ELEKTRON KİTABXANADAN İSTİFADƏ
QAYDALARI
Elektron Kitabxanamız Milli kitabxananın fondunda olan
milli ədəbiyyat nümunələrinin elektron versiyalarını
hazırlayaraq müvafiq bazalarda yerləşdirmək, həmin
resurslardan oxucuların istifadəsini “Müəlliflik hüququ və
əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununu çərçivəsində təmin etməklə yaradılır və ənənəvi
kitabxana xidmətini ifa edir.
Elektron Kitabxananın resursları saytımızın həm əlifbaya
uyğun (müəllifin soyadına görə əlifba, əgər müəlliflər toplu
olarsa, sərlövhəyə görə əlifba), həm də müvafiq elm
sahəsinə uyğun səhifələrdə (Humanitar elmlər, Texniki
elmlər, təbiət elmləri…), eyni zamanda “Qədim ədəbiyyat”,
“Musiqi ədəbiyyatı”, “Mikrofilmləşdirilmiş ədəbiyyat”,
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ‘Azərbaycan
dilində
latin qrafikasi ilə kütləvi nəşrlərin həyata
keçirilməsi haqqında’ Sərəncamı ilə çap olunmuş
kitablar” adlı Elektron Məlumat Bazasılarında Azərbaycan,
rus və ingilis dillərində yerləşdirilir. Elektron qəzet və
jurnallar isə Elektron Kitabxananın “Dövri və ardı davam
edən nəşrlər” adlı Elektron Məlumat Bazasısında
yerləşdirilir.
“Saytın Elektron məlumat bazası” adlı səhifəsində
Respublikanın özəl günləri, Qarabağ müharibəsi, 20 yanvar,
31mart və Xocalı soyqırımları haqqında, həmçinin görkəmli
şəxslər haqqında məlumat bazaları yerləşdirilmişdir.
Qeyd edək ki, müəllifin razılığı (ərizəsi) olmayan elektron
kitablar kitabxanada ədəbiyyat qıtlığı problemini həll etmək,
eləcə də ədəbiyyatın mühafizəsini təmin etmək məqsədilə
yaradılıb.
Beləliklə nəzərinizə çatdırırıq ki, “Müəlliflik hüququ və

əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan
Respublikası
Qanununa əsasən müəllifin razılığı (ərizəsi) olmayan
elektron kitablardan, o cümlədən nəşr ilinə, ölkə üçün
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə “Qədim ədəbiyyat”
adlı Elektron bazasının elektron resurslarından yalnız Milli
kitabxananın “Lokal şəbəkədən istifadə üzrə oxu zalı”nda
istifadə etmək olar. Həmin resurslara bu barədə məlumat
qoyulur.
Onu da qeyd edək ki, Elektron Kitabxanadakı kitablarımızı
oxuya bilmək üçün istifadəçinin kompüterində Adobe
Reader və ya WinRAR proqramlarının olması vacibdir.
Çünki bu proqramlar olmadan
elektron
kitabların
açılması mümkün deyil. Bunları nəzərə alaraq biz ehtiyacı
olanlar üçün saytımızın Elektron Kitabxana səhifəsində adı
çəkilən proqramları yükləmələri üçün imkanlar yaratmışıq.
İstifadəçilərin bu proqramları yükləmələri üçün səhifənin
aşağı (ortadan) hissəsində yerləşdirilmiş Adobe Reader və
WinRAR proqramlarının kiçik şəkillərindən istifadə etmək
(onlara tıklamaq və s...) lazımdır.
QEYD: Səhifədə axtarış aparmaq üçün klaviaturanın qısayol
axtarış funksiyalarından - "F3" və ya "Ctrl+F" düymələrndən
istifadə etmək olar.

