytı “Əsas səhifə”, “Ümumi məlumat”, “Sənədlər”,
“Kitablar”, “Fotoqalereya” və digər bölmələrindən ibarətdir. Saytda istifadəçilər istənilən kitabxana, onun şöbə və filialları, MKS-lə bağlı xəbərlər, elan və
tədbirlərlə, həmçinin, fonda yeni daxil olan (“Yeni kitablar” bölməsi) və oxucular tərəfindən daha çox oxunulan (“Ən çox oxunan kitablar” bölməsi) kitabların annotasiyası və yaxud da elektron versiyaları ilə tanış ola bilərlər.
Portal həmçinin istifadəçilərə istənilən hər hansı bir MKS-in saytına daxil
olmaqla həmin kitabxananın virtual oxucusu olma imkanı da təqdim edir. İstifadəçilər sayt vasitəsilə kitabxanaya gəlmədən, iş və yaşayış yerlərindən ayrılmadan istər öz yaşadıqları ünvanda yerləşən, istərsə də respublikanın istənilən
MKS-dən elektron qeydiyyatdan keçməklə həmin kitabxananın oxucusu ola və
kitab sifarişi verə bilərlər. Bunun üçün oxucular həmin MKS-in saytına (cls.az)
daxil olmalı və saytdan “Qeydiyyat” bölməsini seçməlidirlər. Bu zaman oxucunun dolduğu anket ALİSA proqramının daxili istifadə üçün nəzərdə tutulan
proqram təminatı hissəsində “Yeni oxucu” modulunda əks olunacaqdır.
Oxucular saytda qeydiyyatdan keçdikdən sonra kitab sifarişi verə bilərlər.
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Kitab sifarişi vermək üçün oxucu saytda yerləşən “Nəşr axtarışı” bölməsini seçə və ona lazım olan ədəbiyyatı ətraflı və sadə axtarışlarda axtara və sifariş verə bilər. Sadə axtarış funksiyası istənilən açar sözə və ifadəyə görə nəticələri
təqdim edirsə, ətraflı axtarış funksiyası isə sistemə əlavə edilmiş nəşrin bütün
parametrləri – müəllif, sərlövhə, yazılma ili, açar söz, kateqoriya üzrə axtarış
aparmaq imkanı verir. Oxucunun verdiyi sifariş ALİSA proqramının “Bron”
modulunda öz əksini tapacaqdır.
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Возможности применения Азербайджанской Национальной
Автоматизированной Библиотечно-Информационной Системы –
ALISА
Резюме: В статье рассматривается автоматизация библиотечно-информационных процессов, принятие Государственной программы в этой
области, первая в стране веб-программа ALISA и ее модулы, Объединенный централизованный библиотечный портал, а также Национальная
библиотека по применению программы ALISA.
Ключевые слова: Автоматизация библиотечных информационных процессов, программа ALISA, програмные модулы, Единый Централизованный Библиотечный Портал
Possibilities of application of the Azerbaijan National Automated Library
Information System - ALISA
Abstract: The article provides information about the automation of libraryinformation processes, adoption of the State Program in this field, the
country's first web-based program ALISA and its modules, United Centralized
Library Portal, as well conducting trainings at the National Library in
connection with the application of ALISA Program.
Key words: Automation of library information processes, ALISA program,
program modules, United Centralized Library Portal
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Səyyarə Məmmədova,
Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasının
Elmi-Metodik və təhlil şöbəsinin müdiri
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UŞAQLARIN MÜTALİƏ PROBLEMİ
Xülasə: Məqalədə uşaq mütaliəsinin problemləri haqqında söhbət açılır.
Bu yazıda uşaqların oxu maraqları problemi təhlil olunmuşdur. Uşaq mütaliəsinin bəzi konseptual problemləri və cəmiyyət üçün əhəmiyyəti gözdən
keçirilmişdir.
Açar sözlər: uşaq mütaliəsi, məktəb kitabxanaları, kitabxana, təhsil, mütaliə
Kitab oxumaq bir alışqanlıqdır. Bu alışqanlığı olan insan başqalarında xoş
təəssürat yaradır və həyatda daha çox uğur qazanır. Görkəmli fransız filosofu
və yazıçısı Deni Didro deyirdi: "Hər kim kitab oxumursa, o düzgün fikirləşə
bilməz". Doğrudan da ən dərin bilik, elmi dünyagörüşü məhz mütaliə yolu ilə
yaranır. Hər bir valideyin istər ki, onun övladı həyatda uğur əldə etsin. O öz
həmyaşıdlarından geri qalmasın, onu başqaları sevsin və hörmət etsin. Dünya
təcrübəsi göstərir ki, uşağı mümkün qədər tez kitab və mütaliəyə alışdırmaq, bu
bilik və ideyalar, müdriklik və hikmət xəzinəsilə erkən yaşlardan tanış etmək
lazımdır. Professor A.A.Xələfov yazır: “El arasında beləbir kəlam var: “Uşaqlar bizim gələcəyimizdir.” Sual olunur: bu gələcəyə erkən yaşda kim təhsil və
tərbiyə verməlidir? Kim onu cəmiyyətə layiq bir insan kimi formalaşdırmalıdır? Əlbəttə bu şərəfli vəzifə yaşlı nəslin: ataların, anaların, babaların, müəllimlərin, kitabxanaçıların, bütün ziyalıların öhdəsinə düşür. Əgər bu gün yaşlı nəsil
mütaliə etməzsə,...kitabın gücünə bütün biliklərin mənbəyi, mənəviyyatın daşıyıcısı olmasına inanmazsa, özü mütaliə etməzsə gənc nəslin tərbiyəsində şübhəsiz ki, yaxından iştirak edə bilməyəcək. Beləliklə, mütaliədən uzaqlaşmağa
can atan nəsil yetişməyə başlayacaq ki, bu da millətin faciəsidir”. Bütün bu fikirlər həqiqətin səsidir. Məlumdur ki, insanların maddi tələbatının ödənilməsində təbii sərvətlər – neft, qaz, dəmir, kömür və başqa sərvətlər mühüm rol oynayır. Lakin bu sərvətlər zaman keçdikcə tükənməyə doğru gedir. Ona görə də
müəyyən dövrdən sonra insanlar yalnız intellektinin hesabına, elmin məhsuldar
qüvvəyə çevrilməsinin hesabına yaşamalı olacaqdır. Necə ki, Yaponiya xalqı
Sakit okeanın təlatümləri içərisində olduqca məhdud təbii sərvətlərə malik dörd
min adadan ibarət ərazidə yaşamasına baxmayaraq, intellektual imkanın, elmi
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təfəkkürün hesabına istehsal etdiyi məhsullarla dünya bazarında liderlik edir,
iqtisadi inkişaf baxımından ön sıralarda gedir.
Amerikalılar hələ 1983-cü ildə mütaliə və təhsil haqqında həyəcan təbili
çalmağa başlamışlar. Onların bu layihəsi “Təhlükəyə qarşı müharibə: təhsilin
reformasiyasının vacibliyi adlanırdı. Bu təhlükə funksional savadsızlığın –
müasir cəmiyyətdə insanın öz elementar peşə, sosial və məişət vəzifələrini belə
yerinə yetirmək qabiliyyətinin olmaması ilə bağlı idi. Yaranmış problem cəmiyyətdə dequmanizasiyanın meydana gəlməsinin, mənəviyyat çatışmazlığının, ümumi mədəniyyətsizliyin nəticəsi idi. Uşaq mütaliəsi və məktəb dərsləri
ilə faciələr, qəzalar və partlayışlar arasında əlaqə müşahidə olunurdu. Mütaliə
etməyən məktəb məzunu müasir sivilizasiyanın əsas risk faktoru kimi qəbul
olunurdu. O öz vəzifələrini nə əsgər, nə işçi, nə də vətəndaş kimi yerinə yetirmək qabiliyyyətinə malik deyildi. Bu dövrdə Qərbdə mütaliə təcrübəsi insan
kapitalına nail olmaq vasitəsi kimi üstünlük təşkil etməyə başladı. İnsan kapitalı anlayışı biliklər, intellekt, ünsiyyət təcrübəsi və şəxsi yaradıcılığın reallaşdırılması deməkdir. Bu praqmatik termin – “insan kapitalı” – son zamanlar bizim
də leksikamıza daxil olub. O, müasir Azərbaycanın işgüzar həyatının ruhuna
uyğun səslənir. Maliyyə kapitalı kimi mütaliə və oxuya əsaslanan insan kapitalı
da inkişaf və istifadə imkanlarına malikdir, onları səxavətlə başqaları ilə paylaşmaq olar və bundan o heç də azalmaz. Bu cür kapitala malik olan insan
asanlıqla cəmiyyətdə qəbul olunur, onun nitqi yaxşı inkişaf edir, o daha çox
məsuliyyətlidir, hər bir işdə daha tez uğur qazanır, ünsiyyət zamanı özünü daha
yaxşı ifadə edir, başqalarını yaxşı başa düşür. Bu cür kapitalın əldə edilməsinə
səbəb avtomatlaşdırmaya qədərki oxu texnikası hesab olunur. Bu zaman hərflər
arxasında uşaq gizli bilikləri və obrazları görür və onlara münasibət bildirir.
Mütaliənin xüsusi əhəmiyyəti təfəkkürün – yaradıcılığın inkişafı ilə bağlıdır. Kitab təfəkkürü yaradır və inkişaf etdirir. Təfəkkürsüz nə məntiq, nə də inkişaf yoxdur. Qədim yunanlar atom haqqında bizim qədər biliklərə malik idilər.
Ancaq onların nə kompüteri, nə maşını, nə də mikroskopu var idi. Onlar yalnız
təfəkkür gücündən istifadə edirdilər. Bu gün mühüm əhəmiyyətli məsələ odur
ki, yaxın zamanlara qədər Azərbaycan ən çox kitab oxunan ölkə hesab olunurdu. Bizim mədəniyyətimizdə, milli mənəviyyatımızda söz mədəniyyəti həmişə
mühüm yer tutmuşdur. Ədəbiyyat bizimçün yalnız daha da məlumatlı olmaq
vasitəsi deyi, həm də özünü yetişdirmə, qəlbin tərbiyəsi və ruhun idrak vasitəsidir. Mütaliə bizim mədəniyyət üçün şəxsi inkişaf və insanlığın yüksək mənəvi qida vasitəsidir. Kitabların ətrafında böyüyən uşaqlar 20-25 yaşa çatdıqda
həyata baxışları, geniş dünyagörüşləri ilə yaşıdlarından kəskin fərqlənirlər. Bizim məktəb yaşlı uşaqların mütaliəyə münasibəti fərqlidir. Elə uşaqlar var ki,
onlar üçün kitab həyatda mənəvi qida mənbəyidir. Əgər kim “Ağıl dəryası” verilişinə baxırsa oradakı Azərbaycanın gələcək elitar təbəqəsi olacaq yeniyetmə186
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lərin fenomenal mütaliəsinin şahidi olur. Onlarda intellekt, mədəniyyət, qeyristandart məsələləri həll etmək bacarığı, müşahidə, proqnoz qabiliyyəti aydın
görünür. Ancaq təəəsüf ki, bu cür uşaqların sayı illər keçdikcə azalır. Əvəzində
isə kitaba barmağını belə toxundurmayan uşaqların sayı artır. Onlar kitabın
əhəmiyyətini təkcə ümumi mədəni inkişaf vasitəsi kimi deyil, həm də bütün
fənnlər üzrə nailiyyətin təminatı olaraq dərk etmirlər. Müşahidələr göstərir ki,
mütaliə vərdişləri aşılamaq üçün uşaqlara erkən yaşlarından qiraət üçün vaxt
ayırmaq xüsusilə vacibdir. Bir dəfə A.Eynşteyndən soruşurlar, biz nə eləyə bilərik ki, uşaqlarımız ağıllı olsunlar. Onun cavabı sadə və müdrik olur. Əgər istəyirsiniz ki, sizin uşaqlarınız ağıllı olsun, onlara nağıl oxuyun. Əgər siz istəyirsiniz ki, onlar çox ağıllı olsunlar, onlara daha çox nağıl oxuyun. O, bir alim
olaraq mütaliə və təxəyyülün dəyərini yaxşı başa düşürdü.
Müasir dövrdə alimlər XXI əsri informasiya əsri adlanmaqla yanaşı - həm
də təhsil və mədəniyyət əsri, böyüməkdə olan nəslin şəxsiyyət kimi formalaşmasına istiqamətlənmiş əsr kimi qiymətləndirirlər. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələri olan ABŞ-da, Rusiyada, Fransada, Yaponiyada, Almaniyada və başqa ölkələrdə XXI əsrlə əlaqədar uşaqların yüksək səviyyədə təhsil almaları, milli
mədəniyyət və ənənələrə sadiq vətəndaş kimi yetişmələri, eləcə də dünya sivilizasiyasının gələcək istiqamətini müəyyən edə bilən şəxsiyyət kimi formalaşmaları üçün xüsusi dövlət sənədləri – doktrinalar hazırlanmışdır. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında “Amerika 2000-ci il” “Ailəvi savadlanma və kitabxanalar” proqramı hazırlanmışdır. Proqramda “hər bir ailə öz uşaqları ilə birlikdə
nə oxumalı və necə oxumalı” məsələsi qoyulmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında uşaqların və gənclərin mütaliəsinə rəhbərlik işi ilə əlaqədar ailə, məktəb
və kitabxanaların əlbir fəaliyyəti üzrə model fəaliyyət göstərir ki, həmin model
bir sıra Avropa ölkələrində və Yaponiyada da tətbiq edilməyə başlamışdır. Bu
modelə əsasən Amerikada uşaqlar 4 yaşından valideynlərinin şəxsiyyət vəsiqəsilə kitabxanalara oxucu kimi qəbul edilir. Onlara oxucu vəsiqəsi verilir. Həmin vəsiqələr ölkədə “uşaqlar üçün mühüm hədiyyə” kimi qiymətləndirilir.
Dörd yaşlı uşaqlar altı yaşına qədər gələcəyin məktəblisi kimi hazırlanır. Valideynlərin və yeri gəldikcə müvafiq müəllimlərin də iştirakı ilə kitabxanaçılar
uşaqlara oxumaq, yazmaq və kitablarla davranmaq vərdişləri aşılayırlar. Altı
yaşında hər bir uşağın məktəbə şagird kimi qəbul edilməsi üçün oxucusu olduğu kitabxanadan rəsmi sənəd qəbul edilir. Belə ki, kitabxanalarda uşaqların
mütaliə xüsusiyyətlərini yaxşı bilən, onların mütaliəsini pedoqoji baxımdan istiqamətləndirən və mütaliə maraqlarını inkişaf etdirməyi bacaran mütəxəssis
kitabxanaçılar çalışır, eyni zamanda kitabxanalarda məktəblinin hər üç yaş qrupu üzrə mütaliə sorğularını ödəməyə imkan verən müvafiq kitab fondu və məlumat aparatı mövcuddur.
Bu sahədə qarşıya qoyulan vəzifələrin lazımınca yerinə yetirilməsi işində
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kitabxanaların imkanları böyükdür. Bu cəhətdən uşaqların və gənclərin təhsili
və tərbiyəsi ilə əlaqədar qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsində məktəb kitabxanalarının qarşısında böyük vəzifələr qoyulur. İFLA- nın “Məktəb
kitabxanaları üçün təlimatı”nda deyilir: - Məktəb kitabxanaları bütün dünyada rəqəmsal və fiziki resurslara yol açan, şagird və müəllimlərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsinə və ümumiyyətlə təhsilə kömək edən təhsil
mühiti kimi fəaliyyət göstərir. Məktəb kitabxanalarının inkişafı, şagirdlərə cəmiyyətdə yaşamaq və iştirak etmək üçün lazım olan bilikləri verən təhsil ilə paralel fəaliyyət göstərməsindən asılıdır. Çünki bu işdə onların böyük imkanları
vardır. Məhz məktəb kitabxanalarının köməyi ilə uşaqlar və gənclər millətin
mənəvi inkişaf mənbələrini özündə əks etdirən kitablara müraciət etməklə özlərinin intellektual imkanlarını formalaşdırırlar.
Azərbaycanda məktəbli şəxsiyyətinin formalaşması üçün əlavə ədəbiyyatın şagirdlər tərəfindən oxunmasının təşkili sahəsindəki problemlər məktəb kitabxanasının işini təkmilləşdirməyi tələb edir. Məktəb kitabxanalarının problemlərini təhlil edərkən məlum olur ki, onların əksəriyyəti yeni təhsil standartlarına, məktəb proqramlarının və pedaqoji kollektivin tələblərinə cavab vermək
iqtidarında deyil. Əksər məktəblərdə, xüsusilə regionlarda kitabxana avadanlığı
(stol, stul, şkaf, kitabxana rəfləri, kompüter və s.) və kadr çatışmır. Kitabxana
xidməti işinin yaxşılaşdırılmasının əsas göstəricilərindən biri isə kitabxana fondunun tələbata uyğun təşkili və komplektləşdirilməsi məsələsidir. Məktəb kitabxanalarının komplektləşdirilməsində fondun miqdar artımı deyil, eyni zamanda onun tərkib zənginliyi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə məktəb
kitabxanalarının bütün bilik sahələrinə dair zəngin tədris ədəbiyyatı ilə komplektləşdirilməsi, oxucuların yaş qruplarının və müəllimlərin şəxsi təhsil tələblərinin nəzərə alınması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Burada fondun bədii ədəbiyyat, elmi-metodik ədəbiyyat, uşaq ədəbiyyatı, tərbiyəvi-pedaqoji ədəbiyyat və
digər resurslarla komplektləşdirilməsi vacib məsələdir. Çünki, ümumtəhsil
məktəblərinin kitabxanalarının fondlarının komplektləşdirilməsi yeni nəslin
dünyagörüşünün formalaşmasında, tədris işinin səmərəli təşkilində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Məktəb kitabxanaları şagirdlərin mütaliə dairəsinin formalaşdırılması prosesini təşkil və tənzim edən, bu məqsədlə müvafiq işi həyata keçirən bir obyekt
kimi çıxış edir. Bu isə öz növbəsində sinifdənxaric mütaliə üzrə işin müəyyən
sisteminin yaradılması və həyata keçirilməsinin vacib olduğunu göstərir. Bununla bağlı olaraq Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarov 16 dekabr 2014 cü il tarixində “Ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin mütaliə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması ilə bağlı tədbirlər barədə” əmr imzalamışdır. Həmin əmrin məqsədi ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin mütaliəyə istiqamətləndirilməsi, onlarda mütaliə mədəniyyəti188
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nin formalaşdırılması üzrə zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsinin əvvəlki
dövrlərlə müqayisədə zəifləməsinin qarşısını almaq, eləcə də şagirdlərin mütaliəsi işinin təşkilindəki təcrübədə sınaqdan çıxmış ənənələri bərpa etməkdir.
Əmrə əsasən, hər il yenilənməklə şagirdlərə mütaliə edilməsi tövsiyə olunan
Azərbaycan və xarici ölkə yazıçılarının əsərlərinin təxmini siyahısı hazırlanmalı, məktəb kitabxanaları yeni nəşrlərlə zənginləşdirilməli, ümumtəhsil məktəblərində dərs ili ərzində bədii əsərlərin oxusu və müzakirəsi təşkil edilməlidir.
Bu gün hər bir məktəb kitabxanasının öz funksiyasını həyata keçirməsi üçün
lazım olan ən vacib məsələ kadr təminatıdır. Hazırkı tarixi inkişaf mərhələsində müasir təhsil paradiqması məktəb kitabxanaçılarından səriştəliliyi, hərtərəfliliyi, şəxsiyyətdən yaradıcı, mədəni əsaslara malik olmağı və öz sahəsinin həm
nəzəri, həm də təcrübi cəhətdən bilici olmağı tələb edir. Təhsildə keçmiş paradiqma tədris paradiqması idi. O, biliyi, bacarığı, vərdişləri və ictimai tərbiyəni
şüara çevirmişdi. Yeni paradiqma köhnəni dəyişmir. Sadəcə olaraq adət halını
almış prioritetləri kölgədə qoyaraq, təhsil ideallarına daha köklü yanaşmanı
məqsədə çevirir. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, Respublika Elmi Pedaqoji Kitabxanasına daxil olan hesabatlara əsasən əldə olunan nəticələr bu baxımdan heç
də qənaətbəxş deyildir. Belə ki, Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 286 məktəbdə 479 nəfər kitabxanaçı çalışır. Bu kitabxanaçılardan cəmi 80 nəfəri 16 %-i ali
kitabxanaçı ixtisas təhsillidir. Bu göstəricilər əsasında köhnə sistemdə belə tələbləri ödəməyən qeyri-ixtisas təhsilli kitabxanaçı kadrların çoxluğu yeni kitabxana işi ilə bağlı tələbatı ödəməsi qeyri-mümkün hal kimi meydana çıxır. Bu
baxımdan böyüməkdə olan nəsillə işləyən kitabxana mütəxəsisslərinin təhsil
problemlərinə geniş və çoxaspektli baxılmasına böyük ehtiyac vardır.
Son illərdə respublikamızda kitab və mütaliəyə aid keçirilən tədbirlər, görülən işlər təqdirə layiqdir. Xüsusilə 2016-2017-ci tədris ilində Bakı şəhəri üzrə
Təhsil İdarəsi mütaliəyə marağın artırılması məqsədi ilə “Mütaliəyə Ünsiyyət
istiqaməti əsas götürülmüş və bu sahədə müvafiq layihələr həyata keçirilmişdir.
Həmçinin, “Mütaliə mədəniyyətinin və oxuya motivasiyanın yüksəldilməsi” layihəsi çərçivəsində Təhsil Nazirliyi və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və hər
il keçirilən “Oxu Günü” ədəbiyyata marağı olan hər kəs üçün əhəmiyyətli tədbir kimi qiymətləndirilir. Layihənin hədəfi yeniyetmə və gənclərin oxu vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi, mütaliəyə marağının artırılması, kitabın gündəlik həyatımızın bütün sahələrinə daxil edilməsinə nail olmaqdır.
Son olaraq yazımı Məşhur Amerika yazıçısı Nil Qeymanın sözləri ilə tamamlamaq istərdim: “Kitabxanalar – bu azadlıqdır. Oxumaq azadlığı, ünsiyyət
azadlığı. Bu təhsildir (biz məktəbi və unuversiteti qurtarsaq da heç vaxt bitməyən), bu səmərəli asudə vaxt üçün sığınacaqdır və informasiyaya çıxışdır... Kitablar - ölülərlə ünsiyyət vasitəsidir. Bu artıq bizim aramızda olmayanlardan
öyrənmək vasitəsidir. İnsanlıq özünü yaradıb, inkişaf etdirib, inkişaf etdirdiyi,
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ancaq həmşə yaddaşında saxlaya bilmədiyi bilikləri növlərə ayırıb. Elə nağıllar
var ki, onların yaşı bir çox ölkələrin yaşından çoxdur. O nağıllar ki, ilk danışıldıqları mədəniyyət və divarlardan çox yaşayıblar. Əgər siz kitabxanaları qiymətləndirmirsinizsə, deməli siz informasiyanı, mədəniyyəti və müdrikliyi qiymətləndirmirsiniz. Siz keçmişin səsini batırır, gələcəyə isə zərər verirsiniz. Biz
öz uşaqlarımıza ucadan oxumalıyıq. Uşaqlara onları sevindirəcək şeylər oxumalıyıq. Onlara artıq bizim yorulduğumuz tarixi danışmalıyıq. Müxtəlif səslərlə oxumalıyıq, onları maraqlandırmalı və ancaq özləri mütaliəni öyrəndikdən
sonra oxumağı dayandırmalıyıq.
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2. Xələfov A. Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl fondu// Kitabxana az.- 2009.- S.13.
3. Məmmədova, S. Şagirdlərin mütaliə vərdişlərinin formalaşdırılması. Sinifdənxaric
oxu.- Bakı: Nərgiz, 2014.- 60s.

4. Гарифуллина Т. Проблемы детского чтения.- Педсовет.org.
Проблемы детского чтения
Резюме: В этой статье говорится о детском чтение. В статье было
анализирована проблема читательский интерес детей. Рассматриваются некоторые концептуалные вопросы детского чтения и его значительности в обшестве.
Ключевые слова: детское чтение, школьные библиотеки, библиотека,
образования, чтение
Childrens reading problems
Abstract: The article researches and analyzes the supervision on the reading of
the children. The author states that the right organization of the work is of
great importance for the future of both the nation and the society.
Key words: childcare, school libraries, library, education, study
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Yasəmən Sadıqova,
AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı,
Azərbaycan Milli Kitabxanasının Biblioqrafik və
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yasaman.sadiqova@gmail.com
AZƏRBAYCANIN MADDİ MƏDƏNİYYƏTİNİN İNFORMASİYA
TƏMİNATINA İNNOVATİV YANAŞMA
(Məruzənin tezisi)
Xülasə: Tezisdə Azərbaycan maddi-mədəniyyətinin məlumat bazasının yaradılması ideyası verilmişdir. Bu məlumat bazasının yaradılmasında əsas
məqsədlər işıqlandırılmış və bazanın məntiqi modeli təqdim edilmişdir.
Açar sözlər: Azərbaycanın maddi mədəniyyəti, məlumat bazası, arxeologiya, etnoqrafiya, informasiya təminatı
Müasir şəraitdə heç bir müəssisə və təşkilat öz fəaliyyətini müxtəlif tərəflərdən daim təkmilləşdirmədən inkişaf etdirə bilməz. Bu baxımdan kitabxana
işində innovasiyaların tətbiqi, yeni xidmət və məhsulların təqdim olunması qaçılmazdır. Innovasiya- insanın intellektual fəaliyyətinin son nəticəsi kimi dəyişikliklərə səbəb olan yüksək səmərəliliyə malik yeniliklərin tətbiqidir. Onların
əsas təyinatı - kitabxanalarda yeni informasiya məhsullarının yaradılması və ya
mövcud məhsul və xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, oxucuların sorğu və təlabatlarına uyğun informasiya təminatının həyata keçirilməsidir. Artıq ənənəvi kitabxanaların iş müasir avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etmək kimi proseslər daxil olmuşdur. Hal-hazırda bir çox kitabxanalarımız elmi informasiya
təminatında yeni texnologiyalar tətbiq etməklə bərabər, eyni zamanda daha da
irəli gedərək oxuculara qeyri-ənənəvi informasiya və mütaliə formaları hazırlayır, onların sorğularına müasir elektron vasitələrlə (e-kitab, e-jurnal, e-qəzet və
s.) daha qlobal və əhatəli cavab vermək üçün məlumat bazalarından istifadə
edirlər. Azərbaycan Milli Kitabxanasında Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri,
şair, yazıçı, ictimai-siyasi xadimlər və başqalarının həyat və yaradıcılığı, o
cümlədən əlamətdar tarixi günlər haqqında kitablar, şəkillərdən ibarət fotoalbom və videogörüntülər elektron versiyada istifadəçilərə təqdim edilir.
Cənubi Qafqazın ilk sivilizasiya mərkəzlərindən biri sayılan Azərbaycanın
maddi mədəniyyəti arxeoloji, etnoqrafik, sənətşünasılq, memarlıq, kulturoloji,
etnolinqvistik və s. müxtəlif aspektlərdən tədqiq olunmuşdur. Azərbaycanın
maddi mədəniyyətinin mühafizəsi və tədqiqi qədər bu sahənin üzrə informasiya
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təminatının müasir texnoloji proseslərlə təminatı məsələsi də olduqca aktualdır
və bu aktuallığı şərtləndirən əsas amillər: yeni texnoloji dəyişikliklərin baş verdiyi dünya informasiya mühitində kitabxanaların qarşısına qoyulan vəzifələrin
həyata keçirilməsi, müasir tələblərə cavab verən məlumat bazalarının yaradılması məsələsi hakimiyyət tərəfindən diqqətə alınması. [1]
Azərbaycanın maddi mədəniyyətinin məlumat bazasının yaradılmasında
qarşıya bir sıra məqsədlər qoyulur:
- Azərbaycanın maddi mədəniyyətinin vahid informasiya bazasını yaratmaq.
- Azərbaycanın maddi mədəniyyəti (arxeologiya, etnoqrafiya) üzrə informasiya təlabatçılarına məsafədən aslı olmayaraq, 24 saat online xidmət
göstərmək.
- Müvafiq sahə üzrə alim və mütəxəssislərin elmi-tədqiqat fəaliyyətində
informasiya təlabatını ödəməklə tədqiqatların səmərəliliyinin və keyfiyyətinin artırılmasında yaxından iştirak etmək.
- Kitabxanaların fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq.
Qarşıya qoyulan vəzifələr isə aşağıdakılardan ibarətdir:
- Məlumat bazasında Azərbaycanın maddi-mədəniyyətinə dair informasiyanın tamlığını təmin etmək.
- İnformasiya təminatının yüksək səviyyədə təşkilini təmin etmək üçün
məlumat bazasında yeni informasiyanın daxil edilməsini daim nəzarətdə saxlamaq.
- Informasiya təlabatçılarının sorğularını tədqiq etmək, araşdırmaq və yeniliklər tətbiq etmək üçün qərarlar qəbul etmək.
- Əlaqədar müəssisə və təşkilatlarla (AMEA Arxeologiya və etnoqrafiya
institutu, Milli Tarix muzeyi və s.) əməkdaşlıq etmək.
Məlumat bazasının strukturu:
Kitablar, dövri və ardı davam
edən nəşrlər, məqalələr,
biblioqrafik göstəricilər
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ETNOQRAFİK
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Azərbaycan Milli Kitabxanasının Elmi Əsərləri
Göstərilən sxemdə Azərbaycan maddi-mədəniyyətinin məlumat bazasının
məntiqi modelidir. Bu modelin yaradılması üçün peşəkar mütəxəsislər,
praqram təminatı və s. tələb olunur.
Ədəbiyyat
1. Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət
qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə
Dövlət Proqramı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 27 dekabr tarixli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir //Azərbaycan. -2013.- 28 dekabr.- S.10.
2. İsmayılova Ə. Oxuculara xidmətin əsas istiqamətləri, innovativ yeniliklərin tətbiqi
təcrübəsi: Azərbaycan Milli Kitabxanasının təcrübəsi əsasında /red. K.Tahirov; Azərb.
Resp. Mədəniyət və Turizm Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası.– B., 2016.- 55 s.
3. Kərimov S. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası.- Bakı, 1999.- 209 s.
4. Müseyibli N. Azərbaycan arxeologiya elminin inkişafı və prioritet istiqamətləri
//Azərbaycan.-2014.- 16 mart.- S.5.

Инновационный подход к информационному обеспечению
азербайджанской материальной культуры
Резюме: В тезисе дана идея создания электронно-информационной базы
Азербайджана. В тезисе также представлена модель и освещены
основные цели создания электронно-информационной базы.
Ключевые слова: материальная культура Азербайджана, база данных,
археология, этнография, информационное обеспечение
Innovative approach to information provision
of the material culture of Azerbaijan
Abstract: In the thesis has been given the idea of creating a database of
Azerbaijan's material culture. The main goals for this database have been
defined and the logistics model of the database has been presented.
Key words: The material culture of Azerbaijan, the database, archeology,
ethnography, information provision
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Aygün Səfərova,
AMEA MEK-in şöbə müdiri, BDU-nun doktorantı
aygunsafarova3@gmail.com
MİLLİ-MƏDƏNİ VƏ ELMİ İRSİN TOPLANMASI, MÜHAFİZƏSİ VƏ
TƏBLİĞİ SAHƏSİNDƏ KİTABXANALARIN ROLU
(Məruzənin tezisi)
Xülasə: Tezis milli mədəni və elmi irsin toplanması, mühafizəsi və təbliğində elmi kitabxanaların roluna həsr olunub. Milli irsin sorğuları və
konsepsiyası müzakirə olunur.
Açar sözlər: Milli irs, milli-elmi irs, milli kitabxana, milli-elmi irsin qorunması
Müasir dövrdə milli-mədəni və elmi irsin toplanması, mühafizəsi və təbliği sahəsində kitabxanaların rolu sürətlə artmaqdadır. Bu istiqamətdə dünya kitabxanaları qlobal informasiya məkanında həlledici xüsusi çəkiyə malikdir və
bu proses yeni texnologiyaların tətbiqi ilə daha da genişlənməkdədir.
Dünya təcrübəsi və tarixi prosesin öyrənilməsi göstərir ki, milli mədəniyyətin öyrənilməsi lokal coğrafi ərazilərdə, özünü təcrid və “özünə qapanma” şəraitində, saxta və süni informasiya mühitinin yaradılması ilə cəmiyyətdə aqressiv
qarşılıqlı münasibətlərin yaranmasına səbəb olur. Odur ki, tədqiqatın istiqaməti
həm sosial, həm psixoloji, həm də kulturoloji baxımdan əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının milli status daşıması Mərkəzi
Elmi Kitabxananın milli elmi irsin toplanması, mühafizəsi və təbliği sahəsində
qarşısına mühüm vəzifələr qoyur. Bu problemin təhlili ilə Azərbaycanda da bir
sıra mütəxəssislər məşğul olmuşlar. Eləcə də müasir dövrdə milli-mədəni və elmi irsin toplanması, mühafizəsi və təbliği sahəsində kitabxanaların rolu geniş
təhlil olunmuşdur.
Dünya təcrübəsində milli-mədəni və elmi irsin toplanması, mühafizəsi və
təbliği bir sıra ölkələrdə mərkəzi dövlət kitabxanalarında, bəzi hallarda universitet kitabxanalarında, bir sıra ölkələrdə akademik kitabxanaların fəaliyyəti ilə
həyata keçirilir. Bu baxımdan dünya təcrübəsinin öyrənilməsi ilə Azərbaycanda unikal bir kitabxana infrastrukturu formalaşmışdır.
1957-ci ildə Vyanada keçirilən milli status daşıyan kitabxanalarla əlaqədar
Avropa ölkələrinin Beynəlxalq simpoziumunda da milli kitabxana anlayışının
şərh olunması, onun məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsinə cəhd
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olunmuşdur. Simpoziumun rəhbəri Pier Burjua qeyd edirdi ki, simpoziumda iştirak edən kitabxanaların müxtəlifliyi, fəaliyyət istiqaməti, masştabı, funksiyaları o qədər fərqlidir ki, biz hələ də deyə bilmirik ki, hansı kitabxanaları milli
kitabxanalar adlandıra bilərik.
Vyana simpoziumunun materiallarını təhlil edən kitabxanaşünas Q.Barston milli kitabxana anlayışını geniş məzmunlu şərh etmək təklifini irəli sürür.
Məsələn, ilk növbədə milli-regional fəaliyyət göstərən kitabxanaları (Şotlandiya, Uels Milli kitabxanalarını) milli kitabxana olaraq adlandırır. Eləcə də iki
funksiyalı kitabxanaları da (məsələn, Norveçin və Finlandiyanın Milli kitabxanaları eyni zamanda universitet kitabxanalarıdır, ABŞ və Yaponiyada milli kitabxana olmaqla yanaşı, eyni zamanda parlament kitabxanalarıdır, eləcə də
Hindistan Milli Kitabxanası eyni zamanda Kəlküttə Şəhər Mərkəzi Kütləvi Kitabxanasıdır) Milli Kitabxana hesab etmək olar. Milli sahəvi kitabxanalar – buraya Slovakiya Elmi Texniki Kitabxanası, Rusiya Dövlət Elmi-Texniki Kitabxanası, görmə qüsurlular üçün regional mərkəzi kitabxanalar daxil edilir. O
cümlədən, tarixi ənənələrinə görə milli kitabxana adlandırılmış kitabxanalar da
(əgər hazırda milli kitabxana funksiyalarını yerinə yetirmirsə, məsələn, Florensiya Milli Kitabxanası) milli kitabxana adlandırıla bilər.
Milli-mədəni və elmi irsin toplanması, mühafizəsi və təbliği sahəsində kitabxanaların fəaliyyəti biri-birini tamamlayan əhəmiyyətli fəaliyyətin məcmusudur. Bu istiqamətdə, dünya təcrübəsində mövcud olan təcrübənin öyrənilməsi
və tətbiqi sahəsində AMEA MEK məqsədli fəaliyyət göstərməkdədir.
Türkdilli dövlətlərin Milli Kitabxanaları son 25 ildə öz funksional fəaliyyətini geniş beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində qurmuş və dünya informasiya
məkanında öz milli identifikliyini müstəqil təbliğ etməkdədir. Hər bir müstəqil
türk dövlətinin formalaşmış Milli Kitabxana strukturunun fəaliyyəti və beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində türkdilli dövlətlərin qarşılıqlı dəstəklənməsi,
müasir qlobal informasiya məkanında son dərəcə əhəmiyyətli olduğu məlumdur, lakin akademik sahələrdə, elmin müxtəlif istiqamətlərində türkdilli dövlətlərin, o cümlədən Azərbaycan alimlərinin nailiyyətləri bu fonda kifayət qədər
işıqlandırılmır.
Akademik kitabxanaların meydana gəlməsi və onun dünya elminin, təhsilinin, mədəniyyətinin inkişafinda yeri və rolu xüsusilə əhəmiyyətlidir. Akademik kitabxanaların bu istiqamətdə fəaliyyəti, eləcədə AMEA MEK-in fəaliyyəti diqqətə layiqdir və öyrənilməsi vacibdir.

195

Bakı, 2017, buraxılış 9
Роль библиотек в сборе, хранении и пропаганды национальнокультурного и научного наследия
Резюме: Тезис посвящается роли научных библиотек в сборе, хранении и
пропаганды национально-культурного и научного наследия. Обсуждаются вопросы и понятие национального наследия.
Ключевые слова: Национальное наследие, национально-научное наследие,
национальная библиотека, хранение национально-научного наследия
The role of libraries in collecting, preserving and propagating the national
cultural and scientific heritage
Abstract: The thesis is dedicated to the role of scientific libraries in collecting,
preserving and propagating the national cultural and scientific heritage.
Questions and concept of the national heritage are discussed.
Key words: National heritage, national-scientific heritage, national library,
preservation of the national-scientific heritage
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KİTABXANALARIN KOMPLEKTLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ
NƏŞRİYYATLARIN ROLU
(Məruzənin tezisi)
Xülasə: Məruzədə kitabxanalar ilə nəşriyyatlar arasında mövcud olan
məcburi nüsxələr problemindən bəhs edilmişdir.
Açar sözlər: kitabxana, nəşriyyat, məcburi nüsxə, Milli Kitabxana
Bildiyimiz kimi kitabxana fondlarının komplektləşdirmə vasitələrindən biri də məcburi nüsxələrdir və bu məsələ 1998-ci ildə qəbul edilmiş “Kitabxana
işi haqqında qanun”un 14 və 15-ci maddələrində - “Kitabxanalar dövlət və qeyri-dövlət nəşriyyatları tərəfindən buraxılan, profilinə uyğun çap məhsullarını və
digər informasiya daşıyıcılarını birinci növbədə almaq hüququna malikdir” kimi öz əksini tapmaqdadır. Digər mənbələr kimi bu hüququn kitabxana kollektoru, kitab ticarəti müəssisələri, nəşriyyat orqanları, ayrı-ayrı şəxslərlə aparılan
müvafiq əməliyyatlar, məcburi nüsxələrin alınması, abunə, bağışlama və vərəsəlik əsasında miras qalmış nəşrlərin verilməsi, habelə beynəlxalq və ölkədaxili
kitab mübadiləsi yolu ilə təmin edilir.
Bu qanuna əsasən Milli Kitabxana, qanunvericilik və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının kitabxanaları, respublika əhəmiyyətli elmi-sahəvi kitabxanalar və Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada ölkədə nəşr edilən çap məhsullarının məcburi nüsxələrini almaq hüququna malikdir.
Dövlət və qeyri-dövlət nəşriyyatları, nəşriyyat fəaliyyəti ilə məşğul olan
poliqrafiya müəssisələri və digər hüquqi şəxslər tərəfindən buraxılan çap məhsullarından Milli Kitabxanaya 4 pulsuz məcburi nüsxə, qanunvericilik və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının kitabxanalarına, respublika əhəmiyyətli elmi sahəvi kitabxanalara, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasına və Bakı Dövlət Universiteti kitabxanasının profilinə uyğun
olaraq 2 pulsuz məcburi nüsxə, Azərbaycan Respublikasında nəşr olunan bütün
qəzet və jurnal redaksiyaları isə 2 pulsuz məcburi nüsxə göndərməlidirlər” (2).
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Qanundan əlavə bu haqda “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nda da
“kitab nəşri, yayımı və fond komplektləşdirmə işini tənzimləyən, maraqlı tərəflərin mənafeyini ifadə edən “müəllif-nəşriyyat-kitabxana-oxucu” mexanizminin və infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi” xüsusi olaraq qeyd edilmişdir.
Göründüyü kimi məcburi nüsxələr haqqında xüsusi müddəalar müəyyən
olunmuşdur. 2016-cı ildə Milli Kitabxana elə həmin ildə çap məhsullarının
milli arxiv fondunun yaradılması işini daha da təkmilləşdirmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı 20 oktyabr 2015-ci il tarixli Qanun ilə əlaqədar olaraq nəşriyyat və poliqrafiya müəssisələrinə, qəzet və jurnalların baş redaktorlarına məktubla müraciət etmişdir.
Bundan əlavə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirinin
müavini Ədalət Vəliyevin nəşriyyatlara da məcburi nüsxələr haqqında məktubu
ünvanlanmışdır. Bu təşəbbüslərə cavab olaraq 12 müxtəlif nəşriyyat və iki təhsil müəssisənin nəşriyyatı kitabxanaya məcburi nüsxə təqdim etmişdir.
İlin sonunda isə məktublarla əlaqədar nəticələr araşdırılmış və məlum olmuşdur ki, bəzi nəşriyyat və qəzet redaksiyaları məcburi nüsxələrin verilməsindən imtina etmişdir. Bəziləri isə yalnız ödənişli olaraq məcburi nüsxələri verməyə razılıq vermişdir. Bir neçə nəşriyyatın isə ünvanı müəmmalı qalmışdır.
Həmçinin nəşriyyatlarla əlaqədar müxtəlif problemlər meydana çıxmışdır.
Hələ ki, ölkəmizdə bütün nəşriyyatların çap məhsullarına nəzarət edən,
onları qeydə alan rəsmi bir dövlət qurumu qeyri-mövcuddur və məcburi nüsxələr tam şəkildə kitabxanalara gəlib çıxmır.
Prezidentin 2016-cı il 15 fevral tarixli fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” 2015-ci il 29 dekabr
tarixli 96-VQ nömrəli Qanunun tətbiqi barədə fərmanı məcburi nüsxələrin alınmasında dönüş yaratmışdır və bu statistik göstəricilərdə öz əksini tapmaqdadır. 2016cı ildə kitabxanamıza 14251 nüsxə kitab və kitabça daxil olmuşdur ki, bunlardan
8239 nüsxəsi nəşriyyatlardan əldə olunmuşdur. Lakin nəzərə alsaq ki, ölkəmizdə
300-dən artıq nəşriyyat fəaliyyət göstərir və kitabxanamız təkcə 2016-cı ilin avqust
ayından etibarən 89 nəşriyyata rəsmi qaydada məktubla müraciət etmişdir, o zaman bunun çox aşağı göstərici olduğunu müəyyən etmiş olarıq.
Kitabların nəşriyyatlardan kitabxanalara və öz oxucusuna çatdırılması günümüzdə öz həllini gözləyən mühüm problemlərdən biridir. Bu problemin həlli
istiqamətində bir sıra işlər görmək mümkündür. Lakin bu işlərin də problemi
kökündən həll edə biləcəyi sual altında qalmaqdadır.
Bu məsələnin həlli istiqamətində nəşriyyatların müəlliflər ilə müqavilə imzalaması kiçik bir addım ola bilər. Əksər hallarda nəşriyyatlar müəlliflər ilə çap
haqqında müqavilə imzalamaqda maraq göstərmirlər. Müqavilənin imzalanması icbari formada həyata keçirilərsə məcburi nüsxə haqqında müqaviləyə xüsusi
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bənd daxil etmək, yaxud ilk addım kimi nəşr zamanı məcburi nüsxə haqqında
müəllif ilə razılıq əldə olunmalıdır və bu müddəanın qeydi-şərtsiz bütün nəşriyyatlarda tətbiq olunması müəllifləri seçim qarşısında qoymaz.
Digər bir çıxış yolu hesab etdiyimiz məsələ yenə müəlliflərdən asılıdır.
Milli Kitabxana müəllif hüquqlarını qoruduğu üçün bu nüsxələr qanunla müəyyən edilmiş 4 ədəd olmasa belə o nəşrlərin elektron daşıyıcıda kitabxanaya təqdim edilməsi icbari formada həyata keçirilməlidir. Burada kitabın satışına da
heç bir xələl gətirməmək mümkündür. Belə ki, kitabxanada lokal şəraitdə yerləşdirilmiş kitabın surətinin çıxarılması (kitabxana və müəllif ilə razılaşdırılmış
şəkildə və oxucu kontingenti nəzərə alınaraq), yaxud kitabın elektron şəbəkədə
satışı, pullu istifadəsi də müəllifə maddi gəlir təmin edəcəkdir.
Kitabxanalar bütün dövrlərin aynasıdır. Həmçinin ölkənin maddi-mənəvi
bazasıdır ki, heç bir maneəsiz onun fondunun tam komplektləşdirilməsinə şərait yaradılmalıdır. Burada başlıca rolu nəşriyyatlar oynamalıdır. Buna görə də
ilk olaraq ölkədə nə qədər nəşriyyatın fəaliyyət göstərdiyi və onların cari nəşrlərinin tam siyahısı rəsmi qaydada Milli Kitabxanaya təqdim edilməlidir. Kitabxana yaxud digər bir dövlət qurumu nəşriyyatların çap etdikləri kitabları kitabxanaların qəbul etməsi işlərinə ciddi formada nəzarət etməlidir.
Son olaraq qeyd edək ki, məcburi nüsxələr haqqında hər nə qədər qanuni
nəzarətlər yerinə yetirilsə də yenə də bu qanunlardan yayınmaq mümkündür.
Buna görə də aidiyyatı vətəndaşlar xalqın, ölkənin mənəvi mirasının sistemli
şəkildə komplektləşdirilərək gələcək nəslə ötürülməsində öz vicdanı, arzu və
istəyi ilə iştirak etməlidir.
Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü
illərdə inkişafı üzrə Dövlət proqramı /Kitabxana işinə dair rəsmi sənədlər: (Qanun
və qanun qüvvəli normativ hüquqlu sənədlər toplusu).- Bakı, 2015.- s.103
2. Azərbaycan Milli Kitabxanasının 2016-cı il hesabatı.
3. http://www.e-qanun.az/framework/5041

Роль издательств в комплектовании библиотек
Резюме: В статье рассказывается о проблеме обязательных экземпляр
существующих между библиотеками и издательств.
Ключевые слова: библиотека, издательство, обязательная копия,
Национальная библиотека
The role of publishers in the acquisition of libraries
Abstract: In the article circulation about the problem existing obligatory
copies between libraries and publishers.
Key words: library,publishing, mandatory copy, National Library
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Təranə Rüstəmova,
AMEA Əlyazmalar İnstitutunun doktorantı,
AMEA MEK-nın baş biblioqrafı
terane.mirzeyeva.rustemova@gmail.com
TARİXŞÜNAS ZİYA BÜNYADOVUN “AZƏRBAYCAN VII-IX
ƏSRLƏRDƏ” ADLI KİTABI NEFT HAQQINDA MƏNBƏ KİMİ
(Məruzənin tezisi)
Xülasə: Məruzədə Azərbaycanın, xüsusilə də Bakı və Bakı ətrafı rayonların neft qaynaqları haqqında və s. məlumatlar verilmişdir.
Açar sözlər: Azərbaycan nefti, neft tarixi, ərəb səyyahları, ərəb mənbələri
Tarixin müxtəlif dövrlərdə işğallara məruz qalmış Azərbaycan Dövlətinin
təbii sərvətlərinin talan olunması ilə yanaşı onun maddi-mədəni qaynaqlarının
da məhv edilməsi daim düşmənlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bunun nəticəsində də qədim və zəngin dövlətçilik tarixinə malik olan bütöv Azərbaycan
haqqında məlumatların əksəriyyəti ya məhv edilmiş, ya da gizli arxivlərdə saxlanılaraq istifadəsinə qadağalar qoyulmuşdur. Lakin millətini, dövlətinin mənafeyini hər şeydən üstün tutan tarixçilərimiz olmuşdur ki, onlar gərgin əməkləri
sayəsində bu tarixi qaynaqları öyrənərək həqiqi tariximizi üzə çıxartamağa çalışmışlar.
Belə tarixçilərdən biri də dünya şöhrətli tarixşünas alim, akademik Ziya
Bünyadovdur. Z.Bünyadovun zəngin elmi irsi içərisində “Azərbaycan VII-IX
əsrlərdə” adlı kitabı xüsusi elmi və tarixi əhəmiyyətə malikdir. Kitabda Azərbaycanın VII əsrdən başlayaraq ərəblər tərəfindən işğal edilməsi ilk dəfə olaraq
məhz Z.Bünyadov tərəfindən araşdırılmışdır. Kitab o dövrün xronoloji tarixini
əhatə etməklə yanaşı, çoxsaylı qədim mənbələrin tədqiq edilib öyrənilməsi baxımından da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Diqqət çəkən məqamlardan biri də kitabda Azərbaycanın, xüsusilə də Bakı və Bakı ətrafı rayonların neft qaynaqları
haqqında məlumaları əldə etmək mümkündür. Həmin məlumatlar əsasən ərəb
müəlliflərinin əsərlərində daha çox rast gəlinir. Məsələn, Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Cərir ət-Təbərinin "Tarix ərrüsul və-1-müluk" ("Peyğəmbərlərin və
padşahların tarixi"); Əbu-l-Abbas Əhməd ibn Yəhya ibn Cabir əl-Bəlazurinin
"Kitab fütuh-əl-buldan" ("Ölkələrin fəthi kitabı"); İzzəddin Əbü-l-Həsən Əli
ibn Məhəmməd ibn əl-Əsirin "əl-Kamil fıt-tarix" ("Tarixə dair mükəmməl
məcmuə"); Əhməd ibn Əbu Yəqub ibn Cəfər əl-Yəqubinin "Tarix"; Əbü1-Hə200
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sən Əli ibn əl-Hüseyn ibn Əli əl-Məsudinin "Mürüc əz-zəhəb və məadin əlcəvahir" ("Qızıltəmizləmə yerləri və əlvan daş mədənləri"), "Kitab ət-tənbih və-lişrəf” ("Xəbərdarlıq və təkrar yoxlama kitabı"); Əbü-1-Qasim Übəydullah ibn
Abdullah ibn Xordadbehin "Kitab əl-məsalik və-1-məmalik" ("Yollar və dövlətlər haqqında kitab"); Əbu İshaq İbrahim ibn Məhəmməd əl-Fərnan əl-İstəxrinin "Kitab məsalik əl-məmalik" ("Dövlətlərin yolları haqqında kitab"); İbn
Havqəlin "Kitab əl-məsalik və-1-mətnalik", yaxud "Kitab surət əl-ard"; Şəmsəddin Əbu Abdullah Məhəmməd ibn Əbu Bəkr əl-Müqəddəsinin "Əhsən ət-təqasim fı mərifət əl-əqalim" ("İqlimləri dərk etmək üçün ən yaxşı bölgü"); Əbu
Bəkr Əhməd ibn Məhəmməd ibn İshaq ibn əl-Fəqih əl-Həmədaninin "Kitab əlbuldan" ("Ölkələr haqqında kitab"), yaxud "Kitab əxbar əl-buldan" ("Ölkələr
haqqında hekayələr kitabı"); Əbu Əli Əhməd ibn Rustanın "Kitab əl-əlak ənnəfisə" ("Qiymətli sərvətlər kitabı"); Arami Əbü-1-Fərəc Kudama ibn Cəfər əlKatib əl-Bağdadinin "Kitab əl-xərac və sənət əl-kitabə" ("Xərac və katiblik sənəti haqqında kitab"); Yaqut ibn Abdullah ər-Rumi əl-Həməvinin "Mu'cəm əlbuldan" ("Ölkələrin əlifba sırası ilə siyahısı") adlı əsərləri Azərbaycanın neftinə
aid faydalı mənbələrdir.
Ədəbiyyat
1. Bünyadov Z. Azərbaycan VII-IX əsrlərdə.– Bakı, 1995.

Книга Зия Бунядова «Азербайджан
в VII-IX веках» как источник о нефти
Резюме: В статье рассматриваются предоставлена информация
нефтяные ресурсы Азербайджана, особенно Баку и нефтяные ресурсы
прилегающих районов Баку и так далее.
Ключевые слова: Азербайджанский нефть, история нефти, Арабские
путешественники, арабские источники
The book Ziya Bunyadov's "Azerbaijan at the VII-IX centuries"
as source about oil
Abstract: At the article was provided information about oil resources of
Azerbaijan, especially oil resources Baku and of the surrounding regions of
Baku and etc.
Key words: Azerbaijan oil, oil history, Arabian travelers, Arabic sources
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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 ad, 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, отчество, 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
E-mail: elmi_tedqiqat@anl.az
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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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