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“Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs 

bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ona görə də kitab-

xanaya daimi hörmət xalqımızın mədəniyyətini nümayiş etdi-

rən amillərdən biridir.” 
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KĠTABXANAġÜNASLIĞIN AKTUAL PROBLEMLƏRĠ 

 

Kərim Tahirov 

Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi, professor 

ktahirov@anl.az 

 

 

GƏLƏCƏYƏ ÇAĞIRIġ VƏ KĠTABXANA FƏALĠYYƏTĠNĠN ƏSAS 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ: PRĠORĠTETLƏR VƏ PERSPEKTĠVLƏR 

 

Açar sözlər: İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları, “Azərbaycan Respublikasın-

da kitabxana-informasiya sahəsinin inkişafına dair Dövlət Proqramı”, elektron kataloq, elek-

tron kitabxana, virtual kitabxana xidməti, kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması, Avto-

matlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sisteminin (ALİSA), Azərbaycan mətbuatının və nəşr 

məhsullarının arxiv fondu, “Kitabxana işi haqqında” və “Nəşriyyat işi haqqında” Azərbay-

can Respublikası Qanunları, Tədris Mərkəzi, beynəlxalq əlaqələr, Azərbaycan güşələri, virtu-

al oxu zalları, gələcəyə çağırış, kitabxanaçılıq elmi, tədrisi və təcrübəsi, tədrislə təcrübənin 

əlaqəsi və s. 

 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş, müs-

təqil və suveren Azərbaycan Respublikası Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti dövründə sosi-

al-iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsində misli görünməmiş uğurlar qazanmışdır. 

Azərbaycan bu gün özünün sürətli inkişaf dövrünü yaşayır. Cənab İlham Əliyevin rəh-

bərliyi ilə və bilavasitə iştirakı ilə həyata keçirilən çoxsahəli islahatlar kursu, ölkə iqtisadiy-

yatının kompleks şəkildə inkişafını nəzərdə tutan dövlət proqramlarının icrası ölkəmizin müa-

sir dövrün tələblərinə uyğun bir şəkildə yeni sosial-iqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoyduğunu 

göstərir. 

Ölkə başçısı İlham Əliyev cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasının, gələcək inkişafının 

perspektivlərinin İKT ilə bilavasitə bağlı olduğunu vurğulamışdır. Bu gün İKT-dən istifadə 

edilməsi fərdi biliklərin ictimailəşməsi - kollektiv təfəkkürün formalaşması üçün misilsiz im-

kanlar yaradır, biliklərə və informasiyaya əsaslanan yeni tipli cəmiyyəti formalaşdırır. 

Son illər Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin qurulması istiqamətində görülən işlər 

sırasında kitabxana işinin təşkili, idarə edilməsi, xüsusən oxuculara informasiya xidmətində 

formalaşmış iş üsullarına, kitabxana fondlarının komplektləşdirilməsinə, müasir texnologiya-

ların tətbiq edilməsinə başlanması, dövlətimizin kitabxana işi sahəsindəki siyasətinin prioritet 

istiqamətinə çevrilmişdir.  

İnformasiyalı cəmiyyət şəraitində ölkəmizdə kitabxana işinin inkişafının əsas prioritet 

istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 sentyabr 

2008-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq olunmuş ―Azərbaycan Respublikasında kitabxana-infor-

masiya sahəsinin inkişafına dair Dövlət Proqramı‖ mühüm rol oynamışdır. Bu Proqramın ic-

rası kitabxanaların maddi-texniki bazasının xeyli möhkəmlənməsinə, onların işinin müasir 
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dövrün tələblərinə uyğun qurulmasına, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təchiz 

olunmasına, elektron kataloq və elektron kitabxanaların yaradılmasına, oxuculara kitabxana 

xidmətinin tamamilə yenidən qurulmasına və ayrı-ayrı kitabxana proseslərinin avtomatlaşdı-

rılmasına şərait yaratmışdır. 

Bu gün cəsarətlə deyə bilərik ki, Azərbaycan kitabxanaçılığının önündə gedən iri kitab-

xanalarda – Azərbaycan Milli Kitabxanasında, AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında, 

BDU-nun və ADA Universitetinin Elmi kitabxanalarında, Xəzər Universitetinin, Dillər Uni-

versitetinin, Biznes Universitetinin, Tibb Universitetinin və İqtisad Universitetinin kitabxana-

larında, bir sıra şəhər və rayon mərkəzi kitabxanalarında İKT texnologiyalarının tətbiqi ilə 

oxuculara xidmət işi yüksək səviyyədə qurulmuşdur. İndi qarşıda duran əsas vəzifə əldə olu-

nanlarla kifayətlənməmək və gələcək perspektivlərin müəyyənləşdirilməsindən ibarət olmalı-

dır. 

―Kitabxanaçılıq-informasiya elmi: tədris və təcrübədə yeni çağrışlar‖ dedikdə nə başa 

düşülməlidir? Bütövlükdə kitabxanaçılıq elmi təcrübi elmdir və həmişə təcrübə nəzəriyyəni 

qabaqlayır və müəyyən mənada onu öz ardınca aparır və buna görə də kitabxanaların təcrübə-

sindən doğan problemlər daima gələcəyə çağırışlarla səciyyələnir. Nədir bu çağırışlar? Bunlar 

ilk növbədə kitabxanaların təcrübi fəaliyyətini tənzimləyən normativ hüquqi aktların müasir 

kitabxana təcrübəsinin normal işləyib fəaliyyət göstərməsini stimullaşdırması faktorudur. 

Belə ki, kitabxana təcrübəsində yeni iş üsullarının və yeni texnologiyaların tətbiqi normativ-

hüququ bazanın mütəhərrikliyini və yaxud onun ən qısa zamanda yenilənməsini tələb edir. Bi-

zim ―Kitabxana işi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanunu 90-cı illərin əvvəllərində iş-

lənib hazırlanmışdır və təbii ki, orada bu gün kitabxanalarımızın ən vacib atributuna çevrilmiş 

İNTERNET, İNTRANET, elektron kataloq, elektron kitabxana, virtual kitabxana xidməti, 

elektron-məlumat bazaları, Avtomatlaşdırılmış kitabxana sistemi, elektron resurs və s. termin-

lər ola bilməzdi. Amma bu gün kitabxanaları bu terminlərsiz və bu proseslərsiz qətiyyən tə-

səvvür etmək mümkün deyildir. Digər tərəfdən kitabxanalar hüquqi dövlətdə müvafiq norma-

tiv-hüquqi baza olmadan problemlərsiz fəaliyyət göstərə bilmirlər. Oxuculara virtual xidmət, 

çap əsərlərinin tammətnli resurslarının yaradılması, bu resurslardan qlobal internet vasitəsilə 

istifadənin təşkili məsələləri normativ hüquqi əsaslandırmalar tələb edir. 90-cı illərdə qəbul 

olunmuş ―Kitabxana işi haqqında‖ Qanuna müvafiq olaraq həmin vaxtda təkcə Milli Kitabxa-

naya dair 5 normativ sənəd qəbul olunmuşdur ki, bu gün həmin kitabxana onlara əsaslanaraq 

müasir dövrün tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərə bilməz. 

Son illərdə Milli Kitabxananın fəaliyyətinin əsas prioritetlərindən biri də informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi ilə oxuculara kitabxana xidmətinin bütün proseslərinin avtomatlaş-

dırılmasından ibarət olmuşdur. Bu vəzifə demək olar ki, tamamilə yerinə yetirilmiş və xidmət-

lə əlaqədar bütün proseslər-oxucuların qeydiyyatı, nəzarət-buraxılış məntəqəsi, kitabların 

elektron kataloq üzrə axtarışı və birbaşa kitab fonduna sifarişlərin verilməsi, zallarda kitabla-

rın oxuculara verilməsi və geri qaytarılması prosesləri, kitabların kitabxanadan qeyri-qanuni 

yollarla çıxarılmasının qarşısının alınması, oxucuların yaşayış və iş yerlərindən kitabların əv-

vəlcədən virtual sifarişi, onlayn biblioqrafik və metodik xidmət və s. proseslər tam avtomat-

laşdırılmışdır. 
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Son dövrlərdə oxuculara göstərilən elektron xidmətlərin əhatə dairəsinin və keyfiyyə-

tinin genişləndirilməsinə də ciddi diqqət yetirilir. Belə ki, 2010-cu ildən yeni virtual biblioqra-

fik və kitabxana xidmətləri təcrübəyə tətbiq olunmuşdur və bu yolla çoxlu sayda oxucuların 

sorğuları məsafədən keyfiyyətli şəkildə ödənilir və onların müxtəlif xarakterli biblioqrafik və 

faktoqrafik sorğular üçün vaxt itirərək kitabxanaya gəlmələrinə ehtiyac qalmır. Kitabxananın 

elektron kataloqu təkmilləşdirilmiş, ‖Virtua‖ AKİS-inin ən son nailiyyətlərini özündə əks et-

dirən, daha təkmil interfeysə və mütəhərrik imkanlara malik yeni CAMO adlı proqramın alı-

naraq tətbiq olunması nəticəsində oxuculara elektron kataloqdan birbaşa kitab fondlarına kitab 

sifariş edə bilmək imkanları yaradılmışdır və hazırda heç bir əlavə blank doldurmadan birbaşa 

elektron kataloqdan sifariş modulu tətbiq olunur.  

Elektron kitabxananın təkmilləşdirilməsi məqsədilə Milli Kitabxana tərəfindən xüsusi 

proqram hazırlanmış, bu proqram vasitəsilə kitabların ―pdf‖ formatda hazırlanmış elektron 

versiyalarına milli kitabxananın holoqramı vurulur, elektron resurs kodlaşdırılır ki, bu da 

elektron kitabxanada yerləşdirdirilmiş və müəllif hüquqları qorunan nəşrlərin surətlərinin 

çıxarılmasına, elektron daşıyıcılarına köçürülməsinə imkan vermir. Hazırda ümumilikdə elek-

tron kitabxananın məlumat bazasında 126.323 elektron resurs (kitab, dövri mətbuat material-

ları və not nəşrləri) vardır və cari ildə onların əksəriyyəti oxucular üçün açıq olacaqdır. 2015-

ci ildən Milli Kitabxana Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri cənab 

Əbülfəs Qarayevin təşəbbüsü ilə Nazirliklə Milli Kitabxananın birgə layihəsi əsasında işlənib 

hazırlanan, ilk orijinal milli avtomatlaşdırılmış sistem hesab edilən və innovasiya texnologi-

yalarının kitabxana işinə tətbiqinin müasir tələblərinə tam cavab verən Avtomatlaşdırılmış Ki-

tabxana İnformasiya Sisteminin (ALİSA) nazirlik sistemindəki bütün mərkəzi kitabxanalarda 

tətbiqi işlərini həyata keçirməyə başlamışdır. İlk növbədə kitabxanamızın Treninq Mərkəzin-

də 8 avtomatlaşdırılmış iş yerləri yaradılaraq region kitabxanaçılarına ALİSA proqramının və 

bütün dünyada geniş tətbiq olunan ―MARK-21‖ formatının öyrədilməsi üzrə treninqlərə baş-

lanmışdır. 3 ay müddətində respublikamızın bütün regionlarındakı və Bakı şəhərindəki 72 

Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (MKS) mütəxəssisləri treninqlərdən keçərək yerlərdə 

birbaşa işə başlamışlar. Hazırda Milli Kitabxananın və ALİSA-nı hazırlayan ―Ultra Compu-

ters‖ şirkətinin mütəxəssisləri ilə birlikdə yerlərdə bu proqramın tətbiqi işləri uğurla davam et-

dirilir. 

Digər bir ciddi məsələ isə Azərbaycan mətbuatının və nəşr məhsullarının arxiv fondu-

nun yaradılması işidir və bu gün obrazlı desək, ―havadan asılı vəziyyətdə‖, ‖allah umüdinə‖ 

qalmış bu çox vacib işi lazımi səviyyədə təşkil edən bir qurum yoxdur. Bu gün ölkə ərazisində 

dərc olunan çap məhsullarının dövlət qeydiyyatı və statistikası aparılmır. Bir vaxtlar bu işlər 

Dövlət Kitab Palatası tərəfindən icra olunurdu, lakin 2000-ci ildə Palata ləğv olunduqdan son-

ra ölkə nəşr məhsullarının dövlət qeydiyyatı və kitab statistikasının aparılması işi dayandırıl-

mışdır. Bəs biz gələcək nəsillərə nə əmanət edəcəyik, onlara nə cavab verəcəyik, elmi tədqi-

qatlarımızı hansı statistika əsasında aparacağıq? Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və 

kitabşünaslıq elmnin inkişafında əhəmiyyətli rol oynayan bu materialları biz və gələcək nəsil-

lər haradan əldə edəcəklər? Məncə bu barədə həyəcan təbili çalmağın vaxtı çoxdan çatmışdır. 

―Kitabxana işi haqqında‖ və ―Nəşriyyat işi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası qanun-

larının müvafiq maddələrinə əsasən pulsuz məcburi nüsxələri Milli Kitabxanaya göndərmə-
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mələri səbəbindən kitab və mətbuat materiallarımızın arxiv fondu tam şəkildə yaradıla bilmir. 

Buna görə də 2015-ci ildə Milli Kitabxana Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Tu-

rizm Nazirliyi ilə birlikdə Milli Məclis, Nazirlər Kabineti, Prezident Administrasiyası qarşı-

sında məsələ qaldıraraq ―Kitabxana işi haqqında‖ qanunun müvafiq maddəsinin tələblərini 

pozan nəşriyyatlara, qəzet və jurnal redaksiyalarına qarşı sanksiyaların tətbiq olunması barədə 

təklif vermişdir. 

Nəticədə 20 oktyabr 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyev tərəfindən müvafiq Qanun imzalanmışdır. Bu qanunla ‖İnzibati Xətalar Məcəlləsi‖nə 

yeni 392-ci maddə əlavə edilmişdir və bu maddəyə əsasən ―Kitabxana işi haqqında‖ qanunun 

müvafiq maddəsinin tələblərini pozan nəşriyyatlara, poliqrafiya müəssisələrinə, hüquqi şəxs-

lərə, qəzet və jurnal redaksiyalarına qarşı sanksiyalar tətbiq olunmuşdur (vəzifəli şəxslərə qar-

şı-100 azn, hüquqi şəxslərə qarşı-500 azn).  

Kitabxanaşünaslıq və informasiya elminin tədrisi ilə təcrübə biri-birindən ayrı düşmüş-

dür, elmlə, tədrislə təcrübənin əlaqəsi çox zəifdir. Mən çıxışımın əvvəlində qeyd etdim ki, ki-

tabxanaçılıq təcrübü elmdir, bu sahədə təcrübə həmişə elmdən qabaqda gedir. Amma bu el-

min tədrisi təcrübə ilə zəif əlaqələndirilir, tələbələrin tədris təcrübələrinə çox az yer verilir, 

ona görə də universiteti bitirib işə qəbul olunmaq üçün müraciət edən məzunlar sadə və primi-

tiv suallara cavab verə bilmirlər, istehsalatdan xəbərləri olmur. Mənə elə gəlir ki, respublika-

mızın bir sıra universitetlərinin təcrübəsindən (məsələn, İnşaat universitetinin) bəhrələnərək 

Milli Kitabxanada və digər iri kitabxanalarda universitetlərin ixtisas kafedralarının filialları-

nın yaradılmasının vaxtı çoxdan çatmışdır. Gəlin etiraf edək ki, bu gün təcrübi dərslər müasir 

tipli avadanlıqlarla təchiz olunmuş baza müəssisələrdə keçirilməlidir, auditoriyalarda keçirilən 

təcrübi dəslərin, məşğələlərin effekti çox az olur. 

Milli Kitabxana olaraq bizim üçün mütəxəssis kadr hazırlayan hər iki universitet üçün 

bu imkanları yaratmağa hazırıq və gələcəkdə bizim kitabxanada işləyəcək mütəxəssislərin bi-

lik səviyyələrinin yüksək olmasında maraqlıyıq. Bu gün səriştəli, bilikli və öz ixtisasını gözəl 

bilən ali ixtisas təhsilli mütəxəssislərə hər yerdə ehtiyac var, kitabxanalarımızın kadr potensia-

lı yeniləşməlidir, cavanlaşmalıdır. Uğurlu, səriştəli kadr hazırlığının bünövrəsi kitabxanaçilıq-

informasiya sahəsində elmin, tədrisin və təcrübənin birliyində və uzlaşmasındadır. Həm 

BDU-nun Kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsində fəaliyyət göstərən kafedraların və həm 

də Mədəniyyət və İncəsənət universitetinin müvafiq kafedrasının filiallarının Milli Kitabxana-

da təşkili təklifini hər iki universitetin rəhbərliyinin diqqətinə çatdırıram. 

Kitabxana işinin tədris və təcrübəsində gələcəyə çağırışın əsas istiqamətlərindən biri də 

kitabxana işçilərinin fasiləsiz və davamlı təhsilinin təşkilindən ibarətdir. Bu gün müasir texno-

logiyalardan baş çıxaran səriştəli kadrların çatışmazlığı mövcud kadr potensialının bilik və 

vərdişlərinin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmasına ciddi ehtiyac yaranmışdır. İri 

kitabxanalarda bu məsələlər Treninq mərkəzlərinin təşkili və xarici ölkələrin qabaqcıl təcrü-

bəsinin öyrənilməsi yolları ilə həyata keçirilir. 

Azərbaycan Milli Kitabxanasında yaradılan Tədris Mərkəzi müasir texnologiyaların ki-

tabxana işinə tətbiqi ilə əlaqədar təcrübəli mütəxəssislərin trener qismində cəlb olunmasından 

və eləcə də xarici trenerlərin gücündən istifadə edərək müxtəlif mövzular üzrə treninqlər təş-

kil edir. Tədris Mərkəzində 8 avtomatlaşdırılmış iş yerləri təşkil olunmuşdur və mərkəz on-
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layn video konfransların keçirilməsinə imkan verən müasir tipli proyektor aparatı və elektron 

lövhələrlə təchiz olunmuşdur.  

Gələcəyə çağırışın əsas istiqamətlərindən biri də xarici ölkələrin milli kitabxanalarının 

qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsi və təcrübədə tətbiqindən ibarətdir. Bu məqsədlə Milli Ki-

tabxana beynəlxalq əlaqələrini ildən-ilə genişlənmişdir. Kitabxanamız artıq dünyanın 34 ölkə-

sinin milli kitabxanaları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalamışdır və onlar 

müvəffəqiyyətlə icra olunur. Qarşılıqlı beynəlxalq kitab və informasiya mübadiləsi, elektron 

resurslardan ikitərəfli istifadənin təşkili, mütəxəssislərin təcrübə mübadiləsi, qarşılıqlı beynəl-

xalq tədbirlərin keçirilməsi, ötən əsrlərdə çap olunmuş ölkələrə dair nəşr materiallarının qarşı-

lıqlı mübadiləsi imzalanan memorandumların əhəmiyyətli nəticələri hesab oluna bilər. Təkcə 

ötən il ərzində beynəlxalq kitab mübadiləsi yolu ilə Milli Kitabxana xarici ölkələrin milli ki-

tabxanalarına, müxtəlif təşkilatlara, beynəlxalq kitab sərgilərinə, Azərbaycanın xarici ölkələr-

dəki səfirliklərinə və b. xarici təşkilatlara 18 036 nüsxə kitab verilmişdir.  

Milli Kitabxananın yerinə yetirdiyi ən vacib missiyalardan biri də Azərbaycan həqiqət-

lərinin ölkə xaricində daha geniş təbliğində fəal iştirak etməkdən ibarətdir. Milli Kitabxana 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə hər il 10-dan artıq beynəlxalq kitab sərgisində - 

Frankfurt, London, Tehran, İstanbul, Turin, Moskva, Praqa, Qahirə, Budapeşt və s. Azərbay-

cana dair zəngin ekspozisiyalarla iştirak etmişdir. Dünyanın 60-dan artıq milli kitabxanasına, 

səfirliklərə, universitetərə və digər təşkilatlara 7 min nüsxədən artıq Azərbaycanın tarixinə, 

mədəniyyətinə, iqtisadiyyatına, daxili və xarici siyasətinə, Dağlıq Qarabağ məsələsinə və s. 

dair müxtəlif kitablar göndərilmişdir. 

Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən xarici ölkə milli kitabxanalarında Azərbaycana 

dair guşələrin və bu guşələrdə Milli Kitabxananın virtual oxu zallarının yaradılması işlərinə 

artıq başlanılmışdır. Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan və Qırğızıstanın Milli Kitabxanaları ilə bu 

barədə razılıq əldə olunmuşdur. Xarici milli kitabxanalarda Azərbaycan guşələrinin yaradıl-

ması və virtual oxu zallarının təşkili işlərinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 

İlham Əliyevin Azərbaycan həqiqətlərinin, reallıqlarının, uğurli iqtisadi quruculuq işlərimizin 

ölkə xaricində daha geniş təbliğinin vacibliyinə dair göstərişinə müvfiq olaraq Azərbaycan 

Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəs Qarayevin tövsiyyəsi ilə başlanılmış-

dır. Bununla da xarici ölkə vətəndaşlarının və xaricdə yaşayan azərbaycanlıların informasiya 

resurslarımıza birbaşa girişi təmin olunacaqdır.  

Kitabxanaçılıq və informasiya elmi, tədris və təcrübədə gələcəyə çağırışların əsas məq-

sədi və qayəsi kitabxanaçılıq elminin, tədrisinin və təcrübəsinin müasir dövrün tələblərinə 

uyğun yenidən qurulasına yönəldilən birgə tədbirlərin həyata keçirilməsini tələb edən kom-

pleks proqramların işlənib hazırlanmasını və icrasını ön plana çıxarır. Kitabxana sahəsində 

elmin, tədrisin və təcrübənin sıx əlaqələndirilməsi və bu sahədə uzlaşdırılmış siyasətin həyata 

keçirilməsi bu gün xüsusilə vacibdir. 
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ELEKTRON KĠTABXANALARIN ĠNKĠġAFI:  

PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTĠVLƏR 

 

Açar sözlər: informasiya texnologiyaları, kompüter, rəqəmli format, məlumat bazaları, 

milli yaddaş. 

 

İnformasiya texnologiyalarının inkişafı və tətbiqi müasir həyatın bütün sahələrinə iqtisa-

diyyat, səhiyyə, elm və təhsilə dəyişdirici təsir edir. Əsas dəyərləri informasiya və elm olan 

yeni cəmiyyət quruculuğunu xarakterizə edərkən informasiya və bilik cəmiyyəti kimi epitetlər 

işlədilir. Bu anlayışların arxasında konseptual fərqlər dursa belə zaman ötdükcə əsas olan 

informasiya və elmin müəyyənedici iqtisadi faktora, dövlətin rifahını bu və ya digər formada 

tənzimləyə biləcək gərəkli milli mənbəyə çevrilməsidir. Deyildiyi kimi milli informasiyanın 

qorunması, inkişafı və rasional istifadəsi dövlətin bilavəsitə təyinatında olan prosedurdur. 

Hazırki dövrdə informasiya anlayışı olduqca geniş məna alternativlərinə malikdir. Lakin milli 

informasiya ifadəsi altında birmənalı şəkildə dövlətin iki növ  informasiya substansiyası anla-

şılmalıdır: birinci–yəni ənənəvi informasiya sektoruna əlyazma və çap materialları, rəsm və 

heykəltaraşlıq əsərləri, arxitektura, audioyazılar, şəkillər, kino və videofilmlər, ikinci-elektron 

milli informasiya mənbələrinə isə rəqəmli formada olan informasiya obyektləri daxildir. Bu 

iki tərkib arsındakı fərq yalnız informasiyanın təqdimində deyil, onun qorunma, yayılma və 

modifikasiya strategiyasında da özünü biruzə verir. Ənənəvi tipli əlyazma və çap əsərlərinin, 

digər sənədlərin qorunması və istifadəsi mütəxəssislər nəslinin tədqiqatları və təcrübələri əsa-

sında kifayət qədər yaxşı öyrənilmişdir. Ortaya qoyulan nəticə isə gösətərir ki, ənənəvi forma-

da saxlanılan informasiyanın həcmi onunla işləmənin effektivliyinə mənfi təsir edir. Belə bir 

fundamental problemin yolları yeni hesablayıcı texnikanın və informasiya texnologiyalarının 

tətbiqindən keçir. 

İlkin olaraq elektron materialların, bunun nəticəsində isə elektron nəşrlərin meydana 

gəlməsi onların qorunmasını və istifadəsini operativləşdirən elektron məlumat bazalarının ya-

radılmasını zərurətə çevirir. Bir və ya daha artıq bu tipli məlumat bazasının mövcudluğu, haq-

qında danışdığımız elektron kitabxanaların özəyini təşkil edir. Elektron kitabxanaların mahiy-

yətində əks olunan prinsip dərin tarixi köklərə malikdir. Avropada bu prinsip İskəndəriyyə ki-

tabxanasının fəaliyyətinə müvafiq olaraq «iskəndəriyyə prinsipi» adlanır. İskəndəriyyə kitab-

xanasında sənədlərlə iş proseslərini yadımıza salaq: Hələ əsrlər öncə burada informasiya va-

hid obyekt maddi [sənəd] halında vahid bir yerdə saxlanılırdı. Bu informasiyadan istifadə et-

mək istəyənlər məhz həmin yerə [otağa] gedərək obyektin üzünü köçürürmüşlər. Bu prinsip 
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məşhur «Qutenberq prinsipi» ilə tam ziddiyyət təşkil edir. «Quttenberq prinsipi»nə görə sənə-

din çox tirajlı olması və nüsxələrinin bir çox yerdə saxlanması daha məqsədəuyğundur. 

Elektron kitabxanaların fabulasını da məhz bu strategiya-sənədlərin vahid yerdə, kom-

pakt şəkildə saxlanması, paylanması və istənilən qədər istifadə oluna bilməsi meyarı təşkil 

edir. Elektron kitabxanaların təsviri və onların yaranacağı ilə bağlı fərziyyələrə ilk dəfə olaraq 

V.Buşun «Biz necə düşünə bilərik» [1945] məqaləsində və C.S.R.Likliderin «Kitabxanalar 

gələcəkdə» [1965] kitabında rast gəlinir. Amerika elmi tədqiqatlar agentliyinin direktoru 

V.Buşun məqaləsində təqdim olunan və «Memeks» adlanan informasiya sistemi konsepsiya-

sının əsasını informasiyanı fotoşəkillərdə saxlamaq fikri təşkil edirdi ki, bu da sonralar mikro-

filmlərin və mikrofişlərin yaranmasına gətirib çıxardı. Massaçusets texnologiya institutunun 
əməkdaşı C.Liklider isə rəqəmli hesablayıcıların kitabxanaların gələcəyinə necə təsir edəcə-

yini araşdırırdı.  

Ötən əsrin 60-cı illərindən etibarən kitabxana informasiyasının qorunmasında və işlən-

məsində kompüterlərdən istifadə olunmağa başlandı. Bu işin ilk nümunəsini Amerika 

Konqress Kitabxanası MARC [Machine-Readable Cataloging] formatını yaratmaqla göstər-

miş oldu. Formatın Onlayn kitabxana-kompüter mərkəzində [OCLC-Online Computer Lib-

rary Center] həyata keçirilməsi bir çox kitabxanalara biblioqrafik informasiya mübadiləsini 

reallaşdırmağa imkan verdi. Müasir mənada elektron kitabxanaların yaranmasını isə 80-cı illə-

rin sonlarına aid etmək olar. Bu zaman artıq elmi jurnalların ilk elektron kitabxanaları yaradıl-

mağa başlamışdı [1987-1993-cü illərdə «Mercury», CORE, «Tulip»; 1995-ci ildən etibarən 

«JSTORE», «High Wire Press» layihələri həyata keçirilib]. 90-cı illərdən başlayaraq bir çox 

elmi jurnallar ancaq elektron formada nəşr olunmağa başladı. Bir çox nəşriyyatlar seriyalı ki-

tabları həm ənənəvi, həm də elektron formada hazırlamağa çalışırdılar. Məhz kitabxanaların 

elektron sferaya daxil olması prosesi nadir, milli əhəmiyyətli və köhnəlmiş nəşrlərin konser-

vasiyası ilə başlandı. Bu tipdən olan nəşrləri səhifə-səhifə skan edib qrafik fayllarda təsvir 

kimi saxlayır, repozitarda [saxlayıcı] faylların sayı mini ötdükdən sonra onları şəbəkədə mü-

badilə etmək məqsədilə daha yüngül qrafik fayllarda və ya həcmcə kiçik olan mətn formasın-

da hazırlayırlar. Bu işlə bağlı ən böyük layihə ABŞ-də həyata keçirilmişdir. ABŞ-nin tarixi və 

mədəniyyəti ilə bağlı materialları elektron formaya keçirmək məqsədi güdən «Digital Libra-

ries İnitiative-Phase 2» proqram ([«Amerikan Memory» [1989-cu ildən bugünədək] proqramı 

ilə «National Digital Library»-[1990-1998-ci illərin nəşrləri]) proqramının birləşdirilməsi nə-

ticəsində yaradılmışdır. Rusiyada 90-cı illərin ortalarından başlayaraq Ermitajın nadir ekspo-

natlarının və Rusiya Dövlət Kitabxanasının nadir nəşrlər fondunun elektron konservasiyası 

həyata keçirilmişdir. 

Elektron kitabxanalardan istifadə edərkən pullu, pullu və pulsuz, pulsuz xidmətlər təklif 

olunur. Pulsuz elektron kitabxanalar əsasən həvəskarlar tərəfindən yaradılır. Buna misal 

olaraq 1990-cı ildə ABŞ proqramçısı M.Hart tərəfindən yaradılan və özündə 2000 mətni əks 

etdirən «Qutenberq layihəsi»ni, Rusiyada M.Maşkov tərəfindən yaradılmış 17 000 mətnlik 

«Maşkovun kitabxanası»nı göstərmək olar. Belə kitabxanalar kütləvi maariflənməyə xidmət 

etsələr də elmi funksiyalardan çox-çox uzaqdırlar. Burada sistemsizlik, biblioqrafiyaların, 

mənbələrin göstərilməməsi halları hökm sürür. Pullu və pulsuz xidmət göstərən elektron 

kitabxanalar əsasən universitetlərə malik olur. «Kaliforniya elektron kitabxanası» öz nəşrləri-
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nin çox kiçik bir qismini açıq şəkildə «İnternet»ləşdirir, məlumatların bir digər qismi isə 

Universitetin doqquz kampusunda istifadə olunur. JSTORE [www.jstore.org] və «Muse» 

[http://muse.jhu.edu] məlumat bazaları da bu qismə aiddirlər. Hazırda dünyada ən böyük elek-

tron kitabxana Ann-Arborda [ABŞ, Miçiqan ştatı] yerləşmiş «ProQuest» şirkətinə məxsusdur. 

Bu elektron kitabxana minlərlə dövrü nəşri, dissertasiyanı, kitab və digər çap əsərini özündə 

əks etdirir. 1999-cu ildə zəngin elektron ehtiyatlara malik «Chadwyck-Healey» şirkətinin də 

buraya qoşulması kitabxananın imkanlarını daha da genişləndirmişdir. «ProQuest» 2002-ci 

ildən indiyədək 6 milyard səhifəlik mikrofilmin rəqəmli variantını hazırlayıbdır. Dünyanın 9 

minə yaxın nəşriyyatı ilə əməkdaşlıq edən bu şirkət öz elektron kitabxanasından bir cümləni 

belə pulsuz istifadə etməyə şərait yaratmır.  

Azərbaycanda elektron kitabxana yaratmaq təşəbbüslərindən danışmazdan əvvəl dünya 

elektron kitabxanalarının təcrübəsi ilə bir qədər də tanış olmağınızı istərdim. Elektron kitab-

xana yaratmaq prosesində dünyada özünəməxsus yeri olan ölkələrdən biri də Yaponiyadır. 

Burada milli elektron kitabxananın yaradılmasına 1989-cu ildən başlanılmışdır. Milli parla-

ment kitabxanasının və Elmi-texniki informasiya milli mərkəzinin mütəxəssisləri tərəfindən 

Kansay əyalətində reallaşdırılan bu layihəyə 500 milyon ABŞ dolları xərclənmişdir. Nəticədə 

10 milyon səhifədən ibarət müxtəlif çap əsərlərinin elektron kitabxanası yaradılmışdır. Ümu-

milikdə, bu layihənin həyata keçirilməsində Yaponiyanın 9 iri firması, eləcə də, «NEC», 

«Mitsubisi» və «Fujitsu» şirkətləri də iştirak etmişlər. 1998-ci ildən Almaniyada 16 universi-

tet və 4 elmi cəmiyyətin təşəbbüsü ilə «Global-İnfo» elektron kitabxanasının yaradılması 

işlərinə başlanılmışdır. Büdcəsi 60 milyon marka həcmində ölçülən layihə 2004-cü ildən 

realizə edilir. Fransa isə bu sahədə bir qədər irəli gedərək 1997-ci ildə cızmış olduğu elektron 

kitabxana yaratmaq planlarını keçən il yerinə yetirmişdir. «Gallica» adlanan bu kitabxana 

özündə 15 milyon səhifədən ibarət 80 min sənədi birləşdirir. 

Azərbaycanda elektron kitabxanalar: Azərbaycanda elektron kitabxana dedikdə ağlımı-

za gələn ilk işlər «Gələcək naminə» (kitab.az) təşkilatı və İRTCL tərəfindən reallaşdırılan 

qeyri-professional, həvaskar elektron kitabxana ləyihələri olur. Birincinin elektron kitabxanası 

əsasən həvəskar istifadəsçilər tərəfindən yazılan və ya skan edilən materiallardan bəhrələnirsə, 

ikincidə 50-60 elektron material mövcuddur. Respublikamızda elektron kitabxana yaratmaq 

sahəsində ən uğurlu təşəbbüs Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, akademik İsa Həbib-

bəyliyə aiddir. İki ilə yaxındır ki, Mərkəzi Elmi Kitabxanada çox perspektivli bir ənənə da-

vam etdirilir. Kitabxana məcburi və satın aldığı kitab nüsxələri, dissertasiya və avtoreferatlar-

la birlikdə onların elektron formalarını da informasiya daşıyıcılarında əldə etməyə çalışır. Bu 

işin nəticəsində hazırda kitabxanamızda 1000 dən çox çap sənədinin elektron variantı yaradıl-

mışdır. Azərbaycan gerçəkliyində bu rəqəmlər olduqca böyük hesab edilir. Azərbaycanda on-

larca müəssisə, təşkilat və.s şəxsi internet səhifələrini yaradır, minlərcə insan sevdiyi yazıçı və 

şairin əsərlərini internet vasitəsilə yayır, H.Cavidin, Anarın, Elçinin, B.Vahabzadənin, C.Nov-

ruzun və sair və ilaxir şəxslərin saytları dərc olunur. Bütün bunlar təqdirəlayiq işlər olsa belə, 

milli, mədəni, elmi informasiya mənbələrimizin yaradılmasına gətirib çıxarmaz. Fərdiyyətçi-

likdən ümumiliyə keçid nə qədər ağır olsa belə reallaşdırılmalı və ən nəhayət milli informa-

siya bazalarının yaradılması üçün bu işə maddi investisiya ilə yanaşı intellektual investisiya 

qoyulmalıdır.  
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Summary 

The development and application of information technologies in all spheres of modern 

life, the economy, health care, science and education are affected changer. Home values in 

building a new society in which information and knowledge society of information and 

knowledge as described epitetlər run. If yes conceptual differences behind these concepts over 

time so the key economic factor in determining the information and knowledge, the state of 

well-being necessary to regulate the source of the transformation of one form or another. 

According to national data protection, development and rational use of the state's direct ap-

pointment procedure. It has a very broad meaning to the concept of information on alterna-

tives to the current period.               
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İnformasiya axtarışı, istifadəçinin sorğusuna uyğun sənədlərin tez bir zamanda tapılması 

və istifadəçiyə təqdim olunması prosedurudur. İnformasiya axtarışına başlamaq üçün hər şey-

dən öncə sistemə sorğu ilə müraciət etmək lazımdır. Sorğu, istifadəçinin informasiyaya olan 

tələbatının təbii dildəki ifadə formasıdır. 

İnformasiya axtarışının əsas prinsipləri ilk dəfə keçən yüzilliyin 30-40-cı illərində 

U.E.Batten tərəfindən patentlərin axtarış sistemi üçün işlənmişdir. Axtarışın təşkil olunmasına 

görə aşağıdakı üsulları var: fəsillərə görə, açar sözlərə görə, təbii dildə olan sorğu ilə, ontolo-

giyadan istifadə etmə yolu ilə, ssenarilər yolu ilə, qarışıq üsullardan istifadə ilə. 

Hal-hazırda ən çox yayılmış axtarış üsulu açar sözlərdən istifadə edərək həyata keçirilən 

axtarışdır. Açar sözlərlə axtarışda məntiqi operatordan istifadə etməklə istifadəçilərin tələbat-

larını nisbətən ödəmək mümkün olsa da, daha səmərəli axtarış üsullarının tətbiqinə böyük eh-

tiyac var. Axtarılan informasiyanı tapmaq üçün istifadəçi, ona lazım olan informasiyanı düz-

gün təsvir edə bilməlidir. Əks halda, axtarış sistemi ona lazımlı informasiyanı tapmaya bilər. 

Məhz, istifadəçilərin əksəriyyətinin tələbatlarını ifadə edə bilmədiklərindən axtarış sistemləri-

nin intellektuallaşdırılması məsələsi aktuallaşır. 

İnformasiya axtarışı nəzəriyyəsində axtarışın nəticələrinin analizi üçün iki əsas anlayış-

dan - relevantlıq və pertinentlik anlayışlarından istifadə edilir. Relevantlıq, tapılan sənədlərin 

sorğuya məna uyğunluğudur. Sorğuya mənaca uyğun gələn sənədlər relevant sənədlər adlanır. 

Pertinentlik isə tapılan sənədlərin sorğuya uyğunluğudur [1, s. 18-19]. 

Aydındır ki, relevantlığın səviyyəsi, axtarış sisteminin ―intellektual qabiliyyətlərindən‖, 

pertinentlik isə, istifadəçinin tətbiq sahəsi haqqındakı biliyi və tələbatlarını ifadə edə bilmə 

qabiliyyətlərindən asılıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, konkret bir sənədə birmənalı olaraq rele-

vant və ya qeyri-relevant demək düzgün olmaz. Tapılmış hər bir sənəd sorğuya görə müəyyən 

qədər relevant olur. Nəticələr istifadəçiyə, axtarış sistemi tərəfindən relevantlığın səviyyəsinə 

görə nizamlanaraq təqdim olunur. 

Axtarışın intellektuallaşdırılmasını əldə etmək üçün axtarışı xarakterizə edən keyfiyyət 

göstəriciləri yaxşılaşdırılmalıdır. Axtarış sisteminin səmərəli olub-olmadığını qiymətləndir-

mək üçün axtarışın dəqiqliyi və dolğunluğunu müəyyənləşdirmək lazımdır.  
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Axtarışın dolğunluğu, axtarış sisteminin əsas xarakteristikalarından biri olmaqla, sorğu-

ya cavab olaraq tapılmış sənədlər sayının, sistemin informasiya bazasında bütün relevant sə-

nədlər sayına nisbətidir. Dolğunluq əsasən informasiya toplayan və emal edən sistemlərin 

işindən asılı olur və aşağıdakı kimi hesablanır: 

 

  i

i
i

R

N
D 

,          (1) 

 

burada i – sorğu, Di – i-ci sorğuya görə hesablanan dolğunluq, Ni – i-ci sorğu üçün nəti-

cə kimi təqdim olunan sənədlərin sayı, Ri – informasiya bazasında i-ci sorğuya relevant bütün 

sənədlərin sayıdır. 

Dəqiqlik, axtarış sistemi tərəfindən tapılmış sənədlərin sorğuya uyğunluğunu təyin edən 

xarakteristikadır və aşağıdakı formada hesablanır: 
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Dq  ,                (2) 

 

burada i – sorğu, 
iDq  – i-ci sorğuya görə hesablanan dəqiqlik, 

iC  – i-ci sorğuya görə sis-

temin verdiyi relevant sənədlərin sayı, iS  – i-ci sorğuya görə sistemin verdiyi bütün sənədlə-

rin sayıdır. 

Axtarışın dolğunluğunu artıran üsulları, istifadəçinin tələbi ilə tətbiq etmək daha məqsə-

dəuyğundur. Axtarışın dolğunluğunu artırma üsulları, informasiya massivindəki sənədlə isti-

fadəçi sorğusunun terminlərinin müqayisəsində əlavə imkanlar yaradır. Sorğuda olan termin-

lər axtarış zamanı dəyişdirilir və massivdəki sənədlərlə müqayisə davam edir. Bununla da, 

sorğunun terminlər çoxluğu lazım olan səviyyədə genişləndirilir. Öz növbəsində, sorğunun 

terminlər çoxluğunun genişləndirilməsi üçün sinonimlər lüğətindən, ontologiyadan, assosiativ 

axtarış, ehtimallı indeksləmə üsullarından istifadə olunur. 

Sinonimlər lüğəti çoxlu sayda sinonim və ya ekvivalentlik siniflərindən ibarət olurlar. 

Hər bir sinif isə eyni və ya yaxın mənalı obyektə, hadisəyə aid olan sinonimlərdən, terminlər-

dən ibarət olur. 

Axtarış prosesində belə siniflərdən istifadə zamanı sorğuda olan bir terminin sinonim si-

niflərinin identifikatoru ilə dəyişdirilməsi həyata keçirilir. Bu da faktiki olaraq, axtarış zamanı 

bir termin əvəzinə, onun bağlandığı sinifdəki terminlər çoxluğu ilə işləmək imkanı verir. 

Ontologiyadan istifadə etməklə məzmunlu axtarışı uğurla həyata keçirmək olar. Son 

illər aid olduğu sahənin anlayışlarını və onlar arasındakı semantik əlaqələri (―tam-hissə‖, 

―ümumi-xüsusi‖, ―obyekt-xassə‖ və s.) əks etdirərək lüğət şəklində ifadə olunan ontologiyadan 

istifadə etməklə bir neçə intellektual informasiya-axtarış sistemləri qurulmuşdur [2, s. 66].  

Ontoloji lüğətin yerinə yetirdiyi funksiyalar sənəd-yönlü axtarış sistemlərində çoxdan 

tətbiq olunan tezaurusa çox yaxındır. Ontologiya müəyyən mənada semantikaya və praqman-
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tikaya, tezaurus isə leksikaya söykənir. Ontologiya ilə tezaurusun funksional oxşarlığına bax-

mayaraq, onların tətbiq olunacaqları sahədən və yaradılma məqsədlərindən asılı olaraq qurul-

malarında fərqlər var [2, s. 66]. 

Ontologiya informasiya sistemlərində sənədlərin semantik indeksləşdirilməsində istifa-

də olunan metaverilənlərin sistemləşdirilməsi üçün tətbiq olunur. Ənənəvi olaraq ―verilənlər 

haqqında verilənlər‖ kimi təyin olunan metaverilənlərlə informasiya resursları təsvir olunur və 

onların axtarışı aparılır [2, s. 65]. 

Assosiativ sözlərdən istifadə etməklə də terminlər çoxluğunu genişləndirmək mümkün-

dür. Sorğunun hər termini və massivdəki hər sənəd üçün ilkin terminlə əlaqəsi olan (assosia-

tivliyi olan) əlavə terminlər dəsti yaradılır. Terminlərin assosiativlik dərəcəsini düzgün müəy-

yənləşdirmək üçün indeksləşdirmənin statistik üsulundan istifadə edilir. Statistik üsula görə 

terminlər çoxluğu üçün assosiativlik massivi yaradılır: nmijaA  }{ . Bu massivin hər bir ele-

menti müvafiq sətir və sütunda yerləşən terminlərin assosiativlik qiymətini göstərir. 

i və j terminlərinin assosiativlik əmsalı, bu terminlərin massivdəki sənədlərdə rast gəlmə 

tezliklərinin hasillərinin cəmi şəklində hesablanır: 

   





n

k

jkikij ffa
1

.                     (3) 

Burada, ija  – i və j  terminlərinin assosiativlik əmsalı, ikf  – i terminin k sənədində rast 

gəlinmə tezliyi, n massivdəki elementlərin sayıdır. 

Terminlərin assosiativlik əmsalı üçün sərhəd qiymət kimi   seçilir. Əgər ijf  olarsa, 

onda i  termini ilə j  termini assosiativ terminlər hesab edilir. 

Ehtimallı indeksləmə üsulunda isə müəyyən terminlərin sənədlərdə olub-olmadığı ay-

dınlaşdırılır. Sonra, bu münasibətlərin əsasında sənədlər müvafiq tematik siniflərə bölünür. 

Yəni, sənədlər müvafiq mövzuya aid olan terminlərdən ibarət sinifə aid edilir [1, s. 58]. 

Axtarışın səmərəliliyini artırmaq üçün onun dəqiqlik əmsalının yüksəldilməsi lazımdır. 

Axtarışın dəqiqlik əmsalının yüksək olması, relevant sənədlər içindən yararlı olanların seçil-

məsi, yəni, daha çox relevant olanların saxlanılması üçün zəruridir. Axtarışın digər xassəsi 

olan dolğunluq isə axtarış şərtlərinin genişləndirilməsi hesabına artırılır. Bu zaman əks mütə-

nasib olan dəqiqlik xassəsinin qiyməti azalmış olur. Axtarışın səmərəliliyini artırmaq üçün bu 

iki xassənin münasib nisbəti təyin edilməlidir. Daha yaxşı olar ki, onların nisbətində optimal-

lıq müəyyən edilsin. Bu isə birbaşa informasiya axtarışının intellektuallığını yüksək dərəcədə 

təmin etməklə yanaşı, həm də vaxta və vəsaitə qənaət edilməsinə, bununla da informasiyanın 

maksimim fayda gətirməsinə və səmərəli işləməsinə səbəb olur.  

İnformasiya axtarışının intellekuallaşdırılmasının məqsədi istifadəçi ilə axtarış sistemi-

nin rahat, sadə ünsiyyətinin təşkil olunması və bununla da, axtarışın nəticələrinin istifadəçinin 

istəyinə yaxınlaşdırılmasıdır. 

Beləliklə, beşinci informasiya inqilabı dövründə elmin informasiya ilə təmin edilməsin-

də İnternetin rolunu və bu informasiyanın əldə edilmə mexanizmlərini qısaca da olsa nəzərdən 

keçirdik. Söz yox ki, gələcək tədqiqatlarda bu mövzu daha ətraflı işlənəcək və konkret situasi-
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yada – Azərbaycan informasiya məkanında onun özünüifadə formaları daha dərindən araşdırı-

lacaqdır. 

 

 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. Касумов В. Методы информационного поиска в компьютерных сетях с сверх-

насыщенными информационными ресурсами. ЭЛМ. Баку, 2004, 208 c.  

2. Kərimov S. Ontologiya və tezaurus əsasında informasiya axtarışının intellektuallaş-

dırılması / Qafqaz Universiteti jurnalı, №14. Bakı, 2004.  

 

 

Ирада Тулиева 

 

ПУТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА 

 

Резюме 

В статье анализируются пути повышения качества информационного поиска в 

современных автоматизированных библиотечно-информационных системах. Автор 

рассматривает основные виды парадигматических отношений в библиотечных ин-

формационно-поисковых языках и приводит способы их эксплицитного представления 

в подсистеме интеллектуального обеспечения автоматизированных библиотечно-ин-

формационных систем.  
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Summary 
The article is concerned with the quality improvement of information retrieval in the 
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at library information retrieval languages, and produces the ways of their explicit presenta-

tion in the intellectual subsystem of the integrated library systems.  



Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

Azərbaycan Milli Kitabxanası 

 

 

- 23 – 
 

Ədibə ĠmaĢ qızı Ġsmayılova 

Azərbaycan Milli Kitabxanası, Əməkdar mədəniyyət işçisi 

Oxuculara xidmət işləri üzrə direktor müavini 

oxucuxidmet@anl.az 

 

XXI ƏSRĠN ĠNFORMASĠYA MƏKANINDA OXUCULARA XĠDMƏTĠN ƏSAS 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ, ĠNNOVATĠV YENĠLĠKLƏRĠN TƏTBĠQĠ TƏCRÜBƏSĠ 

 

Açar sözlər: oxuculara xidmət, elektron kitabxana, virtual sifariş, elektron resurs, mobil 

kitab rəfləri. 

 

Respublikamızda avtomatlaşdırılmış kitabxana sistemlərinin tətbiqi istiqamətində ilk 

addımlar məhz Milli Kitabxana tərəfindən atılmışdır. Milli Kitabxana dünyanın ən böyük və 

zəngin kitabxanalarında daha çox tətbiq olunan müxtəlif funksional avtomatlaşdırılmış 

kitabxana sistemi VİRTUA proqramına malikdir. Kitabxana VTLS proqramının bütün 

modullarını almışdır. 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 serverdə quraşdırılmışdır. Bu 

axtarış sistemi vasitəsilə müəlliflər, sərlövhələr, predmetlər, açar sözlər, simvollar və 

rubrikalar üzrə axtarış aparılması təmin olunmuşdur. Burada həmçinin müxtəlif məlumat 

bazaları üzrə - kitabların və dövri mətbuat materiallarının, ümumi və diyarşünaslıq 

kartotekalarının və digər analitik məlumat bazalarının materialları üzrə axtarış aparılması 

mümkündür. Artıq bu gün kitabxanaya gələn oxucular sayı yüzlərlə olan ənənəvi kataloq və 

kartotekalarda saatlarla axtarış aparmaq əvəzinə, kitab verilişi məntəqəsində quraşdırılan 

kompyuterlərə yaxınlaşaraq 2-3 dəqiqə ərzində Milli Kitabxananın fondunda olan istədikləri 

kitabı tapa bilir və sifariş edirlər. Elektron resursların yaradılması şöbəsi Elektron 

Kitabxananın bazasının zənginləşdirilməsi işini daima davam etdirir. Şöbədə müasir 

informasiya texnologiyasının tətbiq edilməsi, istifadə olunan qurğuların təkmilləşdirilməsi, 

yeni robot-skaynerin alınması, həmçinin proqram təminatının daha optimalları ilə əvəz 

edilməsi sayəsində elektron resursların hazırlanması sürəti xeyli artmışdır. Şöbədə elektron 

resursların keyfiyyətinin artırılması üçün kitabları özü skan edən xüsusi robot-skaner 

quraşdırılmışdır. Bu aparat kitabın skan olunması prosesini tam olaraq özü həyata keçirir və 

bir saat ərzində 2500-3000 səhifə skan etmək imkanına malikdir.  

Qiymətli kitab fondlarının konservasiyasını həyata keçirmək üçün onların mikrofilmlə-

rinin hazırlanması və mikrofilmləri oxumaq üçün avadanlıqlar, qrammafon vallarının CD 

disklərə və audio kassetlərə yazılmasını təmin edən müasir tipli qurğular və foneteka kabineti 

üçün avadanlıqlar Yaponiya dövləti tərəfindən Milli Kitabxanaya hədiyyə edilmişdir. Mikro-

fılmlərin mətninin xüsusi kompyuter yaddaşına köçürülməsinə imkan verən qurğu isə xüsusilə 

əhəmiyyətlidir, qiymətli kitabların və qəzet-jurnal dəstlərinin tam elektron mətnlərinin yara-

dılmasının sürətləndirilməsi işində böyük rol oynayır. 

Bu gün kitabxanamızın oxucuları və eləcə də dünya miqyasında Azərbaycanla 

maraqlanan bütün insanlar Milli Kitabxananın saytı və elektron kataloqu vasitəsilə zaman və 
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məkan problemi olmadan Milli Kitabxananın nəinki kataloq və fondlarına daxil olaraq ondan 

sərbəst istifadə edə bilirlər, hətta onun tammətnli elektron məlumat bazalarından da 

bəhrələnirlər. Heydər Əliyev irsi, Zərifə xanım Əliyeva, Mir Cəlal Paşayev irsi, Mehriban 

xanım Əliyeva, Fikrət Əmirov, Bunları unutmaq olmaz.Qan yaddaşımız, Dağlıq Qarabağ 

müharibəsi, Xocalı, 31 Mart, Abuzər Xələfov, Nəsir İmanquliyev, Nizami Gəncəvi, 

M.Ə.Sabir, M.F.Axundzadə, Nəriman Həsənzadə, Qara Qarayev, Üzeyir Hacıbəyli, 

Azərbaycan Milli Kitabxanası 90, Azərbaycan teatrı 140, Elçin, Teymur Elçin və başqa 

elektron məlumat bazaları da bu gün oxucularımız üçün dəyərli mənbələrdir.  

Elektron məlumat bazamız Avropa Elektron Kitabxanasına daxil edilmişdir ki, Milli 

Kitabxanamızın oxucuları ABŞ-ın Konqres Kitabxanasının, Avropa Birliyinin 48-dən çox 

ölkəsinin milli kitabxanasının və Rusiya Dövlət Kitabxanasının elektron məlumat bazalarına, 

habelə Rusiya Dövlət Kitabxanasının elektron dissertasiya fonduna birbaşa çıxış imkanı əldə 

etmişlər. Yəni, kitabxananın oxucuları Avropanın 50-dən çox kitabxanasının fondlarında və 

kataloqlarında birbaşa axtarış aparmaq imkanı əldə etmişlər. Eyni zamanda 50-dən çox 

Avropa ölkəsinin milli kitabxanasının oxucuları da Azərbaycan Milli kitabxanasının fond və 

kataloqlarından istifadə etmək imkanı qazanmışdır.  
Elektron kitabxananın təkmilləşdirilməsi məqsədilə Milli Kitabxana tərəfindən xüsusi 

proqram hazırlanmışdır. Bu proqram vasitəsilə kitabların elektron resurslarına Milli 
Kitabxananın holoqramı vurulur, elektron resurs kodlaşdırılır ki, bu da elektron kitabxanada 
yerləşdirdirilən və müəllif hüquqları qorunan kitabların surətinin çıxarılmasına, elektron 
daşıyıcılarına köçürülməsinə imkan vermir. Hazırda Milli Kitabxananın Elektron Kitabxana-
sında 130 mindən artıq elektron resurs vardır və yaxın zamanda onların əksəriyyəti oxucular 
üçün açıq olacaqdır.  

Bu gün Milli Kitabxana respublikanın bütün kitabxanalarına, eləcə də bütün oxuculara 
və internet istifadəçilərinə virtual rejimdə xidmət göstərir. Kitabxananın saytında ―Virtual 
sifariş,― Metodik xidmət‖ ―Bizdən soruşun‖ və ―Biblioqrafik sorğu‖ bölmələri yaradılmışdır. 
Ölkənin istənilən nöqtəsindən hər bir kitabxana işçisi, müxtəlif oxucular, istifadəçilər sorğula-
rını sayt vasitəsilə Milli Kitabxanaya ünvanlayır və ən qısa müddətdə öz sorğularına cavab ala 
bilirlər.  

Kitabxanaçının ən vacib keyfiyyətlərindən biri oxucunun vaxtına qənaət etmək, ona tez 

və vaxtında kitabxana - informasiya xidməti göstərməyi bacarmaqdır. Oxucuya tez və vaxta 

qənaət etməklə xidmət etmək kitabxanaçıdan kitabxana fondunu, kitabxana resurslarını, həm-

çinin kitabxananın məlumat-axtarış sistemlərini, kitabxana kataloqlarını, o cümlədən, elektron 

vasitələri, kitabxana-informasiya texnologiyasını dərindən bilməyi tələb edir. Kitabxananın 

Humanitar elmlər zalında artıq bir neçə ildir ki, azərbaycan və rus dillərində ―Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi‖ onlayn məlumat bazası oxucuların istifadəsinə verilmişdir. 

Müasir oxucu tələbinə cavab verən bu proqram oxucuların vaxta qənaət etmələrinə kömək 

edir. Kitabxana kataloqundan istifadə etmədən oxucu birbaşa məlumat bazasından istifadə 

edir. Bu bazanı www.qanun.info-(Azərbaycan dilində) www.consultinq.minimax.az- (Rus di-

lində) internet səhifəsinə daxil olmaqla əldə etmək olar.  

Azərbaycan Milli Kitabxanası öz elektron fondunu genişləndirmək məqsədi ilə elektron 

kitabxananın xarici elektron informasiya ehtiyatları ilə komplektləşməsini oxucuların sorğusu 

əsasında həyata keçirərək zəngin axtarış imkanlarına malik, dünyanın və Rusiyanın aparıcı 

elibrary.ru elektron elmi kitabxanasının rusdilli informasiya ehtiyatlarına abunə olmuşdur. 

http://www.qanun/
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elibrary.ru platformasında Rusiyanın universal xarakterli (müxtəlif elm sahələrinə dair) elmi 

jurnallarının elektron versiyalarının tam mətnlərindən oxucuların istifadəsi məqsədi ilə kitab-

xananın elmi zallarında – Dövri mətbuat, Humanitar, Dəqiq və texniki elmlər zallarında, 

Lokal şəbəkədən istifadə üzrə oxu zalında olan kompyuterlər oxucuların istifadəsinə 

verilmişdir.  
Bu gün oxucular qısa zaman ərzində daha çox informasiya əldə etmək istəyirlər.Bu 

baxımdan kompyuterlərin, telekommunikasiya sistemlərinin, surətçıxarma texnikasının 
kitabxana xidmətinə daxil edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki yeni texnika və 
texnologiya kitabxana şəraitində sənədlərin asan və tez əldə edilməsinə kömək göstərməklə 
bərabər, həm də əldə edilən bir çox materialların ev şəraitində istifadəsinə imkan verir. Müasir 
tələblərə cavab verən Elektron resurslardan istifadənin təşkili bölməsində oxucu sorğusu 
əsasında çox qısa müddət ərzində ən çox istifadə olunan kitabların, dövri mətbuat 
nümunələrinin, dissertasiyaların elektron versiyaları yaradılır və surəti çıxarılaraq oxuculara 
verilir. Kitabların, dövri mətbuatın, dissertasiyaların elektron versiyalarının yaradılması 
rəqəmli fotoaparatlar vasitəsi ilə yerinə yetirilir. İstənilən ədəbiyyatın lazım olan səhifələri 
rəqəmli fotoaparat vasitəsilə çəkilir, işlənir, çap edilərək oxuculara verilir. Eyni zamanda 
həmin ədəbiyyatın tam elektron versiyaları yaradılaraq kitabxananın lokal kompyuter 
şəbəkəsinin məlumat bazasına daxil edilir. Bu da ondan gələcəkdə digər oxucuların da istifadə 
edə bilməsinə şərait yaratmış olur.  

Milli Kitabxanada elektron kataloq, elektron kitabxana xidmətləri ilə yanaşı, oxucuya 
kitab verilişi prosesi də avtomatlaşdırılmışdır. Oxucu elektron bilet ilə avtomatik 
qeydiyyatdan keçir və elektron kataloqdan sifarişini verir. Oxucu hər hansı bir ədəbiyyatı 
sifariş etdikdə fondda quraşdırılmış e-mail vasitəsilə sorğu qəbul olunur, tələbnamə çap edilir 
və ədəbiyyat kitab verilişi məntəqəsinə çatdırılır. Oxucu elektron tablonu izləyərək 
ədəbiyyatın hansı zala göndərildiyini öyrənir və kitabı operativ əldə edə bilir. 

Milli Kitabxanada fondların mühafizəsi üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 2014-cü 
ildən kitabxananın fondlarında müasir tipli mobil kitab rəflərinin quraşdırılması işlərinə başla-
nılmışdır. Tozu, rütubəti, işığı buraxmayan və qiymətli kitabların digər kənar təsirlərdən qo-
runmasına xidmət edən mobil kitab rəfləri eyni zamanda, yeni kitabların yerləşdirilməsi im-
kanlarının da iki dəfə artırılmasına kömək edir. Kitabxanada Avropa standartlarına uyğun 
işıqlandırma, havalandırma və rütubət rejimini tənzimləyən avadanlıqlar quraşdırılmış, qazla 
işləyən avtomatlaşdırılmış yanğın xəbərverici və yanğın söndürücü sistem quraşdırılaraq isti-
fadəyə verilmişdir. Fondun xüsusi, mobil kitab rəflərində yerləşdirilməsi həm oxucuya xidmət 
işini yaxşılaşdırır, həm də kitab sərvətini mühafizə edir. 

Bu gün Milli Kitabxanada modernləşmə işləri uğurla davam etdirilir. 
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ers more rapid, complete and comprehensive and the creation of modern conditions in the 
separate reading-halls of the library both for research-scholars and for students, in order 
them to get the necessary literature. 
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GiriĢ 

Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuş ―Azərbaycanda kitabxanaların 

fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında» sərəncam və ―Azərbaycan Respublikasında kitabxa-

na-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı»ı kitabxanaları-

mızın inkişaf strategiyası kimi qəbul edilir və kitabxanaların fəaliyyəti bu mühüm sənədlərin 

tələbləri üzərində qurulur [1]. 

Sərəncama əsasən Azərbaycan kitabxanaları ən yaxın zamanda tam modernləşdirilməli, 

yeni texnoloji avadanlıqlarla təmin edilməli, elektron kataloq və elektron kitabxana quruculu-

ğu işləri sürətlənməlidir. 

Azərbaycanda bir çox iri kitabxanalar artıq 10 ilə yaxındır ki, modernləşməyə hazırlıq 

dövrünü yaşayır, elektron kataloq sistemini qurur, elektron kitabxana üçün baza formalaşdırır. 

Lakin yaxın gələcəkdə kitabxanalarımızda elektronlaşma proseslərinin daha mütərəqqi istiqa-

mətlərini müəyyənləşdirmək üçün bir sıra yeniliklərə ehtiyac duyulur.  

 

Məqsəd və vəzifələr 

Azərbaycan kitabxanalarında yaradılan elektron kataloq sistemlərinin yaxın 5 il ərzində 

inkişafı üzrə vəzifələri aşağıdakı kimi müəyyənləşdirmək olar:  

1. Azərbaycan kitabxanalarında elektron kataloqu inkişaf etdirmək üçün MAKİS yara-

dılmalıdır. 

2. Kitabxanalardakı elektron kataloq sistemi RFID-radiotezliklə identifikasiya (ingi-

liscə, Radio Frequency Iddentification) texnologiyaları ilə uzlaşdırılmalıdır. 

3. Veb kataloq sistemi elektron sənədlərin göndərilməsi mexanizmi ilə təchiz edilmə-

lidir. 

4. Elektron kataloqa əlyetərliyin səviyyəsini yüksəltmək üçün 4G və Web 3.0 texnolo-

giyalarından istifadə olunmalıdır. 

5. Elektron kataloq sisteminin təhlükəsizlik məsələləri həll olunmalı, kibertəhlükəyə 

qarşı önləyici tədbirlər görülməlidir. 
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6. Nitqin tanınması sistemi və mətnin nitqə çevrilməsi sistemi ilə elektron kataloqun 

yaradılması işi uzlaşdırılmalıdır. 

 

Milli AvtomatlaĢdırılmıĢ Kitabxana-Ġnformasiya Sistemi  

Azərbaycan kitabxanalarında əsasən Rusiya və ABŞ istehsalı olan Avtomatlaşdırılmış 

Kitabxana-İnformasiya Sistemləri (AKİS) olan İRBİS-64 və VTLS istifadə olunur. Bu proq-

ram vasitələri, digər ənənəvi kitabxana proseslərini (kitab verilişi, oxucu qeydiyyatı, kom-

plektləşdirmə və s.) avtomatlaşdırmaqla bərabər, elektron kataloqun yaradılmasına da şərait 

yaradır. MAKİS-in tətbiqi ilə bağlı təkliflərimiz haqqında danışarkən bir haşiyə çıxmaq 

istərdik: bəzən MARC (maşınla oxunan kataloq formatı) sistemi ilə AKİS eyniləşdirilir. 

Halbuki, MARC AKİS-in yazı dilidir, yazı formatıdır və bu iki anlayışı eyniləşdirmək doğru 

deyil. Məsələn, İRBİS Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya Sistemidir və biblioqrafik 

yazıları MARC formatının digər variantları olan-UNIMARC və ya RUSMARC formatı ilə 

emal edir. Beləliklə, aydın olur ki, MARC bir format kimi invariantdır, UNIMARC beynəl-

xalq, RUSMARC isə Rusiyanın milli adaptiv formatıdır. MARC-ın Azərbaycan variantı-

AZMARC-ın yaradılmaması müstəqilliyimizə qədər bu məsələnin aktual olmaması və bu 

problemin aradan qaldırılması üçün təşəbbüslərin göstərilməməsi ilə bağlıdır. Nəhayət, dövlət 

başçısının sərəncamı ilə 2008-ci ildə kitabxanaların inkişafı ilə bağlı Dövlət Proqramında bu 

məsələ öz əksini tapıb və 2013-cü ilədək AZMARC-ın yaradılması məsələsinin həll olunması 

tapşırığı verilib. Milli AZMARC formatının yaradılmasının zəruriliyi ondadır ki, milli-mənəvi 

irsimizə, ədəbiyyatımıza, sənətimizə, musiqi və folklorumuza edilən biblioqrafik istinadlar, 

UNIMARC-ın milli identifikasiya bölməsi (9-cu bölmə) vasitəsilə deyil, məhz əsas bölmələr 

vasitəsilə qeyd olunsun. AZMARC formatının yaradılması bizə, məsələn, muğama, folkloru-

muza, incəsənətimizə dair biblioqrafik yazıları altbölmə rəqəmlərindən əsas bölmə rəqəmləri 

sisteminə inteqrasiya etməyə imkan verəcək.  

Lakin nə AZMARC formatının mövcudluğu, nə də UNIMARC-ın Azərbaycan dilinə 

tərcüməsi MAKİS-in yaradılması deməkdir. MAKİS bütövlükdə (yalnız interfeysi deyil) 

Azərbaycan dilində, milli göstəricilərə müvafiq, idarəetmə sistemi milli kitabxana prosesləri-

nin idarəedilmə prinsiplərinə uyğun bir proqram təminatı olmalıdır [2]. Əlbəttə belə bir siste-

min yaradılması gərgin əmək, güclü kadr potensialı (kitabxanaçılar, proqramçılar, dilçilər və 

digər zəruri mütəxəssislər), texnoloji və maddi vəsaitlər tələb edir. Bu sahədə uğurlu nəticə 

əldə etmək üçün AR Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları nazirliyi, iri kitabxanalarımız 

olan AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası, Milli Kitabxana, Prezident Kitabxanası, BDU-nun 

Elmi kitabxanası, Naxçıvan Dövlət Universitetinin kitabxanası və AMEA-nın bir sıra Elmi 

Tədqiqat İnstitutları, o cümlədən İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu və Dilçilik İnstitutu 

birgə fəaliyyət göstərməlidir. Yalnız belə olan təqdirdə milli əhəmiyyətli Avtomatlaşmış Ki-

tabxana Sistemi qurmaq, onun elmi əsaslarını işləyib hazırlamaq, linqvistik və hüquqi təmina-

tını bərqərar etmək mümkündür. Son zamanlar İT sahəsində ixtisaslaşmış bir sıra yerli müəs-

sisələr bu sahədə ilkin addımlar atıblar. Məsələn, MEGA şirkəti yeni elektron kataloq və ki-

tabxana sistemi yaradıb. Bu sistem ədəbiyyatın elektron formada kataloqlaşdırılmasını, reyes-

trinin aparılmasını, sistemləşdirilməsini təmin edən bir proqram vasitəsidir. Proqramın "Elek-

tron kataloq" adlanan platformasının köməyilə kitabxanadakı sənəd kütlələri bir neçə para-
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metr (qeydiyyat nömrəsi, sərlövhə, müəllif, nəşr tarixi, annotasiya və s.) üzrə elektron katalo-

qa daxil edilir. "Elektron kitabxana" platforması isə elektron kataloqu olan kitabların tam mət-

nini verilənlər bazasına yükləməyə imkan yaradır. 

Həmin proqram təminatı aşağıdakı imkanlara malikdir: 

 Kitab haqqında məlumatın kataloqa daxil edilməsi;  

o Unikal identifikasiya nömrəsinin (UİN) təyin edilməsi (reyestrin aparılması); 

o Kitabın adı; 

o Müəllif haqqında məlumat; 

o Nəşr tarixi; 

o Annotasiya; 

 Kataloqda olan mövcud məlumatların redaktə edilməsi; 

 Məlumatların strukturlaşdırılması və qruplaşdırılması; 

 Məlumatların kataloqdan silinməsi; 

 Axtarış sistemi (müxtəlif parametrlər üzrə); 

o İdentifikasiya nömrəsinə görə; 

o "Açar" sözlərə (kitabın adı, müəllif, annotasiya və s.) görə; 

o Kateqoriya üzrə. 

Məlumatların düzgünlüyü və saxlanmasının təmin edilməsi baxımından proqramın aşa-

ğıdakı imkanları mövcuddur: 

 Avtomatik back-up (serverdəki bazanın ehtiyat nüsxəsinin çıxarılması); 

 Kataloqda aparılmış redaktə əməliyyatlarının tarixçəsinin saxlanması; 

 Kitabxanaçılar üçün 2 pilləli səlahiyyət bölgüsü. 

 

Bu kimi təşəbbüslər təqdirəlayiqdir, lakin göründüyü kimi sistem kitabxana proses-

lərinin avtomatlaşdırılması işinin yalnız bir hissəsini yerinə yetirməyə, elmi-nəzəri əsaslara 

söykənmədən məhdud proqram-mexanizm funksiyasını icra etməyə hesablanıb. Çünki, proq-

ram təminatı linqvistik məsələləri, müxtəlif nəşr tiplərinin (notlar, xəritələr, əlyazmalar) möv-

cudluğunu və xüsusiyyətlərini nəzərə almayıb. Başqa sözlə, kitabxana fondları yalnız kitablar-

dan ibarət olmadığından və kitabxana prosesləri sadəcə elektron kataloq yaratmaqla məhdud-

laşmadığından, bu və buna bənzər təşəbbüslər hələlik milli, vahid AKİS konsepsiyasına cavab 

vermir.  

Azərbaycanda MAKİS-in yaradılması aşağıdakı məsələlərin öz həllini tapmasına imkan 

verər: 

1. Milli elektron kataloqun tezaurus/linqvistik təminat məsələsi həll olunar, mətnləri av-

tomatik olaraq dilimizin orfoqrafik qaydalarına uyğunlaşdırmaq, biblioqrafik yazıların, məlu-

matların latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası üzrə avtomatik sıralanmasını həyata keçirmək 

asanlaşar (qeyd: hazırda kitabxanalarımızda tətbiq olunan AKİS-lərdə bu əməliyyatı yalnız 

rus və ingilis dilində yazılmış biblioqrafik yazıları sistemləşdirərkən aparmaq mümkündür. 

Milli ədəbiyyatın biblioqrafiyasını elektron kataloq sistemindən köçürmə yolu ilə kitab halın-

da nəşr edən kitabxanalarımız əlifba üzrə sıralamanı avtomatik yerinə yetirə bilmirlər.) 

2. Müəllif işarələrinin latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına uyğun sıralanması mümkün 

olar. Məsələn, adı və ya soyadı ―Ə‖, ―Ö‖, ―Ü‖ ilə başlanan müəlliflərimizin əsərlərinin elek-
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tron biblioqrafik təsvirini yaradarkən, sistem, onları ingilis və ya rus dilinin əlifbasına uyğun 

deyil, avtomatik olaraq Azərbaycan əlifbasının qaydalarına uyğun düzər. 

3. Avtomatlaşdırma, o cümlədən elektronlaşdırma prosesləri üzrə tədrisin və tədrisi mə-

nimsəmənin keyfiyyəti yüksələr. Belə ki, xaricdən alınan VTLS və İRBİS AKİS-lərinin təli-

matları həddindən artıq texniki informasiya ilə yükləndiyindən, onu tam mənimsəmək hələ 

heç bir kitabxanamıza müəssər olmayıb. Bu səbəbdən, kitabxanalarımızda əlavə xərc çəkilə-

rək təlimatlar hissə-hissə (təlimatlar yeniləndikcə) dilimizə tərcümə edilir, bir çox hallarda isə 

həmin AKİS-lərin tətbiqi sahəsində təcrübə toplamış kənar mütəxəssislərin köməyinə ehtiyac 

duyulur. Belə mütəxəssislərin sayı isə ölkəmizdə olduqca azdır. Bəzən, bir mütəxəssis respub-

likamızın bir neçə kitabxanasında çalışmalı, problemləri aradan qaldırmalı olur. Bu problemin 

səbəbi təkcə kadr çatışmazlığı deyil, tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış sistemlərin xarici dillər-

də olması, texniki məlumatlandırmanın humanitar ixtisas sahibi olan kitabxanaçıların bilikləri 

ilə üst-üstə düşməməsidir. Məsələn, Qərb kitabxanalarında çalışan proqramçılar, İT mütəxəs-

sislər, ixtisasca əsasən kitabxanaçı olurlar. Və yaxud əksinə, kitabxanaçılar bir neçə illik təc-

rübədən sonra asanlıqla AKİS-lərin idarə olunması, tətbiqi məsələləri üzrə İT mütəxəssisə 

çevrilə bilirlər. Bu isə dil baryerinin olmaması, AKİS-in kitabxanaçı üçün tam açıq və anlaşı-

lan olması ilə əlaqədardır. 

4. Bütün növ avtomatlaşdırılmış kitabxana əməliyyatlarının yerinə yetirilməsində Döv-

lət dili haqqında AR Qanununun müddəaları təmin edilmiş olar.  

Bundan əlavə, Azərbaycanda yaradılacaq MAKİS bütün kitabxanalarımızın (sahəvi, 

universal, kütləvi, elmi və s.) ümumi iş prinsiplərinə uyğunlaşdırılmalı, həm kitabxanalararası 

abonoment, həm korporativ-toplu elektron kataloq, həm də milli elektron kitabxana üçün zə-

min yaratmalıdır. Hazırda kitabxanalarımızda istifadə olunan İRBİS və VTLS AKİS-ləri qa-

palı proqram kodlaşmasına malik olduğundan müştəri-kitabxanaların onların arxitekturasına 

əlavələr, dəyişikliklər etmək imkanı yoxdur. Bu səbəbdən kitabxanalarımız, istifadə etdikləri 

xarici sistemlərin istehsalçılarına, hər yenilənmiş versiya və ya dəyişilmiş modul üçün əlavə 

pul ödəyirlər. Bu kimi halların da aradan qaldırılması üçün MAKİS-in yaradılması olduqca 

vacibdir. Təqdirəlayiq haldır ki, 2015-ci ildə IV Bakı Beynəlxalq kitab sərgi-yarmarkası çər-

çivəsində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən ALISA (Automated 

Library System of Azerbaijan) mərkəzləşdirilmiş elektron kitabxana sisteminin təqdimat 

mərasimi keçirilib. ALISA elektron kitabxana sisteminin məqsədi mərkəzləşdirilmiş kitabxa-

na və kitabxanalar arasında vahid informasiya bazasının (kitab, qəzet, audio, və s.) və təsnifa-

tının formalaşdırılması, oxucunun geniş elektron kitab bazasına giriş imkanı, oxucu və kitab-

xana arasında daha rahat, vaxt itkisi olmadan operativ olaraq münasibətlərin qurulmasını 

özündə birləşdirməkdir. Lakin hələlik bu sistemin real tətbiqindən danışmaq tezdir. Çünki bu 

kimi proseslər kitabxanalar tərəfindən texniki olaraq heç də həmişə birmənalı qəbul olunmur 

(illərlə başqa sistemlər üzərində əldə olunmuş nəticələrin itirilməsi təhlükəsi buna şərait 

yaradır) və uzun illər tələb edir.  

Məsələn, 2010-cu ildə Qazaxıstanda ―KABİS‖ MAKİS-i yaradılarkən bu sistemə mü-

nasibət birmənalı olmamışdır. Belə ki, ölkə kitabxanalarının böyük əksəriyyətində tətbiq 

olunan İRBİS AKİS-in asanlıqla öz yerini yeni sistemə verəcəyi inandırıcı görünmürdü. Lakin 

AKİS-in yaradılmasından bir müddət sonra Qazaxıstan Universitetləri Assosiasiyasının qərarı 
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ilə, yeni sistemin ali məktəb kitabxanalarında tətbiqi icbariləşdirildi. Bu məqam Qazaxıstan 

kitabxanalarının fəaliyyətində dönüş nöqtəsi oldu. Belə ki, bu ölkənin toplu elektron kataloqu 

gözlənildiyindən daha tez istifadəçilərin ixtiyarına verildi, milli elektron kataloqun yaradılma-

sı işində əsaslı dəyişikliklər baş verdi [3]. 2009-cu ildə eyni təcrübədən Özbəkistan da yararla-

naraq ―KARMAT-M‖i MAKİS-ni yaratdı və sistemi uğurla tətbiq etdi [4]. Həm qloballaşma-

nın, həm də müstəqilliymizin tələblərinə müvafiq olaraq ölkəmizdə də bu sahədə ciddi addım-

ların atılmasına zərurət yaranıb. 

Elektron kataloq sistemi və RFID (radiotezliklə identifikasiya) texnologiyaları 

RFID texnologiyası vasitəsilə obyektləri, daha dəqiq desək, transporder və ya RFID ni-

şanlarını avtomatik eyniləşdirmək, onların yerini müəyyənləşdirmək, hərəkətini izləmək 

mümkündür. Həmin obyektlərdə mühafizə olunan məlumatlar radiosiqnal vasitəsilə oxundu-

ğundan və ya yazıldığından onları, hətta böyük məsafələrdən, pult vasitəsilə də idarə etmək, 

izləmək mümkündür [5, 6].  

[7]-də rus ixtiraçısı Lev Serqeyeviç Termenin (1896-1993) 1945-ci ildə ixtira etdiyi 

audioinformasiyanı təsadüfi radiodalğalara yükləyən qurğu RFID texnologiyasının ilk nümu-

nəsi kimi qələmə verilsə də, Bxuptani və Moradpur kimi tədqiqatçılar bununla razılaşmır və 

texnologiyanın yaranma tarixini bir qədər də əvvəlki illərdə axtarırlar [8]. Müəlliflərə görə, 

müasir RFID texnologiyasının əsasını hələ 1937-ci ildə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 

Tədqiqatlar laboratoriyasında hazırlanan ―özümüzkü-özgə‖ (ingliscə, FFI- Identification 

Friend or Foe) prinsipli aşkarlayıcı qurğu təşkil edir. Yeri gəlmişkən, həmin sistem indiyədək 

həm hərbi, həm də mülki aviasiyada (səmadakı təyyarələrin kimə məxsus olduğunu müəyyən 

etmək məqsədilə) istifadə olunur. Bütün bu iddialara baxmayaraq, RFID termini ilə bağlı ilk 

patent 1983-cü ildə ABŞ alimi Çarlz Uoltona təqdim olunub [Bax: ―Google kitablar‖ layihəsi-

Patent üzrə axtarış bölməsi. Sorğu: ABŞ Patenti № 4,384,288] və elmi ictimaiyyət texnologi-

yanın yaranmasını, məhz bu şəxsin adı ilə bağlayır. Lakin yüksək texnologiyalarla təchiz 

olunmuş müasir RFID-lərin yaranması bir neçə il bundan öncəyə təsadüf edir. Müasir dövrü-

müzdə bu texnologiyanın ən mükəmməl nümunələri, hətta inkişaf etmiş ölkələrdə belə, məh-

dud şəkildə tətbiq olunur. Azərbaycanda da müasir RFID texnologiyaları hələlik istismar mər-

hələsinə qədəm qoymayıb. Ölkəmizdə bu texnologiya ilk dəfə 2010-cu ildə Bakutel-2010 

İnformasiya Texnologiyaları sərgisi çərçivəsində Prezident cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə 

―Azercell Telekom‖ Şirkəti tərəfindən nümayiş olunub. Hazırda şirkət RFID texnologiyasının 

tətbiqi istiqamətində işlərini davam etdirir.  

Sənayedə, nəqliyyatda, tibbdə, kənd təsərrüfatında, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərdə, 

ticarətdə olduğu kimi kitabxana işi sahəsində də RFID texnologiyalarının tətbiqi və onların 

elektron kataloq sistemi ilə uzlaşdırılması mümkündür və zəruridir. 

Kitabxanada sözügedən sistemdən aşağıdakı kimi istifadə etmək mümkündür: 

-Əvvəlcə kitabxanadakı hər bir sənəd vahidinə (kitab, jurnal, xəritə, not və s.) radiotez-

likləri qəbul edən və ötürən xüsusi RFID nişanı yapışdırılır. Beləliklə, bütün nəşr vahidləri 

unikal elektron eyniləşdirmə nömrəsi qazanmış olur. Xüsusi cihaz (oxuyucu) həmin nişanı 

kitabın qəbulu, verilişi, çeşidlənməsi, inventarlaşdırılması, yerinin müəyyənləşdirilməsi zama-

nı istifadə edir. 
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İlk növbədə, bu sistem kitabxanadan kitabın oğurlanmasının, icazəsiz aparılmasının qar-

şısını alır. Belə ki, nişanlanmış istənilən nəşr vahidi, RFID darvazadan keçərək kənara çıxarı-

larkən həyəcan siqnalı eşidilir və icazəsiz daşınma halı aşkarlanır. 

RFID texnologiyasının köməyi ilə kitabxanalarımızda aşağıdakı prosesləri həyata keçir-

mək mümkündür: 

- Kitabxana daxilində kitabın hərəkətini və yolunu izləmək; 

- Nəşrlərin verilişini və qəbulunu asanlaşdırmaq; 

- İnventarlaşdırma proseslərini sürətləndirmək; 

- Ədəbiyyatın oğurlanmasının və dəyişdirilməsinin qarşısını almaq; 

- Kitabların çeşidlənməsində, seçimində, axtarışında insan faktorunun rolunu azaltmaq; 

- Kitab verilişini və qəbulunu kitabxanaçının iştirakı olmadan həyata keçirmək.  

Qeyd etdiklərimizdən belə qənaətə gəlmək olar ki, bütün bunlar hər gün yeni tipli ticarət 

mərkəzlərində rastlaşdığımız texnologiyadır. Məsələn, indi Bakının bir çox ticarət mərkəzlə-

rində müştəri satıcının iştirakı olmadan lazimi malı seçərək kassaya yaxınlaşır, satıcı əlindəki 

xüsusi cihaz vasitəsilə malın üzərində əks olunmuş ştrix-koddan həmin məhsulun adını, qiy-

mətini ―alaraq‖ kompyüterə ötürür və yekunda, bizə alınan malların çeşidi və qiyməti qeyd 

olunmuş kassa çeki təqdim olunur. Və yaxud geyim dükanlarında quraşdırılan siqnal aparat-

ları RFID darvazalarını xatırladır və oğurluğu aşkar edir. Lakin bizim rastlaşdığımız həmin 

texnologiyalar Ştrix-kodla eyniləşdirmə mexanizmi (bar-kod texnologiyası) olduğundan, 

RFID-dən əvvəlki yenilik hesab olunur. Azərbaycan kitabxanalarından fərqli olaraq dünya ki-

tabxanalarının əksəriyyəti ştrix-kodla eyniləşdirmə, radiodalğa vasitəsilə ştrix-kodu oxuma 

texnologiyalarından istifadə edib və ya istifadə etməkdədir. Kitabxanalarımızda ştrix-kodla 

eyniləşdirmə texnologiyalarından istifadənin zəruriliyi məsələsini ilk dəfə AMEA Mərkəzi 

Elmi Kitabxanasının direktoru, filologiya elmləri doktoru A.Əliyeva-Kəngərli qaldırıb [9]. 

Əfsuslar olsun ki, yekunda heç bir kitabxanamız bu yenilikdən bəhrələnməyib. Halbuki, ki-

tabxanalarımızda istifadə edilən AKİS-lər buna imkan verir. Məsələn, kitabxanalarımız 

İRBİS-64 AKİS-indən istifadə etməklə elektron kataloq yaradarkən ―Kitabın ştrix kodu‖ böl-

məsini həmişə boş buraxır, əvəzində ―Kitabın inventar nömrəsi‖ni daxil edirlər. Belə ki, birin-

ci əməliyyatı yerinə yetirmək üçün fonddakı bütün kitablara xüsusi ştrix-kod yapışdırılma-

lıdır. Kitabxanalarımız isə, həmişə vaxt qıtlığını önə çəkib, bunu etməkdən yayınıblar. Nəzərə 

alsaq ki, mövcud texnologiyalara yiyələnəndən indiyədək, kitabxanalarımız əks xronologiya 

üzrə əsasən, milli ədəbiyyatın elektron kataloqunu yaradırlar və elektronlaşdırma prosesi əsa-

sən, gündəlik daxilolmaları, çox ləng şəkildə isə retrospektiv milli və xarici ədəbiyyatı əhatə 

edir, deyə bilərik ki, bunlar bəhanədir və kitabxanalarımız heç olmasa yeni daxil olan ədəbiy-

yatı ştrix-kodla təmin edə bilərlər.  

Hazırda kitabxanalarımızda 1 kitabxanaçı gün ərzində ən yaxşı halda 50-70 ədəbiyyatın 

elektron kataloqunu yarada bilir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bu zaman o, ret-rospektiv 

əməliyyat aparmadığından, başqa sözlə, kitabın kartotekadakı kartoçkasından istifadə edib 

elektron təsvir yaratmadığından, elektronlaşdırdığı biblioqrafik yazıları əsasən kitabla bilava-

sitə təmasdan alır. Demək, haqqında biblioqrafik məlumat toplanılan və elektron kataloqa 

daxil ediləcək nəşr, hardasa fondun bir küncündə, uzaqda deyil, kitabxanaçının bilavasitə əlin-

dədir və belə olan halda kitaba ştrix-kod yapışdırmaq və həmin ştrix-kodun unikal nömrəsini 
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―İRBİS-64‖ AKİS-in müvafiq bölməsinə yerləşdirmək olduqca asandır. Kitabxanaçılarımız 

isə bunun əvəzinə köhnə qaydalara müvafiq olaraq yenə də kitaba inventar nömrəsi yazırlar. 

İnventar nömrəsini elektron kataloqa daxil etməkdə məqsəd, sonradan həmin nəşrin, fondun 

hansı hissəsində, hansı şifrə ilə yerləşdiyini aşkar etməkdir. Bunun nəticəsidir ki, hazırda 

kitabxanalarımızda oxucu-fond münasibətlərində vəziyyət dünya standartları baxımından 

qənaətbəxş deyil. Belə ki, oxucu, əvvəlcə kitabxanaya gələrək oxu zalındakı kompyüter va-

sitəsilə lokal elektron kataloqda və ya ənənəvi kataloqda axtarış aparır, ona lazım olan ədəbiy-

yatın biblioqrafik təsvirini tapır, həmin ədəbiy-yatın fondda saxlanma şifrəsini özü üçün qeyd 

edir (bloknotuna və ya vərəqə) və sonra tələbnaməyə (yenə də kağızda!) eyni şifrəni köçürə-

rək kitabxanaçıya təqdim edir. Kitabxanaçı həmin tələbnaməni fonda ötürür. Fond işçisi kita-

bın inventar nömrəsilə onu axtarmağa başlayır. Hesablamalarımıza görə, müxtəlif kitabxana-

larımızda hər bir oxucunun, lazımi ədəbiyyatın əldə olunmasına sərf etdiyi vaxt, yarım saat-

dan-2 saata qədər uzana bilir. Əlbəttə, bəzi həmkarlarımıza bu müddət bir qədər şişirdilmiş 

görünə bilər, lakin nəzərə almaq lazımdır ki, burada söhbət irihəcmli fondlara malik kitabxa-

nalardan gedir.  

Demək, bu vaxta qədər kitabxanalarımızda ştrix-kod texnologiyası tətbiq edilsəydi oxu-

cu sorğularının yerinə yetirilməsi zamanı itirilmiş vaxta qənaət etmək mümkün olardı. İndisə 

kitabxanalarımız ştrix-kodla identifikasiya sistemi əvəzinə, yeni nəsil texnologiyalarla-RFID 

sistemləri ilə üz-üzədir və bu sistem, ənənəvi, ştrik-kodla nişanvurma texnologiyasını sıradan 

çıxarır. 

RFID texnologiyasının ştrix-kodla nişanvurma texnologiyasından üstünlükləri kifayət 

qədərdir. Belə ki,: 

1. RFID-texnologiyaları, ştrix-kodlu nişanvurma texnologiyasından fərqli olaraq, kitab-

xanada kitab ilə ―oxuyucu cihaz‖ın bilavasitə təmasını tələb etmir. Məlumdur ki, əvvəlki tanı-

ma sistemləri, kitabın üzərindəki ştrix-kodu oxumaq və eyniləşdirmək üçün onunla yaxın tə-

masda olmalı, ―oxuyucu cihaz‖ kitabın üzərindəki koda paralel şəkildə yaxınlaşdırılmalı və 

təsviri, dəqiqliklə, ultrabənövşəyi şüa vasitəsilə yaddaşa ötürməlidir. RFID texnologiyalarında 

isə, ―oxuyucu cihaz‖la çipin, başqa sözlə, axtaran quğru ilə kitabın bir məkanda olması vacib 

deyil. Belə çiplərin 2-növü olur: aktiv və passiv çiplər. Əgər kitaba aktiv çip-nişan yapışdırı-

larsa, həmin çip, 10 il boyunca lazımi ―axtarış enerjisini‖ qoruyub saxlayacaq. Çünki, aktiv 

çiplərin daxili enerji mənbəyi çox güclü olduğundan və özünü lazimi enerji ilə təmin etdiyin-

dən, belə çiplərin, ―oxuyucu cihaz‖ın antennasından əlavə qidalandırıcı impulslar almasına 

ehtiyac yoxdur. Kitablara bu cür çiplərin yerləşdirilməsi əlverişli deyil. Əvvəla, bu tip çiplərin 

əldə olunması olduqca baha başa gəlir və onlar əsasən ekstremal vəziyyətlər üçün (məsələn, 

uzun müddət su altında qalan qurğuların, orbitdə gəzişən peyklərin, bəzən də yırtıcı heyvan-

ların izlənməsi, vəziyyətlərinin öyrənilməsi üçün) istifadə olunur. İkincisi isə, aktiv çiplərin 

kitabxanada istifadəsi insan orqanizminə mənfi təsir göstərə bilər. Bu səbəbdən, kitabxanada 

passiv biblioçiplərin istifadəsi daha məqsədəuyğundur. Bu cür nişanlar, həm ucuz başa gəlir, 

həm də azhəcmli əməliyyatlar üçün nəzərdə tutulduğundan onlara informasiyanı ötürmək və 

almaq daha sürətlə həyata keçirilir. 

2. RFID texnologiyası, ştrix-kod sistemindən fərqli olaraq məlumata çoxistifadəli ya-

naşmanı təmin edir.  
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Əvvəlcə, aşağıdakı misalla, Ģtrix-kodlu niĢanvurma ilə elektron kataloq, fond və oxu-

cu arasındakı üçtərəfli münasibətləri nəzərdən keçirək: 

Təsəvvür edək ki, kitabxana əməkdaşı-kataloqlaşdırıcı, əvvəlki texnologiya (Ştrix-kodlu 

nişanvurma) ilə, məsələn, Prof. Səlahəddin Xəlilovun Mərkəzi Elmi Kitabxanaya yeni daxil 

olmuş “Elm haqqında elm” adlı əsərinin elektron kataloqunu yaradır. Kitabın biblioqrafik  

təsvirini elektronlaşdırarkən o, İRBİS AKİS-in “Kitabın ştrix-kodu”(876 Ştrix-kod) adlı 

bölməsinə, bir qədər əvvəl həmin kitaba yapışdırdığı ştrix-kodun unikal nömrəsini (məs., 

200055) də daxil edir və kitabı fonda göndərir. Oxucu, kitabxanaya gələrək elektron kataloq 

vasitəsilə həmin kitaba müraciət etdikdə, kitabxanaçı, bu sorğunu yerinə yetirmək üçün fonda 

müraciət edərək, kitabı məhz ştrix-kod vasitəsilə axtarır və tapır. Daha sonra, kitabı ştrix-

kodu oxuyan xüsusi cihaza yaxınlaşdırmaqla, kitab haqqında məlumatı, oxucu biletinə 

köçürür və kitabı oxucuya verir. Bir qədər sonra, kitaba başqa oxucu da müraciət edirsə, bu 

dəfə kitabxanaçı, sistemdə qeyd olunmuş ştrix-kod vasitəsilə, kitabın əldə olduğunu (yəni 

başqa oxucuda) görür. 

Beləliklə, elektron kataloqu ştrix-kod texnologiyası ilə uzlaşdıran kitabxanaçı, kitabın 

əldə olub-olmamasını, hansı oxucuda olmasını, həmin kitaba müraciətlərin statistikasını, 

kitab haqqında müfəssəl məlumatı tez bir zamanda, avtomatik olaraq (kitabla, xüsusi cihazın 

yaxından təması vasitəsilə) əldə edir.  

Bu, ştrix-kodla nişanvurma texnologiyasının kitabxanalara verdiyi əsas üstünlüklərin 

məcmusudur və bundan artığına nail olmaq mümkün deyil.  

İndi isə eyni vəziyyəti RFID texnologiyasının tətbiqi fonunda nəzərdən keçirək: 

Kataloqlaşdırıcı, eyniadlı əsərin elektron kataloqunu yaradarkən “Kitabın RFID kodu” 

adlı bölməyə (biz, ümid edirik ki, kitabxanalarımızın istifadə etdikləri sistemlər, tezliklə belə 

bir modulla təmin olunacaqlar) bir qədər əvvəl kitaba yapışdırdığı RFID nişanının-çipin 

unikal nömrəsini (məs., 200055) də daxil edir və kitabı fonda göndərir. Oxucu müraciəti za-

manı kitabxanaçı, sorğunu təmin etmək üçün bu dəfə də fonda müraciət edir. Lakin, indi o, 

vizual axtarış aparmadan, yəni, kitabın fiziki axtarışını həyata keçirmədən, “oxuyucu cihaz” 

vasitəsilə, uzaq məsafədən kitabın yerini müəyyən edir və vaxt itkisinin qarşısını alır. 

Kitabxanaçı bu yolla oxucuya lazım olan başqa əsərləri də eyni vaxtda tapa bilir. Ştrix-

koddan fərqli olaraq, RFID nişanı-çip sərbəst şəkildə informasiya daşıya bilir. Yəni, oxucuda 

və ya rəfdə olmasından asılı olmayaraq kitabxanaçı, istənilən məsafədən kitabın cipinə 

məlumat daxil edə və ya məlumatı redaktə edə bilər. Təsəvvür edək ki, RFID nişanlı kitab 

əldədir və kitabxanaçı həmin kitabın elektron kataloquna yeni məlumat daxil edir (məsələn, 

professorun əsəri hər hansı bir mükafata layiq görülüb və ya əsərin ikinci cildi kitabxanaya 

daxil olub və s.). Bu zaman kitabxanaçı, kitab haqqında elektron kataloqa və müəllifin nüfuz 

faylına həmin yenilikləri daxil edərkən, avtomatik olaraq məlumatları kitabın nişanına da 

yükləyə bilir. Başqa sözlə, ştrix-kod texnologiyasından fərqli olaraq, RFID nişanlı kitabı 

məsafədən “idarə etmək” mümkünləşir. Beləliklə, RFID nişanlı kitab sərbəst şəkildə həm də 

elektron kataloqa çevrilir. Bu isə o deməkdir ki, kitab haqqında informasiyanı, o cümlədən 

kitabın yerini, oxunma tarixçəsini, xüsusiyyətlərini kitabxanada bütün avtomatlaşdırılmış 

sistemin fəaliyyəti dayansa belə; elektron kataloq sistemində problem yaransa belə; kitabxa-
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nada elektrik enerjisi olmasa belə; kitab, uzaq məsafədə olsa belə, “oxuyucu cihaz” vasitəsilə 

müəyyən etmək mümkündür. 

Misallardan aydın görünür ki, müasir kitabxanaların RFID texnologiyaları əsasında 

işləməsi, elektron kataloqla bu sistemin uzlaşdırılması daha məqsədəuyğundur və kitabxana-

larımızda bu texnologiyaların tətbiqi ümumi işin xeyrinə olar. 

Veb kataloq sisteminin elektron sənədlərin göndərilməsi mexanizmi ilə təchiz edil-

məsi məsələsi 

Bu məsələ, ilk növbədə kitabxananın bilavasitə öz oxucu kontingentinə xidmət işini tək-

milləşdirmək məqsədi daşısa da, toplu elektron kataloqdan istifadə edəcək bütün oxucu qrup-

larına (hansı kitabxananın üzvü olmasından asılı olmayaraq) da şamil edilməlidir. Ümumiy-

yətlə, elektron sənəd (informasiya sistemində istifadə üçün elektron formada təqdim edilən 

sənəd) təqdimat formasına görə 2 formaya-daxili və xarici təqdimat formalarına bölünür. 

Elektron sənədin informasiya daşıyıcısında (CD, Fleş yaddaş qurğusu və s.) yazılmış şəkli, 

onun daxili təqdimat formasıdır. Elektron sənədin informasiya daşıyıcısından fərqli digər 

maddi obyektdə (displeydə, kağızda və s.), əyani qavranılan (vizual) şəkildə əks etdirilməsi 

isə onun xarici təqdimat formasıdır. Əlbəttə, hələ ki elektron sənədlərin daxili təqdimat for-

ması kitabxana işi sahəsində öz aktuallığını tam itirməyib. Lakin informasiya cəmiyyətinin tə-

ləbləri oxucu ilə kitabxana arasındakı fiziki əlaqələri minimuma endirməyi şərtləndirdiyindən, 

bu növ təqdimatdan çox nadir hallarda istifadə olunur. Məsələn, oxucu kitabxanaya gəlir və 

onu maraqlandıran ədəbiyyatın elektron variantını fleş yaddaş qurğusuna köçürərək tələbini 

ödəyir. Bu, qabaqcıl təcrübədə çox az istifadə olunan metoddur. Elektron sənədin xarici 

təqdimat forması isə, müasir kitabxana işinin tələblərinə tam cavab verir. Tutaq ki, AMEA 

MEK-nın Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim kimi çalışan bir oxucusu, kitabxanada 

fəaliyyət göstərən ―Azərbaycan dövlətçiliyi və Heydər Əliyev kitabxanası‖nın fondu ilə tanış 

olmaq istəyir və: 

1. Ənənəvi formada- (Bakıya) kitabxanaya gələrək fondda axtarış aparır. Ona lazım 

olan ədəbiyyatı əldə edib-etməməsindən asılı olmayaraq vaxt və maliyyə vəsaiti itirir.  

2. Müasir formada-İnternet vasitəsilə kitabxananın elektron kataloquna daxil olub, 

lazımi ədəbiyyatın fondda olub-olmadığını yoxladıqdan sonra, (Bakıya) kitabxanaya gələrək 

ədəbiyyatı əldə edir. Birinci variantdan fərqli olaraq, tələbini ödəyəcəyinə əmin olduqdan 

sonra da vaxt və maliyyə vəsaiti itirir. 

3. Ən müasir formada- İnternet vasitəsilə kitabxananın elektron kataloquna daxil olub, 

lazımi ədəbiyyatı tapdıqdan sonra onun elektron variantını elektron poçt və ya xüsusi hiper-

keçid vasitəsilə əldə edir (Bakıya gəlmədən). Əvvəlki variantlardan fərqli olaraq, o, nə vaxt, 

nə maliyyə itkisi ilə üzləşir. Lakin, bu məqamda başqa bir sual ortaya çıxır: bəs ―Azərbaycan 

dövlətçiliyi və Heydər Əliyev kitabxanası‖nda oxucuya lazım olan ədəbiyyat yoxdursa, onda 

nə etməli? Bu halda, yenidən, ədəbiyyatın axtarışını ənənəvi üsulla, bu dəfə daha çox vaxt 

itkisi ilə, ayrı-ayrı kitabxanaların fondlarına müraciət etməklə axtarıb əldə etmək lazım 

gələcək. Demək, oxucuya ən təkmil xidmət növü, 3-cü formada da həyata keçirilə bilməz.  

4. Təklif etdiyimiz formada isə respublika kitab fondlarını özündə cəmləyən Milli 

Elektron Kitabxana yaradılır və ölkə üzrə vahid, milli toplu elektron kataloq, məhz həmin 

kitabxananın biblioqrafik təsvirini əks etdirir. Eyni zamanda, xarici elektron toplu kataloqlar 
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(məsələn, OCLC kimi) milli toplu kataloqumuza inteqrasiya olunur (və əksinə). Belə olan 

təqdirdə, oxucu, vaxt itirmədən, zamanından və məkanından asılı olmayaraq, mənbənin hansı 

şəhərdə, hansı kitabxanada yerləşməsini problemə çevirmədən ona lazım olan ədəbiyyatı əldə 

edə bilər.  

Elektron kataloqa əlyetərliyin səviyyəsini yüksəltmək üçün 4G və Web 3.0 texno-

logiyaları 

Müasir informasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə, elektron katalo-

qa əlyetərliyin artırılması üçün ən son texnologiyalardan istifadə etmək zəruridir. Fikrimizcə, 

bu gün mobil rabitədə istifadə olunan müasir 4G texnologiyası, elektron kataloqa əlyetərlik 

vasitələrindən biri kimi nəzərdən keçirilə bilər. Üçüncü nəsil mobil kommunikasiya texnolo-

giyası 4G (ingiliscə ―Third Generation‖), yüksəksürətli İnternet və məlumatın ötürülməsi 

üçün kanal rolunu oynayan radiorabitə texnologiyalarının məcmusundan ibarət bir xidmət 

növüdür. Üçüncü nəsil mobil rabitə, paket məlumatlarının (data) ötürülməsi üzərində qurulub. 

Bu tip şəbəkələr, desimetrlik tezlik (adətən 2Ghz ətrafında) diapazonunda işləyir. 4G şəbəkə-

si, mobil telefonda video konfrans yaratmaq, kino və TV verilişləri izləmək və s. kimi imkan-

ları yaratdığı kimi, ümumiyyətlə, mobil rabitədə yüksək səviyyəli interaktivliyi də təmin edir. 

Belə bir texnologiyanı kitabxana işində, xüsusən də veb kataloqa giriş, ondan istifadə prose-

sində tətbiq etmək, kitabxananın istifadəçiləri üçün çox geniş imkanlar açar. Hələlik dünyanın 

heç bir kitabxanasında bu mövzu aktual olmasa da, bu barədə danışılmasa da, düşünürük ki, 

kitabxanalar, başqa sözlə iri informasiya massivlərini mühafizə edən, istifadəçiyə çatdıran 

mərkəzlər, ən yaxın gələcəkdə, bu yüksək texnologiyanın üstünlüklərindən yararlanacaqlar. 

Məsələn, təsəvvür edək ki, nəqliyyatda hərəkət edən və ya portativ kompyüteri yanında olma-

yan istifadəçi öz mobil telefonu vasitəsilə, hər hansı bir kitabxanada ona lazım olan informa-

siyanın olub-olmamasını təftiş etmək istəyir. Şərti olaraq, istifadəçinin müraciət etdiyi infor-

masiya mərkəzi kimi - Bakı Müsiqi Akademiyasının kitabxanasını, daha dəqiq, kitabxanın fo-

noteka bölməsini götürək və bu zaman meydana gələn tələb-təklifin mümkün ardıcıllığına 

baxaq: 

- İstifadəçi, 4G texnologiyasını dəstəkləyən mobil telefonundan (İnternet vasitəsilə) 

Bakı Müsiqi Akademiyasının kitabxanasının veb kataloquna daxil olur və məsələn, 1965-ci 

ildə Moskvada nəşr olunmuş "Песня и музыка Азербайджана» (Azərbaycan mahnısı və 

musiqisi) adlı kitabı axtarır. Kitabın, kitabxanada olduğunu təyin edən istifadəçiyə məlum 

olur ki, nəşrin elektron biblioqrafik təsvirindəki açar sözlərdən biri də ―Cabbar Qaryağ-

dıoğlu‖dur. Bu isə o deməkdir ki, istifadəçi, görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, xanəndəsi, 

musiqi xadimi Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında əlavə məlumat əldə edə biləcək. Beləliklə, isti-

fadəçi 4G texnologiyasının köməyilə (yüksək sürətli İnternet vasitəsilə) ona lazım olan kitabı 

mobil telefonunun yaddaşına köçürmək və üstəlik, xarici keçid vasitəsilə Cabbar Qaryağ-

dıoğlunın nüfuz faylına daxil olmaq imkanı əldə edir. Həmin kitabda qeyd olunub ki, Azər-

baycan xanəndəlik sənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Cabbar Qaryağdıoğlu, 

hələ 1906-cı ildə Varşavada konsert verib. (Təqdirəlayiqdir ki, xanəndə bu konsertdən topla-

dığı pul vəsaitini Zaqafqaziyanın müsəlman tələbələrinə paylayıb-C.C). Ən maraqlısı və bəlkə 

də ən əsası budur ki, mobil telefonu vasitəsilə kitabxananın elektron kataloquna daxil olan is-

tifadəçi, lazımi ədəbiyyatı kitabxanaya getmədən əldə etməklə bərabər, eyni zamanda, Var-
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şava konsertinin Bakı Müsiqi Akademiyasının fonotekasında mühafizə edilən lent yazısını 

dinləmək, videogörüntüsünü izləmək imkanı qazanır.  

Göstərdiyimiz misaldan aydın görünür ki, 4G texnologiyasından elektron kataloqa əlye-

tərlik vasitəsi kimi istifadə olunmasının üstünlükləri, kifayət qədərdir. 2012-ci ildən etibarən 

Azərbaycanın mobil rabitə seqmentində 4G texnologiyasından istifadə olunmağa başlanıldı-

ğından, artıq bu tip texnologiyaların istismarı deyil, məhz kitabxana işi sahəsində tətbiqi yeni-

liyin əsas məzmununu təşkil edir. Başqa sözlə, milli İnternet seqmenti və rabitə sektoru texno-

loji baxımdan təklif etdiyimiz xidmət növünün göstərilməsinə tam hazırdır. Qarşı tərəfin, yəni 

kitabxanaların, öz oxucularına 4G texnologiyaları vasitəsilə xidmət göstərə bilməsi üçün, bir 

çox texniki məsələlərin həll olunması gərəkdir.  

Oxucuların elektron kataloqla işini rahatlaşdırmaq və eyni zamanda elektron kataloqun 

keyfiyyət göstəricilərini yaxşılaşdırmaq baxımından vacib olan texnologiyalardan biri də Web 

3.0 platformasıdır. İndiki şəraitdə, müasir Azərbaycan kitabxanaları üçün Web 1.0 texnologi-

yası tanış olsa da, sonrakı nəsil şəbəkə platformaları, istifadə etmədiyimiz yeniliklərdir. İnter-

net saytı olan və həmin sayt vasitəsilə Veb kataloqunu oxucularının ixtiyarına verən hər bir 

kitabxanamız, demək olar ki, Web 1.0 texnologiyasının bütün üstünlüklərindən istifadə edir. 

Web 1.0 texnologiyasının şərtlərinə uyğun olaraq, kontenti (informasiyanı, mətni və s) onu 

hazırlayan tərəf təqdim edir. Yəni, kitabxana elektron kataloqunu hazırlayıb, oxucusunun ixti-

yarına verir. Bu prosesi şərh etməyə, ehtiyac görmürük. Daha sonrakı texnologiya sayılan 

Web 2.0 vasitəsilə isə, oxucular da informasiya təklif edən tərəfə çevrilə bilirlər. Lakin bu 

zaman, məlumatların idarə olunmasına nəzarəti, yenə də kitabxanalar həyata keçirir. Belədə, 

oxucu kitabxananın Veb kataloqunda hər hansı bir yanlışlığa rast gələrsə, onu düzəltmək im-

kanına malik olur. Həmin düzəliş kitabxanaçı tərəfindən qəbul və təsdiq olunandan sonra, 

Veb kataloqda öz əksini tapır. Web 3.0 texnologiyası isə, kitabxanaçının elektronlaşdırma 

prosesinə müdaxiləsini tələb etmir və oxuculara tam səlahiyyət verir. Bu səlahiyyətdən istifa-

də edən hər hansı bir oxucu-müəllif, müstəqil şəkildə, məsələn, öz kitabını kitabxananın elek-

tron bazasına yerləşdirə və onun elektron kataloqunu yarada bilər (əvvəlcədən müəyyən edil-

miş parametrlər üzrə). Bu isə kitabxananın işinin asanlaşmasına, elektronlaşdırma prosesini 

sürətlənməsinə, maliyyə vəsaitinə qənaət olunmasına şərait yaradar. 

Elektron kataloq sisteminin təhlükəsizlik məsələləri  

Elektron kataloq sisteminin təhlükəsizliyi ümumiyyətlə, informasiya təhlükəsizliyi 

məsələsinin tərkib hissəsi kimi çox ciddi aktuallıq kəsb edir. İnternet məkanında günbəgün ar-

tan kibertəhlükə, kibercinayət halları, digər İnternet resursları kimi, kitabxanaların da veb ka-

taloquna ciddi hədə hesab olunur. Bu kimi hallara qarşı önləyici tədbirlər görülməli, ki-

tabxananın elektron kataloqu sanksiyalaşdırılmamış müdaxilədən qorunmalıdır. Hər bir ki-

tabxanada informasiya təhlükəsizliyinin qorunması, kiber-hücumlara qarşı dayanıqlı sistemin 

qurulması üçün, texniki-texnoloji, maliyyə və kadr resursları qaydasına salınmalıdır.  

Son dövrlərdə milli İnternet seqmentinə kiber hücumların artması, dövlət saytlarının, 

eləcə də kitabxanaların, veb informasiya resurslarının hazırlanmasına qarşı sərt tələblərin 

qoyulmasını, zəruri edir [10]. Belə saytları təftiş edəcək ciddi audit sisteminin yaradılmasına, 

kibercinayətkarlıqla bağlı dövlət qurumlarının səlahiyyətlərinin konkretləşməsinə, təkcə 



“Kitabxana-İnformasiya Elmləri: tədris və təcrübədə yeni çağırışlar”  

Beynəlxalq elmi konfransının materialları 

 

 

- 38 - 

nazirliklərin deyil, bütün dövlət qurumlarının, o cümlədən, kitabxanaların saytlarının, veb 

kataloqlarının vahid, təhlükəsiz serverdə saxlanılmasına olan ehtiyacı artırır. 

Nitqin tanınması və mətnin nitqə çevrilməsi sistemi ilə elektron kataloqun yaradıl-

ması və istifadəsi iĢinin uzlaĢdırılması 

Müasir dövrümüzdə elektron kataloqlaın yaradılması işində nitqin tanınması sistemin-

dən faydalanmaqla, müvafiq prosesin xeyli sürətlənməsinə nail olmaq mümkündür. Nitqin 

tanınması sistemi dedikdə, mikrofona deyilmiş nitqi, kompüterdə yazıya çevirən proqram 

nəzərdə tutulur. Belə sistemlər, kompüterlərin, avtomobillərin, robotların və digər qurğuların 

(məsələn, məişətdə istifadə edilən qurğuların) Azərbaycan dilində daha təbii və asan yolla—

nitq vasitəsilə idarə olunmasını təmin edə bilər. Bununla yanaşı, nitqin tanınması sistemindən 

elektron kataloqun yaradılması işində də tam səmərəli şəkildə yararlanmaq olar. Aydın 

məsələdir ki, biblioqrafik yazının əl üsulu ilə, yəni klaviaturanın köməyilə AKİS-ə Sisteminə 

daxil edilməsi, nitqin tanınması sistemi ilə daxiletmədən qat-qat çox vaxt tələb edən prosesdir. 

Kataloqlaşdırıcı, biblioqrafik yazını üzündən oxumaqla, nitqin tanınması sistemi vasitəsilə 

elektron kataloqa daha sürətlə daxil edə bilər. Əgər bir biblioqrafik yazının klaviatura ilə 

elektronlaşdırılması üçün orta hesabla 2-4 dəqiqə vaxt sərf olunursa, nitqin tanınması sistemi 

vasitəsilə bunu 30-40 saniyə ərzində yerinə yetirmək mümkündür. Bu isə öz növbəsində, 

təklifimizin səmərəliliyinə dəlalət edir. Yaxın gələcəkdə Azərbaycan kitabxanalarında elek-

tron kataloqların nitqin tanınması sistemi vasitəsilə yaradılması işinə başlanıla bilər. Belə ki, 

artıq bunun üçün Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları nazirliyinin dəstəyilə ―Dilmanc‖ adlı 

nitqin tanınması sistemi yaradılır. ―Dilmanc‖ nitqin tanınması sistemi, Azərbaycan dili üçün 

ilk nitqin tanınması sistemidir. Yaradılmaqda olan bu sistem, maşın tərcüməsi sisteminin 

tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, həmçinin digər proqramlara da mətni mikrofon vasitəsilə daxil 

etməyə imkan verəcək. Lakin Azərbaycan dilinin morfoloji cəhətdən zəngin olması—bir söz 

kökünə şəkilçilər artırmaqla çoxlu sayda sözlər düzəltməyin mümkünlüyü—nitqin tanınması 

sistemlərinin yaradılmasında bir sıra çətinliklər yaradır. Şübhəsiz ki, sistemin tam şəkildə fəa-

liyyətə başlaması, daha dərin elmi araşdırma, elmi analiz tələb edir. Bütün bunlara baxmaya-

raq, artıq sistemin pilot variantı elmi ictimaiyyətin, dilçilərin, filoloqların, texnoloqların, ki-

tabxanaçı və tərcüməçilərin müzakirəsinə verilib. Nitqin tanınması sisteminin mövcudluğu 

gələcəkdə nitqin nitqə sinxron tərcüməsi sisteminin yaradılmasına da imkan verəcək. Belə ki, 

mikrofona deyilmiş mətn avtomatik yazıya çevrilərək maşın tərcüməsi proqramına ötürülə-

cək. Proqram mətni tərcümə etdikdən sonra isə, mətnin səsləndirilməsi (yazılı mətnin nitqə 

çevrilməsi) sistemi vasitəsilə yenidən nitqə çevriləcək. Əgər Azərbaycan kitabxanalarında, 

əksinə, yazılı mətni nitqə çevirən sistemlər də tətbiq olunarsa, bu bir sıra problərin həllinə yol 

açar. Xüsusi, marqinal oxucu qruplarının—görmə qabiliyyəti olmayan və ya məhdud olan 

oxucuların kitabxanalardan istifadə edə bilməsi (elektron kataloqa müraciət etməsi) reallığa 

çevrilə bilər. Doğrudur, bu sahədə Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev 

Fondu ciddi işlər görür və uğurlu nəticələr əldə olunur. Məhz Fondun təşəbbüsü ilə gözdən 

əlil olan oxuculara, Brayl əlifbası ilə yeni tipli klaviatura və nəşrlər təqdim olunur, görüntünü 

dəfələrlə böyüdən xüsusi qurğular vasitəsilə mütaliə şəraiti yaradılır. Bu işlər, həm gərgin 

əmək, həm çox vaxt, həm də külli miqdarda maliyyə vəsaiti tələb edir. Haqqında danışdığımız 

sistem yaradılarsa, yəni mətni nitqə çevirən proqamımız olarsa, biz, görmə qabiliyyətini 
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itirmiş oxucularımıza daha çevik və daha miqyaslı şəkildə xidmət göstərə bilərik. Təsəvvür 

edək ki, görmə qabiliyyətini itirmiş oxucu, kitabxanaya gəlmək və yeni kitab ―oxumaq‖ 

istəyir. İndiki şəraitimizdə bu, mümkün deyil. Əgər, dediyimiz şəraiti yarada bilsək, həmin 

oxucu kitabxanaya gələr, nitqi yazıya çevirən sistem vasitəsilə elektron kataloqa müraciət 

edər (kitabın adını mikrafona demək kifayətdir) və nəticəni (tapılmış elektron təsviri), yazını 

nitqə çevirən sistem vasitəsilə eşidə bilər. Beləcə, həmin oxucunun, sonradan, istənilən 

kitaba qulaq asmaq imkanı yaranar (əvvəlcədən, mikrofon vasitəsilə, kitablar, sistemin 

yaddaşına ―oxunubsa‖). 

 

Nəticə 

Beləliklə, təklif olunan yeniliklərə əsasən Azərbaycan kitabxanalarının elektron katalo-

quna əlyetərliyin səviyyəsi yüksələcək, oxuculara göstərilən effektiv informasiya xidmətinin 

keyfiyyəti artacaq, kitabxanalararası intellektual informasiya mübadiləsi və elmi kommunika-

siya imkanları genişlənəcək, milli kitab fondlarının elektronlaşdırılması və idarə olunması 

asanlaşacaq.  
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ТЕХНОЛОГИИ RFID, 4G И WEB 3.0 В ИНФОРМАЦИОННОМ  

МАРШРУТЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ БИБЛИОТЕК 

 

Резюме 

В статье рассматриваются некоторые концептуальные вопросы совершенство-

вания электронного каталога и повышение уровня доступа к e-каталогу в Азербай-

джанских библиотеках. Обосновывается необходимость внедрения новых технологий 

как RFID, 4G и Web 3.0 в библиотечное дело. Предлагается создать Национальную 

Автоматизированную Библиотечно-Информационную Систему (НАБИС) и внедрить 

технологию распознавания речи в процесс e-каталогизации.  
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RFID, 4G, AND WEB 3.0 TECHNOLOGIES IN THE INFORMATION  

ROUTE OF AZERBAIJANI LIBRARIES 

 

Summary 

Some conceptual issues to develop the electronic catalogue, and improving access to e-

catalogue in Azerbaijan libraries are described in the article. The necessity of introducing 

new technologies such as RFID, 4G and Web 3.0 in library science is described. Establish-

ment of National Automated Library-Information System (NALIS) and to incorporation of 

speech recognition technologies into e-cataloguing is proposed.  
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TƏBĠĠ VƏ SÜNĠ ĠNTELLEKT MÜASĠR KĠTABXANA-ĠNFORMASĠYA 

PROSESLƏRĠ KONTEKSTĠNDƏ 

 

İnformasiya cəmiyyəti və onun əsasını təşkil edən biliklər sistemi haqqında son 20 ildə 

yüzlərcə tədqiqatlar aparılıb, tendensiyalar yaranıb. Artıq, intellektin iqtisadi və texnoloji kon-

tekstdə öyrənilməsi prosesi elmi ictimaiyyət üçün yeni deyil. Lakin bütün bunlara baxma-

yaraq öyrənilən istiqamət aktuallığını itirmir, əksinə, hər bir texnoloji sıçrayışdan sonra yeni 

yanaşma tələb edir. 

Bəlkə də bizim yürütdüyümüz fikirlər alimlər tərəfindən birmənalı qarşılanmayacaq, 

lakin bu bir həqiqətdir ki, kitabxanaların biliklər iqtisadiyyatına inteqrasiya etməsi və təbii in-

tellekti ən yüksək səviyyədə stimullaşdıran bir orqana çevrilməsi üçün "kayzen strategiya-

sı"nın tətbiqi qaçılmazdır. Ənənəvi kitabxana strategiyasmdan fərqli olaraq kayzen konsepsi-

yası mütəxəssisdən peşə vərdişləri ilə yanaşı davamlı və mərhələli şəkildə əldə olunan bilik də 

tələb edir. Burada söhbət kitabxanaçının müvafiq təhsil müəssisəsində və ya gördüyü iş çərçi-

vəsində qazandığı bilikdən getmir. Burada bilik dedikdə mütəxəssisin differensial, analitik şə-

kildə bütün lazımlı mənbələrdən aldığı bilik başa düşülür. Bu biliyi sayəsində mütəxəssis işi-

nin icraçısı olmaqla yanaşı, həm də onun ideya mənbəyi və strateqidir, oxşar işlərin mükəm-

məl bilicisidir. Bilikli kitabxanaçı, kitabxana işinin hər hansı bir istiqaməti üzrə deyil, bütün 

istiqamətləri üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssis olmalı, proseslərin inkişafında yaxından iştirak et-

məlidir. Azərbaycan kitabxanaçısı, postsovet məkanının bütün kitabxanaçıları kimi kitabxana 

işinin konkret bir sahəsində çalışır. Başqa sözlə, biblioqraf bibliometriya ilə, kitabxana texno-

loqu isə mənbəşünaslıqla məşğul olmur. Son illərədək dünyanın aparıcı kitabxanalarında da 

vəziyyət eyni ilə bu cür idi. Lakin kayzen konsepsiyasının və ya bu fəlsəfəyə yaxın ideyaların 

kitabxanalarda tətbiqi nəticəsində kitabxanaçılar qarşısında duran vəzifələrin spektri xeyli ge-

nişləndi. Bunun nəticəsində məsələn, Dünya və Avropa elektron kitabxanalarını yaradan ki-

tabxanaçı-proqramçılar nəsli yetişdi, qeyri - səlis məntiq nəzəriyyəsini, analitik hesablamalar-

la yanaşı riyazi hesablamaları cla kitabxana işində tətbiq edən kitabxanaçı-bibliometriklər 

meydana çıxdı və s. Əlbəttə ki, Azəbaycanın maddi-mədəni irsini mühafızə etmək, yaşatmaq, 

gələcək nəsillərə və dünya vətəndaşlarına ötürmək üçün, insanlarımızın təbii intellektini yük-

səltmək, elmi potensialı gücləndirərək süni intellektin yaradılmasına təkan vermək məqsədilə 

bizim də məhz bu cür elmi dəyişikliklərə, peşə-bilik mübadilələrinə, transformasiyalarına 

ehtiyacımız var. 

XX əsrin əvvələrində bəşər övladı anladı ki, Yerin təbii ehtiyatları daimi deyil və bir 

gün mütləq tükənəcək. Məhz bu məqamı dünyada biliklər cəmiyyətinin yaradılması işinin 

başlanğıcı hesab etmək olar. Əfsuslar olsun ki, I və II Dünya müharibələri biliklər cəmiyyəti-

nin inkişafını xeyli ləngitdi, təbii intellektin, əqli gücün tətbiqi fıziki gücün tətbiqini stimullaş-
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dırdı və yeni olan hər şeyi iflasa uğratdı. Ötən əsrin 60-cı illərində isə biliyin təbii əmtəəyə 

çevrilməsi ideyasınm rüşeymləri formalaşmağa başladı, kosmonavtika, ədəbiyyat, fızika sahə-

ləri kimi kitabxana işi sahəsi də inkişaf etdi; kitab-xanalar ilk dəfə maşınlaoxunan biblioqrafık 

yazılar yaratdılar, müasir elektron kataloqun əsasını qoydular. Keçən yarım əsrlik dövr ərzin-

də kitabxanalar yeni texnologiyalara yiyələnməklə bir sıra ənənəvi proseslərin sürətlənməsinə 

nail oldular. Lakin yeni texnologıyaların tətbiqi bir sıra dilemmalar da yaratdı: 

- Ənənəvi yoxsa avtomatlaşdırılmış kitabxana? 

- Elektron yoxsa ənənəvi kataloq? 

- Rəqəmli kitabxana yoxsa kağız fondlar? 

- Kitabxanaçı yoxsa süni intellekt? 

Bu mübahisəli məsələlər bu gün də aktualdır. Bir qrup mütəxəssisin fıkrincə, rəqəmli 

kıtabxanaların yaradılması gec-tez ənənəvi kitabxanaların mövcudluğuna son qoyacaq. Başqa 

bir qrup mütəxəssislərin fikrincə, kitabxana prosesləri avtomatlaşdıqca ənənəvi kitabxana 

proseslərinin tətbiqi sıradan çıxacaq. Nəhayət, belə bir fıkir də irəli sürülür ki, süni intellekt 

kitabxanaçı kadrları əvəzləyəcək və kitabxanaçılara ehtiyac qalmayacaq. Böyük əksəriyyət, o 

cümlədən illərdən bəri kitabxana işinin ənənələrini qoruyub saxlayan mütəxəssislər üçün bu 

fıkirlər heç də ürəkaçan deyil. Peşəkarlar yeni texnologiyaların tətbiqini alqışlasalar da, bir 

gün ənənəvi kitabxana və tipik kitabxanaçılann mövcud olmayacağını təsəvvür etmək belə 

istəmirlər. Elə bizim özümüz də inana bilmirik ki, bir gün gələcək və məsələn, ABŞ-nin 

Konqres Kitabxanasında cəmi 1-2 nəfər əməkdaş çalışacaq ki, buranı muzey kimi ziyarət 

edənlərlə bələdçilik etsin. İstəsək də, ıstəməsək də təbii intellekt inkişaf edir və elə süni 

intellektlər yaradır ki, deyilənlərin həqiqətən də gerçəkləşəcəyinə şübhə qalmır. Bir vaxtlar nil 

armstronqlar, yuri qaqarinlər Ayı fəth edəndə insanların ağlına belə gəlməzdi ki, vaxt gələcək 

kosmik gəmilərdə istənilən adam Ayı turist kimi ziyarət edə biləcək, Ayın tədqiqatı üçün isə 

süni peyklərdən, robot-gəmilərdən istifadə olunacaq. Və yaxud hansı təyyarəçi, pilot inanardı 

ki, bir gün onun zəhmətinə ehtiyac qalmayacaq və təyyarələr pilotsuz idarə olunacaq? Bütün 

bunlardan təşvişə düşməyə dəyərmi? Zənnimizcə, xeyr. Əksinə biz gərək müasir kitabxana işi 

sahəsində elə konseptual məsələlər qaldıraq və onlan həll edək ki, modernləşmə prosesi daha 

da sürətlənsin. Əgər 200 ildən sonra (bundan tez mümkün deyil) ənənəvi kitabxanalar, tipik 

kitabxanaçdar olmayacaqsa, bundan qazanan da cəmiyyət olacaq. Demək, biliklər cəmiyyəti o 

qədər inkişaf edəcək ki, bu dəfə təbii intellekt süni intellekti deyil, süni intellekt təbii intellekti 

inkişaf etdirəcək, bu isə kitabxanalarda nəinki kompüterlərin hətta transputer və neyrokompü-

terlərin imkanlarından bəhrələnəcəyik. 

Qərb kitabxanaları bu kimi yeniliklərə hələ ötən əsrin 70-ci illə-rində başlasalar da, 

ölkəmizdə bu işin tarixi o qədər də böyük deyil. Bir neçə ildir ki, kitabxanalarımız ənənəvi 

proseslərin avtomatlaşdırılmasına, kataloq və fondların elektronlaşdırılması işinə başlayıblar.  

Biliklər cəmiyyətində Azərbaycan kitabxanalarının mövqeyindən, vəzifələrindən danı-

şarkən unutmamalıyıq ki, üçüncü minilliyin çağırışlarına ən birinci reaksiyalardan biri məhz 

bizim ölkədən gəlib. Ümumilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Prezident cənab 

İlham Əliyev ilk rəsmi səfərini 2003-cü ildə "İnformasiya cəmiyyəti üzrə Cenevrə Sammi-

tinə" edərək ölkəmizdə biliklər cəmiyyətinin formalaşmasının konsepsiyasını müəyyən-

ləşdirdi. Prezidentin "Biz qara qızılı insan qızılına çevirəcəyik" kimi inamlı, modern ideyası 
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minilliyin çağırışına ən layiqli cavab oldu. Prezident sadəcə konsepsiya ilə kifayətlənmədi, bu 

ideyanın həyata keçməsi üçün zərari addımlar atdı: Azərbaycan kitabxanalarınm inkişafı və 

modernləşdirilməsi; Azərbaycan elminin inkişaf etməsi üçün sərəncamlar verdi, qeyri-neft 

sektorunun inkişafını prioritet elan etdi. Bütün bunlar onun üçün edilir ki, gələcək nəsillərin 

neftdən, təbii ehtiyatlardan asılılığı olmasın, insanlar təbii intellektin hesabına yaşasınlar. Bu 

isə biliklər cəmiyyətinin əsas məqsədidir. 

Bu gün Azərbaycan, Qafqaz regionunun aparıcı bir dövləti kimi bir sıra qlobal layihələ-

rin reallaşmasına, dünya enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına təkan verir. Azərbaycanın 

elmi və iqtisadi potensialı bu kimi irimiqyaslı proseslərin önündə getməyə şərait yaradır. 

Cəmiyyətimiz müasir informasiya mühitində inkişaf edir, indiki dinamik inkişaf, sosial 

infrastrukturların mürəkkəbləşməsi şəraitində informasiya enerji resursları kimi strateji bir re-

sursa çevrilir. İnformasiya resurslarının yaradılması, saxlanılması, yenidən işbnilməsi və isti-

fadəçibrə təqdim olunmasım təmin edən müasir kitabxanalar həyatımızın mühüm amilinə çev-

rilib.  

İnformasiya texnologiyalarının kitabxanaların fəaliyyətində geniş şəkildə tətbiq olunma-

sı sonuncunun müasir informasiya məkanındakı rolunu və funksiyalarını xeyli artırıb. 

Başqa sözlə, fəaliyyətini doğru istiqamətdə qurmuş kitabxanalar XXI əsrin dəyərli in-

formasiya mənbələridir. İndi artıq iqtisadi faktorlar yalnız torpaq, kapital və əməyə deyil, 

həmçinin informasiyaya söykənir. 

Birmənalı şəkildə iddia edə bilərik ki, bilik, informasiya XXI əsrdə xalqların qarşısında 

duran ən böyük rəqabət mənbəyidir. Belə olan halda isə yalnız informasiya cəmiyyətində 

biliyə investisiya qoyaraq, yenilik yarada bilənlər elmi zəmində rəqabət aparmaq iqtidarında 

olacaq. Müasir dövrümüzdə isə biliyin, informasiyanın toplanıb mühafızə edildiyi, paylaşdı-

rıldığı institusional strukturlar arasında kitabxanaların rolu o qədər böyükdür ki, bütövlükdə 

informasiya cəmiyyətinin əsasında onların durduğunu iddia etmək olar. 

Təbii və süni intellektə müasir kitabxana prosesləri kontekstində yanaşdıqda biz bir 

daha əmin oluruq ki, kitabxanalar nəinki təbii intellektin yüksəldilməsındə, hətta onun qiy-

mətli bir əqli əmtəə kimi realizəsində və sonradan süni intellektin əsasını təşkil etməsində 

bilavasitə iştirak edir. Köhnəni prolonqasiya etmək əvəzinə yenini yaradır, informasiya cə-

miyyətınin qurucusu qismində çıxış edir. 
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Summary 

Libraries are not only increasing natural intelligence, and is directly involved even its 

realization as a valuable intellectual commodity and later in the foundation of artificial 

intelligence. 
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Azərbaycan kitabxanalarında İnternetdən istifadənin sürətlənməsi ilə bir çox beynəlxalq 

elektron kitabxana-informasiya massivlərinə giriş imkanları genişləndi və prosesin bu istiqa-

mətdə inkişafı: 

1. kitabxanaların beynəlxalq informasiya mübadiləsi fəaliyyətinə zaman və məkan fər-

qinin aradan qaldırılması baxımından müsbət təsir etdi; 

2. oxuculara təqdim olunan sənəd-məlumat kütləsinin həcmi və məlumat-axtarış imkan-

ları əsaslı sürətdə artdı; 

3. milli kontentin xarici informasiya bazalarına inteqrasiyası asanlaşdı. 

Azərbaycan kitabxanaları, o cümlədən AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası üçün bey-

nəlxalq elektron informasiya massivlərinə ilk dəfə belə çıxış Azərbaycan Kitabxana İnforma-

siya Konsorsiumu (AzKİK) tərəfindən yaradılmışdı. 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universiteti, 

Azərbaycan Tibb Universiteti və Xəzər Universiteti tərəfindən təsis olunmuş Konsorsiumun 

fəaliyyətinə rəqəmli informasiya xidmətləri və virtual kitabxana kimi bilik və xidmətlərin in-

kişafına yönələn innovasiya layihələrinə maraq yaratmaq və həmin layihələrdə iştirak etmək; 

elektron mənbələrdən istifadəni təşviq etmək; istifadəsi mümkün olan elektron resurslar haq-

qında informasiyanı inkişaf və təbliğ etmək; konsorsium üzvlərin fəaliyyətini əlaqələndirmək; 

vendorlarla danışıqlar aparmaq və ehtiyac olan elektron resuslardan istifadə imkanı əldə 

etmək üçün yerli və beynəlxalq konsorsiumlarla əməkdaşlıq etmək və s. idi [1-3]. 

2004-ci ildə məhz AzKİK-in dəstəyi ilə iri Azərbaycan kitabxanaları ilk dəfə hazırda ən 

iri beynəlxalq elektron elmi informasiya massivi hesab olunan EBSCO verilənlər bazasına 

giriş imkanı əldə ediblər. 

EBSCO-ABŞ Massaçusets ştatının İspviç şəhərində yerləşən elektron məlumat xidməti 

şirkətidir. 1984-cü ildən fəaliyyət göstərən EBSCO-nun 375-dən çox məlumat bazasında 2 

milyondan artıq material mövcuddur. Dünyanın əksər ölkələrinin ali təhsil müəssisələri, 

kitabxanaları bu məlumat bazasında toplanmış jurnal, kitab, musiqi nəşrləri və s. istifadə 

edirlər. Azərbaycanda nəşr olunan bir neçə elmi jurnal da (―Applied and Computational Ma-
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thematics‖, ―International Journal of Academic Research‖ və s.) EBSCO məlumat bazası 

vasitəsilə 6 mindən çox kitabxana və ali təhsil müəssisəsində oxunur. 

Azərbaycan kitabxanalarэnэn geniю istifadə etdiyi məlumat resurslarэndan biri də 

ABЮ Miзiqan və Kembric universitetrlərinin ProQuest elektron verilənlər bazasэdэr. Əsasən 

jurnal və qəzetlərdən ibarət ProQuest elektron verilənlər bazasэ 125 milyard rəqəmsal səhifəni 

özündə birləşdirir. Bununla yanaşı, ProQuest dünyanın ən böyük dissertasiya və hüquq 

ədəbiyyatı bazası hesab olunur. Burada məlumatlar əsasən mikrofişlərdə qorunur. 2008-ci 

ildən etibarən Azərbaycan kitabxanaların bu məlumat bazasından istifadə etməyə başlayıblar. 

Azərbaycan kitabxanalarэnэn oxuculara təqdim etdiyi beynəlxalq informasiya massivlə-

rindən biri də ―Agricola‖ məlumat bazasıdır. ABŞ Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən yara-

dılan və dəstəklənən bu məlumat bazasına ABŞ Milli Kənd Təsərrüfatı Kitabxanasının kollek-

siyaları və dünyada müvafiq sahədə nəşr olunan kitab və jurnalların elektron kataloqu daxil-

dir. Azərbaycandan yalnız ―International Journal of Academic Research‖ multidissiplinar jur-

nalı bu bazaya daxil edilib. 

Ölkəmizin universitet və kitabxanalarında istifadə olunan beynəlxalq informasiya re-

sursları arasında ―PubMed‖ onlayn məlumat bazası da var. Tibb və biologiya elmləri üzrə 

14,2 milyon məqalədən ibarət bu resursun müəyyən hissəsi ödənişli, bir hissəsi (3,8 milyon 

məqalə) isə ödənişsiz əsaslarla oxucların istifadəsinə verilib.  

Tibb sahəsində nəşr olunan kitab və jurnalları əhatəetmə baxımından kifayət qədər geniş 

və nüfuzlu MEDLINE məlumat bazası (ABŞ Milli Tibb Kitabxanasının elektron bazası) da 

PubMed ailəsinə daxildir. 

2007-ci ildən etibarən bir neçə Azərbaycan kitabxanası Niderlandın ―Elsevier‖ elektron 

informasiya rerurslarına çıxış əldə edib. ―Elsevier‖ nəşriyyatının SCOPUS elmi informasiya 

bazası 21000 elmi jurnalın elektron variantını əhatə edir. Xidmət ödənişli olduğu üçün 

Azərbaycan kitabxanalarınının hamısı ondan yararlana bilmir. Yalnız ADA Universitetinin və 

Xəzər Universitetinin kitabxanaları bu xidmətlərdən istifadə edə bilirlər. 2014-cü ildən 

etibarən müvəqqəti olaraq nəşriyyatın ―Clinical key‖ məlumat bazası Əziz Əliyev ad. 

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu üçün də açıq elan edilib. ―Clinical 

key‖ bazasında 610 tibb jurnalı var ki, onlara misal olaraq ―Lancet‖, ―European Urology‖, 

―The Journal of Pediatrics‖, ―The Journal of Urology‖, ―Nutrition‖, ―Pain‖, ―Respiratory Me-

dicine‖, ―Journal of Oral and Maxillofacial Surgery‖ və s. nəşrləri göstərmək olar. 

Azərbaycan kitabxanalarının və ali təhsil müəssisələrinin istifadə etdiyi beynəlxalq in-

formasiya resurslarından biri də ABŞ Elmi İnformasiya İnstitutunun (ing. Institute of Scientif-

ic Information-ISI Thomson) ödənişli Web of Knowledge (Biliklər şəbəkəsi) elmi məlumat 

bazasıdır. 12000 jurnalın, kitab və konfrans materiallarının rəqəmli fondu olan Web of Know-

ledge bazası 2011-2012-ci illərdə-1 il ərzində iri Azərbaycan kitabxanaları və AMEA-nın El-

mi Tədqiqat İnstitutlarında ödənişsiz istifadə olunub. Bu işdə ISI Thomson-un əsas məqsədi 

elektron məhsullarını regionun ən perspektivli ölkəsində təbliğ etmək və nəticədə Azərbaycan 

kitabxana və ali təhsil müəssisələri ilə uzunmüddətli müqavilə bağlamaq idi. Lakin 2012-ci 

ildə AMEA ilə Almaniyanın ―Springer Verlag‖ nəşriyyatı arasında müqavilənin imzalanması 

Azərbaycanda Web of Knowledge-dən istifadəni xeyli məhdudlaşdırdı. Buna baxmayaraq, 

istər elmi, istərsə də tematik əhatəlilik baxımından daha geniş məlumat bazası olan ―Springer 
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Science‖in Azərbaycan oxucusu üçün açıq elan edilməsi təqdirəlayiq hal kimi qiymətləndiril-

məlidir. 

Sözügedən ―Springer Verlag‖ dəqiq və təbiət elmləri üzrə kitab, elektron kitab və elmi 

jurnallar dərc edən beynəlxalq nəşriyyatdır. Nəşriyyat SpringerLink, Springer Protocols və 

SpringerImages də daxil olmaqla çoxsaylı elmi məlumat bazalarını özündə birləşdirir. ―Srin-

ger‖in kitabçılıq fəaliyyətinə soraq kitabçalarının, dərslik və monoqrafiyaların nəşri daxildir.  

Nəşriyyatın SpringerImages elektron bazası elm, texnologiya və tibbə aid 1,8 milyon 

şəkil kolleksiyasını əhatə edən unikal bir resursdur. 2 il ərzində Azərbaycan kitabxanalarında 

―Springer‖ məlumat bazasından istifadə öz müsbət nəticələrini vermiş, nəşriyyatın jurnalların-

da Azərbaycan alimlərinin məqalələrinin sayı artmışdır.  

Bununla yanaşı, oxucular müxtəlif Azərbaycan kitabxanaları vasitəsilə Chemical Ab-

stracts, SWETS, zbMATH, Agris, MathSciNet, Agris, GeoRef kimi ödənişli məlumat bazala-

rına da çıxış əldə edə bilirlər.  

Ölkəmizdə Dünya Elektron Kitabxanası (www.wdl.org) və Avropa Elektron Kitabxana-

sınının (www.europeana.org) elektron nəşrlərindən və Google Scholar kimi beynəlxalq in-

formasiya bazasından geniş istifadə olunur. Qlobal informasiya massivləri ilə bərabər, 

Azərbaycan kitabxanaları regional informasiya massivlərindən də yararlanırlar. Belə informa-

siya resurslarından biri də Rusiya Elmi Sitat İndeksi-RESİ (rus. РИНЦ) bazasıdır. 

RESİ bazası Rusiya elmi nəşriyyatlarının biblioqrafik məlumat resursudur. Bazanın 

daxil olduğu eLIBRARY platforması 2 milyondan çox məqaləni və bu məqalələrə istinad sis-

temini özündə birləşdirir. Bu sistem təkcə biblioqrafik məlumat üçün əməliyyat-axtarış siste-

mi deyil, eləcə də elmi müəssisələrin, tədqiqatçıların və elmi jurnalların səviyyəsini, təsir 

əmsalını və effektivliyini qiymətləndirmək üçün güclü bir vasitədir.  

Yarımfəsli yekunlaşdırarkən, Azərbaycan kitabxanaları tərəfindən beynəlxalq elektron 

informasiya resurslarından istifadə təcrübəsini qısaca olaraq aşağıdakı kimi ümumiləşdirmək 

olar: 

1. Azərbaycan kitabxanalarında dünyanın ən qabaqcıl elektron informasiya massivləri-

nə çıxış təmin olunub və həmin resurslar ödənişsiz olaraq oxucuların ixtiyarına verilib; 

2. Azərbaycan kitabxanalarının kontenti qismən beynəlxalq rəqəmli informasiya fond-

larında əks olunub; 

3. Beynəlxalq elmi jurnallara çıxışın təmin olunması nəticəsində Azərbaycan müəlliflə-

rinin xarici elmi nəşrlərdəki məqalələrinə istinadların statistikasını aparmaq asanlaşıb. 

Bununla belə: 

1. Kitabxanalar tərəfindən çox çətinliklə, böyük maliyyə vəsaiti hesabına əldə olunan və 

ödənişsiz olaraq oxuculara təqdim olunan xarici elmi informasiya massivlərindən istifadə 

qənaətbəxş deyil. Bunun səbəbi kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 

a) əksər beynəlxalq elmi informasiya massivləri ingilis dilində olduğundan yerli müəl-

liflər dil baryeri ilə üzləşirlər; 

b) yerli müəlliflərin heç də hamısı beynəlxalq elmi informasiya massivlərinin sorğu-ax-

tarış alətlərindən istifadə etmək imkanına malik deyillər. Çünki bu proses oxucudan ən azı 

orta səviyyədə kompüter savadlılığı tələb edir. 
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Bütün bunlara baxmayaraq, kitabxanalarda yerli nəşriyyatların ənənəvi və elektron çap 

məhsullarından istifadə etməklə bərabər, beynəlxalq resurslardan, ələlxüsus, elektron resur-

slardan istifadə olduqca əhəmiyyətlidir.  

Kitabxanalarda xarici informasiya massivlərindən istifadə edənlərin sayı günbəgün artır, 

xüsusən gənc tədqiqatçılar ―Elsevier‖, ―Springer‖ və ―ISI Thomson-Reuters‖-in müxtəlif ba-

zalarından istifadə etməyə üstünlük verirlər. Söylənilənlər onu deməyə əsas verir ki, Azərbay-

can kitabxanalarının beynəlxalq informasiya təşkilatları və nəşriyyatları ilə qurduğu əməkdaş-

lıq və bu sahədə aparılan informasiya siyasəti kifayət qədər uğurludur. 

Kitabxanaların beynəlxalq fəaliyyəti bir proses olaraq tarixin yalnız müəyyən bir mər-

hələsinə aid olmadığından, məsələn, burjua inqilabları və yaxud renessans dövrü kimi bitmiş 

proses sayıla bilməz. Demək, bu mədəni fəaliyyətin tərəqqisi və yeni elmi-təcrübi modellərlə 

zənginləşdirilməsi, yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması qaçılmazdır. Yeni mərhələdə isə 

beynəlxalq informasiya və kitab mübadiləsinin aparılmasının şərtləri və üsulları mütləq 

dəyişəcək və yaxud mübadilə özü bir proses olaraq başqa bir proseslə əvəzlənəcəkdir. Bu ona 

görə belədir ki, artıq cəmiyyətin özü bir formadan (sənaye cəmiyyətindən) digər formaya (in-

formasiya cəmiyyətinə) transformasiya olunur.  

Beynəlxalq kitab mübadiləsi prosesinin predmeti təkcə kitab deyil. Doğrudur, ―kitab 

mübadiləsi‖ təyini bunun belə olmaması ilə bağlı təəssürat yarada bilər. Lakin daha əvvəlki 

fəsildə, ―beynəlxalq kitab mübadiləsi‖ ifadəsinə terminoloji şərh verərkən biz bu barədə da-

nışmış və ―kitab‖ termini ilə istənilən nəşrin, o cümlədən jurnal, qəzet, not və hətta biliktu-

tumlu informasiyanın təyin oluna biləcəyi qənaətinə varmışdıq. Çünki, üzərində yazı yazılmış 

hər hansı daş abidə də, papirus da, dəri də və s. elə kitabdır. ―Kitab‖ sözünün ərəbcə "kətəbə" 

(yazılmış bir şey) felindən əmələ gəlməsi də bu fikri təsdiqləyir. Burada bir məsələyə də xü-

susi diqqət yetirməliyik: kitabxana terminologiyasında ―informasiya mübadiləsi‖ heç də bizim 

təsəvvürümüzdə olduğu kimi, məsələn, iki ölkənin hüquq-mühafizə orqanları arasında aparı-

lan informasiya mübadiləsinə və yaxud dənizdə gəmilərin bir-birini identifikasiya etmək üçün 

həyata keçirdikləri siqnal mübadiləsinə bənzəmir. Kitabxanaların bir-birinə ötürdüyü infor-

masiya konkret fiziki tutuma malikdir, başqa sözlə bu, hər hansı bir jurnaldan məqalənin 

sürəti və yaxud bir əlyazmanın mikrofişi, faksmille nümunəsi ola bilər. Yəni o, istənilən halda 

şifahilikdən uzaqdır. Anlayışların mənasına bir daha diqqət yetirməkdə məqsəd, kitabxanala-

rın biri-birilə və yaxud digər elm-təhsil müəssisələrilə, nəşriyyatlarla həyata keçirdiyi beynəl-

xalq kitab mübadiləsinin, elmi-mədəni əməkdaşlığın gələcəkdə hansı formaya transformasiya 

oluna biləcəyini müəyyənləşdirməkdir. Çünki bir tərəfdən, aydındır ki, yeni cəmiyyət infor-

masiya tutumludur və kitabxanaların apardığı informasiya mübadiləsi bu cəmiyyətə yad bir 

fəaliyyət növü deyil. Digər tərəfdən, aydın olduqdan sonra ki, kitabxanalar sözün əsil məna-

sında ―informasiya‖ mübadiləsi aparmırlar, yəni onların barter predmeti gündəlik xəbər, mə-

lumat tipli, o cümlədən şifahi xarakterli informasiya deyil, əsasən, bilik daşıyan informasiya-

nəşrlərdir, bu zaman bir sıra suallar meydana gəlir: 

1. Gələcəkdə, iddia olunduğu kimi, kitab olmazsa və kitab nəşri dayandırılarsa, kitabxa-

nalar nə ilə və yaxud necə mübadilə aparacaqlar? 
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2. Elekton kitabxanaların mövcudluğu, yaxud ənənəvi fondların rəqəmsallaşdırılaraq 

açıq istifadəlilik prinsipi üzrə oxucuların ixtiyarına verilməsi kitabxanalararası mübadilə zəru-

rətini aradan qaldıra bilərmi? 

Hər iki məsələ olduqca aktualdır və onların birmənalı cavablandırılması mümkün deyil. 

Məsələyə bizim baxışımız belədir: əgər doğrudan da gələcəkdə kitab nəşri dayanacaqsa və 

kitab yalnız incəsənət nümunəsi kimi muzeylərdə qorunacaqsa, əlbəttə bu zaman kitabxanala-

rın illər boyu mübadilə etdiyi əsas predmet mövcud olmayacaq. Bu isə kitabxanaların 

özlərinin ənənəvi mövcudluğunu sual altına qoyur. Bəzi mənbələrdə qeyd olunur ki, bu proses 

yaxın 30-40 ildə öz həllini tapacaq və kitab kağız formasında mövcudluğunu itirəcək və bütün 

ənənəvi kitabxanalar elektron kitabxanalarla əvəzlənəcək. Düşünürük ki, prosesin bu cür 

sürətli templə baş verməsi mümkün deyil. Ona görə ki: 

1.Ənənəvi kitab 2 min ilə yaxın təkamül yolu keçib və indi gördüyümüz form-faktora 

düşüb. Kitabın form-faktoru, qabaritləri, erqonomik təsiri insan üçün o qədər uyğundur ki, o, 

istər psixoloji, istərsə də fiziki cəhətdən kitabla tam vəhdətdədir. Elektron kitabın isə belə bir 

uğur qazanacağı mümkün görünmür. 

2. Nəzəri olaraq düşünsək ki, doğrudan da gələcəkdə bütün kitabxanalar elektronlaşdırı-

lacaq və ―ənənəvi fond‖ anlayışı olmayacaq, hətta belə olan təqdirdə, elektron kitabların bey-

nəlxalq mübadiləsinə ehtiyac böyük olacaq. Çünki, gələcəkdə, düşünüldüyü kimi e-kitabların 

və e-jurnalların tam açıq şəkildə internetdə dərc olunacağı real deyil. Daha öncəki yarımfəsil-

də beynəlxalq elektron informasiya resurslarına çıxışın bir çox hallarda ödənişli olması barədə 

bəhs olunmuşdu. Bu faktın özü də, bir daha təsdiq edir ki, bütün elektron kitab və jurnalların 

İnternetdə açıq istifadədə olması iqtisadi cəhətdən bu nəşrləri hazırlayan müəssisələrin maraq 

dairəsində deyil. 

 Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, kitab və informasiya mübadiləsi sahəsində 

beynəlxalq əməkdaşlığın perspektivləri mövcuddur və onların müəyyənləşdirilməsi informa-

siya təminatı baxımından olduqca vacib məsələlərdən biridir. Lakin bu perspektivlər barədə 

danışmazdan öncə ilk növbədə, beynəlxalq kitab və informasiya mübadiləsi prosesinə təsir 

edən bir sıra amilləri nəzərdən keçirmək lazımdır. Məsələn, rus kitabxanaşünası S.M.Qrişina-

nın fikrincə, mürəkkəb sistemli bir fəaliyyət növü kimi, beynəlxalq kitab mübadiləsinin 

inkişaf səviyyəsi bir sıra xarici və daxili faktorlardan asılıdır. Bunlar siyasi, iqtisadi, hüquqi, 

texnoloji, təşkilati və şəxsi-psixoloji amillərdir [4]. Alim öz əsərlərində beynəlxalq kitab mü-

badiləsinin inkişaf səviyyəsinə şəxsi-psixoloji faktorlar prizmasından yanaşır və sübut edir ki, 

ayrı-ayrı dövlətlərdə yaşayan şəxslərin, kitabxanaçıların qarşılıqlı şəkildə anlaşaraq kitab 

mübadiləsi həyata keçirməsi, bütövlükdə beynəlxalq kitab mübadiləsinin özəyini təşkil edir 

və prosesin inkişafı üçün ilk növbədə şəxslər arasında (təşkilatlar arasında deyil) qarşılıqlı 

anlaşma, mübadilə istəyi olmalıdır. IFLA-nın ―Kitabxana və arxvilərin qarşılıqlı əməkdaşlığı-

nın təşkili üzrə təlimatı‖nda (1994) da bu məsələyə toxunulur və deyilir ki, iki ölkənin kitab-

xanaları arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq təhsilin səviyyəsinin yüksəlməsinə, hər bir ölkənin mə-

dəni, sosial, iqtisadi inkişafına birbaşa təsir edir, inkişaf etməkdə olan ölkələrlə inkişaf etmiş 

ölkələr arasında dialoqu stimullaşdırır və informasiya resurslarına əlyetərliyi asanlaşdırır.‖  

Göründüyü kimi, bu yanaşma kitabxanalar arasında qarşılıqlı beynəlxalq əməkdaşlığın 

cəmiyyətə faydalarını müəyyənləşdirir. Bəs kitabxanaların beynəlxalq əməkdaşlığını stimul-
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laşdıran, şərtləndirən əsas faktor hansıdır?. Bizim fikrimizcə, beynəlxalq kitab mübadiləsinin 

inkişafına ən çox təsir edən amil dövlətin ilk növbədə iqtisadi-siyasi inkişaf göstəricisidir. Bir 

çox alimlərin fikrincə isə, beynəlxalq kitab mübadiləsi dövlətlərarası siyasi münasibətlərdən 

asılıdır. Beynəlxalq kitab mübadiləsinin iqtisadi aspektlərinin öyrənilməsi üzrə tanınmış mü-

təxəssis, Rusiya Dövlət Kitabxanasının əməkdaşı Q.M.Kruqlik yazır: ―Beynəlxalq kitab mü-

badiləsi artıq əvvəllər olduğu kimi, ideoloji funksiya daşımır. İllər öncə mədəni əlaqələr siyasi 

əlaqələrdən asılı idi və İsrail, Tayvan, Cənubi Koreya, Cənubi Afrika Respublikasının müəssi-

sələrilə əməkdaşlıq etmək qadağan olunmuşdu. İndi belə qadağalar yoxdur. Əvəzində başqa 

reallıqlar var: məsələn, indi biz düşünməliyik ki, Çinin maraqlarına toxunmadan Tayvanla 

beynəlxalq kitab mübadiləsini necə aparaq; Şimali Koreyanı incitmədən Cənubi Koreya ilə 

necə əməkdaşlıq edək; Kuril adaları ilə bağlı problem həll olunmayacağı təqdirdə bizimlə 

əməkdaşlıq etməkdən çəkinən Yaponiya ilə kitab mübadiləsini necə inkişaf etdirək?‖ [5].  

Biz isə yenidən o fikrə qayıdırıq ki, Azərbaycan kitabxanalarının beynəlxalq informa-

siya mühitinin aktoru kimi çıxış etməsi birinci növbədə ölkənin iqtisadi-siyasi inkişafı ilə bağ-

lıdır. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün 4 ölkənin-Azərbaycan, Misir, Finlandiya və Ukrayna ki-

tabxanalarının apardığı beynəlxalq kitab mübadiləsinin səviyyəsini müqayisə edəcəyik. Bu-

nun üçün ilk növbədə aşağıdakı cədvəl vasitəsilə bu ölkələrdə əhalinin savadlılıq statsitikası 

ilə tanış olaq: 

 

Cədvəl 2.1. Azərbaycan, Misir, Finlandiya və Ukraynada  

əhalinin savadlılıq statistikası 
 

 Əhalinin savadlı hissəsi KiĢilər Qadınlar 

Azərbaycan 99.8% 99.9% 99.7% 

Ukrayna 99.7% 99.8% 99.6% 

Finlandiya 99% 99% 99% 

Misir 73.9% 81.7% 65.8% 

 
Mənbə: BMT-nin insan inkişafı hesabatı və CIA World Factbook, 2012 

 

Göründüyü kimi, Azərbaycanda əhalinin savadlılıq səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. 

Bu göstəricilərə görə, Azərbaycan MDB məkanında liderdir. Buradan belə qənaətə gəlmək 

olardı ki, ölkədə əhali çox mütaliə edir və bu, beynəlxalq kitab mübadiləsi sahəsində də 

dünyada aparıcı yerlərdən birini tutmağımıza real təminatdır. Əslində isə reallıq belə deyil və 

müqayisə olunduğumuz hər 3 ölkənin beynəlxalq kitab mübadiləsi göstəriciləri bizimkindən 

yuxarıdır. Bu ölkələrin hər birində beynəlxalq kitab mübadiləsinin inkişafı müxtəlif faktorlar-

dan asılıdır. Məsələn, Misirdə iqtisadi-siyasi faktorlardan asılı olmayaraq beynəlxalq mədəni 

əməkdaşlıq əlaqələri, kitab mübadiləsi prosesi zəifləmir. Ölkədə əhalinin savadlılıq səviyyəsi-

nin yüksək olmaması da kitab mübadiləsinin səviyyəsinə təsir etmir. Çünki burada əsas rolu 

tarixi faktor oynayır. Misir tarixi az qala bəşəriyyət tarixi ilə həmyaşıddır. Tarixin bütün dövr-

lərində bu ölkə səma altında laboratoriya rolunu oynayıb və minlərlə alimin, tədqiqatçının el-

mi araşdırmalarına şahidlik edib. Bu mənada Misirdə toplanmış elmi-mədəni irs daimi müba-
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dilə obyektidir və bu ölkədən dünya ölkələrinə və əksinə kitab axını labüd proses kimi səciy-

yələndirilməlidir.  

Finlandiyanın beynəlxalq kitab mübadiləsi sahəsində aparıcı yerlərdən birini tutmasının 

səbəbi isə kitab nəşrinin həcmi və əhalinin kitaba olan tələbi ilə bağlıdır. Finlandiyada təyina-

tından və növündən asılı olmayaraq bütün kitabxanalarda azyaşlı uşaqlar üçün kitab bölmələ-

rinin fəaliyyət göstərməsi insanların mütaliəyə hələ erkən yaşlardan başlamasına bir işarədir. 

Ukrayna isə Avropada ən iri kitab fondlarına malik ölkələrdən biri kimi tanınır. Bu öl-

kədə beynəlxalq kitab mübadiləsinin səviyyəsi əsasən təhsilin səviyyəsi və şəxsi-psixoloji 

faktorlarla ölçülür. 2014-cü ildə Ukraynada baş vermiş məlum hadisələrin fonunda beynəl-

xalq kitab mübadiləsinin zəifləməməsi bir daha sübut edir ki, burada iqtisadi-siyasi vəziyyətin 

gərginləşməsi ölkə kitabxanalarının beynəlxalq əlaqələrinə mənfi təsir etmək iqtidarında 

deyil.  

Ölkəmizdə isə kitabxanaların beynəlxalq kitab mübadiləsi prosesində iştirakı mövcud 

siyasi və iqtisadi vəziyyətlə sıx bağlıdır. Azərbaycan kitabxanalarının bu sahədəki son 50 illik 

fəaliyyətini təhlil edərkən məlum olur ki, 1988-1993-cü illərdə aparılan mübadilə əməliyyat-

larının səviyyəsi çox aşağı olub və ölkədən xaricə çox az sayda nəşr göndərilib. Müharibə şə-

raiti, informasiya blokadası, iqtisadi-siyasi disbalans və bütün bunların fonunda o dövrün si-

yasi rəhbərliyinin elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində normal proqramının olmaması kitabxa-

naların beynəlxalq fəaliyyətinə mənfi təsir etmişdir.   

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə gəlişindən sonra Azərbay-

canın beynəlxalq aləmdə öz mövqeyini layiqincə ifadə etməsi və qoruması, beynəlxalq təşki-

latlarla tərəfdaşlıq və düzgün qurulmuş xarici siyasət Azərbaycan kitabxanalarının beynəlxalq 

elmi-mədəni əməkdaşlığını yeni səviyyəyə qaldırdı. Prezident cənab İlham Əliyev bu uğurlu 

siyasəti davam etdirərək bir çox sahələrdə olduğu kimi elm və təhsil sahəsində də yeni priori-

tetlər müəyyənləşdirdi, kitabxanaların inkişafına diqqət və qayğı göstərdi. Cənab Prezidentin 

təşəbbüsü və fərmanı ilə təsdiq olunmuş ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış‖ inkişaf konsepsi-

yasında Azərbaycan kitabxanalarının gələcək inkişafı ilə bağlı məsələlərin əks olunması bunu 

bir daha təsdiqlədi. Konsepsiyada deyilir ki, 2020-ci ilədək Azərbaycanda özünütəhsilə və 

ömür boyu təhsilə artan tələbatın ödənilməsi üçün kitabxana fəaliyyəti modernləşdiriləcək, 

elektron kitabxanaların sayı artırılacaq, distant təhsilin inkişafı dəstəklənəcək və ali təhsil 

müəssisələrində distant təhsil geniş tətbiq olunacaqdır. 

Bundan başqa, Azərbaycana məxsus mədəni sərvətlərin, o cümlədən muzeylərdə, kitab-

xanalarda və arxivlərdə qorunub-saxlanılan və ictimai varidat sayılan mədəni irs və digər əqli 

mülkiyyət nümunələrinin mərkəzləşmiş şəkildə rəqəmləşdirilməsi, mühafizəsi, hüquqi qorun-

ması və beynəlxalq təşkilatlarla, həmçinin xarici dövlətlərin aidiyyəti qurumları ilə mübadilə-

si təmin ediləcəkdir. 

Həmçinin kitab və nəşriyyat işi üzrə dövlət proqramlarının hazırlanması, ölkənin kitab-

xana-informasiya şəbəkəsinin inkişafı, kitabxana fondlarının ədəbiyyat və müasir informasiya 

daşıyıcıları ilə təmin edilməsi, həmçinin musiqi ifaçılığı və yaradıcılığının təşviq edilməsi, 

mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən özəl təsisatlara dövlət dəstəyinin artırılması üzrə 

zəruri işlər həyata keçiriləcəkdir. 
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Konsepsiyada bu məsələlərin qarşıya məqsəd qoyulması gələcəkdə Azərbaycan kitab-

xanalarının beynəlxalq informasiya mühitindəki mövqeyinin möhkəmlənməsinə də ciddi təsir 

göstərəcək.  

Ümumiyyətlə isə, beynəlxalq kitab mübadiləsinin gələcək taleyi artıq qlobal miqyasda 

müzakirə olunur. 2006-cı ildə IFLA tərəfindən nəşr olunan (Kirsti Ekonen, Paivi Paloposki və 

Pentti Vattulainenin redaktəsi ilə) ―Nəşrlərin beynəlxalq mübadiləsi üzrə təlimat kitabı‖nda 

qaldırılan əsas məsələlərdən biri də informasiya əsrində beynəlxalq kitab mübadiləsinin gələ-

cəyinin olub-olmaması ilə bağlıdır. Bu nəşrdən əldə olunan qənaət belədir ki, beynəlxalq kitab 

mübadiləsi yaxın gələcəkdə tənəzzül etmək təhlükəsi ilə üzbəüz deyil, əksinə bu sahəni inki-

şaf etdirməklə iqtisadi üstünlüklər əldə etmək mümkündür. 

Azərbaycan kitabxanalarının beynəlxalq əməkdaşlıq perspektivlərini müəyyənləşdirər-

kən qeyd etməliyik ki, kitabxanalarımızın qlobal informasiya mühitinə tam və davamlı şəkildə 

inteqrasiya olunması və beynəlxalq kitab mübadiləsinin aparıcı aktorlarından birinə çevril-

məsi üçün: 

1. IFLA ilə əməkdaşlıq genişləndirilməli (AMEA, Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi səviyyəsində) təşkilatın illik iclaslarına geniş tərkibli (kitabxanaçılar, biblio-

qraflar, kitab mübadiləsi mütəxəssisləri və s) nümayəndə heyəti qatılmalı, təşkilatın beynəl-

xalq layihələrində Azərbaycan kitabxanalarının iştirakı təmin olunmalıdır. Bunun üçün quru-

mun üzvü olan və ya üzv olmaq istəyən Azərbaycan kitabxanalarının illik üzvlük haqları va-

hid şəkildə, vahid fonddan ödənməlidir (hazırda kitabxanalar üzvlük haqqını öz büdcələrindən 

ödəyirlər ki, bu da bir çox hallarda davamiyyəti əngəlləyir). Mütəxəssislərin IFLA-nın iclasla-

rında geniştərkibli iştirakı vahid mənbədən və mütəmadi şəkildə maliyyələşdirilməlidir; 

2. YUNESKO-nun mənbəşünaslıq, kitabşünaslıq, əlyazmaşünaslıq və kitabxanaşünas-

lıq sahəsində mövcud layihələrində iştirak təmin olunmalıdır. Belə layihələrdən ən vacibi sa-

yılan ―Dünyanın yaddaşı‖ (ing. Memory of the World) proqramına Azərbaycan elmi-mədəni 

irsinin inteqrasiya olunması sürətləndirilməlidir. 1992-ci ildən mövcud olan ―Dünyanın yad-

daşı‖ proqramı ümumdünya sənəd irsinin mühafizəsi məqsədi ilə yaradılıb. Bununla yanaşı, 

proqram oxucuların sənəd irsindən bərabərhüquqlu istifadəsini təmin etmək, sənəd irsini tədiq 

və təbliğ etmək üçün mövcud imkanları genişləndirmək məqsədi daşıyır. Proqram çərçivəsin-

də 1997-ci ildən milli, regional və beynəlxalq səviyyələrdə sənəd irsinin reyestrləri yaradılır. 

Hər hansı bir dövlətə məxsus kitab, sənəd abidəsinin reyestrə daxil edilməsi YUNESKO-nun 

Beynəlxalq Məsləhətverici Komitəsinin qərarından sonra mümkün olur.  

2011-ci ildə AMEA Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan tibbə dair üç əlyazma abidəsi 

UNESCO-nun təsis etdiyi bu proqramın siyahısına daxil edilib. Həmin əlyazmalardan ―Zəxi-

reyi-Nizamşahi‖ (―Nizamşahın azuqələri‖) əsərinin (müəllifi məlum deyil) üzü təxminən XIII 

əsrdə köçürülüb. Əsərdə bitkilərin, heyvanların, mineralların, mürəkkəb tərkibli dərmanların 

farmakoloji xüsusiyyətləri əlifba sırası ilə göstərilib. Digər əlyazma Əbu Əli ibn Sinanın ―Əl-

Qanun fi-tibb‖ (―Tibbi qanun‖) adlı ərəb dilində farmakologiya və tibbə aid məşhur əsəridir. 

1143-cü ildə Bağdadda üzü köçürülüb. Dünyada dəqiqliyinə görə ən nadir nüsxələrdəndir. 

Tibb elminin inkişafına ciddi təsir göstərən fundamental əsərlərdən biridir. Üçüncü əlyazma 

―Əl-məqalə əs-səlasun‖ (―Otuzuncu traktat‖) isə Abul-Qasiməz-Zəhravinin ərəb dilində tibbə 

aid fundamental əsərinin bir cildidir. X-XI əsrlərdə İspaniyada (Kordova) yaşayan təbib ilk 
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müəllifdir ki, cərrahiyyə alətlərinin təsvirini verib, konkret əməliyyatlar zamanı onların tətbiq 

edilməsi üsullarını-qaydalarını göstərib. Əsər vaxtilə bütün Şərq və Avropa cərrahiyyə elmi-

nin inkişafına təsir edib [6]. 

Belə bir proqrama daha çox Azərbaycan kitabxanasının qoşulması beynəlxalq elmi-mə-

dəni əlaqələrin genişləndirilməsi baxımından olduqca vacibdir; 

3. Kitabxanalar Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSOY) və İslam Təhsil, 

Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (İSESKO) ilə əlaqələrini genişləndirməli, bu təşkilatların layihə-

lərinə aktiv şəkildə qoşulmalıdırlar; 

4. Sahə tədqiqatçıları ingilisdilli xarici elmi jurnallarda Azərbaycan kitabxanalarının fə-

aliyyəti haqqında məqalələrin dərcini artırmalıdırlar. Çünki, Azərbaycan kitabxanaşünasları-

nın məqalələrinin ancaq MDB-də nəşr olunan elmi jurnallarda, rus dilində dərc olunması bey-

nəlxalq təcrübə mübadiləsi baxımından istənilən nəticəni vermir. 2004-2014-cü illərdə Azər-

baycan kitabxanaşünaslarının nüfuzlu beynəlxalq elmi jurnallarda ingilis dilində cəmi 3 mə-

qaləsi dərc olunmuşdur ki, onlar da bunlardır: 

Web of Science bazasına (ISI-Thomson Reuters) daxil edilmiş jurnallarda: 

 

I) Jafarov, Javid. (2012). Next-generation catalogues and automated library-information 

systems in Azerbaijani libraries. Energy education science and technology Part B-Social and 

Educational Studies, Vol. 4. İss: 4, pp. 2457-2462. (Təsir əmsalı 9.4) 

 

SCOPUS (Elsevier) bazasına daxil edilmiş jurnallarda: 

 

II) Mammadov, Elchin. (2014) ―Opportunities for using Wiki technologies in building 

digital library models‖. Library Hi Tech News, Vol. 31 Iss: 2, pp.5 – 8 

III) Nazarova, Muzghan. (2004). Librarianship in Azerbaijan: What can a leader do?. 

Science & Technology Libraries, Vol. 23. Iss: 2-3, pp. 161-169. 

Son 10 il ərzində nüfuzlu jurnallarda sahə üzrə cəmi 3 məqalənin dərci, olduqca aşağı 

göstəricidir və Azərbaycan kitabxanalarının fəaliyyətini, inkişafını, əldə etdiyi təcrübələri 

dünya kitabxanaşünaslarının diqqətinə çatdırmaq üçün kifayət etməz. Bundan öncə isə nüfuz-

lu xarici jurnallarda Azərbaycan kitabxanaşünaslarının məqalələrinə rast gəlinmir. 

5. Beynəlxalq kitab mübadiləsi bilik, təhliletmə bacarığı, gərgin əmək və kollektiv iş 

tələb edir. Mübadiləçi ən azı bir xarici dil bilməli və komplektləşdirdiyi kitabların ilk oxucusu 

olmalıdır. Buna görə də, kitabxanalarımızın beynəlxalq kitab mübadiləsi şöbələrinə əməkdaş-

ların seçimi, onların xarici dil biliklərinin səviyyəsinə uyğun aparılmalıdır.  

Yalnız bu kimi məsələlərin elmi-təşkilati və kompleks həlli, kadr siyasətinin, informa-

siyanın seçilməsi prioritetlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan kitabxanalarının 

beynəlxalq informasiya mühitindəki mövqeyini möhkəmləndirməyə və perspektivlərin 

açılmasına imkan verir. Çünki Azərbaycan kitabxanaları beynəlxalq peşəkar əməkdaşlıq 

sayəsində, qlobal dəyərlərin mübadiləsi, mədəniyyətlərarası dialoqun qurulması və multikul-

turalizmin inkişafı fonunda qabaqcıl təcrübədən istifadə edə, öz gələcək strateji orientirlərini 

müəyyənləşdirə və dünya informasiya sisteminə tam inteqrasiya oluna bilər.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Резюме 

В статье освящена роль библиотек как универсального информационного центра 

ресурсной поддержки нацеленного на всестороннее и оперативное удовлетворение ин-

формационных потребностей читателей. Представлена информация по обеспечению 

доступа к базам данных международного уровня и онлайновым библиотечно-информа-

ционным ресурсам, участию в различных международных библиотечных проектах, 

расширению спектра международных информационных услуг, формированию инфор-

мационной культуры пользователей. 

 

Nigar Babakhanova 

 

INTERNATIONAL LIBRARY AND INFORMATION RESOURCES 

AND PROBLEMS OF THEIR USING 

 

Summary 

The article consecrated the role of libraries as a universal information center for re-

source support aimed at the full and prompt satisfaction of information needs of readers. The 

article gives information on access to the databases of international data and online library 

and information resources, participation in various international projects of library, expand 

the range of international information services, formation of information culture of users. 
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠ NÜMUNƏLƏRĠNĠN  BEYNƏLXALQ SƏVĠYYƏDƏ 

TƏDQĠQĠNDƏ MĠLLĠ KĠTABXANANIN FƏALĠYYƏTĠ 
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İnformasiya əsrində gün ərzində yüzlərlə oxucuya xidmət göstərən Azərbaycan Milli 

Kitabxanasının ictimaiyyət qarşısında xidmətləri əvəzsizdir. Bu baxımdan oxucu sorğularını 

operativ, tam və dəqiq cavablandırmaq, onların müxtəlif məzmunlu informasiya tələbatlarını 

ödəmək üçün Milli Kitabxananın qarşısında bir sıra vəzifələr durur. 

Kitabxana işi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 7-ci maddəsində də 

qeyd edildiyi kimi Milli Kitabxananın əsas vəzifələrindən biri milli nəşrlərimizi, xarici ölkə-

lərdə nəşr olunmuş Azərbaycan haqqında və Azərbaycan müəlliflərinin əsərlərini, dünya əhə-

miyyətli nəşrləri, o cümlədən xarici dillərdə qiymətli və digər məlumat daşıyıcılarını toplayıb 

mühafizə etmək, oxucuların istifadəsinə təqdim etməkdir. [3,s.7] 

Milli Kitabxana bu vəzifələri layiqincə yerinə yetirmək üçün dünya kitabxanalarının 

fondlarında qorunan, vaxtilə ölkədən ―daşınıb-aparılan‖ əlyazmaların, kitabların, çap məhsul-

larının surətini və ya elektron resursunu Milli Kitabxananın fonduna daxil etmək üçün həmin 

kitabxanalarla əməkdaşlıq edir, xarici ölkələrə ezamiyyələr təşkil edir, dünya milli kitabxana-

larının fondlarında və elektron kataloqlarda axtarışlar apararaq əsaslı tədqiqat işləri həyata ke-

çirir. 

Tarixə qısa nəzər salsaq əminliklə demək olar ki, dünya kitabxanalarında qorunan Azər-

baycan incilərinin Milli Kitabxananın fonduna daxil edilməsi ənənəsini hələ XX əsrin sonla-

rında ulu öndər Heydər Əliyev cənabları qoymuşdur. Milli Kitabxanaya həmişə böyük sevgi 

və qayğı ilə yanaşan, kitabxananı xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənə-

viyyat, bilik, zəka mənbəyi adlandıran Ulu Öndər öz şəxsi kitabxanasından 300 nüsxəyə yaxın 

qiymətli kitabı Milli Kitabxanaya hədiyyə etmişdir. Bu kitabların içərisində Ulu Öndərin dün-

yanın bir sıra ölkələrindən gətirdiyi və şəxsi avtoqrafı ilə Milli Kitabxanaya bağışladığı mü-

hüm nəşrlər yer almışdır. Elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən Azərbaycan, rus, türk, ingilis, 

fransız, ərəb, fars dillərində olan bu əsərlər mütəxəssislər və tədqiqatçılar üçün çox faydalıdır. 

Bu kolleksiyada oxucuların xüsusi marağına səbəb olmuş kitablardan Azərbaycan dilində 

―Xocalэ qэrрэnэ‖ (1992, N.Yaqublu), ―Qədim Єərq tarixi‖ (1993, Y.Yusifov), ―Azərbaycan 

tьrklərinin təєəkkьlь tarixindən‖ (1994, Q.Qeybullayev), ―Azərbaycan xalqэnэn hьnəri əbədi 

yaюayacaqdэr‖ (1995), türk dilində ―Nizami Gencevi‖ (1991), ―Önemli politik yaşamdan 

esintiler‖(1994), ərəb dilində Məkkəyə ziyarəti zamanı Heydər Əliyevə şəxsən bağışlanan 

nəfis tərtibatlı müqəddəs ―Qurani-Kərim‖, fars dilində ―Xosrov və Şirin‖ (1960, G.Nizami), 

rus dilində ―Черный январь‖ (1990), ―Ходжалы. Хроника геноцида‖ (1993), ―Арабские 

источники о тюрках в ранее средневековье‖ (1993, Ф.М.Асадов), ―ОИК: Армения приз-
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нана агрессором‖ (1995, И.Шукюров), ―Из сокровищницы рукописей Азербайджана‖ 

(1983), ―Деде Коркут: Повесть по мотивам азербайджанского эпоса‖ (1988, Анар), 

―Избранное‖ (1976, С.Вургун), ―Горе от ума, письма и записки‖ (1976, А.С.Грибоедов), 

ingilis dilində ―Refugees‖(1997) və s. nümunə göstərmək olar. [4,s.180-196] Ulu Öndərin 

kitabxanaya hədiyyə etdiyi kitablar bu gün Milli Kitabxananın kolleksiyasının ən qiymətli 

nümunələri kimi Nadir kitablar fondunda mühafizə olunur. [1,s.7]  

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bu təqdirəlayiq addımı bir sıra görkəmli şəxslər, elm və 

mədəniyyət xadimləri, ziyalılarımız üçün örnək oldu və bundan sonra kitabxananın fondu 

şəxsi kolleksiyalarla zənginləşməyə başladı. Cərrah-alim Cavad Heyət, akademik Budaq 

Budaqov, Xalq yazıçısı, Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, Mədəniyyət və Turizm 

Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev, BDU-nun ilk Fəxri Professoru akademik Abuzər Xələfov, 

professor Hümmət Hüseynov (Sabir Hüseynov tərəfindən), şərqşünas alim Saleh Əliyev, tex-

nika elmləri doktoru, akademik Rasim Əliquliyev Milli Kitabxanaya öz şəxsi kitabxanasından 

qiymətli kitablar hədiyyə etmişdir. 

Görkəmli şərqşünas alim, tarix elmləri doktoru, professor, Rusiya EA-nın Şərqşünaslıq 

İnstitutunun baş elmi işçisi, Moskvada fəaliyyət göstərən ―Ocaq‖ Azərbaycan Mədəniyyəti 

Cəmiyyətinin sədr müavini Saleh Əliyev ölümündən sonra şəxsi kitabxanasını Azərbaycan 

Milli Kitabxanasına vəsiyyət etmış, kitablar əməkdaşlarımız tərəfindən Bakıya gətirilmiş, icti-

maiyyət üçün geniş təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 

Hədiyyə edilən zəngin kolleksiyalarla yanaşı Milli Kitabxananın səyləri nəticəsində bir 

sıra xarici ölkələrdən də respublikamıza qiymətli nəşrlər gətirilmişdir. İlk belə təşəbbüs 2004-

cü ildə Avstriya Milli Kitabxanasından Azərbaycana dair 17 adda qiymətli əlyazmanın foto 

surətinin Bakıya gətirilməsi olmuşdur. Bu əlyazmalar arasında görkəmli şairlərimizdən Niza-

mi, Füzuli, Xaqani, Məhəmməd Şirvani, Saib Təbrizi, Əssar Təbrizi və digər dahilərin XV-

XVII əsrləri əhatə edən əlyazmaları bu gün tədqiqatçı alimlər üçün əvəzsiz məxəzlərdir. 

Həmin əlyazmalardan oxucuların istifadəsini təmin etmək məqsədilə onların biblioqrafik təs-

viri kitabxananın elektron kataloquna daxil edilmiş, elektron resursu hazırlanaraq Milli Ki-

tabxananın lokal şəbəkəsində yerləşdirilmişdir. 

Heydər Əliyev siyasətinin uğurlu davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyevin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli 3072 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 

―Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı 

üzrə Dövlət Proqramı‖ Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafında yeni bir mərhələyə başlan-

ğıc verən mühüm sənəd olmuşdur. Azərbaycanda kitabxana-informasiya sahəsinin inkişafına 

dair Dövlət Proqramının təsdiq olunması müstəqil Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına, 

milli-mənəvi dəyərlərimizin mühafizəsinə dövlət tərəfindən edilən diqqət və qayğının bariz 

nümunəsidir. Dövlət Proqramı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 

tərəfındən işlənib hazırlanmış və əsas məqsədi "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Respub-

likası Qanununda nəzərdə tutulan müddəalara uyğun olaraq kitabxana işi sahəsində dövlət si-

yasətinin həyata keçirilməsini, ölkədə mədəni sərvətlərin toplanmasını, mühafizəsini və onlar-

dan istifadə imkanlarının artırılmasını təmin etməkdən ibarət olmuşdur. Proqramda XIX əsrin 

əvvəllərindən etibarən Rusiyanın Moskva, Sankt-Peterburq, Kazan və digər şəhərlərinin ki-
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tabxanalarına aparılmış Azərbaycanşünaslığa dair qiymətli əsərlərin böyük hissəsinin əslinin, 

yaxud surətlərinin Azərbaycan kitabxanalarına qaytarılmasının zəruriliyi qeyd olunmuşdur. [2]  

Proqramın icrası və proqramdan irəli gələn məsələrin həlli ilə əlaqədar Milli Kitabxana 

ölkəşünaslığa (Azərbaycanşünaslığa) dair materialların toplanması məqsədilə Azərbaycan 

ədəbiyyatını komplektləşdirmə işini uğurla həyata keçirir. Elmi araşdırmalar və axtarışlar 

nəticəsində aşkar olunmuş Azərbaycanın tarixinə, coğrafiyasına, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə 

aid bir çox dünya kitabxanalarında mühafizə olunan 1920-ci ilə qədər çap olunmuş külli 

miqdarda kitabların əldə edilməsi məqsədilə Milli Kitabxana bir çox şəhərlərə əməkdaşlarını 

ezam etməklə imkan daxilində kitabxananın fondunda olmayan ədəbiyyatın surətini əldə 

etməyə çalışır. 

2012-ci ildə Milli Kitabxanada görkəmli Azərbaycan şairi, dünya şöhrətli Nizami 

Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyi münasibətilə keçirilən ―Nizami irsinin təbliği‖ 

mövzusunda beynəlxalq elmi konfransda Çexiya Milli Kitabxanası Nizaminin ―Xəmsə‖sindən 

illüstrasiyaların surətini, Füzulinin, Nəsiminin, Xaqaninin əlyazmalarının surətini, Türkiyə 

Milli Kitabxanası isə Nizaminin ―Xəmsə‖ əsərinin surətini kitabxanaya hədiyyə etmişdir. [5, 

s.15, 18-19]  

Dövlət Proqramının müvafiq bəndinə uyğun olaraq bu işin davamı kimi analoji araşdır-

malar 2013-cü ildə Özbəkistan Milli Kitabxanası və Özbəkistan Elmlər Akademiyasının 

R.Büruni adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Elmi Kitabxanasında aparılmışdır. Burada Azərbay-

cana dair 20 adda əsər, o cümlədən 5 adda əlyazma (Nizami Gəncəvi ―Xəmsə‖, Saib Təbrizi 

―Divani-Saib‖, Nəsimi ―Divan‖, Füzuli ―Divan-Füzuli‖ və başqaları rəqəmsallaşdırılaraq Ba-

kıya gətirilmişdir. [6, s.20]  

Azərbaycan haqqında və Azərbaycan müəlliflərinin dəyərli əsərləri üzrə silsilə tədqiqat-

ların növbəti araşdırması Gürcüstan Milli Parlament Kitabxanası və Gürcüstan Milli Arxivin-

də həyata keçirilmişdir. Burada əməkdaşlarımız bir həftə ərzində kataloqlarda axtarış aparmış, 

Azərbaycana və Qafqazşünaslığa aid 100-ə yaxın qiymətli kitablar seçilərək rəqəmsallaşdırıl-

mış, Azərbaycana gətirilərək qızıl fondumuza daxil edilmişdir. Həmin kitablar arasında 

S.Zelinski, E.Veydenbaun, İ.Drozdov, İ.Berezin, V.Potto, B.Dorn kimi görkəmli tədqiqatçı-

tarixçilərin qiymətli əsərləri yer tutur. Gürcüstandan gətirilən nəşrlər əsasında Milli Kitabxa-

nada olan kitabların çatışmayan cildləri, jurnal nömrələri və elmi-tədqiqat əsərləri tamamlan-

mış və dolğun şəkildə oxucuların istifadəsinə təqdim edilmişdir [6, s.20-21]  

Azərbaycan Milli Kitabxanası ilə Gürcüstan Milli Parlament Kitabxanası arasında imza-

lanmış ikitərəfli qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında Memorandumun şərtlərinə müvafiq olaraq 

bundan sonra da Azərbaycana dair ədəbiyyatlar rəqəmsallaşdırılaraq, qarşılıqlı sənəd mübadi-

ləsi həyata keçiriləcəkdir. 

2015-ci ildə isə Rusiya Milli Kitabxanasının fondlarında qorunan Azərbaycana dair qiy-

mətli materialların və Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əlyazmalarının elektron versiyası-

nın Milli Kitabxanaya təqdim edilməsi mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan dilində 

ərəb qrafikasında olan kitablardan ibarət 6 disk Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyyə edil-

miş, Azərbaycana məxsus olan ―sərvət‖in müəyyən hissəsi qaytarılmışdır. 

Təqdimetmə mərasimində tədbir iştirakçılarına və qonaqlara ―Azərbaycan inciləri dün-

ya kitabxanalarında‖ adlı sərgi təqdim olunmuş, sərgidə Rusiya Milli Kitabxanasında qorunan 
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Azərbaycana aid kitablarla yanaşı Avstriya, Türkiyə, Özbəkistan və Gürcüstandan gətirilmiş 

incilər də nümayiş olunmuşdur [7, s.60]  

Azərbaycan Milli Kitabxanası bu gün də milli nəşrlərin ölkəyə gətirilməsi işini davam 

etdirir. Bu məqsədlə dünyanın 35 ölkəsi ilə əlaqələr inkişaf etdirilmiş, qarşılıqlı əməkdaşlıq 

haqqında memorandum imzalanmışdır. Ümidvarıq ki, dünya kitabxanalarında yolumuzu göz-

ləyən hələ neçə belə incilər əsl sahiblərinə çatdırılacaqdır. 
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AZERBAIJAN LITERARY EXAMPLES AT THE INTERNATIONAL LEVEL 

Summary 

The article provides information about the works done by the Azerbaijan National 

Library named after M.F.Akhundov in the field of importing the originals or copies of many 

works in accordance with the relevant paragraph of “The State Program on development of 

library-information sphere in the Republic of Azerbaijan in 2008-2013” signed by the 

President of Azerbaijan Republic. Also the books donated to the National Library by the 

national leader Heydar Aliyev, rich collections of prominent intellectuals, scientists and 

cultural figures protected in the National Library have been discussed in the article. 
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Bu gün informasiya cəmiyyətində yeni informasiya mədəniyyəti mühitində istifadəçilə-

rin dəyişən informasiya tələbatlarını operativ ödəmək məqsədilə kitabxana xidmətinin yeni in-

novativ metodları yaranır, inkişaf edir. Belə şəraitdə kitabxana işçilərinin peşəkar səviyyəsinə 

olan tələblər də dəyişir. İnformasiya texnologiyalarının sürətlə inkişaf etdiyi və kitabxanalar-

da tətbiq edildiyi bir dövrdə hər bir məzun dərk etməlidir ki, təhsil dövründə əldə edilən bilik-

lər müəyyən müddətdən sonra köhnəlir və yeni biliklərin əldə edilməsinə ciddi ehtiyac yara-

nır. Kitabxanaçı kadrlar xüsusi ixtisas bilikləri və geniş dünyagörüşündən əlavə bir sıra əlaqə-

li elm sahələrinin: psixologiya, pedaqogika, sosiologiya, iqtisadiyyat, informatika və s. əsasla-

rını bilməli, həmçinin yeni texnologiyalarla, onlayn bazalarla və informasiya axtarış sistemləri 

ilə işləmək vərdişlərinə yiyələnməlidirlər. [6, s.57] Bu zaman kitabxanaçı kadrların uğuru tək-

cə biliklərə yiyələnməkdə deyil, yeni təcrübəni, mövcud dəyişiklikləri qəbul etmək və onları 

iş prosesində tətbiq etməyi bacarmaqdadır. 

Ümumiyyətlə, kadrların ixtisasartırma sistemini üç əsas istiqamətə bölmək olar: 

-professional biliklərin möhkəmləndirilməsi və bacarıqların təkmilləşdirilməsi; 

-yaradıcı keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi: 

-kitabxana işçilərinin şəxsi təhsil prosesinə yardım. [10, s.85] 

Təbii ki, bu prosesdə ilk növbədə kitabxanalar özü, ixtisasartırma mərkəzləri və əlaqə-

dar digər qurumlar yaxından iştirak etməlidir. Hazırda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyi, Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartır-

ma Mərkəzi, eləcə də Azərbaycan Milli Kitabxanası bu sahədə xüsusi fəaliyyəti ilə fərqlənir. 

Azərbaycan Milli Kitabxanasının kitabxanaзэlarэn fasiləsiz təlim sistemindəki 

fəaliyyəti danэlmazdэr. Kitabxana iюi haqqэnda qanunda da deyildiyi kimi ―Milli Kitabxana 

kitabxanaєьnaslэq, biblioqrafiya və kitabюьnaslэq sahəsində elmi-tədqiqat iюləri ьzrə aparэcэ 

mьəssisə və əlaqələndirici, цlkənin bьtьn kitabxanalarэ ьзьn metodik mərkəz‖ funksiyasэnэ 

yerinə yetirir. Bu baxэmdan Milli Kitabxana bu istiqamətdə, xьsusilə də kadrlarэn 

ixtisasartэrma və fasiləsiz təhsili istiqamətində əhəmiyyətli iюlər gцrmью, bir sэra layihələr 

həyata keзirmiєdir. 
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Эlk olaraq 1999-cu ildə hazэrlanmэю ―Cənubi Qafqaz dцvlətlərinin kitabxana və infor-

masiya iюзilərinin regional ixtisasartэrma Mərkəzi‖ adlэ layihə əsasэnda 2000-ci ilin mart 

ayэnda Tbilisidə regional ixtisasartэrma kursu təюkil edilmiю, buranэ bitirmiю kitabxanaзэlar 

(8 nəfər) Bakэya dцndьkdən sonra цlkə kitabxanalarэ ьзьn fasiləsiz təlim strategiyasэ 

ьzərində зalюmэю və цz proqramlarэnэ iюləmiюlər. [7, s.1.]  

Yeni yaradэlmэю tədris mərkəzində ―Mьasir kitabxanalar və onlarэn vəzifələri‖ adlanan 

bu proqram ilk nцvbədə юəhər kitabxanalarэnэn aparэcэ mьtəxəssisləri ьзьn nəzərdə tutul-

muєdu. Эlk əvəllər юəhər kitabxanaзэlarэ ―Kitabxana menecmenti‖, ―Kitabxanalarэn 

bьdcədənkənar maliyyələюdirmə yollarэ‖, ―Beynəlxalq kitabxana əməkdaюlэрэ‖, 

―Эntellektual azadlэq‖, ―Kataloqlaюdэrma və kataloq‖, ―Kataloqlaюdэrma və 

təsnifləюdirmə‖ mцvzularэ ьzrə 40 saatlэq kurs keзmiюlər. Kurslar Azarbaycandakэ Amerika 

Səfirliyi nəzdindəki informasiya və kitabxana iюзilərinin Təlim Mərkəzinin (IRTCL) maliyyə 

dəstəyi ilə aparэlmэюdэr. Trener-kitabxanaзэlar həmkarlarэnэn əvvəlki dцvrlərdəki təhsil 

prosesində və iю təcrьbəsində mцvcud olmayan mьasir nəzəri və təcrьbi yeniliklərin tədrisinə 

xьsusi diqqət yetirmiю, цn plana зəkmiюlər. Hələ təkcə 2000-ci il ərzində 9 qrupdan ibarət 74 

nəfər kitabxanaзэ bu kurslarэ keзmiюdir. 

2001-ci ildən etibarən kurslar 2 istiqamətdə aparэlmэюdэr: 

a) юəhər kitabxanalarэ ьзьn nəzərdə tutulan iki həftəlik kurs (48 saat); 

b) rayon kitabxanalarэ ьзьn regionlarda keзiriləcək 22 saatdan ibarət ьз gьnlьk seminar. 

―Mьasir kitabxanalar və onlarэn vəzifələri‖ adlэ kurs bьtцvlьkdə 2000-2002-ci illər 

ərzində respublikanэn 48 kitabxanasэnэ 28 qrupda 259 kitabxanaзэnэ əhatə etmiюdir. [3, s. 

80] Hər kurs bitdikdən sonra mьdavimlər arasэnda sosioloji sorрular keзirilmiю, onlarэn rəy 

və təklifləri toplanaraq analiz edilmiю, bu təklif və rəylər gələcək qruplarda nəzərə 

alэnmэюdэr. Tədris Mərkəzi bu kursun qэsaldэlmэю, icmal xarakterli proqramэnэ 

respublikanэn 12 bцlgəsində rayon kitabxanaзэlarэ ьзьn təюkil etmiюdir. Həmзinin 

mədəniyyət iєзilərinin Respublika hazэrlэq və ixtisasartэrma kursu tərəfindən gцndərilən 

rayon, kənd kitabxanalarэ də peюə vərdiюlərini artэrmaq məqsədilə kompyuterin əsaslarэ və 

qanunvericilik haqqэnda kurslar da keзmiюdilər. Mərkəz bir mьddət fəaliyyətini dondursa da 

son illər yenidən fəaliyyətini bərpa etmiєdir. 

Azərbaycan Respublikasэ Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin gцstəriюinə əsasən 

region kitabxanalarэnda yeni Avtomatlaюdэrэlmэю kitabxana sistemi- ALЭSA-nэn tətbiqinə 

baюlanэlmэюdэr. Bu məqsədlə nazirliyin sifariюi ilə xьsusi ALЭSA proqramэ iюlənib 

hazэrlanmэю və bu ilk milli proqramэn tətbiqi ilə əlaqədar olaraq kadrlarэn hazэrlanmasэ 

məqsədilə 2014-cь il dekabr ayэnda Milli Kitabxanada 10 gьnlьk treninqlər iюə 

baюlamэюdэr. 2014-2015-ci illər ərzində treninqlərdə ALЭSA vahid kitabxana idarəetmə 

sistemi ьzrə elektron kataloqlarэn tətbiqi qaydalarэ və ALİSA proqramında işləmək üçün 

MARC 21 formatı tədris olunmuюdur. Rayon (юəhər) kitabxanalarэnda зalэюan 

mьtəxəssislərdən ibarət on qrup, 100 nəfərdən зox kitabxanaзэ bu treninqlərdə təlim 

keзmiюdir. Treninqlər Milli Kitabxananın və Ultra şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən 

aparılmış, treninq çərçivəsində müdavimlər Milli Kitabxanada gedən proseslərlə də yaxından 

tanış olmuş, yeni iş üsulları, yeni xidmət növləri barədə məlumat əldə etmiş, treninqi 

müvəffəqiyyətlə başa vuran müdavimlərə sertifikatlar təqdim edilmişdir. [2, s.67-71] 
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2005-ci 

ildən etibarən respublikanın qabaqcıl kitabxanalarının əməkdaşları, respublika ərazisində fəa-

liyyət göstərən bütün MKS-lərin direktorları, digər aparıcı kitabxana mütəxəssislərinin iştirakı 

ilə silsilə ümumrespublika müşavirəsi keçirilir. Sonuncu ümumrespublika müşavirəsi 2014-cü 

il aprel ayının 29-da ―Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-

2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı‖nın icra müddətinin başa çatması münasibətilə 

Azərbaycan Milli Kitabxanasında keçirilmişdir. ―Azərbaycan gerçəkliyi və kitabxanalar: 

yekunlar-gələcəyə baxış‖ mövzusunda məruzə ilə çıxış edən mədəniyyət və turizm naziri 

Əbülfəs Qarayev Dövlət Proqramının icrası zamanı əldə edilmiş nəticələrdən, kitabxana siste-

minin günün tələbləri səviyyəsində qurulması istiqamətində görülmüş işlərdən və qarşıda 

duran vəzifələrdən danışmışdır. Tədbir çərçivəsində ―Kənd Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi‖ 

pilot layihəsinin və ―ALİSA‖ proqramının təqdimatı olmuşdur. Müşavirə işini seksiyalar üzrə 

iclaslarla davam etdirmişdir. Seksiyalarla iş kitabxana işçiləri üçün xüsusilə maraqlı və əhə-

miyyətlidir. Bu zaman hər bir kitabxanaçı kitabxana fəaliyyəti üzrə maraqlandığı istiqamətdə 

mövcud yeniliklərdən xəbər tutur, yeni təcrübə əldə edir. Hazırda 2016-cı ilin ikinci yarısında 

növbəti Ümumrespublika müşavirəsinin keçirilməsi planlaşdırılır. 

Bu gün regional kitabxanalar bir tərəfdən, milli və regional kitab mədəniyyəti irsini qo-

ruyub saxlayır, regionun tarixini öyrənir, regional informasiya tələbatını ödəyir, iqtisadiyya-

tın, elmin, mədəniyyətin inkişafına kömək edir, onun ənənələrini yaşadır, digər tərəfdən, bü-

tün mədəni müxtəlifliyi əks etdirir, mədəniyyətlərarası əlaqələr üçün şərait yaradır, ölkəni, re-

gionu dünyaya tanıtdırır. Bu zaman ən böyük məsuliyyət kitabxanaçı kadrların üzərinə düşür. 

Odur ki, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq, kitabxananın funksiyalarını dövrün tələblə-

rinə uyğun şəkildə həyata keçirmək üçün regionlarda kitabxanaçı kadrların ixtisas biliklərinin 

daim təkmilləşdirilməsi, bir sıra keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi məqsədilə nazirlik tərəfin-

dən 2015-ci ildə bir neçə zona müşavirələri təşkil edilmişdir. Əsasən 3 zona - Quba-Xaçmaz, 

Gəncə-Qazax və Şirvan zonasını əhatə edən bu müşavirələrdə Mədəniyyət və Turizm naziri-

nin müavini Vaqif Əliyev, Kitab dövriyyəsi sektorunun müdiri Lətifə Məmmədova, Region-

larla iş sektorunun müdiri Pərviz İsgəndərli, Milli Kitabxananın direktoru professor Kərim 

Tahirov, 30 rayon (şəhər) Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdirləri, MKS-nin kitabxana di-

rektorları və digər kitabxanaçı kadrlar iştirak etmişlər. Müzakirələrdə kənd kitabxana filialları, 

onların indiki vəziyyəti, mövcud problemlər haqqında danışılmış, kitabxana işini günün tələb-

ləri səviyyəsində qurmağın vacibliyi, yerlərdə kitabxanaçı kadrların yerləşdirilməsi, onların 

ixtisasının artırılması məsələsi səsləndirilmişdir. Eyni zamanda bəzi regionlarda kitabxanala-

rın maddi-texniki bazasının zəif olması, kənd kitabxanalarında kompyuterlərin olmaması, 

oxuculara xidmət prosesində CD və DVD-lərdən istifadənin mümkünsüzlüyü, bir çox ucqar 

kəndlərdə telefon xətlərinin və digər kommunikasiya vasitələrinin yoxluğu, internetə çıxışın 

olmaması, kitabxana fondlarının düzgün komplektləşdirilməməsi, kiçik və orta biznesin, fer-

mer təsərrüfatının inkişafı və təbliğinə, regionlarda turizm obyektlərinin təbliğinə kömək 

məqsədilə mövcud yeni nəşrlərin, uşaq ədəbiyyatının alınması, ixtisaslı kadrların azlığı kimi 

bir sıra məsələlər başlıca müzakirə obyekti olmuşdur. Müşavirədə Azərbaycan kitabxanalarını 

vahid şəbəkədə birləşdirən ilk milli Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya Sistemi 

(ALİSA) haqqında ətraflı məlumat verilmiş, sistemin kitabxanalarda tətbiqi məsələləri, siste-
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min üstünlükləri diqqətə çatdırılmış, iş zamanı qarşıya çıxan bir sıra problemlərin həlli yolları 

işıqlandırılmışdır. [1] 

Beləliklə, informasiya və sənədlərə sərbəst çıxışı reallaşdırmaq, öz regionunun sakinlə-

rini elmin, texnikanın, iqtisadiyyatın, mədəniyyətin nailiyyətləri və milli-mənəvi dəyərlərə yi-

yələnmələrini təmin etmək, kitabxananın hamının üzünə açıq olmasını, oxuculara operativ 

virtual və ənənəvi xidməti həyata keçirmək məqsədilə çoxsaylı tövsiyələr, məsləhətlər veril-

mişdir. Təbii ki, belə zona müşavirələrinin təşkili kitabxana sahəsində mövcud yeniliklərin 

məlumatlandırılmasına, yeni metod və yeni ideyaların mübadiləsinə, bu sahədə mövcud prob-

lemlərin optimal və operativ həlli yollarının araşdırılmasına səbəb olur. Odur ki, gələcəkdə də 

müntəzəm olaraq belə müşavirələrin bütün regionlarda təşkil edilməsi planlaşdırılır. 

Kitabxanaзэlarэn hazэrlэq və ixtisasartэrma sistemində xьsusi yeri mьtəxəssislərin təc-

rьbi və nəzəri hazэrlэрэnэ mцhkəmləndirmək və təkmilləюdirməyi, yeni iю юəraitinə 

uyрunlaюmaрэ qarюэya məqsəd qoyan peюəkar stajorluq təюkil edir. 

2011-ci ildən etibarən Milli Kitabxananın Kitabxanaların metodik təminatı şöbəsi tərə-

findən idarə mənsubiyyətindən, növündən və tipindən asılı olmayaraq bütün kitabxanalardan 

müraciət edən kitabxanaçılara stajorluq həyata keçirilir. Stajorluq- Milli Kitabxanada fəaliy-

yət göstərən şöbələrin iş prinsipi ilə, həyata keçirilən yeni proseslərlə əyani tanışlıqdan ibarət 

olub, hər bir stajora öz işini müvafiq istiqamətdə qurmağa dair məsləhətlər və tövsiyələr veril-

məklə təşkil edilir. Milli Kitabxananın (anl.az) saytından istifadə etməklə məlumat bazaların-

dan yararlanmaq, elektron kataloqda və elektron kitabxanada axtarış aparmaq, Milli Kitabxa-

nanın nəşrlərindən istifadə etmək, eləcə də dünya ölkələrinin kitabxanalarında axtarış apar-

maq imkanı əldə etmək barədə məlumatlar verilir. Stajorluqda Azərbaycan Dövlət İncəsənət 

Muzeyi Kitabxanası, Şirvan Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecinin Kitabxanası, Azər-

baycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət 

agentliyi ―Azərdövlətlayihə‖ dövlət Baş Layihə İnstitutunun Elmi-texniki Kitabxanası, Azər-

baycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası, Azərbaycan Dövlət Dəniz 

Akademiyası, Milli Aviasiya Akademiyası kitabxanası, Binəqədi rayon Mərkəzi kitabxana, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin Elmi kitab-

xanası, Balakən rayon MKS-nin əməkdaşları stajorluq keçmişdir. Bu stajorluqdan onlarla ki-

tabxana əməkdaşı yararlanmışdır. 

Bir sıra böyük kitabxanaların, xüsusən də region kitabxanalarının fəaliyyətinə nəzər 

salsaq görərik ki, kitabxanalarda kitabxanaçı kadrların fasiləsiz təhsili üzrə xüsusi fəallıq yox-

dur və planlı şəkildə işlər həyata keçirilmir. Bunun nəticəsində həm respublika əhəmiyyətli 

bir çox böyük kitabxanalarda, həm də region kitabxanalarında kitabxanaçı kadrların ixtisası-

nın artırılması və şəxsi təhsili üzrə iş sərbəst buraxılmış, şəxsin fərdi təşəbbüsü və aktivliyin-

dən asılı olmuşdur. Bu da öz növbəsində kitabxanaçılar arasında passivliyin yaranması ilə nə-

ticələnmişdir. Həm iri universal kitabxanalarda, həm də regionlarda bəzi kitabxanaçılar fasilə-

siz təhsilin əhəmiyyətini anlamır və zamanla onları bır sıra suallar düşündürür: İxtisasa dair 

nəşrləri niyə oxumalıyam?, Mən yeni nə öyrənəcəm, axı mənim kifayət qədər təcrübəm var? 

Mənim intellektual potensialım kimə lazımdır? Qarşımda hansı perspektivlər açılacaq? və s. 

Bu suallara cavab tapmaq istəyən kitabxanaçı son dövrlərdə respublika və dünya kitabxanala-

rında baş verən innovativ proseslərlə maraqlanmalı, ixtisasa dair çap edilmiş elmi tədqiqat 
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əsərləri, kitablar, dövri mətbuat nümunələrini oxumalıdır. Nəzərə alsaq ki, kitabxana üzrə 

bilik, bacarıq və vərdişlərin inkişafı fasiləsiz prosesdir, onda həm Mərkəzləşdirilmiş Kitabxa-

na Sistemləri, həm respublika əhəmiyyətli iri kitabxanalar, həm də kitabxanaçı kadrlar özləri 

inkişafa təşəbbüs göstərməlidirlər. Bu məqsədlə kitabxanalarda zona seminar-müşavirələri, 

elmi-konfranslar, stajorluq, mütəxəssis günləri, kitabxanaçıların yay məktəbi, innovasiya 

məktəbi, treninqlər, master-klasslar, vebinarlar, onlayn təlimlərin müntəzəm təşkil edilməsi 

kitabxanaçı kadrların professional biliklərini möhkəmləndirməyə və bacarıqlarını təkmilləş-

dirməyə səbəb olar. [9] 

Dünyada kitabxana işi sahəsində çox güclü tərəqqi, irəliləyiş və yeniliklər baş verir və 

sürətlə inkişaf edir. Xarici ölkələrin kitabxana-informasiya mütəxəssisləri kitabxana müəssi-

sələrinin fəaliyyətinə və vəzifələrinə yeni prizmadan baxırlar. Dünyada baş verən bu proses-

lərdən qətiyyən kənarda qalmaq olmaz. [5, s. 39] Lokal mühitdə fasiləsiz təhsil sisteminin 

modernləşdirilməsi, kadr hazırlığı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, dis-

tant təhsilin tətbiqi, onlayn təlimlərdə iştirak və ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübədən yararlan-

maq zəruridir. Nəzərəçarpan təcrübi nəticələrə nümunə olaraq Onlayn Kitabxana Kompyuter 

Mərkəzinin (OCLC-Online Computer Library Center) portalında http://learn.webjunction.org/ 

olan onlayn təlim layihəsi, Amerika Kitabxana Assosiasiyasının (ALA - American Library 

Association) xüsusi bölməsi olan Kolec və Araşdırma Kitabxanalarının Assosiasiyasının 

(ACRL) İnformasiya Mədəniyyəti İnstitutunun http://www.ala.org/acrl/issues/infolit/ 

professactivity/iil/welcome kimi resursları kitabxana mütəxəssisləri üçün yararlı hesab edilir. 

Sonda kitabxana işçilərinin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, kitabxanaçıların hazırlıq 

səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə kitabxanalarda əməkdaşların fərdi şəxsi təhsil planı, 

kadrların məqsədli inkişaf proqramı, nümunəvi əsasnaməsinin hazırlanması, bir sıra keyfiy-

yətlərin inkişaf etdirilməsi üçün müntəzəm olaraq xüsusi saatların ayrılması və yuxarıda adı 

çəkilən bır sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi tövsiyə olunur. 
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WAYS TO IMPROVE THE PROFESSIONALISM OF 

LIBRARY STAFF: CURRENT SITUATION AND PROSPECTS 

 

Summary 

There has been talking about the changes of requirement to professional levels of 

library staff in the information society, in new information literacy environment, the 

knowledge gained during the education outdated after a while and arising serious need for 

acquiring new knowledge in the article. Therefore courses, trainings, regional conferences 

for improvement of professional skills and continuing education of librarians carried out by 

the Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Azerbaijan and the National Library, 

also prospects and future challanges on increasing the professionalism of library staff were 

highlighted in the article.  
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ĠNFORMASĠYALAġDIRILMIġ CƏMĠYYƏTDƏ KĠTABXANAÇILIQ 

FƏALĠYYƏTĠNDƏ VƏ TƏHSĠLĠNDƏ ĠNNOVATĠV DƏYĠġĠKLĠKLƏR 

 

Açar sözlər: kitabxana işi, kitabxanaçılıq-informasiya elmləri üzrə təhsil, xarici 

təcrübə, innovasiyalar, yeniliklər. 

 

Kitabxana-informasiya elmləri üzrə təhsil proqramları üzün və möhtəşəm tarixə malik-

dir. Keçmişdə bu sahə üzrə tədris proqramları kitabxana fondunun onun yerləşdiyi binada 

kitab və digər maddi daşıyıcılarda olan çap nəşrləri ilə komplektləşdirilməsinin inkişafına dair 

bilikləri, ədəbiyyatın seçilməsi, əldə edilməsi, təşkili, qaytarılmasının, ümumilikdə sənəd kül-

liyatının dövriyyəsinin qanunauyğunluqlarını mənimsəmiş işçi heyətlə təminata istiqamətlə-

nirdi. Bu gün kitabxana-informasiya təhsili maddi kolleksiyalar və bina çərçivəsindən kənara 

çıxır və virtual dünyaya ehtiva edir. Bizim dövrümüzdə müxtəlif kateqoriyadan olan (ictimai, 

şəxsi, sosial, qeyri-kommersiya; kitabxana binasına daxil olmaq imkanı olmayan və ya buna 

ehtiyacı olmayan istifadəçilər və s.) istifadəçilərin informasiya təminatına diqqəti cəmləmək 

əsas məsələlərdəndir. Arxivlər, muzeylər, kargüzarlıq idarələrindən olan həmkarlarla əmək-

daşlıq bu məsələlərin öyrənilməsində vacib hesab olunur. 

90-cı illərin ortalarından başlayaraq inkişaf etmiş ölkələrdə ali kitabxana-informasiya 

təhsilinin beynəlmiləlləşdirilməsinin sürətli inkişaf dövrü müşahidə edilmişdir. Avropa və 

Şimali Amerikanın bir çox kitabxana-informasiya təhsili müəssisələri tələbələrə beynəlxalq 

miqyasda səmərəli, işi asanlaşdıran bilik və bacarıqlar aşılamağın vacibliyini təsdiq etmişlər. 

İFLA-nın (Beynəlxalq Kitabxana Assosiasiyaları və İnstitutları Federasiyası) Təhsil bölməsi 

illərdir bütün dünya üzrə kitabxana-informasiya elmləri məktəblərinin əməkdaşlıq mərkəzi 

kimi fəaliyyət göstərir. Bu sahədə fəaliyyət göstərən daha bir təşkilat Avropa Kitabxanaçılıq 

Təhsili və Tədqiqatları Assosiasiyasıdır (EUCLİD). Onun əsas layihəsi Avropada Kitabxana-

çılıq-informasiya təhsili, bu sahədə ümumi məqsədlərin, siyasətin və ümumavropa standartla-

rının işlənib hazırlanmasına yönəlmişdir. 

Kitabxana-informasiya peşəsinin problemlərinə İFLA (Kitabxana Assosiasiyaları və 

İnstitutlarının Beynəlxalq Federasiyası) böyük diqqət yetirir. Bu sahədə iş əsas olaraq 2 bölmə 

üzrə mərkəzləşdirilib həyata keçirilir: 

 Təhsil və kadr hazırlığı bölməsi; 

 Fasiləsiz peşə təhsili və iş yerində tədris bölməsi [6, s.26] 

İFLA-nın bütün əsas proqramlarında bu məsələlərə aid olan təlimatlar öz əksini 

tapmışdır. 1985-cı ildən başlayaraq İFLA müntəzəm olaraq kitabxana-informasiya elmləri 

üzrə mütəxəssislərin fasiləsiz peşə hazırlığının nəzəri və təcrübi məsələlərinin müzakirəsi 
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üçün Ümumdünya konfransları təşkil edir. ―İFLA publications‖ seriyası ilə kitabxana-

informasiya peşəsinə dair müxtəlif konfransların materialları çap olunur. Məs., 2005-ci ildə 

bu nəşrlərin 115-ci nömrəsi çap olunmuşdur və bu nömrə kitabxana menecmenti və 

marketinqinin elektron tədrisi üzrə keçirilən Cenevrə iclasına həsr olunmuşdur. 2007-ci ildə 

İFLA kitabxana, arxiv və informasiya elmləri sahəsində təhsil üzrə Ümumdünya məlumat 

kitabının III nəşrini çap etdirmişdir. O, 900 universitet və digər müəssisələri əhatə edirdi və 

özündə Tədris proqramları, təhsilin davamlılığı və səviyyəsi, təhsilin maddi dəyəri və s. 

haqqında məlumatı əhatə edirdi.[7, s. 36] 

İFLA Kitabxana-informasiya təhsili sahəsində mütəxəssis hazırlığı üçün müəyyən 

əsaslara dayanaraq 2012-ci il avqust ayında özünün rəhbər prinsiplərini elan etmişdir. Bu 

prinsiplər 2000-ci ildə nəşr olunmuş sonuncu icmala yenidən baxılaraq hazırlanmışdır və XXI 

əsrdə kitabxanaların və informasiya mərkəzlərinin kadr təminatının inkişafına əsaslanan 

kitabxanaçılıq məktəblərinin tədris planı materiallarını özündə əks etdirir. Burada müəyyən 

məqsədlərə nail olmaq üçün vacib olan kitabxana-informasiya elmləri üzrə tədris proqramları 

sahəsində çərçivəni müəyyən edir: tədris proqramlarına daxil edilməsi vacib olan əsas təcrübi 

məsələlər, professor-müəllim heyətinin tərkibinə olan tələblər, əməkdaşlar və tələbələrə 

proqramın mənimsənilməsi üçün qoyulan tələblər, həmçinin keyfiyyətli informasiya dəstəyi 

və resurs təminatının vacibliyi əsaslandırılır. Bundan başqa, burada göstərilir ki, kitabxana 

işinin öyrənilməsini nəzərdə tutan tədris materialları və bilik bazalarının əksəriyyəti həm də 

digər qohum peşələrin, məs., arxiv və muzey tədqiqatları, o cümlədən kargüzarlıq (yazıların 

idarəedilməsi) bacarıqlarının sərhədlərini də əhatə etməlidir. [12] 

İFLA-nın ―Kitabxana-informasiya təhsili sahəsində mütəxəssis hazırlığı üçün rəhbər 

prinsipləri‖ hər şeydən əvvəl bakalavr və magistrantlara ünvanlanmışdır. Belə ki, tədris 

proqramının hər iki səviyyədə mənimsənilməsi peşəkar ixtisaslaşmanın əldə edilməsinə 

gətirib çıxarır. Bu sənədin əsas məqsədi dünya üzrə mövcud kitabxana-informasiya təhsili 

üzrə elmi məktəblərin qabaqcıl təcrübəsinin qəbul edilmiş əsas prinsiplər ilə təmin etməkdir. 

Bu prinsipləri tədris proqramının işlənib hazırlanması və təsdiq edilməsi prosesində istifadə 

etmək və istiqamətlənmək mümkündür. Bu sənəddə göstərilir ki, Kitabxanaçılq-informasiya 

elmləri üzrə tədris planının əsas elementləri aşağıdakılardır: 

1. Rəqəmsal mühitə gedən yolda qazanılmış təcrübənin nəzərə alınması; 

2. Tədris planına yerli əhali və onların həyat tərzi haqqında bilikləri daxil etmək 

Kitabxanaçılıq-informasiya təhsili üzrə tədris planına aşağıdakı elementlər daxil edilmə-

lidir: 

1. İnformasiya mühiti, informasiya cəmiyyətinin təsirləri, informasiya siyasəti və etika-

sı, tarixi aspekt; 

2. İnformasiyanın nəsilləri, Kommunikasiyalar və kommunikasiya fəaliyyəti; 

3. İnformasiya tələbatının qiymətləndirilməsi və lazımi xidmətlərin işlənib hazırlanma-

sı; 

4. İnformasiyanın ötürülməsi prosesi; 

5. İnformasiyanın təşkili, işlənməsi, axtarışı, onun müxtəlif formalarda saxlanılması və 

bərpasını özündə əks etdirən informasiya resurslarının menecmenti; 

6. İnformasiyanın tədqiqi, təhlili və təqdim olunması; 



“Kitabxana-İnformasiya Elmləri: tədris və təcrübədə yeni çağırışlar”  

Beynəlxalq elmi konfransının materialları 

 

 

- 66 - 

7. Kitabxana-informasiya məhsulları və xidmətlərinin bütün sahələrinə informasiya 

kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi; 

8. Biliklərin idarə olunması; 

9. İnformasiya xidmətinin idarə olunması; 

10. Kitabxana-informasiya xidmətinin nəticələrinin kəmiyyət və keyfiyyətcə qiymət-

ləndirilməsi; 

11. Regionun mentalitet və mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətləri 

2017-ci ildə ―Kitabxana-informasiya təhsili sahəsində mütəxəssis hazırlığı üçün rəhbər 

prinsipləri‖nə və tədris proqramlarına İFLA tərəfindən yenidən baxılması nəzərdə tutlmuşdur. 

[8, s. 7-10] 

Kitabxana işinə yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının ciddi surətdə daxil 

olması bu sahədəki ali və orta ixtisas təhsilində də əsaslı dəyişikliklərə gətirib çıxarır: 

kitabxanaçının funksiya və vəzifələri artır, informasiya vasitəçisindən təhsil və tədqiqatlara 

dəstək olan ―biliklər üzrə navigator‖a çevrilir, kitabxana-informasiya xidmətlərinin yeni 

forma və metodları tətbiq olunur, kitabxanaçıların hazırlanmasına olan tələblər artır.  

Kitabxanaçılar öz iş fəaliyyətlərini dəyişərək və modernləşdirərək, daha çox informa-

siya mütəxəssisinə çevrilirlər. Buna uyğun olaraq da xarici elmi ədəbiyyatda ―bilik meneceri‖, 

―kontent menecer‖, ―elektron resurslar üzrə koordinator‖, ―interfeys mütəxəssisi‖ və s. 

terminlər ―kitabxanaçı‖ termininin ekvivalenti kimi göstərilir. Hətta kitabxana sözü də daha 

dinamik və müasir terminlər olan ―mediateka‖ və ya ―infoteka‖ ilə əvəz olunur. Bu tendensiya 

təbii ki, hamı tərəfindən, xüsusilə sənətini sevən ixtisasçılar tərəfindən müsbət qarşılanmır. 

Belə ki, Honkonqlu mütəxəssis S.Stori kitabxanaçıları özlərinin zamanın sınağından keçmiş 

ənənvi terminləri ilə vidalaşaraq digər peşələrdən daxil olan yeni terminləri həddindən artıq 

tez qəbul etməkdə günahlandırır. O qeyd edir ki, elə bir peşə yoxdur ki, öz terminologiyasını 

belə tez dəyişsin. Məs., həkimlər niyə ―bədən sisteminin meneceri‖ olmayıblar!? Peşələrinin 

adından imtina etməkə kitabxanaçılar öz ixtisaslarına qəsd etmiş olurlar.‖ [11, s. 39] 

Kitabxanaçılar öz təcrübələrini və xidmətə yanaşma tərzlərini modernləşdirə bildikləri 

halda onlara hər zaman tələbat olacaq. Əgər kitrabxanaçılar öz peşələrinin ―yox olmasını‖ 

istəmirlərsə, onlar aktiv olmalı, yenilikləri qabaqlamalı, kitabxana işinə tətbiq edilən yeni 

texnologiyalardan istifadə bacarığına malik olmalı və son istifadəçinin tələbatının yüksək 

səviyyədə ödənilməsinə istiqamətlənməlidirlər. 

İtalıyalı kitabxana mütəxəssisi M.Melxionda deyir ki, ―Biz öz peşəmizin zəngin ənənə-

lərinə dəyər versək, kitabxanaçı olmağımızla fəxr etsək və öz xidmətlərimizin səviyyəsinin al-

çaldılmasına yol verməsək, XXI əsrin axırlarında bizlər mədəniyyəti və cəmiyyətin intellektu-

al inkişafını dəstəkləyən çox hörmətli insanlar hesab olunacağıq. [12, s.128] 

Müasir dövrdə kitabxana və informasiya mütəxəssislərinin özlərini yenidən kəşf etmə-

ləri lazımdır. Bunun üçün B. Britaniyalı mütəxəssis D.Xeynin fikrincə kitabxanaçılar fasiləsiz 

oxuyub təhsil almalı, aktiv şəkildə təcrübə toplamalı, dəyişikliklərə müsbət yanaşmalı, yeni-

likləri mənimsəməli, elektron mühitə uyğunlaşmalı, onun tələblərinə uyğun olaraq inkişaf 

etməli, bir sözlə, özlərini hərtərəfli təkmilləşdirməlidirlər.[3, s. 95] 

İNTERNET lazımi, relevant informasiyanın sürətli və sadə əldə edilməsi üçün geniş im-

kanlar yaradır. Online sistemlər istifadəçiyə informasiyanın vasitəsiz olar əldə etməsini təmin 
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edir. Ənənvi resurslardan fərqli olaraq, İnternet resursları həcminə görə böyük və mürəkkəb 

olması ilə yanaşı, eyni zamanda etibarlı və stabil hesab olunmur. ABŞ mütəxəssis M. Stouver 

qeyd edir ki, İnternetdə axtarış böyük bir zibillikdə qızıl qırıntısının axtarmağa bənzəyir. Buna 

görə də istifadəçilər kitabxanaçıların köməyi olmadan keçinə bilməzlər. Bəzi alimlər hesab 

edir ki, kitabxanaçılar istifadəçi ilə informasiya resursu arasında hər zaman vasitəçi kimi möv-

cud olacaqdır. Kitabxanaçıların vəzifəsi ―informasiya axınının mərkəzində olaraq‖ informa-

siya istifadəçisinə ona lazım olan informasiyanı axtarmaqda, qiymətləndirməkdə və əldə 

etməkdə kömək etməkdir. [1, s. 89] 

Müasir dövrdə kitabxanalara hansı mütəxəssislər lazımdır? Kitabxana proseslərində kö-

məkçi işçilərin yerinə yetirdiyi əl əməyi getdikcə ixtisara düşür, İKT sahəsi, lisenziya idarə-

edilməsi, müəlliflik hüququnun qorunması sahəsində biliklərə tələb artır. Aydındır ki, kitab və 

kitabxana işinə dair ənənəvi biliklərdən başqa, kitabxanaçılar həm də yeni müasir tələblərə 

cavab verəcək bilik və qabiliyyətlərə malik olmalıdırlar. 

Böyük Britaniyalı alimlər S.Korall və A.Bryuerton 1999-cu ildə kitabxanaçının 

səlahiyyətləri modelini aşağıdakı şəkildə vermişdir: 

1. Kommunikasiyalar və problem həllində ümumi şəxsi bacarıqlar; 

2. Fondların inkişafı, menecmenti və biliklərin təşkili və s. sahədə peşəkar bacarıqlar; 

3. İnformasiya texnologiyaları sahəsində bacarıqlar; 

4. biznes və menecment sahəsində bacarıqlar(maliyyə, xərclər, marketinq); 

5. Təşkilati və sahəvi biliklər; 

6. Şəxsi əmək davranışı- nailiyyətlərə istiqamətlənmək, liderlik, təşəbbüskarlıq, strateji 

perspektivi görəbilmə. [3, s. 96] 

―Elektron informasiya əsrində kitabxana-informasiya mütəxəssislərinin təhsilinə yeni 

yanaşmalar aktiv şəkildə araşdırılır. Hər bir kitabxananın qarşılaşdığı mürəkkəb problemlər-

dən biri mütəmadi baş verən dəyişikliklərin fonunda peşəkar bacarıqların qorunub saxlanılma-

sının və yeni bacarıqların inkişafının vacibliyidir.‖–Danimarka alimi E.Torxauqe demişdir. 

[10, s. 43] 

 Qərbli alimlər kitabxana-informasiya elmləri sahəsində təhsilin zamanın tələblərindən 

geri qalmasını, onun kifayət qədər əhatəli və innovativ olmamasını xüsusi vurğulayırlar. Ki-

tabxanaçılıq-informasiya təhsilində olan dəyişikliklər onun həm məzmununa, həm də forması-

na öz təsirini göstərmişdir. XXI əsrin əvvəllərindən bir çox ölkələrin tədris proqramının əsas 

elementi İnformasiya menecmenti oldu. Eyni zamanda kompüter və kommunikasiya texnolo-

giyalarının öyrədilməsinə geniş yer verilir. Elektron mühitdə kitabxanaçı informasiya texnolo-

giyaları sahəsində biliklərə malik olmalı, müxtəlif elektron resurslardan, axtarış protokolların-

dan, müəlliflik hüququnun qorunması üsullarından baş çıxarmağı bacarmalı, etibarlı informa-

siyanı virtual resurslardan ayırd edə bilməlidir. 

Böyük Britaniya alimləri Kitabxanaçılıq fakültəsinin tədris proqramına ―Peşəkar baca-

rıqların inkişafı‖ adlı fənnin daxil edilməsini vacib hesab edirlər. Bu fənn kitabxana-informa-

siya mütəxəssislərinə ―İnternet menecer, web master və kontent meneceri bacarıqlarını öyrə-

dəcək. Kanada mütəxəssisləri marketinq layihə menecmenti və liderliklə bağlı fənlərin tədris 

olunmasının vacibliyini vurğulayırlar. [3, s. 95] 
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Web-konfrans, web-məsləhət və dərslərin istifadəsilə tədrisin elektron forması da dünya 

təcrübəsində geniş yayılmaqdadır. Onun üstünlüyü təhsil alanların rahatlığının təmin olunma-

sında, onların geniş şəkildə əhatə olunmasında, təhsilin optimal formasının azad seçimində və 

iqtisadi cəhətdən səmərəliliyindədir. Əsas maneə maliyyə çatışmazlığı, əməkdaşların vaxt 

məhdudiyyəti, elektron təhsilin praktiki təcrübəsinin yoxluğu, və s.-dir. ABŞ mütəxəssisləri 

M.Meyson və Van Noordanın fikirlərinə görə hazır elektron tədris modulları almaq onları iş-

ləyib hazırlamaqdan daha sərfəlidir. Danimarka kitabxanaçıları kadrların ixtisasının mütəmadi 

olaraq artırılmasının inkişafın əsas vasitəsi hesab edirlər: Bütün yeni əməkdaşlar 3 ildə 1 

dəfədən az olmayaraq fəaliyyətlərinin xarakterini və məzmununu dəyişməlidirlər. İşlədikləri 

müddətdə kadrlar bütün şöbələrdə və bütün istiqamətlər üzrə işləməlidirlər. [1, s. 92] 

Bir çox ölkələrdə əsas ali ixtisas təhsilindən sonra gələn fasiləsiz təhsil konsepsiyası 

nəzəri cəhətdən əsaslandırılmışdır və həyata keçirilir. Bir qayda olaraq təşkilatın təşəbbüsü ilə 

keçirilən işçi heyətin ixtisasının artırılmasından fərqli olaraq, fasiləsiz təhsil adətən kitabxana-

çının özünün şəxsi təşəbbüsü ilə həyata keçirilir. Fasiləsiz təhsil proqramlarının bir neçə 

forması vardır: rəsmi ixtisasartırma və təkmilləşmə kurslarından, müstəqil məşğələlərə qədər. 

Bu təhsil növünün ən çox yayılmış forması seminar praktikumlardır. 

Ən mürəkkəb məsələ tədris proqramlarına yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsidir; 

beynəlxalq tədris proqramı kitabxanaşünaslıq terminologiyasının konseptual quruluşunu, elmi 

dəyərləri, əsas tədqiqat metodlarını; UNESCO və digər beynəlxalq və hökümətlərarası və 

qeyri-hökümət təşkilatları haqqında informasiyanı əhatə etməlidir. 

Tədris kursuna eyni zamanda xarici dillərin mükəmməl öyrənilməsi də daxil edilməli-

dir. Bir və ya bir neçə dil bilmək müasir dövrdə yüksək qiymətləndirilir. Kitabxana-informasi-

ya mütəxəssisləri üçün xarici dilin xüsusi kursunun işlənib hazırlanması arzuolunandır. Kitab-

xanaçı kadr hazırlayan hər bir kitabxanaçılıq məktəbi tələbə və müəllim mübadiləsini həyata 

keçirməlidir və bu zaman xarici həmkarlara yerli kitabxanaçılıq qurumlarının peşəkar inkişa-

fına yeni imkanlar açan ―dünyaya bir pəncərə‖ kimi baxılmalıdır. ―Əgər biz təhsilə baxışları-

mızı yeniləyərək, dəyişərək və gələcək informasiya peşəkarlarını yenidən hazırlayaraq qlobal-

laşmanın çağırışlarına cavab verməyə çalışmasaq biz bu dünyanın vətəndaşı kimi öz vəzifələ-

rimizi yerinə yetirə bilməyəcəyik...‖ deyə ―Avropa və Şimali Amerikada Kitabxanaçılıq-İn-

formasiya təhsilinin beynəlmiləlləşdirilməsi‖ məqaləsinin müəllifləri qeyd edirlər. 

Yaxın Rusiya Federasiyasının bu sahədəki təcrübəsinə nəzər saldıqda məlum olur ki, 

2000-ci ildə burada Kitabxanaçılıq təhsili ilə bağlı ilk dövlət standartı qüvvəyə minmişdir. 

Bundan sonra digər bir fəaliyyəti‖ adlandırıldı və aşağıdakı ali təhsil ixtisaslaşmaları daxil 

edildi: kitabxanaçı-biblioqraf, müəllim, avtomatlaşdırılmış informasiya resursları texnoloqu; 

informasiya resursları analitik-referenti; informasiya resursları meneceri. Bütün bunlar ali ki-

tabxanaçılıq təhsilini daha tələb olunan və kitabxana-informasiya sahəsinin inkişaf tendensi-

yalarına cavab verən səviyyəyə qaldırdı. Dövlət standartına uyğun olaraq kitabxanaçılıq orta-

ixtisas təhsili ―kitabxanaçı‖ ixtisası üzrə kadr hazırlığını təmin edir. [5, s. 298] 

Müasir dövrdə kitabxanaçı informasiya naviqatorudur, sənəd kommunikasiyaları siste-

mində, o cümlədən elektron mühitdə analitik və vasitəçidir, informasiya savadlılığı üzrə təli-

matçıdır; kitabxana informasiya sahəsinin menecer və marketoloqudur, informasiya resursları, 

kitab nəşri və kitab ticarəti bazarının bilicisidir. Bundan əlavə o, sənəd irsinin qoruyucusudur, 
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mədəniyyət fenomeni olan kitabın xidmətçisidir, mütaliə prosesinin dəstəkləyicisi və inkişaf 

etdirilməsi üzrə mütəxəssisdir, müxtəlif mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkilatçısıdır. Beləliklə 

də, yeni formalaşan kitabxanaçı təkcə informasiya mənbəyi deyil, həm də sosio-mədəni tex-

noloji bacarıqlara yiyələnmiş çox profilli mütəxəssisdir. [3.s.57] 

Hazırda cəmiyyətdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, hər bir ölkənin təhsil sistemi-

nin yenidən qurulmasında həll edilməsi vacib olan problemlərdəndir. Azərbaycan təhsil siste-

mində Kitabxanaçılq-informasiya mütəxəssislərinin hazırlığının müasir dövrün tələblərinə 

uyğunlaşdırılması istiqamətində müəyyən irəliləyişlər olsa da, bəzi cəhətlərdən ciddi dəyişik-

liklərə ehtiyac duyulur ki, bu da başqa bir tədqiqat işinin mövzusudur. 
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INNOVATIVE CHANGES IN LIBRARY-INFORMATION ACTIVITY AND  

EDUCATION IN INFORMATIZATIONED SOCIETY 

 

Summary 

Library/information educational programmes have a long and distinguished history. In 

the past, they have focused on developing physical collections of books and other materials in 

library buildings staffed by people who have learned to select, acquire, organise, retrieve and 

circulate these materials. Today library information educational programmes extend beyond 

the physical collections and buildings to the virtual world of the Internet. Today 

the concentration is on information provision to users in a variety of contexts, public, private 

and third sector; users who may not be necessarily able or willing to enter the library build-

ing or environment. Collaboration with partners within the sector - archives, museums and 

records management - is increasingly evident, so inclusion in programmes of an awareness of 

common issues is appropriate. The article is about innovations in library and information 

science education, the activities of IFLA in this field, the modern requirements to librarian 

profession specialists.  
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Açar sözlər: Bibliopsixologiya, informasiya böhranı, informasiya cəmiyyəti, elektron 
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хология чтения, социология чтения.  

Bu məqalədə informasiya cəmiyyəti, onun formalaşmasına səbəb olan informasiya 

böhranı, o cümlədən informasiya cəmiyyətində yeni qiraət məhsulu sayılan elektron nəşrlər və 

onların, ənənəvi çap məhsullarından fərqli olaraq, insanların mütaliəsinə necə təsir etməsi, 

həmçinin mütaliənin sosiologiyası, pedaqogikası və psixologiyası məsələlərindən bəhs olunur. 

 

Sivilizasiyanın inkişafı tarixində məlumatların, biliklərin gələcək nəsillərə ötürülməsi 

problemi insan zəkasının, elmi-texniki tərəqqinin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq müxtəlif 

vasitələrlə həll olunmuşdur. Lakin XXI əsrin başlanğıcında bəşəriyyət mühüm problemlə üz-

ləşmişdir, belə ki, nəsildən-nəslə ötürülməsi nəzərdə tutulan biliklərin artımı ilə ondan qat-qat 

çox olan məlumat axını arasında uyğunsuzluq - informasiya böhranı yaranmışdır. Məhz 

bunun nəticəsidir ki, üçüncü minilliyin ideologiyasının əsasını informasiya cəmiyyətinin qu-

rulması məsələləri təşkil edir. 

İnformasiya cəmiyyəti (İC) elə bir cəmiyyətdir ki, burada ictimaiyyətin əsas fəaliyyəti 

informasiyanın, xüsusən də onun ən yüksək forması olan biliklərin müasir informasiya texno-

logiyaları vasitəsi ilə toplanılması, emalı, saxlanılması və yayılmasına əsaslanır. 

Bu xüsusda 2003-cü ilin 10-12 dekabr tarixlərində İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçiri-

lən «İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Dünya Sammiti»nin fəaliyyət planında qeyd olunan bəzi 

məsələlərə nəzər salaq [9]: 

 «Milli elektron strategiyalar çərçivəsində ahılların, məhdud imkanlı şəxslərin, uşaq-

ların, hər şeydən öncə, ictimai diqqətdən kənar uşaqların, həmçinin əlverişsiz şəraitdə yaşayan 

əhali qruplarının xüsusi ehtiyaclarını ödəmək, o cümlədən onların maarifləndirici, qanunverici 

və inzibati qaydalara uyğun olaraq informasiya cəmiyyətinə tammiqyaslı qoşulmasının təmin 

olunmasına nail olmaq» (C2 bölməsi, 9/e bəndi); 

 «Savadsızlıq probleminin aradan qaldırılması məqsədi ilə insanlara informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarından istifadəni asanlaşdırmaq üçün qiymət nöqteyi-nəzərdən 

sərfəli texnologiyalar və mətnsiz kompüter interfeysləri hazırlamaq» (C2 bölməsi, 9/g bəndi); 
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 «Elmi informasiyanın bütün ölkələrdə ədalətli əsaslarla və münasib qiymətlərlə əldə 

olunmasını təmin etmək məqsədi ilə elektron nəşriyyat, diferensial qiymətləndirmə və açıq 

giriş fəaliyyəti sahəsində təşəbbüsləri stimullaşdırmaq» (C7 bölməsi, 22/b bəndi) və s. 

Göründüyü kimi, 2003-cü ildə Cenevrə şəhərində keçirilmiş «İnformasiya Cəmiyyəti 

üzrə Dünya Sammiti»ndə yeni minilliyin fəaliyyət planında nəzərdə tutulmuş bu və ya digər 

məqsədlərə çatmaq üçün informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edilməsi əsas 

vəzifə olaraq qəbul olunmuşdur. 

İnsanlar informasiya böhranı ilə əlaqədar olaraq cəmiyyətdə mövcud olan problemləri 

daha səmərəli üsullarla həll etməyə çalışmışlar. Bu cəhətdən informasiya cəmiyyətinin forma-

laşmasına təsir edən əsas amillərdən biri olan kitab nəşri sahəsində də böyük dəyişikliklər baş 

vermişdir. Belə ki, tarixi zərurət kağız çap məhsulları ilə yanaşı elektron qiraət məhsullarını 

(həmçinin elektron nəşr və yaxud informasiya-nəşriyyat texnologiyalarını) meydana gətirmiş-

dir. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənabları 12 

yanvar 2004-cü il tarixli «Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçi-

rilməsi haqqında» və «Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında» sərəncamlarında 

ümummilli əhəmiyyətli bu nəşrlərin kağız üzərində çapı ilə yanaşı, eyni zamanda, elektron 

informasiya daşıyıcıları əsasında və internet mühitində hazırlanması işlərini bir vəzifə kimi 

müvafiq qurumların qarşısına qoymuşdur. Etiraf etmək lazımdır ki, möhtərəm cənab prezi-

dentin məhz bu sərəncamları respublikada elektron nəşr texnologiyaları sahəsində həyata 

keçirilməsi zəruri olan elmi-praktiki işlərin əsasını qoydu. 

Bəs informasiya cəmiyyətinin əsas qiraət məhsulu sayılan elektron nəşrlər, ənənəvi çap 

məhsullarından fərqli olaraq, insanların mütaliəsinə necə təsir edir?! Bu problemi hansı bilik 

sahəsi öyrənir?! Gəlin bu məsələyə qısa nəzər salaq. 

Elektron nəşr texnologiyaları müxtəlif növ məlumatların yaradılması, yadda saxlanıl-

ması, birləşdirilməsi, onların istifadəçilərə çatdırılması və qavranılması texnologiyalarının 

məcmusundan ibarətdir. 

Kağız üzərində olan nəşrlərin istifadəçisi yalnız oxucudursa, elektron nəşrlərin istifadə-

çisi oxucu olmaqla yanaşı, eyni zamanda, həm dinləyici, həm də tamaşaçı ola bilər. Bəzi elek-

tron nəşrlər istifadəçilərə interaktiv formada ünsiyyəti də təmin edirlər. Həmçinin əgər adi 

kitab formatı çap məhsulunun enini, hündürlüyünü, qalınlığını və sairəni xarakterizə edirsə, 

elektron nəşrlərdə format informasiyanın təsvir olunma formasını göstərir.  

Məlumdur ki, mütaliə şəxsiyyətin öz mənəvi tələbatına müvafiq psixoloji fəaliyyətidir. 

O, elmi və bədii sözlə mənəviyyata təsir göstərmək, mənəviyyat sahibini real, məqsədyönlü 

və xeyirxah fəaliyyətə sövq etmək, əxlaqi keyfiyyətlər aşılamaqla bütövlükdə cəmiyyətin, 

eyni zamanda hər bir fərdin ayrı-ayrılıqda həyatında müstəsna əhəmiyyətə malikdir [3].  

Bildiyiniz kimi, cəmiyyətdə insanı mütaliəyə cəlb edən səbəblər haqqında kifayət qədər 

müxtəlif fikirlər söylənilmiş, tədqiqatlar aparılmışdır. Lakin bunu ilk dəfə müstəqil bilik sa-

həsi kimi dünya elmi müstəvisinə çıxaran, klassik rus kitabxanaşünaslığında kitabxanaçılığın 

fəlsəfi problemlərinə dair böyük və dərin nəzəri irs qoymuş şəxsiyyətlərdən biri, görkəmli rus 

alimi Nikolay Aleksandroviç Rubakin (1862-1946) olmuşdur. O, bütün mənalı həyatını kitab, 

oxucu və mütaliə problemlərinə həsr etmiş və bunun nəticəsidir ki, «Bibliopsixologiya»nın 

 



Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

Azərbaycan Milli Kitabxanası 

 

 

- 73 – 
 

(yunan. «biblion» - kitab və «psyche» - ruh + «logos» - təlim) əsasını qoymuşdur. Bu problem 

N.A.Rubakin yaradıcılığının qızıl xəttidir [7]. 

N.A.Rubakin birinci rus inqilabının (1905-1907) iştirakçısı olması səbəbi ilə 1907-ci 

ildə Rusiya imperiyasından İsveçrəyə mühacirət etmişdir. O, burada 22 oktyabr 1916-cı ildə 

Jan Jak Russo adına Cenevrə pedaqoji institutunda «Bibliopsixologiya» bölməsini açmağa 

müvəffəq olur. 1929-cu ildə isə İsveçrənin Lozanna şəhərində Beynəlxalq Bibliopsixologiya 

İnstitutunun əsasını qoyur. N.A.Rubakin 280-ə yaxın kitab və kitabçanın, 350-dən çox elmi 

məqalənin müəllifidir. Onun «Kitablar arasında», «Oxucu və kitab psixologiyası» əsərləri 

bibliopsixologiya dair geniş yayılmış elmi ədəbiyyatlardandır [8]. 

N.A.Rubakin öz əsərlərində «Bibliopsixologiya»ya iki fərqli elmi tərif vermişdir [8]:  

I. «Bibliopsixologiya kitabçılıq işini əhatə edən sosial mühit (zaman və məkan) şəraiti 

ilə əlaqədar inkişaf və tənəzzül prosesinin psixologiyasıdır». 

II. «Bibliopsixologiya sosial psixoloji təsir haqqında elmdir». 

Kütləvi oxu (mütaliə), əsasən, kitabxanalarda baş tutan böyük bir proses olduğundan 

N.A.Rubakin kitabxananı «Bibliopsixologiya»nın əsas tədqiqat obyekti kimi qəbul etmişdir, 

bu nöqteyi-nəzərdən, istər sovet, istərsə də rus kitabxanaşünaslıq elmində «Bibliopsixologi-

ya»ya «Kitabxana psixologiyası» elmi kimi yanaşılsa da, müəllifin öz əsərlərində bu elmə 

verdiyi təriflərdən də göründüyü kimi, bu kökündən yanlış fikirdir. Məncə, bu elm sahəsinə 

«Mütaliə psixologiyası» kimi yanaşmaq daha doğru olardı.  

Hal-hazırda cəmiyyətdə kitabla ünsiyyət, çap və elektron nəşrlərin qavranılma formaları 

barədə müxtəlif fikirlər söylənilsə də, mütaliə nəzəriyyəsi, onun elmi-metodoloji xüsusiyyət-

ləri elm aləmində hələ də formalaşmaqdadır. Bu da çox güman ki, mütaliənin bir çox elmlərin 

maraq dairəsinə daxil olmasından, həmçinin informasiya cəmiyyətində mütaliə (qiraət) prose-

sinə həm oxucu, həm də istifadəçi nöqteyi-nəzərdən yanaşma prinsipindən irəli gəlir. Bununla 

yanaşı, mütaliə nəzəriyyəsinin əsas tədqiqat istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Bunlar: mü-

taliə sosiologiyası, mütaliə pedaqogikası və mütaliə psixologiyasıdır [3]. 

Mütaliə sosiologiyası - cəmiyyətdə qiraət prosesi ilə əlaqədar fəaliyyətə aid olan sosial 

faktları və qanunauyğunluqları öyrənən xüsusi sosioloji bilik sahəsidir. Mütaliə sosiologiyası-

nın əsas məsələləri - sosial-iqtisadi və siyasi şəraitdə qiraət prosesinə olan ehtiyacları aşkar 

etmək, oxucu (istifadəçi) marağının sosial xüsusiyyətlərinin əsaslarını və mədəni hadisələr 

sistemində qiraətin insan varlığının daxili dünyasının formalaşmasında başlıca mövqeyini mü-

əyyən etməkdir. 

Mütaliə pedaqogikası - ümumi pedaqoji və sosial-mədəni problem kimi, cəmiyyətdə 

qiraət prosesinə olan səyləri artırmaq üçün istifadə olunan elmi ifadə; xüsusi pedaqoji bilik sa-

həsidir. Bu, əlavə təhsil və maarifləndirici fəaliyyət kontekstində, hər hansı bir əhəmiyyətli 

mövzuda mütaliə (qiraət) prosesinə dair pedaqoji metodların axtarılması və öyrənilməsidir. 

Bütün bunlarla bərabər, sistemli mütaliənin elmi-nəzəri, həmçinin təcrübi əsaslarının işlənib 

hazırlanması, onun həyata keçirilməsi yollarının müəyyənləşdirilməsi, mütaliənin daha çox 

keyfiyyət göstəricilərinin aşkar edilməsi problemləri də mütaliə pedaqogikasının tədqiqat ob-

yektlərindəndir. 

Mütaliə psixologiyası - qiraət bacarığının formalaşması, ədəbiyyatın qavranılıb dərk 

edilməsi, mütaliəyə dair psixoloji proseslərin və hüquqi vəziyyətlərin rol və xüsusiyyətlərini, 
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onların qiraət məhsullarının keyfiyyətindən və şəxsiyyətin psixoloji xüsusiyyətlərindən asılılı-

ğını öyrənən bilik sahəsidir. 

Qanunauyğun haldır ki, mütaliə psixologiyası insanın psixoloji xüsusiyyətlərindən, şəx-

siyyətin özünəməxsus müxtəlif xarakterik cəhətlərindən çox asılıdır. Belə ki, istənilən qiraət 

məhsulunun seçilməsi, onun dərk edilməsi və qiymətləndirilməsi həmin insanın (oxucunun, 

istifadəçinin) mütaliə tələbatından, mütaliə marağından, onun mütaliə mədəniyyətinin və zöv-

qünün inkişaf səviyyəsindən çox asılıdır. 

Göründüyü kimi, mütaliə məsələlərini tədqiq edən bilik sahələrinin - mütaliə sosiologi-

yası, mütaliə pedaqogikası və mütaliə psixologiyasının başlıca məqsədi qiraət məhsulunun 

təbliğini, yayılmasını, insanlar (oxucular, istifadəçilər) tərəfindən mənimsənilməsini, onların 

(oxucuların, istifadəçilərin) maraqlarına, sorğu və tələblərinin səviyyələrinə müvafiqliyini, 

mütaliənin forma və üsullarını tədqiq etməkdir. 

Beləliklə, insanların informasiya əldə etmək üsullarından biri olan mütaliə istər infor-

masiya cəmiyyətində, istərsə də bundan əvvəlki dövrlərdə insanların qiraət etmək tərzləri və 

motivlərinə, eyni zamanda yaş, peşə, cins, sosial faktorlara görə təsnifləşdirilmişdir. Bu məsə-

ləni tədqiq edən bilik sahələri, əsasən, mütaliə prosesinin psixoloji mexanizmini, fərdi-psixo-

loji, fikri proses kimi spesifik xüsusiyyətlərini, elmi araşdırmaya daha çox ehtiyacı olan qav-

rayış və digər idrak proseslərinin (diqqət, hafizə, təfəkkür, təxəyyül) sistemli mütaliəni şərt-

ləndirən amillər kimi öyrənilməsi məsələlərini əhatə edir. Həmçinin bu bilik sahələri insanı 

(oxucunu, istifadəçini) bütün xüsusiyyətləri ilə birgə kompleks halda tədqiq edərkən, eyni za-

manda, bu problemin digər tədqiqat obyektləri olan kitabı, digər ənənəvi çap və elektron nəşr 

məhsullarını, onların struktur komponentlərini və qavranılması tərzini, eləcə də bədii və elmi 

qavrayışın psixoloji aspektlərini də yaddan çıxarmır. 
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Резюме 

В этой статье говорится об информационном обществе, об информационном 

кризисе, ставшем причиной его формирования, в том числе об электронных публика-

циях, которые являются новыми продуктами чтения в информационном обществе, об 

их влиянии на процесс чтения в отличие от традиционных печатных изданий. В ста-

тье также рассказывается о вопросах социологии, педагогики и психологии чтения. 
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INFORMATION SOCIETY AND READING 

 

Summary 

In this article is spoken about the information society, and about information crisis 

which led to its formation, including the electronic publications that are read by new products 

in the information society, their impact on the process of reading as opposed to the traditional 

printing publications. The article also discusses the issues of sociology, pedagogy and psy-

chology of reading. 

Keywords: Bibliopsychology, information crisis, information society, electronic pub-

lishing, book publishing, reading, reading pedagogy, reading psychology, reading sociology 

  



“Kitabxana-İnformasiya Elmləri: tədris və təcrübədə yeni çağırışlar”  

Beynəlxalq elmi konfransının materialları 

 

 

- 76 - 

Kəmalə Ənvər qızı Məmmədova  

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının bölmə müdiri, 

BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin müəllimi, 

AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı 

kamalamammad@gmail.com 

 

 

KĠTABXANA-ĠNFORMASĠYA MARKETĠNQĠ VƏ ONUN AZƏRBAYCAN 

KĠTABXANALARINDA TƏTBĠQĠ XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

 

Açar sözlər: marketinq, kitabxana-informasiya marketinqi, kitabxana işinin idarəolun-

ması, kitabxana-informasiya təhsili, kitabxanaşünaslıq, kitabxana kadrları 

Ключевые слова: маркетинг, библиотечно-информационный маркетинг, управле-

ние библиотечным делом, библиотечно-информационное образование, библиотекове-

дение, библиотечный персонал  

Keywords: marketing, library-information marketing, operation of library work, 

library-information education, librarianship, library personnel 

 

Kitabxana cəmiyyətin informasiya və mədəni ehtiyaclarının ödənilməsində mühüm rol 

oynayan sosial institutdur. Digər sosial institutlar kimi onların da fəaliyyəti cəmiyyətin sosial-

iqtisadi və mədəni həyatına uyğun şəkildə qurulur. Məhz bu səbəbdən də, bu gün kitabxana işi 

sahəsində dünya standartlarına uyğun islahatlar aparmaq, kitabxana işinin milli və ümumbəşə-

ri dəyərlər, demokratik və dünyəvi prinsiplər əsasında formalaşmasına nail olmaq hər bir döv-

lətin, konkret olaraq hər bir kitabxananın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri hesab olunur. 

Kitabxana-informasiya resurslarından əlverişli istifadə prinsiplərinə riayət edən hər bir 

kitabxana mürəkkəb iqtisadi şəraitdə sosial stabilliyə yardım göstərməklə, cəmiyyətin mənəvi 

və elmi potensialının mühafizəsində və artırılmasında, eləcə də əhalinin bəzi təbəqələrinə mü-

nasibətdə vacib sayılan adaptasiya funksiyası yerinə yetirir. Bu prosesin uğurlu həlli, kitabxa-

naların informasiya potensialından səmərəli istifadə vərdişi tələb etdiyi kimi, kitabxana-infor-

masiya fəaliyyətinin idarə olunmasında iqtisadi inkişaf konsepsiyası şəklində formalaşmış 

yeni forma və metodların tətbiqini də tələb edir. Belə uğurlu konsepsiyalardan biri də məhz 

kitabxana-informasiya marketinqi hesab olunur.(6) 

Kitabxana marketinqi əhalinin real informasiyaya, kitabxananın bütün növ xidmət və 

məhsullarına olan tələbata istiqamətlənmiş idarəetmə sistemi olaraq böyük sosial məna kəsb 

edir. O, dövrün qarşıya qoyduğu yeni məsələlərin həlli üçün metodoloji əsas yaratmaqla ida-

rəetmə sferasını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir. (4) Bura həm innovasiya proseslərinin 

idarəolunması və strategiyaların işlənilməsi ilə əlaqədar məsələlər, həm də uyğun təşkilatı 

strukturların yaradılması və kitabxana işinin idarəolunmasının sosial-psixoloji aspektləri da-

xildir. (5) 

Bu gün Azərbaycan Respublikasının elm, mədəniyyət və təhsil sahəsindəki siyasəti ki-

tabxananı bu sferada fəaliyyət göstərən, əsas amalı milli-mədəni və mənəvi dəyərləri sistemli 
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şəkildə təbliğ və tədqiq etməkdən ibarət olan və vətəndaşların kitabxana fondlarından azad 

istifadəsini təmin edən subyekt kimi dəyərləndirir. (1) Ölkə kitabxanalarının bu statusu ―Ki-

tabxana işi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununda da öz əksini tapmışdır. Qanu-

nun 1-ci maddəsində deyilir: ―Kitabxana-informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə müəs-

sisəsi kimi çap əsərlərini və digər informasiya daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən, onların 

sistemli ictimai istifadəsini təşkil edən, cəmiyyətin intellektual və mədəni potensialının 

inkişafına xidmət edən sosial institutdur.‖ (3) 

Buna baxmayaraq, Azərbaycanda kitabxana işi ABŞ və Avropanın, Şərqin inkişaf etmiş 

dövlətlərinin, eləcə də bəzi MDB dövlətlərinin analoji fəaliyyət sahəsindən fərqli olaraq ilkin 

inkişaf mərhələsindədir.  

Bu gün respublikada kitabxana işinin səmərəli inkişafı və idarəolunması üzrə strateji 

məqsədlərin əldə edilməsi və marketinq fəaliyyətinin təşkili üçün ilk növbədə, kitabxana işi 

sahəsində aparılan islahatları və informasiyalaşdırma prosesini müasir ümumdünya tendensi-

yaları istiqamətində sürətləndirmək və bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi olan bəzi məsələləri həll 

etmək lazımdır: (2) 

1. Kitabxana-informasiya marketinqinin xarici ölkələrdə yaranma tarixini, onun 

inkişaf qanunauyğunluqlarını və müasir vəziyyətini araşdırmaq və təhlilini 

aparmaq;  

2. Azərbaycan kitabxanalarının fəaliyyətində marketinq elementlərinin tətbiqi tarixini 

və inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənmək; 

3. Respublikada kitabxana-informasiya sahəsinin işini tənzimləyən normativ-hüquqi 

bazanı daha da təkmilləşdirmək; 

4. Kitabxana-informasiya marketinqinin idarəetmə strategiyasının xüsusi növü kimi 

Azərbaycan sosial-iqtisadi şəraitində mövcud spesifik xüsusiyyətlərini müəyyənləş-

dirmək və onun sistemli təsəvvürünü vermək; 

5. Respublika kitabxanalarının marketinq konsepsiyası əsasında idarəolunmasının 

nəzəri və metodoloji əsaslarını işləyib hazırlamaq; 

6. Marketinq qanunları ilə işləyə bilən peşəkar kitabxanaçı kadrların təhsil və ixtisas-

artırma sistemini işləyib hazırlamaq;  

7. Kitabxanaların maddi-texniki bazasının inkişafını, o cümlədən yeni kitabxana bina-

larının tikilişi, köhnə kitabxana binalarının rekonstruksiyası və onların müasir ava-

danlıqlarla təchizatı məsələlərinin həllini sürətləndirmək; 

8. Kitabxanalarda yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və korporativ sis-

temlərin tətbiqini daha da inkişaf etdirmək; 

9. Kitabxana və kitabxana fondlarının təhlükəsizliyini və mühafizəsini təmin etmək;  

10. Cəmiyyətdə informasiya mədəniyyətinin yüksəldilməsinə və mütaliəyə ictimai ma-

rağın artırılmasına dair tədbirlər kompleksi hazırlayıb həyata keçirtmək. 

Bu məsələlərin həlli respublikanın kitabxana-informasiya müəssisələrində marketinq 

fəaliyyətinin təşkilinin tam mahiyyətini, onun spesifik xüsusiyyətlərini və əsas xarakteristika-

sını formalaşdırmağa və kitabxanaların digər istiqamətlərdə fəaliyyətinə təsirini öyrənməyə 

imkan verir.  
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Hal-hazırda respublika kitabxanalarının fəaliyyətində marketinq və xeyriyyəçilik ele-

mentləri bir qədər zəif inkişaf etməkdədir. Buna görə də gələcəkdə təsərrüfat və sahibkarlıq 

fəaliyyətinin innovativ forma və metodlarından istifadə etməklə ölkə kitabxanalarının iş 

təcrübəsində marketinq elementlərinin tətbiqi yollarının öyrənilməsi əsas vəzifələrindən birinə 

çevrilməlidir.  

İnanmaq istərdik ki, zaman keçdikcə kitabxana-informasiya marketinqinin tətbiqinə 

maraq daha da artacaq və marketinq  kitabxana fəaliyyətinin ən vacib maliyyələşmə kanalla-

rından birinə çevriləcəkdir.  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС MONITORING ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЦБС БЕН РАН 

 

В статье дается представление об интернет–ориентированном программном 

комплексе «MONITORING» и реализованнм на его основе WEB – приложении «Система 

обобщенного статистического мониторинга работы Библиотеки» (MONITORING, 

версия S-9.13). Это приложение предназначено для накопления и обработки стати-

стики, практически, по всем направлениям деятельности Библиотеки, обеспечивая 

оперативную «обратную связь» для принятия управленческих решений на основе ана-

лиза динамики работы подразделений БЕН РАН и читательского спроса.  

Ключевые слова и выражения: предметная область «библиотечная деятель-

ность», WEB – приложение, статистический мониторинг, MS Windows Server, MS SQL 

Server, Технология программирования ASP/ASP.NET. 

 

Библиотека по естественным наукам (БЕН) РАН, возглавляет одну из наиболее 

крупных и развитых централизованных библиотечных систем (ЦБС). Она объединяет 

около 100 библиотек НИИ и научных центров РАН, 51 из которых являются подразде-

лениями центральной библиотеки (ЦБ), в состав которых, в свою очередь, входят еще 

15 библиотек. За счет средств, централизованно выделяемых Президиумом РАН, ЦБ 

приобретает для всех библиотек своей сети отечественную и зарубежную научную ли-

тературу в печатной форме, а также права сетевого доступа к электронным изданиям. 

Вся приобретаемая для библиотек ЦБС литература (за исключением отечественных 

журналов, выписываемых непосредственно в адреса библиотек) поступает в ЦБ, где 

централизованно каталогизируется и систематизируется. На основе этой информации 

формируются сводные каталоги ЦБС, которые являются основой обслуживания по 

межбиблиотечному абонементу, которое ЦБ выполняет, являясь одним из крупнейших 

центров МБА в стране. 
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Большие объемы перерабатываемой информации, сложность технологических 

процессов, высокие требования к полноте и оперативности обслуживания ученых обу-

словили необходимость разработки специальных подходов к управлению ЦБС, осно-

ванных на автоматизированном формировании и обработке различных данных «обрат-

ной связи», характеризующих качество работы библиотечных специалистов и инфор-

мационную ценность приобретаемых Библиотекой материалов.  

Многие библиотеки проводят анализ спроса на издания из своих фондов, однако 

для БЕН РАН эта задача является исключительно актуальной, что обусловлено, с одной 

стороны, важной ролью научной литературы в деятельности ученых РАН, а с другой - 

недостаточным уровнем финансирования комплектования, не позволяющим приобре-

сти все издания, необходимые ученым. Данные о спросе на конкретные издания позво-

ляют корректировать подписку на научные журналы и перераспределять непериодиче-

ские издания между библиотеками ЦБС.  

Оперативность предоставления информации пользователям определяется, наряду 

с оперативностью приобретения изданий, сроками их обработки в технологических от-

делах библиотеки, поэтому БЕН РАН уделяет контролю этих сроков большое внима-

ние. В рамках автоматизированной системы Библиобус [1], разработанной и эксплуа-

тируемой в БЕН РАН, автоматически формируются диспетчерские данные о прохож-

дении по технологической цепочке каждого поступившего экземпляра всех изданий. 

Эти данные охватывают все процессы, начиная от предварительного заказа и кончая 

отправкой обработанной литературы в фонды библиотек ЦБС, и включают время нача-

ла и окончания операции и идентификатор выполнившего ее оператора (комплектато-

ра, каталогизатора и т.п.).  

Для анализа указанных процессов и, в частности, обработки данных «обратной 

связи» в БЕН РАН и был разработан программный комплекс  «MONITORING», версия 

S-9.13 [2-5]. На его основе реализован ряд WEB – приложений -  Интернет-система 

обобщенного статистического мониторинга, системы регистрации читателей, регистра-

ции посещений, а также подсистемы сбора и обработки статистики доступа к сайту 

БЕН РАН, и серверу Z39.50. В 2012 -2013 г.г. на его базе создана Автоматизированная 

система ввода и обработки отчѐтных данных о деятельности библиотек ЦБС БЕН РАН. 

Программный комплекс реализован в операционной среде MS Windows c исполь-

зованием технологии ASP/ASP.NET.  

Интернет-система обобщенного статистического мониторинга MONITORING 

(версия S-9.13) является многоцелевой и используется для накопления и обработки ста-

тистики практически по всем направлениям деятельности Библиотеки, обеспечивая 

оперативную «обратную связь» для принятия управленческих решений на основе ана-

лиза динамики работы подразделений БЕН и читательского спроса. 

Последняя версия MONITORING, являющаяся развитием ранее созданных [2-5], 

позволяет интегрировать данные о спросе на любые виды изданий по всем каналам об-

служивания, связывает их с электронными каталогами и базой данных читателей.  

Основные задачи этого приложения — создание основы для выработки опти-

мальных управленческих решений с целью достижения максимально возможного удов-
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летворения информационных потребностей ученых при эффективном использовании 

бюджетных средств в условиях ограниченного финансирования; а также для управле-

ния технологическими процессами в подразделениях ЦБ. 

Информационная база Системы включает (Рис.1): 

 Заказы читателей ЦБ на ксерокопирование материалов с еженедельной выставки 

новых поступлений (ВНП) и из читального зала (в компьютер вводятся шифр 

журнала (книги), год издания, номер читательского билета заказчика, дата, 

количество заказанных страниц). 

 Заказы по МБА (содержат шифр хранения издания, его библиографическое 

описание, вид выполнения - оригинал, ксерокопия, электронная копия, 

количество скопированных страниц, код абонента, дату [7]). 

 Заказы на выдачу изданий в читальном зале (включают шифр издания, номер 

читательского билета заказчика, дату, признак выполнения или вид отказа),. 

 Информацию из подсистемы регистрации посещений Библиотеки [2]. 

В настоящее время в MONITORING входит ряд основных исполнительных и слу-

жебных блоков, реализующих многоаспектную выборку данных и требуемые вычисле-

ния. Обращение к ним осуществляется из формы на главной странице MONITORING 

(Рис.2). 

 

Рис.1   

 
 Технологическую информацию из системы БИБЛИОБУС [6], содержащая 

сведения о приобретаемых изданиях, стадиях их обработки, комплектуемых 

организациях, поставщиках и.т.д.   
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 Статистическую информацию, получаемую из подсистемы регистрации 

читателей REGISTR (версия R-9.13) [2 - 3]. 

В состав MONITORING включены следующие блоки для получения рейтингов 

изданий, поиска и расчетов по: 

 данным ксерокопирования материалов; 

 информации, полученной при обработке заказов из читального зала; 

 обобщенной информации – «копирование + заказы» из читального зала ; 

 объединенной информации – «копирование + каталог журналов»; 

 объединенной информации – «копирование + каталог книг и продол-

жающихся изданий»; 

 информации, полученной из БД специализированной системы «МБА» 

[7].  

В состав MONITORING входит также универсальный блок, обеспечивающий 

доступ ко всем видам информации 

 

Рис.2 

 

Входные потоки
Заказы на ксерокопирование

Заказы по МБА Запросы в отдел фондов

Технологическая

информация из системы

BIBLIOBUS

Статистическая

информация из подсистемы

регистрации читателей

REGISTR

БД системы

Каталог книг и

продолжающихся

изданий

Каталог журналов

 
 

Кроме этих блоков в MONITORING включены блоки контроля технологических 

процессов по «пути книги», с помощью которых формируются отчеты по срокам обра-

Регистрация посещения 
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ботки изданий, оценивается интенсивность труда сотрудников, выполняющих те или 

иные технологические операции в заданный период времени.  

Все исполнительные блоки, за исключением блока ведения журнала доступа 

(обеспечивает контроль доступа к системе в режиме онлайн) и блоков, которые обслу-

живают вызовы и коррекцию штатных запросов для основных блоков, имеют стандарт-

ный интерфейс пользователя (Рис.3). Этот интерфейс и его возможности детально рас-

сматривается в [2 - 4]. Он используется для многоаспектных выборок с вычислениями. 

Выборки осуществляются с использованием логических выражений и отношений 

по 15 значениям полей из любого множества полей, поддерживаемого таблицами 

конце10птуальной модели данных. Обеспечивается контекстная выборка данных с усе-

чением слева и справа. Реализован вывод найденных данных в двух стандартных фор-

мах – табличной и строковой. В интерфейсах определены агрегатные функции «СЧЁТ-

ЧИК», «МИНИМУМ», «МАКСИМУМ» и «СРЕДНЕЕ». 

 

Рис.3 

 

 
 

Особенностью созданного приложения является то, что в нем обеспечивается не 

только формулирование любых разовых запросов на выборку данных по всем полям 

таблиц поддерживаемых баз данных с использованием универсального интерфейса, но 
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и поддержка аппарата штатных (постоянных) запросов, однократно сформированных и 

сохраненных в служебных таблицах.  

В набор штатных запросов, сформированных пользователем, входят его собст-

венные запросы и запросы, сформулированные и сохранѐнные администратором. Такой 

подход позволяет достаточно легко работать с системой при необходимости периоди-

ческого получения данных одного вида (например, месячных, квартальных, годовых 

отчетов по тем или иным параметрам).  

С MONITORING в технологическом режиме работают представители админист-

рации, сотрудники Отдела проблем управления ЦБС, руководители технологических 

отделов. По их заданию наиболее часто используемые запросы введены в 

MONITORING в качестве штатных.  

В MONITORING реализован вариант обеспечения информационной совместимо-

сти с внешними библиографическими информационными системами [7] – результат 

выборки данных может быть представлен в формате Русмарк (это необходимо для 

включения данных из каталогов БЕН РАН в общероссийские сводные каталоги).  

Версия S-9.13 MONITORING работает со всеми наиболее распространѐнными 

браузерами, в том числе, CHROM – ориентированными. 

Для обеспечения защиты информации в MONITORING используется автономный 

вариант аутентификации. В набор функций, выполняемых административным блоком, 

включены формирование учетных записей пользователей и администраторов 

MONITORING, их удаление, присвоение и изменение паролей.  

Система MONITORING (S-9.13) установлена на сервере БЕН РАН и с начала 2013 

г. функционирует в промышленном режиме. 
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Summary 

This article gives overview of Internet oriented program package «MONITORING» and 

WEB – application for generalized statistical monitoring (MONITORING, version S-

9.13).This application destined for accumulation and processing statistical information of 

technological activity of CNL LNS RAS with a goal to take managerial decisions on base of 

the analysis of library functioning and readers demand. The operation environment for the 

development of the program package is MS Windows Server.  

Keywords and expressions: data domain “library activity”, WEB – application, statis-

tical monitoring, MS Windows Server, MS SQL Server, programming technology 

ASP/ASP.NET. 
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Библиотека по естественным наукам (БЕН) РАН возглавляет одну из крупнейших 

в стране централизованных библиотечных систем (ЦБС), включающую более 120 

библиотек академических институтов, филиалов и научных центров РАН. Как головная 

библиотека централизованной библиотечной системы БЕН РАН осуществляет ком-

плектование входящих в ее сеть библиотек литературой (включающее анализ мирового 

информационного рынка, приобретение литературы для библиотек в соответствии с те-

матикой исследований обслуживаемых ими институтов), обработку поступающей для 

библиотек ЦБС литературы (составление библиографических описаний и присвоение 

тематических индексов), ведение сводных каталогов. 

Кроме того, одной из важнейших функций БЕН РАН как библиотеки, обладаю-

щей уникальными изданиями в области естественных наук, является предоставление 

читателям первоисточников по межбиблиотечному абонементу (МБА). БЕН РАН 

выполняет функции центра МБА страны в области естественных наук, поэтому еѐ 

абонентом может стать любая организация, заключившая комплексный договор на 

различные виды библиотечных услуг, включая и электронную доставку документов. 

Приоритетным обслуживанием пользуются 80 библиотек НИИ РАН московского 

региона, входящих в так называемую службу внутрисистемного межбиблиотечного 

абонемента. В рамках данной службы заказчикам предоставляются материалы не 

только из фондов ЦБС БЕН РАН, но и из фондов центральных библиотек Москвы и 

других городов России, с которыми БЕН РАН имеет договора по МБА. 

Для автоматизации всех технологических процессов службы межбиблиотечного 

абонемента специалистами БЕН РАН была разработана комплексная автоматизиро-

ваннная система, внедренная в эксплуатацию в 2005 году [1-3]. 

Помимо перечисленных выше задач с мая 2012 года БЕН РАН выполняет функ-

ции распределения части тиража научных изданий, опубликованных при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), между научными органи-

зациями России. В соответствии с договором, заключенным между РФФИ и БЕН РАН, 

Библиотека обязуется: 

• информировать заинтересованные организации об изданиях, готовящихся к 

выпуску; 

• принимать от издательств установленное РФФИ количество экземпляров 

вышедших из печати изданий и отражать их поступление на сайте; 
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• составлять научное описание всех поступивших от грантодержателей изданий и 

отражать их в электронном каталоге БЕН РАН; 

• обеспечивать постоянное хранение в своих фондах, по крайней мере, одного 

экземпляра всех переданных изданий; предоставлять их читателям Библиотеки и 

абонентам МБА; 

• организовать прием заказов на издания от научных организаций и библиотек; 

• распространять издания по заинтересованным организациям в соответствии с их 

заказами. 

Для оперативного выполнения данных задач в БЕН РАН разработана специальная 

интерактивная Интернет-система, которая работает в технологическом режиме с 

августа 2012 года [4]. 

Комплексная автоматизированная система приѐма и обработки заказов по 

МБА 

Система разработана под Мicrosoft SQL-server 2008 с использованием стандарт-

ных средств сервера, ЮС и СС1 технологий. Система поддерживает базу данных «Або-

ненты» и базу данных «Заказы». 

Основные функции системы следующие: 

• предоставление абонентам возможности заказа документов через Интернет с 

использованием сводных электронных каталогов ЦБС БЕН РАН; 

• диспетчеризация заказов, полученных по традиционной почте и через Интернет 

(регистрация поступлений заказов; шифровка; регистрация выполнения зака-

зов, отказов, возврата изданий; постановка на очередь; перенаправление зака-

зов в другие библиотеки); 

• ввод, корректировка, поиск сведений об абоненте и договоре с абонентом; 

• регистрация денежных поступлений от абонента и его почтовых расходов; 

• распечатка бланков-заказов по МБА для отдела фондов; 

• ведение финансовых расчетов с абонентами; 

• контроль сроков обработки, выполнения заказов и возврата изданий; 

• формирование писем и бандеролей с распечаткой всей необходимой сопроводи-

тельной документации; 

• получение всевозможных статистических данных по зарегистрированным в 

системе абонентам, заказам и почтовым расходам. 

Доступ в систему формирования заказов через Интернет осуществляется автори-

зованными пользователями через сайт БЕН РАН (http://www.benran.ru) по ссылке 

«Заказ литературы по МБА». Абоненты имеют возможность формировать свои заказы 

непосредственно из сводных электронных каталогов БЕН РАН. Сводные электронные 

каталоги БЕН РАН содержат информацию об изданиях, поступающих в фонды ЦБС 

БЕН РАН, начиная с 1990 года (журналы) и с 1993 года (книги) [5, 6]. В том случае, 

если описание требуемого издания не содержится в каталогах, используется режим 

«заказ без использования каталогов», в котором абонент вводит необходимые данные о 

заказе: номер заказа, элементы библиографического описания заказываемого издания, 
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фамилию читателя, носитель информации (оригинал, ксерокопия, электронная копия, 

микрофиша). 

Абонент через Интернет может получить данные о текущем состоянии его счѐта в 

Библиотеке и полную информацию обо всех его (и только его) заказах (библиографи-

ческое описание заказанного издания, какие операции и когда были выполнены над за-

казом, стоимость заказа). 

В автоматизированной системе приема и обработки заказов по МБА предусмотре-

на возможность ввода данных о заказах, поступающих в Библиотеку по почте на тради-

ционных бланках-заказах по МБА. 

Над заказом (поступившим традиционным образом или через Интернет) соверша-

ются необходимые операции, которые регистрируются в системе: шифровка, выполне-

ние, отказ от выполнения, постановка на очередь, перенаправление, возврат. Система 

формирует бланк-заказ по МБА, который распечатывается в двух экземплярах. Первый 

экземпляр является заместителем заказанного издания и остаѐтся в фондах, второй эк-

земпляр сопровождает выданное издание (или его копию). 

На каждом бланке-заказе печатается штрих-код заказа, автоматически сформиро-

ванный системой. Штрих-код однозначно определяет заказ в системе и используется 

при выполнении над заказом той или иной операции: оператор считывает штрих-код 

заказа при помощи сканера, а затем вводит необходимые данные о заказе. 

Автоматизированная система осуществляет полный контроль денежных расходов 

абонента:автоматически определяется стоимость каждого заказа взависимости от опе-

раций, которые над ним выполняются. Кроме того, в системе автоматически учитыва-

ются почтовые расходы абонентов: определяется стоимость бандеролей и писем, в за-

висимости от их веса. Для каждого абонента формируется реестр его денежных расхо-

дов за определенный период времени, в котором учитывается стоимость выполненных 

для него заказов, а также стоимость почтовых расходов. 

Система предоставляет статистическую информацию за заданный период времени 

по различным показателям: сколько всего заказов получено, сколько заказов выполне-

но, сколько было отказов, сколько заказов и в какие библиотеки перенаправлено. Сер-

висные процедуры системы позволяют контролировать сроки обработки, выполнения 

заказов и своевременный возврат изданий. Для каждого абонента система формирует 

список задолженностей по возврату изданий. Кроме того, система предоставляет сот-

рудникам Библиотеки широкий спектр поисковостатистических процедур, позволяю-

щих проводить поиск заказов и абонентов по любым характеристикам. 

Ежегодно в БЕН РАН обрабатывается около 17-ти тысяч заказов, которые посту-

пают от почти от четырехсот абонентов МБА. За достаточно большой период эксплуа-

тации система показала свою работоспособность и эффективность, получив положи-

тельную оценку как сотрудников Отдела МБА, так и пользователей - абонентов МБА 

БЕН РАН. 

Автоматизированная система заказа книг, изданных при поддержке РФФИ 

Система реализована на основе технологии Microsoft ASP.NET 4 на платформе 

Мicrosoft.NЕТ Framework в среде разработки Мicrosoft Visual Studio 2010 с использова-
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нием языка программирования С#. Базы данных системы поддерживаются Мicrosoft 

SQL Server 2008. 

Система состоит из двух взаимосвязанных блоков - административного и пользо-

вательского. В системе создаются и поддерживаются базы данных организаций (заказ-

чиков изданий) и научных изданий. 

База данных организаций содержит следующие поля: 

• полное название организации; 

• сокращенное название организации; 

• почтовый адрес; 

• телефон; 

• адрес электронной почты; 

• фамилия, имя и отчество ответственного лица; 

• данные договора с БЕН РАН; 

• тип организации (вуз, НИУ РАН, библиотека и т.п.); 

• способ отправки заказанных изданий (самовывоз, отправка по почте, отправка 

через транспортные компании); 

• логин и пароль для доступа к пользовательскому блоку. 

Программное обеспечение позволяет администратору вводить информацию о 

новых организациях, редактировать поля базы данных, проводить поиск по любому 

полю и их сочетаниям, получать статистические данные по различным параметрам. 

База данных научных изданий содержит следующие поля: 

• идентификатор издания в системе «Библиобус»; 

• библиографическое описание издания; 

• аннотация; 

• сведения об авторе (руководителе проекта РФФИ); 

• тематика издания (в соответствии с рубрикатором РФФИ); 

• номер гранта РФФИ, поддержавшего публикацию издания; 

• название проекта РФФИ; 

• количество полученных БЕН РАН экземпляров издания; 

• номер технологического места хранения поступившего издания в БЕН РАН; 

• дата ввода записи в базу данных; 

• дата поступления издания в БЕН РАН; 

• дата завершения заказов на данное издание. 

При поступлении изданий от грантодержателя в БЕН РАН первый экземпляр каж-

дого издания направляется на автоматизированную обработку в системе «Библиобус» 

(комплексная автоматизированная система БЕН РАН, обеспечивающей автоматизацию 

всех технологических процессов по «пути книги» для непериодических изданий [7]). В 

результате данной обработки в системе «Библиобус» формируется полное библиогра-

фическое описание издания (с указанием в примечании, что оно подготовлено при под-

держке РФФИ) и набор его отсканированных страниц (обложка, титульный лист, анно-

тация, оглавление). 
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Администратор системы заказа изданий вводит в базу данных идентификаторы из 

системы «Библиобус», по которым автоматически формируются библиографические 

описания и доступ к отсканированным страницам изданий. 

Пользовательский блок системы доступен для зарегистрированных организаций с 

сайта БЕН РАН по ссылке «Книги, изданные при поддержке РФФИ. Заказ книг». После 

авторизации система предоставляет возможность работы как со всей новой информА-

цией об изданиях (которые организация еще не заказывала), так и выборочно по темА-

тическим разделам. 

Информация об изданиях предоставляется пользователю в следующем виде: биб-

лиографическое описание издания, дата поступления, образ обложки издания. Щелчок 

«мыши» по «обложке» позволяет пользователю просматривать образы всех отсканиро-

ванных страниц издания. Для формирования заказа необходимо перейти по ссылке «За-

казать», которая находится под описанием соответствующего издания, и ввести необхо-

димое количество экземпляров для заказа. Система позволяет пользователю корректи-

ровать свой заказ до момента отправки в его адрес выбранных изданий. 

После того, как количество доступных экземпляров некоторого издания будет ис-

черпано, прием заказов на данное издание прекратится, а запись издания будет перене-

сена в архив. 

В процессе подготовки к отправке заказанных изданий в системе формируется 

расходный акт, на котором распечатывается штрих-код, автоматически формируемый 

системой. При отправке партии изданий сотрудник Библиотеки считывает при помощи 

сканера штрих-код с соответствующего акта, в результате чего на адрес электронной 

почты организации-заказчика, содержащийся в базе данных, автоматически передается 

сообщение о выполнении заказа. 

По мере поддержки издательских проектов РФФИ передает в БЕН РАН инфор-

мацию (в формате ЕXCEL- таблицы), содержащую следующие данные: номер проекта, 

руководитель проекта, название проекта. Эта информация автоматически загружается в 

базу данных изданий и становится доступной для пользователей. 

В административном блоке системы предоставляется вся необходимая для РФФИ 

и БЕН РАН справочно-статистическая информация о зарегистрированных в системе 

организациях, поступивших и распределенных изданиях. 

С сайта БЕН РАН (ссылка «Книги, изданные при поддержке РФФИ. Просмотр 

книг») неавторизованные пользователи имеют возможность знакомиться с изданиями, 

которые уже поступили в БЕН РАН или готовятся к выпуску. Система предоставляет 

описания изданий в том же интерфейсе, что и для авторизованных пользователей, но 

без возможности их заказа. 

Система функционирует в технологическом режиме в БЕН РАН с июля 2012 года. 

В настоящее время в ней зарегистрировано 27 организаций-заказчиков, которым 

предоставлено для заказа более трехсот изданий. 
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Summary 

Тhe subject of the report is automated systems worked out by the Library for Natural 

Sciences specialists: the Inter-library loan integrated automated system and publications or-

dering system of supported by RFBR. 
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AVTOMATLAġDIRILMIġ KĠTABXANA ĠNFORMASĠYA  

SĠSTEMLƏRĠNĠN KĠTABXANALARA TƏTBĠQĠ 

 

 

Açar sözlər: yazı formatları, AKİS, avtomatlaşdırma, elektron kataloq, elektron kitabxa-

na, ALİSA.  

  

Sivilizasiyanın nailiyyətləri arasında kitabxanalar analoqu olmayan müəssisələr sırasın-

dadır. Respublikamız müstəqillik əldə etdiyi 26 il müddətində kitabxana işi sahəsində tərəqqi 

baş vermişdir. Gəlin nəzər salaq son illərdə bu sahədə qəbul edilmiş dövlət sənədlərinə: 

―Kitabxana işi haqqında‖ 12 mart 1999-cu il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ―Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlə-

rin həyata keçirilməsi haqqında‖ 12 yanvar 2004-cü il tarixli və ―2005-2006-cı illərdə Azər-

baycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haq-

qında‖ 2004-cü il 27 dekabr tarixli sərancamı, ―Azərbaycan kitabxanalarının fəaliyyətinin 

yaxşılaşdırılması haqqında‖ 20 aprel 2007-ci il tarixli sərəncamı, 6 oktyabr 2008-ci il tarixli 

―Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı 

üzrə‖ Dövlət proqramı kitabxanaların inkişaf etdirilməsində dönüş yaratdı. Bu gün 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kitabxanaların dünya kitabxanalarına inteqrasiyası, modern 

kitabxanaların yaradılması qarşıda duran əsas vəzifədir. Məlum olduğu kimi XX əsrin 60-cı 

illərindən başlayaraq dünya sənəd axınında yeni sənəd forması - elektron sənəd formalaşmağa 

başladı. Elektron sənədlərin ənənəvi kitabxana kataloqunda yerləşdirilməsi bəzi çətinliklər 

yaradırdı. Ona görə də elektron resursları ənənəvi kitabxana kataloqunda deyil, elektron 

kataloqda əks olunması daha məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Elektron kataloq real vaxt 

rejimində işləyən maşınla oxunan kataloqdur. Respublikamızda elektron kataloqlaşdırma 

strategiyasına 1999-cu ildən başlansa da bu iş 2002-ci ildən geniş vüsət almışdır. Məlum 

məsələdir ki, bu gün elektron kataloqun, elektron kitabxananın fəaliyyət göstərməsi üçün 

proqram sistemi təminatı vacibdir. Yəni elektron kitabxana yaratmaq üçün əsas vasitə kitab-

xanalarda avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya sisteminin (AKİS) tətbiq edilməsidir. 

[21] Rahat və sadə işçi interfeysinə malik olan AKİS sənədlərin təsnifləşdirilməsi işinin 

avtomatlaşdırılması, elektron biblioqrafik informasiya bazasının yaradılması, istifadəçinin in-

formasiya təlabatını əks etdirən sorgunu informasiya bazasına ötürərək məsafədən asılı olma-

yaraq istifadəçiyə operativ çatdırılmasını təmin edir. Hazırda Azərbaycan Milli Kitabxanasın-

da VTLS VİRTUA, AMEA-nın MEK, BDU-nun Elmi Kitabxanası, Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti İşlər İdarəsinin ―Prezident Kitabxanası‖, Parlament Kitabxanası, F.Köçərli adına 

Respublika Dövlət Uşaq Kitabxanası, C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası, 
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Respublika Elmi-Texniki Kitabxanası və bir çov digər təyinatlı kitabxanalarda Rusiya Ümumi 

Elmi-texniki Kitabxanasının (ГПНТБ) məhsulu olan və mükəmməl arxitektura və səmərəli 

tətbiqetmə imkanlarına malik olan ―İRBİS-64‖ AKİS-i vasitəsilə kitabxana prosesləri kompü-

terləşdirilib, elektron kataloqlar və elektron kitabxanalar yaradılır və tələbatçılara avtomatlaş-

dırılmış lokal və şəbəkə kitabxana - biblioqrafiya və ionformasiya xidməti göstərir. Bundan 

əlavə Xəzər Universitetinin Elmi Kitabxanasında ―Follet‖, Azərbaycan Diplomatik Akademi-

yasının Elmi Kitabxanasında ―Millenium‖ kimi yüksək imkanlara malik və qabaqcıl dünya öl-

kələrində istifadə edilən AKİS-lərdən istifadə olunaraq informasiyalaşdırılmış cəmiyyətin 

tələblərinə uyğun şəkildə kitabxana - informasiya prosesləri avtomatlaşdırılmışdır. Lakin bu 

AKİS-ləri hamısı məbləğinə, təyinatına, istifadə edilmə məkanına, işçi yerlərinin sayına, 

internet şəbəkəsinə çıxma imkanına, tam mətnli informasiyaları əks etdirməsinə, davamlılı-

ğına, yeniləşmə tezliyinə, müxtəlif dildə olan informasiyaların daxil edilməsinə, yəni müxtəlif 

əlifbalarda yazmaq imkanına, müxtəlif məlumat bazalarının yaradılması və çoxaldılması sayı-

na və s. görə bir – birindən fərqlənir.  

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi respublikamızda fəaliyyət göstərən kitabxanaların əksəriy-

yətində, eləcə də şəhər (r-n) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərində İRBİS-64 AKİS tətbiq 

edilmişdir.[36] Düzdür bu sistem informasiya texnologiyaları sahəsində beynəlxalq standart-

lara və formatlara cavab verir, yəni bütün tip lokal şəbəkələrdə işləyir, korporativ kitabxana 

sistemlərinə və texnologiyalarına inteqrasiya edə bilir. Web - texnologiyası və Z 39.50 

protokolu ilə uzlaşır, UNİMARC, USMARC, MARC-21 və RUSMARC formatlarına tam uy-

ğunlaşır. Lakin bir məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, xarici ölkədən alınan İRBİS AKİS-nin 

təlimatı həddindən artıq texniki informasiya ilə yükləndiyindən onu tam mənimsəmək hələ 

heçbir kitabxanamıza müəssər olmayıb. Bir çox hallarda bu AKİS – nin tətbiqi sahəsində 

təcrübə toplamış kənar mütəxəssislərin köməyinə ehtiyac duyulur ki, belə mütəxəssislərin də 

sayı ölkəmizdə olduqca azdır. Bəzən bir mütəxəssis respublikamızın bir neçə kitabxanasında 

çalışmalı olur və həmin problemləri təkbaşına aradan qaldırır. Bu problemin səbəbi təkcə kadr 

çatışmamazlığı deyil, həm də tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış sistemlərin xarici dildə olması-

dır. Deyək ki, on ildən artıq bir müddətdir kitabxanalarımız modernləşməyə hazırlıq dövrünü 

yaşayır. Digər ölkələrdə olduğu kimi bizim respublikamızda da Milli Avtomatlaşdırılmış 

Kitabxana- İnformasiya Sisteminin yaradılması və kitabxanalara tətbiqi qarşıya qoyulan əsas 

vəzifədir. Bu baxımdan Azərbaycan kitabxanaları üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

sifarişi ilə ―Ultra‖ şirkəti tərəfindən Azərbaycanın Milli Kitabxana Sistemi ALİSA – 

(Automated library System of Azerbaijan) hazırlanmışdır. Bu sistem Azərbaycanın vahid 

kitabxana sistemidir. Bu sistem ―Java‖ və ―Oraclı‖ texnologiyalarının bazasında işlənib hazır-

lanıb. Sistemin online rejimində çalışması bura dünyanın istənilən nöqtəsindən daxil olmaq 

imkanı yaradır. ALİSA sisteminə daxil olmaq üçün brauzerdə http://alisa.libraries.az/ ünvanı-

na daxil olub açılmış pəncərədə istifadəçi öz istifadəçi adını və şifrəsini daxil etməlidir. 

Sistemdə bütün növ kitabxana texnologiyaları, o cümlədən komplektləşdirmə, kataloq-

laşdırma, nüsxələr, sənədin tarixçəsi, yeni oxucu, oxucular, sifariş, veriliş, bron, sifariş tarix-

çəsi, əməkdaşlar, təşkilatı struktur, hesabatlar, mənbə və aktiv istifadəçilər modulları vardır. 

[alisa.libraries.az] 
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 Sistem istifadəçiləri sistemə daxil olduqdan sonra ilk öncə Komplektləşdirmə modulu-

na daxil olurlar. Komplektləşdirmə modulunda aparılan bütün əməliyyatlar burada öz əksini 

tapır. Burada: yeni yazı, sifarişin redaktəsi, silmək, sifarişin çapı, ətraflı axtarış, yeni sifariş, 

tarixçə elementləri yerləşdirilmişdir. Komplektləşdirmə modulunun işi yeni sifarişdən 

başlayır. Sifariş kitabxananın təchizatçıya verdiyi sifarişlərin siyahısını və ətraflı məlumatını 

özündə əks etdirir. Yeni sifariş yaratmaq üçün ―yeni yazı‖ düyməsini seçirik. ―Daxilolma‖ 

pəncərəsi açılır. Bu pəncərədə aşağıda şəkildə gördüyümüz sahələr əks olunmuşdur. ―Daxilol-

ma‖ pəncərəsində bütün sahələr qeyd olunduqdan sonra komplektləşdirdiyimiz nəşri ―kata-

loqlaşdırma‖ moduluna göndəririk. Bu modulda artıq nəşrin mark sahələri işlənilir. ―Kataloq-

laşdırma‖ modulu birbaşa MARC 21 formatı üzərində qurulmuşdur. Sistemdə kitabxananın 

bütün fəaliyyəti nəzərə alınıb. ALİSA çox səviyyəli hüquqlar sisteminə malikdir. İstənilən 

istifadəçiyə proqramdan istifadə üçün məhdud yaxud da tam hüquqlar vermək olar. Bunu həm 

kitabxana, həm də nazirlik səviyyəsində həyata keçirmək olar. 

 

  
 

Həmçinin bu sahədə Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və Bildi-

yimiz kimi ALİSA proqramının kitabxanalarda tətbiqi ilə bağlı Milli Kitabxanada ―Kitabxa-

nalarda İnformasiya texnologiyaları infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi‖ proqramı çərçivə-

sində ―ALİSA – Vahid Kitabxana İdarəetmə Sistemi və MARC – 21‖ on günlük treninqlər 

təşkil olunmuşdur 

İxtisasartırma Mərkəzində (RMMİHİM) kursa dəvət edilən kitabxana işçilərinə ALİSA 

proqramı ilə bağlı biliklər ötürülür. Qeyd edim ki, RMMİHİM respublikamızda fəaliyyət 
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göstərən mədəniyyət müəssisələrində çalışan mədəniyyət işçilərinin, o cümlədən kitabxana 

işçilərinin müvafiq olaraq ixtisaslarının artırılması ilə bağlı tədris işini yüksək səviyyədə 

qurur. Müdavimlərin bilik, bacarıq, peşəkarlıq səviyyələrinin yüksəldilməsi təlim modulları 

üzrə həyata keçirilir. İxtisasartırma təhsili üzrə təlim modullarından bəhs edərkən innovasi-

yalar üzrə təlimi xüsusi olaraq qiymətləndiririk. 
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Modernizing libraries. Works on making digital catalog, digital library. Orginizing the 

training of the use of Azerbaijan Automated Library Information System (ALISA). Orginizing 

ALISA in libraries. 
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KĠTABXANAÇILARIN PEġƏ FƏALĠYYƏTĠNĠN ARTIRILMASINDA 

“MƏDƏNĠYYƏT HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI 

QANUNUNUN ROLU 

 

 

Açar sözlər: Mədəniyyət Qanunu, mədəni müxtəliflik, mədəniözünüifadə, maddi və 

qeyri-maddi mədəni irs,sosial tədbirlər, mədəniyyət sənayesi, multimedia, multikulturalizm. 

 

Savadlı adam mütaliə etmirsə, təkrar savadsızlığa məhkumdur. İnsan gərək bütün ömrü 

boyu maariflənsin. (A.V.Lunaçevski) 

Peşəkarlıq-öz ixtisasını mükəmməl bilmək, yüksək peşəkarlıq nümayiş etdirmək 

deməkdir. Peşəkarlıq insana əmək fəaliyyətindən həzz almağa stimul verir. İnsanın həyatının 

ən vacib, mürəkkəb məsələlərindən biri peşə seçimidir. 

Kitabxanaçı bu gün peşəsini nə səviyyədə bilir? 

Bu günün kitabxanaçısı əvvəlki dövrlərlə müqayisədə komputeri mükəmməl bilir, infor-

masiya resurslarından istifadə edə bilir, avtomatlaşdırılma sisteminə görə kitabların elektron 

sistemini yarada bilir, təşkil olunmuş proqramlarla işləyir, sosial əhəmiyyətli tədbirlərin ikt-

dən istifadəsini təmin edir və s. 

Kitabxanada fəaliyyət göstərən bütün şöbələr üzrə kitabxanaçı öz vəzifə borcunun 

öhdəsindən layiqincə gələ bilir. Kitabxanaçının, bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasını (1995-ci il), ―Mədəniyyət haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

(2012-ci il), Azərbaycan Respublikasının ―Mədəniyyət Konsepsiyası‖nı (14 Fevral, 2014-cü 

il), Kitabxana-informasiya sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə Azərbaycan Res-

publikasının Prezidenti tərəfindən 20 aprel 2007-ci il tarixdə ―Azərbaycanda kitabxanaların 

fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması barədə‖6 oktyabr 2008-ci il tarixdə ―Azərbaycan Respublika-

sında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı‖nı 

və s. bilməyi vacib şərtlərdəndir. Xüsusi olaraq qeyd edilməli ən vacib məsələ ondan ibarətdir 

ki, kitabxanaçı Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını mükəmməl bilərsə, o, davranış nor-

malarını, milli mədəni irs nümunələrini təbliğ və təşviq etməyi, kitabxana işinə dair normativ-

hüquqi aktları işinə tətbiq etməyi bacaran bir şəxs kimi formalaşmış olar. 

Kitabxanaçı mədəniyyət sahəsində çalışan bir şəxs olaraq, mədəniyyətin bütün növ və 

formalarını, mədəniyyətə dair anlayışları bilməli, o cümlədən, tətbiq etməyi bacarmalıdır. 

Mədəniyyət nədir? 

―Mədəniyyət haqqında‖ Azərbaycan Respublikası Qanununda mədəniyyətə verilən 

tərif, həqiqətən də, öz inkişaf aspektinə görə əvvəlki təriflərdən fərqlənir. ―Mədəniyyət haq-

qında‖ Azərbaycan Respublikası Qanunu Maddə 1-də mədəniyyətə verilən tərif: 
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1.0.1.Mədəniyyət, ədəbiyyət və incəsənət daxil olmaqla, cəmiyyətin və ya sosial qrupla-

rın maddi, mənəvi, intellektual və emosional xüsusiyyyətlərini müəyyənləşdirən, insanların 

həyat tərzini, birgə yaşayış qaydalarını, mənəvi dəyərlər sistemini əhatə edən xüsusiyyətlərin 

məcmusudur.[1] 

Kitabxanaçı sosial qruplar - mədəniyyət, turizm, idman, səhiyyə, elm, təhsil sahələri ilə 

əlaqə yaradan şəxs kimi formalaşır. Bu səbəbdən kitabxanaçı, eyni zamanda, insanların həyat 

tərzini, birgə yaşayış qaydalarını öyrənmək baxımından maraqlıdır. 

Kitabxanaçının peşə fəaliyyətindən danışarkən bir məsələni də xüsusi qeyd etmək la-

zımdır ki, kitabxanaçı bu gün şəxslərin mədəni-mənəvi-estetik ehtiyaclarının ödənilməsi məq-

sədilə yaradılan şəraitə uyğun mədəniyyət xidmətini nə səviyyədə göstərir. 

Bu gün kitabxanalarda mədəniyyət xidmətini göstərən subyekt kitabxanaçıdır. Mədəniy-

yət xidmətinin yüksək səviyyədə göstərilməsi üçün şəraitin yaradılması vacib şərtlərdəndir. 

Müasir multimedia işinin yüksək səviyyədə qurulması xidmətlərin istehsalının yaranma-

sına səbəb olmuşdur. Bu səbəbdən mədəniyyət sənayesi bu gün müasir anlayış kimi çox pers-

pektivlidir. 

Mədəniyyət sənayesi dedikdə, mədəniyyət məhsulları və xidmətlərinin istehsalını və 

realizə edilməsini təmin edən fəaliyyət sahəsi başa düşülür. Kitabxana sahəsində nəşriyyat, 

elektron nəşriyyat, multimedia işi mədəniyyət sənayesinə daxildir. Məlum məsələdir ki, çap 

məhsulları, elektron kitablar ən əsas mədəniyyət vasitəsi olaraq ünsiyyət yaradır. 

Mədəniyyət sənayesi baxımından aparılan işlərdən danışdıqda kitabxanaların avtomat-

laşdırılma məsələsini xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. Bu səbəbdən Nazirlik tərəfindən 

―2011-2012-ci illər kitabxanaların avtomatlaşdırılması ili‖ elan olunmuşdur. Kitabxanaların 

avtomatlaşdırılması kitabxanaçı və oxucuların işini asanlaşdırmışdır. Mədəniyyət sənayesinə 

daxil olan istiqamətlərdən biri kimi multimedia işinin də adını xüsusi qeyd etmək lazımdır. 

Gənc nəslin milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyəsində kitabxanalarımızda təşkil olunmuş 

multimedia zalının böyük əhəmiyyəti vardır. Kitabxanaçı mədəniyyətimizi- maddi və qeyri-

maddi mədəni irsimizi təbliğ etmək məqsədilə Qanunda öz yerini tapmış məsələlərə xüsusi 

diqqət yetirməlidir. 

Kitabxana eyni zamanda sosial institut olaraq cəmiyyətin təhsillə bağlı təlabatını ödə-

məyə xidmət edir. Bu səbəbdən kitabxanada dərslərin və dərnəklərin təşkili, uşaqlara mütaliə 

mədəniyyətinin aşılanması, valideynlər və uşaq mütaliəsinə rəhbərlik edənlərlə iş qeyri-maddi 

mədəni irsin təbliğinə həsr olunmalıdır. Multimedia imkanlarından düzgün istifadə kitabxana-

çının əsas vəzifəsi olmalıdır. Müxtəlif mövzular üzrə təqdimatların, video çarxların hazırlan-

ması bərabərlik, demokratiklik, humanistlik, keyfiyyətlilik, dünyəvilik, səmərəlilik və s. prin-

siplərə əsaslanmalıdır. 

Kitabxana sahəsində qanunvericiliyə əsasən keçirilən tədbirlər milli mədəniyyətin bərpa 

edilməsi, qorunması, inkişafı və təşviqinə yönəldilməlidir. İnsanların Azərbaycan və dünya 

mədəniyyəti nümunələrinə, mədəni sərvətlərə sərbəst yiyələnmələri üçün sosial əhəmiyyətli 

tədbirlərin təşkilinin böyük əhəmiyyəti vardır. Sosial əhəmiyyətli tədbirlərə mədəniyyət gün-

ləri, festivallar, baxış, müsabiqə, təqdimat, yubiley və xatirə tədbirləri, eləcə də, mədəniyyət 

və incəsənət xadimlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi məqsədilə keçirilən mədəniyyət tədbir-

ləri aid edilir. 
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İnsanlarda kitaba marağı daha da artırmaq məqsədi ilə ölkəmizdə çox əhəmiyyətli təd-

birlər keçirilmişdir. IV dəfə keçirilmiş Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasında təşkil 

olunmuş tədbirlər, təqdimat mərasimləri, yubileylər, yazıçı-şairlərlə görüşlər öz əhəmiyyətinə 

görə fərqlənmişdir. 

Kitabxanaçı eyni zamanda sərgilərin təşkil edilməsinin ən əsas təşkilatçısı, dəyərli ədəbi 

-əsərlərin təbliğatçısı olan bir şəxs kimi fəaliyyət göstərir. O, dekorativ-tətbiq sənət növləri ilə 

dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrini seçməyi, daşınar və daşınmaz mədəni irs nümunələrini, 

milli mədəni irs nümunələrini təbliğ etməyi bacarmalıdır. 

―Mədəniyyət haqqında‖ Qanun - Maddə 5-də dövlətin vəzifələrindən biri də mədəniyyət 

sahəsində tədbirlərin hazırlanması və icrası işinin fəaliyyət göstərən şəxslərlə əməkdaşlıq 

şəraitində həyata keçirilməsindən bəhs edir. 

Son illərdə ədəbi həyatda baş verən ən mühüm hadisələrdən biri də ―Qızıl Kəlmə‖ 

Ədəbi Mükafatının təsis edilməsidir. Dövlətimiz tərəfindən dəyərli əsərlərə qiymət verilməsi, 

qeyri-maddi mədəni irsin qorunması baxımından mühüm addım sayıla bilər. Bu layihəyə görə 

―Qızıl Kəlmə‖ mükafatı 2009-cu ildən başlayaraq hər iki ildən bir təqdim olunur. 

Mənəvi sərvətimiz olan klassiklərimiz hər zaman dövlətin nəzərində olmuşdur. Onların 

xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə keçirilmiş sosial əhəmiyyətli tədbirlərdə kitabxanaların 

iştirakını xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır. 

―Mədəniyyət haqqında‖ Qanun- Maddə 7-də mədəni həyatda iştirak etmək hüququna 

görə hər kəs öz mədəniyyət kimliyini və ona uyğun həyat tərzini müəyyən etməkdə, yaradı-

cılıq fəaliyyətini seçməkdə, mədəni sərvətlərin yaradılmasında, mədəni nemətlərdən bərabər 

istifadə etməkdə tam sərbəstdir. Maddə 8-də mədəni özünəməxsusluq hüququna görə hər kə-

sin öz milli mədəni özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamaq, mənəvi, estetik və digər dəyərlə-

rini sərbəst seçmək hüququ vardır. Dövlət istənilən mədəniyyət cəmiyyətinin özünəməxsuslu-

ğunun qorunmasına və inkişafına dəstək göstərir. 

Kitabxanaçı yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan bir şəxs olaraq, ―Mədəniyyət haqqın-

da‖ Qanun- Maddə 9-da yaradıcılıq azadlığına görə ―Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar 

haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq özünün yaradıcılıq fəaliyyəti-

nin nəticələrini müəlliflik hüququ ilə qorumaq, mədəni sərvətləri nümayiş etdirmək, bu Qanu-

nun tələbləri nəzərə alınmaqla, mülkiyyətində olan mədəni sərvətləri satmaq, bağışlamaq, ha-

belə həmin məqsədlər üçün xarici ölkələrə aparmaq hüququna malikdir. 

―Mədəniyyət haqqında‖ Qanuna görə Azərbaycan Respublikası vətəndaşları xaricdə 

mədəniyyət fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, mülkiyyət hüququ, sahibkarlıq hüququ, təhsil hü-

ququ, mədəniyyət müəssisələrindən və mədəni sərvətlərdən istifadə etmək hüququna ma-

likdir. 

Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət fəaliyyətinin subyektləri dövlət orqanları, fizi-

ki, o cümlədən, yaradıcı şəxslər, hüquqi şəxslər, həmçinin mədəniyyət müəssisələri və qeyri-

hökumət təşkilatları ola bilərlər.[8] 

Kitabxanaçı eyni zamanda mədəniyyət sahəsində təşkilati fəaliyyət göstərən bir insan-

dır. Maddə 21-də mədəniyyət sahəsində təşkilati fəaliyyətə Azərbaycan mədəniyyətinin milli 

və bəşəri dəyərlərin təbliği, təşviqi, mədəniyyət sahəsində istedadların müəyyən edilməsi, on-

ların yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi ilə bağlı tədbirlərin təşkilinə xüsusi yer verilir. 
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Mədəniyyət sahəsində fəaliyyətin xüsusiyyətlərindən danışarkən, bir məsəni də xüsusi 

olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respubliasının milli mədəni irsinə aid sərvətlər 

bank zəmanəti kimi istifadə edilə bilməz. 

―Mədəniyyət haqqında‖ Qanun - 22.5. Milli mədəni irsə aid, o cümlədən, muzey, arxeo-

logiya, etnoqrafiya, kitabxana, kino fondlarına və ya arxivlərinə məxsus mədəni sərvətlərin 

hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən kommersiya və qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə 

edilməsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı ilə həyata keçirilir.[9] 

Mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən kitabxanaçı yuxarıda göstərilən qaydalara uy-

ğun olaraq işini qurmalıdır. Eyni zamanda kitabxanaçı mədəniyyət sahəsində dövlət reyestri-

nə, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qorunan milli mədəni irs nümunələrimizə hörmətlə ya-

naşmalı, onların təbliği və təşviqi işini qurmağı bacarmalıdır. 

 Mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin təmin edilməsi məqsədilə yerli və mərkəzi 

elektron məlumat sistemini ehtiva edən elektron məlumat sisteminin yaradılması da mühüm 

hadisədir. Bu məsələ də Qanunda öz əksini tapmışdır. 

Mədəniyyət sahəsində məlumatların obyektivliyinin və müqayisəliliyinin təmin edilmə-

si məqsədi də ―Mədəniyyət haqqında‖ Qanun, Maddə 28-də öz əksini tapmışdır. 2015-ci ilin 1 

iyul tarixinə olan statistik məlumatlara görə Azərbaycan Respublikasında 3002 kütləvi kitab-

xana (4 respublika əhəmiyyətli kitabxana, 76 mərkəzi kitabxana, 369 şəhər, qəsəbə kitabxana 

filialı,(o cümlədən, Bakıda 75) 2358 kənd kitabxana filialı) fəaliyyət göstərir. 2008-2014-cü 

illərdə 891 kitabxana filialı fəaliyyətini dayandırmış, yaxud birləşdirilmişdir[155]. Mədəniy-

yət müəssisələrinin yaradılması və fəaliyyətinə xitam verilməsi bu Qanunun 20.2-ci maddə-

sinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

2016-cı il Hörmətli Prezidentimiz İ.Əliyev tərəfindən ―Multikulturalizm ili‖elan 

olunmuşdur. Multikulturalizm məsələsi ―Mədəniyyət haqqında‖ Qanun Maddə 1. Əsas 

anlayışlar-1.0.19.-da mədəni özünüifadə müxtəlifliyi (mədəni müxtəliflik) adı ilə izahını 

tapmışdır. Mədəni özünüifadə müxtəlifliyi (mədəni müxtəliflik)-ayrı-ayrı qrupların və 

cəmiyyətlərin mədəniyyətlərinin öz ifadəsini tapdığı, qruplar və cəmiyyətlər arasında və 

onların daxilində ötürülən müxtəlif formalardır. 

Kitabxanaçı multikulturalizm məsələsini dərindən öyrənməli, tək sərgilənmə işində 

deyil, təhsil müəssisələri ilə də əlaqə yaradarkən tətbiq etməlidir. Sərgilənmə işində mədəni 

müxtəliflikdə hansı ədəbiyyatın təbliğinə və təşviqinə dəyər verilməlidirsə, onu bilməlidir. 
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Samira Jalilova 

 

LEARNING “THE LAW OF AZERBAIJAN REPUBLIC ABOUT CULTURE” ON 

INCREASING LIBRARIANS ACTIVITIES AS AN ACTUAL PROBLEM 

       

Summary 

The Libraian who works at the library serves culturally. He (she) must know the law of 

the Azerbaijan Republic which is about “Culture”, must be able to use it while working must 

try to propagate the cultural heritage examples.           
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNĠYYƏT VƏ ĠNCƏSƏNƏT 

UNĠVERSĠTETĠNDƏ TƏHSĠL PROSESĠNĠN KĠTABXANA-ĠFORMASĠYA 

TƏMĠNATININ MÜASĠR VƏZĠYYƏTĠ VƏ PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

Açar sözlər: elektron kataloq, informasiya cəmiyyəti, tədris ədəbiyyatı, monoqrafiya, 

layihə. 

 

“Xalqımızın yaratdığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin toplanıb 

saxlanmasında, bəşər mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən-nəslə çatdırılmasında 

və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi potensialının artırılmasında kitabxanalarımız əvəzsiz 

rol oynayır.” 

İlham ƏLİYEV 

  

Azərbaycanda mədəniyyət və incəsənət sahələri üzrə yüksəkixtisaslı mütəxəssis kadr 

hazırlayan Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət  Universiteti (ADMİU) ali təhsil və 

elm məbədgahı kimi yarandığı gündən indiyə qədər şərəfli tarixi inkişaf yolu keçmiş, bir 

məşəl kimi təhsilin, elmin yolunu aydınlatmaqla qüdrətli bir elm ocağına çevrilmiş, öz elmi-

intellektual potensialı və tədrisin yüksək keyfiyyəti ilə nəinki respublikamızda eləcə də, ölkə-

mizin hüdudlarından kənarda da tanınaraq böyük nüfuz qazanmışdır.  

Azərbaycan Maarif Komissarlığının qərarı ilə 1923-cü ildə yaradılmış Bakı Teatr Mək-

təbinin bazası əsasında 1945-ci ildə təşkil olunmuş Teatr İnstitutunda (indiki ADMİU) həmin 

dövrdə təkcə Azərbaycan üçün deyil, Özbəkistan, Türkmənistan, Dağıstan, Krım və digər 

regionlar üçün də aktyor və rejissor kadrları hazırlanırdı [3].  

Ölkəmizin dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi 1991-ci ildə ADMİU Bakı Dövlət Univer-

sitetindən sonra respublikamızda universitet statusu əldə etmiş ilk institut olmuşdur.  

Bəşər sivilizasiyasının elm və mədəniyyət tarixindən məlum olduğu kimi, heç bir təhsil 

və elm müəssisəsi kitabxanasız fəaliyyət göstərə bilməz. Müəllim və tələbələrin elmi mütaliə 

prosesini təşkil etmək məqsədilə bu təhsil ocağında  yaradılmış kitabxana hələ 1925-ci ildən   

fəaliyyətə başlasa da, zəngin kitab fonduna malik kitabxananın formalaşması və kitabxana-

biblioqrafiya xidmətinin səviyyəsinin yüksəlməsi, ali təhsil müəssisəsinə çevrildikdən sonrakı 

ADMİU-nun  fəaliyyəti dövründə əldə etdiyi ən mühüm elmi-mədəni nailiyyətlərdən biri ol-

muşdur.  

Bu gün ADMİU-nun kitabxanası (bundan sonra - Kitabxana) möhtəşəm kitab məbədi 

olaraq ölkəmizdə mədəniyyətin müxtəlif sahələri, eləcə də sosial, ictimai və humanitar elm 

sahələri üzrə ən iri ali təhsil müəssisəsi kitabxanasıdır və hazırda dünya xalqlarının bir çox 

dillərində (ingilis, alman, fransız, rus, türk, fars, ərəb və s.) 100 mindən artıq informasiya re-

sursları fonduna malikdir. Bu zəngin xəzinəyə Azərbaycan, Şərq və Avropa xalqlarının 
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dillərində nəşr edilmiş elmi monoqrafiyalar, dissertasiyalar, dövri nəşrlər, məlumat nəşrləri, 

təsviri sənət materialları və elektron nəşrlər daxildir. 

Müstəqillik illəri Kitabxananın həyatında yeni mərhələnin başlanğıcı, yenidənqurma və 

böyük islahatlar illəri kimi xarakterizə olunur. Müstəqil Azərbaycanda əsası ulu öndər Heydər 

Əliyev tərəfindən qoyulmuş kitabxana siyasəti müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış “Azərbaycanda kitab-

xanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında” sərəncamı və “Azərbaycan Respublika-

sında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” 

Kitabxananın fəaliyyətinin inkişafına təkan vermişdir. 

Hazırki mərhələdə də ölkəmizdə kitabxanaların davamlı inkişafının stimullaşdırılmasına 

yönəlmiş, dolğun, təşkilati-struktur cəhətdən yenilənməsi, bütün proseslərin texnoloji cəhət-

dən müasirləşməsi, həmçinin personalın peşəkar şüurunda pozitiv dəyişikliklərin meydana 

gəlməsi hesabına reallaşdırılan kitabxana işinə dair innovativ dövlət siyasəti həyata keçirilir. 

[1, 70]. 

Bu günə qədər Kitabxanada formalaşmış informasiya sərvətləri Azərbaycan elminin in-

tellektual potensialı, onun qüvvəsi və qüdrətinin mühüm tərkib hissəsidir. Fəaliyyət göstərdiyi 

dövrdə Kitabxana ölkəmizdə kulturologiya və sənətşünaslıq üzrə elmi araşdırmalar aparan 

alim və mütəxəssislərin informasiya təminatının optimallaşdırılması istiqamətində məqsəd-

yönlü tədbirlər həyata keçirmiş, onların dünya informasiya məkanına inteqrasiyası üçün lazı-

mi şərait yaratmışdır və bu sahədə fəaliyyətini uğurla davam etdirməkdədir. 

Hər il Kitabxananın oxucularının sayı artmaqdadır, hazırda Kitabxananın 5 mindən artıq 

istifadəçisi var. Müəllim və tələbə heyətinin, eləcə də alim və mütəxəssislərin informasiya tə-

ləbatlarının ödənilməsində 150 mindən artıq biblioqrafik informasiyanı əks etdirən təkmilləş-

miş informasiya-axtarış sisteminin xüsusi rolu vardır. 

Oxuculara xidmət  işinin  informasiyalaşdırılması  istiqamətində Kitabxanada iş aparılır, 

―ИРБИС-64‖ avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemi (AKİS) vasitəsilə elektron ka-

taloq yaradılır. Elektron kataloqda kitablar, avtoreferatlar, dissertasiyalar, jurnal və dövri mət-

buat materialları ayrı ayrı bazalarda yığılır.  

 ―ИРБИС-64‖ AKİS-i Kitabxananın fondunun komplektləşdirilməsini və uçotunu, abo-

nement və axtarış-məlumat xidmətini avtomatlaşdırır, internet şəbəkəsi vasitəsilə oxucuların 

uzaq məsafədən ―online‖ rejimində ədəbiyyat axtarışı və sifarişini təmin edir. Eyni zamanda 

Kitabxanada elektron məlumat bazalarının yaradılması və zənginləşdirilməsi üzərində də işlər 

davam etdirilir.  

Müxtəlif elmi mövzulara, əlamətdar və tarixi günlərə, ayrı-ayrı alim və yazıçı, görkəmli 

mədəniyyət və incəsənət, dövlət xadimlərinin yubileylərinə həsr edilmiş ənənəvi və virtual 

ədəbiyyat sərgiləri və eyni zamanda yeni daxil olan kitabların sərgiləri də Kitabxananın fəa-

liyyətində mühüm yer tutur. Hər il orta hesabla 35-40 sərgi təşkil edilir. Son illərdə dövlətçili-

yimizlə, azərbaycanşünaslıqla, həmçinin multikulturalizm üzrə ədəbiyyat sərgilərini təşkilinə 

xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

İşgüzar münasibətlərin genişləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi məqsədilə Kitabxana 

ADMİU-nin əməkdaşlıq etdiyi dünyanın bir çox ölkələrinin ali təhsil, elm və mədəniyyət mü-

əssisələri ilə olan əlaqələrini daha da  möhkəmləndirməyə başlayıb. Belə ki, hazırda ADMİU  
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22 xarici dövlətin 46 ali məktəbi ilə əlaqə yaratmışdır. Bu ali məktəblərdən 24-i ilə arasında 

əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Bu müqavilələr əsasında Kitabxana beynəlxalq kitab 

mübadiləsi həyata keçirməyə çalışır. 

Hazırda Kitabxananın fondunun, onun informasiya resurslarının inkişafı mövcud prob-

lemlərə baxmayaraq mövzu tərkibi baxımından əsasən sistemli xarakter daşımış, ADMİU-da 

tədris olunan fənlərin və burada aparılan tədqiqatların mühüm istiqamətlərinə uyğun olmuş və 

komplektləşdirilmə prosesində universitetdə nəzəri ixtisaslardan dərs deyən professor-müəl-

lim heyətinin elmi-tədqiqat işləri, dərsliklər və monoqrafiyalarının əldə edilməsinə xüsusi 

önəm verilir. 

 Qeyd edək ki,  son beş ildə ADMİU-da 49 monoqrafiya, 53 dərslik, 70 dərs vəsaiti, 260 

proqram və metodiki göstəriş nəşr edilmiş, müəllim və tələbələrin respublika və xarici elmi 

jurnallarda yüzlərlə elmi məqalələri çap edilmişdir. Bu dövrdə universitetdə 800-ə yaxın mə-

qalə və resenziya çap olunmuşdur.  

Kitabxana fondunun komplektləşdirilməsində ADMİU-da çap olunan ―Mədəniyyət dün-

yası‖ və ―Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Elmi Əsərləri‖ adlı 

elmi-nəzəri məcmuələrin mühüm əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ya-

nında Ali Attestasiya Komissiyasının nəşrləri siyahısına daxil edilmiş bu məcmuələrdə sənət-

şünaslıq, kulturologiya, muzeyşünaslıq, fəlsəfə və onların tədrisi metodikası ilə bağlı elmi 

əsərlər çap olunur.  

 Kitabxana çoxillik fəaliyyəti dövründə müxtəlif diplom və fəxri fərmanlarla mükafat-

landırılmışdır. Əldə edilmiş nailiyyətlər Kitabxananın kollektivinin səmərəli əməyinin nəticə-

sidir. Bu illər ərzində Kitabxana Bakıda 4 dəfə təşkil olunmuş ənənəvi Beynəlxalq kitab sərgi-

yarmarkasında fəal iştirakına görə, Azərbaycan Turizm və Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 

diplomlarla təltif olunmuş, əməkdaşlara fəxri fərmanlar təqdim edilmişdir. Qeyd edək ki, Ki-

tabxana Azərbaycanın mədəniyyətinə, incəsənətinə, tarixinə, elminə və s. aid Azərbaycan və 

xarici dillərdə ədəbiyyatı həmin sərgilərdə nümayiş etdirib. 

2016-cı ildən ADMİU-nun rəhbərliyinin göstərişi ilə Kitabxananın fondu yenidən yox-

lanılmış, universitetin fakültə və ixtisaslarına müvafiq ədəbiyyat saxlanılmış, siyasi-ideoloji 

cəhətdən köhnəlmiş və qeyri-ixtisasa aid ədəbiyyatlar fonddan çıxarılmışdır. Eyni zamanda 

sənəd-informasiya fondu seçilərək yenidən inventarlaşdırılaraq sistemli şəkildə yığılır. Kitab-

xananın fondu ADMİU-nun 2 korpusuna uyğun şəkildə yığılır: 1-ci korpus - rəssamlıq, teatr 

sənəti, kino-televiziya, 2-ci korpus-musiqi, kulturologiya fakültələrinə dair ədəbiyyat. Bunun-

la yanaşı bu fakültə və ixtisasalarla birbaşa bağlı elm sahələri - filologiya elmləri, bədii ədə-

biyyat, tarix, dövlətçilik, siyasət və s. sahələri əhatə edən ədəbiyyat da bu korpusda yerləşdi-

rilir. 

Müasir mərhələdə ADMİU-da təhsil prosesinin kitabxana-informasiya təminatının opti-

mallaşdırılması istiqamətində mühüm layihələr də həyat keçirilir. Xarici ölkələrdə müvəfəq-

qiyyətlə davam etdirilən tərbiyəvi və mədəni təsisatlar vəzifəsini yerinə yetirən sosial institu-

tun yeni forması olan ―Kitab köşkü‖ xidmətindən qaynaqlanaraq, ölkəmizdə ilk dəfə ADMİU-

nun rektoru, professor Fərəh Əliyevanın göstərişi ilə ―Seç.Oxu.Qaytar‖ adlı layihənin icrasına 

başlanılmışdır. 
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Kitabxana innovatikasının yeni xidmət növlərindən biri olan ―Kitab köşkləri‖nin istifa-

dəsində məqsəd insanların sıx olduqları məkanlarda (dayanacaqlar, metrolar, istirahət parkla-

rı, təhsil müəsissələri və s.) kitabxana (kitab) - oxucu fəaliyyətinin təcrübi əhəmiyyətinin 

yüksəldilməsi, cəmiyyətin mədəni sərvətlərinin xalqa çatdırılması, insanların bir-birlərini tə-

mənnasız surətdə savadlandırması və elmi-mədəni xidmətdir. ―Kitab köşkü‖nü kitabxananın 

işçiləri yaxud müəyyən fiziki şəxslər idarə edə bilərlər. Beləliklə, ictimaiyyətin sıx oldugu 

məkanlarda təqdim oluan bu köşklər əslində bir ölkənin inkişafı, mədəniyyəti, elmi, təhsili de-

məkdir.  

 ADMİU-nun Kitabxana-İnformasiya Mərkəzi tərəfindən mütamadi olaraq tənzimlənə-

cək bu layihə çərçivəsində nümayiş olunacaq kitablar kitabxananın fondunda artıq olan nüs-

xələr yaxud ayrı-ayrı fiziki şəxslərin təklif etdiyi kitablardan ibarət olacaqdır.  

Universitet həyatında təbiidir ki, müəllim və tələbələri istirahət vaxtlarının müəyyən 

hissəsini universitet yeməkxanasında keçirirlər. Məhz bu səbəbdən layihədə təqdim olunacaq 

kitablar ADMİU-nun yeməkxanasında yerləşdirilən vitrinlərdə nümayiş olunacaqdır. Oxucu-

lar istədikləri ədəbiyyatı bu vitrindən əldə edəcəklər. İstifadəyə təqdim olunan ədəbiyyatların 

içərində bu layihənin məqsədi və istifadə qaydaları haqqında məlumat veriləcəkdir. Cari ildə 

rüblük olaraq Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin əməkdaşları ―Seç.Oxu.Qaytar‖ layihəsinin 

―ən yaxşı mütaliəçi‖sini aşkar edəcək və nəticədə qalib oxucu rəhbərlik tərəfindən mükafat-

landırılacaqdır.    

Onu da vurğulayaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin 

proqmatik iqtisadi və siyasi nailiyyətlərinin nəticəsidir ki, son illər ölkəmiz biri-birindən 

uğurlu beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi edir [2, 9]. Hər il çoxlu sayda xarici vətən-

daşlar şəhərimiz və regionlarımızda qonaq olurlar. Bütün bunları nəzərə alaraq, elmimizin, 

təhsilimizin və mədəniyyətimizin göstəricisi kimi ―Kitab köşkləri‖nin şəhərimizi bəzəməsi 

labüddür. Çünki oxucular əsasən ənənəvi qaydada kitabxanaya müraciət edirlər, yaxud da 

müasir formada internetdən istifadə etməklə elektron kataloq və ya elektron kitabxananın xid-

mətlərindən istifadə edirlər. Lakin ―Kitab köşkü‖ vasitəsilə oxucu kitabla bilavasitə təmasda 

olur. 

Apardığımız araşdırmada əldə etdiyimiz nəticə bizə deməyə imkan verir ki, bu gün 

ADMİU-nun kitabxanasının informasiya cəmiyyətinin tələbləri səviyyəsində fəaliyyəti mədə-

niyyət və incəsənət sahələrində elmin və təhsilin informasiya potensialının optimallaşdırılma-

sını, müəllim və tələbələrə, alim və mütəxəssislərə göstərilən kitabxana-informasiya xidməti-

nin modernləşdirilməsini, beynəlxalq standartlar səviyyəsinə çatdırılmasını və inkişafını 

təmin edəcəkdir. 
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Summary 

Azerbaijan State University of Culture and Art (ASUCA) - the nation‟s oldest universi-

ty, the training ground for several generations of talented musicians, actors, directors, art-

ists, choreographers, researchers into the arts and culture, and teachers. 

The university prepares professionals in many fields of art as well as highly qualified 

specialists in the humanities, management and public relations for institutions of art and cul-

ture. The combination of traditional classical teaching methods and the latest innovative ap-

proaches has contributed to the development of an effective system for mastering the theoret-

ical and practical skills necessary for professionals. A wide range of the modern, popular, 

educational programs demanded by contemporary life is offered here.  
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BĠLGĠ BĠLĠMLERĠ VE KÜTÜPHANECĠLĠK ÇALIġMALARINDA  

KURAMSAL VE KAVRAMSAL YAKLAġIMLAR ÜZERĠNE 

 

Öz 

Bilgi ve kütüphane çalışmaları kavramsal düzlemde ortak ön kabullerini bulmuş bir 

alan olmamakla birlikte her geçen gün tüm dünyada etkisini artırarak ilerlemeye devam 

etmektedir. Bu metinde çalışma alanlarına, kavramlarına ve bunlara atfedilen bilimsel 

özelliklerle bu söz konusu özelliklerin alanlar arası ilişkilerine yönelik tartışmalar ele 

alınmıştır.  

Anahtar Sözcükler 

Kütüphane ve Bilgi Bilimleri, Epistemoloji, Hermeneutik, Sosyoloji, Kuram. 

 

“Bilgi Bilimi” ve “Kütüphanecilik Bilimi” arasında fark var mıdır? 

Kütüphanecilik bilimi kavramı tarihsel olarak bilgi bilimi kavramından önce bizim üze-

rinde çalışma yürüttüğümüz alanın adı olmuştur. Bilgi bilim kavramı İkinci Dünya Savaşında 

sonra yaşanan "bilgi patlaması" olarak adlandırılan süreçten sonra literatürdeki yerini 

artırmaya başlamıştır. Hatta küresel düzlemde birçok okul adlarını bu doğrultuda değiştirme 

yoluna gitmişlerdir. Özellikle teknolojik gelişmelerin zorlamasıyla "kütüphanecilik bilimi" 

kendisini salt kütüphanelerde var etme çabasından sıyrılmaya ve gündelik hayata daha aktif 

katılmaya başlamıştır. Bu bağlamda beş unsurdan birisi olan mekan unsurunu temel olmazsa 

olmazlar arasından çıkarıla bilirliği konusu tartışmalara da neden olmuştur. Diğer bilim 

alanlarında gelen görüşlerin büyük bir bölümü kütüphanelerin gelecek dünyada var olamaya-

cağı yönündeki distopyaları desteklemektedir. Günümüzde "bilgi bilimi" daha kapsayıcı bir 

kavram olarak kullanılmaktadır. Tam da bu içeriği bakımından alanlar arası pozisyonunu 

güçlendirmektedir. Epistemoloji, hermeneutik, bilişim gibi alanlar konuyla doğrudan ve farklı 

açılardan ilgilenmektedirler. Kütüphaneciliğin "bilgi bilime" yaklaşımı ve onu yeniden üretme 

ihtiyacı tam da bu noktada kendisini de yeniden üretmesi ve varlığını sürdürmesi bakımından 

ayrı bir değer kazanmaktadır. 

“Kütüphanecilerin felsefi düşünmeyi benimseyebilmeleri için, öncelikle bu düşünme 

tarzının ne olduğunu, niçin gerekli olduğunu, nasıl gerçekleştirilebileceğini, ne gibi etkileri 

olabileceğini ve hangi yararları getirebileceğini bilmeleri ön koşuldur.” (Alkan, 2010) 

Kütüphanecilik alanı ile temel felsefe ve özelde bilgi felsefesi arasındaki açının her geçen gün 

kaparak ilerlemesi kaçınılmaz görünmektedir. Diğer bilim alanlarının nicel ve nitel yöntemle-

rini hatta bazı mühendislik türü hesaplamalarda dahi bulunmakla birlikte ana hattının halen 

insan bilimlerinde durduğu gerçeğinin altı çizilmelidir. Sosyal bilimlerle de doğal bir ilişki 

alanının bulunmasına rağmen insan bilimleri olarak ayrışan alanın içerisinde kendisine daha 
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anlamlı bir yer edindiğini görmekteyiz. ―Information science is the study of the gathering, or-

ganizing, storing, retrieving, and dissemination of information.‖ (Bates, 1999) Buradaki yay-

ma unsurunun altını çizerek özellikle yeni gelişen "digital humanities" başlığının insan bilim-

leri ve sosyal bilimlerle bazı teknik alanları iş birliğine zorladığını ve bazı yöntemsel geçişleri 

mümkün kıldığını gözlemlemekteyiz. Bu söz konusu yeni gelişmekte olan alan "kütüphane ve 

bilgi bilimi" alanına, bu yeni alanın kuramsal ve yöntemsel yapısında öncülük ve yöneticilik 

yapmak gibi ciddi avantajlar sunmaktadır. İrlanda'da ve İngiltere'de ulusal projeler halinde 

örgütlenen "digital humanities" çalışmaları onlarca insan bilimleri ve sosyal bilimler alanını 

kendi bünyesinde toparlayarak bu yeni yönelime öncülük etmektedirler. İngiltere, İrlanda, 

Amerika, Japonya ve Kanada örneklerinin incelenmesinin de bizim açımızdan da olumlu bir 

örnek olarak irdelenmesinde fayda olduğunu öne sürmekte fayda vardır. 

 

Kütüphane ve enformasyon biliminin diğer bilim alanlarıyla iliĢkisi 

Her bir bilim dalının diğer bilim dallarıyla her geçen gün artarak iç içe geçtiğini 

gözlemliyoruz. İçinde bulunduğumuz yüzyılın temel değerlerinden bir tanesini bu alanlar 

arası olma hali oluşturmaktadır. Hemen her bilim alanı bir ya da birkaç farklı bilim alanıyla 

ilişki içerisine girmektedir. Gerek toplumsal ve ekonomik yapının zorlaması gerekse çalışma 

sahalarının kendi içlerinde girdikleri daralma krizi bu durumu ciddi bir ihtiyaç haline getir-

mektedir. Kütüphane ve bilgi bilimleri alanı da bu durumdan payına düşeni fazlasıyla 

almaktadır. Bu değerlendirmede kütüphane ve bilgi bilimleriyle sosyoloji, epistemoloji, her-

meneutik gibi başlıklar ele alınacaktır. 

 

Kütüphane ve enformasyon bilimi birbiriyle iliĢkisi 

Enformasyon bilimi literatüre daha geç girmiş olmasına rağmen kütüphane bilimini de 

kapsayan bir içeriğe sahiptir. Kütüphane bilimi enformasyon biliminin içerisinde daha özgün 

ve teknik bir alanı ifade etmektedir. Her iki alanın da ortak özelliği ilgilendikleri ortak nesne 

olan bilgiden ileri gelmektedir. Fakat kütüphane bilimi özel olarak bilginin kendisinden daha 

çok bilgi kaynaklarıyla ilgilenmekle temel ayrışma alanını açığa çıkarmaktadır. Başka bir de-

yişle kütüphane biliminin temel çalışma alanı bilginin, neliğinden, nasıllığından, doğasından 

daha çok onun organizasyonu, erişim süreçleri, depolanması gibi konu başlıklarıyla ilgilen-

mektedir. 

Kütüphane ve enformasyon bilimi ve sosyoloji iliĢkisi 

Bilginin toplumsal bir olgu olması sebebiyle sosyoloji biliminin de doğrudan çalışma 

konularında birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal bilgi ve bu bilginin biçimleri bilgi 

sosyolojinin temel çalışma alanıdır. Bilgi biçimi ve bilme biçimi sosyolojik olaylardır. Bilgi 

sosyolojisi çalışmaları temel olarak, toplumsal bilgi ve bilme biçimleriyle ilişkilendirir ve hat-

ta siyaset sosyolojisinin de hermeneutik üzerinden konuya bir bilgi yönetim biçimi, yorum-

sama, olarak yaklaştığını görmekteyiz. Buradaki bilgi yönetimi kavramı daha çok ideolojik 

bilgi manipülasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kütüphanecilik açısından tanımlana gelen 

bilgi yönetimi ile doğrudan ilişkisi söz konusu değildir. Siyaset felsefesi daha çok algı yöne-

timi ve bilme biçimine müdahaleler ile ilgilenirken hermeneutik doğrudan bilgi ve bilme bi-

çiminin doğasıyla ilgilenir. Kültürel çalışmalardan klasik sınıfsal çalışmalara uzanan bir liste 
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söz konusudur. Bizi ilgilendiren sorunsal ise bilgi ve bilme biçimiyle kütüphane biliminin 

ilişkisi üzerine kurulmaktadır. Var olan toplumsal bilgi ve bilme biçimiyle kütüphane bilimi-

nin, özelde bilgi hizmetlerinin ilişkisi ne olabilir? İlgili toplumun bilgi ve bilme biçimi bilgi 

ve kütüphane hizmetlerini ne ölçüde belirlemektedir ya da tersi mümkün müdür? Aslında tersi 

de mümkündür. Fakat bu ters durum daha çok siyaset biliminin ilgi alanına girmektedir. Bizi 

en yoğun biçimde bilgi hizmetleriyle olan ilişkisi ilgilendirmektedir. 

 

Kütüphane ve enformasyon bilimi ve epistemoloji iliĢkisi 

Bilgiyi çalışma alanı olarak ele alan en eski disiplin kuşkusuz epistemoloji, bilgi felse-

fesidir. Yüzyıllar boyu tartışılmış ama halen üzerinde somut bir ortak kanıya varılmış değildir. 

Hiçbir zaman da bir uzlaşının sağlanması olanaklı görünmemektedir. Kütüphane ve bilgi bili-

miyle en yakın ilişki alanı, bilginin ne ve nasıl olduğu ve onun iletilebilirliği sorunsalıyla be-

lirmektedir. Bu sorun alanları kütüphane ve bilgi bilim açısından da temel sorular oluşturmak-

tadır. Özellikle bilginin iletilebilirliği kütüphane bilimi açısından temel teknik çalışma alanı 

olarak billurlaşmaktadır. Kütüphane bilimi, bilginin iletilebilirliği sorunsalına onun iletilebilir 

olduğu varsayımıyla yola çıkarak bu sürecin nasıl gerçekleştirileceği sorunsalıyla yoluna de-

vam eder. Bu bir dizi teknik süreci de kapsar. Kataloglama, dizin ve öz hazırlama, sınıflama 

varlığı ve iletilebilirliği kabul edilmiş olan bilgiye erişim süreçleri olarak kütüphane bilimi 

açısından çalışma alanları olarak kendisine hayat bulan teknik işlerden bazılarıdır. 

 

Kütüphane ve enformasyon bilimi ve hermeneutik iliĢkisi 

Hermeneutik, yani yorumsama, teolojik kökenli olmakla birlikte hızla felsefe ve bili-

minde alnına girmiş bir kavramdır. Özüne tanrısal bilgiyi yorumlayan papazların davranışını 

özetlemektedir. Çağdaş zamanlarda ise hemen her alan üzerinde tanımlanabilir bir hale gel-

miştir. Yazılı bir metin için üç farklı varlık tanımı yapmak mümkündür; yazar, metnin kendisi 

ve okuyucu. Bu üç varlık ve varoluş biçiminin de kendine özgü bir yönelimi vardır. (Eco, 

2000) Kütüphaneciyi, özellikle kataloglama ve sınıflama emekçisini yani okuyucu ile ana me-

tin arasında bir ara unsur olarak okuma yapan kütüphaneciyi, okur olarak kabul edersek ki öy-

ledir: bu okumayı, nasıl yaptığı bize onun yorumsamasını gösterecektir. Anlaşılır örnek olarak 

konu başlığı ataması esnasındaki okuma etkinliğinde açığa çıkan yorum Eco'nun tanımlaması 

ek çapraz ilişkiler ağı sunar. Kütüphanecinin yorumu daha çok bilgi erişim süreçlerini etki-

leyebilecek bir yorumsama biçimi olarak algılanmalıdır ve esas okuyucu ve metin ilişkisi 

başlayana kadar ki süreç içerisinde anlamlıdır. İlgili buluşma gerçekleştikten sonra kaybolan 

bir yorumsama olarak ele alınmalıdır. Güncel yakıcılığı nedeniyle altını çizmekte fayda var. 

Kütüphaneci tarafından gerçekleştirilen yorumsama, özellikle bilgi erişim sürecinde, bir 

sansürün, oto sansürün uzantısı ve-veya ta kendisi olabilir. Ünlü bir futbolcu (futbolcuyu Fe-

nerbahçeli kabul edelim) için yazılmış bir eser ele alındığında; bu eser için Fenerbahçeli bir 

kütüphanecinin "Futbolun Kahramanı‖, ―Gelmiş Geçmiş En İyi Futbolculardan Biri‖ gibi yo-

rumlar yapmasına karşın Galatasaraylı bir kütüphanecinin sadece "Futbol‖, ―Sporcular‖ gibi 

başlıklar tercih etmesi yorumsamanın, hermeneutik kavramının özetini vermektedir. Aynı 

zamanda kütüphanecilik açısından okuma farklarıyla da alanla ilişkisi oldukça net özetleyen 

bir örnek olarak düşünülmelidir.  
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Tьrkiye'de Kьtьphane ve Enformasyon Biliminin Kuramsal Sorunlarэ 

Tьrkiye'de ve dьnyada bilimsel kuram sorunlarэ ve зalэюma alanlarэndaki yьkselen 

trendlerde ciddi benzerlikler bulunmaktadэr. Bununla birlikte bir takэm цzgьn ihtiyaзlar se-

bebiyle de bazэ temel farklэlэklara da rastlamak mьmkьndьr. Tьrkiye‘de kьtьphane ve en-

formasyon biliminin temel sorunlarэnэ alanэn adэ, tanэmэ, зalэюma nesnesi ve yцntemi ola-

rak dцrt ana baюlэkta toplamak mьmkьndьr. (Yontar, 2004) Aslэnda bu dцrt alandaki 

зatэюma sьreci dьnyada da mevcuttur. Bilimsel зalэюma yapan kurumlarэn yapэsal 

цzgьnlьklerinden (цzgьrlьk olarak da okunabilir) kaynaklanan okullar arasэ ciddi farklэlэklar 

gцze зarpmaktadэr. Her okul kendi uzmanlэk alanэna gцre farklэ isimler kullanmaktadэrlar. 

Ьlkemizdeki merkeziyetзi yapэnэn зok sert olmasэ bцlьmler arasэndaki aзэyэ merkez 

yцnьnde daraltmasэ da ayrэca sorunsala baюka bir perspektif katmaktadэr. "Цzgьn, kendine 

цzgь bilgisini belirleyememiю disiplinlerin bilimsel anlamda yцntemlere sэрэnэp “bilimsel 

kimlik” kazanmalarэ ya da „kuram‟, „felsefe‟ geliюtirmeleri зok da anlaюэlэr 

gцrьnmemektedir." (Keseroрlu, 2010) Цzgьn bilgi biзimi, yцntem biзimi, bilme biзimi, цzgьn 

kavramlar silsilesi aslэnda kuramsal zeminin altyapэsэnэ oluюturan unsurlarэn baюэnda gel-

mektedir. Bu kavramlarэn ardэndan ilgili alanэn kuramsal alanэnэn ve-veya felsefesinin aзэрa 

зэkmasэ mьmkьndьr. Bu baрlamda kьtьphanecilik ve bilgi bilim alanэ yeterli dьzeyde biri-

kime fazlasэyla sahip gцrьnmektedir. Fakat konu ьzerine зalэєan bilim insanlarэnэn temel 

dьzeyde de olsa ortak gцrьюlerinin bulunmamasэ ve tartэюmalarэn yetersizliрi ortak literatьr 

oluюmasэnda ciddi sorunlar ortaya koymaktadэr. (Yontar, 2000) 

Kьtьphanecilik bilimi цnceleri konuya teknik bir yaklaюэm sergileyerek onu klasik 

kьtьphanenin beю temel unsuru цzelinde ele alэrken. Эlerleyen zaman ve diрer sosyal bilim 

alanlarэyla kurulan yakэn iliюkilerden de kaynaklanan etkileюim sьreзleri kьtьphanecilik bi-

limi ile bilgi bilim arasэndaki temel aзэ farklarэnэ her geзen gьn kapatarak ilerlemekte ve bu 

iki alan arasэndaki fark giderek seзilemez bir hale dцnьюmektedir. Teknik bilimsel yapэ ile 

sosyal bilim olarak yaklaюэm arasэndaki farkэ юцyle de tanэmlayabiliriz: "Bina, bьtзe, 

derme, kьtьphaneci ve mevzuat gibi iз цrgьtlenmeyle ilgili sorunlarэn yerini, birey, toplum, 

kьtьphaneden oluюan ьзlь iliюki ve bu iliюkiye ait sorunlar almэюtэr." (Dilek, 1991) 

Цzellikle цzel kьtьphaneler ve bunlarэn kullanэcэ gruplarэyla girdikleri etkileюimler de gцz 

цnьne alэnэrsa yeni perspektifler ve kuramsal alanlar aзэрa зэkabilir. Цrneрin "Юiюli'deki 

зocuk kьtьphaneleriyle зocuklarэn iliюkisi" yerine "Юiюli'deki цzel eрitime ihtiyaз duyan 

зocuklara yцnelik kьtьphane ile Юiюli‘deki цzel eрitime ihtiyaз duyan зocuk" arasэndaki 

iliюki yeni bir зalэюma alanэnэ ifade eder ve ister istemez yeni bir kuramsal ve yцntemsel 

yaklaюэm farklэlэрэnэ zorunlar. Dolayэsэyla geliюen alanlardan, yaюamdan beslenen 

kuramэn yцnelimi her geзen gьn yeni aзэlar edinme zorunluluрu ile karюэlaюmaktadэr. Salt 

"зocuk kьtьphaneciliрi" kuramэ "Юiюli'deki зocuklara yцnelik kьtьphane" iзin yetersiz kala-

bilirken "Юiюli'deki цzel eрitime ihtiyaз duyan зocuklara yцnelik kьtьphane" iзin ise nere-

deyse hiзbir юey ifade edemez hale gelebilir. Bu sebeple her yeni alan kendisinden цnceki 

kuramlara dayanarak ve-veya onu aюarak, yэkэcэ nitelikte de olabilir, kendi цzgьn kuramэ 

inюa etme zorunluluрu ile karюэlaюacaktэr. 

Tьrkiye'de kьtьphanecilik alanэnэn karюэlaюtэрэ temel sorunlar: bilim olma ile teknik 

olma, kuram ve uygulama dengesi olarak цzetlenebilir. 
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TÜRKĠYE’DE BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ 

 

GĠRĠġ 

 

Türkiye‘de bilinen ilk Kütüphanecilik eğitimi çalışmaları Sanayi-i Nefise Mektebi‘nin 

(Güzel Sanatlar okulu) ―Mimarî‖ bölümünden mezun iken, İstanbul Üniversitesi Kütüpha-

nesi‘ne atanan ve ardından devlet tarafından Fransa‘da kütüphanecilik eğitimi aldırılan Fehmi 

Ethem Karatay‘ın 1925-26 yıllarında İstanbul‘da başlattığı kurslarla gerçekleşmiştir.  

Sonraki yıllarda Ankara başta olmak üzere, yine İstanbul‘da da kısa süreli bazı kurslar 

düzenlenerek modern kütüphaneciliğe geçiş sürecini gerçekleştirmek üzere kurs ve çalışmalar 

düzenlenmiştir. 

Kuşkusuz bu dönemlerde kütüphanecilik eğitiminin daha uzun süreli bir eğitim veril-

mesi ve bu eğitimin bilimsel merkezlerde sürdürülmesi konusunda kimi öneriler yapılmış ve 

bilimsel nitelikli bazı yazılar da yazılmıştır. Örneğin uzun yıllar Kütüphaneler Umum Müdür-

lüğü yapan Aziz Berker 1941‘de kaleme aldığı bir yazısında İstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi‘ne bağlı bir Kütüphanecilik Enstitüsü kurulmasını önermiştir. 

Kütüphanecilik eğitiminin ilk uzun süreli kursları ise devlet tarafından Almanya‘ya 

gönderilerek Kütüphanecilik eğitimi aldırılan ve o yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı Neşriyat 

Müdürü olan Adnan Ötüken tarafından Ankara‘da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi‘nde 

(DTCF) 1941-51 yılları arasında on yıl süresince gerçekleştirilmiştir. Ötüken ilk kurs gerçek-

leştikten sonra, söz konusu bu kursların devamlılık kazanması için bakanlık nezdinde gerekli 

girişimlerde bulunmuştur. 1944 yılında kursun sürdürülmesine ilişkin program ve mevzuatı 

içeren talimatname 1944 yılında MEB‘ın (Milli Eğitim Bakanlığı) tebliğler dergisinde yayın-

lanarak yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye‘de Milli Kütüphane‘nin kuruluş temellerinin 1946 yılında Adnan Ötüken ve 

onun kurs öğrencilerinin gayretiyle atıldığı düşünülürse bu kursların ülkedeki kütüphanecilik 

faaliyetlerinin hayata geçirilmesi açısından etkileyici ve yönlendirici bir etkisi olduğunu söy-

lemek yanlış olmayacaktır. 

Üniversiter düzeyde kütüphanecilik eğitimi verilmesi konusundaki diğer ciddi bir öner-

me ise Türkiye‘ye kütüphaneler konusunda bir rapor vermesi için davet edilen Dr. Lawrence 

S. Thomson‘un raporunda olmuştur. Lawrence İstanbul veya Ankara Üniversiteleri‘nden 

birinde bir kütüphanecilik Okulu kurulmasını önermiştir.  

Kurs düzeyindeki eğitim anılan önermelerin ardından DTCF‘de 1952‘de Türk Dili ve 

Edebiyatı kürsüsünde ―seçmeli‖ bir ders durumuna dönüştürülmüştür. Aynı kürsüde 1953 

yılında ―kütüphanecilik‖ dersi adı altında kabul edilen bu gelişme Kütüphanecilik Enstitü-
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sü‘nün temelini atan bir adım olmuştur. Kütüphanecilik Enstitüsü ise 1954-55 akademik yı-

lında hazırlanan bir yönetmelik ile kurulmuştur. İlk dersler Adnan Ötüken tarafından veril-

miştir. Kütüphanecilik Enstitüsü‘ne alınan kimi asistanlar- ki bu kişilerden biri de sonradan 

anılan bölümün ilk Türk kütüphanecilik profesörü olacak olan Osman Ersoy‘dur.-yurt dışına 

gönderilerek kütüphanecilik ve arşivcilik eğitimi aldırılırlar.  

1954-55 akademik yılında ise Amerikan Ford Vakfı, Kütüphanecilik Enstitüsü‘ne altı 

öğretim üyesi ile destek vermeye başlar. Anglo-Amerikan bir anlayışla Türkiye‘de gelişen bu 

eğitim Fulbright‘ın üç öğretim üyesi katkısıyla daha da güçlenir. Kütüphanecilik Enstitüsü ilk 

mezunlarını 1958 yılında vermiştir. 1960 yılında üniversitelerarası kurul ―doçentlik‖ çalışma-

larının yürütülmesi için enstitülerin yeterli olmayacağı kararını almasından sonra Enstitü bir 

―Kürsü‖ ye dönüştürülmüştür. 

 Kütüphanecilik Enstitüsü‘nün mezunları sahada mesleklerine ilişkin kimi görevler al-

mışlar, bazıları da eğitimlerine yurt dışında devam ederek uluslararası alandaki gelişmeleri de 

izlemişler ülkeye döndüklerinde edindikleri tecrübe ve bilgileri görev aldıkları kurumların kü-

tüphanelerinde uygulamaya sokmuşlardır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Ha-

cettepe Çocuk Hastanesi Kütüphanesi, Ankara Amerikan Kütüphanesi o dönem bu öğrencile-

rin görev aldığı kütüphanelerden bazılarıdır. 

DTCF içerisinde birçok bölümde çalışmalarını sürdüren kütüphane ve Enstitü, 1970 yı-

lında tamamlanan yeni kütüphane binasının inşaatının tamamlanmasıyla yeni yerine taşınmış-

tır. 1989-90 yıllarında ―Kütüphanecilik Ana Bilim Dalı, Arşivcilik Ana Bilim Dalı‖ faaliyete 

başlamıştır. 1990-91 akademik yılında da ―Enformasyon ve Dokümantasyon Ana Bilim Dalı‖ 

programlarında eğitim başlamıştır.  

2002 yılında ise YÖK tarafından alınan bir kararla bölümün adı ― Bilgi ve Belge 

Yönetimi Bölümü‖ olarak değiştirilmiştir. DTCF‘nin 2005 yılı itibariyle Avrupa Birliği üni-

versiteleri ile Socrates-Erasmus programı çerçevesinde öğrenci değişimlerini ve üniversitele-

rarası işbirliği projesini uygulamaya başlaması ile Bilgi ve Belge Yönetimi Ana bilim dalı 

öğrencileri de uluslararası öğrenci değişim ve proje çalışmalarına katılmışlardır. 

Kursların düzenli bir eğitime başlamasından günümüze değin söz konusu kürsüde çok 

sayıda bilimsel etkinlik, toplantı, sempozyum ve benzeri çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, 

anılan bölüm tarafından yine çok sayıda süreli ve monograf özellikli bilimsel yayın ve proje 

üretilmiş, üretilmeye de devam etmektedir. Yüksek lisans ve Doktora çalışmaları da Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde sürdürülmektedir. 

 

Ġstanbul Üniversitesi BBY Bölümü 

Bölüm ilk olarak 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi‘ne bağlı olarak 

kurulmuştur. Bölüm kurucusu ve ilk başkanı Alman bilim insanı Prof. Dr. Rudolf 

Juchhoff‘dur. Daha sonra bölümün önemli öğretim üyelerinden olacak olan Meral (Şenöz) 

Alpay, Juchhoff‘un sekreteri, Jale Baysal ise öğretim yardımcısı olarak göreve başlamışlardır. 

Bölüm eğitim ve öğretimi ise 1964-65 akademik yılında başlamıştır. Ankara Üniversitesi‘nde 

açılan bölümden sonra Türkiye‘de açılan ikinci bölümdür. Bölüm, 1968 yılında Juchhoff‘un 

vefatı sonrası bir süre fakültenin başka bölümlerinden yapılan öğretim üyesi katkılarıyla çalış-
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malarını sürdürmüştür. Bölümde doktora derecelerini alan Jale Baysal ve Meral Alpay‘ın 

uzun yıllar etkili çalışmalarıyla da gelişimini sürdürmüştür.  

 Açıldığı yıldan günümüze akademik faaliyetlerini sürdüren bölümde 1983 yılında 

doktora programları açılmıştır. 1990 yılında ―Kütüphanecilik ― ve ―Dokümantasyon ve 

Enformasyon‖ Anabilim dallarında iki bölüm halinde örgütlenmiştir. Daha sonra ―Arşiv ― 

akademik alt yapısı da oluşturulan bölüm 2002 yılından sonra BBY (Bilgi ve Belge Yönetimi) 

bölüm olarak çalışmalarını sürdürmüştür. İkinci öğretimi de olan bölümün kuruluşundan 

günümüze çok sayıda bilimsel toplantı, sempozyum, yayın ve etkinlikleri olagelmiştir. Ayrıca 

halen Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümünün kurucu başkanlığı‘ nı yapan Prof. Dr. Hasan 

Sacit Keseroğlu anılan bu bölümden mezun olup, uzun yıllar bu bölümde akademisyen olarak 

çalışmış ve profesörlüğünü yine bu bölümde almıştır.  

 

Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü 

Hacettepe Üniversitesi BBY bölümü 1972 yılında yüksek lisans düzeyinde ―bilim 

uzmanlığı‖ programı ile eğitim ve öğretimine başlamıştır. Kurucusu Prof. Dr. İlhan Kum‘dur. 

Lisans programı uygulamasına ise 1974 yılında geçilmiştir. Bölümün kurulduğu zaman ki adı 

―Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsü‖ dür. Lisans programında bir yıl hazırlıkla 

birlikte beş yıllık bir süreç bölüm olarak ilk kez burada uygulanmıştır. YÖK‘ün aldığı kararla 

2002 yılından itibaren BBY bölümü olarak akademik eğitim ve öğretim hizmeti üreten birim 

mezunları açısından daha çok sağlık ve teknik alanlarda çalışan Bilgi ve Belge Yönetimi 

mezunları yetiştirmekle tanınmıştır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında eğitim 

veren bölüm, Özellikle Anglo-Amerikan temel de Alman ekolünde alana ilişkin gelişmelerin 

uygulamaya aktarılması çalışmalarında da iddialıdır.  

 

Marmara Üniversitesi BBY Bölümü 

1987 yılında ―Arşivçilik‖ adıyla kurulan bölüm, ilk mezunlarını 1992 yılında vermiştir. 

YÖK kararıyla 2002 yılında adı değişerek Marmara BBY Bölümü olmuştur. Türkiyat Araştır-

maları Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca 

üniversitenin yapısı gereği yandal ve çift anadal yaparak öğrenciler çifte diploma sahibi ola-

bilmektedir. Bu bölüm daha çok arşiv, arşivistlik programında, serbest piyasa kurumları arşiv 

yapılarının düzenlenmesinde, müze yönetimi, masa üstü yayıncılık programlarında öğrenci ve 

akademik kadrosunun çalışmalarıyla çalışma alanlarında İstanbul‘da oldukça etkilidir.  

Kastamonu BBY Bölümü 

Kastamonu Üniversitesi içerisinde 2007 yılında kurulan bölüm ilk akademik personelini 

2010 yılında almıştır. Lisans öğretimi verilen bölümün ilk öğrencileri henüz ikinci sınıftadır. 

Üçüncü sınıf öğrencileri ise 2016-2017 akademik yılı için kayıt yaptıracaklardır.  

Türkiye’de Genel Durum 
Günümüzde yirmiden fazla üniversite içerisinde kurulmuş olan BBY Bölümlerinin bir 

bölümü faaliyete geçmemiş durumdadır. Ancak yaşanan tarihsel süreçte açılmış olan bölüm-

lerde yapılmış olan onlarca bilimsel çalışma ve yetiştirilen sayıları binlere ulaşan meslektaş 

ile anılan alanlarda Türkiye çok yol kaydetmiştir.  
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Dünyadaki bütün teknik ve bilimsel gelişmelerin günü gününe izlendiği ve programlara 

aktarıldığı bölümlerde oldukça ciddi akademik yükselme çalışmaları da sürdürülmektedir. 

Yine dünya genelinde alanda gelişme göstermiş ülkelerin birçok bölümüne sürdürülen bilim-

sel geziler ve öğrenci değişim programları ile alan ilgililerinin görgü, bilgi ve deneyimlerinin 

arttırılmasına çalışılmaktadır.  

 Bölümlerde doğrudan öne çıkan alanlar olmuştur. Örneğin, Halk ve Çocuk Kütüpha-

neciği, Üniversite Kütüphaneleri uzmanlığı, Tıp Kütüphaneciliği, Arşivistlik gibi. Ancak, bu 

öne çıkışlar hizmet sunulan alanlarla olan bağlantı ve çalışma sahalarındaki taleplerle orantılı 

olarak gelişmiştir.  

BBY Bölümlerinin hepsinde verilen akademik eğitim ve öğretim genelde birbirine çok 

benzer. Ancak, kimi bölümlerde taleplerden kaynaklanan bazı ek ders ve projeler sürdürül-

mektedir.  

Yine dünyanın bazı ülkelerinde örneğin Bulgaristan gibi; alana ilişkin faaliyetlerin BBY 

bölümlerinin tümünün yer aldığı faaliyetlerin bir üniversite çatısı altında birleştirilerek mün-

hasıran sürdürülmesi oldukça ilgi çekici ve ilgilenilmesi gereken bir durumdur. 

Yine BBY bölümlerinde verilen eğitimin yeterliliği konusunda bir diğer ölçü ise bu bö-

lümlerden mezun olmuş, ancak ilgili başka bölümlerde faaliyetini sürdüren profesyoneller ile 

akademisyenlerin ortaya koydukları başarılardır. ―Öğrenmeyi öğrenme ― konusunda çalışma-

lar sürdüren bölümler karşılaştıkları bütün bilgi disiplinlerinde bir düzenleme ve katkı mey-

dana getirebilmektedirler.  

Ayrıca gelişen sanayi ve endüstriyel sektörler rakipleriyle baş edebilmek için, piyasada 

bir yer edinerek ayakta kalabilmek için AR-GE birimlerini kurmak ve geliştirmek zorunda 

kalıyorlar. Bu birimler bizim mezunlarımız olmadan sağlıklı bir çalışma düzen ve bilgi akışı 

ortamı oluşturamazlar. Uzun vadede alan mezunlarının söz konusu sektörlerin karar verme 

aşamalarını besleyen bilgi akış sistemlerinin oluşum ve çalışmalarındaki gerekliliğin artışına 

bağlı olarak daha da aranır ve görünür bir pozisyon alacakları kanısındayız.  
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INFORMATION AND DOCUMENT MANAGEMENT IN TURKEY 

 

Summary 

The education of Information and Records Management which is continued and consi-

dered highly significant on an academic level, and also the studies which are done under the 

mentioned university departments has been tried to continue in a similar way as developed 

countries since the first year of the Republic (1925- ). However, the general situation of the 

country and the geographical areas in which universities placed and also again the general 

situation of the departments of those mentioned universities are quite effective on the quality 

and quantity of those studies.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ  

БИБЛИОТЕКИ ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ РАН 

 

В последнее время доминирующее значение в научных библиотеках приобрела 

задача многоаспектного анализа информации наиболее значимой для формирования 

фондов. 

Проблемы адекватной оценки и следующего за ней отбора информации лежат как 

в чисто технологической сфере, так и в сфере ценностных содержательных аспектов. 

Повышение качества отбора документов в фонд научной библиотеки, таким образом, 

предполагает разработку как технологической, так и концептуальной сторон этого про-

цесса в тесном единстве.  

Развитие сетевых технологий открывает перед комплектаторами широкие воз-

можности, связанные с оперативным информированием научного сообщества о пред-

ложениях отечественного и мирового книжных рынка, сбором экспертных оценок на-

учной ценности изданий, формированием заказов на издания. Особенно эффективно 

использование современных коммуникаций для целей централизованного комплекто-

вания. 

Привлечение пользователей (учѐных РАН) к процессу оценки научных изданий, 

предлагаемых информационным рынком, и учете этих оценок при решении вопроса о 

заказе и приобретении конкретного издания для библиотеки позволяет на более высо-

ком уровне решать задачу оптимального (с точки зрения информационной ценности) 

комплектования фондов академических библиотек. 

Именно в этом направлении работает в последние годы Библиотека по естествен-

ным наукам РАН (БЕН РАН).  

БЕН РАН является библиотечно-информационным центром, задачей которого яв-

ляется обеспечение через свою сеть библиотек в академических институтах информа-

ционной поддержки научных исследований, проводимых РАН в области естественных 

наук.  

Библиотека по естественным наукам (БЕН) РАН возглавляет одну из крупнейших в 

России централизованную библиотечную систему (ЦБС), включающую 120 библиотек, 

совокупный фонд которых составляет около 12 млн. экземпляров. В ее состав входят биб-

лиотеки самых различных по структуре учреждений – от небольших лабораторий до 

крупнейших институтов и научных центров, расположенных на всей территории России, 

исследования в которых ведутся по всем направлениям естественных и точных наук. 
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Внедрение Интернет-системы экспертных оценок позволяет оперативно предос-

тавлять учѐным информацию о вышедших изданиях, как в России, так и за рубежом, 

получать данные о потребностях учѐных РАН в научной литературе по направлениям, в 

которых ведутся исследования. 

Первая очередь экспертной системы была внедрена в деятельность отделов ком-

плектования литературой БЕН РАН в середине 2007 года [1, 2]. В 2012 году реализована 

ее новая версия. Работа пользователей с системой осуществляется при помощи стан-

дартных Интернет-браузеров.  

Экспертная система поддерживает следующие БД: 

 БД «Эксперты» 

 БД «Отечественные книги» 

 БД «Зарубежные книги» 

 БД «Журналы» 

 БД «Журналы ВАК» 

 БД «Письма» 

 БД «Оценки» 

 БД «Тематики» 

В БД экспертов регистрируется название организации; фамилия, имя, отчество; 

должность; ученая степень; электронный адрес; логин; пароль; разделы науки, интере-

сующие эксперта (из предоставленного списка тематик). Имеется поле для дополни-

тельной информации. В настоящее время в системе зарегистрированы 473 эксперта из 

104-х организаций. Все эксперты являются сотрудниками РАН: докторов наук – 40%, 

кандидатов наук – 37%, научных сотрудников (ведущих специалистов) – 23%. Степень 

интереса к литературе по областям знаний соотносится следующим образом: науки о 

земле – 10%, природа и охрана окружающей среды – 9%, физика -18%, биология – 17%, 

информатика – 9%, математика – 10%, технические науки – 7%, химия -15%, астроно-

мия – 3%, сельское хозяйство- 2%.  

В БД «Отечественные книги» и «Зарубежные книги» содержатся библиографи-

ческое описание и аннотация издания. 

Для формирования базы данных предложений зарубежного рынка специалиста-

ми-комплектаторами БЕН РАН анализируются мировые библиографические базы дан-

ных и предложения наиболее значимых зарубежных научных издательств по всем на-

правлениям естественных наук. Данные содержат библиографические описания и ан-

нотации изданий и распределяются по основным направлениям естественных наук. Для 

предварительного отбора зарубежных изданий используется аннотированные БД Nielsen. 

На сайте БЕН информация о зарубежных изданиях выставляется один раз в месяц. Надо 

заметить, что иностранные издания приобретаются БЕН только по результатам оценок 

экспертов. 

Для комплектования отечественной литературой используется информация, по-

ступающая еженедельно из Российской книжной палаты по электронной почте и со-

держащая библиографические описания изданий, поступивших из РКП по обязатель-

ному экземпляру. После предварительного просмотра полученного массива, отобран-
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ные записи загружаются в буферную базу данных. Из неѐ 2 раза в месяц информация 

об отечественных изданиях выгружается на сайт БЕН РАН. Соответственно, каждые 

две недели информация об оценѐнных изданиях поступает к комплектаторам. 

Для функционирования экспертной системы были разработаны программные 

средства, обеспечивающие загрузку данных из различных форматов, используемых ор-

ганизациями - поставщиками информации (в частности, из форматов РУСМАРК, US 

MARC и MARC-24). 

В БД «Журналы» и «Журналы ВАК» представляется следующая информация о 

новых научных отечественных: название журнала, ISSN, ссылки на сайт издательства и 

различные файлы (если имеются). Кроме того, рядом с описанием журнала находятся 

картинки – образы отсканированных страниц журнала (обложка, редакционная статья, 

список редколлегии, оглавление). Щелчок «мыши» по выбранной картинке раскрывает 

дополнительное окно, в котором эксперт видит соответствующую страницу журнала, 

которую он может увеличить до необходимого размера. 

БД «Письма» содержит необходимые сообщения для экспертов системы, которые 

им из системы автоматически передаются по электронной почте. 

В БД «Оценки» хранится информация об оценках (наименование и числовая ха-

рактеристика), которые эксперты используют при экспертизе. Для разных видов изда-

ний система оценок может быть различной. Например, для отечественных книг исполь-

зуется следующая система оценок: 

 Приобрести для ЦБС БЕН РАН – 1 

 Приобрести для библиотеки института – 2 

 Затрудняюсь ответить – 0 

 Издание не представляет интереса – 0 

В БД «Тематики» хранится список тематик с соответствующими кодами. Для ка-

ждого вида издания своя таблица. В соответствии с этими таблицами распределяются 

описания изданий в БД «Зарубежные книги», «Отечественные книги», «Журналы», 

«Журналы ВАК».  

Экспертная система состоит из двух взаимосвязанных блоков: административного 

и пользовательского блоков.  

В новой версии системы расширены функциональные возможности администра-

тора. Администратор имеет возможность производить следующие операции: 

 Вводить  данные о новом эксперте 

  Осуществлять поиск/редактирование данных об экспертах 

 Загружать новые записи в рабочую БД 

 Редактировать рабочую БД 

 Восстанавливать удаленные записи из рабочей БД 

 Очищать рабочую БД 

 Выявлять дублированные записи в новом массиве 

 Выгружать в архив записи из экспертной БД 

 Выгружать буферную БД в экспертную БД 

 Рассылать сообщения экспертам 



Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

Azərbaycan Milli Kitabxanası 

 

 

- 119 – 
 

 Просматривать оценки экспертов 

 Просматривать оценки в архиве 

 Просматривать списки экспертов, оценивших издания (в т.ч. в архиве) 

 Осуществлять ввод нового письма для экспертов/ редактировать предыдущие 

 Осуществлять отправку писем экспертам. 

Эксперт входит в пользовательский блок системы под своим логином и паролем с 

сайта БЕН РАН (www.benran.ru) по ссылке «Экспертная система комплектования». 

Также имеется возможность просмотра данной информации для любого пользователя 

Интернет. Для этого на сайте БЕН РАН достаточно кликнуть «мышкой» по ссылке 

«Новые книги». Пользовательский интерфейс несложен и очень удобен. 

После идентификации эксперта система выдаст на экран информацию о нем и 

предложит выбрать БД изданий из списка (БД «Отечественные книги», БД «Зарубеж-

ные книги», БД «Журналы», БД «Журналы ВАК»). 

На следующей странице система сообщит дату загрузки информационного масси-

ва выбранной БД и предоставит возможность выбора литературы по интересующей те-

матике. Пользователю предлагаются названия тематик в виде активных гиперссылок, 

описания изданий которых представлены в выбранной им БД (см. рис.1). Далее на эк-

ран выдается список описаний изданий. В БД «Отечественные книги» и «Зарубежные 

книги»: библиографическое описание и аннотация издания. В БД «Журналы» и «Жур-

налы ВАК»: название журнала, ISSN, ссылки на сайт издательства и различные файлы 

(если имеются). Кроме того, рядом с описанием журнала находятся картинки – образы 

отсканированных страниц журнала (обложка, редакционная статья, список редколле-

гии, оглавление) (см. рис. 2). Щелчок «мыши» по выбранной картинке раскрывает до-

полнительное окно, в котором эксперт видит соответствующую страницу журнала, ко-

торую он может увеличить до необходимого размера. 

 
Рис. 1 Список тематик 
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Рис. 2 Представление информация о журналах в Экспертной системе 

 

Под каждым изданием (для всех БД) стоит ссылка «Оценить» (если издание еще 

не оценено данным экспертом), либо ссылка «Издание уже оценено Вами» (если изда-

ние оценено ранее данным экспертом). 

Переход по ссылке «Оценить» позволяет на следующей странице выбрать оценку 

из списка, активизировав соответствующую ссылку. После выбора оценки система воз-

вращается на список изданий соответствующей тематики, в котором у оцененного из-

дания появляется ссылка «Издание уже оценено Вами». 

Эксперт всегда может изменить свою оценку у любого издания, перейдя по ссыл-

ке «Издание уже оценено Вами». Система покажет список оценок, в котором ранее 

присвоенная экспертом оценка не является активной гиперссылкой (см. рис. 3). Оценку 

можно изменить, активизировав ссылку, соответствующую необходимой оценке. 
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Рис. 3 Список «оценок» журналов 

 

В системе реализована «Обратная связь». Пользователь может просмотреть ин-

формацию о поступлении в фонды библиотек ЦБС БЕН РАН изданий, рекомендован-

ных им к приобретению (положительно оцененных в процессе экспертизы). Для про-

смотра библиографических описаний этих изданий необходимо активизировать ссылку 

«Рекомендованные Вами издания, поступившие в фонды ЦБС БЕН РАН». Система вы-

даст на экран три гиперссылки, в которых указаны последние три месяца, например:  

 Поступления в январе 2013 г. 

 Поступления в декабре 2012 г. 

 Поступления в ноябре 2012 г. 

После перехода по выбранной ссылке будет предоставлен список изданий, кото-

рые были положительно оценены экспертом и поступили в фонды ЦБС БЕН РАН в со-

ответствующем месяце. Сначала представляется список отечественных книг, затем за-

рубежных. Издания в списках отсортированы по алфавиту их библиографических опи-

саний. После каждого библиографического описания указаны сиглы библиотек, в фон-

ды которых приобретена книга. Кроме того, рядом с каждым описанием находится кар-

тинка – образ обложки издания (см. рис. 4). Щелчок «мыши» на картинке позволят 

увидеть образы всех отсканированных страниц издания (см. рис. 5). Изображение каж-

дой страницы является активной ссылкой, нажав на которую пользователь может уве-

личить ее до необходимого размера, а также последовательно переходить от страницы 

к странице. 
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Рис. 4 Представление информации об изданиях, поступивших в  

фонды библиотек ЦБС БЕН РАН 

 

 
Рис. 5 Подробная информация о издании 
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В течение 2012 года из Российской книжной палаты (РКП) и ведущих российских 

издательств поступило порядка 25000 записей по основным разделам естественных на-

ук, из них загружено в систему для оценки экспертами 3034 (12%) записей. Положи-

тельную оценку получили 2500 изданий (82 %). В Единый фонд ЦБС БЕН РАН, посту-

пило 95% положительно оцененных отечественных изданий. Зарубежных книг посту-

пило только 500 экземпляров, что составило 30% от числа, получивших высокую оцен-

ку. 

По результатам эксплуатации  Экспертной системы комплектования в течение 5-

ти лет можно утверждать,  что результаты экспертизы сегодня являются определяю-

щими при принятии решения о заказе изданий и их распределении в фонды библиотек 

ЦБС БЕН РАН. Естественно, с учетом тематико-типологического плана комплектова-

ния (ТТПК), единственного на сегодняшний день документа, определяющего страте-

гию отбора. Такое решение, прежде всего, связано с резким сокращением финансиро-

вания на комплектование.  
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Summary 

The formation of expert assessment system based on Internet supposes enlisting the 

leading specialists to assess the proposals of the literature market, thus increasing the quality 

of acquisition in the library system of the Library for Natural Sciences, providing awareness 

news to the researches and monitoring of their information needs. 
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EĞITIM SÜRECĠNDE ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN YERĠ VE ÖNEMĠ: 

KÜTÜPHANECĠLĠK ALANI 

 

Öğrenme stilleri, özellikle öğrenci/öğrenen odaklı eğitim sistemlerinde önemli bir öge 

olarak değerlendirilir. Bu terim, her birey için farklı eğitim ya da çalışma türlerinin verimli 

olduğuna işaret etmektedir. Öğrencileri cesaretlendirmek ve eğitim süreçlerine destek olmak 

için bu çeşitlilik ve farklılıklar dikkate alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı, öğrenme stilleri ve 

ilişkili yaklaşımların, kütüphanecilik alanı ile bilgi ve belge yönetimi eğitim sürecinde yeri ve 

önemini kuramsal bir bağlamda tartışmaktır.  

Anahtar Sözcükler:Öğrenme stilleri, öğrenme kuramları, bilgi arama davranışları, 

Gardner‟ın Çoklu Zeka Kuramı, Kolb Öğrenme Stili, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi 

eğitimi. 

 

GĠRĠġ 

Eğitimin etkin biçimde amacına ulaşması için eğitim verilen kişinin (öğrenci/öğrenen) 

potansiyel becerileri de dahil yakından tanınması gerekmektedir. Öğrenci, en iyi nasıl, hangi 

koşullarda ve ortamlarda okuyabilmekte, öğrenebilmekte; bu anlamda hangi nedenlerle, ne 

gibi sorunlar yaşayabilmektedir. Bu sorunlara çözüm bulmak anlamında neler yapılabilir? Öğ-

renme, yaşam boyu süren dinamik bir sürece işaret eden bir fenomen biçiminde ele alındığın-

da, bu süreçte toplumların tüm bireyleri yer alırken, aktif rolleri ile eğitim verme sorumlulu-

ğunu üstlenmiş kişilere yani öğretmenlere, öğretim elemanlarına önemli yükümlülükler düş-

mektedir. Öğretmenlerin kendileri de sürekli öğrenme işlevini gerçekleştirdiklerinden (ya da 

en azından ideal durum bu olduğundan) onlar aynı zamanda öğrencidirler. O halde öğretme ve 

öğrenme kavramlarının bütünleşik bir bağla içiçe olduğunu, birbirini beslediğini söylemek 

olasıdır.  

Bu çalışmanın amacı, hemen her alan ve disiplinde artık ―insan‖ odaklı hizmet ve anla-

yışa eğilimin eğitim alanına da yansıması ile dikkatleri daha çok çeken öğrenme stillerinin, 

üniversite düzeyinde ―Kütüphanecilik‖ ya da daha güncel adlandırıldığı biçimde ―Bilgi ve 

Belge Bilim Yönetimi‖ bölümlerindeki eğitim sürecinde ve uygulama alanındaki yerinin, öne-

minin tartışılmasıdır. Ayrıca bu disiplin alanının eğitim ortamlarında ve kütüphaneciler ara-

sında konuya ilişkin herhangi bir farkındalık olup olmadığı, bu konuya ne kadar önem verilip, 
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konunun uygulamada ne derecede yer bulabildiği gibi konular kuramsal bir düzeyde tartışıla-

rak, öneriler sunulmaktadır.  

Öğrenme sürecinde, öğrenen bireyin biyolojik, ruhsal, toplumsal yapısı, bilgi birikimi, 

bireysel özellikleri bir zincirin halkaları gibi birbirini tamamlayarak sürece katıldığından, 

bunlardan birine ilişkin aksaklık ya da sorun tüm öğrenme sürecini olumsuz yönde etkilemek-

tedir. Başı ağrıyan, toplu taşıma ile okula ulaşırken bir tartışma ortamı yaşayan ya da ailesine 

ilişkin bir sorun nedeni ile üzüntü içinde olan bir öğrencinin dersi sağlıklı biçimde izlemesi ne 

derecede olasıdır? Bunların dışında, bu çalışmanın asıl konusu olan öğrenme stil ve alışkan-

lıkları, bireysel özellikleri hiç dikkate alınmadan kendisine eğitim verilen öğrenciden nasıl bir 

performans beklenebilir? Öğretme sürecinde, bireylerin hem, daha çok doğrudan ve o kişiye 

özel sorunlarının çözümüne yönelik gereksinimleri, hem de bilinçaltı, potansiyel gereksinim-

leri, bu konumu bir anlamda daha özel de kılmaktadır. Dolayısıyla, öğrencilerin bireysel özel-

likleri ve tercihleri ile öğrenme stillerinin öğrenilmesi; ancak tek tek bireylere değil kitlelere 

eğitim verilen ortamlar gözönüne alındığında bu bağlamda kullanıcı araştırmaları ve benzeri 

yöntemlerin yardımıyla ortak bir tavır ve stratejleri belirleme yoluna gidilmesi önemlidir.   

 

ÖĞRENME, ÖĞRENME KURAMLARI VE STĠLLERĠ 

Öğrenme Kuramları 

Öğrenme; bilgi, beceri, strateji, inanç, tutum ve benzeri davranışların edinimi ve 

değiştirilmesini kapsayan bir süreçtir. İnsanlar, bilişsel, dilbilimsel motor ve sosyal becerileri 

nedeni ile farklı biçimlerden öğrenebilirler‖ (Schunk, 2009: 1). Öğrenme stilleri ise genellikle 

―bireylerin bilgiyi alma, tutma ve işleme sürecindeki karakteristik güçlülük ve tercihler‖ 

(Veznedaroğlu ve Özgür, 2005: 1); ―bireylerin bilgiyi işleme ve düzenlemede ya da çevresel 

uyarıcılara verdikleri tepkilerde kullandıkları yollar‖; ―düşünme, anlama ve bilgiyi işleme yo-

lu‖; ―bilgiyi kavrama ve işlemede (transformation) kişisel olarak tercih edilen yöntem‖ (Kolb, 

1984) gibi benzer şekillerde tanımlanmıştır (Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2008: 297-298). 

İşlevsel Psikolojinin en önemli Amerikalı öncülerinden olan William James 1890 yılında bu 

anlamda bir seri çalışmalar üretmiştir. Öğrencilerinden biri olan G. Stanley Hall, öğrencilerin 

gelişim süreçlerini değerlendirmek üzere onları izlemek anlamında öğretmenleri teşvik 

etmiştir. Hall‘ın öğrencisi olan John Dewey, öğretme süreçlerinde hatalı ikiye ayrışmaların 

(false dichotomies) güçlü bir biçimde karşısında durmuş ve ilerici eğitim hareketinin babası 

kabul edilmiştir. Kendisine göre eğitim, çocuğun kapasitesi, ilgi alanları ve alışkanlıklarına 

ilişkin psikolojik içgörü ile başlamalıdır. Ayrıca, öğrenmenin gerçek yaşam aktiviteleri içeri-

sindeki yerini de sorgulamayı savunmuştur. Görüşleri günümüzde de etkinliğini sürdürmekte-

dir (Woolfolk ve Margetts, 2013: 10). Tarihsel süreçte, özellikle 1940 ve 50‘li yıllarda eğitsel 

psikoloji, bireysel farklılıklar, değerlendirmeler ve öğrenme davranışları üzerinde dururken; 

1960 ve 70‘li yıllar bilişsel gelişim, bellek ve öğrenme konularına odaklanılan yıllar olmuştur. 

Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra öne çıkan psikolojik ve eğitsel anlayışlar-

da, bireylerin birbirlerinden farklı özellikleri olduğu ve bu özelliklerin de öğretim sürecinde 

dikkate alınması gerektiği ileri sürülmeye başlanmıştır. İnsan zihnini öğrenme sürecinde dik-

kate almayan ve öğrenmeyi bir etki-tepki bağı biçiminde açıklayan Davranışçı Öğrenme – 

öğretme anlayışının etkisinden kurtulan eğitim- Bilişsel Anlayışın öğrenme üzerine söyledik-
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leriyle bireysel farklılıkları dikkate almaya başlamıştır. Öğrenmenin aktif bir zihinsel süreç 

olduğundan yola çıkan bu yaklaşıma paralel biçimde gelişen, insanların kavramları nasıl 

öğrendikleri, nasıl problem çözdükleri, bilgileri akılda nasıl tuttukları ve nasıl anımsadıkları 

veya unuttukları gibi konular çeşitli araştırmalara temel konu olmuştur. Benzer biçimde, 

Yapılandırmacı Anlayışın da zaman içerisinde eğitim alanında öne çıkması ve uygulama 

alanları bulması sonucunda, öğrenmenin bireysel bir etkinlik olduğu konusunun altı tekrar 

çizilmiştir. Ayrıca, bu süreçlerde, bilginin alınması, örgütlenmesi ve bilgiye yüklenen anlam 

dahil pek çok ayrıntının da bireysel olduğu ve farklı niteliklere bürünebileceği konusu üze-

rinde uzlaşma başlamıştır. Günümüzde ise öğrenme ve gelişim konusunda kültür ve toplumsal 

faktörlerin etkisi üzerine yoğunlaşılması söz konusudur (Woolfolk ve Margetts, 2013: 10; 

Veznedaroğlu ve Özgür, 2005: 1). Özetlemek gerekirse, öğrenme kuramları, öğrenme içeriğ-

inin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusuna farklı ögeleri dikkate alarak farklı biçimlerde 

yaklaşmıştır. Esasen, öğretme - öğrenme süreçlerinin tasarımını etkileyen, öğretim uygulama-

larını da biçimlendiren iki temel yaklaşım vardır. Bunlar, nesnelcilik (objectivism) ve yapısal-

cılıktır (constructivism). Önceden belirlenmiş bir içeriğin öğrencilere öğretilmesi görüşünü 

temel alan nesnelci görüş, uzun bir süre öğrenme-öğretme etkinliklerine yön veren davranışçı 

akımı ve daha sonra belirli yönlerden de bu akımı eleştiren bilişsel kuramı kapsamaktadır 

(Çalışkan ve Şimşek, 1999: 244). Çalışmaya temel olması bağlamında sözü edilen bu kuram-

lar/ anlayışlar hakkında kısa da olsa bilgi vermenin yararlı olacağını düşünmekteyiz. 

 

DavranıĢçı Öğrenme Kuramı 

Öğrenme ile ilgili ilk deneysel araştırmalar yirminci yüzyıl başlarında Pavlov‘un 

Rusya‘da, Watson ve Thorndike‘ın da Amerika‘da yaptığı insan ve hayvanların laboratuvarda 

belli durumlarda nasıl davrandıklarına ilişkin çalışmalarla başlamıştır. Bu araştırmacı ve 

psikologların çalışmalarının ana teması hayvan ve insanların gözlenebilir davranışları olduğu 

için, bu yaklaşımı benimseyenlere davranışçı, geliştirdikleri kuramlara ise davranışçı kuram 

denilmiştir (Erden ve Akman, 2001:132). Pozitivist felsefenin ürünü olan davranışçılık, nes-

nelcilik ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Nesnelcilikte, dünya hakkında güvenilir bir bil-

ginin varlığına inanılır. Eğitimciler için amaç, bu bilgiyi aktarmak ve yaymak; öğrenciler için 

ise bu bilgiyi almaktır. Davranışçı yaklaşımda, dersler öğretmenlerin anlatımları ile yürütülür 

ve kitaplara dayanır, öğretmenler bilgi kaynağıdırlar. Öğrenci, öğretmenin aktardığını aynen 

almak ve tekrar etmekle görevlidir (Karaman, Özen ve Yıldırım, 2007: 5). Yirminci yüzyılın 

ilk yarısında öğrenme alanına hakim olan bu kuram, öğrenmeyi, davranışlardaki gözlemlene-

bilir ve ölçülebilir değişikliklerle açıklamıştır. Öğrenme, davranışsal çıktılarla tanımlandığı 

için davranışçılar, zihinsel süreçleri açıklamayı ya da bu süreçlerin öğrenme sürecindeki 

işlevini araştırmayı gereksiz bulmuşlardır (Çalışkan ve Şimşek, 1999: 244). Davranışçılık, her 

bir öğrenme adımında bir hedefin ya da ölçülebilir bir çıktının olması gerektiğini ileri sürer. 

Öğrenilen her yeni beceri ya da bilgi parçacığı, önceden kazanılmış bilgi ya da becerinin üze-

rine kurulur (Karaman, Özen ve Yıldırım, 2007: 5). Davranışçı kuramlar, deneysel olarak çok 

katı kuralları olduğu ve bazı temel prensiplerinin insan davranışlarını tam olarak açıklayama-

dığı yönünde eleştiri almışlardır. Davranışçı yaklaşımlar arasında yer alan klasik ve edimsel 

koşullanma kuramları insan ve hayvan davranışlarının hangi uyarıcılarla azaldığı veya çoğal-
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dığını açıklamaktadırlar. Ancak insanların göreli olarak karmaşık bazı davranışları, doğrudan 

pekiştirilmeden bir defada tüm özellikleri ile gösterdikleri gözlenmektedir. Örneğin, 

öğrenciler parmak kaldırarak söz istemeyi, öğretmen geldiği zaman sessiz durmayı genellikle 

doğrudan pekiştireç almaksızın öğrenirler. Dolayısıyla davranışçı kuramlar, özellikle sosyal 

öğrenme kuramcıları tarafından, insanlara bireysel hayvanlar olarak yaklaştığı ve öğrenmenin 

sosyal boyutlarını göz ardı ettiği biçiminde de eleştiri almıştır. Üstelik insanlarda birçok 

pekiştireçlerin sosyal boyutlu olduğu ileri sürülmüştür. Davranışçı deneylerde, hayvanlar 

kendi çevrelerini seçme özgürlüğüne sahip değildirler, çevreleri de hayvanların varlığı ile 

değişmemektedir. İnsanlar ise kendi çevrelerini seçebildikleri gibi, çevrelerine de etki ederek 

değiştirebilirmektedirler (Bayrakçı, 2007: 198-199).  

 

BiliĢsel Öğrenme Kuramı 

Sosyal ilişkilerin bilişsel gelişim üzerindeki ve bunların da öğrenim üzerindeki etkileri 

ve benzeri konulara ilgiyi tetikleyen en önemli etken, Rus psikiyatrist Lev Vygotsky‘nin 

Düşünce ve Dil adlı kitabının 1972 yılında çevirisi ve 1978 yılında da Toplumdaki Zihin: 

Yüksek Psikolojik Süreçlerin Gelişimi adlı yapıtının basımıdır. Vygotsky‘nin savı, çocukların 

yetişkinlerle ve daha yetkin yaşıtlarıyla iletişime geçtiklerinde yüksek zihinsel aktivitelerin 

sosyal hayatta oluştuğudur. Bu sav, eğitimde sosyalleşilen çevrelerin yokluğunda zihinsel ge-

lişimin önemli oranda zayıflığa uğrayacağını düşünen araştırmacı ve bilim adamları için üze-

rinde uzlaşılan bir görüş olmuştur. (Bruning, Schraw ve Norby, 2014: 192). Bilişsel kuramlara 

göre öğrenme, doğrudan gözlenemeyen zihinsel bir süreçtir. Bu süreçte bireyin çevresinde 

olup bitenlere bir anlam yüklemesi söz konusudur. Bilişsel yaklaşım bireyin algılama, 

hatırlama ve düşünme gibi bilişsel süreçlerine ağırlık verir. Bilişsel yaklaşımın temelini Ges-

talt (Bütünlük) Psikolojisi oluşturur. Gestalt psikolojisi, davranışların bir bütün olduğunu ve 

parçalara ayırılamayacağını savunur. Davranışı anlayabilmek için kişinin durumu nasıl 

değerlendirdiğine bakmak gerekmektedir (Demir, 2010: 26-27). Bilişsel yaklaşımın temsilci-

lerinden Gestalt Okulu psikologları Piaget ve Bruner‘e göre öğrenme, kişinin davranımda bu-

lunma kapasitesinin gelişmesidir. Piaget‘e göre insan zihni, kendisine ulaşan her şeye anlam 

bulmaya çalışan, dinamik bir bilişsel yapıya sahiptir. Bu anlam bulma bireyin deneyimine, 

kültürüne, içinde öğrenmenin gerçekleştiği etkileşimin doğasına ve breyin bu süreçteki rolüne 

göre değişebilmektedir. Bireylerin zihinsel gelişimi ise fiziksel olgunlaşma, deneyim, sosyal 

etkileşim ve dengeleme olmak üzere dört etkenle belirlenmektedir. Bilişsel kuramcılar daha 

çok anlama, algılama, düşünme, duygu ve yaratma gibi kavramları ele almaktadırlar (Demir, 

2010: 27). 

 

Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı 

Yapılandırmacılık (constructivism) eğitim uygulamalarını en çok etkileyen felsefelerden 

biri olmuştur. Bunun temel nedeni, ülkelerin eğitim sistemlerinde ortaya çıkan ciddi nitelik 

sorunlarına çözüm arayışlarıdır. Son yıllarda yapılan karşılaştırmalı eğitim araştırmaları, 

Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi gelişmiş ülke öğrencilerinin de özellikle okudu-

ğunu anlama ile matematik ve fen bilimleri başarılarının, gelişmekte olan birçok ülke öğrenci-

lerinin gerisinde kaldıklarına işaret etmektedir. Ayrıca, araştırmalar, standart testlerde çok ba-
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şarılı öğrencilerin bile öğrendiklerini bütünleştirme ya da karşılaştırmada ve okul dışında gün-

delik yaşama uyarlamada başarılı olamadıklarını ortaya koymaktadır. Tüm bu sorunlara 

çözüm olması umuduyla benimsenen yaklaşımlardan biri olan yapılandırmacılık kısaca yeni 

karşılaştığımız bilgileri önceki bilgilerimizle ilişkilendirerek öğrenmek, böylece daha önceden 

bildiğimiz konulara bağlı olarak yeni öğrenmeler oluşturmaktır (Arslan, 2007: 43-44). Bu 

yaklaşım, sistematik bir biçimde Bruner tarafından 1960‘lı yılların başında eğitim gündemine 

getirilmesine karşın köklerini felsefe tarihinde bulmak olasıdır. Bundan ikibin yıl önce So-

krates ―bilgi sadece algıdır‖ demiş, Sokrates‘ten sonra on sekizinci yüzyılda neopolitan felse-

feci Giambatista Vico ise insan yapısının biçimlendirilmesinde duygular, özlemler, saplantılar 

ve düşüncelerin etkisini vurgulayarak Descartes‘in doğrusal tümdengelimciliğine karşı sar-

mallık ve karmaşıklığı savunmuş; eğitimci ve din adamı olan Comenius, dil eğitimine ilişkin 

bu doğrultuda görüşler ileri sürmüş; Montessori, geleneksel sınıf anlayışına karşı çıkarak 

geniş ölçekli öğrenci inisiyatifini ön plana almış; genetik epistemoloji kavramının önderi olan 

Piaget ise bireyin kendi kafasındaki gerçeklik modelini kendisinin biçimlendirip onu sürekli 

olarak yenilediğini ileri sürmüştür. Bunların hepsi, yapılandırmacı kuramın gelişimine temel 

olan yaklaşımlar sayılmaktadır (Şimşek, 2004; 117). Vygotsky‘ ye göre ise yapılandırmacı 

model, öğrencilerin bilgiyi kendilerinin inşa etmeleri temeline dayanmaktadır. Bu yaklaşıma 

göre, pasif öğrenme yerine aktif öğrenme önerilir. Yapılandırmacı yaklaşım iki alt yaklaşımda 

incelenmektedir: İlki Bireysel Yapılandırmacılık‘tır. Bu yaklaşım, öğrencilerin, bilgiyi yaşam-

ları boyunca kendi kendilerine inşa etmeleri sürecidir. İkincisi ise Sosyal Yapılandırmacı-

lık‘tır. Bu yaklaşım ise bilginin bireysel olarak edinilmesi yanında, öğrencilerin sosyal grup-

larla ilişkilerini daha fazla geliştirmeleri süreci biçiminde açıklanabilir. Sosyal gruplarla daha 

çok etkileşim, işbirlikçi çalışmalara da olanak tanımaktadır (Candan, 2005: 331).  

Sonuç olarak, öğrenme kuramları, bilginin ve öğrenmenin ne olduğu, bu süreçlerin 

nasıl, hangi etken ve koşullarla gerçekleşebildiği gibi konulara açıklama getirmeye çalışan ku-

ramlardır. Eğitim bilimlerinde önemli yeri olan bu üç kuramın temel niteliklerini özetlemek 

gerekirse, Davranışçı Kuram, öğrenmeyi dışarıdan gözlemlenebilen ve ölçülebilen davranışlar 

bağlamında değerlendirdiğinden etki tepki yaklaşımı ile bireyleri güdülemeye ve istenilen 

davranışların elde edilene dek tekrarlanmasını hedefleyen bir yaklaşımdır. Bilişsel Kuram, 

insan zekası ve belleğinin bu süreçte önemini öne çıkaran, görsel ve içerik bakımından iyi 

tasarlanmış materyallerin anlaşılmasının ve anımsanmasının daha kolay olduğunu savunan bir 

anlayıştır. Yapılandırmacı Kuram ise öğrenmeyi insan zihninin dışında insanlar arası iletişim 

ortamının bir ürünü biçiminde öngörmektedir. Bu kurama göre bireyler hem öğretmenlerle 

hem de diğer öğrencilerle sürekli iletişim halindedir ve bu iletişim ile yeni bilgileri öğrenirler. 

Dolayısı ile grup çalışması, problem tabanlı öğrenme gibi etkinlikler bu kurama bağlanmak-

tadır. Bu üç kuram ilk başta birbirlerine rakip gibi görünseler de, farklı öğretim kazanımları 

için her birisinin güçlü olduğu uygulamaları vardır. Bu nedenle, öğretim teknolojilerinde ku-

ramlar ―neyi öğreteceğimize‖ bağlı olarak hangi etkinlik, yöntem, materyal ve ortamları 

kullanılabileceğini belirlemede kılavuz rolünü görmektedirler (Ersoy, H., t.y.). 
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Öğrenme Stilleri 

Rita Dunn ve Shirley A. Griggs‘in ―Practical approaches to using learning styles in 

higher education‖ (2000: 3) adlı çalışmasında yer alan en önemli araştırma sorularından biri, 

üniversite öğrencilerinin öğrenmeyi zaten bildikleri varsayımından yola çıkılarak ileri sürülen 

―aksi halde bu eğitim kurumlarına nasıl kabul edildikleri‖ sorusudur. Bu soruya verilen 

yanıtların ağırlıklı noktası, öğretici konumdaki kişilerin müfredatı/öğretim programını izle-

mememe durumunda öğrencilerin hiçbir şey öğrenemeyeceği biçimindeki geleneksel inancı 

ve ısrarlı tavrıdır. Yine bu bağlamda üniversite yıllarının başında ya da staj süreçlerinde 

öğrenme sürecinde sıkça yaşanan sorunlar şu şekilde özetlenmiştir:  

 Dersi dinlemek ve bu süreçte ―neyin önemli olduğunu‖ sezgisel biçimde kavramak 

 Dersi dinlemek ve bu süreçte aynı zamanda sorumlu olunan sınavlar için notlar almak 

 Dersi dinlemek ve bu süreçte anlatılanların dörtte üçünü anımsayabilmek 

 Önemli olan ayrıntıları yakalamak, okumak, sezmek 

 Okumak ve aynı zamanda sorumlu olunan sınavlar için notlar almak 

 Okuduğunun dörtte üçünü anımsayabilmek 

Aynı yapıtta, öğrencinin ikamet ettiği yerler, çalışma ortamları ve benzeri koşullar da 

dikkate alındığında yukarıda sıralanan güçlüklere diğer sorunların da eklendiği belirtilmiştir. 

Bunlar, örneğin, birden fazla kişinin ve/veya kalabalıkların olduğu ortamlarda çalıştıklarına 

yoğunlaşabilme sorunu, ortamda bulunan diğer kişi ya da kişilerin çalışırken müzik dinleme 

ya da sessizliğe gereksinim duyma gibi farklı tercihleri, ışıklandırma derecelerine ilişkin ge-

reksinimlerinin farklılığı, arkadaşları ile sohbet ya da telefon görüşmeleri ve benzeri 

sorunlardır (Dunn ve Griggs, 2000: 3-4).  

Gail Wood (2000: X) tarafından ifade edildiği gibi, her bir bireyin okuma, öğrenme ve 

çalışma stili diğeri ile aynı değildir. Burada en önemli belirleyici durum da bu bağlamda 

―doğru‖ ya da ―yanlış‖ diye kaskatı ayırımların da yapılamayacağı konusudur. Yani bir 

çalışma stili ya da yöntemi doğru, diğeri yanlış diye kategorizasyonlar saptamak zordur. 

Örneğin, bir kişi okuduğunu anlamak için yüksek sesle okuyabilir, ya da tam tersi sessiz 

okumak isteyebilir. Hatta okurken yürümeyi tercih edebilir çünkü yürürken bir yandan zih-

ninde çeşitli tasarım ve taslaklar oluşturmaktadır. Belki de yazarak, çizerek anlamak daha ko-

lay gelir. Bu etkenler dikkate alındığında, bireysel öğrenme ve çalışma stilleri birbirinden 

farklı kişilerin aynı ortamda bir arada çalışmaları anılan güçlükleri doğal olarak 

arttırmaktadır. Yine Wood (2000: X) daha çok pratik ve kendimizi bu bağlamda keşfetme-

mize yardımcı bir el kitabı niteliği taşıyan ―How to study: use your personal learning style to 

help you succeed when it counts‖ adlı çalışmasında hepimizin kendine özgü stilleri olduğu 

gibi, bu anlamda zayıf ve güçlü yönlerimizin saptanmasının da öğrenme stil ve becerilerimizi 

geliştirmeye yardımcı olacağından söz etmektedir (Wood (2000: 171). 

Bireylere göre değişen öğrenme stillerini kategorize etmenin en basit, yaygın ve temel 

yolu, duyulara dayanarak yapılan sınıflamadır. VAK (Visual-Auditory-Kinesthetic Learning 

Styles) ya da Türkçe karşılığı ile Görsel, Işitsel ve Kinestetik/Dokunsal Öğrenme Stilleri diye 

adlandırılan bu sınıflamada bireyler öğrenme biçimlerine/eğilimlerine göre görsel, işitsel veya  

kinestetik/dokunsal diye nitelenirler. Görsel öğrenciler için en etkin öğrenme yolu görsel ma-

teryal ve araçların kullanılmasıdır. Görsel bilgi onlar için önemlidir. İşitsel öğrenciler en iyi 
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işiterek öğrenirler. Kinetiksel/dokunsal öğrenciler için ise öğrenmenin en iyi yolu dokunmak 

ve hareket etmek/ettirmektir (Miller, 2001). Bu anlamda bir başka sınıflama yaklaşımı, beynin 

sağ ve sol yarısının işlevlerini dikkate alan görüştür. Miller (2001: 3) tarafından aktarıldığına 

göre, Asselin ve Mooney bireyleri, beynin sağ tarafını kullananlar için ―global‖, sol tarafını 

kullananlar için ―analitik‖ öğrenmeye eğilimli biçiminde gruplandırmışlardır. Genellikle, 

global öğrenenler, ―şeyleri bir bütün olarak algılayan, kavramlar arasında genel bir ayırım 

yapan, insan odaklı/yönelimli (people-oriented) ve materyalleri sosyal bağlamda öğrenen 

kişilerdir‖. Analitik öğrenenler ise ―şeyleri bütünden çok parça parça, kısmen algılayan, ka-

vramlar ve bilgi üzerinde yapılandırma ve sınırlamalar yapmaya eğilimli olan kişilerdir”. 

(Miller, 2001: 3).  

Öğrenme stillerine ilişkin daha pek çok yaklaşım bulunmaktadır. Bireyleri içe dönük ve 

dışa dönük yapısı ile ayıran; içe dönüklerin, memnuniyet ve güvenlik kaynakları için kendi 

içine bakmaya gereksinim duyduğu; dışa dönüklerin ise dış dünyaya dönük faaliyetleri tercih 

ettiklerini savunan ve öğrenimi de bu temelde sorgulayan Jung'ın Öğrenme Stili; insanların 

zihinsel niteliklerini dört farklı kategoride belirleyen -Somut Sıralı (CS), Soyut Sıralı (AS), 

Somut Rastlantısal (CR) ve Soyut Rastlantısal (AR) – Gregorc‟un Zihin Stilleri Modeli bunla-

ra eklenecek örnekler arasındadır. Gregorc her kategori için kesin yüzdelerine sahip 

olmamasına karşın, her iki cinsiyet üzerindeki araştırmalarında, tüm yaş aralıkları, yetenek, 

sosyo-ekonomik düzey, etnik yapı üzerinde bu genellemenin geçerli olduğunu savunmaktadır. 

Ona göre, okumayı seven, yalnız çalışmaktan hoşlanan, farklı kaynakları araştırmayı seven, 

kuramlardan hoşlanan, ani karar vermekten kaçınan, yazarak çalışmayı tercih eden kişiler 

soyut sıralı öğrenme stiline sahiptir. Uygulamalı çalışmalardan hoşlanan ve düşünmekten, ne 

yapılacağının tam olarak söylenmesinden hoşlanan, düzenli olmayı seven, ayrıntılara dikkat 

eden, hata yapmayı sevmeyen kişiler somut sıralı öğrenme stiline sahiptir. Açık uçlu problem-

leri çözmeyi seven, kendisi için çalışmaktan hoşlanan, düşüncelerini denemekten yana olan ve 

hata yapmaktan kaçınmayan kişiler soyut rastlantısal öğrenme stiline sahiptir. Grup çalışması 

yapmaktan keyif alan, düş gücünü kullanmayı seven, empati kurmaktan hoşlanan, drama, sa-

nat ve müziğe yakın olan, çalışırken eğlenmeyi de seven, insanlarla ilgili işlerde çalışmayı 

seven kişiler ise somut rastlantısal öğrenme stiline sahiptir (Bilasa, 2012: 9-10). Daha sonra 

hakkında bilgi verilecek olan Dunn & Dunn Öğrenme Stili Modeli ve Bernice Mccarthy 

Öğrenme Stili de diğer model örnekleridir. McCarthy, öğrenme stilini; bireylerin bilgiyi 

algılama ve işleme becerilerini kullanmadaki tercihi olarak tanımlamıştır. McCarthy‘nin altı 

yıllık bir deneysel çalışma sonucunda sınıflandırmış olduğu öğrenme stilleri diğer 

araştırmacıların (Jung, Lawrance, Simon ve Byram, Merril, Hunt, Kolb) bulguları ile 

benzerliğe sahiptir. McCarthy, öğrenme stillerini; birinci tip öğrenenler (imgesel öğrenenler), 

ikinci tip öğrenenler (analitik öğrenenler), üçüncü tip öğrenenler (sağduyulu öğrenenler), 

dördüncü tip öğrenenler (dinamik öğrenenler) olmak üzere dört kategoride toplamıştır. 

McCarthy‘ye göre bu dört öğrenme stilinin her biri bir çeyrektedir ve bu çeyrekteki birey 

kendisine uygun öğretim yapıldığında kolayca başarılı olur (Peker, Mirasyedioğlu ve Yalın, 

2003: 2). Bir diğer sıkça yararlanılan model ise Kolb Öğrenme Stili Modeli‘dir. 

Yaşantısal Öğrenme Kuramına (Experiential Learning Theory) dayanan bu model, 

öğrenme sürecinde yaşantıların önemini vurgulayan ve öğrenmenin yaşantı, biliş, algı ve 



Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

Azərbaycan Milli Kitabxanası 

 

 

- 131 – 
 

davranışın bileşimi olduğunu savunan bir modeldir. Öğrenmeyi bir süreç olarak ele alan 

Yaşantısal Öğrenme Kuramı‘na dayanarak geliştirdiği öğrenme stilleri modelinde Kolb, bu 

süreci algılama/kavrama ve işleme/dönüştürme olarak iki temel boyutta ele almaktadır. 

Kolb‘ün modeli, dört öğrenme biçimine dayanmaktadır. Bunlar, öğrenmenin algılama boyu-

tunu oluşturan somut yaşantı (concrete experience) ve soyut kavramsallaştırma (abstract con-

ceptualization) ile işleme boyutunu oluşturan aktif yaşantı (active experience) ve yansıtıcı 

gözlem (reflective observation) biçiminde sıralanabilir. Somut yaşantıda hissederek; yansıtıcı 

gözlemde izleyerek ve dinleyerek; soyut kavramsallaştırmada düşünerek; aktif yaşantıda ya-

parak öğrenme biçimi vurgulanmaktadır. Ancak, anılan dört öğrenme biçiminin iki boyutlu 

öğrenme sürecini yansıtmakta tek başlarına yetersiz kaldığını düşünen Kolb, modelinde 

öğrenme biçimlerinin bileşenlerinden oluşan dört ayrı öğrenme stili ortaya koymuştur 

(Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2008: 298-299). Bunlar, değiştirme (diverging), özümseme (as-

similating), ayrıştırma (converging) ve yerleştirme (accomodating) öğrenme stillerini 

oluşturan öğrenme yollarıdır. Değiştirme öğrenme stili, somut deneyim ve yansıtıcı gözlem 

öğrenme yollarının bileşeni olup bu stile sahip bireyler, somut durumlara farklı bakış açıları 

ile yaklaşmaktadır. Herhangi bir durum karşısında hemen eyleme geçmek yerine gözlem 

yapmaktadırlar. Çeşitli olaylar arasındaki ilişkileri anlamlı bir biçimde organize etme beceri-

leri vardır. Özümseme öğrenme stili; soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlem öğrenme 

yollarını kapsar. Bu öğrenme stiline sahip kişilerin, geniş ve kapsamlı bilgileri mantıksal bir 

bütün haline getirmede başarılı oldukları belirtilmektedir. Özümseyen öğrencilerin, planlama 

yapma ve problemleri belirleme becerileri gelişmiş olsa da, uygulamalı çalışmalarda sistema-

tik yaklaşım izlemede çoğu zaman yetersiz kaldıkları gözlenmektedir. Ayrıştırma öğrenme 

stiline sahip bireyler, soyut kavramsallaştırma ve aktif deneyim öğrenme yollarını kullanmak-

ta, ―fikirlerin pratik uygulayıcıları‖ olarak nitelendirilmektedir. Tümdengelimci akıl 

yürütmeye sahip olan bu kişilerin, mantıksal çözümleme, doğru karar verme ve problem 

çözme becerilerinin gelişmiş olduğu, sosyal ve kişiler arası etkinlikler yerine teknik konularla 

ilgilenmeyi tercih ettikleri ileri sürülmektedir. Uygulamalar, denemeler yaparak doğru bilgiye 

ulaşmayı tercih eden ayrıştırma stilindeki öğrencilerin, öğretmenin kılavuzluğuna ve sık sık 

geri bildirimlere gereksinim duydukları da belirtilmektedir. Yerleştirme öğrenme stili, somut 

deneyim ve aktif deneyim öğrenme yollarının bileşeni olup bu öğrenme stilindeki bireylerin 

öne çıkan özellikleri, daha önce edindikleri yaşantılardan yararlanarak öğrenme becerisine 

sahip olmalarıdır. Bu öğrenciler, teknik çözümlemeler yerine, sosyal ilişkilerden yararlanmayı 

ve diğer bireylerin kişisel bilgilerine başvurmayı severler. Genellikle girişkenlik, esneklik ve 

açık görüşlülük özellikleri ile de ön plana çıkmaktadırlar (Gencel, 2007: 128-130). 

Öğrenme stili örnekleri daha da çoğaltılabilir ancak bu çalışmanın kapsamında vurgu-

lanmak istenen konu, her biri diğerinden farklı ve/veya birbirine benzer ögeleri ön plana 

çıkaran öğrenme stillerinin karşılaştırmalı bir analizle ele alındığında, güçlü ve zayıf yönleri-

nin olabildiği; yararlanılacakları durum, ortam, öğrenci ve/veya öğrenci grubu, öğretimin 

amacı, türü, niteliği gibi pek çok değişkenin de belirleyici olduğudur. Bu modellerden 

yararlanılarak özel gereksinimler doğrultusunda özgün modeller türetmek de olasıdır. Önemli 

olan, öğrencilerin ve öğrenci gruplarının, yalnız bütüncül bir anlayış ile değil bireysel özellik-
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lerinin de dikkate alınarak ele alınmasıdır. Aksi halde, öğrencinin ve öğretim sürecinin 

başarısından söz etmek güçleşir. 

 

Kütüphanecilik / bilgi ve belge yönetimi alani veeğitimi sürecinde öğrenme kuram 

ve stilleri 

Buraya kadar verilen bilgilerden de anlaşılacağı gibi eğitime katkı bakımından pek çok 

öğrenme stili ve klaşımından söz etmek olasıdır ancak kütüphanecilik alanında özellikle iki 

kuram sıklıkla yararlanılan kuramlardır. Bunlardan biri, Kenneth J. ve Rita Stafford Dunn 

tarafından 1960‘lı yılların sonunda geliştirilen ve yirmibir alt kategori ile duygusal, çevresel, 

fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlardan oluşan, daha önce adı geçen Dunn & Dunn 

Öğrenme Stili Modeli‘dir (Dalrymple, 2002: 261). Dunn ve Dunn‘na göre öğrenme stili her 

bireyde farklılık gösteren, bireyin yeni ve zor bilgi üzerine yoğunlaşması ile başlayan, bilgiyi 

alma ve zihne yerleştirme süreciyle devam eden bir yoldur. Modelde öğrenmeyi sağlayan ter-

cihler güç/kuvvet biçiminde değerlendirilmektedir. Bu modele göre öğrenme stilleri iç ve dış 

faktörlerden oluşan 5 temel elementten ve bunların 21 alt elementlerinden oluşan bir yapı ser-

giler (Bozkurt ve Aydoğdu, 2009: 743). Kütüphanecilik alanında sıklıkla yararlanılan ikinci 

kuram ise yine daha önce açıklaması yapılan David Kolb tarafından geliştirilmiş olan model-

dir.  

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında öğrencilere bilgi vermek yalnızca kütüphanelerin tüm 

alan ve araçlarına ilişkin yönlendirme ve çeşitli kaynakların etkin kullanımını ile sınırlı 

değildir. Bu öğretim süreci aynı zamanda bilgi kullanımında eleştirel ve analitik düşünme be-

cerilerinin geliştirilmesini de desteklemelidir. Okulları ileri teknoloji araç ve olanakları ile 

donatmak da tek başına yetmemektedir (Mokhtar, Majid ve Foo, 2008: 95). Gardner‘in çoklu 

zekaya ilişkin kuramının arkasında yatan görüş, öğrencilerin evrensel ve tek boyutlu anlayış 

yerine, çok boyutlu çerçevede değerlendirilmesine; her birinin farklı biçimde ortaya çıkabilen 

ilgi ve becerilerine dikkati çektiğinden, çeşitli pedagojik yaklaşım ve kuramlar arasında 

yararlanılan ve eğitimi olumlu biçimde yönlendiren niteliktedir. Öğrencilerde domi-

nant/baskın olan becerilerin bu kuramın ışığında keşfedilerek teşvik edilmesi, zayıf olanların 

ise geliştirilmesi eğitimin gelişmini tetikleyecektir. (Mokhtar, Majid ve Foo, 2008: 96). Çoklu 

Zeka Kuramı farklı perspektiften bakışa yol açtığı için diğer alanlarda olduğu gibi kütüphane-

cilik alanında da dikkate alınması gereken bir yaklaşımdır. 

May Ying Chau, (2006: 1) ―Connecting learning styles and multiple intelligences theo-

ries through learning strategies: an online tutorial for library instruction‖ adlı çalışmasında, 

Dunns‘ ın öğrenme stilleri ile Gardner‘ın çoklu zeka kuramının iki ayrı araştırma konusu ola-

rak algılansa da her ikisinin de birbirleriyle zıtlaşmadığını ve öğrenmeyi geliştirmek üzere 

beraber kullanılabileceğini önermektedir. Bu çalışma, öğrencilerin birbirinden farklı olan 

öğrenme stillerinin ve (çoklu zeka kuramının öngördüğü biçimde) kendine özgü çoklu 

zekalarının kütüphanecilik alanındaki araştırmalarda bütünleşik/entegre biçimde geliştirilme-

sine ilişkin bir sorgulama niteliğindedir. Öğretim yöntemlerinde, öğrencilerin farklı bilişsel 

düzeyleri de dikkate alındığında, geliştirilecek statejiler, öğrencilerin bilgileri uygulama, ana-

liz etme, sentezleme ve değerlendirme becerilerini desteklemek üzere birer deneysel araç 

sayılmaktadır. Tek başına bir stratejinin öğrenme stilleri farklı tüm bireylere uygun olmaması 
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nedeni ile çeşitli öğrenme kuramlarının incelenmesi ve birarada kullanılması olasıdır. Chau, 

(2006: 2) Dunn ile Gardner‘in ileri sürdüğü görüş ve stratejiler arasında anlamlı ilişkilendirme 

ve bağlantılarla ortak bir sistem oluşturulmasının yarar sağlayacağı görüşündedir.  

Howard Gardner‘ın Çoklu Zeka Kuramı (Theory of Multiple Intelligences) özellikle 

Kütüphane Bilimi (Library Science) literatüründe sıklıkla başvurulan ve kullanılan bir kuram 

olmuştur. Gardner, 1983 yılında ilk basımı yapılan çalışmasıyla yedi tür zeka olduğunu ileri 

sürmüştür. Bunlar: dilsel, mantıksal-matematiksel, müziksel, bedensel-kinestetik, uzamsal, 

kişiler arası sosyal ve içsel zekadır. Gardner, yedi özgün zekâya 1995 yılında sekizinci bir 

zeka türü olan doğa zekasını da ekleyerek, bu zeka türünün bireylerin, çevredeki bitki ve 

hayvanların türlerini fark ettiklerinde ve alt türleri sınıflandırabildiklerinde ortaya çıktığını 

ileri sürmüştür (Dalrymple, 2002: 261; Başaran, 2004: 12). Gardner, zekaya ilişkin kendisin-

den önce yaygın olan bireyin ya doğuştan zeki olduğu ya da olmadığı biçimindeki keskin, ge-

leneksel görüşün yanlışlığını, zekanın tek bir faktörle açıklanamayacağını ve çok sayıda bece-

riler içerdiğini ileri sürmesi ile tanınan bir araştırmacıdır. ―Sıfır Projesi‖ adlı bilişsel çalışma-

sında geliştirdiği bu kuramla, kalıtım yolu ile gelen zekanın değişebileceğini ve zekanın belli 

derecelerde öğrenilebileceğini savunmuştur. Gardner‘e göre zeka, bir bireyin, bir ya da birden 

çok kültürde değer bulan bir ürün ortaya koyabilme veya günlük ya da mesleki yaşamında 

karşılaştığı bir sorunu etkin ve verimli bir biçimde çözebilme becerisi olarak tanımlanabilir 

(Dalrymple, 2002: 261; Saban, 2000: 36). 

Serap Kurbanoğlu ve Buket Akkoyunlu (2008) tarafından Türkiye‘de Hacettepe Üni-

versitesi‘nde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri arasında 273 öğrenciye yönelik 

Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanarak uygulanan ve öğrenme stillerini belirlemeyi 

amaçlayan çalışmada elde edilen sonuçlar, bu öğrencilerin en çok özümseyen (% 50, 2) ve da-

ha sonra da ayrıştıran (% 24, 9) stillere sahip olduklarını göstermiştir. Araştırma yapılan 

sınıflara göre bazı farklılıklar olsa da özümseyen ve ayrıştıran öğrenme stillerinin en yoğun 

oranı (% 75) oluşturdukları saptanmıştır. Aynı çalışmada, ayrıştıran ve özümseyen öğrenme 

stillerine sahip bireylerin ortak yönünün, algılamada soyut kavramsallaştırmayı tercih etmele-

ri, bir diğer deyişle düşünerek öğrenmeleri; temel farklarının ise birinci grubun bilgiyi işleme 

aşamasında yansıtıcı gözlemi tercih etmesi, yani izleyerek öğrenmesi, ikinci grubun ise aynı 

süreçte aktif yaşantıyı tercih etmesi yani yaparak/uygulayarak öğrenmesi biçiminde olduğu 

sonucuna varılmıştır (Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2008: 304).  

Amerika Birleşik Devletleri‘nde devlet sektöründeki üniversite kütüphanelerinde ve 

teknik hizmetlerde çalışan 148 kütüphaneciye uygulanan aynı envanter çalışması (Kolb 

Öğrenme Stili) benzer eğilimin kütüphaneciler arasında da izlendiğini göstermiştir. (148 an-

ketten 8‘i eksik ya da kullanılamaz durumda döndüğü için değerlendirmeye alınmamıştır). Bu 

araştırmada da en yoğun oran, yine özümseyen (% 38, 6) ve onu izleyen ikinci yüksek oran ise 

ayrıştıran (% 27, 1) öğrenme stilidir. Bu sonuç kütüphanecilerin soyut kavramlaştırmaya 

ağırlıklı eğilimi olduğu gibi önemli, ortak bir durumu yansıtmaktadır (Choi, 1989: 694).  

Yine Amerika Birleşik Devletleri‘nde Amerikan Kütüphane Derneği‘nin (American Li-

brary Association: ALA) desteği ile 2000 yılında Öntest-Sontest yöntemi kullanılarak, 

çoğunluğu üniversite kütüphanelerinde çalışan (% 88, 0) 908 kütüphaneciye uygulanan (an-

ketlere dönüş oranı % 60, 5) bir kullanıcı araştırmasında, kütüphanecilerin öğrenme stilleri 
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hakkında farkındalığı ölçülmüş ve % 82, 0 gibi önemli bir oranının öğrenme stillerinden ha-

berdar olduğu saptanmıştır (Dalrymple, 2002: 265). Anketi yanıtlayanların % 70, 8 gibi 

yoğun oranı da öğrenme stili kuramlarının geçerliliğine inandıklarını ifade etmişlerdir (Bu 

oranın % 26, 4 kadarı ―çok geçerli‖, % 44, 4 kadarı da ―geçerli‖ biçiminde yanıt vermiştir) 

(Dalrymple, 2002: 267). Bu araştırma kütüphaneciler arasında öğrenme stillerinin ve bu 

bağlamdaki kuramların önemine ilişkin farkındalığın yüksek olduğunu göstermesi bakımın-

dan önemlidir. Ancak burada dikkati çeken en önemli sonuç % 18, 4 gibi görece küçük bir 

oranın öğrenme stillerini kütüphanecilik okullarında gördüklerini söylemesidir ki bu durum 

müfredatta/öğretim programında bu anlamda yeterli eğitimin uygulanmadığına işaret etmek-

tedir (Dalrymple, 2002: 270). 

Günümüzde, çağın olanaklarına paralel gelişen bilgisayar ve iletişim teknolojileri 

öğrenme stillerinde de etkiler oluşturmuştur. Örneğin E-Öğrenme ya da Elektronik Öğrenme 

(E-Learning) artık gerek kütüphaneciler arasında uygulama ortamları ve kullanıcıların 

eğitiminde, gerekse alana ilişkin eğitimde öğrencilere yönelik en yaygın kullanılan sistem du-

rumuna gelmiştir. Zaman ve mekan sınırının ortadan kalkması, sınıf ortamı ve ders saatleri ile 

sınırlı olan eğitimle karşılaştırıldığında, önemli avantajlar sağlamış; öğretimin yedi gün yir-

midört saate yayılabilmesine izin vermiştir. Ancak bu sistemin bir yandan da bireylerin 

sosyalleşmesini, öğretici ve öğrencinin birbirlerini yakından tanımasını engellemesi ve iletiş-

imleri sınırlandırması da dezavantajları biçiminde kabul edilmektedir. Tüm bu ayrıntılar de-

ğerlendirilerek, geleneksel/yüzyüze ve elektronik öğrenme stillerinin avantajlarının birleşti-

rilerek kullanıldığı ―hybrid learning‖ ya da ―blended learning‖ diye adlandırılan birleşik/ me-

lez veya harmanlanmış sistemler kullanılmaya başlanmıştır (Akkoyunlu ve Soylu, 2008: 183). 

Şüphesiz, kurumsal düzeyde, öğrenciler arasındaki öğrenme stillerinin farklılığını bilmek, es-

nek kurumsal stratejiler oluşturmaya yardımcı olacaktır. Öğrenme stillerinin farklılığını 

değerlendirmek, öğrenenin/öğrencinin neyi, nasıl algıladığını, öğrenme çevre ve koşullarına 

nasıl tepki verdiğini izlemeyi kolaylaştırarak, başarıya yardımcı olacaktır (Akkoyunlu ve Soy-

lu, 2008: 191). 

 

Bilgi Arama DavranıĢları ile Öğrenme Stillerinin ĠliĢkisi 

Özellikle öğrenci odaklı eğitim anlayışının öne çıktığı çevrelerde, öğrenme stili, öğren-

me sürecinin oldukça önemli bir ögesidir. Yapılan araştırmalar, kendilerine uygun koşulların 

oluşturulmadığı öğrenci gruplarına verilen eğitimin, bu koşullara uygun eğitimin verildiği 

gruplarla karşılaştırıldığında daha başarısız sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bilgi arama 

davranışları (information seeking behaviors) konusunda çalışan araştırmacılar, öğrenme stili-

nin eğitim sistemindeki yerini, bilgi arama davranışları ile yakından ilişkilendirmektedirler 

(Changthong, Manmart ve Vongprasert, 2014: 51). Ancak, yerli ve yabancı literature bakıldı-

ğında bilgi arama davranışı ile öğrenme stili arasında ilişki kuran araştırmaların henüz yeterli 

düzeyde olmadığı görülmektedir. Kanımızca, bilgi arama davranışı, aynı zamanda kişinin 

öğrenme stilinin de belirlendiği bir süreçtir. Yabancı literatürde de yerli literatürde olduğu gi-

bi, bilgi davranışının doğası ve köklerini farklı boyutları ile inceleyen pek çok yaklaşım bu-

lunmaktadır. Kütüphaneciler bilgi davranışlarını izleyerek kullanıcılarını daha iyi tanımak is-

terken, hükümet kurum ve kuruluşları da yeni araştırmaların sonuçlarının daha hızlı yayılması 
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amacıyla çeşitli bilim alanlarında çalışanların ve mühendislerin bilgiyi nasıl kullandıklarını 

saptamaya çalışmaktadır (Bates, 2010). Genel kaygı, bu bağlamda beceriler geliştirmeyi 

sağlama ve/veya kullanıcı eğilimlerini tanımaya odaklıdır. 1980‘li yılların bilgi hizmetlerinde 

sistem odaklı yaklaşımdan kullanıcı odaklı yaklaşıma geçiş sürecinde kullanıcı gereksinimle-

rini dikkate alanların öncülerinden olan Robert Taylor (1962) ―The Process of Asking Ques-

tions‖ başlıklı çalışması ile şekillendirdiği bir modelde genellikle kütüphane referans 

masasında resmi/formel biçimde oluşan ve dört aşamada gelişen (içgüdüsel, belirsiz, akılcı ve 

sorguya dönüşmüş) bilgi gereksiniminden doğan bilgi arama türüne odaklanarak faydacı bir 

yaklaşımla kullanıcının nabzını ölçmektedir. Bilgi arama davranışı, tıpkı öğrenme stilleri gibi 

yalnız çevresel koşullarla belirlenmemekte, doğuştan gelen bir takım özellikler de bu yapıları 

belirlemektedir. Piaget (1969, 1990), Erikson (1950, 1963, 1968), Vygotsky (1978, 1982), 

Baron-Cohen (1995), Spelke (1991) ve Locke (2006) gibi bilişsel gelişim alanındaki araştır-

macıların bu konuda hem birbirinden ayrılan hem de birbirine benzeyen çıkarımları olmakla 

beraber uzlaştıkları konu, insanın bebeklik evresinde bilgi davranışı geliştirmeye başladığı, 

keskin sınırlar oluşturmasa da belli yaşlarda belli algı ve becerilerin evrildiği yönündedir. So-

nuç olarak, zihinsel gelişim sürecinin bir bakıma evrensel nitelikli olduğu ancak çevresel et-

menler ve kültürler arası değişimin etkisi ile şekillenerek insanın tüm yaşamını etkilediği 

yaklaşımı ile bilgi davranışı sürecini açıklamaktadırlar. Bilgi arama davranışı, kütüphanecilik 

ve bilgi bilim alanında hem uygulamacılar hem de kuramcıları/akademisyenleri en fazla ilgi-

lendiren konu olup, alanın neredeyse bel kemiğini oluşturan bir konuma sahiptir. Çünkü bil-

ginin üretilmesi ve tüketilmesine işaret eden bu süreç (anılan süreç aynı zamanda dualist 

yapıdadır; üretim- tüketimi, tüketim de üretimi sürekli biçimlendirmektedir), en fazla, bu 

süreçte anahtar ve yönlendirici işlevi temel olan bu disiplin alanını ilgilendirmektedir. Bilgi 

arama davranışını doğru biçimde yönetmek, yönlendirmek, aynı zamanda ilişkili eğitimin 

doğru argümanlara dayanarak programlanıp planlanmasını gerektirir. Böyle bakıldığında da 

bilgi arama davranışlarının aynı zamanda bireylerin farklı özelliklerine dayanan öğrenme stil-

leri ile de önemli ölçüde etkileştiği anlaşılmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Her birey, fiziksel, bilişsel, ruhsal, kalıtımsal, toplumsal ve benzeri özellikleri ile 

diğerinden farklı yapı ve nitelikler taşımaktadır. Öğretim sorumluluğunu almış kişilerin 

görece küçük ya da büyük gruplar halindeki kitlelere eğitim/ders verdiği ortamlarda, şüphesiz 

bu farklılıkları gözeterek eğitim plan ve programları belirlemek kolay değildir. Bununla bera-

ber, eğitim sürecindeki bireyin, bireysel, kendine özgü özelliklerini dikkate almadan, kitlelere 

tek tip/bir örnek biçiminde verilen eğitim ile kullanılan yöntem ve araçlar, hepsini aynı kalıba 

yerleştirmek gibi bir yanlış uygulama olacaktır. Öğrenme stilleri, bireylerin başarılarını etki-

leyen karakteristik özellikleri olduğundan, bu stillerinin bilinmesi, öğrencilere ilişkin ön yargı 

geliştirmeyi de engelleyecek; örneğin öğrencinin tembel diye nitelenmesinin nedeninin, aslın-

da yalnızca kendi stiline ilişkin farkındalığının olmadığı ve/veya bunun eğitimciler tarafından 

bilinmemesi, gözden kaçması olduğu anlaşılacaktır.  

Bu çalışma, öğrenme stillerine ilişkin yabancı ve yerli literatürde, özellikle eğitim disip-

lini ve alanında, kuramsal/araştırma düzeyinde bir farkındalık olduğunu göstermiştir. Benzer 
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farkındalığın, özellikle yabancı literature bakıldığında, kütüphanecilik alanında da olduğu 

görülmektedir. Ancak, konunun önemine ilişkin bir uzlaşma olmasına karşın, uygulamada ve 

öğretim programlarında bu konunun yeterince ele alınmadığı izlenimi edinilmiştir.  

Türkiye‘de üni 

versitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi eğitim öğretim programlarında öğrenme stillerine 

dayalı bir eğitimin yapılıp yapılmadığı, yapılıyorsa ne ölçüde yapıldığı, öğrenme stilleri konu-

sunda kütüphanecilerin, öğrencilerin ve akademisyenlerin farkındalığının ne olduğu ve bu ko-

nuya nasıl yaklaştıkları gibi konularda araştırmalar yapılmasına gereksinim vardır. Bu, hem 

kütüphanecilerin kullanıcı odaklı anlayışlarına ve kullanıcı eğitimlerine ışık tutacak, hem de 

bu alanda eğitim veren kurumlarda öğrencilerin daha etkin biçimde desteklenmesine ve 

başarısına yardımcı olacaktır. 
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THE POSITION AND IMPORTANCE OF LEARNING STYLES IN  

THE PROCESS OF EDUCATION: LIBRARIANSHIP AREA 

 
Abstract 
“Learning styles” are especially considered as an important factor in student/learner 

centered education systems. The term indicates that for each individual, different ways of 
education or studying might be effective. The diversity and differences must be taken into con-
sideration in order to encourage students and support their educational process. The aim of 
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the study is to discuss the position and importance of learning style models and other related 
approaches on a theoretical ground within the context of librarianship area and the process 
of information and records management education. 

 
Keywords: Learning styles, learning theories, information-seeking behaviors, Gardner's 

Theory of Multiple Intelligences, Kolb's Learning Style, librarianship, information and 
records management education. 

 
Summary 
During an education period, approaches that uniform all students and ignore individual 

differences cause both their failure and depersonalization. The term “learning styles” indi-
cates that for each individual, different ways of education or studying might be efficient. It is 
among the elements essential for education systems that are student-oriented or that really 
aim to be efficient for students. In societies where a great number of people are educated, al-
though it is not possible to improve strategies in accordance with each individual‟s tendency; 
ignoring all of these tendencies might cause a complete failure, therefore the determination of 
common interests with the help of user reports might improve these systems. In the study, the 
position and importance of learning styles and other related approaches on a theoretical 
ground within the context of librarianship area and the process of information and records 
management education are discussed and suggestions related to the issue are put forward.  
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BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ BÖLÜMLERĠNDE AKTĠF EĞĠTĠM: 

MODEL ÖNERĠSĠ 

          

          “İşitirsem unuturum, görürsem  

hatırlarım, yaparsam anlarım” 

 

 Konfüçyüs 

Öz: 

Kütüphanecilik ve arşivcilik eğitiminin ağırlıklı olarak kurama dayalı verilmesi ve uy-

gulama alanında boşluk bulunması önemli bir sorundur. Yalnızca genellikle yaz dönemlerin-

de uygulanan staj programları ile birlikte bu eğitimin desteklenmesi ise yeterli görülmemekte; 

öğrencilerin uygulama konusunda bilgi ve deneyimlerinin gelişimini sağlayamamaktadır. Bu 

alanlarda yer alan teknik hizmetlerin karmaşık ve çok yönlü yapısı, bu meslek gruplarının 

eğitiminin yalnız kuramla değil uygulama ile de önemli ölçüde desteklenmesini gerektirmek-

tedir. Bu kaygılardan yola çıkılarak hazırlanan bu çalışmada, uygulamalı eğitim ile ilgili bir 

model önerisi ve bu modele ilişkin açıklamalar yapılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Eğitim, aktif eğitim, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi, arşiv-

cilik.  

 

GĠRĠġ 

Eğitim sisteminin ezberciliği tetikleyen yapısı en fazla eleştiri alan yönüdür. Bu siste-

min ortaya koyduğu sonuç, öğrencilerin salt sınıfını geçme kaygısı ile derslerde verilenleri ez-

berleme alışkanlığı edinmeleri ve bu eğilimi yaşamlarının diğer pratik alanlarına da yaymala-

rıdır. Anılan sisteminin en büyük zararı öğrenilen bilgilerin çok çabuk ve kolay bir biçimde 

unutulmasıdır. Oysa bilginin/bilgilerin belleklere statik biçimde yerleştirilmesi o bilgi/ bilgile-

rin çabuk aşınıp kaybolmasına yol açarken; düşünme, sorgulama, anlama yoluyla edinilen, bir 

başka deyişle içselleştirilen bilgiler, öğrenme eylemini de bir ödevden çok keyif ve yaşam 

biçimi haline dönüştürmektedir. Ayrıca, ezberciliğe dayanan bir sistem, her şeyden önce öğ-

rencilerin kişiliğinin sağlıklı biçimde gelişimini de engelleyen, zedeleyen bir sürece yol aç-

maktadır. Ezberci eğitim sisteminin üniversite düzeyine dek taşınmasının en önemli nedeni ilk 

ve orta öğretimdeki eğitim sisteminin böyle bir yapıda olmasıdır.  
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Bu sistemden gelen ve sistemin biçimlendirdiği ezberci yapı ile alışkanlıkları edinen öğ-

rencilerin büyük bir çoğunluğu, kendi çabaları ile bir takım şeyleri öğrenmekten uzak dur-

maktadırlar. Bu kişiler meslek yaşamlarına başladıklarında çalıştıkları kurumlarda sorumlu-

luklarını yürütmekte daha da zorlanmakta ve mutsuz olmaktadırlar. Kuram çerçevesinde veri-

lenlerin pratikle örtüştürülmesi ayrı bir formasyon ve çaba gerektirdiğinden, bu anlamda yaşa-

nan sorunlar kat kat fazlalaşmaktadır.  

Türkiye‘de üniversite düzeyinde kütüphanecilik (yeni adı ile bilgi ve belge yönetimi) 

bölümlerinde verilen eğitime ilişkin sorunların bu çerçevede irdelenmesinden önce, bu eği-

time ilişkin genel ve tarihsel bir bilgi vermek yararlı olacaktır.  

 

GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE KÜTÜPHANECĠLĠK VE ARġĠVCĠLĠK EĞĠTĠMĠ 

Kütüphanecilik Eğitimi 

Ülkemizde kütüphanecilik eğitiminin verilmeye başlanması Dewey ve Hamit Zübeyr 

Koşay‘ın kütüphanecilik eğitimi üzerine hazırlamış olduğu raporlara dayanmaktadır. Bu ra-

porlar kütüphaneciliğin gerekliliği, kütüphane okullarının açılmasının önemi ve kütüphaneci-

lik mesleğinin ülkemize kazandırılması üzerinde durmaktadır. Dewey‘ in raporunda dile getir-

miş olduğu kütüphanecilik eğitimi için yurtdışına öğrenci gönderilmesi fikri benimsenmiş ve 

kabul görmüştür. Bunun ardından öncelikle Fehmi Ethem Karatay ve onun arkasından Adnan 

Ötüken ile birlikte 3 kişi kütüphanecilik eğitimi almak üzere yurtdışına gönderilmişlerdir. 

Yurtdışından döndükten sonra bu kişilerin ilk işleri kütüphanecilik kursları açmak olmuştur. 

Açılan bu kurslarda kütüphanecilik eğitiminin temelleri atılmıştır. (Çakın, 2005). 

Ankara‘da Adnan Ötüken tarafından yürütülen kurslar başarı ve ilgi ile sonuçlanmıştır. 

Bunun sonucunda ise 1952 yılında Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi 

(DTCF) bünyesinde seçmeli ders olarak kütüphanecilik dersleri verilmeye başlanmıştır. Bu 

adımın arkasından atılan yeni adım ise kütüphanecilik kürsüsünün oluşturulması ve üniversite 

bünyesinde ilk kütüphanecilik bölümünün açılması olmuştur (Çakın, 2005). 

Ülkemizde açılan ilk kütüphanecilik bölümü olan DTCF kütüphanecilik bölümünde o 

dönemde aşağıdaki dersler verilmiştir; 

 Kütüphaneciliğe giriş, kütüphane malzemesinin çeşitleri ve organizasyonu, 

 Matbaa, kitap ve kütüphanenin tarihçesi, kitaplardan ve kütüphanelerden istifade, 

 Kütüphanenin sevk ve idaresi 

 Bibliyografya nazariyatı, bibliyografya ve müracaat eserleri 

 Fiş çıkarma 

 Kataloğa geçirme: alfabetik ve sistematik 

 Yazma eserlerin tasnifine ait metotlar 

 Periyodikler ve seri eserler 

 Çocuk Edebiyatı 

 Okul kütüphaneleri: teşkilat ve idareleri 

 Fen ve teknik kütüphaneleri 

 Üniversite ve araştırma kütüphaneleri 

 Yazma eserler kütüphaneleri: teşkilat ve idareleri 
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 Halk kütüphaneleri (Çakın, 2005). 

Ankara Üniversitesinin ardından 1964 yılında İstanbul Üniversitesinde de kütüphaneci-

lik kürsüsü kurulmuş ve ilk öğrencilerini almıştır. Bölüm, Hacettepe Üniversitesi‘nde ise ―Kü-

tüphanecilik ve Dokümantsyon Enstitüsü” adı altında 1972 yılında kurulmuştur. Türkiye‘deki 

üniversitelerde kütüphanecilik/ arşivcilik/dokümantasyon-enformasyon anabilim dallarında 

verilmiş olan eğitimler, 2002 yılında isim ve içerik değişikliği ile yenilenmiştir. 2002 yılında 

anabilim dalları ―Bilgi ve Belge Yönetimi” başlığı altında birleştirilmiştir. Bölümlerin lisans 

ders programları incelendiğinde kısmen de olsa getirilmiş olan yenilikler göze çarpmaktadır. 

Bu gelişmeden on yıl kadar sonra, Hacettepe Üniversitesi 2011/2012 eğitim öğretim döne-

minde uygulamaya konulmuş olan lisans ders programı incelendiğinde uygulamaya yönelik 

derslere ağırlık verilmeye başlandığı, öğrencilerin ilgi duydukları alanlara yönelebilmeleri 

için daha fazla olanak sunulduğu izlenmiştir. Fakat bu yeni programın ülke çapında tüm BBY 

(Bilgi ve Belge Yönetimi) bölümlerinde uygulamaya konulabilmesi için, her birinde gerekli 

alt yapı, araç gereç, donanım ve olanakların hazırlanması gerekliliği ön plana çıkmıştır. 

 

ArĢivcilik Eğitimi 

Tarihte ilk yazının kullanılmaya başlanmasının ardından kil tabletler, papirüs ve parşö-

men gibi araçlar, daha sonra da kağıtlar üzerinde belgeler üretilmeye başlanmıştır. Üretilen 

belgelerin saklanması ve daha sonra kullanımı belgeler çoğaldıkça zorlaşmıştır. Bunun sonu-

cu olarak arşivler oluşturularak arşivleme yöntem ve teknikleri geliştirilmeye başlanmıştır. 

Geliştirilen bu yöntem ve tekniklerin arşivlerde çalışacak kişilere öğretilmesi konusu devreye 

girdiğinde ise arşivcilik eğitimi konusu gündeme gelmiştir. Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya 

ve İngiltere gibi arşivcilik konusunda ileri ülkelerde arşivcilik eğitimi de uygulanmaya baş-

lanmıştır ( Rukancı, 2000).  

Lajos Fekete ‗nin ülkemize gelmesi ile birlikte arşivcilik eğitimi konusunda gelişmeler 

olmuştur. 1936-37 yılları arasında Provenans Sistemi‘
1
ni ülkemize getiren Macar arşivist La-

jos Fekete olmuştur. Ayrıca Fekete, Başbanlık Arşivi ve Topkapı Müzesi arşivi çalışanlarına 

eğitim vermiş, Ankara‘da konferanslar düzenleyerek, bu konuda raporlar hazırlamıştır 

(Odabaş, 2004). Fekete‘nin yapmış olduğu bu çalışmalar arşivcilik eğitiminin başlamasının 

temellerini oluşturmaktadır.     

Fekete dışında yurtdışına kütüphanecilik eğitimi görmeye giden Adnan Ötüken‘in An-

kara‘da vermiş olduğu kütüphanecilik kurslarında arşiv derslerine de yer verilmiştir. Bu bağ-

lamda Adnan Ötüken‘in vermiş olduğu derslere bakacak olursak; 

 Arşivin ne olduğu ve gayesi 

 Arşivin diğer ilimlerle münasebeti 

 Arşiv tasnifleri 

 Türk arşivi ve hususiyetleri 

 Arşiv tarihine umumi bir bakış 

 Modern arşiv telakkisi 

                                                 
1
 Organik Yöntem (Provenans): Aynı kaynak, köken veya menşe sahip belgelerin, başka bir kaynağa sahip 

olanlarla karıştırılmaması gerektiğini öngören temel ilkedir (Özdemirci, Torunlar ve Saraç, 2009).  
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 Dünyanın en meşhur arşivleri (Çakın, 2005). 

Adnan Ötüken tarafından verilen bu dersler arşivcilik eğitiminin ilk temellerini oluştur-

maktadır. Üniversite düzeyinde ilk arşivcilik eğitimi kütüphanecilik bölümlerinin kurulması 

ile birlikte başlamıştır. Fakat 1987 yılında Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi bün-

yesinde açılan bölüm, ―Arşivcilik Bölümü” adı altında eğitim vermeye başlayan ilk bölümdür 

(Kartal, 2007). Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul üniversitesinde açılan 

kütüphanecilik bölümleri ağırlıklı olarak kütüphanecilik eğitimi vermenin yanında arşivcilik 

konusunda da eğitim vermektedir. Marmara Üniversitesinde açılan arşivcilik bölümü ise ülke 

çapında ― Arşivcilik‖ adı altında açılan ilk bölüm olma özelliğini taşımaktadır.  

Kütüphanecilik kavram ve anlayışında dünyada ve Türkiye‘deki değişim ve gelişmeler 

bölüm yetkililerinin eğitim programlarını günün koşullarına uydurma çalışmaları ivme kazan-

dığı zaman, 1996 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği'nin öncülüğünde üç bölümün Bölüm 

ve Anabilim Dalı Başkanları ile emekli öğretim üyeleri bir araya gelerek seri toplantılar yap-

mışlardır. Bu toplantıların amacı, yeni bin yılda Kütüphanecilik bölümlerinin geleceğini tar-

tışmak ve verilen eğitimin daha da iyiye götürülmesi için öğretim üyelerinin ortak çalışmala-

rını sağlamaktır. Bu toplantıların sonucunda bölüm adlarının; anabilim dallarının birleş-

tirilmesi ve yeni ders programlarının oluşturulması yolunda adımlar atılması kararlaştırılmıştır 

(Atılgan, 1999). Tüm bu çabalar sonucunda pek çok girişim söz konusu olmuş, daha önce de 

vurgulandığı gibi, 2002 yılında Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanan kanunla birlikte 

arşivcilik ve kütüphanecilik bölümleri tek çatı altında birleşerek ―Bilgi ve Belge Yönetimi‖ 

adını almıştır (Kartal, 2007).  Bu bölümlerden mezun olan bireylerin hem kütüphanecilik hem 

de arşivcilik konusunda uzman oldukları varsayılmakta ve bu kişiler her iki meslek kolunda 

da iş tercihi yapabilmektedirler.  

 

Geleneksel Öğrenme ve Aktif Öğrenme 

Pozitivist paradigmaya dayanan nesnelci anlayış bağlamında bilgi, öğrenme ve gerçek-

lik pozitivist ötesi paradigmada öznelci bakış açısına indirgenmektedir. Yapılandırmacılık, 

pozitivist anlayışı reddederk bilgi ve öğrenmeyi Kant‘ın ileri sürdüğü gibi özneler arası 

etkileşimlere dayandırmaktadır. Yapılandırmacılıkta bilgi, kişiden bağımsız değildir; duruma 

özgü, bağlamsal ve bireysel anlamlara dayanmaktadır. bunun sonucu olarak, bireysel anlamlar 

diğerlerine olduğu gibi kalıplanmış olarak aktarılamaz. Bilgi dıştaki somut dünyanın 

―içselleştirilmiş öznel temsili‖ biçiminde algılanmaktadır. Yani, bilginin oluşumu için bireyle-

rin nesneler üzerinde işlemler yapması, etkileşimler geçirmesi ve ortaya çıkan anlamları 

yorumlaması beklenmektedir. Bu çerçevede öğrenme esnek zaman dilimlerinde, gerçek 

yaşam durumlarında ve bağlam merkezli yaşantılarla anlam kazanan özgün ilişkiler ve 

bağlantılarla zenginleşen, çok değişkenli, holografik bir olgu olarak görülmektedir (Akınoğlu, 

2005). Eğitim bilimlerine farklı bakış açıları kazandıran yapısalcılık Jean Piaget‘in (1995) 

tanımı ile ―bir yöntemdir, bir öğreti değildir, ancak öğretisel sonuçları çok olmuştur. Bir 

yöntem olduğundan uygulanabilirliği kısıtlıdır ve verimliliğinden dolayı başka yöntemlerle 

birleştirilmiştir‖. Bu kuram, öğrencinin hem sınıf içinde hem de sınıf dışında aktif katılımını 

gerektirir.Öğrenme sürecinde öğrenci sorumluluk almanın ve karar verme sürecine katılmanın 

önemini algılamaktadır. Her birey, anlamı, kendi içsel yapısında, yaşadığı deneyimler, yaptığı 
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gözlemler ve mantıksal düşünme süreçlerinin etkileşiminden geçirerek yapılandırır. Öğrenme 

bilişsel olduğu kadar sosyal bir süreçtir (Akınoğlu, 2005).  

Geleneksel öğrenme yöntemi, genelde örgün eğitim kurumlarında kullanılan öğrenme 

yöntemlerindendir. Geleneksel öğrenmede öğretmen öğretici ve etkin konumda; öğrenci ise 

edilgen, pasif, öğrenen konumdadır. Geleneksel öğrenmede öğretmen ve öğrenci arasında ye-

terli düzeyde iletişim ve etkileşim bulunmamaktadır (Kalem ve Fer, 2003). Öğrencilere 

öğretilmek istenen bilginin direk biçimde öğrenciye verilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, 

geleneksel yöntem ezberci eğitim sistemi olarak karşımıza çıkar. Aktif öğrenme; öğrenene 

öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili karar alma olanaklarının verildiği ve öğrencinin 

öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme süreci biçiminde 

tanımlanmaktadır. Burada vurgulanan nokta, öğrencinin ilgili kararlar alması ve düşünmenin 

aktifleştirilmesidir. Aktif öğrenme anlayışına göre öğrenmenin nasıl gerçekleştirileceği, ne 

kadar öğrenildiği ve öğrenmeyle ilgili eksiklerin neler olduğu gibi kararları öğrenenin kendisi 

almalıdır. Gereksinim duyduğu zaman öğretenden yardım isteyebilir, ancak bu konuda 

düşünmesi ve sorumluluk alması gereken kişinin kendisi öğrenendir. İnsanlar bunu yapabile-

cek kapasiteye sahiptirler. Araştırmalar da bu görüşü desteklemektedir. Örneğin, etkilice 

öğrenen deneklerin ne zaman stratejik davrandıklarının ne zaman davranmadıklarının farkında 

oldukları ortaya çıkarılmıştır (Garner, 1990). 

1970‘li yıllara kadar eğitim öğretim uygulamalarında baskın olan davranışçılık akımı 

öğrenenin edilgin ve alıcı olduğu varsayımından hareketle gelişim göstermiştir. Geleneksel 

yaklaşımın uygulandığı öğrenme-öğretme ortamlarında eğitim; ödül, ceza, pekiştirme vb. Et-

kenleriyle gerçekleştirilmeye çalışılmakta, her şeyin öğreten tarafından belirlendiği, sunul-

duğu ve denetlendiği bir ortam oluşturulmaktadır. Bu durum şüphesiz zaman zaman eleştirile-

re yol açmıştır. Örneğin, Rousseau, Pestalozzi, Dewey gibi yazarlar geleneksel öğrenme ve 

öğretme anlayışına karşı çıkmışlar, geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrencilerin doğal öğ-

renme yetilerini gerilettiğini, onları pasif duruma getirdiğini, düşünmelerini, sorgulamalarını 

engellediğini ileri sürmüşlerdir. Bu görüşlerden yola çıkarak, bugünkü aktif öğrenme modeli-

nin temelinde yer alan; bilginin hazır olarak aktarılmaması, öğrencinin süreçte aktif olması 

vb. önerileri getirmişlerdir. Böyle bir modelin geliştirilmesi davranışçılık‘tan bilişselciliğe 

geçiş süresinin hızlandığı 1970‘lerden sonra söz konusu olmuştur. Bu tarihten sonra aktif öğ-

renme modeli kendini göstermiş, aktif öğrenme anlayışına yeni kavramlar yüklenmiş, temel 

düşüncelerine ilişkin kanıtlar elde edilmiş ve bu düşüncelerin sınıf ortamında uygulanmasına 

elverişli öğretim teknikleri geliştirilmiştir (Açıkgöz, 2007). Aktif öğrenme modelini gelenek-

sel yöntem ile yaklaşımlardan ayıran en önemli özelliği, öğretmen ve özellikle de öğrencilere 

verilen rollerdir. Geleneksel eğitimde öğretmen, sınıfın önünde duran, otorite kaynağı, bilgi 

aktarıcı olarak görülen, öğrenme sürecinin tüm sorumluluğunu taşıyan bir kişiyken; aktif öğ-

renme modelinin uygulandığı eğitim sisteminde öğretmen, süreci kolaylaştırıcı bir kılavuz iş-

levi görmektedir (Talaz, 2013). 

Aktif öğrenmede öğrenciler etkileşim içerisindedir. Öğretmen, öğretici olmaktan çok 

öğrenmeye rehberlik eden kişi konumuna gelmektedir. Geleneksel öğrenmenin tersine aktif 

öğrenmede, öğrenme hedefi, öğrenilen becerilerin geliştirilmesine dayanmaktadır (Kalem ve 

Fer, 2003). Aktif öğrenmede öğrenilen bilgiler pekiştirilerek öğrencilerde kalıcı bilgi oluştu-
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rulmasına çaba harcanmaktadır. Aktif öğrenme sürecinde öğrenciler teknik, yöntem, strateji 

ve materyal kullanabilmektedirler (Kalem ve Fer, 2003). Bu yöntem, teknik ve materyaller, 

öğrencilerin, öğrendikleri konularla ilgili bilgi birikimi ve kültürlerinin artmalarını sağlamak-

tadır.  

Aktif öğrenme sürecinde öğrenciye göre daha pasif olan öğretmen, ders öncesinde aktif 

durumdadır. Ders öncesinde, ders için gerekli materyalleri ve dersin planını hazırlayan 

öğretmen, ders sırasında öğrencinin öne çıkmasını sağlamakta; pasifleşmektedir (Kalem ve 

Fer, 2003). Öğretmenin derse girmeden önce dersin seyri ve materyallerin kullanımı konu-

sunda bir model geliştirmesi gerekmektedir. Bu sayede dersin gidişatını belirleyen öğretmen, 

öğrencilere ders konusunda rehberlik yapmak durumunda, öğrenciler ise kendi çabaları ile 

dersi öğrenmektedirler.  

 

BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ BÖLÜMLERĠNDE AKTĠF ÖĞRENME 

Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) bölümlerinin Teknik Hizmetler sınıfına alınması artık 

bu mesleğin teknik ağırlıklı yönünün öne çıkarıldığını ve uygulama sürecinde bazı yöntem ve 

teknikler kullanıldığına işaret etmektedir. BBY bölümlerinde günümüzde uygulanan program-

lar kuramsal bilgi düzeyinde kalmaktadır. Kuramsal düzeyde kalan bu bilgilerin, yaz dönem-

lerinde uygulanan staj programları ile pekiştirilmesi; öğrencilerin aktif olarak, uygulamalı bir 

şekilde kendilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Ancak, bu staj programları üniversitelere 

göre farklılık göstermektedir. Bazı üniversiteler staj süresini iki ayrı yaz döneminde zorunlu 

tutarken, bazıları ise staj dönemini tek yaz döneminde zorunlu tutmaktadır. Bu da mezun olan 

öğrencilerin eş değer bilgi birikimlerine sahip olmamalarına neden olmaktadır.  

Her kurumda olmamakla birlikte genel olarak kurumlarda öğrenciler staj için gittikleri 

kurumlarda meslekle ilgili olan işlerde değil de daha çok önemsiz işlerde çalıştırılmaktadırlar 

(Varol, 2003). Bu da öğrencilerin hem mesleğe bakış açılarını hem de mesleği öğrenmede uy-

gulama evresini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple öğrencilerin mezun olmadan önce 

bizzat öğretmenlerinin/öğretim elemanlarının eşliğinde, kütüphanede uygulama yaparak mes-

leğin gereklerini öğrenmeleri, onları gelecekte karşılaşacakları sorunlardan koruyacak hem de 

kendilerini mesleğe daha hazır hissetmelerini sağlayarak, kendilerine güven duymalarını sağ-

layacaktır. Ayrıca unutulmamalıdır ki bir işi bildiğinizden emin olarak yapıyorsanız o işi daha 

da severek yaparsınız, fakat daha önce hiç uygulama yapmamışsanız, oluşacak tereddütleri-

nizden ötürü yaptığınız işe karşı daha verimsiz çalışırsınız.  

Oya Gürdal makalesinde öğrenme yöntemlerini şu başlıklarda sınıflamıştır; 

 Konferanslar 

 Seminerler 

 Az öğrencili tartışma dersleri 

 Uygulamalı çalışma  

 Alan çalışması 

 Sorunlara yönelik çalışmalar 

 İş dağılımı 

 Sözel sınav 

 Yazılı sınav (Gürdal, 1990). 
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Gürdal‘ın (1990) çalışmasında, kütüphanecilik eğitiminde alan araştırmasının çok 

önemli olduğu vurgulanmakta ve bilgi merkezleri hakkında bilgilerin kuramsal düzeyde kal-

mayıp, bu merkezlerin gezilip görülmesinin, yerinde incelenmesinin gereği öne çıkarılmakta-

dır (Gürdal, 1990 ). Alan çalışması da uygulama araştırmasının bir önceki safhası olarak gö-

zükmektedir; çünkü bilgi merkezlerini tanımayan bir öğrenci, bilgi merkezinde uygulama ya-

pamaz.  

Kütüphanecilik bölümlerinin çoğalması konusunda bir konuşmasında Osman Ersoy 

kütüphanecilik eğitimi ile ilgili şu sözleri dile getirmiştir ―Kütüphanecilik uygulama yapmayı 

gerektirir. Kimya öğrencisi için nasıl iyi laboratuar, tıp öğrencisi için tam teşkilatlı hasta-

neler gerekiyorsa, kütüphanecilik kürsüsünün kurulacağı yerlerde tam teşkilatlı kütüphaneler 

gereklidir‖ (Çakın, 2005). Ersoy burada kütüphanecilik yani günümüzde Bilgi ve Belge 

Yönetimi bölümü öğrencilerinin uygulama yapmaları gerekliliğini vurgulamıştır. Bu gerek-

liliği, kimya öğrencisinin laboratuarda uygulama yapmadan kendini geliştiremeyeceği gerçeği 

ile eş değer görmüştür.  

 

BĠR AKTĠF EĞĠTĠM MODEL ÖNERĠSĠ: TEMSĠLĠ  

KÜTÜPHANE/BĠLGĠ MERKEZĠ 

Kütüphanecilik sadece kuramsal değil aynı zamanda uygulamalara gereksinim duyulan 

bir alandır. Kütüphanecilik/Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinden mezun olan bireyler 

günümüzde artık teknik hizmetler sınıfında yer almaktadır. Bu da demektir ki teknik yönü 

önemli olan bir meslektir ve uygulamalar yapılmaksızın salt kuramsal olarak işlevselliği söz 

konusu olamaz. Böyle bakıldığında, bu alanın mezunu olan bireyler staj dışında acaba ne 

kadar mesleğini bilmekte ve uygulayabilmektedir? 2003 yılında Türk Kütüphaneciliği 

Dergisi‘nin Okuyucu Mektupları bölümüne gönderilen ve bir dördüncü sınıf öğrencisine ait 

olan ifadeler bu anlamda çok dikkat çekicidir. Öğrenci, staj yapılan kurumların çoğunluğunun 

stajyer öğrencileri kendi işlerini yaptıracak, angarya işleri yükleyecek bir kişi olarak 

gördüklerini ileri sürmüştür. Stajyer öğrencilere bir meslektaş gözüyle bakılmamakta ve 

onlara işlerinin gerekleri öğretilmemektedir. Hatta birçok kurumda stajyer öğrencilerin 

gelmesi dört gözle beklenmekte ve işler onlar için biriktirilmektedir. Öğrencilerin ne kadar 

uygulama yaptığı orana paralel biçimde mesleği öğrenmesi söz konusu olsa bile 

unutulmamalıdır ki öncelikle öğrencilere işler konusunda eğitim verilip sonrasında 

kendilerinden uygulama talep edilmesi sağlıklı olan yoldur. Ayrıca yaptırılan bu uygulamalar 

öğrencilere işin gereklerini öğretmek amacıyla değil de sadece kendi iş yüklerinden 

kurtulmayı amaçlayan personel tarafından, içinde iyi niyet barındırmaksızın yapılan 

girişimlerdir.  

Özetlemek gerekirse, ülkemizde Kütüphanecilik bölümlerinde uygulanan öğretim 

modelinde daha çok öğreticinin aktif, öğrencinin pasif konumda olması; öğrencinin geldiği ilk 

ve orta öğretim kurumlarında da ağırlıklı olarak davranışçı yaklaşım geleneğinin izini taşıyan 

bir sistemin hakimiyeti, öğreticinin ilettiği düzeydeki bilgiyle yetinen, onu sorgulamayan ya 

da sorgulamaya yönlendirilmeyen bir öğrenci profili ortaya koymuştur. Buna bir de genellikle 

disiplin alanının uygulama gerektiren alanlarında dahi kuramsal açıklamalarla yetinilen; 
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uygulamaların yalnızca adet yerini bulsun diye staj ayağını yaşama geçiren politikalar 

eklendiğinde aktif öğrenme eğiliminin eksikliği iyice göze çarpmaktadır.  

Bu sorunlardan yola çıkılarak, öğrencilerin mezun olmadan, ders dönemleri sürecinde 

kuramsal bilgileri aldıkları dersleri bizzat kütüphane(ler)de ve/veya onlar için ayrılmış olan, 

tamamen temsili ortamlarda uygulamalı olarak pekiştirmesinin yararlı olacağı düşünülmekte-

dir. Aktif öğrenim odaklı alternatif bir model biçiminde geliştirdiğimiz öneriler kütüphanenin 

temel iki ana hizmet dalı olan ―Teknik Hizmetler‖ ve ―Kullanıcı Hizmetleri‖ boyutunda 

ayrıntılı olarak aşağıdaki gibi planlanmıştır:  

1- Teknik Hizmetler 

 Seçim: Süreli yayın, kitap, danışma kaynakları, elektronik kaynak ve benzeri tüm 

materyallerin seçimi ile ilgili kuramsal bilgiyi ders sırasında alan öğrenci, eş zamanlı olarak 

bu seçim sürecine uygulama için organize edilmiş temsili kütüphanede katılacaktır. Sorumlu 

öğretim elemanlarının kılavuzluğunda, basılı ya da elektronik ortamda bulunan söz konusu bu 

kaynakların öğretmen ve öğrenci etkileşimi sağlanacak; öğrencilerin sürece aktif katılımı, 

inisiyatifi, söz hakkı tanınacak, görüşleri alınacaktır.  

 Sağlama: Seçim konusu işlenirken, seçimi yapılan yayınların sağlanmasına ilişkin 

süreçte de benzer politika uygulanacak; kuramsal bilginin verilmesinin hemen ardından, öğ-

rencinin bunu izleyen işlem ve prosedürleri yaşayarak öğrenmesi için, temsili sağlama işlemi 

yapılacaktır. Seçilen yayınlar, gerçek bir yayın evinden isteniyormuş gibi gerekli evrakların 

hazırlanma aşamaları bir bir izlenerek, (sözde) gelen yayınların geldikten sonraki işlemleri de 

yapılacak ve kitap sınıflama ve kataloglama işlemlerine hazır duruma getirilecektir. 

 Kataloglama: Öğrencilerin geleneksel kataloglama sistemlerini bilmesi ve uygula-

yabilmesi, kullanılan güncel sistemleri kavrayabilmesi bakımından önem taşımaktadır. Her 

öğrenci kuramsal bilgileri aldıktan sonra geleneksel kart kataloglarda katalog kaydı oluştura-

cak, ayrıca bilgisayar (Online Public Access Catalog: OPAC) ortamında da programlar aracı-

lığıyla bu kaydın yapılması sürecine katılacaktır. 

 Sınıflama: Gerek, Dewey Sınıflama Sistemi, gerekse Library of Congress (LC) Sınıf-

lama Sistemi, hem basılı versiyonları ile hem de elektronik ortamda kütüphanede hazır du-

rumda bulundurulacak; öğrenciler bu yayınların hem basılı kopyalarından yararlanabilecek 

hem de elektronik ortamda kullanarak kitaplara yer numarası verebileceklerdir. Sınıflama işle-

mi sırasında öğrenciler kolayca sökülebilen yapışkanlı eitketler kullanarak kitapların sırt kıs-

mına yer numaralarını yapıştıracaklardır. Maliyet etkin bir sistemin yaşama geçirilmesi için, 

bu kaynak ve araçların daha sonraki dönemde gelecek öğrencilerin kullanımını da sağlayacak 

biçimde organize edilmesi önemlidir. Bu nedenle örneğin dosya kağıtlarının kullanılması ki-

tapların iç kapağı gibi tasarlanarak, bütün işlemlerin bu kağıtlar üzerinde yapılması sağlanabi-

liryda yapılacaktır. Bu da hocaların öğrencileri uygulamada değerlendirmeleri açısından bir 

olanak sağlamaktadır. 

 Raf Düzeni: Sınıflanan kitaplar raflara öğrenciler tarafından yerleştirilecektir.  

2- Kullanıcı Hizmetleri: Teknik hizmetleri tamamlanan ve artık kullanıcının hizmetine 

sunulmaya hazır olan tüm materyallerle ilişkili süreçler ve kullanıcı rehberliği ile danışma 

hizmetleri de bu sürece dahildir. Öğrencilerin, bu sürecin adımlarını da tek tek yaşayarak iz-

lemeleri sağlanmalıdır.  Bunun için gereken temsili danışma kaynaklarından, referans masası 



“Kitabxana-İnformasiya Elmləri: tədris və təcrübədə yeni çağırışlar”  

Beynəlxalq elmi konfransının materialları 

 

 

- 148 - 

ya da bölümü ve araçları ile donanımı elektronik ortamlar da dahil tasarlanıp organize edilme-

lidir. Sürece ilişkin belli başlı uygulama örnekleri aşağıda verilmektedir: 

 Literatür taraması: Çeşitli araştırma konularına ilişkin saptanan kaynaklardan, 

sorumlu öğretim elemanlarının verdiği konuların araştırılması ve raporlar oluşturulması 

uygulamalı olarak gerçekleştirilmelidir. Bu süreç sayesinde öğrenciler ilişkili derslerin 

uygulama boyutunu görmüş olacaklardır. Aynı evrede, raporlama konusunda da kuramsal ön 

bilgiler verilerek yine uygulama yapılması sağlanmalıdır. 

 Güncel Duyuru Hizmeti: Temsili kütüphanede bulunan derslikte öğretim elemanı 

tarafından güncel duyuru hizmetinin nasıl yapılandırılacağı konusunda bilgi verilerek, bu 

sürecin uygulama adımlarına öğrenciler dâhil edilmelidir. Bu hizmet, kütüphane/bilgi merkezi 

tarafından belirli aralıklarla belirli kullanıcıların (lisans üstü öğrenciler, öğretim elemanları 

vb. gibi) ilgi alanlarına ve/veya araştırma konularına yönelik, dermeye eklenen yeni yayınla-

rın, dünyada ilgili konu üzerine en son yayımlanan yayınların, süreli yayınların güncel sayıla-

rının içeriklerinin, veri tabanlarına eklenen makalelerin ve benzeri duyuruların yapılması 

anlamına gelmektedir. 

 Ödünç Verme Hizmeti: Öğrencilerin kullanıcı ve kütüphaneci rollerini üstlenmesi, 

temsili biçimde düzenlenen ödünç verme masasından ödünç materyal alıp verme sürecindeki 

işlemleri adım adım uygulaması sağlanacak; roller değiştirilerek bilgilerin tüm taraflarca 

içselleştirilmesine yardımcı olunacaktır.  

 Kütüphanelerarası Ödünç Verme Hizmeti: Kütüphane/bilgi merkezleri arasında 

gerçekleştirilen kütüphaneler arası ödünç verme (Interlibrary Loan) işlemleri de temsili olarak 

tüm ayrıntıları ve kuralları ile uygulamalı biçimde anlatılmalıdır.  

 Rezerv: Temsili rezerv koleksiyonunda bu kaynakların nasıl kullanılması gerektiği 

gösterilmelidir. 

 Kullanıcı Eğitimi: Kütüphane kaynakları ile hizmetlerinden verimli bir şekilde 

yararlanılmasını sağlamak amacıyla yapılan her türlü tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini 

kapsayan bir temsili Kullanıcı Eğitimi Programı hazırlanmalıdır. Bu planlama aşamalarında, 

ilişkili derslere kütüphanecilerin de katılımı ve işbirliği sağlanabilir. Ancak burada en önemli 

ve aktif katılım rolü öğrencilerin olmalıdır.  

 Tanıtım: Tüm bu eğitimlerden geçen öğrenciler kütüphane/bilgi merkezlerinin ve 

hizmetlerinin tanıtımı ile pazarlanması konusunda ödev, proje vb. hazırlamaktan sorumlu 

tutulur; ve bu süreçlerde de öğretim elemanlarının kılavuzluğunda etkileşimli biçimde hareket 

ederlerse; kuramın uygulama ile pekiştiği bir aktif eğitim gerçekleştirilmiş olacaktır. 

 

ARġĠVCĠLĠK KONUSUNDA AKTĠF EĞĠTĠM VE UYGULAMA SÜRECĠ 

Arşivcilik konusunda verilecek olan dersler (en azından) Keskin‘in (2007) önerdiği 

doğrultuda, şu alanları kapsamalıdır;  

 Arşivcilik eğitimi 

 Belge yönetimi 

 Elektronik belge yönetimi 

 Arşiv yönetimi 
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 Görsel-işitsel belgelerin yönetimi 

 Arşivcilik mevzuatı 

 Araştırma araçları 

 Araştırma hizmetleri ve yöntemleri 

 Konservasyon ve Restorasyon 

 Enformasyon teknolojisi (Keskin, 2007).  

Bu dersler ve içerikleri göz ününe alındığında öncelikle arşiv konusunda en önemli 

konu saklama planları ve belgelerin değerlendirmesi konusudur. Bu konular işlendikten sonra 

uygulama olarak, uygulama merkezinde var olan belgelerin seçimi uygulamalı biçimde yapıl-

malıdır. Burada öğrencilerin seçip ayıracağı belgeler öğrencilerin konuyu ne derece kavradık-

larını gösterecektir. Bu kapsamda ders sorumluları ile birlikte bu seçimi ve değerlendirmeyi 

yapan öğrenciler hem konuyu daha iyi pekiştirme açısından hem de uygulamada karar 

verirken ne gibi sorunların öne çıktığını görmeleri bakımından yarar sağlayacaklardır. Daha 

sonra elektronik ortamdaki belgelerin oluşturulması ve seçimi konusunda uygulama 

yapılması, söz konusu belgelerin format ve niteliklerinin öğrencilerin belleklerindeki soyut 

algının dışında somutlaşarak netleşmesine neden olacak; kalıcı biçimde yerleşmelerini 

sağlayacaktır. Arşiv yönetimi dersinin kapsamında ―kurumlar tarafından teslim edilen 

dosyaların arşivler tarafından teslim alınması ve bunların araştırmaya açık hale getirilmesi‖ 

yer almaktadır (Keskin, 2007). Bu bağlamda ise öğrencilere arşive gelen belgelerin ne tür 

işlemlerden geçtiği ve bu işlemler sonucunda kullanıcıya ne şekilde açık hale getirildiği 

mutlaka uygulamalı olarak açıklanmalıdır. 

Arşivlerde bulunan araştırma araçlarının (doküman/belge, ön liste, envanter, fiş 

katalogları, veri tabanları, özet rehberler) öğrencilerin uygulamalı çalışacağı ortamlard 

bulundurulacak biçimde organize edilmeleri sağlanmalıdır. Aksi halde, bu bilgiler öğrenciler 

için soyut, muğlak kalacak; kısa sürede de unutulacaktır. Bu nedenle, öğrencilerin bu 

belgeleri kullanmaları, belgelerin işlevlerini yaşayarak görmeleri gerekmektedir. Mezun olan 

bireylerin sadece kurum arşivlerinde değil tarihi arşivlerde de çalışacağı göz önünde bulundu-

rularak onlara restorasyon ve konservasyon teknikleri de gösterilmeli ve ilişkili malzemeleri 

bu temsili/uygulama merkezinde bulundurulmalıdır. Ayrıca bu bilgi ve belgelerin araştırmacı-

ların hizmetine sunulacağı düşünülürse bu bağlamda bilgi hizmetlerinin nasıl verileceğine iliş-

kin öğrencilere formasyon kazandırmalı; bilgi hizmetlerini veren aktörler olarak rol almaları 

da sağlanmalıdır.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Nesneyi ön plana çıkaran, gelenekçi ekollerin izlerini taşıyan, edimsel ya da bir başka 

deyişle yukarıdan aşağıya bir zincir biçiminde öğretici/öğretmenin başat rol aldığı, öğrenen/ 

öğrencinin salt pasif bir alıcı gibi algılandığı bir eğitim anlayışı terkedilmelidir. Burada 

söylemeye çalışılan geleneğin yadsınması ya da reddi değildir çünkü bugün gelenekçi diye 

nitelenen kuram ya da yaklaşımlar, ortaya çıktıkları dönemlerde radikal denebilecek değişim-

lere de yol açabilmiş ve bağlamlarına göre önemli katkılar da sunabilmişlerdir. Ayrıca, görüş 

ya da yaklaşımların gelenekçi ya da aksi biçimde şablonlara oturtularak incelenmesi değil, her 

birinin nesnel biçimde taşıdıkları değer, anlam ve katkı açısından irdelenerek bir sentez çıka-
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rılması anlamlı olan durumdur. En önemlisi de hemen hemen tüm disiplin alanlarında ve 

pratik yaşamda ön plana çıkması gereken anlayışın ―insan odaklı‖ olması gereksinimidir. 

Özellikle, teknolojinin ve tüketimin hızla yaşamın her alanını kuşattığı günümüz dünyasında, 

-sağladığı olanaklar yadsınamasa da- insanın neredeyse nesneler dünyasının bir parçası ya da 

tamamlayıcısı gibi algılandığı bir paradigmanın gizil varlığı, çoğu zaman insanın ―özne‖ 

olduğu gerçeğini; öznelliğini unutturabildiği için, bu yaklaşım daha da önem kazanmaktadır.  

Gelişmiş bir eğitim modelinde, söz konusu koşullanmaların, önyargıların uzantısı olarak 

öğrencinin pasifizi edilmesi yerine, öğrencinin öğreten rolünü yüklenen kişi ile etkileşimli bir 

süreç içinde yerini edinmesi tercih edilmelidir. Aktif eğitim modeli, bu etkileşimi pekiştiren bir 

tercih olacaktır. Aktif eğitim sürecinden geçen öğrencilerin, hem edindikleri bilgileri içselleş-

tirerek pratik yaşamda karşılığını daha kolay bulmaları, hem de özgüvenli, ekip çalışmasına 

yatkın ve iletişim becerileri gelişmiş bireyler olarak yaşama katılmaları gerçekleşebilecektir. 

Türkiye‘de Kütüphanecilik ya da yeni adı ile Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde sürdürü-

len eğitimin, öğrenciyi pasif duruma getiren, uygulama‘dan soyutlayan yapıdan sıyrılması ve 

aktif eğitim niteliklerine kavuşturulması; bu kurumlarda öğrenciler için kuramla uygulamayı 

buluşturan organizasyonları barındıracak sistemler oluşturulması yarar sağlayacaktır. Bu 

çalışmada, söz konusu eğitim kurumlarında, belirtilen hedeflere ulaşmak için temsili ortam ve 

araçları kapsayan işlevsel bir model önerisi sunulmuştur. Bu modelin, yalnızca bu bağlamdaki 

farkındalığa ilişkin bir örnek oluşturması dahi çalışmanın amacına ulaştığını gösterecektir.  
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ACTIVE EDUCATION IN DEPARTMENTS OF INFORMATION AND  

RECORDS MANAGEMENT: MODEL SUGGESTION 

 

Summary 

People-oriented approach is a significant approach in education processes as it is in all 

disciplines. The reason is that no process excluding problems, requirements and motivation of 

humans can achieve success. Active education is a solution generated against the failure of 

the education system where teachers are active, whereas student/learners are passive. It is 

people-oriented since it places student in the center of education process. In the study, it has 

been determined that the education served in departments of librarianship at universities 

(with its new name; the department of information and records management) generally makes 

students passive and it lacks applications. The model improved to overcome these problems is 

a new model which engages students into active education in all aspects and suggesting 

teacher-student interaction. 

Keywords: Education, active education, librarianship, information and records man-

agement, record keeping.  
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MÜASĠR MƏRHƏLƏDƏ AZƏRBAYCANDA DÖVLƏT KĠTABXANA  

SĠYASƏTĠNĠN ĠSTĠQAMƏTLƏNDĠYĠ  SOSĠAL SAHƏLƏR:  

NƏZƏRĠ ƏSASLAR VƏ ELMĠ-METODOLOJĠ TƏHLĠL 

 

 

Açar sözlər: Elm, mədəniyyət, informasiya, təhsil, tərbiyə, kitabxana işi. 

 

Azərbaycan Respublikası 25 ildir ki, inamla inkişaf yolunda olan müstəqil bir dövlət 

kimi bərpa etdiyimiz istiqlalı möhkəmlətmək, Avropa tələbləri səviyyəsində gedən demokra-

tik dövlət quruculuğu prosesini sürətləndirmək, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini qorumaq, 

ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin və multikulturalizm mühitinin inkişaf etdirilməsi uğrunda 

qətiyyətli siyasi mövqe nümayiş etdirir. Ölkədə həm daxili, həm xarici, həm də müvafiq sahə-

lərdə uğurlu dövlət siyasəti həyata keçirilir. Bu baxımdan müasir mərhələdə Azərbaycanda 

digər sahələrdə olduğu kimi dövlət kitabxana siyasətinin ictimai-siyasi, sosial-mədəni, elmi və 

kulturaloji əsaslarının araşdırılmasına, eləcə də, bu siyasətin istiqamətləndiyi sosial sahələrin 

elmi-nəzəri təhlilinin aparılmasına böyük ehtiyac vardır. Belə araşdırmalardan biri kimi bu 

tədqiqat işində, ilk öncə kitabxana işi anlayışının və dövlət kitabxana siyasətinin mahiyyəti 

açıqlanmış, sonra dövlət kitabxana siyasətinin istiqamətləndiyi sosial sahələrin elmi-metodo-

loji təhlili verilmişdir.  

Kitabxanalar öz iş prinsipləri ilə tarixən formalaşmış zəngin kitab fondları vasitəsilə 

sosial bir institut kimi bəşər sivilizasiyasının tərəqqisində mühüm rol oynamışlar. 

Kitabxanaların inkişafı fəaliyyət göstərdikləri məkan və zaman daxilində  ictimai təsisat 

kimi daim ətrafdakı sosial mühitdən asılı olmuş və onların fəaliyyəti, cəmiyyətdə tutduğu 

mövqeləri də məhz cəmiyyətin özünün sosial tələbləri ilə bağlı olmuşdur. Hazırda dünyanın 

bir çox qabaqcıl ölkələrində inkişafın müasir mərhələsində olan kitabxanalar öz fəaliyyətini 

qlobal informasiya cəmiyyətinin sosial tələblərinə uyğun davam etdirir. Müasir dövrdə Azər-

baycan kitabxanalarının da fəaliyyətini bu istiqamətdə davam etdirməsi məqsədilə dövlət tərə-

findən müvafiq tədbirlər həyata keçirilir, bu sahədə dünya təcrübəsi öyrənilir və ölkə kitabxa-

nalarında tətbiqi imkanları araşdırılır. 

Cəmiyyətin kitabxanaların qarşısına qoyduğu vəzifələrin sistem halında formalaşan, 

geniş və mürəkkəb struktura malik olan kitabxana işi tərəfindən həyata keçirildiyini nəzərə 

alaraq, bu mühüm prosesin elmi təşkili böyük aktuallıq kəsb edir. Müasir şəraitdə cəmiyyətin 

inkişafında informasiyanın çəkisi artdıqca, onun cəmiyyət üzvlərinin əsas tələbatına çevrilmə-

si kitabxana işinin də əhəmiyyətini artırır. Məhz bu baxımdan müasir mərhələdə kitabxana işi 

anlayışının terminoloji cəhətdən düzgün müəyyənləşdirilməsi və dəqiqləşdirilməsi, ümumi 

xarakteris-tikasının sistem halında öyrənilməsi və strukturunun müəyyənləşdirilməsi kitabxa-

naşünaslıq sahəsində mühüm elmi və təcrübi əhəmiyyətə malikdir. 
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Kitabxana işi dedikdə elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə sahəsində vətən-

daşların və onların birliklərinin fəaliyyəti başa düşülür. Bu fəaliyyət sahəsi özündə kitabxana 

şəbəkələrinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi, onların fondunun formalaşdırılması və işlən-

məsi, kitabxanada işin təşkili və idarə olunması, oxuculara (istifadəçilərə) kitabxana-infor-

masiya, soraq-biblioqrafiya xidmətinin təşkili, mütəxəssis kitabxanaçı kadrların hazırlanması, 

kitabxanaların elmi-metodik təminatının həyata keçirilməsi, maddi-texniki bazanın yaradıl-

ması və inkişaf etdirilməsi, müasir şəraitdə kitabxana işinin kompüterləşdirilməsi və s. kom-

ponentləri birləşdirir. Kitabxana işinin strukturuna daxil olan bu komponentlərin birgə fəaliy-

yəti, kitabxana işinin mövcudluq formasıdır və onun əsas işləmə prosesini formalaşdırır.  

Suveren Azərbaycan dövlətinin digər sahələrdə olduğu kimi kitabxana işi ilə əlaqədar 

özünəməxsus siyasəti vardır. Bu siyasətin formalaşmasında və təkmilləşməsində sahə üzrə bir 

sıra ciddi problemlər həll edilmiş, dünya dövlətlərinin təcrübəsindən bəhrələnərək olduqca 

demokratik kitabxana siyasətinin əsası qoyulmuş, onun bünövrəsi yaradılmışdır. Bu siyasətin 

elmi-fəlsəfi və sosial-siyasi əsasını ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin kitabxananı xalq, 

millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyi kimi dəyərlən-

dirdiyi fikir təşkil edir [2, 98]. Qeyd edək ki, bu siyasət son 10 ildə ölkə prezidenti, cənab 

İlham Əliyevin xüsusi qayğısı ilə müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Çünki, müasir informasiya 

cəmiyyəti şəraitində kitabxanaların kommunikasiya sistemində rolu və əhəmiyyəti elə bir sə-

viyyəyə gəlib çatmışdır ki, kitabxalarsız cəmiyyətin informasiya tələbatını ödəmək qeyri-

mümkündür. Bu baxımdan hazırki mərhələdə ölkəmizin kitabxana şəbəkəsinin  inkişafı  döv-

lətin daxili siyasətinin əsas prioritetlərindən birini təşkil edir.  

Müəyyən bir sahəyə dair dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi, eləcə də, dövlət kitabxa-

na siyasəti çox mürəkkəb bir proses olmaqla cəmiyyətdə baş verən hadisələrlə, onların təhlili 

və yeni ideyaların, fikirlərin ümumiləşdirilməsi ilə əlaqədardır. İctimai həyatın müxtəlif sahə-

lərində olduğu kimi kitabxana işi sahəsində dövlət siyasəti də aşağıdakı əsas əlamətləri özün-

də əks etdirir: 

- Cəmiyyətin dinamik inkişaf  istiqaməti prosesində kitabxana işi sahəsində qarşıya 

çıxan prioritet məsələləri irəli sürmək, nəzərdə tutulmuş vaxtda bu sahədə əldə ediləcək pers-

pektivləri və yaxın zaman üçün kitabxana işinin inkişafında düzgün və real məqsədləri aydın 

müəyyənləşdirmək; 

- Kitabxana işinin inkişafı istiqamətində qarşıya qoyulan məqsədlərə ən optimal və ən 

qısa vaxtda çatmağı təmin edən fəaliyyət və təşkilati metodları, vasitələri və formaları zama-

nında işləyib hazırlamaq; 

- Bu sahənin inkişafı üzrə hazırlanan təşkilati metod, vasitə və formaları mərhələlərlə 

yerinə yetirməyi bacaran mütəxəssis kadrları yetişdirmək. 

Beləliklə, dövlət kitabxana siyasəti kitabxana işinin inkişafını təmin etmək üçün, müasir 

şəraiti və yaxın gələcəyi nəzərə alaraq, bir çox alternativ, müxtəlif fikirlər və ideyalar 

içərisindən seçilərək formalaşdırılmış, düşünülmüş və qəbul edilmiş qərarların icrası prosesi-

dir. Müstəqil Azərbaycanda bu prosesin icrası məqsədilə qərarların qəbul edilməsi zamanı ki-

tabxana işinə kompleks sosial-mədəni sistem kimi baxılmış, bu sistem haqqında dövlət siyasə-

tinin həyata keçirilməsində cəmiyyətdə baş verən bütün proseslərə, inkişaf istiqamətlərinə 

ciddi fikir verilmiş, informasiyalaşdırılmış cəmiyyətin xüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. Eyni 
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zamanda kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin hazırlanması və həyata keçirilməsi 

prosesində kitabxana işinin keçdiyi yola, kitabxanaların əldə etdiyi tarixi təcrübəyə və kitab-

xana işinin müasir vəziyyətinə də önəm verilmişdir. 

 Hazırda kitabxana işində reallaşdırılan innovativ dövlət siyasəti kitabxanaların davamlı 

inkişafının stimullaşdırılmasına yönəlmiş, dolğun, təşkilati-struktur cəhətdən yenilənməsi, bü-

tün proseslərin texnoloji cəhətdən müasirləşməsi, həmçinin personalın peşəkar şüurunda pozi-

tiv dəyişikliklərin meydana gəlməsi hesabına həyata keçirilən fəaliyyət kimi başa düşülür [1, 

70]. 

Beləliklə, sosial institut olaraq kitabxana işi və bu istiqamətdə həyata keçirilən dövlət 

siyasətinin qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi, xüsusilə də bu siyasətin istiqamətləndiyi sosial 

sahələrin nəzəri əsaslarının və elmi-metodoloji təhlilinin verilməsi müasir  kitabxanaşünaslı-

ğın qarşısında duran əsas vəzifələrindən biridir. Çünki, müasir dünya və Azərbaycan kitabxa-

naşünaslığında kitabxanalar cəmiyyətdə elmə, informasiyaya, mədəniyyətə, təhsilə və tərbiyə-

yə xidmət göstərən sosial institut kimi qiymətləndirilir. Kitabxanaların sosial institut adlan-

dırılması haqqında mülahizələr hələ XX əsrin əvvəllərindən səslənməyə başlamışdır. XX əs-

rin 30-cu illərində Amerika alimi L.Ballard nəşr etdirdiyi «Sosial institutlar» adlı kitabında 

sosial institut istilahı daha geniş və hərtərəfli təhlil edilmiş, kitabxanaların sosial institut olma-

sı əsaslandırılmış, bu məsələyə ayrıca fəsil həsr edilmişdir. L.Ballarddan sonra digər Amerika 

kitabxanaşünası L.Martin 1937-ci ilin oktyabrında çap etdirdiyi oçerkində kitabxananın sosial 

institut olması fikrini geniş elmi dəlillər əsasında daha geniş təhlil etmiş, ciddi elmi nəticələr 

çıxarmışdır. 

 Dünya kitabxanaşünaslığında olduğu kimi, bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan-

da da kitabxana işi ilə bağlı qəbul edilmiş qanunlarda kitabxanalar məhz sosial institut adlan-

dırılır, dövlət mədəniyyət sisteminin mühüm təsisatlarından biri kimi onların qarşısında çox 

əhəmiyyətli sosial vəzifələr qoyulur.  

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin 1998-ci il 29 dekabr tarixində qəbul etdiyi 

«Kitabxana işi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda da təsbit olunduğu kimi, 

kitabxanaşünaslıq baxımından kitabxanalar elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə 

funksiyalarını həyata keçirən sosial institutlardır [2, 63]. Bu funksiyalar da öz növbəsində 

dövlət kitabxana siyasətinin istiqamətləndiyi əsas sosial sahələr kimi xarakterizə edilir ki, 

kitabxanaların cəmiyyətin sosial həyatı ilə bilavasitə əlaqədar olan bir təsisat kimi dinamik 

inkişafında onların elmi-metodoloji təhlilinin həlledici rolu vardır.  

İndi də dövlət kitabxana siyasətinin əsas sosial istiqamətlərinin elmi-metodoloji təhlilinə 

diqqət yetirək. Beləliklə yuxarıda kitabxanaşünaslıq sahəsində apardığımız araşdırma zamanı 

həm hüquqi, həm də elmi-nəzəri cəhətdən aydın olur ki, müstəqillik dövründə Azərbaycanda 

dövlət kitabxana siyasəti 5 sosial sahəsinin inkişafına istiqamətlənmişdir.  

Dünyada və Azərbaycanda kitabxana işinin tarixinə nəzər salıdıqda belə bir faktla qarşı-

laşırıq ki, kitabxanalar öz tarixi inkişaf dövründə elmi müəssisə kimi formalaşmış, onların fə-

aliyyətində elmi tərəqqiyə xidmət əsas yer tutmuşdur. Hazırda  respublikamızda fəaliyyət gös-

tərən 800-dən artıq elmi və elmi-texniki kitabxana ölkədə elmi-tədqiqat işinin inkişafına xid-

mət edir. Beləliklə, ilk öncə elm sahəsinin inkişafına istiqamətlənən dövlət kitabxana siyasəti-

nin əsas prinsipini respublikada vətəndaşların elmi yaradıcılıq və tədqiqat azadlığı (sərbəstli-
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yi) təşkil edir. Elm istiqaməti üzrə dövlət kitabxana siyasətinin əsas məqsədi elmin ardıcıl, da-

vamlı və sistemli inkişafının təmin edilməsi və onun mühüm məhsuldar və innovativ qüvvəyə 

çevrilməsi üçün kitabxana-informasiya müəssisələrində lazımi şəraitin yaradılmasından iba-

rətdir. Eyni zamanda elm, təhsil, iqtisadiyyat və cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətlərində inte-

raktiv bağlılığın və dialektik vəhdətin təmin edilməsi də elmin inkişafına istiqamətlənən döv-

lət kitabxana siyasətinin vəzifələrindən biridir.  

Hazırda ölkəmizdə elm sahəsində dövlət kitabxana siyasəti dövlətin və cəmiyyətin inki-

şafının bütün sahələrinin maraqları və resurs potensialı nəzərə alınmaqla formalaşdırılır və hə-

yata keçirilir. Azərbaycan Respublikasında dövlət bütün elmi fəaliyyət subyektlərinə kitabxa-

nalarda azad, ədalətli, bərabərhüquqlu, sağlam və keyfiyyətli elmi fəaliyyət mühitinin yaradıl-

masını təmin edir, elmi qabiliyyəti olan hər bir vətəndaşa kitabxanalarda elmlə məşğul olmaq, 

elmi səviyyəsini yüksəltmək və yaradıcılığını təkmilləşdirmək üçün lazımi şərait yaradır. 

Dövlət kitabxana siyasəti ölkəmizdə elmin səmərəli təşkili, idarəedilməsi, inkişafı, yüksəkixti-

saslı elmi  kadrların  hazırlanmasında zəruri kitabxana-informasiya vasitələrinin təmin olun-

masına xüsusi diqqət yetirir. Bu siyasətlə dövlətimiz Azərbaycan xalqının özünəməxsusluğu-

nun, milli və mənəvi dəyərlərinin qorunması, möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, 

Azərbaycan tarixinin, milli-mədəni irsinin, aboidələrinin və etnogenezisinin öyrənilməsi üçün 

Azərbaycanşünaslıq və diyarşünaslıq sahəsində aparılan tədqiqatların prioritetlərinin reallaş-

dırılmasında iştirak edən elmi və elmi-texniki kitabxanaları strateji əhəmiyyətli hesab edir. 

Müasir mərhələdə informasiyalaşdırma sahəsinə istiqamətlənən dövlət kitabxana siyasətinin 

əsas prioritetlərini ölkədə vahid milli kitabxana-informasiya fəzasının formalaşdırılması, 

kitabxanalarda informasiyalaşdırma üzrə fəaliyyətin başlıca istiqamətlərinin təyiııəni və mey-

dana çıxan münasibətlərin tənzimlənməsi təşkil edir. Bu prioritetlərin həyata keçirilməsi 

zamanı dövlət kitabxana-informasiya ehtiyatları, sistemləri, texnologiyaları və onların təminat 

vasitələri üzərində mülkiyyətin bütün formalarının inkişafına, müasir kitabxana-informasiya 

məhsulları və xidmətlərinin formalaşmasına yardım göstərir və onların mühafizəsi üçün zəruri 

şəraiti yaradır. Eyni zamanda ərazi kitabxana-informasiya şəbəkələrinin yaradılması, onların 

respublika və beynəlxalq kitabxana-informasiya şəbəkələri ilə uzlaşması, qarşılıqlı əlaqəsinin 

təmin edilməsi üçün lazımi təşkilati, hüquqi, texniki dəstəyin göstərilməsi dövlət kitabxan 

siyasətinin informasiyalaşdırma istiqamətindəki vəzifələrindən birini təşkil edir. 

Azərbaycanda dövlət mədəniyyət sisteminin əsas  təsisatlarından biri kimi kitabxanala-

rın inkişafı üzrə dövlət  siyasətinin istiqamətləndiyi mədəniyyət sahəsi digər sosial sahələr  

içərisində ən önəmli yer tutur. Bunun əsas səbəbi kitabxananın mədəniyyət funksiyasının 

onun digər sosial funksiyalarını formalaşmasına yaxından köməklik etməsi və onlarla dərin 

qarşılıqlı əlaqədə olmasındadır. Çünki, kitabxanalar mədəniyyətin  mühüm və ayrılmaz 

sahəsi, mədəni inkişafın əsas göstəricilərindən biri kimi bəşəriyyətin yaratmış olduğu mədəni 

sərvətlərin qoruyucusu və təbliğatçısıdır.  

Mədəniyyət sahəsində dövlət kitabxana siyasətinin əsas prinsipləri sosial və maddi 

vəziyyətindən, milli, irqi, dini və cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın 

kitabxanaların mədəniyyət sərvətlərinin (əlyazmalar, xüsusi əhəmiyyətə malik kitablar və 

kitabçalar, dövri mətbuat materialları, arxiv sənədləri, not yazıları, nadir nəşrlər və s.) yaradıl-
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masında, istifadəsində və yayılmasında hüquq bərabərliyi və kitabxanaların zəngin sənəd 

fondlarının milli mədəniyyətin tərkib hissəsi kimi inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. 

Kitabxana xidməti vasitəsilə yeniyetmə və gənclərdə mədəni həyat tərzinin formalaş-

dırılması, kitabxanaların milli-mədəni sərvətlərinə qovuşmağa yönəldilən təhsil sisteminin 

inkişaf etdirilməsi, bu sərvətlərin qorunması və artırılması, mədəniyyət sahəsinin mühüm tər-

kib hissəsi kimi kitabxanaların geniş miqyaslı beynəlxalq mməkdaşlığına şəraitin yaradılma-

sını, onun elmi və mütərəqqi metodlarla idarəçiliyinin təmin edilməsi mədəniyyət sahəsində 

dövlət kitabxana siyasətinin əsas vəzifələrini təşkil edir. 

 Təhsil sistemi geniş, əhatəli və mürəkkəb bir sistem kimi mədəni quruculuğun bütün 

sahələri, o cümlədən kitabxanalar bu sistemdə iştirak edir, öz fəaliyyəti ilə təhsil prosesinin 

müvəffəqiyyətli təşkilinə töhfəsini verir. Məlumdur ki, kitabxanalar qədim dövrlərdən başla-

yaraq zəmanəmizə qədər həmişə təhsillə bağlı olmuş və təhsil prosesinin inkişafına xidmət 

göstərmişdir. Beləliklə, təhsil sistemində ardıcıl olaraq iştirak etmək, onun təşkilinə köməklik 

göstərmək, sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişləri yaş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq 

təhsil  prosesinin bütün iştirakçılarına, şagirdlərə, tələbələrə, magistrantlara, dissertantlara və 

doktorantlara, eləcə də fasiləsiz təhsillə məşğul olan yaşlı nəslə müasir kitabxana-informasiya 

xidmətinin təşkili dövlət kitabxana siyasətinin təhsil sahəsində əsas vəzifələridir. Bu vəzifələri 

həyata keçirtməklə dövlət sinifdənkənar oxununun məzmununa uyğun olaraq onu istiqamət-

ləndirmək, beləliklə də dərsin mənimsənilməsində mühüm rolu olan sinifdənkənar mütaliənin 

təşkilinə lazımi dəstək göstərmiş olur. Çünki, təhsil sisteminin çoxillik təcrübəsi təsdiq edir 

ki, sinifdənknar mütaliə tədris olunan fənnin daha dərindən mənimsənilməsində, şagirdlərin 

ümumi mədəni inkişaf  səviyyəsinin  yüksəlməsində, onların əqli və intellektual inkişafında 

olduqca mühüm rol oyanır. 

Məlumdur ki, mütaliə prosesi insanın idraki fəaliyyətinin bir növü kimi onun tərbiyə-

sində digər informasiya növləri ilə müqayisədə əvəzedilməz üstünlüklərə malikdir. Bu baxım-

dan kütləvi mütaliənin təşkilatçısı kimi kitabxanaların tərbiyə prosesində xüsusi rolu vardır [3, 

192]. Dövlət tərəfindən tərbiyə ocaqları kimi qiymətləndirilən kitabxanaların qarşısında mü-

hüm vəzifələr qoyulmuşdur. Bu vəzifələrin həyata keçirilməsi məqsədilə ictimai mütaliənin 

təşkilatçısı olan kitabxanaların zəngin sənəd-informasiya resurslarının geniş xalq kütlələri ara-

sında təbliği və oxucuların informasiya tələbatını ödəmək yolu il onların tərbiyəsində yaxın-

dan iştirakı təmin etmək dövlət kitabxana siyasətinin əsas tərbiyə sahəsində əsas prioritetlərini 

təşkil edir. 

Nəticə olaraq qeyd edək ki, dövlət kitabxana siyasətinin istiqamətləndiyi sosial sahələ-

rin elmi-metodoloji təhlili bir daha təsdiq edir ki, dövlət qayğısından bəhrələnən kitabxanalar 

cəmiyyətin həqiqi demokratik institutu kimi insan hüquqları və azadlıqlarının qarantı, ümum-

bəşəri sərvətləri xalqa çatdırmaq vasitəsi, milli mədəniyyətimizin, milli mentalitetimizin və 

ölkəmizdə mövcud olan multikulturalizm mühitinin əsas təbliğatçısı rolunu oynayır. 
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this direction are being made by the government, it explores the possibilities of the world 

experience and the country's libraries. 
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SUMQAYIT ġƏHƏRĠNDƏ ƏHALĠYƏ KĠTABXANA-ĠNFORMASĠYA 

XĠDMƏTĠNĠN MÜASĠR VƏZĠYYƏTĠ VƏ ĠNKĠġAF ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

 

Açar sözlər: mədəniyyət, informasiya cəmiyyəti, avtomatlaşdırma, elektron kitabxana, 

biblioqrafik göstərici. 

 

Müstəqilliyimizin bərpasından ötən 25 il ərzində ilk dövrlərdə bütün sahələrdə müəy-

yən çətinliklərlə qarşılaşsaqda xalqımızın əbədi lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü 

ildə siyasi rəhbərliyə qayıdışından sonra ölkəmizdə iqtisadi inkişaf ilə yanaşı mədəniyyətin 

inkişafında da böyük tərəqqi əldə edilmiş, mədəni quruculuğun bütün sahələrində dönüş illəri 

olmuşdur. Dahi rəhbərin siyasi varisi, onun dövlət quruculuğu prosesinin layiqli davamçısı, 

möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin prezident seçildiyi 2003-cü ildən sonrakı 

dövrdə və hazırda da mədəniyyətimizin bütövlükdə inkişafı ilə yanaşı olaraq onun ayrı-ayrı 

sahələrinin tərəqqisinə də xüsusi diqqət yetirilməyə başlandı. Cənab prezidentin inamlı və 

qətiyyətli mövqeyi sayəsində respublikamızda, o cümlədən ölkəmizin ən iri üçüncü şəhəri 

olan Sumqayıtda da mədəniyyətin mühüm tərkib hissələrindən biri olan kitabxana işi sahəsin-

də aparılan məqsədyönlü mütərəqqi tədbirlər buna parlaq sübutdur. 

Biz bu tədqiqatda müasir mərhələdə Sumqayıt şəhərində əhaliyə kitabxana-informasiya 

xidmətinin müasir vəziyyətini öyrənməklə onun inkişaf istiqamətlərini, xüsusilə də bu sahədə 

informasiya texnologiyalarından istifadənin aktual məsələlərini təhlil etməyə çalışmışıq. 

Ümumiyyətlə, müasir kitabxana informasiya cəmiyyətinin inkişafında, elektron resurs-

ların yaradılması və istifadəsində xüsusi rol oynamaqdadır. Bu istiqamətdə - fondun rəqəm-

sallaşdırılması, elektron sənəd arxivlərinin, eləcə də istifadəçilərin tələbatına uyğun elektron 

resursların yaradılması sahəsində Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemində 

(MKS) son illərdə çox mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bir vaxtlar MKS-in fəaliyyəti 

ancaq ənənəvi xidmət növləri və fondun zənginliyi məhdudlaşırdısa, hazırda müasir kitabxana 

kimi təkcə zəngin kitab fondu ilə oxucuların informasiya tələbatını tam ödəməklə yanaşı, in-

formasiya texnologiyalarının son nailiyyətlərini kitabxana işinə tətbiq etməklə formalaşdır-

dığı zəngin elektron sənəd-informasiya resurslarından və məlumat bazalarından müvəffəqiy-

yətlə istifadə etməklə istifadəçilərin (oxucuların) informasiya tələbatının operativ və dolğun 

ödənilməsinə səy göstərir. 

Araşdırmamızda biz MKS-in bütün kitabxanalarını deyil, təkcə Səməd Vurğun adına 

Mərkəzi Kitabxanasının (Kitabxana) fəaliyyətini tədqiqata cəlb etmişik. 

Qeyd edək ki, son illərdə Azərbaycanda kitabxana işinə innovasiyaların tətbiqi müvəf-

fəqiyyətlə aparılmaqdadır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin ―Azərbaycan 

Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət 
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Proqramı‖nın təsdiq edilməsi barədə‖ 6 oktyabr 2008-ci il tarixli müvafiq sərəncamı buna ən 

yaxşı nümunədir. Dövlət Proqramında kitabxanaların informasiya cəmiyyətində qabaqcıl rolu 

xüsusi qeyd edilir və kitabxanaların dövlət islahatlarının həyata keçirilməsinə yardımçı olma-

ları, elm, təhsil, sosial inkişaf, iqtisadiyyat və mədəniyyət prosesinə fəal təsiri göstərilir. 

Proqramın icrasında MKS və onun mərkəzi kitabxanası öz üzərinə düşən vəzifələri 

uğurla həyata keçirmişdir. Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması və elektron resursların 

yaradılması işində xüsusi fəallıq nümayiş etdirmiş Kitabxana hazırda da bu istiqamətdə fəa-

liyyətini davam etdirərək qazanılmış təcrübənin respublika kitabxanaları arasında yayılma-

sında fəal iştirak edir. 

Bu gün elektron resurslar - bütün növ elektron sənəd-informasiya resursları müasir ki-

tabxana sisteminin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir ki, bu məqsədlə də Kitabxanada əsas 

diqqət yaradılmış və yaradılacaq elektron resurslara yönəldilmişdir. Buna görə də elektron 

resursların yaradılması, istifadəsi, idarə olunması, saxlanılması bizdən, peşəkar kitabxanaçı 

kadrlardan bu sahəyə yeni yanaşma və daha çox məsuliyyət tələb edir. 

Son illər Kitabxanada istifadəçilərə (oxuculara) xidmət göstərilməsi prinsip etibarı ilə 

yeni səviyyəyə keçmişdir. Kitabxanada sənəd-informasiya resurslarının ayrılmaz hissəsi olan 

elektron resurslar istifadəçilərə tam şəkildə təqdim edilir. Materialların toplanması, seçilməsi, 

skan edilməsi, sistemləşdirilməsi üzrə aparılan böyük işlər sayəsində oxucular kitabxananın 

elektron resurslarından keyfiyyətli və tam informasiya almaq imkanı təşkil edilir. 

Kitabxanada yaradılan elektron resurslar məqsəd və vəzifələrinə görə əsasən üç istiqa-

mətə əsaslanır: məlumatlandırma, maarifləndirmə və elmi-tədqiqat. 

Qeyd edək ki, son illər Kitabxanada elektron resursların məzmun etibarı ilə sistemləşdi-

rilməsi prosesi də aparılır. Belə ki, tarix, ölkəşünaslıq və diyarşünaslıq; işgüzar və hüquqi in-

formasiya; regionların sosial-iqtisadi inkişafı; Azərbaycan mədəniyyəti, milli-mənəvi dəyər-

lər və digər aktual mövzular üzrə qruplaşdırmalar aparılmaqdadır. 

Respublikamızda elektron kitabxananın yaradılması, kitabxana proseslərinin avtomat-

laşdırılması, müasir kitabxana-informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində də Kitabxana 

öncül yerlərdən birini tutur. Son bir neçə il ərzində Kitabxananın əməkdaşları profilinə uyğun 

olaraq istifadəçilərin (oxucuların) sənəd-informasiya tələbatına cavab verən xüsusi əhəmiy-

yətə malik geniş məzmunlu bir neçə növ elektron resurslar yaratmışlar. Həmin resurslar aşa-

ğıdakılardır: 

-tammətnli elektron nəşrlər; 

-elektron kitablar; 

-elektron biblioqrafik göstəricilər; 

-elektron məlumat bülletenləri; 

-kitabxananın fondunda olan bir çox aktual çap nəşrlərinin elektron versiyaları (əsasən 

dövri nəşrlərdə çap olunmuş elmi və analitik-təhlili məqalələr). 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir kitabxanalarda elektron resursların yaradılması böyük 

təcrübə və aktual məna kəsb etməkdədir. Yaradılacaq olan elektron resursun növündən (tam-

mətnli elektron nəşr, elektron kitab, biblioqrafık göstərici və ya məlumat bülleteni) asılı ola-

raq əməkdaşlardan ibarət iş icraçıları, müəyyən vaxt və etaplar müəyyən olunur. Materialların 
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seçilməsi, skan edilməsi, redaktə olunması, dizayn və proqram təminatı yaradılmış hər bir re-

sursun gərgin iş fəaliyyətinin nəticəsində ərsəyə gəldiyini deməyə əsas verir. 

Bizim kitabxanamızda yaradılan elektron resurslar forma və xarakterinə görə aşağıdakı 

kimi sistemləşdirilir: aktuallığına, məzmununa və həcminə görə. Elektron resurslar Kitabxa-

nanın fondunda olan kitab, qəzet və jurnal materiallan və əldə edilmiş arxiv sənədləri, eləcə 

də internet resurslarından məqsədyönlü istifadə olunmaqla formalaşdırılır. 

Yüksək tələbli və intellektual səviyyəli oxucu kütləsinə xidmət etmək üçün Kitabxana-

da müxtəlif mövzularda yeni sənəd-informasiya resursları yaradılmağa başlanılmışdır. Bu re-

sursların yaradılmasında ilk növbədə aparıcı mütəxəssislər tərəfındən dəqiq kurs müəyyənləş-

dirilmişdir. Belə ki, elektron resursu yaradarkən, görüləcək işlərin dəqiq və düşünülmüş şə-

kildə planlaşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Kitabxanada yaradılmış aktual mövzularda və daha geniş həcmdə olan tammətnli 

elektron resurslar istifadəçilərin (oxucuların) sənəd-informasiya tələbatını daha dolğun və tam 

ödəmək məqsədi daşıyır. Bu resurslar aşağıdakılardır: ―Gülən və güldürən sənətkar 

S.Rəhman – 105‖, ―Xalq müəllimi və yazıçı S.S.Axundov – 140‖, ―Mən ürəyəm, döyünmə-

səm ölərəm R.Rza – 105‖, ‖Böyük satirik şair S.Ə.Şirvanı – 180‖, ―Qüdrətli ədəbiyytaşünas: 

F.Köçərli-150‖, ―Bir həzin axşamda düşsəm yadına: Nigar Rəfibəyli-100‖, ―Sözə bağlı ömür: 

Mirvarid Dilbazi-100‖, ―Bir əsrin dərdindən doğulan şair: Mirzə Ələkbər Sabir-150‖, ―Yad-

daşlarda yaşayanalar: ―Azərbaycan Milli Qəhrəmanı‖ fəxri adının  təsis olunduğu gün‖, ―İste-

dadlı rejissor, bacarıqlı təşkilatçı: Şəmsi Bədəlbəyli-100‖ metodik vəsaitlər. 

Bir çox elektron resurslar geniş məzmun və prioritetliyinə görə xüsusi elektron layihə 

şəklində işlənmişdir. Bunlar ―Heydər Əliyev Sumqayıtda‖, “İlham Əliyevin Sumqayıta səfər-

ləri-2015‖, ―Sumqayıt hadisələri - 1988‖ və ―Qarabağ qan yaddaşım‖ adlı elektron resurslar-

dır. 

Qeyd edək ki, hər bir istifadəçi Sumqayıt şəhər Mərkəzi Kitabxanasının www.sumlib.az 

saytından istifadə etməklə bu resurslardan yararlana bilər. 

Sumqayıt şəhər Mərkəzi Kitabxanasının biblioqrafik-informasiya fəaliyyətinin mühüm 

istiqamətlərindən biri də dövri xarakter daşıyan müxtəlif məqsədli və oxucu təyinatlı ənənəvi 

və elektron biblioqrafik göstəricilər və məlumat bülletenləridir. Bunlar istifadəçilərin 

(oxucuların) biblioqrafık-informasiya tələbatlarının ödənilməsi məqsədilə yaradılmışdır. 

Bu günədək Kitabxana əməkdaşları tərəfindən tərtib edilən 24 elektron biblioqrafik 

göstərici də Kitabxananın veb səhifəsində yerləşdirilmişdir. Bunlar: ―Görkəmli yazıçı, müəl-

lim və maarif xadimi: Sultanməcid Qənizadə – 150‖, “Görkəmli sərkərdə: Əlağa Şıxlinski – 

150, ―Şərqin dahi bəstəkarı: Üzeyir Hacıbəyov – 130‖, ―Nəğmə doli bir ömür: Rəşid Behbu-

dov – 100‖, böyük şairimiz və dövlət xadimi Şah İsmayıl Xətaiyə həsr olunmuş ―Bir əlində 

qılınc, birində qələm‖, ―Sumqayıt hadisələri – 1988‖, ―Dünya poeziyasının iftixarı: Nizami 

Gəncəvi – 870‖, ―Şərq şeirinin ilahəsi: Məhsəti Gəncəvi – 900‖, ―Bütün zamanların drama-

turqu: Mirzə Fətəli Axundzadə – 200‖, ―Mirzə Ələkbər Sabir – 150‖, ―Gözəllik nəğməkarı: 

Hüseyn Cavid – 130‖, ―Zərif duyğular şairi: Əhməd Cəmil – 100‖, ―Şeirimizin xan çinarı: 

Məmməd Araz – 80‖, ―Dağlıq Qarabağ: biblioqrafik siyahı‖, ―Məişət zorakılığına son: töv-

siyyə ədəbiyyat siyahısı‖, ―Vətən uğrunda ölmək şərəfdir‖ və s. biblioqrafik göstəricilərdir. 
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Kitabxanada kitabxana-informasiya xidmətinin müasir formalarından istifadə olunaraq 

hazırlanan ―Sumqayıtım‖ məlumat bülleteni diyarşünaslıq xarakterli yeni biblioqrafik infor-

masiyanı tələbatçılara operativ şəkildə çatdırmaq məqsədi ilə yaradılmışdır. Məlumat büllete-

ni Kitabxananın elektron kataloquna daxil edilmiş dövri mətbuat materiallan əsasında tərtib 

edilir. 

Elektron resursların idarə olunması, onlara edilən düzəlişlər və əlavələr, yenilənmələr, 

ümumiyyətlə, kontentin həmişə aktuallığını saxlamaq üçün aparılan bütün proseslər vacib 

şərtlərdən biridir. Bu məqsədlə Kitabxanada xüsusi elektron resurslar fondu yaradılmışdır ki, 

burada bütün resurslar elektron daşıyıcılara köçürülərək mühafizə olunur. 

Kitabxananın bütün elektron resurslarından həm kitabxananın veb saytı vasitəsilə uzaq 

məsafədən ―online‖ rejimində, həm də kitabxanadaxili lokal şəraitdə elektron resurslar zalın-

dan istifadə etmək olur. 

2009-cu ildən Kitabxana ―ИРБИС-64‖ Avtomatlaşdırılmış Kitabxana Sistemini tətbiq 

etməklə əsas kitabxana proseslərini avtomatlaşdırmağa nail olmuşdur. Bura elektron katalo-

qun yaradılması, fondun komplektləşdirilməsi, kitab verilişi və oxuculara xidmət prosesləri 

daxildir. Bu sistem imkan vermişdir ki, Kitabxanada mükəmməl elektron kataloq, müxtəlif 

biblioqrafık verilənlər bazaları, zəngin tammətnli verilənlər bazası yaradılsın. 

Kitabxanada informasiya texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində kitabxana işinin yeni 

keyfiyyət göstəricilərinə əsasən Sumqayıt şəhər MKS-i Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən müsabiqədə iştirak edərək respublika 

kitabxanaları arasında ―İlin nümunəvi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi‖ nominasiyasın-

da 2010-cu ilin qalibi olmuşdur. 

2016-cı ilin əvvəlindən Kitabxanada yeni yaradılmış milli avtomatlaşdırılmış kitabxana 

informasiya sistemi olan ―ALİSA‖ (Automated Library İnformation System of Azerbaijan) 

proqramı tətbiq olunur. Vahid Mərkəzləşdirilmiş Avtomatlaşdırılmış Kitabxana Sisteminin 

modullarına Komplektləşdirmə, Kataloqlaşdırma, Elektron Kataloq, İdarəetmə və Təşkilati 

struktur, Ətraflı axtarış, Onlayn əməliyyatlar, Rezervasiya, Kitab verilişi, Hesabat və Statis-

tika və digərləri daxildir. Yeni sistemin tətbiqi ilə əlaqədar kitabxanada köhnə bazada olan 

materialların yeni məlumat bazasına köçürülməsi işi həyata keçirilir. 

Araşdırma zamanı gəldiyimiz nəticə bizə deməyə əsas verir ki, ölkəmizin ən iri elm, 

mədəniyyət, təhsil, iqtisadi və sənaye mərkəzlərindən biri olan Sumqayıt şəhərində əhaliyə 

kitabxana-informasiya xidməti sahəsində müasir dövrdə əldə edilmiş mühüm nailiyyətlər, xü-

susilə də elektron resursların və məlumat bazalarının yaradılması sahəsində yetərincə uğurlu 

təcrübə qazanılmasına baxmayaraq, hələ də müəyyən nöqsanlar qalmaqdadır. Bu nöqsanların 

da aradan qaldırılması üçün dünyanın və ölkəmizin aparıcı iri kitabxanalarının bu sahədəki 

fəaliyyətləri bundan sonra da diqqətdə saxlanılmalı, ardıcıl izlənilməli və sistemli şəkildə öy-

rənilməlidir. Məhz bu vasitə ilə ölkənin ən iri şəhərlərindən biri olan Sumqayıda kitabxana 

işinin inkişafını lazımi səviyyədə davam etdirmək olar. 
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THE CURRENT SITUATION AND DEVELOPMENT OF LIBRARY- 

INFORMATION SERVICE OF POPULATION IN SUMGAIT 

 

Summary 

Sumgayit Central Library is one of the important activities of bibliographic information 

purposes only and readers of different types of periodic nature of traditional and electronic 

bibliographic data and newsletters. These are the users (readers) was established to meet the 

needs of bibliographic information. 
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MÜTALĠƏ PROBLEMLƏRĠ VƏ ELEKTRON KĠTABXANA 

 

Açar sözlər: Kitabxana, informasiya, oxucu, elektron daşıyıcı, elektron kataloq. 

  

İlk yazılı ədəbi nümunələrin toplusu kimi kitab əvəzsiz sərvətlərimizdən biridir. Bu 

qiymətli sərvətimizi qoruyan ilk kitabxanalar eramızdan əvvəl yaradılmışdır. Uzun müddət 

ərzində onun sosial funksiyaları xeyli dəyişilmişdi. İlk kitabxananın məqsədi yalnız sənədlə-

rin saxlanması idi. Yarandığı gündən indiyə qədər kitabxana bir neçə mərhələdən keçmiş və 

hazırda informasiya və mədəni komponentləri özündə birləşdirən müasir tipli kitabxana ol-

muşdur. Müasir kitabxananın əsas məqsədi cəmiyyətin intellektual mədəni inkişafına kömək 

etmək onu insanların vasitəsilə təkmilləşdirməkdən ibarətdir. 

Bu gün ən demokratik və ən çox tələb olunan mədəniyyət müəssisəsi kimi kitabxanala-

rın qapıları sosial statusdan, dini mənsubiyyətindən, gəlir səviyyəsindən, təhsilindən, milliy-

yətindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaş üçün açıqdır. Bundan əlavə onlar xalqın maddi-mə-

nəvi sərvətləri və mədəni potensialının mühüm tərkib hissəsi olan informasiyaları toplayır, 

qoruyur vətəndaşların istifadəsinə təqdim edir. Müasir dövrümüzü internetsiz təsəvvür etmək 

qeyri-mümkündür. Kitabxanalarda informasiya mənbələri içərisində kağız sənədlər üstünlük 

təşkil etsə də vahid informasiya məkanına tamhüquqlu iştirakçı kimi daxil olmaq üçün 

kitabxanalar fəal şəkildə öz fondlarını yeni elektron resurslarla formalaşdırırlar. Bu elektron 

resurslara kitabxananın elektron kataloqu, tammətnli məlumat bazaları və elektron kitabxa-

nalar, tədris prosesi üçün zəruri olan elektron dərsliklər və dərs vəsaitləri, ensiklopediyalar, 

lüğətlər, məlumat kitabçaları, eləcə də metodik göstərişlər və digər elektron nəşrlər aiddir. 

Ənənəvi olaraq kitabxanaların əsas məqsədinə əhalinin informasiya tələbatını ödəmək, 

mütaliə mədəniyyətini inkişaf etdirmək və kitabxana-biblioqrafiya aparatından, kitabxana 

fondundan, informasiya resurslarından istifadə, sənəd axını haqqında məlumatlandırma, 

informasiya axtarışının metodları, informasiya xidməti və s. proseslər daxildir. Kitabxanalar 

cəmiyyətin fəal üzvləri olan oxuculara, şəxsiyyətlərlə birbaşa təmasda olduqlarından, əhalinin 

maarifləndirilməsi, mədəni cəhətdən inkişaf etməsi, informasiya ilə təmin olunmasında 

bilavasitə iştirak etməklə mədəni tərəqqiyə xidmət edirlər. Kitabxanalar və kitabxana işçiləri 

informasiya savadlılığı və təhsilin tədrisində əsas tərəfdaşlardan hesab edilir. Lakin bu 

prosesdə təkcə kitabxanalar və kitabxanaçıların qüvvəsi təbii ki, çox azdır. Bu prosesdə bütün 

cəmiyyət üzvləri: müəllimlər, pedaqoqlar, valideynlər, təhsil alan şəxslər özləri və təhsillə 

əlaqəli bütün idarə və təşkilatlar yaxından iştirak etməlidir.[1, 348] 

Ölkəmizdə dövlət səviyyəsində ―Elektron hökumət‖, ―Elektron məktəb‖, ―Elektron 

kitabxana‖ kimi innovativ proqramlar geniş miqyasda həyata keçirilir. 
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Bütün bu göstərdiklərimizlə yanaşı informasiya cəmiyyəti kitabxanaşünaslıq elmi qarşı-

sında daha ciddi problemlər qoymuşdur. Təəssüf ki, informasiya cəmiyyətinin inkişafında 

mühüm rol oynayan informatika elminin bəzi nümayəndələri, informasiya texnologiyasına, 

kompüterə, informasiyalaşdırma prosesinə, internetə məlumatın elektron daşıyıcılarına aludə 

olaraq, elektron kitabxanaların yaradılmasını mühüm amil hesab edərək, ənənəvi kitabxanaçı-

lığın əhəmiyyətini azaltmağa meyl göstərir. Fikrimizcə, belə meylləri təhlil etmək, onun 

mənfi və müsbət cəhətlərini göstərmək, perspektivlərini müəyyənləşdirmək və kitabxana işin-

də elektron vəsaitlərdən istifadə etmək işini araşdırmaq, klassik kitabxanaçılıqla yeni kitabxa-

naçılığın inteqrasiyası prosesini ön plana çəkmək zərurəti meydana çıxır. Hər şeydən öncə 

informasiya cəmiyyətinin mahiyyətini dərk etmək, onun inkişaf istiqamətlərini, məqsəd və 

vəzifələrini müəyyənləşdirərkən belə bir inkaredilməz həqiqət ortaya çıxır ki, informasiya 

cəmiyyəti kitabxanasız keçinə bilməz. Oxucuların informasiya tələbatının ödənilməsi bilava-

sitə maddiləşmiş biliyə, həqiqi biliyə, yəni kitaba əsaslanmalıdır. Kitablar isə kitabxanalarda 

toplanmışdır. Deməli, obrazlı şəkildə desək, kitabxanalar informasiya cəmiyyətinin döyünən 

ürəyidir. Bu ürək nə qədər sağlam olsa, ritmik döyünsə, informasiya cəmiyyəti bir o qədər 

sürətli inkişaf edən, böyük nemət olan biliyin idarə olunmasında daha yaxından iştirak edə 

bilər. Bütün bunlar isə ən böyük sosial funksiyalar: biliklə insan arasında etibarlı və əbədi 

körpü olan, biliyin idarə olunmasında və kitabın cəmiyyət üzvlərinə çatdırılmasında etibarlı 

vasitə olan, cəmiyyətin informasiya fəaliyyətini təmin edən kitabxanaların missiyasıdır. 

Beləliklə, kompüter texnologiyalarının nailiyyətlərinə və qlobal informasiya şəbəkələrinin 

inkişafına əsaslanan ―informasiya cəmiyyəti‖ və xüsusən daha geniş əhatəli sosial, etik və 

siyasi parametrləri əhatə edən ―biliklər cəmiyyəti‖ kitabxanasız keçinə bilməz. 

İlk kitabxanaların tarixindən 5 min il keçir. Bu 5 min ildə milyonlarla oxucuya xidmət 

edən kitabxanalar öz ilk forma və strukturlarını əsasən saxlamış, ancaq daim təkmilləşmiş, 

dövrlə, zamanla ayaqlaşmağa çalışmışlar. Lap qədim zamanlardan kitabxanaların iki funksi-

yası fəaliyyət göstərməkdədir. Kitabxanaların ilk və ən mühüm funksiyası sənədləri (əlyazma-

ları, çap kitablarını və s.) toplamaq başqa sözlə, fond yaratmaq funksiyasıdır. Arxivdən fərqli 

olaraq kitabxana fondları həmişə oxucuların üzünə açıq olmuşdur. Bəzi vaxtlarda kitabxana 

fondlarının qapalı xarakter daşıdığı halda belə onlar müəyyən qrup oxuculara xidmət etmişdir. 

Kitabxanaların ikinci mühüm funksiyası oxuculara xidmətdir. Bu iki funksiyanın qarşılıqlı 

əlaqəsi, birləşdirilməsi və işlək vəziyyətə gətirilməsi kitabxanaçıların fəaliyyəti nəticəsində 

mümkün olmuşdur. Kitabxanaçılar tarixən kitabxana işinin hərəkətverici qüvvəsi olmaqla, 

cəmiyyətlə kitabxanalar arasında əlaqələndirici vasitə rolunu oynamışdır. Beləliklə, kitabxana 

bu sütunlar üzərində bərqərar olmaqla inkişaf edib zəmanəmizə gəlmişdir.[2, 516] 

Qeyd etdiyimiz kimi, son illərdə həm beynəlxalq, həm də regional səviyyədə mübahisə-

lərin, müzakirələrin ardı-arası kəsilmir; kitabxanalar hamının vərdiş etdiyi kimi öz ənənəvi 

formasını (bina, kitabsaxlayıcı, kataloqlar, oxu zalları və s.) saxlayacaqmı? Və yaxud kitabxa-

nalar yaşamağa qadirdimi? Müxtəlif fikirlərin ortaya çıxdığı belə bir şəraitdə kitabxana-infor-

masiya texnologiyası sürətlə inkişaf edir, elektron kataloqlar, elektron kitabxanalar yaranır, 

kitabxanalar internetə qoşulur. Kitabxanalardan internetə çıxış yolundan oxucular müvəffə-

qiyyətlə internetdən istifadə edir. İnternet müstəqil informasiya vasitəsinə çevrilir. Həmçinin 

kitabxana fondlarında elektron kitabların və elektron jurnalların miqdarı artır. Tammətnli 
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elektron nəşrlərə abunələrin genişlənməsi ənənəvi abunələri üstələyir və ona qalib gəlir. 

Gələcək elektron kitabxanaların əsasını təşkil edən bu ünsürlər getdikcə daha geniş meydan 

alır, sonra ənənəvi kitabxanalara ―Mən sənin gələcəyinəm‖ deyir, kitabxanaların gələcəyinə 

nəzər salarkən, kitabxana quruculuğunun gələcəyini proqnozlaşdırarkən keçmişi dərindən 

öyrənməli, kitabxanaların 5 min illik təcrübəsi nəzərə alınmalıdır. 

Beləliklə, elektron daşıyıcıların inkişafı ənənəvi kitabxanaların yaşamasına, fəaliyyət 

göstərməsinə, cəmiyyətin informasiya tələbatının ödənilməsində onların roluna heç bir xələl 

gətirmir, əksinə, onun daha da təkmilləşməsinə, oxuculara xidmət işinin daha səmərəli təşki-

linə, operativliyinə kömək edir, informasiya cəmiyyətində kitabxana işi sahəsində sürətlə baş 

verən bu inqilabi dəyişikliklər, onların dərindən öyrənilməsi, ümumiləşdirilmələr aparılması 

kitabxanaşünaslıq elmləri qarşısında olduqca mühüm vəzifələr qoyur. Məhz kitabxanaşünas-

lıq kitabxana işinin yeni şəraitə uyğunlaşmasına, informasiya elmi ilə inteqrasiyasına dair 

araşdırmalar aparmalı kitabxanalarımızı elmi-nəzəri müddəalarla silahlandırmalıdırlar. 

Milli-mənəvi dəyərlərimizin təkcə qorunub gələcək nəsillərə çatdırılmasında deyil, eyni 

zamanda, onların beynəlxalq aləmə qısa vaxt ərzində təqdim edilməsində elektron kitabxana-

ların böyük rolu vardır. 
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KĠTABXANA VƏ FASĠLƏSĠZ TƏHSĠL 

(TƏHSĠLĠN TƏġKĠLĠNDƏ PEġƏKARLIQ PROBLEMĠ) 

 

 

Açar sözlər- Fasiləsiz təhsil, kitabxana-informasiya xidməti, elm və təhsilə kitabxana 

xidməti. 

Kitabxanalar yarandıgı gündən mədəni insan cəmiyyətinin yaratdıgı informasiya kütlə-

sinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və xidmətə verilməsi funksiyasını yerinə yetir-

məyə başlamışdır. Bu baxımdan ilk təhsil müəssisəsi və ilk elmi müəssisə statusuna malik ol-

muşdur. Müasir qloballaşan cəmiyyətdə kitabxanalar bu funksiyalarını davam etdirməkdədir.  

 

Son zamanlar qloballaşma, informasiyanın sürətli yayılması informasiya kommunika-

siya sistemlərinin inkişafı, kitabxana-informasiya sistemlərində yeni texnoloji problemlərin və 

texnologiyaların yüksələn xətlə inkişafı və s. kımi mühüm əhəmiyyət kəsb edən proseslərin 

dinamikası insan şüurunun qavrama tezliyindən daha sürətlə baş verir. İlk növbədə onu qeyd 

etməliyik ki, bu proseslər öz dinamik inkişafı və yüksək sürəti nəticəsində qarşıya çıxa bilə-

cək fəsadları aradan qaldırmaq üçün qlobal ölçüdə "İnformasiya cəmiyyətindən yeni "Biliklər 

cəmiyyəti"nə keçid prosesi düzgün şəkildə qurulmalıdır. Şübhəsiz ki, bu qlobal problemdir.  

Doğrudur, biliklər cəmiyyətinin vahid universal modeli yoxdur. Çünki universal mo-

deldə "Biliklər cəmiyyəti" anlayışı məhdud çərçivəli bir anlayışa çevrilə bilir, daha aydın 

desək bu universal model konkret ölkənin, regionun dil mədəniyyətindəki fərdiliyi, milliliyi 

özündə əks etdirirsə ferdiləşir. Lakin buna baxmayaraq tarixən olduğu kimi ümumdünya təc-

rübəsinə istinad edərək cəmiyyətin Azərbaycan modelinin qurulması qarşıda duran ən zəruri 

şərtdir. Dünya təcrübəsində artıq belə bir fikir formalaşmışdır ki, ―Biliklər cəmiyyəti‖nin milli 

modelini qurmaq istəyən һər bir ölkənin və xalqın başlıca kriteriyası canlı insan və bu insanın 

mənsub olduğu mədəniyyətin tipi və ənənələridir. Daha doğrusu bu mədəniyyət tipinə aid 

insanların yüksək intellekti, onun təfəkkürü, bilik və bacarıqlarıdır. Çünki mədəniyyət ötən 

yüzilliyin əsas göstəricisidır və hər bir xalq tarixdə məhz bu mədəniyyəti ilə yadda qalır. 

 Yeni ―Biliklər cəmiyyəti‖nə keçid qlobal bir prosesdir. Bu haqda YUNESKO nun sə-

nədlərində də maraqlı fıkirlər var. YUNESKO, digər beynəlxalq və regional təşkilatların qlo-

bal informasiya məkanında informasiya proseslərinin düzgün və rasional idarə olunması sahə-

sində tətbiq etdiyi layihələr ―biliklər cəmiyyəti‖ yaratmaq sahəsində ―ömürboyu təhsil‖ kon-

sepsiyasının əhəmiyyətini gündəmə gətirir. Bu layihələrin həyata keçirilməsində kitabxanala-

rın tətbiq etdiyi yeni xidmət sahələri mühüm rol oynayır. 

Kitabxana-informasiya xidməti, eləcə də kitabxana informasiya məhsulu barədə mütə-

xəssislərin müxtəlif fikirləri mövcuddur. Tədqiqatçı İ.S.Pilko yazır: ―Kitabxana-sosial əhə-

miyyətli sənəd, informasiyasının ictimai istifadəsini təmin edən əsas və tarixən ilkin informa-
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siya institutu, informasiya məhsulları və xidmətlərinin istehsalçılarından birincisi sayılır‖. 

Çoxəsrlik tarixi boyu kitabxanalar - istifadəçilərin informasiya sorğularının ödənilməsi istiqa-

mətində öz forma və metodlarını işləyib hazırlamış və inkişaf etdirmişdi.  

―Kitabxana məhsulu‖ və ―kitabxana xidməti‖ anlayışlarının tam eyniləşdirilməsi və 

yaxud onların kitabxana fəaliyyətinin maddiləşmiş məhsullar və maddiləşmiş xidmətlər nəti-

cələri səviyyəsində fərqləndirilməsi çox geniş yayılmışdır. İlkin anlayışların həcmi və məz-

mununun dəqiqləşdirilməsinin nəzəri aspektlərindən savayı, bu problem, tətbiqi əhəmiyyətə 

malikdir. Kitabxana məhsulları və kitabxana xidmətlərinin keyfiyyət spesifikasının tələbatçı 

xüsusiyyətlərinin üzə çıxarılması onların çeşid dinamikasının izlənilməsini əhatə edir. 

Kitabxana-informasiya proseslərinin müasir vəziyyəti hər bir mütəxəssisdən xüsusi ha-

zırlıq tələb edir. XXI əsr dərinləşdikcə mütəxəssislərin informasiya təminatı cəmiyyətin qarşı-

sında əhəmiyyətli vəzifələrdən biri kimi duracaq və bu vəzifələr bu gün də duyulmaqdadır. 

Təhsil, fasiləsiz təhsil, davamlı təhsil, şəxsi təhsil, ömürboyu təhsi və s. sərlövhəli layi-

hələr, bir çox  beynəlxalq layihələr qlobal informasiya məkanında metəxəssislərin yüksək 

peşə hazırlıgının təmin olunmasına yönəlməkdədir. Dünyanın qloballaşması tendensiyası təh-

silin də qloballaşmasını tələb edir və bu istiqamətdə beynəlxalq qurumların məqsədəuygun 

fəaliyyəti daha qabarıq özünü ğöstərməkdədir. 

Bu baxımdan Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq-informasiya fakultəsində 

tədrisə cəlb olunmuş "Kitabxana və fasiləsiz təhsil" adı ilə ümumiləşdirilmiş tədris proqramı 

kitabxanaçılıq ixtisası ilə təhsil alan mütəxəssislərin hazirlanmasında əhəmiyyətli bir addım-

dır və müasir tələblər səviyyəsinə cavab verən ilk addımdır. Belə ki hal-hazirda yuksək ixti-

saslı kitabxanaçılıq-informasiya ixtisasında kadrların hazırlanması üçün bu növ tədris proqra-

mı ilk dəfə hazırlanır. Məqsəd ali təhsilli gənc mütəxəssislərə kitabxana-informasiya proseslə-

rində Azərbaycançılıq, milli ideya, vətənə sevği və vətənpərvərlik ideyalarının öyrətmək və 

gələcək mütəxəssisləri dərinləşən informasiya cəmiyyətinə hazırlamaqdır ki, bu istiqamətdə 

müasir və daima yeniləşən texnologiyaların öyrənilməsi və tətbiqi çox əhəmiyyətlidir. 

Proqramda iki əhəmiyyətli cəhəd diqqəti cəlb edir. Birinci ondan ibarətdirki  kitabxana-

şünaslıgın həm nəzəri həm də təcrübi sahələrində dövlətçilik ideyalarının təbligi məsələləri öz 

əksini tapır. 

İkinci cəhət daima yeniləşən informasiya proseslərinin öyrənilməsi sahəsində proqramın 

koseptual olmasıdır.  

Tədris proqramının öyrənilməsi ğöstərir ki, kitabxanaşünaslıgın müasir prearitet sahələri 

də burada öz əksini tapır. Belə ki fasiləsiz təhsil bir tərəfdən kitabxana-informasiya fəaliyyəti-

nin təşkilatçılarının peşə səviyyəsinin müasirləşməsi və tələblərə cavab verməsini qarşıya 

qoyur, diğər tərəfdən kitabxana-informasiya fəaliyyətinin təşkilində geniş oxucu kütlələri 

üçün fasiləsiz təhsil imkanları yaradır.  

Elektron kataloq, rəqəmsal kitabxana fondları və elektron kitab məhsulları kontekstində 

təbligatın təşkili  ayrıca əhatə olunur. Bu da tərtibatçının "Kitabxana və fasiləsiz təhsil" prose-

sində  müasir tələblər və innavativ istiqamətlərindən xəbərdar oldugunu ğöstərir. 

Fasiləsiz təhsil sistemsiz və təsadüfi biliklərin təlimə cəlb edilməsi demək deyil. Təlimə 

cəlb olunacaq biliklərin məcmusu cəmiyyət, dövlət və beynəlxalq qurumlar vasitəsi ilə müntə-
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zəm ğündəmə gəlməkdədir ki, kitabxanalar müasir tələblərin öyrənilməsi və həyata keçiril-

məsi işində qabaqcıl müəssisələr funksiyasını daşıyır. 

Qeyd olunan paradiqma düzğün olaraq tədris prosesində sistemləşdirilib və proqram   

mükəmməl elmi və təcrübi materiallara, sahənin müasir və samballı əsərlərinə əsaslanaraq 

tərtib olunub. Bu da mövzulara daha dərindən nüfuz etmək istəyən mütəxəssislərə mükəmməl 

əsərlərin tövsiyəsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

Təhsilin strukturunda müxtəlif prizmada fərqli təsnifləşdirmə ilə qarşılaşırıq. Təhsil 

nazirliyində orta ümumtəhsil səviyyəsindən sonra 3 mərhələli Ali təhsil tətbiq olunur. Baka-

lavriat, maqistratura və daktarantura təhsili real həyatda təhsil prosesinin bitməsi demək deyil. 

Müxtəlif səviyyələrdə kurslar- təkmilləşdirmə kursları, ixtisasartırma kursları, treninqlər fasi-

ləsiz təhsili xarakterizə edir. Bu baxımdan təhsil prosesinin bütün mərhələlərini təsnifləşdir-

mək və kvalifikasiya etmək ehtiyacı qarşıya çıxır. Bununla yanaşı fasiləsiz təhsil, ömür boyu 

təhsil, davamlı təhsil kimi anlayışlar da dünya elmi ədəbiyyətına daxil olmuş və müxtılif yo-

zumlar edilməkdədir. Kitabxanalar butün qeyd olunan təhsil proseslərinin aktiv iştirakçıları-

dır. Bir sıra kitabxanalar məhz fasiləsiz təhsilin təşkilində ixtisaslaşmaqdadırlar. Qeyd olunan 

təhsilin müxtəlif səviyyələrində bir sıra beynəlxalq, regional və kommersiya layihələri də 

tətbiq olunmaqdadır ki, bu sahənin müstəqil tədqiqatına ehtiyac duyulmaqdadır.  

Kitabxana-informasiya xidmətinin müasir tələblər şəraitində həyata keçirilməsi hər 

şeydən əvvəl qeyd olunan anlayışları təsnifləşdirmək və kitabxana-informasiya xidmətinin 

təşkilində kvalifikasiya (peşə tələblərinin) səviyyəsinin qorunub saxlanılmasını və inkişafını 

təmin etməlidir. Mütəxəssislərə informasiya xidmətinin forma və üsulları mürəkkəbləşdikcə, 

eləcədə mütəxəssis sorgularının mürəkkəbləşməsi və spesifikləşməsi şəraitində kitabxana və 

fasiləsiz təhsil problemləri öz aktuallıgını ğöstərməkdədir. Elm və təhsilə kitabxana-informa-

siya xidmətinin təşkili sahəsində ənənəvi metodlarla yanaşı müasir ―alətlər‖ formalaşmaqda-

dır. Rəqəmsal informasiya məkanında kitabxanaların günbəgün artan imkanları daha geniş 

fəaliyyət fürsətləri irəli sürür, yeni informasiya məhsulları meydana gəlir. Qloballaşan infor-

masiya məkanında elmə və təhsilə kitabxana-informasiya xidmətinin təşkilinin əlaqələndiril-

məsi, məzmunlu və bitkin informasiya xidmətinin təşkilində beynəlxalq və reqional layihələ-

rin müstəsna əhəmiyyəti mövcuddur. Məhz bu baxımdan fasiləsiz təhsi beynəlxalq layihə ola-

raq, beynəlxalq normalara cavab verərək təşkil və tətbiq olunmaqdadır. 

Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən və yüksək keyfiyyətli 

informasiya xidməti göstərən müəssisələr hal hazırda əsasən kommersiya müəssisələridir. Bu 

baxımdan beynəlxalq təşkilatların qlobal informasiya məkanında təhsil və elmi informasiya 

xidmətinin təşkili sahəsində daha geniş əhatəli layihələrin tətbiq etməsi ehtiyacı duyulmaq-

dadır. 
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AKADEMĠK KĠTABXANALARDA MÜASĠR ĠNFORMASĠYA  

FƏALĠYYƏTĠNĠN TƏġKĠLĠ: ADA UNĠVERSĠTETĠ KĠTABXANASININ  

Ġġ TƏCRÜBƏSĠ ƏSASINDA 

  

 

Açar sözlər: Müasir kitabxanaçılıq, informasiya cəmiyyəti, elektron kitabxana, rəqəm-

sal məzmun, yeni texnologiyalar, avtomatlaşdırılmış kitabxana-informasiya sistemləri (AKİS), 

proqram təminatı sistemləri, kitabxana-informasiya xidməti, verilənlər bazası, informasiya 

mədəniyyəti, informasiya axtarış vasitələri. 

Xülasə: Məqalədə müasir kitabxana-informasiya mühitində akademik kitabxanaların 

yeri və rolu müəyyənləşdirilmiş, yeni texnologiyaların tətbiqi sayəsində istifadəçilərə göstəri-

lən informasiya xidmətinin kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşdırılmasından bəhs 

edilmişdir. ADA Universiteti Kitabxanasında xidmət işinin müasir dövrün tələblərinə cavab 

verməsi, informasiya axtarış metodları və vasitələrinin öyrədilməsi məqsədilə tədris edilən 

İnformasiya Mədəniyyəti adlı təlim kursları haqqında məlumat verilmişdir. 

 

Yeni texnologiyaların məhdudiyyətsiz tətbiq edildiyi müasir informasiya cəmiyyətində 

kitabxanalar öz funksional vəzifələrini dövrün və istifadəçilərin tələblərinə maksimum dərəcə-

də uyğunlaşdırmaq, qarşıya qoyulan məqsədlərə uğurla nail olmaq üçün tamamilə yeni forma 

və məzmun qazanmaqdadır. Bu baxımdan qabaqcıl dünya təcrübəsini öyrənmək və onu yerli 

mühitə uyğunlaşdırmaqla tətbiq etmək kitabxana mütəxəssislərinin qarşısında yeni vəzifələr 

qoyur. İnformasiyanın işıq sürətilə artdığı müasir informasiya əsrində sənəd kütləsini idarə 

etmək, onu çeşidləyərək əhəmiyyət kəsb edən məzmunu ortaya çıxarmaq yalnız yeni texnolo-

giyaların, müasir proqram təminatının istifadəsi və bacarıqlı kitabxanaçı kadrların bu işə cəlb 

edilməsi ilə mümkündür.  

İnformasiya cəmiyyət üçün həmişə vacib ünsür olmuşdur. Bir həqiqət də vardır ki, 

informasiya anlayışı müəyyən mənada əsrlərlə dəyişilməz qalmışdır, yəni ehtiyacı olanlara 

müvafiq informasiya və informasiya ehtiyatlarına səmərəli, effektiv, rahat və maliyyə cəhət-

dən sərfəli çıxışı təmin etmək vəzifəsi daşımışdır. Son dövrlərdə isə informasiya kütləsinin 

qarşısıalınmaz sürətlə emalı və istehsalı sosial institutlarda, xüsusilə də kitabxanalarda infor-

masiyanın seçilməsi, təhlili, mübadiləsi və əlyetərliliyinin təmin edilməsi məsələlərini aktual 

edir  [1].  

Kitabxanaların geniş bir qolunu təşkil edən akademik kitabxanalarda isə bu məsələlərə 

daha həssaslıqla yanaşılmalıdır, belə ki, istifadəçilərinin böyük əksəriyyətini tələbələrin və 

tədqiqatçıların təşkil etdiyi ali təhsil müəssisəsi kitabxanalarının ən ümdə vəzifəsi öz oxucu-

larını səhih və etibarlı informasiya ilə təmin etmək və bununla da kitabxananın və bütövlükdə 
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universitetin elmi tədqiqatın dəstəkləyicisi kimi rolunu artırmaqdır. Bu baxımdan, tətbiq edi-

lən yeni texnologiyalar, proqram təminatı və maddi texniki baza istifadəçilərə informasiya 

xidmətini müasir standartlara uyğun və rəqəmsal məzmunun axtarış və istifadəliliyinin maksi-

mum dərəcədə optimallaşdırılması kontekstində həyata keçirməyi tələb edir.  

Kitabxana xidmətinin vəzifəsi kitabxana sərvətlərinin, dünya ədəbiyyatı nümunələrinin 

etibarlı şəkildə toplanması, qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılmasından, onların əhali ara-

sında geniş təbliğindən, bəşəri dəyərlərə yiyələnmək, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş 

yetişdirilməsinə fəal yardım etməkdən ibarətdir  [2]. 

Müasir kitabxanalarda tətbiq edilən yeni informasiya texnologiyaları və proqram təmi-

natı sistemləri kitabxana işinin idarə edilməsi və kitabxananın ayrı-ayrı struktur vahidlərini 

əlaqələndirmə baxımından əvəzedilməz vasitələrdir. Belə ki, hazırda dünya kitabxana təcrübə-

sində istifadə olunan bu tip avtomatlaşdırılmış kitabxana-informsiya sistemlərinə misal olaraq 

Mandarin, ResourceMate, Alexandria, Koha ILS, L4U, Millennium, Destiny Library 

Manager, Aleph, Bibliotheca, Libdata və s. proqram təminatı sistemlərini göstərmək olar  [3].  

ADA Universiteti Kitabxanasında uğurla tətbiq edilən Millennium Avtomatlaşdırılmış 

Kitabxana-İnformasiya Sistemi kitabxana proseslərini avtomatlaşdırmaqla yanaşı müxtəlif 

şöbələrin işini bir sistem daxilində mərkəzləşdirir və əlaqələndirir. Sistemin işçi modullarını 

işlək vəziyyətə gətirmək üçün hər bir kitabxanaçı tərəfindən xüsusi qeydiyyat loqini və parolu 

daxil edilməlidir. İşçi modullar əsasən kitabxananın komplektləşdirmə, kataloqlaşdırma, 

dövriyyə xidmətləri, elektron resursların idarə edilməsi, dövri nəşrlər, sistem administrasiyası 

və s. kimi proseslərini asanlaşdırır və eyni zamanda statistik məlumatların təhlili və emalı 

zamanı kitabxanaçı əməyinə və vaxtına qənaət edir.  

Qlobal aləmdə ali təhsil müəssisələrinin kitabxanaları operativ xidmət həyata keçirmək 

məqsədilə resenziya verilmiş elmi jurnal məqalələrinin toplandığı onlayn verilənlər bazalarına 

illik abunə olmaqla həmin məqalələrin əksər hallarda tam mətnlərini tələbələr üçün əlyetərli 

edir və bununla da təhsil və tədris prosesini alternativ informasiya mənbələri ilə zənginləş-

dirir. Beynəlxalq akademik kitabxanaların nümunəsində ABŞ-ın Kolumbiya Universiteti 

Kitabxanasının ümumilikdə 1500-dən artıq ümumaçıq və ödənişli onlayn verilənlər bazasına 

abunəliyi təmin etdiyini qeyd etmək olar  [4]. 

Azərbaycan miqyasında isə bu sahədə öz əhəmiyyətinə görə qabaqcıl yerlərdən birini 

tutan ADA Universitetinin Kitabxanası 42 ədədi ümumaçıq və 22 ədədi (bunlardan 2 baza – 

EBL və Ebrary yalnız elektron kitab xidmətini həyata keçirir) ödənişli olmaqla ümumilikdə 

64 verilənlər bazasından istifadə imkanını təmin edir. Bu bazalara misal olaraq, JStor, 

EbscoHost, ProQuest, HeinOnline, Taylor & Francis Online, EconBiz, Cambridge Journals, 

International Monetary Fund, Chronicle of Higher Education və s. göstərmək olar  [5].  

Təqdim edilən çap və elektron informasiya ehtiyatlarından istifadəni asanlaşdırmaq, 

tələbə və müəllim heyətini informasiya axtarış metodları və üsulları ilə ―silahlandırmaq‖ 

məqsədilə ADA Universiteti Kitabxanası, birbaşa olaraq kitabxananın Tədqiqat və Təlimat 

Xidmətləri Şöbəsi Azərbaycanda ilk dəfə, dünya kitabxanaçılıq təcrübəsində isə ötən əsrin 90-

cı illərinin əvvəllərindən tədris edilməyə başlayan İnformasiya Mədəniyyəti təlim kurslarını  

[6] universitetin müxtəlif təhsil proqramlarına uyğunlaşdırmaqla həyata keçirir. Kursun 

keçirilməsi ilk dəfə olaraq ADA Universiteti və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin birgə 
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təşəbbüsü ilə 1-2 Aprel, 2014-cü il tarixlərində təşkil edilmiş ―Kitabxana-informasiya 

sahəsində əldə edilmiş nəzəri və təcrübi nailiyyətlərin tətbiqi‖ mövzusunda I Beynəlxalq Elmi 

Konfransda layihə kimi irəli sürülmüş  [7] və daha sonra təcrübədə sınaqdan keçirilməyə 

başlamışdır. Hazırda bu təlim kursları uğurla həyata keçirilir və tələbələrə informasiya axta-

rışı, seçimi, onun dəyərləndirilməsi və s. bu kimi zəruri məsələlərin incəliklərini öyrədir  [8].  

Avstraliyalı kitabxanaşünas alim Kristin S.Brüs XX əsrin 90-cı illərində İnformasiya 

Mədəniyyətinin modelini təqdim edərkən onun 7 cəhətini kateqoriyalara ayırmaqla müəy-

yənləşdirmişdir: 

 informasiya texnologiyası anlayışı; 

 informasiya mənbələri anlayışı; 

 informasiya prosesi anlayışı; 

 informasiyaya nəzarət anlayışı; 

 biliyin formalaşdırılması anlayışı; 

 biliyin genişləndirilməsi anlayışı; 

 müdriklik anlayışı  [6]. 

Daha sonra o, bu kateqoriyaları qarşılıqlı surətdə əlaqələndirməklə hər biri üçün ortaq 

sayılan informasiya və informasiya mədəniyyəti anlayışlarını mərkəzi element kimi göstər-

mişdir.  

Akademik kitabxanaların onlayn informasiya ehtiyatlarına, o cümlədən elektron kitab-

xanalara və verilənlər bazalarına abunəlik vasitəsilə təmin və təklif etdiyi rəqəmsal informasi-

ya mühitində istifadəçi bir sıra bilik və bacarıqlara malik olmalıdır ki, sənəd və informasiya 

okeanında ―boğulmasın‖. Bunun üçün axtarış prosesinin mərhələlərini bilmək vacibdir: 

 onlayn axtarış sisteminin seçimi; 

 onlayn axtarış sisteminə giriş; 

 axtarış ekranında naviqasiya; 

 sorğunun formalaşdırılması; 

 axtarış nəticələrinin dəyərləndirilməsi; 

 axtarışın çeşidlənməsi  [9]. 

İnformasiya mədəniyyətinə malik olmayan və sadəcə İnternet saytlarından əldə etdikləri 

məlumatların etibarlılığına arxayın olan tələbələrin kurs işlərinin təhlili zamanı aradan qaldı-

rılması vacib olan bir sıra problemlər aşkar olunmuşdur: 

 Müəlliflik məsələlərinin müəyyənləşdirilməsində yol verilən səhvlər; 

 Aktuallıq - nəşrin buraxıldığı tarixin düzgün göstərilməməsi və ya istifadə edilən 

mənbənin aktuallığını itirməsi; 

 Qeyri-obyektivlik – yalnız bir saytın fikrini əsas götürmə; 

 Auditoriya – tələbələrə saytın müəyyən məqsədlərlə xüsusi auditoriya üçün nəzərdə 

tutulması məsələsi maraqlı deyildir; 

 Üslub və ifadə tərzi – saytlarda yol verilən qrammatik və orfoqrafik səhvlərin 

tədqiqat işlərində də olduğu kimi təkrarlanması; 

 Məzmunun keyfiyyəti – sənədləşmənin olmaması saytların keyfiyyət cəhətdən 

qiymətləndirilməsini mümkünsüz edir; 
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 İnformasiyanın təşkili – bəzi saytlar çox sadə tərtib edilmiş, bəzilərinin isə ana 

səhifəsini tapmaq çətin olmuşdur; 

 Naşir, mənbə, sahib – bəzi fanat saytlarına, şəxsi veb səhifələrə və hətta orta məktəb 

layihələrinə verilmiş istinadların olması; 

 İnformasiyanın stabilliyi – istinad verilən saytların təxminən 30%-inin URL 

ünvanının düzgün göstərilməməsi və ya saytların artıq işləməməsi səbəbindən 

əlyetərli olmaması və s.  [9].  

İnformasiya Mədəniyyəti dərslərində isə onlayn kataloq və verilənlər bazaları üzrə 

informasiya ehtiyatlarının axtarış metod və üsulları ilə tanışlıqla yanaşı: 

 tələbələr bu işə sadəcə dinləyici kimi cəlb edilmir; 

 səylər informasiyanın ötürülməsindən daha çox tələbələrin bilik və bacarıqlarının 

inkişaf etdirilməsinə yönəldilir; 

 tələbələr yüksək düşüncə tərzinə malik olurlar (analiz, sizntez və dəyərləndirmə); 

 tələbələr müxtəlif fəaliyyət növlərinə cəlb olunurlar (məsələn, qiraət, müzakirə və 

inşa yazısı); 

 tələbələrdən öz davranış və bacarıqlarını üzə çıxarmaları gözlənilir [10]. 

Sadalanan bu məsələlərlə yanaşı akademik kitabxana istifadəçiləri informasiyanın 

təhlükəsizliyi, plagiatlıq, müəlliflik hüququ və əqli mülkiyyət məsələlərinə də ciddi fikir 

verməlidirlər. Bu baxımdan, kitabxana mütəxəssisləri universitet ictimaiyyəti, o cümlədən 

tələbə və müəllim heyəti ilə qarşılıqlı iş birliyi çərçivəsində sıx əməkdaşlıq etməli, beynəlxalq 

təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi, informasiya ehtiyatlarından istifadəyə dair müəssisə 

siyasətini formalaşdırmalıdırlar.  
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJĠ UNĠVERSĠTETĠNĠN KĠTABXANASINDA 

OXUCULARA KĠTABXANA-ĠNFORMASĠYA XĠDMƏTĠ 

 

Açar sözlər: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, oxuculara xidmət, kitabxana-

informasiya xidməti, kitabxana fondu. 

 

XXI yüzillik kitabxanaların qarşısında çox böyük həyati əhəmiyyət kəsb edən yeni bir 

vəzifə -informasiya xidmətinin təşkili vəzifəsini qoymuşdur. Cəmiyyətin iqtisadi, sosial-siyasi 

və mədəni həyatına çox ciddi təsir göstərən informasiya xidməti-ənənəvi kitabxana xidmətin-

dən, oxucu tələbatının daha dolğun və operativ ödənilməsi baxımından fərqlənən yeni xidmət 

növüdür. İnformasiya xidmətinin məqsəd və vəzifələrini dərk etmək, məzmununu açmaq üçün 

onun yaramasına və formalaşmasına təsir göstərən informasiya cəmiyyətinin mahiyyətini 

açmaq, strukturunu dərindən təhlil edib öyrənmək zərurəti qaçılmazdır.[1] Ölkəmizdə fəaliy-

yət göstərən kitabxanalar ―Kitabxana işi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğun olaraq ―elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə müəssisəsi kimi çap əsərlərini 

və digər informasiya daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən, onların sistemli ictimai istifadəsini 

təşkil edən, cəmiyyətin intellektual və mənəvi potensialının inkişafına xidmət göstərən sosial 

institut‖ səviyyəsində mühüm işlər görürlər. Qanunda yazıldığı kimi, indiki dövrdə ―Kitabxa-

na xidmətinin vəzifəsi kitabxana sərvətlərinin, dünya ədəbiyyatı nümunələrinin etibarlı şəkil-

də toplanması, qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılmasından, onların əhali arasında geniş 

təbliğindən, bəşəri dəyərlərə yiyələnmək, müstəqil və yaradıcı düşünən vətəndaş yetişdirilmə-

sinə fəal yardım etməkdən ibarətdir.[2] Hаzırdа rеspublikаmızdа 7135 təhsil müəssisəsi vаr-

dır. Bu təhsil müəssisələrində 2 milyоnа yахın gənc təhsil аlır və оnlаrın təlim-tərbiyə prоsеsi 

ilə 242551 nəfər müəllim və tərbiyəçi məşğul оlur. Rеspublikаmızın аli məktəblərində 81 isti-

qаmət və 270-dən çох iхtisаs üzrə mütəхəssis hаzırlаnır. Аli məktəblərin 130-а qədər fаkültə-

sində 100 mindən çох tələbə təhsil аlır ki, оnlаrın dа təlim-tərbiyəsi ilə 650-dək kаfеdrаdа 

çаlışаn 11 min nəfərdən çох prоfеssоr-müəllim məşğul оlur.[2] Kitabxanaların Prof. Abuzər 

Xələfov tərəfindən tərtib edilmiş tipologiyasını nəzərdən keçirək: 

Kitabxanaların tipologiyası (tipləri və növləri) 

Universal kitabxanalar: 

a) Universal elmi kitabxanalar; 

b) Universal (ümumi) kitabxanalar. 

Universal elmi kitabxanalar: 

a) Milli kitabxana; 

b) Prezident Kitabxanası; 

c) Parlament Kitabxanası; 

d) Muxtar Pespublikasının Dövlət Kitabxanası. 
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Universal (ümumi) kitabxanalar: 

a) Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri (MKS); 

b) Kənd (ümumi) kitabxanaları; 

c) Müstəqil uşaq kitabxanaları; 

d) Müstəqil gənclər kitabxanaları; 

e) İctimai təşkilatların kitabxanaları. 

Xüsusi kitabxanalar: 

a) Respublika sahəvi kitabxanaları; 

b) Respublika Milli Elmlər Akademiyasının kitabxanaları; 

c) Ayrı-ayrı nazirliklərin, idarə və müəssisələrin kitabxanaları. 

Təhsil kitabxanaları: 

a) Ali məktəb kitabxanaları; 

b) Təkmilləşdirmə institutlarının kitabxanaları; 

c) Orta ixtisas məktəblərinin kitabxanaları; 

d) Ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları.[3] 

Rеspublikаmızın ən qаbаqcıl dövlət аli məktəblərindən biri оlаn Аzərbаycаn Dövlət 

Pеdаqоji Univеrsitеti gеniş tədris və еlmi şəbəkə quruluşunа mаlikdir. 90 ildən çохdur ki, 

fəаliyyət göstərən bu ali pedaqоji müəssisənin elmi kitаbхаnаsı 1921-ci ilin sеntyаbr аyındа 

yаrаdılmışdır. Аzərbаycаn Dövlət Pedaqoji Univеrsitеtinin еlmi kitаbхаnаsı özünün mövcud 

imkаnlаrı dахilində qаrşısındа qоyduğu vəzifələrə uyğun оlаrаq həm prоfеssоr-müəllim 

hеyətinə, həm də bakalavriatura və mаgistratura pillələrində təhsil alan çoxsaylı tələbə-

gənclərə hərtərəfli хidmət göstərir.[4] Dövlət Pedaqоji Univеrsitеtinin kitаbхаnаsındа tələbə-

lərə хidmət işinin kеyfiyyətini yüksəltmək üçün fərqli хidmət, аçıq rəf, tədris ədəbiyyаtı ilə 

qrup хidməti kimi səmərəli və qаbаqcıl mеtоdlаrdаn istifаdə еdilir. Məlum оlduğu kimi, 

охuculаrа fərqli хidmət kitаbхаnаnın хidmət şöbələrinin təşkilаti quruluşu ilə müəyyən еdilir 

və 3 prinsip əsаsındа həyаtа kеçirilir: охucu kаtеqоriyаlаrı, bilik sаhələri və nəşr növləri üzrə. 

АDPU-nun kitаbхаnаsındа tələbələrə kitаbхаnа хidmətinin təşkilində bu üç prinsipdən ən 

müхtəlif şəkillərdə istifаdə оlunur.[4] АDPU-nun əsаs binаsındаkı kitаbхаnаnın işi digər təd-

ris kоrpuslаrındаkı kitаbхаnаlаrın işinə nisbətən dаhа dоlğundur. Kitаbхаnаdа tələbələrə хid-

mət işini аsаnlаşdırmаq məqsədilə еvə kitаb vеrilişini təşkil еtmək məqsədilə аbоnеmеnt хid-

mətindən dаhа gеniş istifаdə еdilir. Хüsusilə qış və yаy imtаhаn sеssiyаlаrı vахtı tələbələrin 

kitаbхаnаyа ахını dаhа çох оlur. Bu zаmаn охu zаllаrındа yеr çаtışmаzlığı bаş vеrir. Охu 

zаlının imkаnlаrındаn kənаrdа qаlаn охuculаr аbоnеmеnt хidmətidən istifаdə еdərək еv şərаi-

tində mütаliə еdirlər. Məsələn 2008-2009-cu ilin yаy sеssiyаsı dövründə АDPU-nun аbоnе-

mеnt şöbəsi vаsitəsilə humаnitаr еlmlər üzrə tələbələrə 384446 nüsхə, qеyri-humаnitаr еlmlər 

üzrə isə 242411 nüsхə ədəbiyyаt vеrilmişdir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, еlm sаhələri üzrə 

ədəbiyyаtın üst-üstə hаmısı 9462 nəfər охucuyа vеrilmişdir.[4] АDPU-nun kitаbхаnаsındа 

tələbələrin sоrğulаrının hərtərəfli ödənilməsi üçün kitаbхаnаlаrаrаsı аbоnеmеnt bölməsi 

vеrilən sifаrişləri vахtlı-vахtındа ödəməyə çalışır və sifаrişlərin sаyı ildən-ilə аrtır. Tələbələrin 

sоrğulаrını tаm və dоlğun ödəmək məqsədilə Pedaqоji Univеrsitеtin kitаbхаnаsı 2006-cı ildə 

1162 nüsхə ədəbiyyаtı digər аli məktəb kitаbхаnаlаrındаkı kitаbхаnаlаrаrаsı аbоnеmеnt 

vаsitəsilə (KАА) аlıb охuculаrа vеrmişdir.[4] Ali məktəb kitabxanaları kitabxana işinin bütün 
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forma və üsullarından istifadə etməli, oxucularla aparılan informasiya işini cəmiyyətin qarşıya 

qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə, milli ideologiyamızın təbliğinə, dövlətçiliyimizin 

möhkəmləndirilməsinə yönəltməlidir. Kitabxanalar informasiya xidmətini müvəffəqiyyətlə 

təşkil etmək üçün digər informasiya orqanları ilə əməkdaşlığa, kitabxana işinin əlaqələndiril-

məsinə, informasiya ehtiyatlarından səmərəli istifadə işinə də diqqət yetirməlidirlər.[2] 
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MƏKTƏB KĠTABXANAÇILARININ FASĠLƏSĠZ TƏHSĠLĠ VƏ KĠTABXANA 

ĠNNOVASĠYALARI SAHƏSĠNDƏ BĠLĠKLƏRĠNĠN TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

 

Müasir dövrdə cəmiyyətdə rəqəmsal məktəb və gələcəyin məktəbi kontekstində məktəb 

kitabxanasının yeni düşünülmüş konseptual modeli tez-tez müzakirə olunur. Bu gün bütün 

dünyada təhsil paradiqması sürətlə dəyişir. XXI əsrin təhsili bu biliklərin bir insandan digə-

rinə birbaşa ötürülməsi yox, hər şeydən əvvəl təhsil alanların biliklərin yaranması prosesində 

fəal və səmərəli yaradıcılıq üçün mümkün proseslər mühitinin yaradılmasıdır. Bu nəticədə 

şagirdin ―nə bilirəm‖ yox, ―necə bilirəm‖i müəyyən etdiyi müştərək tədqiqat, nizamsız açıq 

dialoq vəziyyətidir. Sinif – dərs sistemi tədricən keçmişdə qalır, buna görə də biliklərin belə 

sürətlə artdığı vaxtda başqa təlim sistemi lazımdır. Bütün dünya ölkələrində bu proseslərdə 

məktəb kitabxanalarının artan rolu nəzərə çarpır.  

Bu gün bu sahədə iki istiqamətdə inqilab baş verir. Təlimdə - texnologiyanın inkişafı, 

sinif-dərs sistemindən müəllim və şagird arasında yeni nizamsız dialoqa keçid. İkinci isə 

informasiya inqilabıdır.  

Müasir dövrdə məktəb kitabxanalarının ən vacib resursu ixtisaslı, peşəkar məktəb kitab-

xanaçısı hesab olunur. Onlar müəllimləri və şagirdləri bilik qazanmaq təcrübəsi ilə təmin edir-

lər. Buna görə də məktəb kitabxanaları kitabxana işi və pedaqogika üzrə təhsili olan ixtisaslı 

məktəb kitabxanaçısı tərəfindən idarə olunmalıdır. Məktəb kitabxanaçılarının əsas vəzifələri-

nə daxildir: təlim, idarəetmə, liderlik, əməkdaşlıq, cəmiyyəti cəlbetmə. ―İFLA-nın Məktəb 

kitabxanalarına rəhbərlik adlı‖ sənədində məktəb kitabxançısına aşağıdakı kimi tərif verilir. 

“Məktəb kitabxanaçısı- məktəb kitabxanalarının fəaliyyətinə, proqram və xidmətlərin 

yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyan kitabxanaçılıq təhsili olan pedaqoqdur. Cari işlə-

rin yerinə yetirilməsindən əlavə, kitabxanaçı fondu inkişaf etdirmək yolu ilə tədris planının 

yerinə yetirilməsinə kömək edir, informasiya daşıyıcıları ilə işləməyi öyrədir, şagirdlərə oxu 

səviyyələrinə uyğun olan kitab seçməyi, müəllimlərə isə kitabxana resurslarını və xidmətlərini 

tədris proqramlarına inteqrasiya etməyi öyrədir. Bu ixtisasçıları müxtəlif adlarla da çağırırlar. 

Məs: pedaqoq-kitabxanaçı, kitabxana media- ixtisasçısı, tədris resursları üzrə pedaqoq‖. 

Məktəb kitabxanalarının rolu təlim və təhsilə yardım etmək olduğuna görə, məktəb 

kitabxanalarının xidmətinə və fəaliyyətinə ən azı hazırlığı məktəb müəllimləri səviyyəsindən 

aşağı olmayan ixtisasçılar tərəfindən nəzarət edilməlidir. Məktəb kitabxanaçılarının ixtisas 

təlimi dünyada müxtəlif standartlara uyğun həyata keçirilir və bu standartlara onların pedaqoji 

hazırlığı da daxil ola bilər. Əgər məktəb kitabxanaçısı məktəbdə lider olmaq istəyirsə, onda 

onun təhsili və hazırlığı məktəb rəhbərinin və təhsil sahəsində çalışan ixtisasçıların səviyyə-

sindən aşağı olmamalıdır. Məktəb kitabxanalarının kadr strukturu yerli kontekstdən, qanun-

vericilikdən, iqtisadi inkişaf səviyyəsindən və təhsil sisteminin infrastrukturundan asılıdır. 

Belə ki, 50 ildən artıq aparılan beynəlxalq tədqiqatlar göstərir ki, məktəb kitabxanaçıları 
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məktəb kitabxana işi və pedaqogika sahəsində təhsil almalıdırlar. Onlar təlimin kompleks 

vəzifələrini yerinə yetirmək, mütaliə bacarıqlarını formalaşdırmaq, məktəb kitabxanasını idarə 

etmək və məktəb - müəllim heyəti ilə əməkdaşlıq etmək üçün öz ixtisas bilik və bacarıqlarını 

inkişaf etdirməlidirlər.  

Çoxlu sayda kompüterin İnternetə qoşulması dünya ətrafında intelektual səthin yaran-

ması deməkdir. Bu proseslərdə ən vacib və çətin iş, daha əsas və mürəkkəb kompüterin- insan 

beyninin qoşulması hesab olunur. Pedaqoq kitabxanaçılar təlim prosesini gücləndirməklə ilk 

növbədə məktəblilərə insan düşüncəsi ilə təsir edir. Bu münasibətdə bizim kitabxançıların 

qarşısında yeni vəzifə durur. Bu gün o üç sahədə əvəzolunmaz peşəkar hesab olunur.  

Birinci – pedaqoq - kitabxanaçının rolu müəllimlərin inkişafına kömək etməkdir. 

İkinci – pedaqoq - kitabxanaçı informasiya savadlılığı sahəsində əsas amil rolu oynayır. 

O, müəllimlərlə birlikdə təcrübə və konstruktiv axtarış proseslərinin köməyi ilə şagirdlərin 

həqiqi tənqidi axtarışa çatdırılmasını planlaşdırır.  

Üçüncü - pedaqoq – kitabxanaçı şagirdləri və müəllimləri ən son və ən yaxşı yeni kitab-

larla, vebsaytlarla, video, audio və müxtəlif resurslarla əlaqələndirən mədəniyyət emissarı 

(agent) hesab olunur.  

Müasir məktəb kitabxanası və onun ixtisaslı peşəkarları – respublikanın dövlət təhsil 

standartlarının həyata keçirilməsinin təminatı və onların tətbiqində əsas vasitədir.  

Ən vacib məsələ bu gün kitabxanaçılara yeniliklərlə işləməyi, eyni zamanda informa-

siya ilə işləməyi öyrətməkdir. Məktəb kitabxanaçıları sosial şəbəkələrdə, bloqlarda işləməyi 

və virtual mühitdə bir-biri ilə innovasiya təcrübələrini mübadilə etmək üçün peşəkar münasi-

bətlər qurmağı öyrənməlidirlər. Həmçinin məktəb kontingentinin - pedaqoqların və şagirdlə-

rin informasiya dünyagörüşünün əsaslarının və informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması 

sahəsində distant təhsil sisteminin yaradılması vacib şərtdir. Bu işdə təhsil müəssisələri xüsu-

sən maraqlı olmalıdırlar. Məktəb ictimaiyyətinin informasiya mədəniyyətinin formalaşması 

və məktəb kitabxanaçılarının yeni pedaqoji status alması ilə əlaqədar ixtisasının artırılması 

üçün effektiv vasitəyə çevriləcək layihə və proqramlar hazırlanmalıdır. Bu işə təhsil sahəsində 

idarəedici orqanların nümayəndələri, məktəb direktorları və müəllimləri, uşaq mütaliəsi üzrə 

peşəkarlar cəlb edilməlidir. Ən vacib məsələlərdən biri inzibati qurumlar çərçivəsində məktəb 

kitabxanalarının yaranmasına və inkişafına kömək sistemi yaradılmasıdır. Xüsusilə də təhsilə 

xidmət edən mərkəzlər məktəb kitabxanaçılarının ibtidai, fasiləsiz təhsilini, peşə hazırlığını, 

məktəb kitabxanaçılarının qrup və assosasiyalar ilə əməkdaşlığını nəzərə almalıdır. 

Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının əsas problemi kadr sahəsində olan böhran 

vəziyyətidir. Kadrlar sahəsində olan böhran məktəb kitabxanaçılarının fasiləsiz təhsil 

sisteminin bərbad halda olması ilə əsaslandırılır. Respublikamızda məktəb kitabxanaçısının 

peşə hazırlığı müxtəlif formalarda həyata keçir. Bu gün, ixtisasartırma sistemində yenidən 

hazırlanma və təkmilləşdirmə məktəb kitabxanasının artan roluna görə yeni tələblərə cavab 

vermir. Kadr göstəriciləri- kitabxananın yaradıcılıq effektini müəyyən edən vacib keyfiyyət 

göstəricilərindən biridir. Əsasən diplomun olması və xüsusi proqramların öyrənilməsi vacib-

dir. Eyni zamanda ilkin pedaqoji və kitabxana təhsili əsasında kitabxanaçıların yenidən hazır-

lanması proqramlarının öyrənilməsi lazımdır. Məktəb kitabxanaçısının peşəkar inkişafı istiqa-

mətində məktəb kitabxanasının kadr personalının analiz parametrləri və qiymətləndirilməsi, 
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yeni peşə təhsili standartları, məktəb kitabxanaçıları üçün fasiləsiz təhsil mərkəzi konsepsiya-

sının yaradılması, yeni peşəkar – ―Kitabxanaçı-pedaqoq-novator‖un yaranması yollarının real-

laşdırılması məsələləri, məktəb kitabxanaçılarının kitabxana qarşısında qoyulmuş tapşırıqları 

qəti surətdə reallaşdırması üçün ümumi və peşəkar İKT bacarıqlarının formalaşdırılması və s. 

proqramlar hazırlanmalıdır.  

Məktəb kitabxançılarının artan rolu ilə əlaqədar onların peşəkar hazırlığı və yenidən 

hazırlanması sistemi tamamilə yenidən qurulmalıdır. Təcrübəli məktəb kitabxanaçılarının 

təhsil problemlərinin həlli üçün qısa zamanda intensiv distant təhsil rejimində kredit sistemi 

ilə rəsmi dövlət təhsili diplomu almasını təmin edəcək alqoritmlərin hazırlanması vacibdir. Bu 

bizim peşəkar kitabxanaçılar ictimaiyyətinin və respublika səviyyəli təhsili idarəedici orqan-

ların illərlə birgə həll etməli olduğu ciddi problemdir. ABŞ, Kanada, Cənubi Korea, Böyük 

Britaniyada peşəkar məktəb kitabxanaçılarının hazırlanması həyata keçirilir. Bu yenidən 

hazırlanmanın standartını peşəkar təşkilatlar sifariş edir. Düşünürəm ki, biz də bu yolla 

getməliyik. Bizim əsas məqsədimiz yüksək innovativ biliklərin təcrübədə zərər görməməsi 

olmalıdır.  

İnnovativ təlim metodlarını tətbiq edən təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilmə-

sini təmin edən səriştəli kitabxanaçıların formalaşdırılması və peşəkarlığının yüksəldilməsi 

müasir təhsilin inkişafında olduqca mühüm istiqamətlərdəndir. Məktəb kitabxanaçılarının 

yeni sosial–texnoloji vəzifələrin həllinə uyğunlaşmasının mühüm şərti kadrların ixtisasının 

müntəzəm surətdə artırılması və təkmilləşdirilməsidir ki, bu da fasiləsiz (əlavə) peşəkar kitab-

xana təhsilinin çərçivəsində həyata keçirilə bilər. Bu gün onlar təhsil sisteminin inteqral foku-

suna çevrilirlər, çünki, kitabxana potensialının inkişafı olduqca vacib fasiləsiz peşə təhsili 

prinsipinin tam reallaşmasına imkan verir. Müasir şəraitdə əlavə peşəkar kitabxanaçı təhsilin 

yenidən qurulmasının əməli vasitəsi kimi çıxış edir: bu yeni ideyalar, konsepsiyalar, texnolo-

giyaların mənimsənilməsinə imkan deməkdir. Bu məqsədlə fasiləsiz peşəkar kitabxana təhsili 

aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilməlidir.  

1.İxtisasartırma - Respublikanın məktəb kitabxanaçıları üçün – peşə ixtisası səviyyəsinə 

olan tələblərə müvafiq surətdə nəzəri və praktiki bilikləri təzələmək məqsədilə yeni istehsalat 

vəzifələrinin həlli zərurətinin yaranması ilə əlaqədar problem mahiyyətli və ya funksional –

istiqamətlənmiş tədris kurslarının təşkili (qısa müddətli seminar və treninqlər). 

3.Peşənin artırılması- məktəb kitabxanalarında işləyən xüsusi təhsili olmayan kitabxana-

çılar üçün müəssisə rəhbərliyinin sifarişinə əsasən uzunmüddətli peşəyönümlü təhsil şəraitinin 

yaradılması.  

4. Təcrübə keçmək- nəzəri hazırlıq nəticəsində əldə edilmiş bilikləri təcrübədə möh-

kəmləndirmək üçün idarəçilik bacarıqları və kitabxana innovasiya təcrübəsi ilə tanışlıq üzrə 

kursların təşkili.  

5. Regionlarda məktəb kitabxanaçıları arasında qeyri-formal təhsil kanalları üzrə bilik-

lərin operativ aktuallaşdırılması (konfranslar, seminarlar, müşavirələr, ideaya yarmarkaları, 

dəyirmi masalar, peşə tanışlığı turları və s.). 

7.Məktəb kitabxanalarının inkişaf strategiyası, informasiya potensialı, yeni texno-

logiyaların tətbiqi. 
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8.―Məktəb kitabxanalarının informasiya fəaliyyətində internet texnologiyalarının tətbi-

qi‖ distant kursunun yaradılması. 
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CONTINUOUS EDUCATION OF SCHOOL LIBRARIANS AND KNOWLEDGE  

IMPROVEMENT IN LIBRARY INNOVATIONS AREA 

 

Summary 

In the modern era the most important resource in school libraries is considered 

specialized and professional school librarian. They provide teachers and students with 

the experience of gain knowledge, information. Therefore, school libraries should be 

handled by a librarian professional trained in pedagogy and library-information 

science. In this article is talked about continuous education of school librarians. 
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HEYDƏR ƏLĠYEV ĠRSĠNĠN TƏBLĠĞĠ SAHƏSĠNDƏ  AZƏRBAYCAN MĠLLĠ 

KĠTABXANASININ ELEKTRON RESURSLARININ ROLU 

 

 

Açar sözlər: Heydər Əliyev irsi, milli kitabxana, elektron resurslar, axtarış imkanları. 

 

Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik zəka 

mənbəyidir. Ona görə də kitabxanaya daimi hörmət xalqımızın mənəviyyatını nümayiş etdirən 

amillərdən biridir… 

Heydər Əliyev 
 

Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanası – Azərbaycanda kitabxana 

işi sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən, milli nəşrləri, xarici ölkələrdə Azərbaycan haq-

qında nəşr olunmuş çap məhsullarını və Azərbaycan müəlliflərinin əsərlərini, dünya əhəmiy-

yətli nəşrləri, o cümlədən xarici dillərdə çap olunmuş məlumat daşıyıcılarını toplayıb mühafi-

zə edən kitabxana və dövlət kitabsaxlayıcısıdır. [1, 156] 

Ümummilli lider Heydər Əliyev Milli Kitabxanada keçirilən ‖Vətənə, dövlətə, xalqa sə-

daqət andı‖ kitabının təqdimat mərasimində kitab və kitabxana işinə yüksək qiymət vermişdi. 

O, kitabxananın kollektivi qarşısında çıxış edərək demişdi: ―Kitab nəşri hər bir ölkənin, xalqın 

mədəniyyətində, ümumiyyətlə, mədəni-ictimai həyatında çox görkəmli yer tutur. Hər birimiz 

ilk növbədə ancaq kitab vasitəsilə təhsil, elm almışıq, həyatda yaşamaq, fəaliyyət göstərməyə 

hazırlaşmışıq. Ona görə də hər birimiz kitablara borcluyuq… 

Bütün sahələrdə olduğu kimi kitabxana işi sahəsində də qəbul edilmiş rəsmi sənədlərdə 

ulu öndər Heydər Əliyev irsinin və milli ideologiyanın təbliğinə xüsusi diqqət yetirilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə imzalanmış 

―Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı 

üzrə Dövlət Proqramı‖nın ayrı-ayrı bəndlərində ulu öndər Heydər Əliyevin unikal dövlət və 

mədəni quruculuq təcrübəsinin, intellektual və mənəvi irsinin respublikanın və dünyanın 

rəqəmsal irs fondlarına daxil edilməsi (2.2.2), ümummilli lider Heydər Əliyevin ―Müstəqilli-

yimiz əbədidir‖ çoxcildli kitabının biblioqrafik göstəricisinin və elektron nəşrinin hazırlan-

ması (2.6.9), ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında ən çox soruşulan kitabların 

informasiya daşıyıcılarına köçürülməsi (2.6.12), ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar ―Heydər Əliyev Mərkəzi – Milli yaddaşımızın 

Mərkəzidir‖ mövzusunda Bakıda kitabxanaçıların beynəlxalq simpoziumunun təşkili (2.8.2) 

və Azərbaycanşünaslıqla bağlı məlumat bazasının yaradılması göstərilmiş və bu sahədə 

qarşıda duran aşağıdakı problemlər qeyd edilmişdi: Azərbaycanşünaslığı inkişaf etdirmək 
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məqsədilə ölkəşünaslıq və diyarşünaslığa dair materiallarla fondların zənginləşdirilməsi 

(2.1.2); ölkəşünaslığa (Azərbaycanşünaslığa) dair Rusiya Dövlət Kitabxanasında, Rusiya Milli 

Kitabxanasında, Kazan, Tbilisi şəhərlərində və digər milli kitabxanalarda saxlanılan 

ədəbiyyatın (o cümlədən dövri mətbuatın) müəyyənləşdirilməsi və onların çatışmayan 

nüsxələrinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi məqsədilə layihələrin həyata keçirilməsi 

(2.1.6); Dünyanın böyük kitabxana mərkəzlərində saxlanılan Azərbaycana aid diyarşünaslıq 

(ölkəşünaslıq) xarakterli qiymətli və nadir kitabların (Əsli yaxud surəti və elektron variant) 

―Heydər Əliyev Mərkəzi‖ndə toplanması (2.2.47) xüsusi olaraq qeyd olunmuşdur. [2,4] 

Bu istiqamətdə Azərbaycan Milli Kitabxanasının qarşısında duran vəzifələr, təşkilati-

metodiki işlər konkret olaraq müəyyən edilmişdir. 

Kitabxana fondu Heydər Əliyev irsi haqqında ədəbiyyatı ardıcıl komplektləşdirərək, 

onlar haqqında  bütün məlumatları ənənəvi soraq-biblioqrafiya aparatında, eyni zamanda elek-

tron kataloq və elektron kitabxanada əks etdirir. 

Milli Kitabxanada Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinin qurul-

masında və əhalinin rifahının yüksəldilməsindəki xidmətlərindən, onun mədəniyyətimizin, 

milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafına göstərdiyi xüsusi qayğıdan bəhs edən kitabxananın 

fondunda olan materiallar əsasında elektron resurslar – elektron kitablar, məqalələr fotoşəkil-

lər, audio və video materiallardan ibarət ―Heydər Əliyev mədəniyyətimizin hamisidir‖ adlı 

elektron məlumat bazası hazırlamışdır. 

Elektron məlumat bazasında ilk əvvəl Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 

sərəncamı təqdim edilir. (21 yanvar 2013-cü il) 

Məlumat bazasının növbəti bölməsi ―Azərbaycan xalqının ümummilli lideri‖ adlanır. 

Bölmə öz növbəsində 6 yarımbölməyə bölünür. ―Həyat və fəaliyyəti‖, ―Görkəmli şəxslər 

Heydər Əliyev haqqında‖, ―Əsərləri‖, ―Müdrik kəlamları‖, ―Haqqında‖, ―Təltiflər‖. 

Nümunə olaraq ―Görkəmli şəxslər Heydər Əliyev haqqında‖ yarımbölməsində Türkiyə 

Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ulu öndər haqqında müdrik fikri yer 

alır: ―Mərhum Heydər Əliyev Azərbaycanın xoşbəxtliyi və firavanlığı, bölgədə və dünyada 

sülh naminə göstərdiyi fövqəladə xidmətlərlə türk və dünya tarixində şərəfli yer tutmuşdur‖. 

―Heydər Əliyev Milli Kitabxanada‖ adlanan növbəti bölməyə ―Nitqlər‖, ―Video görün-

tülər‖ və ―Fotoalbomlar‖ yarımbölmələri daxildir. 

―Mədəniyyətimizin inkişafının Heydər Əliyevin mərhələsi‖ bölməsi ―Heydər Əliyevin 

mədəniyyətlə bağlı: fərman və sərəncamları, çıxışları, məruzələri, nitqləri, təbrikləri, mətbuat-

da çıxan mədəniyyət xəbərləri‖, ―Kitablar‖, ―Videogörüntülər‖, ―Fotoalbom‖ yarımbölmələ-

rindən ibarətdir. 

―Heydər Əliyev surəti bədii ədəbiyyat və incəsənətdə‖ adlı bölmə ―Heydər Əliyevə ithaf 

olunmuş musiqilər‖, ―Heydər Əliyev bədii ədəbiyyatda‖ və ―Filmlər‖ altbölmələrindən ibarət-

dir. 

―Xatirəsinin əbədiləşdirilməsi‖ bölməsi ―Rəsmi sənədlər‖, ―Orden, medal və mükafat-

lar‖, ‖Xatirə sikkələri‖, ―Heydər Əliyev Filateliyada‖ (Markalar), ―Heydər Əliyev Fondu‖, 

―Heydər Əliyev Mərkəzi‖, ―Heydər Əliyev adına Saray‖, ―Heydər Əliyev adına Beynəlxalq 

Hava Limanı‖, ―Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri‖, ―Heydər Əliyev 
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adına Bakı Dərin Özüllər Zavodu‖, ―Azərbaycan Respublikası MTN-in Heydər Əliyev adına 

Akademiyası‖, ―Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi‖, ―Heydər Əliyev adına 

Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi‖, ―Heydər Əliyev adına Lisey‖, ―Heydər Əliyevin Xatirə 

Muzeyləri‖, ―Parklar və abidlələr‖,‖Xatirəsinə ithaf edilmiş möhtəşəm xalça‖ adı altında 

altbölmələrə ayrılır. 

―Fotoalbomlar‖ bölməsinə ―Ailə albomu‖, ―Heydər Əliyev Milli Kitabxanada‖, 

―Heydər Əliyev və mədəniyyətimiz, ― ―Ulu öndər Heydər Əliyev‖, ―Ulu öndərin abidələri‖, 

―Heydər Əliyevə ithaf olunmuş kitablar‖ adlı yarımbölmələr daxildir. 

Ulu öndər Heydər Əliyev irsinin təbliği sahəsində kitabxanalar qarşısında mühüm 

vəzifələr durur. Hər şeydən əvvəl tipindən və növündən asılı olmayaraq bütün kitabxanaların 

sənəd fondunun əsasını ümummillli liderin irsi təşkil etməli, oxucuların bu sahədə informasi-

ya təminatı sistemli şəkildə ödənilməlidir. İnformasiya xidmətinin keyfiyyətinin yüksəldil-

məsi məqsədilə Heydər Əliyev irsinin analitik-sintetik işlənməsi prosesi düzgün həyata keçi-

rilməli, istər ənənəvi və istərsə də elektron informasiya resurslarında bu irsə dair sənədlər tam 

şəkildə öz əksini tapmalıdır. 
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qanun, fərman. 

 

Azərbaycan xalqının ümumilli lideri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin çoxillik 

ictimai-siyasi fəaliyyəti böyük bir epoxanı əhatə edir. Sovet rejiminin inkişafda olan dövrü 

(1969-1986), mürəkkəb keçid prossesləri (1987-1990), Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi 

mərhələsi (1991-2003) kimi səciyyələnən 35 illik bir epoxanın aparıcı şəxsiyyətlərindən, əsas 

simalarından olan Heydər Əliyevin böyük siyasətdə keçdiyi çətin və şərəfli yol, sərt və 

mürəkkəb məqamlarda onun tutduğu obyektiv və qəti mövqe, atdığı düşünülmüş addımlar, 

əldə etdiyi ciddi və mühüm nəticələr, əslində, çox mənalı və ibrətamiz məktəbdir. 

Bu təlim beynəlxalq siyasi aləmdə və Azərbaycanda özünəməxsus xüsusi yeri və 

əhəmiyyəti olan, tarixə düşən, hər yeni tarixi mərhələ üçün aktuallıq və müasirlik kəsb edən 

həmişəyaşarlıq qazanmış Heydər Əliyev siyasi məktəbi kimi özünü təsdiq etmişdir. Eyni 

zamanda, Heydər Əliyevin qiymətli siyasi irsi: məruzələri, nitqləri, çıxışları, imzaladığı tarixi 

qərarlar və sərəncamlar, hətta verdyi tapşırıq və tövsiyyələr küll halında həmin böyük siyasət 

məktəbinin möhtəşəm və mötəbər dərslikləridir. Beləliklə, görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevin simasında böyük, əbədiyaşar siyasətin nəzəriyyəsi və təcrübəsi bütün zənginliyi ilə 

vahid məcrada birləşir. 

Müasir Azərbaycan tarixinin 30 ildən artıq bir dövründə respublikamıza rəhbərlik etmiş 

Heydər Əliyev dövlətçlik salnaməsində elə bir irs yaratmışdır ki, onun öyrənilməsinə, təbliği-

nə və tətbiqinə hələ uzun illər böyük ehtiyac olacaqdır və bu irs heç zaman tükənməyəcəkdir. 

Hər zaman Azərbaycan xalqının mənafeyini düşünən Heydər Əliyev azərbaycanlı olması ilə 

fəxr edirdi. Dahi rəhbərin ―Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbay-

canlıyam‖ müdrik kəlamı dillər əzbəri olmuş, hər bir azərbaycanlının iftixarla səsləndirdiyi 

şüara çevrilmişdir. 

Təsadüfi deyil ki, möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin 21 yanvar 2013-cü il 

tarixli Sərəncamı ilə ümummilli liderimizin 90 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd 

olunması, onun zəngin irsinin təbliği qərara alınmışdır. Yubiley ərəfəsində ümummilli liderin 

zəngin ictimai-siyasi fəaliyyətinin hərtərəfli öyrənilməsi və təbliği məqsədilə bütün bölgələr-

də, idarə və müəssisələrdə, təhsil ocaqlarında yığıncaqlar, konfranslar, digər kütləvi tədbirlər 

keçirilir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev elmi-ictimai fikir tariximizə elmi düşüncənin müxtəlif 

sahələrinə aid orijinal ideyalar müəllifi kimi də daxil olmuşdur. Onun elmin, mədəniyyətin, 

iqtisadiyyatın, təhsilin inkişafı, təhsilin məzmununun zənginləşdirilməsi, praktik təsir gücü-
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nün artırılması ilə bağlı əvəzsiz ideyaları ölkəmizə rəhbərliyinin hər iki dövründə öz 

bəhrələrini vermişdir. Müdrik şəxsiyyət Heydər Əliyevin müəllifi olduğu ideyalar sırasında 

milli mədəniyyətimizin ayrılmaz hissəsi olan kitabxanaların inkişafı xüsusi əhəmiyyətə 

malikdir. 

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına və mədəni sərvətlərimizin mühafizə olunaraq 

gələcək nəsillərə çatdırılmasına böyük diqqət və qayğı ilə yanaşan ulu öndərimiz Azərbaycan-

da kitabxana işinin inkişafına da öz töhfələrini vermişdir. Çağdaş kitabxana quruculuğunun 

özülü də məhz 70-ci illərin əvvələrində, ulu öndərimiz birinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik 

etməyə başladığı dövrdə qoyulmuşdur. Bu dövrdə bir sıra şəhərlərdə və rayon mərkəzlərində 

yeni kitabxana binalarının tikilməsi, respublika kitabxana şəbəkəsinin sürətli inkişafı, kitabxa-

naçı kadrlarının hazırlanması sahəsində səmərəli tədbirlərin həyata keçirilməsi, kitabxanaların 

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində möhtəşəm işlərin görülməsi buna 

əyani sübutdur. Azərbaycanın kənd rayonlarında yüksək ixtisaslı kadrların olmamasını nəzərə 

alan Heydər Əliyev qısa bir müddət içərisində Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən 

Kitabxanaçılıq fakültəsinin genişləndirilməsi, onun maddi-texniki bazasının möhkəmləndiril-

məsi, qəbulun artırılması üçün xüsusi göstəriş vermişdi. Bütün bunlar kitabxana işinə Heydər 

Əliyev qayğısının böyük nəticəsi idi. 

70-80-ci illərdə böyük öndər H.Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi və qayğısı sayəsində Azər-

baycan elmi böyük nailiyyətlər qazandı. H.Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə elmə ayrılan vəsaiti və 

SSRİ Elmlər Akademiyası tərəfindən ayrılan digər ayırmalar xeyli çoxalmışdı. Azərbaycan 

hökümətinin qarşısında yeni elm mərkəzlərinin yaranması, AMEA-nın maddi-texniki bazası-

nın möhkəmləndirilməsi, kadr potensialının gücləndirilməsi vəzifəsi qoyulmuşdu. Bu vəzifə-

lərin yerinə yetirilməsinə bilavasitə H.Əliyev özü nəzarət edirdi. Görülən tədbirlər nəticəsiz 

qalmadı, 70-80-ci illər Azərbaycan elminin tarixində yeni mərhələ kimi səciyyələndi. Bu 

dövrdə elmi müəssisələrin sayı 142-dən 151-ə, o cümlədən elmi tədqiqat institutları və onların 

filallarının sayı 73-dən 85-ə çatmışdı. [2, 237] 

Bu illərdə AMEA xüsusilə çiçəklənmə dövrünü yaşamış, respublika elminə başçılıq et-

məyə başlamışdı. Akademiyanın bu dövrdə apardığı fundamental elmi-tədqiqat işləri SSRİ 

miqyasında yüksək qiymətləndirilmiş, bir çox elmi-tədqiqat işləri isə beynəlxalq arenaya çıx-

mağa müvəffəq olmuşdu. 

Bu gün Azərbaycan xalqına kitabxana xidmətinin təçkilində mühüm rol oynayan şəhər 

və rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri 70-ci illərdə təşkil olunmuşdur. 1974-cü ildə 

ulu öndərin imzaladığı ―Zəhmətkeşlərin tərbiyəsində və elmi-texniki tərəqqidə kitabxanaların 

rolunu artırmaq haqqında‖ qərara əsasən yaradılan mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri 

həmin dövr üçün çox əhəmiyyətli idi və bu gün də onlar əhalinin maariflənməsində əhəmiy-

yətli rol oynamaqdadır. Hazırda mövcud olan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Təhsil Na-

zirliyinin, AMEA-nın, həmkərlar ittifaqları təşkilatlarının kitabxana şəbəkələri məhz həmin 

dövrdə bitkin bir sistem kimi formalaşmışdır. [9] 

1993-cü ildə Azərbaycanda yaranan çox mürəkkəb tarixi şərait və hərc-mərcilik şərai-

tində Azərbaycanın kitabxana şəbəkələri də məhv olmaq dilemması ilə üzləşmişdi. Məhz bu 

dövrdə ulu öndərimizin xalqın tələbi ilə yenidən Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlaması 
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bütövlükdə elmimizi, mədəniyyətimizi tamamilə dağılmaqdan xilas etdiyi kimi, kitabxana 

şəbəkələrinin də məhvinin qarşısını aldı. 

Bu dövrdə ulu öndər müstəqil Azərbaycanda kitabxana quruculuğunda mühüm rol 

oynayan daha bir uğurlu addım ataraq 1995-ci ildə respublikada kitabxana işinin inkişafını 

ətraflı şəkildə təhlil etməyi Nazirlər Kazbinetinə tapşırdı. Bu göstərişə müvafiq olaraq 1996-cı 

ildə Nazirlər Kabinetində kitabxana işçilərinin Respublika müşavirəsi keçirildi və orada 

kitabxana işinin inkişafının yeni istiqamətləri müəyyən olundu, yeni vəzifələr müəyyənləşdi-

rildi. 1998-ci ildə isə Azərbaycan kitabxana tarixində dönüş mərhələsi hesab olunan ―Kitab-

xana işi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunmuşdur. Bu Qanun ölkə-

mizdə kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin əsasıdır. Kitabxana işinə dair dövlət siyasəti-

nin formalaşdırılmasında və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsində ali qanunumuz olan Azər-

baycan Respublikasının Konstitutsiyası əsas qanunvericilik bazası rolunu oynayır. Məhz 

vətəndaşların mədəni sərvətlərdən, informasiyadan istifadə etmək hüququnu müəyyənləşdi-

rən, ölkəmizin informasiya təhlükəsizliyini təmin edən konstitutsiyamızda insanların mədəni 

sərvətlərdən istifadə etmək və məlumat əldə etmək sahəsində hüquq, vəzifə və azadlıqları 

geniş şərh edilmiş və onların qorunmasının hüququ əsasları yaradılmışdır. İnsanların mədəni 

sərvətlərdən istifadə etmək, istədiyi məlumatı əldə temək hüquqları və azadlıqları Konsti-

tutsiyanın 40-cı və 50-ci maddələrində şərh olunmuş, kitabxanaların hüquqları təsbit edilmiş, 

onların qarşısında insanlara kitabxana və informasiya xidmətinin yüksək səviyyədə, maneəsiz, 

qüsursuz və vaxtında təşkil edilməsi vəzifəsi qoyulmuşdur. [8, 3-17] 

1995-ci il sentyabrın 29-da ―Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illər dövlət 

mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında‖ Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə bağlı fərman imzalandı. Bu fərmanın birinci bölməsində ―Özəl-

ləşdirilməsi qadağan olunan müəssisə və obyektlərin siyahısı‖ verilmişdir. Bu bölmənin 3-cü 

bəndində göstərilir: ―Azərbaycan xalqının tarixi və mədəni irs obyektləri (nadir mədəniyyət 

və təbiət abidələri, təbiət, tarix, mədəniyyət, elm və texnika obyektləri, o cümlədən dövlət 

muzeylərində, arxivlərdə və kitabxanalarda saxlanılan sərvətlər, onların yerləşdiyi binalar və 

sahələr)‖ 

Fərmandan aydın olur ki, kitabxanalarda saxlanılan sərvətlərin, onların binasının və 

sahələrinin özəlləşdirilməsi qadağan edilir. Bu fərmanın imzalanması kitabxanaların qorunub 

saxlanmasına şərait yaratdı. Kitabxanalar müstəqil dövlətimizin əsas atributlarından biri kimi 

dövlət müəssisəsi statusuna malik oldu. 

Müstəqillik illərində Azərbaycanda ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ictimai-

siyasi və mədəniyyət sahəsində həyata keçirilən islahatlar sössüz ki, kütləvi informasiya 

vasitələrindən, Azərbaycan mətbuatından da yan keçmədi. 

1998-ci ildə Heydər Əliyevin imzaladığı ―Azərbaycan Respublikasında söz, fikir və 

mətbuat azadlığının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında‖ fərmanı ölkədə müs-

təqil, azad mətbuatın yaranıb inkişaf etməsi üçün geniş imkanlar açdı. 

Milli mədəniyyətimizin, ədəbiyyat və incəsənətimizin dərin bilicisi olan Heydər Əliyev 

klassik ədəbiyyata, müasir ədəbi prosesə, sənət və mədəniyyətin bütün sahələrinə xüsusi 

qayğı göstərir, onun inkişafı üçün əlindən gələni edirdi. Heydər Əliyev milli mədəniyyətimizi, 

ədəbiyyat və incəsənətimizi xalqımızın əsrlərin dərinliklərindən süzülüb gələn, daim zəngin-
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ləşən milli sərvəti və intelektual mülkiyyəti kimi qiymətləndirir, hər bir azərbaycanlıya bu 

zəngin xəzinədən istifadə etməyi zəruri hesab edirdi. Heydər Əliyev ədəbiyyat və mədəniyyəti 

xalqın milli sərvəti, intelektual mülkiyyəti kimi qiymətləndirərək yazırdı: ― Azərbaycan 

xalqının milli sərvəti və intelektual mülkiyyəti, eyni zamanda, Azərbaycan ədəbiyyatıdır, 

mədəniyyətidir...Bizim mənəvi potensialımız - ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz intelektual po-

tensialımızın əsasını təşkil edir. Bunu yaradanlar xalqın dahi insanlarıdır.‖. [5] 

Ulu öndər Heydər Əliyev elmə və elm xadimlərinə böyük qiymət veriridi. Prezidentin 

15 may 2001-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyasına ―Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyası‖ statusu verildi. 2001-ci ildə akademiyaya yeni seçkilər keçirildi. Onun 

həqiqi və mübir üzvlərinin tərkibi xeyli yeniləşdi və görkəmli alimlərlə möhkəmləndirildi. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev 4 yanvar 2003-cü ildə ―Azərbay-

can Milli Elmlər Akademiyasının statusu haqqında‖ fərman imzaladı. Bu fərmanda ilk dəfə 

olaraq akademiyaya dövlətin elmi və elmi texniki siyasətini həyata keçirən ali dövlət elmi təş-

kilat statusu verildi. Fərmanda göstərilirdi: ―Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azərbay-

can Respublikasında dövlətin elmi və elmi-texniki siyasətini həyata keçirən, Azərbaycan Res-

publikasındakı bütün elmi müəssisələrin və ali məktəblərin elmi-tədqiqat fəaliyyətlərini əla-

qəndirən, Azərbaycan Respublikasını xarici ölkələrdə elmi və elmi-texniki fəaliyyət sahəsində 

təmsil edən ali dövlət elmi təşkilatıdır.‖ 

Bütn bunlar xalqını, vətənini ürəkdən sevən, onun mədəniyyətinə və mənəvi sərvətləri-

nə diqqət və qayğını öz həyat amalına çevirən işıqlı şəxsiyyətin nəcib əməllərinin bariz ifadə-

sidir. 

Heydər Əliyev XX əst türk dünyasının yetişdirdiyi ən böyük şəxsiyyətdir. Öz vətənini, 

xalqını böyük məhəbbətlə sevən, Azərbaycanı uğurlu, işıqlı gələcəyə aparan böyük vətəndaş, 

dövlət xadimi, dövlət miqyaslı siyasətçi, ümummilli liderdir. Heydər Əliyevin əsərləri, zəngin 

elmi-nəzəri irsi Azərbaycan xalqının milli sərvətidir, Azərbaycan kitabının ―qızıl fondu‖na 

daxildir. Azərbaycan kitabını qoruyub saxlayan, onu əsrdən-əsrə, nəsildən-nəslə çatdıran 

kitabxanalar bu mənəvi irsi göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamalı, bütün oxucuların istifadəsinə 

verməlidir. 

Ulu öndərin gələcək nəsillərə vəsiyyəti olan bu ölməz elmi-nəzəri irs içərisində mədə-

niyyət, kitab, kitabxana və mütaliə məsələləri mühüm yer tutur.  

Ulu öndərimizin böyüklüyü bir də ondadır ki, bu dahi şəxsiyyət yalnız Azərbaycanın in-

kişaf strategiyasının möhkəm təməlini qoymaqla kifayətlənməmiş, həm də bu strateji kursu 

müasir dövrün tələbinə uyğun davam etdirməyə qadir, istedadlı, xalqını, dövlətini sevən, yük-

sək idarəçilik keyfiyyətlərinə malik siyasi davamçı və lider yetişdirmişdir. Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin müstəqil milli ənənələrə, ümumbəşəri dəyərlərə, dünya standartlarına malik 

təhsil sisteminin formalaşdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi siyasət bu gün ölkə başçısı 

cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezi-

denti cənab İlham Əliyev də müxtəlif illərdə milli-mənəvi sərvətimiz olan kitabxanalar və on-

ların zənginləşdirilməsi haqqında çox dəyərli qərarlar qəbul etmiş, sərəncamlar imzalamışdır. 

Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının nəşri, Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşr-

lərin həyata keçirilməsi, dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbay-

can dilində nəşr edilməsi, Azərbaycan ədəbiyyatıının virtual kitabxanasının yaradılması, 
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Azərbaycanda kitabxana fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında imzaladığı qərar və sərən-

camlar xalqın maddi-mənəvi sərvətlərinin, milli irsin toplayıcısı, qoruyucusu olan kitabxana-

ların fəaliyyətində mühüm rol oynayır. 

Bütün bunlar bir daha əmin olmağa əsas verir ki, milli-mənəvi irsimiz olan kitabxanala-

rımız zəngin mütərəqqi ənənələrə, ümumbəşəri dəyərlərə, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq 

inkişaf edəcək. 

 

 

ƏDƏBĠYYAT 

 

1. 1.Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası.- B: Azərnəşr,1995.-55 s. 

2. Azərbaycan tarixi: 7 cilddə.VII cild.- B.,2003.-S.237 

3. 3.Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin sərəncamı.-Azərbaycan.-2007.-24 aprel.-S.1 

4. Baxşəliyev Zöhrab. Azərbaycanda kitabxana işi təşkilinin hüququ bazası.-

Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.-2002.-№1.-S.10-21. 

5. Əliyev Heydər. Ədəbiyyatın yüksək borcu və amalı.-B.,1999.-S.420 

6. Xələfov Abuzər. Kitabxanaşünaslığa giriş: III hissə: Kitabxana işi haqqında təlim.- 

B., 2003.-310 s. 

7. Xələfov Abuzər. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi.- B.: Azərnəşr.-

2006.- 311 s. 

8. Kitabxana işi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- Kitabxanaşünaslıq və 

biblioqrafiya.-1999.- №1.-S.3-17 

9. Tahirov Kərim. Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafına Heydər Əliyev qayğısı.-

Xalq qəzeti.-2010.-7 may 

 

 

Gunel Ahadova 

 

THE ROLE OF HEYDAR ALIYEV HERITAGE IN 

INCREASING COUNTRY'S INTELEKTUAL LEVEL 

 

Summary 

The article tells about the significant heritage left by National Leader Heydar Aliyev for 

our libraries which are undoubtedly an integral part of our science and culture. It also re-

flects on the great relevance and influence of the laws and decrees signed by National Leader 

and related to organizing library work in the country and the impact of their implementation. 
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AMEA HÜSEYN CAVĠDĠN EV MUZEYĠNDƏ 

KĠTABġÜNASLIQ ÜZRƏ APARILAN ELMĠ TƏDQĠQATLAR 

 

Açar sözlər: Ərtoğrol Cavid, folklor, mədəniyyət abidələri, əlyazma, çoxcildli, toplu, 

not, musiqi, aşıq sənəti. 

 

Azərbaycan ədəbiyyatının parlaq siması, filosof şair, dramaturq Hüseyn Cavidin həyat 

və fəaliyyətini, zəngin irsini əbədiləşdirmək və təbliğ etməq məqsədi ilə ulu öndərimiz 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 iyul 1995-ci 

ildə 160 saylı qərarına əsasən Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi yaradılmış və Azərbaycan Milli  

Elmlər Akademiyasının tabeliyinə verilmişdir. Ümummilli liderimizin şəxsən iştirakı ilə 24 

oktyabr 2002-ci il tarixdə dahi mütəfəkkir Hüseyn Cavidin 120 illik yubileyi günündə, 

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin rəsmi açılış mərasimi keçirildikdən sonra Muzeyin ekspozisi-

yası geniş tamaşaçı auditoriyasının ziyarətinə açılmışdır. 

Hazırda AMEA Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi AMEA Humanitar Elmlər Bölməsinin tər-

kibinə daxil olan elmi tədqiqat müəssisəsidir. Muzey elmi tədqiqat işlərinin əhatəli planına 

əsasən Hüseyn Cavid və ümumiyyətlə cavidlər irsinin toplanması, qorunması, tədqiqi və təb-

liği sahəsində elmi tədqiqat fəaliyyəti ilə məşğul olur. [3,1].  

Muzeydə Hüseyn Cavid və ümumiyyətlə cavidlər irsinin toplanması və tədqiqi sahəsin-

də kitabşünaslıq üzrə aparılan elmi tədqiqatlardan bəhs edərdək iki mühüm çoxcildli nəşri: 

“Cavidşünaslıq: araşdırmalar toplusu. 10 cilddə” və “Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət 

abidələri və Ərtoğrol Cavid: çoxcildlik. 13 cilddə”  kitablarını qeyd etməliyik.  

2012-ci ildə çap olunmuş 10 cildlik ―Cavidşünaslıq‖ toplusunun tərtibçisi və ön sözün 

müəllifi muzeyin direktoru, fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı, redaksiya heyəti isə akademiklər 

Mahmud Kərimli, İsa Həbibbəyli, Kamal Abdulla və Teymur Kərimlidir [2, 1].  

Toplunun ilk sayına Hüseyn Cavid şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında 1912-1925-ci 

illərdə çap olunmuş məqalə, resenziya, məlumat, mühakimə və müzakirə mətnləri, şeirlər və 

s. daxil edilmişdir. Bəzi yazılar ya gizli imza və ya da imzasız verilmişdir. Hüseyn Cavid şəx-

siyyəti və yaradıcılığı haqqında 1926-1930-cu illərdə çap olunmuş məqalə, resenziya, məlu-

matlar, böyük sənətkara həsr edilmiş bir neçə şeirin daxil edildiyi toplunun ikinci sayında 

materialların müəllifləri arasında Əli bəy Hüseynzadə, Əziz Şərif, Hənəfi Zeynallı, Mustafa 
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Quliyev, Əli Nazim, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əmin Abid, Cabbar Əfəndizadə kimi tanın-

mış ədəbiyyat xadimləri ilə yanaşı az tanınan yazarlar da vardır. 

Toplunun üçüncü sayına Hüseyn Cavidin şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında 1930-

1937-ci illərdə çap olunmuş məqalə, resenziya, məlumatlar daxil edilmişdir. Ədibin həyatda 

olduğu dövrün cavidşünaslığı bu illərlə başa çatır və 20 illik fasilədən sonra əbədi Cavidin 

cavidşünaslığı meydana çıxır.  

Cavidşünaslığın dördüncü cildinə böyük dramaturq Hüseyn Cavidə bəraət verildikdən 

sonra, yəni 1956-1961-ci illərdə dövri mətbuatda çap olunmuş yazılar toplanmışdır. 20 illik 

fasilədən sonra yenidən o dövrün yaradıcı şəxsiyyətləri Cavid əfəndi haqqında elmi məqalə-

lər, xatirələr, yubiley yazıları yazmağa başladılar. Müəlliflər arasında Məsud Vəliyev, Abbas 

Zamanov, şairin sevimli qızı Turan Cavid, Məmməd Cəfər, Əkbər Ağayev, Rəsul Rza, Cəfər 

Xəndan və başqaları da var. 

Toplunun beşinci cildi isə 1962-1963-cü illərdə Hüseyn Cavid şəxsiyyətinin yaradıcılığı 

barədə dövrü mətbuatda çap olunmuş məqalə, rəy və xatirələri əhatə edir. Şairin 80 illik yubi-

leyi münasibətilə dərc olunmuş şeirlərə də müəyyən qədər yer verilmişdir. Seriyanın altıncı 

cildinə 1964-1970-ci illərdə dövrü mətbuatda işıq üzü görmüş elmi, publisistik və bədii mate-

riallar salınmışdır. Bu cilddə 30-cu illərin anticavid kampaniyasının residivi kimi İslam İbra-

himovun məqaləsi diqqəti çəkir. Cavidşünaslıq məqalələr toplusunun yeddinci cildinə Hüseyn 

Cavidin yaradıcılığı, dövrü, ədəbi mühiti və şəxsiyyəti, teatrı haqqında oçerk və məqalələr, 

xatirələr, rəylər daxil edilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda birinci dəfə 

hakimiyyətə gəlişinin ilk beşilliyinə təsadüf edən bu dövrdə Cavid mövzusuna diqqət və 

qayğının kifayət qədər artdığı müşahidə edilir. 1975-1981-ci illərdə Mirzə İbrahimov, Qulam 

Məmmədli, Əbülfəz İbadoğlu, Zahid Əkbərov, Elçin kimi əvvəlki dövrlərdən tanıdığımız 

cavidşünaslarla yanaşı, İsa Həbibbəylinin Hüseyn Cavid yaradıcılığına həsr etdiyi ilk məqalə-

lərin də çap olunduğu səkkizinci cilddə Zahid Əkbərovun ―Hüseyn Cavidin ―Şeyx Sənan‖ fa-

ciəsi‖, Məsud Əlioğlunun ―Hüseyn Cavidin romantizmi‖ monoqrafiyasına yazılmış rəylər ca-

vidşünaslığın elmi inkişafına xidmət edir. Tamilla Təhmasibin, Məryəm Əlizadənin, Cəlil 

Vəzirovun, İlham Rəhimlinin və b. məqalələri, Cavid teatrına professional yanaşma kimi diq-

qəti çəkir. Əjdər İsmayılovun ―Cavid və Şekspir‖ araşdırmasında Vilyam Şekspirin ―Otello‖ 

əsəri ilə Hüseyn Cavidin ―İblis‖ faciəsini müqayisə edilir. ―Cavid xatirələrdə‖ silsiləsi Mirzə 

İbrahimovun, Qulam Məmmədlinin, Şəmsi Bədəlbəylinin dahi sənətkar haqqındakı səmimi 

xatirələrində davam etdirilir.  

Hüseyn Cavidin anadan olmasının 100 illik yubileyinə təsadüf edən 1982-ci ilin cavid-

şünaslığının materiallarını əhatə edən doqquzuncu cilddə böyük şair-dramaturqun yaradıcılığı 

müxtəlif yönlərdən tədqiqata cəlb olunur, onun zəngin irsi araşdırma obyektinə çevrilir. Cavi-

din bədii dili haqqında Musa Adilovun məqaləsi də maraq doğurur.  

Nəhayət, seriyanın onuncu cildinə 1983-cü ildə Azərbaycan mətbuatında Hüseyn Cavid 

haqqında dərc olunmuş yazılar salınmışdır. Cavidin 100 illik yubileyi münasibətilə 1982-ci 

ildə başlanmış tədbirlər həmin il də davam etdirildiyindən, materialların əksəriyyəti yubiley 

xarakteri daşıyır. Abbas Zamanov, Qulu Xəlilov, Zahid Əkbərov, Fərman Xəlilov kimi cavid-

şünasların tədqiqatları ilə yanaşı, Məmmədəli Əsgərov, Şəmistan Mikayılovun araşdırmaları 

da xüsusi yer tutur.  
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Toplu dəyərli bir elmi mənbə kimi cavidşünaslığın gələcək inkişafına mühüm töhfədir. 

Seriyanın növbəti cildləri üzərində iş davam etdirilir. 

Böyük mütəfəkkir Hüseyn Cavidin yeganə oğlu, musiqişünas Ərtoğrol Cavidin yaradı-

cılığını əks etdirən ―Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid‖ çox-

cildliyin ilk 10 cildi 2011-ci ildə, son 3 cildi isə 2015-ci ildə çap edilmişdir. Nəşrin tərtibçisi 

fil.ü.e.d. Gülbəniz Babaxanlı, fars dilində olan mətnlərin tərcüməçisi və redaktoru akademik 

Teymur Kərimlidir [2, 1].  

Çoxcildli nəşr ―Azərbaycanın adət-ənənələri və Ərtoğrol Cavid‖, ―Azərbaycan klassik 

musiqi mətnləri və Ərtoğrol Cavid‖, ―Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid‖, ―Azərbay-

can aşıq yaradıcılığı və Ərtoğrol Cavid‖, ――Balaman məktəbi‖ dərsliyi və Ərtoğrol Cavid‖, 

―Ərtoğrol Cavidin nota köçürdüyü xalq mahnıları‖ və ―Ərtoğrol Cavidin yarımçıq qalmış 

əsərləri‖ mövzularını əhatə edir.  

"Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid" çoxcildliyinin 

"Azərbaycanın adət-ənənələri və Ərtoğrol Cavid" adlanan I cilddə Qarabağ, Quba, Gəncə, 

Xızı, Basarkeçər, Bakı, Şəki, Dərbənd, Masallı bölgələrindən 1939-40-cı illərdə toplanmış toy 

və yas adətlərinə aid etnoqrafik materiallar, eləcə də el mahnıları, deyimləri öz əksini 

tapmışdır. Bütün bu materiallar haqqında Ərtoğrol Cavidin yığcam, dərin məzmunlu elmi 

rəyləri də onlarla birgə çap olunmuşdur. "Azərbaycan klassik musiqi mətnləri və Ərtoğrol 

Cavid" adlanan II cildə Azərbaycan klassik musiqi mətnləri və onlara Cabbar Qaryağdı və 

Süleyman Mansurov tərəfindən yazılmış şərhlər toplanmış və Ərtoğrol Cavidin hər bir mətnə 

ayrı-ayrılıqda yazdığı elmi təhlillər daxil edilmişdir.  

"Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid" mövzusu III, IV, V, VI, VII, VIII cildlərdə 

yer almışdır. Bu cildlərə 1938-41-ci illərdə Ə.Cavid, H.İskəndərov, H.Əlizadə və 

C.Cahanbəxş tərəfindən Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən toplanmış Azərbaycan dastan-

ları və Ərtoğrol Cavidin həmin dastanlar haqqında yazdığı elmi rəylər yer almışdır. Qeyd 

edək ki, bəzi dastanları aşıqlar özləri yazıya almışlar. Eyni zamanda aşıq Əsəd, aşıq Mirzə ya-

radıcılıqları haqqında məlumat və 1937-ci ildə professor Bülbülün rəhbərliyi ilə aşıq yaradıcı-

lığının əsas formalarını öyrənmək və bir neçə aşıq havasını nota almaq üçün çağırılan iclasın 

protokolları daxil edilmişdir.  

"Azərbaycan aşıq yaradıcılığı və Ərtoğrol Cavid" mövzusu IX, X cildləri əhatə edir. IX 

cilddə Azərbaycan aşıqlarının, xüsusən də Molla Cuma və Miskinli Vəlinin əsərləri toplanmış 

və həmin materiallara Ərtoğrol Cavid, Hümmət Əlizadə tərəfindən yazılmış elmi rəylər yer al-

mışdır. X cildə Aşıq Ələsgər və onun poetik çevrəsində olan aşıqların əsərləri və həmin əsər-

lərə Ərtoğrol Cavidin elmi rəyləri verilmişdir.  

XI cild Azərbaycan musiqişünası Saleh Əbdülləlimovun musiqi məktəbləri üçün tərtib 

etdiyi ―Balaman məktəbi‖ adlı dərsliyin ilk nəşridir. Dərslik 1937-ci ildə hazırlansa da, o 

dövrdə ictimai-siyasi həyatımızın az qala bütün sferalarına nüfuz etmiş erməni şəbəkəsinin 

―səyi‖ nəticəsində çap olunmamış və əsərin orijinal nüsxəsi Ərtoğrol Cavidin şəxsi arxivində 

uzun illər mühafizə edilmişdir. Parlaq istedada və yüksək intellektə malik Ərtoğrol Cavid 

―Balaman məktəbi‖nə rus dilində yazılmış ön sözü dilimizə tərcümə etmiş, dərsliyin tərtibi ilə 

əlaqəli materialların, o cümlədən iclas protokolların toplanıb-hazırlanmasında yaxından işti-

rak etmişdir. Orijinalı Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində saxlanılan bu dərslik muzeyin əmək-
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daşları tərəfindən elmi və ixtisas redaktəsindən keçirilmiş, nəşrə hazırlanmış, dərslikdəki not-

lar müvafiq proqram təminatı vasitəsilə ilk dəfə elektronlaşdırılmış və komplektləşdirilmişdir. 

Çoxcildliyin 12-ci cildində xalq muğamlarının toplanması və nota salınması sahəsində 

böyük zəhməti olmuş Ərtoğrol Cavidin xanəndə Cabbar Bağdadbəyovun ifasında dinlədiyi 

―Bayatı kürd təsnifi‖, ―Segahın mübərriqəsi‖, ―Zəminxara təsnifi‖, ―Orta segah rəngi‖, ―Mirzə 

Hüseyn segahı‖ kimi muğam elementlərinin nota salınmış versiyası əks olunmuşdur. Bu cil-

din ikinci hissəsində isə Kazım Aslanlının topladığı və Ərtoğrol Cavidin nota aldığı Masallı 

xalq mahnılarına yer verilmişdir. Sonuncu cilddə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində mühafizə edilən, Ərtoğrol Cavidə məxsus bir sıra yarımçıq 

musiqi əsərləri toplanmışdır. 

Bu nəşrlə oxucuların istifadəsinə verilən folklor materiallarının bir qismi orijinaldır, bir 

qisminin variantları çap olunub; ancaq onlar əsas etibarilə bir də ona görə qiymətlidir ki, 

onları böyük Cavidlər nəslinin istedadlı nümayəndələrindən biri olan Ərtoğrol Cavid bu gün 

də əhəmiyyətini itirməyən elmi aparatura ilə təmin edib. Bütün bu materialların və onlara 

yazılmış Ərtoğrol Cavid rəylərinin, elmi fikirlərinin əyani folklor materialları kontekstində 

çağdaş oxucuya çatdırılması, zənnimizcə, müstəqil respublikamızda gedən ədəbi-mədəni inki-

şafın göstəricilərindən biri və Cavidlər irsinə verilən qədirşünaslıq örnəyi olacaqdır. 
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Summary 
Activity direction of the Hussein Javid‟s Home Museum of Azerbaijan National Acade-

my of Sciences is researching and promoting of materials about hussein javid and generally 

javids‟ heritage. Here conducted exposition and mobile exhibitions, improving, preparing and 

translating of tour texts, translation. Staff of the Muzeum are held traditional and virtual ex-

hibitions, seminars, conferences in our republic and abroad with aim of promoting Hussein 

Javid‟s creativity. 
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AZƏRBAYCAN KĠTABININ ÖYRƏNĠLMƏMĠġ SƏHĠFƏLƏRĠ 

 

Hər bir xalqın yazısı, yazı alətləri, yazı materialları, kitab və kitabxana tarixi dünya 

mədəniyyəti tarixinin ayrılmaz tərkib hissələrindən biridir. Azərbaycan xalqı da belə öncül 

xalqlardan biri olduğu halda, XX əsrin 90-cı illərinə qədər qəzet, jurnal, kitab səhifələrində 

belə səhv fikirlər yer almışdı ki, 1920-ci ilə qədər Azərbaycan xalqının 99 faizi savadsız 

olmuşdur; qələmi, mürəkkəbi, yapışqanı, kağızı xaricdən almışdır; kitab və kitabxanaları 

olmamışdır və s. Buna görə elmi və kütləvi nəşrlərdə keçmiş nailiyyətlərimiz unudulmuş və 

unutdurulmuşdu. Üç min illik kitab mədəniyyəti tariximizdən soraq verən əsrlər ―qaranlıq 

əsrlər‖, ―yoxsul əsrlər‖, mədəniyyətimizin ―sıfır səviyyəsində olduğu əsrlər kimi qələmə veril-

mişdir. Halbuki dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da ulu əcdadlarımız 

kitab mədəniyyəti tarixinə mühüm töhfələr vermişdir. Bir neçə fakta müraciət edək. 

 XX əsrin sonlarına qədər elmi tədqiqatlarda belə bir fikir yer almışdı ki, Azərbaycanda 

gil lövhələrdən istifadə edilmədiyinə görə bu ölkədə gil kitabxanalar olmamışdır. Yalnız son 

onilliklərdə məlum olmuşdur ki, bu fikir yanlışdır. Gil kitabları və ən qədim yazı növü olan 

piktoqrafik yazıları e.ə. IV minilliyin axırlarında şumerlər düşünüb tapmışlar. Onları ideo-

qrafik yazıya çevirərək e.ə. III minilliyin ortalarında daha mükəmməl yazı sistemi olan mixi 

yazı növünü yaratmışlar. Üç min il bəşəriyyətə xidmət etmiş bu yazı növündən Azərbaycanın 

bir sıra bölgələrində də müvəffəqiyyətlə istifadə edilmişdir. Xocalıda tapılmış ən qədim mixi 

yazı nümunələri e.ə. VIII əsrə aiddir. Qarabağda qəbirlər qazılarkən e.ə. IX əsrin sonu, VIII 

əsrin əvvələrinə aid üstü mixi yazılı əqiq muncuq, daş qələm, Qazax rayonunda dəmir qələm, 

1948-1952-ci illərdə Mingəçevir SES üçün qazıntı işləri aparılanda V-VI əsrlərə aid alban 

yazılı gil lövhələrin və s. Nümunələrin tapılması ulu əcdadlarımızın elm, bilik, mütaliə və 

kitabçılıq bacarığından soraq verir. Mannalıların da mixi yazısı, orijinal ədəbiyyatı və zəngin 

kitab sərvəti olmuşdur. Mannanın kitabçılar (xəttatlar, cildçilər, bərpaçılar...) hazırlayan mək-

təblərində hər il yüzlərlə gənc təhsil alırdı. XX əsrdə Cənubi Azərbaycanda xeyli mixi yazılı 

gil lövhələrin tapılması İran və Azərbaycan alimlərini yeni-yeni axtarışlara və tapıntılara sövq 

etmişdir. Həmin mixi yazılı abidələr əsasında Azərbaycan alimi Solmaz Qaşqay ―Mann 

dövləti‖ adlı monoqrafiya yazıb çap etdirmişdir (Bakı, Azərnəşr, 1993, 108 s.). 

XX əsrin sonlarına yaxın İran, İraq, Suriya, Türkiyə sərhədləri arasında qazıntı işləri 

aparılarkən 4 minillik yaşı olan 1000-dən çox yazılı gil lövhənin tapılması faktı da göstərir ki, 

keçmiş minilliklərdə gil lövhələrdən yazı materialı kimi itifadə edib zəngin kitabxanalar yara-

dan xalqlar çox olmuşdur.  Torpaqdan yaranmış gil kitablar gəncliyini də, dincliyini də torpa-

ğın altında keçirərək bir neçə min il sonra üzə çıxmışdır.  

Bu kimi çoxsaylı gil lövhələrin, papirus kitabların və s. yazılı nümunələrin üzə çıxarıl-

ması arxeoloqların böyük nailiyyəti olsa da, yazı tarriximizin, kitab və kitabxana tariximizin 
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qədim izlərini öyrənmək baxımından da misilsiz töhfə sayıla bilər. Bu tarixi həqiqəti nəzərə 

alıb belə qənaətə gələ bilərik: Arxeologiya bel ilə qazılan, qələmlə yazılan tarixdir.  

Qədim azərbaycanlılar daş, metal, sümük, ipək, dəri, qrifel taxtalar (səthi mumlanmış 

lövhələr) və s. bərk və yumşaq yazı materialları üzərində də həm yazılmış, həm də cildlənmiş 

qiymətli əlyazmaları bir yerə toplayıb zəngin kitabxanalar yaratmışlar. Belə kitabxanalar həm 

yaraşıqlı binalarda, həm də açıq səma altında təşkil edilərdi. Məsələn, Qobustanda yüzlərlə 

daşa həkk edilmiş 4000-ə yaxın rəsm, naxış, yazı xalqımızın həm qədim sərvətidir, həm də 

açıq səma altında yaradılmış muzey-kitabxanadır. Buradakı abidlər təsdiq edir ki, bilik öyrən-

məyin tarixi yazının və kitabın tarixindən çox qədimdir. Qobustandakı qayaüstü yazılardan 

biri latın dilindədir və eramızın 90-cı illərinə aiddir. Eramızın birinci əsrində daş üzərində 

yunan əlifbası ilə yazılmış başqa bir yazı şəki şəhərinin Böyük Dəhnə kəndi ərazisində 

tapılmışdır. 1948-1952-ci illərdə Mingəçevirdə V-VI əsrlərə aid alban yazılı daş abidənin 

aşkar edilməsi, 1970-ci ildə Dağıstanın Labko kəndi yaxınlığında hər iki üzünə alban əlifbası 

həkk edilmiş daş lövhənin tapılması və s. faktlar da Qafqaz ərazisində daşdan yazı materialı 

kimi istifadə olunduğunu təsdiqləyən sübutlardandır.  

İsalam qədərki dövrdə Azərbaycanda papirus, perqament, ipək və s. yazı materialların-

dan da geniş miqyasda istifadə edilməsinə dair ―bitkin fikir yox idi. Milli müstəqillik dövrün-

də müəyyən edilmişdir ki, müxtəlif ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da kitabçıların ha-

zırladıqları kitabların dəmir, mis, taxta və s. materilallardan ibarət cildlərini dəri, məxmər, 

parça ilə örtəndən sonra çox vaxt qiymətli daş-qaşla bəzədərdilər. Belə kitablar kitabxanalar-

da, dövlət xəzinəsində saxlanılır, hökmdarlara hədiyyə göndərilir və satılırdı ki, geniş yayılsın. 

Azərbaycanda IV-V əsrlərdə kitab bazarlarının olması haqqında həqiqətin də, həmçinin 

kitabların, dərmanların, müxtəlif növ çaxırların yunanca anbar, dükan mənasını verən 

―Aptek‖lərdə satılmasına dair məlumatın da son illərdə üzə çıxması ulu əcdadlarımızın zəngin 

kitab mədəniyyətinin ildən-ilə yüksələn xətt üzrə inkişafından soraq verir.  

Azərbaycanın hər iki tayında fəaliyyət göstərən məktəb kitabxanalarının fondundan IV-

VII əsrlərdə şagirdlər və müəllimlər bərabər hüquqda istifadə edirdilər. Müəllimlərə yüksək 

əmək haqqı, şagirdlərə təqaüd, pulsuz kitab, yemək və paltar verilirdi. Təhsildə fərqlənən şa-

girdlər oxuduqları məktəbi bitirəndən sonra dövlət hesabına Şərq ölkələrinin sayılıb seçilən 

təhsil ocaqlarına göndərilirdi ki,  yüksək ixtisas alandan sonra qayıdıb Vətəndə işləsinlər. 

Erməniləri gəldikləri yerə qədər qovub Ermənistan üzərində dəfələrlə qələbə bayrağı ucaltmış 

Urnayzın hakimiyyəti (313-371) dövründə lm, təhsil, ədəbiyyta, siyasət və s. istiqamətlərdə 

aparılmış uğurlu təşkilatçılıq işi onun layiqli davamçıları olan sonrakı hökmdarlar (Asvagen: 

424-444; III Vaçaqan: 487-510 və b.) dövründə də məharətlə davam etdirilmişdir. Həyat təc-

rübəsi və oxuduqları kitablar onlara öyrətmişdi ki, yazıçı və alimləri, məktəb və müəllimləri, 

kitab və kitabaxanaçıları, təhsilli adamları çox olan ölkədə əməyin nəticələri fərəh doğurar. 

VII əsr Azərbaycan alimi Musa Kalankatlı yazır ki, Vaçaqan ―öz şəxsi Rustak (bizə görə Qu-

banın indiki Rustov – İ.Z.) adlı kəndinə‖ gələndə orada orada tikdirdiyi məktəbə də baş çəkər-

di. Onu dövrələyən ―uşaqların əllərində kitab və qrifel taxtaları (üstünə nazik mum təbəqəsi 

çəkilmiş yazı lövhələri – İ.Z.) görəndə xəzinə tapmış adamdan daha çox onlarla fəxr edərdi‖ 

ki, Azərbaycanın gələcək qurucuları və yaradıcı ziyalıları əllərində kitab, qələm və yazı löv-

hələri tutmuş bu uşaqlar olacaqlar.  
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O zaman (V əsrin sonlarından VII əsrin ortalarına qədər) Azərbaycanda 1000-dən çox 

şair, minlərlə alim, 10 minlərlə xəttat, cildçi, bərpaçı və başqa sənət adamı kitab istehsalı ilə 

məşğul olmuşdur. Hər il onların əlinin sığalını görmüş 100 minlərlə kitab həyata vəsiqə 

almışdır. Müəlliflərin və kitab sənəti adamlarının ən çox müraciət etdikləri yazı materialı 

papirus, ipək və perqament idi. Bu yüksəlişin nəticəsi olaraq VII əsrdə Azərbaycan hökmdarı 

Cavanşirin (616-680) saray kitabxanasında 100 mindən çox kitab vardı. Azərbaycanda tapıl-

mayan bəzi kitabları xarici ölkələrə (məsələn, Romaya) ezam etdiyi yazıçı və alimlər vasitəsi-

lə əldə edib gətirtmişdi. O zaman Bərdədə 100 min əhali yaşayırdı. Hər adam 1 kitab düşürdü. 

Bu o dövr üçün böyük göstərici idi. Təəssüf ki, Azərbaycanın bütün tərəqqi zirvələrinə qısqa-

nan ermənilər ərəb xilafətinin başçıları ilə qol-boyun olub Bərdə kitabxansının kitab dolu  

sandıqlarını qaranlıq gecələrin birində Tərtər çayına tökmüş, kitabaxana binasını isə od vurub 

yandırmışlar. Beləlikə, mədəniyyət ocaqlarımız bir-bir sıradan çıxarılmış, ulu əcdadlarımızın 

yaratdıqları zəngin mədəni irsimiz ərəb işğalçılarının və erməni vandallarının qurbanı olmuş-

dur.  

Professor Mikayıl Rəfilinin doğru qənaəti ilə desək, keçmiş əsrlərdə Azərbaycanın yazı-

çı və alimləri özlərinə qədərki həmvətənlərinin yazılı abidələrini və ―dünya mədəniyyətinin 

inkişafını‖ müntəzəm izləmişlər, ―bir çox yeni və indiyə qədər məlum olmayan əsərlər‖ yarat-

mışlar. Onların məhv edilməsində ərəblərin, ermənilərin və digər təcavüzkar qüvvələrin mən-

fur siyasəti bu gün də kitab və mədəniyyət tarimizdə ən ləkəli izlərdən biri kimi qalmaqdadır.  

M.F.Axundzadə yazmışdır ki, ərəblər Qafqaza gələndə ən azı min illik söz sərvətimizi 

―yelə verdilər‖, həmvətənlərimizin yaratdıqları yüksk mədəniyyəti ―zavala uğratdılar‖. Ermə-

ni separatçıları haqqında isə dahi ədib belə demişdir: ―Sizin qanınız çoxdan halaldır, amma bu 

zamanadək tökən olmayıb‖.  

Bu XIX əsrin əks-sədasıdır. 2-3 min il bundan əvvəl də onların mənfur hərəkətləri dün-

yaya məlum idi. Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, elminə, ədəbiyyatına, kitab xadimləri-

nə və görkəmli şəxsiyyətlərinə xəyanətlərinin və cinayətlərinin bəzi izləri tarixçi alim Abdulla 

Fazilinin ―Atropatena. E.ə. IV-e.VII əsri‖ (Bakı, Elm, 1992, 216 s.) kitabında və digər mənbə-

lərdə ötəri də olsa xatırlanmışdır. Cavaşirin saray tarixçisi Musa Kalankatlı ―Albaniya tarixi‖ 

kitabında ermənilərin simasızlığını iki sözlə çox sərrast ifadə etmişdir:  

Görkəmli Azərbaycan alimi Ziya Bünyadov ―Azərbaycan VII-IX əsrlərdə‖ kitabında 

yazır ki, ərəblərin Qafqaza gəlişinə qədər Azərbaycanda elm, təhsil, kitabçılıq işi, habelə iqti-

sadi və siyasi vəziyyət, ümumiyyətlə, ―dövlət müxanizmi ərəblərin dövründəkindən daha 

yaxşı qurulmuşdu‖. Ərəblərin hökmranlığı dövründə Azərbaycanın əsas şəhərləri Marağa, 

Xunəc, Miyanic (Miyanə), Ərdəbil, Təbriz, Mərənd, Naxçıvan və başqaları idi. Akademik 

Əbdülkərinm Əlizadə yazır ki, yazıçı və alimlərin, xəttatların və cildçilərinin hasilə gətirdik-

ləri ―çox qiymətli əsərlər‖ ədəbiyyat, tarix, fəlsəfə, iqtisadiyyat, tibb, coğrafiya, riyaziyyat, as-

tronomiya və s sahələrə aid idi. Hər il fars, yunan, Suriya və başqa dillərdən ana dilinə xeyli 

kitab tərcümə edilirdi. VII əsr Azərbaycan tarixçisi Musa Kalankatlının ölkəmizin adını yazı-

sı, kitabı, məktəbi, kitabxanası, yazıçı və alimləri, kitab tərcüməçiləri, xəttatları, cildçiləri olan 

15 tanınmış xalqdan biri adlandırması (Albaniya tarixi, 1993, s.15-16) o dövrün mənəvi mən-

zərəsi haqqında aydın təsəvvür yaradır.  
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Musa Kalankatlı ―Özümə qədərki yazıçı və alimlərin kitablarından çox yaxşı xəbərda-

ram‖ desə də, 13 əsrdən çoxdur ki, biz onun xəbərdar olduğu saysız-hesabsız kitabdan xəbər-

sizik. Niyə? Qədim mənbələrə əsaslanan Ziya Bünyadov ―Azərbaycan VII-IX əsrlərdə‖ kita-

bında yazır ki, VII əsrə qədər mövcud olmuş külli miqdarda kitabın ―heç izi-tozu qalmadan 

yox olmasının səbəbini ilk növbədə erməni xəyanətində axtarmaq lazımdır‖. 

Son araşdırmalarımız göstərir ki, Azərbaycan xalqı heç bir əsrdə kitab yə xilafətinə 

qədər və sonrakı dövrlərdə hər bir əsrin söz sərvəti mədəniyyət tariximizin bir zirvəsi və qürur 

mənbəyi olmuşdur. VII-X əsrlərdə qələm sahibləri Vətəndə və xarici ölkələrdə yaratdıqları 

―ipəklə və qiymətli daşlarla süsdlü kitablar‖la (professor Əhməd Cəfəroğlu) ərəbləri heyrətə 

salmışdılar. Türkiyə, Azərbaycan, İran, Orta Asiya, Suriya hüdudlarında xeyli dəyərli əsərlər 

yazmış IV-IX əsr şair və alimlərinin irsi əsasında dövrünün tanınmış ziyalısı və kitab kollek-

sioneri Əbül Vəfanın Həmədanda 10 minlərlə kitaba malik zəngin şəxsi kitabxana yaratması, 

bir təsadüf nəticəsində kitabxan sahibinin qonağı olmuş görkəmli ərəb şairi Əbu Təmmamın 

(796-843) orada 570 şairin kitabları, o cümlədən 300 Divan əsasında 5 kitabdan ibarət 

―Həmasə‖ adlı dünya şöhrətli antologiyaya və daha bir neçə başqa kitab yazması Azərbaycan 

kitab mədəniyyətinin öyrənilməmiş səhifələrindən biri kimiv bu gün də ehtiramla xatırlan-

maqdadır.  

Milli müstəqllliyimizin ilk illərində apardığımız axtarışlar zamanı indiyə qədər məlum 

olmayan daha bir həqiqət üzə çıxmışdır. Cənubi Azərbaycan türkü Əlfəz Bərmək Bağdadda 

ilk kağız fabriki açandan(9794) bir əsr sonra IX əsrin sonu, X əsrin əvvəllərində Cənubi Azər-

baycanın mühüm şəhərlərindən sayılan Xunəc şəhərində ilk kağız fabriki işə salınmışdır. Bun-

dan sonra şəhər Kağızkunan kimi tanınmış və kitablar aləmində misli görünməmiş yüksəliş 

başlanmışdır.  

X əsrin ortalarında İraqın Bəsrə şəhərində gizli fəaliyyət göstərmiş saf əqidə sahiblərin-

dən ibarət ―Saflıq qardaşları‖ (―İxvan əs-səfa‖) adlı kitab cəmiyyətinin tərkibinə Azərbay-

candan da ensiklopedik bilik sahibləri cəlb edilmişdi. Əbülhəsən Zəncani onlardan biri idi. 

Cəmiyyətin xətti ilə gizli yazılmış və gizli yayılmış 52 cilddən ibarət traktatın yazılmasında 

və yayılmasında onun da əməyi çox olmuşdur. Bu əsrdə yazıb-yaratmış 100-ə qədər kitab 

yaradıcısının adının müəyyənləşdirilməsi, Bərdə saray kitabxanasında 150 min kitabın toplan-

ması, bir çox kitab müəllifinin xarici ölkələrdə də tanınması və s. qüruü doğuran səhifələrin 

ildən-ilə fərəh doğurmasına baxmayaraq, Azərbaycanın tərəqqi düşmənləri mədəniyyət zirvə-

lərimizi zaman-zaman hədəf seçmişdir. Son zanmanlarda üzə çıxardığımız cinayətlərdən biri-

ni burada diqqətinizə çatdırıram. 

X əsrin sonlarında paytaxtın Bərdədən Gəncəyə kğçürülməsinə başlananda qərara alın-

mışdı ki, Bərdənin 150 min kitaba malik zəngin kitabxanası əhalinin istifadəsi üçün orada 

saxlanılsın, Gəncədə isə yeni kitabxana yaradılsın. Bu fürsətdən istifadə edən qəddar erməni-

lər VII əsrdə Bərdə kitabxanasına qarşı həyata keçirdikləri vəhşiliyi X əsrdə qaranlıq gecələ-

rin birində təkrar edərək, kitab dolu sandıqları Tətrət çayına tökmüş, kitabxan binasını külı 

döndərmişlər. 

Əsrlər boyu düşmən qüvvələrin maneələrinə, təxribatlarına, cinayətlərinə, qəfil zərbələ-

rinə tuş gələn Azərbaycan xalqı itkilər versə də, tərəqqiyə can atmaq səylərini əldən vermə-

mişdir. Nəticədə kitab mədəniyyəti sahəsində qazandığı uğurlara görə heç bir qabaqcıl Şərq 
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ölkəsindən geridə qalmamışdır. Məslən, IX-X əsrlərdə yüzlərlə şairi, alimi, rəssamı, təhsil qu-

rucusu, kitab istehsalçısı, məktəbi, kitabxanası, kitab emalatxanası, V əsrdən etibarən hər cür 

kitab, qələm, mürəkkəb, kağız, yapışqan satılan bazarları və dükanları olan ―Orta Asiyada mə-

dəniyyət Avropa mədəniyyətindən fövqəladə dərəcədə üstün idi‖ (B.Q.Qfurov. İstoriya 

tadjikskoqo naroda s drevneyşix vremen do 1917 qoda. Moskva, 1949, t.1., s.184) Azərbay-

canda da IV əsrdən X əsrə qədər və sonrakı bütün əsrlərdə mənəvi tərəqqinin mənzərəsi 

üynən belə idi. Təkcə X əsrdə yazıb-yaratmış 100-ə qədər şair və alimdən 60-a qədərinin adı 

və bəzi müəlliflərin kitablarının adı ―AZərbaycan kitabının inkişaf yolu (Qədim dövrdən XIX 

əsrin sonuna qədər)‖ kitabımızda göstərilmişdir (Bakı, ―Azərbaycan Ensiklopediyası‖ NPB, 

2000, s.88-98). 

Bu kimi çoxsaylı tarixi faktlar göstərir ki, Azərbaycan ədəbiyyatı kimi Azərbaycan 

kitab mədəniyyəti də keçmiş əsrlərdə ―yoxsulluq dövrü‖, ―Yetimlik dövrü‖ yox,, yetkinlik 

dövrü keçirmişdir. Eramızın əvvəllərindən üzü bəri bütün əsrlərdə Ümumdünya kitab okeanı-

na qovuşan Ümumşərq kitab nəhrinin güclü qollarından birini Azərbaycan kitabının tükənməz 

söz çayı təmsil etmişdir. 
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Xalq yazıçısı Anarın «Ədəbiyyat qəzeti»nin 21 sentyabr 2007-ci il tarixli sayında dərc 

etdirdiyi «Çağdaşımız Mövlana» adlı məqaləsini oxuduqdan sonra XIX əsr Qacarlar dövrü-

nün bir azərbaycanlı ziyalısının böyük şair Cəlaləddin Ruminin «Məsnəvi»sini fransız dilinə 

tərcümə edərək Avropada nəşr etdirdiyi faktını xatırladım. 

Qəzetin həmin sayında diqqətə çatdırılırdı ki, qüdrətli türk mütəfəkkiri və şairi Mövlana 

Cəlaləddin Ruminin anadan olmasını 800 illiyi YUNESKO tərəfindən yüksək səviyyədə qeyd 

olunur və 2007-ci il «Mövlana Cəlaləddin Rumi ili» elan edilir. 

«Bizim ağa» mənasında olan Mövlana ifadəsi Şərqin böyük şairi Cəlaləddin Rumiyə 

verilmiş şərəfli bir addır. Dəyərli əsərlər yazmış Mövlana özünün 6 cildlik «Məsnəvi»si ilə 

bütün dünyada şöhrət tapmışdır. Əsər onun dərin fəlsəfi fikir və düşüncələrini ifadə edir, bir 

çox dillərə tərcümə olunmuşdur. Fransız dilinə tərcümə edən və Avropada yayan ilk şəxsiyyət 

Hüseyn Azad Təbrizidir. 

On doqquzuncu yüzillikdə Qacarlar hakimiyyəti dövründə yaşamış azərbaycanlı ictimai 

– siyasi xadimlərdən bəhs edən İran alimi (əslən azərbaycanlı) Mehdi Bamdad Hüseyn Azad 

Təbrizi haqqında da məlumat verir. Hüseyn Azad Təbrizi tarixdə demokratik, azad fikirli dip-

lomat kimi tanınmış Mirzə Yusif xan Müstəşarüddövlənin oğludur. Mirzə Yusif XIX əsr Qa-

carlar dövrünün ilk konstitusiyasını (Qanune Əsasi) yazmış və çox məhrumiyyətlərə düçar ol-

muşdur. «Yek kəlmə» adlanan həmin əsər 1905-ci ildə Tehranda yaradılmış «Əncüməni-

məxfi»nın (gizli təşkilat) siyasi proqramı kimi qəbul edilmişdi. 1867-1871-cı illərdə Qacar 

dövlətinin Fransada konsulu kimi fəaliyyət göstərmiş Mirzə Yusif xan Təbrizi oğlu Hüseyn 

Azad Təbrizini London universitetində tibb təhsilini almağa göndərmişdir.  

Böyük Azərbaycan mütəfəkkiri, dramaturq M.F.Axundov Mirzə Yusif xanla uzun 

müddət məktublaşmışdır. Mirzə Yusif xanın ona yazdığı məktublarda oğlunun xaricdə təhsil 

alması və ingilis, fransız dillərini mükəmməl bilməsi barədə məlumat vardır (1, 282). 

Hüseyn Azad Təbrizi təhsilini bitirərək İrana qayıtdıqdan sonra əvvəlcə Nəsrəddin şah 

Qacarın (1831-1896) şəxsi həkimlərindən biri, bir müddətdən sonra isə şahın oğlu, İsfahan 

hakimi Məsud Mirzənin (Zilli Sultan) həkimbaşısı təyin edilmişdir. Hüseyn Azad 1899-cu ilə-

dək həmin vilayətdə xidmət etmiş, həmin il müəmmalı şəkildə ölkəni tərk edərək Avropaya 

getmiş və ömrünün sonunadək orada yaşamışdır. 
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Hüseyn Azad Təbrizini şəxsən tanıyan Hacı Mirzə Ənsari «Tarixe – İsfəhan və Rey» 

əsərinin 330-cu səhifəsində yazır: «Doktor Hüseyn xan Azad, Mirzə Yusifxan Müstəşarın 

oğludur. «Məsnəvi»ni fransız dilinə tərcümə etmiş, yeni elmlərdə ilk professordur. O, iyirmi il 

bundan əvvəl antik kitabları münasib qiymətə almışdır. Məndən başqa bir kimsə ilə yaxın 

olmamışdır. Azad mənimlə birlikdə fars və ərəb zərbülməsəllərini tərtib etmişdir və məni də 

bu işə o həvəsləndirmişdir. Bir neçə il bundan əvvəl Ağayi Dehxudanın (Ələkbər Dehzuda 

məşhur «Lüğətnamə» adlı çoxcildlik ensiklopedik əsərin müəllifidir – T.H.) və doktorun 

(özünün) kitablarını Parisdə nümayiş etdirmək üçün oraya yola düşmüş və bir daha İrana 

qayıtmamışdır, çox güman ki, daha qayıtmayacaq» (2, 378). 

Bu, həqiqətən də belə oldu. Hüseyn Azad Təbrizi 1899-cu ildə zəngin kitabxanasını da 

özü ilə aparıb, vətənini tərk etdi. Mirzə Ənsarinin dediklərindən məlum olur ki, o, həmvətən-

lərindən uzaq gəzmişdir və bir kimsə ilə yaxın olmamışdır. Bəs, görəsən, bu soyuqluq onda 

haradan əmələ gəlmişdir? Yəqin ki, atasının zindana atılması, Hüseyn Azad xana qarşı uzun 

müddət yanında qulluq etdiyi Zilli Sultanın kobudluğu, onu zülm və bəd əməllərinin şahidi 

olmasıdır. 

Hüseyn Azad Təbrizinin atası Mirzə Yusif xan 1895-cı ildə Qəzvin həbsxanasında dün-

yasını dəyişmişdir. Digər tərəfdən insanlarda olan biganəlik Hüseyn Azadı çox əsəbiləşdirirdi. 

Mehdi Bamdad yazır ki, ona görə də belə insanlar arasında qalaraq, onlarla ünsiyyətdə az 

olmağı, dostluq əlaqələri saxlamamağı üstün tutmuş, onlardan uzaqlaşmışdır. 

Mənbələrin verdiyi məlumat onu deməyə əsas verir ki, Hüseyn Azad Mövlana Cəlaləd-

din Rumi «Məsnəbi»sini hələ İranda olarkən tərcümə etmiş, ölkədən gedərkən özü ilə apar-

mışıdır. Hüseyn Azad fazil və kitabsevər bir insan olmuşdur. Onun qədim, nəfis əlyazmalarla 

zəngin kitabxanası Londonda Kevariç kitab mağazası vasitəsilə satılmışdır. O, 1936-cı ildə 

Parisdə avtomobil qəzası nəticəsində həlak olmuşdur. Atası Mirzə Yusif Müstəşarüddövlə 

kimi onun da həyatı məşəqqətli olmuş, faciəli sonluqla bitmişdir. 

Hüseyn Azad Təbrizi həkim olmaqla bərabər həm də poeziya vurğunu idi və Avropada 

yaşadığı 40 ilə yaxın bir müddətdə Şərqin klassik şairlərinin əsərlərinin tərcüməsi, təbliği ilə 

məşğul olmuşdur. O, farsdilli şairlərin əsərlərininin müntəxəbatını tərtib etmiş, onu həm fars, 

həm də mükəmməl yiyələndiyi fransız dilində nəşr etdirərək, Avropada yaymışdır. 

Hüseyn Azad Təbrizi Mövlana Cəlaləddin Ruminin «Məsnəvi»sini Avropada həmin 

dövrdə çox geniş yayılmış fransız dilinə tərcümə etmişdir. Hollandiyanın Leyden şəhərində, 

Bril mətbəəsində 1323-cü (1905) ildə nəşr etdiyi «Gülzari-mərifət» kitabi fars dilində rübailər 

toplusundan ibarətdir. Rübailər məcmuəsində Mövlana Cəlaləddin Rumi, Sədi, Əttar, Cami 

kimi şairlərlə yanası, Azərbaycanın klassiklərindən Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Xacə 

Nəsirəddin Tusi, Qasim Ənvar Təbrizi, Mustafaquluxan Şamlu, Baqi Təbrizinin rübailərindən 

nümunələr verilmişdir (3). 

Hüseyn Azad Təbirizi «Gülzari – mərifət» kitabını həm fars dilində, həm də fransız 

dilində nəşr etdirmişdir. Bu haqda ikinci kitabın, 1909-cu ildə Leydendə nəşr etdirdiyi 

«Sübhi-ümmid» adlı məsnəvilər kitabının müqəddiməsində məlumat verərək yazır: «Dostların 

xahişi ilə tərtib etdiyimiz rübailər toplusunu fransız dilinə də tərcümə etdik və elm əhli 

tərəfindən bəyənilmişdir. İndi isə ariflərin məsnəvilərindən nümunələr toplusu hazırlamaq 

təşəbbüsündəyik. Çünki tərcümə etdiyim Mövlana Rumi «Məsnəvi»sindən əlavə Şərqdə fars 
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dilində məsnəvi nümunələri yazılmışdır. Bizim hazırladığımız kitablar isə dəryada bir 

damladır. Bu kitab da «Gülzari-mərifət» kimi fransız dilinə tərcümə olunmuşdur (4). 

«Sübhi-ümmid» kitabında Mövlana Cəlalləddin Rumi «Məsnəvi»sindən II dəftər (səh. 

39, 46-52, 127-131, 133, 134, 161, 162), V dəftər (s. 94-96), eləcə də Nizami Gəncəvi, Əssar 

Təbrizi əsərlərindən nümunələr verilmişdir. Nizami Gəncəvinin «Sirlər xəzinəsi» poemasın-

dan üç hekayə – «Kərpickəsən qocanın hekayəti», «Meyvəsatanla tülkünün və cibkəsənin 

hekayəti» və «İsa peyğəmbərin hekayəti», Xaqani Şirvaninin «Töhfətül-İraqeyn», Əssar 

Təbrizinin «Mehr və Müştəri», Ənisi Şamlunun «Mahmud və Ayaz», Əvhədi Marağayinin 

«Cam və Cəm», Mahmud Şəbüstərinin «Gülşəni-raz» məsnəvilərindən parçalar verilmişdir. 

Hüseyn Azad Təbrizi ömrünün sonunadək doğma, gözəl şəhərindən ayrı düşsə də 

Təbriz şairlərini qürbətdə özü ilə yaşatdı. Təbriz şəhəri Mövlana Cəlaləddin Rumi üçün də 

eşq, gözəllik və arzular şəhəri olmuşdur. Çünki onun mürşidi Şəms Təbrizinin doğulduğu 

şəhərdir. Mövlananın şeirləri arasında içində Təbriz sözü keçən 221 beyt vardır. Mövlana, 

yanında Təbrizdən danışılanda cavanlaşdığını söyləyirmiş, şəhərin azadlığın və sənətin 

mərkəzi olduğunu, burada cəsur və döyüşçü insanların yaşadığını deyirmiş. 
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In 2007, UNESCO celebrated the 800th anniversary of Movlana Jalal ad-din Rumi. The 
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AZƏRBAYCANDA ĠLK KĠTAB KATALOQU 
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kitabxana. 

 

Kağıza köçürülərək cildlənmiş kitablarımızın yaranmasından təxminən min ilə yaxın vaxt 

keçib. Mütəxəssislərin verdiyi məlumata görə əski çap kitabları nəzərə alınmazsa, bu müddət 

ərzində bir milyondan artıq Azərbaycan əlyazma kitabı yaranmışdır. Bununla bağlı bir faktı 

qeyd edək ki, hələ XIII əsrdə böyük Azərbaycan alimi Nəsirəddin Tusinin təşəbbüsü ilə Hüla-

külərin hakimiyyəti dövründə Marağada inşa edilmiş rəsədxananın nəzdindəki kitabxanada 

400.000 əlyazma kitabı olmuşdur. Əgər bunu indiki AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyaz-

malar İnstitutunda saxlanan əlyazma kitablarının sayı ilə müqayisə etsək (hal-hazırda institutun 

xəzinəsində 12.000 əlyazma kitabı saxlanılır – Ə.M.), 800 il bundan əvvəl təkcə bir kitabxa-

nada bu qədər əlyazma kitabının mövcudluğu ilə bağlı xalqımızın vaxtilə olduqca zəngin kitab 

sərvətinə malik olması haqqında bizdə geniş təsəvvür yaranar. Çox güman ki, belə bir zəngin 

kitabxanada və yaxud digər kitabxanalarımızda kitabların sistemliliyini, strukturunu, xronolo-

giyasını, ümumiyyətlə əlyazma kitabı paleoqrafiyasını özündə əks etdirən, yəni xəzinəyə ―daxil 

olmaq üçün açar‖ olan və oxuculara bələdçilik edə bilən kitab kataloqları da olmuşdur. Ancaq 

hələ ki çoxminli əlyazma kitablarımızın arasında belə bir mənbəyə rast gəlməmişik. Xatırladaq 

ki, tarixən çox sayda əlyazma kitabı xəzinələrimiz olsa da, kitablarımızın kataloqlaşdırılması işi 

ilk dəfə avropalılara məxsus olmuşdur. 1739-cu ildə Paris Milli Kitabxanasında saxlanılan 

ərəb, fars və türk dilində köçürülmüş əlyazma kitablarının paleoqrafiyasına aid tərtib edilmiş 

kataloqda 4200 əlyazma kitabı haqqında paleoqrafik təsviri məlumat verilmişdir. Azərbay-

canda isə bu səpkidə Orucov qardaşları tərəfindən hazırlanan ilk kataloqun nəşri XX yüzilliyin 

əvvəllərinə təsadüf edir [Orucov Qardaşları, 1912].   

Düzdür, buna qədər kataloq tərtibi qaydalarına cavab verən və yaxud qismən cavab verən 

bir sıra işlər görülmüşdür. Məsələn, 1828-ci ildə Rusiya qoşunları Ərdəbili işğal etdikdən sonra 

Şeyx Səfi məqbərəsində XIII əsrdən mövcud olmuş kitabxananın zəngin irsi qarət edilib Sankt-

Peterburqa aparılarkən yolüstü Tiflisdə bir müddət saxlanmış və bu fürsətdən istifadə edən, o 

zaman Qafqaz baş komandanının dəftərxanasında şərq dilləri mütərcimi olmuş görkəmli mütə-

fəkkir Abbasqulu ağa Bakıxanov oradakı əlyazma kitablarının siyahısını tərtib etmişdir 

[İ.Zəkiyev, 2000, səh. 337]. Ancaq həmin siyahı bu gün əlimizdə yoxdur. Bu siyahı əgər gəlib 

bizə çatsaydı belə onu elmi-paleoqrafik tələblərə cavab verən kataloq hesab edə bilməzdik. 

Olsa-olsa bu siyahı qədim əlyazma xəzinələrimizin birindən, orada hansı əlyazmaların olması 

haqqında bizə məlumat verən mötəbər bir mənbə ola bilərdi. 
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 XIX əsrin ikinci yarısında azərbaycanlı bir müəllifin – Misirdə yaşamış Əli Hilmi Dağıs-

tani əl-Qubaviyyəs-Sumaqabadinin türk və fars dillərində əlyazma, çap kitablarımıza aid tərtib 

etdiyi kataloq ölkəmizdən xaricdə yaranan ən faydalı biblioqrafik mənbələrdən biridir. Əli 

Hilmi ―Misirdə Xidviyyə kitabxanasında saxlanılan türk və fars kitablarının kataloqu‖ adlanan 

kitabını 1888-ci ildə Qahirə şəhərinin ―Amirə‖ mətbəəsində çap etdirmişdir [İ.Zəkiyev, 2000, 

səh. 373]. 

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra – ötən əsrin 20-30-cu illərdə həm 

kitab ticarəti mağazalarında, həm də kitabxanalarda ədəbiyyatı seçmək məqsədilə ―Azərnəşr‖in 

çapdan buraxdığı kataloqlar da əhəmiyyətli rola malik olmuşdur. Bundan sonra Azərbaycanda 

kataloqlaşdırma işi sahəsində demək olar ki, uzun müddət fasilə yaranmış, bir də əsrin sonunda 

elmi-paleoqrafik tələblərə cavab verən ərəbdilli, farsdilli və türk əlyazmalarının kataloqları, 

həmçinin bio-biblioqrafik elmi təsvirlər, biblioqrafiyalar hazırlanıb nəşr edilmişdir [M.Adilov, 

―Elm‖ qəzeti, 8 oktyabr 2009]. Xatırladaq ki, Orucov qardaşlarının hazırlayıb 1912-ci ildə öz-

lərinə məxsus mətbəədə çap etdirdiyi kataloq Azərbaycanda çap kitablarına həsr olunmuş ilk 

biblioqrafik mənbədir. 

 Orucov qardaşlarının tərtib edərək çap etdirdiyi kataloq ―Bakıda Bəradərani-Orucof kü-

tubxanəsinin əsamiül-kütubi‖ adlanır. Kataloq 3 dəfə – 1912, 1913 və 1914-cü illərdə nəşr 

olunmuşdur. ―Əsamiül-kütubi‖ (―Kitabların adları‖) Azərbaycanda kataloqlaşdırma sahəsində 

ilk nəşr olduğu üçün, bu mənbənin üzərində dayanıb, daha ətraflı məlumat verməyi vacib hesab 

edirik. 38 səhifədən ibarət kataloqun birinci nəşrinin ilk 2 səhifəsində ―Bir iki söz‖ adlanan mü-

qəddimə yazılmış və sonra 532 çap kitabının təsviri məlumatı verilmişdir. Kataloq nazik və 

parlaq kağızda çap olunmuşdur. Kitabın titul vərəqində ―550 müxtəlif növ təlim, qiraət və mü-

taliəyə dair Qafqaz və İstanbulda çap olunmuş kitablar əhatə olunur‖ (sadələşdirmə bizimdir – 

Ə.M.) yazılmışdır. Qeyd edək ki, burada bir uyğunsuzluqla da rastlaşırıq. Titul vərəqində kitab-

ların sayı 550 sayda göstərilsə də, kataloqda 532 çap kitabı haqqında biblioqrafik məlumat ve-

rilmişdir. ―Əsamiül-kütubi‖yə yazılmış ön sözdən və ozamankı dövri mətbuatdan kataloqla 

bağlı, onun tərtibçiləri haqqında aşağıdakılar bəlli olur.  

Abuzər, Qənbər və Oruc Orucov qardaşları Bərdənin Alpout kəndindən Bakıya gələrək 

əllərində olan vəsaitlə şəhərdə yer icarəyə götürüb, mətbəə avadanlığı alıb kitab çapı ilə məşğul 

olmuşlar. Orucov qardaşlarının mətbəəsi indiki AMEA Əlyazmalar İnstitutu binasının birinci 

mərtəbəsində yerləşmişdir. Yarımzirzəmidə yerləşən mətbəə üçün icarə etdikləri yerə görə qar-

daşlar həmin binanın üst iki qatında yerləşən ―Qızlar məktəbi‖nə kömək olsun deyə hər ay ki-

rayə haqqı ödəyirdilər. Çünki binanı inşa etdirmiş Bakı milyonçusu, xeyriyyəçi Hacı Zeynalab-

din Tağıyev tərəfindən məktəbin hesabına bankda qoyulmuş 125 min manatdan gələn faiz 

gəliri məktəbin idarə olunmasına kifayət etmirdi. ―Qızlar məktəbi‖nin açılmasının 5 illiyi mü-

nasibətilə ―Füyuzat‖ məcmuəsinin 8 dekabr 1906-cı il sayında İsmayıl adlı jurnalist (soyadı ya-

zılmamışdır – Ə.M.) yazırdı: ―Məktəbin başlıca sərmayəsi Taqiyof həzrətlərinin ianə etmiş ol-

duqları 125 bin manatdan ibarət olub məktəb bu məbləğin faizi ilə idarə olunuyor. Buna mək-

təb binasının icarəyə verilmiş olan alt qatından alınan kira ilə öz xərcləri ilə okuyan qızların 

verdikləri dərs ücrəti dəxi əlavə olunuyorsa da, yenə məktəbin məsarifi-ümumiyyəsinə yetmi-

yor‖.  
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Müqəddimədə tərtibçilərin bu kataloqu çap etməsinin məqsəd və məramı açıqlanmışdır. 

Burada yazılıb ki, ―möhtərəm əhali (oxucular – Ə.M.) bizdən İstanbul və Qafqazdan kənarda 

çıxan kitablar haqqında soruşduqda, biz də mağazamızda çox kitab saxlamağa imkanımızın 

olmadığını bildirirdik. Bununla bərabər nəşriyyatımızın getdikcə genişlənməsini nəzərə alıb, 

yeni bir kitabfüruş mağazası (kitab satılan mağaza – Ə.M.) açdıq. Burada Qafqaz çap kitabları 

ilə bərabər, İstanbul kitablarının satışını yerinə yetirdik. Möhtərəm oxucuların işini asanlaşdır-

maq üçün ―Əsamiül-kütubi‖ni təqdim etməklə yanaşı ticarət şərtlərimizi də bildirdik‖ [Orucov 

Qardaşları, 1912, səh.2]. 

Naşirlərin şərtlərinə görə az və yaxud çox sayda kitab sifariş verənlər kitabların pulunun 

üçdən bir hissəsini beh olaraq qabaqcadan göndərməli idilər. Az sayda kitab sifariş verənlər 

beh əvəzinə məktub və marka göndərə bilərdilər. Göndərilən kitablar şərtə görə geri qəbul 

edilməyəcəkdi. Nəhayət, şərtlərdən biri də bu idi ki, kitabfüruşlar və məktəblər üçün kitabların 

qiymətində güzəşt olunurdu. 

 
Orucov qardaşları mətbəənin yanında açdıqları mağazada kitabların satışını və təbliğini 

sürətləndirmək üçün kitab kataloqunun nəşrini olduqca vacib hesab edirdilər. Oxucuların xahi-

şini nəzərə alan Orucov qardaşları kataloqa həm Qafqazda, həm də İstanbulda elmin müxtəlif 

sahələrinə aid çap olunmuş kitablar haqqında ayrı-ayrı bölmələrdə biblioqrafik məlumat verir-

dilər. Kataloqun 1912-ci il ilk nəşrində kitablar haqqında paleoqrafik məlumat yalnız cədvəl 

şəklindədir. Burada kitablar nəşr olunduğu yerə görə - İstanbul və Qafqaz kitabları olmaqla iki 

hissəyə ayrılıb. Müxtəlif bölmələr üzrə hər bir kitabın sıra sayı, adı, müəllifi və qiyməti göstəri-

lib. İstanbul kitabları aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir: məktəb kitabları, hesab kitabları, sərf və 

nəhv kitabları, fənni-inşa və kitabət kitabları, tarix kitabları, coğrafiyaya dair kitablar, fars ki-
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tabları və müxtəlif kitablar. Kataloqdakı 532 kitaba aid biblioqrafik məlumatdan 337-i İstanbul 

kitablarına aiddir. Bu kitabların arasında o zaman oxucular üçün olduqca lazımlı olan dərsliklə-

rə, bədii, tarixi və elmi kitabları görmək olur. Bunlardan məktəb kitabları bölməsində ―Rüqə 

xəttilə qiraət kitabı‖ (Hüseyn Nafiz), ―Çocuqlara qiraət‖ (Nəcib Nicati), ―Bidayəti-qiraət‖ (Əli 

Nəzima); hesab kitablarına aid bölmədə ―Müxtəsər hesab‖ (Hüseyn Hifzi), ―Təlimi-hesab‖ (Əli 

Nihad), ―İslahi-hesab‖, ―Hesab əməli‖ (Məhəmməd Cəlal); sərf və nəhv kitablarına aid ―Yeni 

sərf‖ (Əhməd Rasim), ―Osmanlı sərfi‖ (Nəcim Asim), ―Bəlağəti-Osmaniyyə‖, ―Sərfi-farsi‖ 

(Əhməd Cövdət); tarix kitablarına aid ―Tarixi-Osmaniyyəyə bir nəzər‖ (Ə.Nüzhət), ―Tarixi-

İslamə bir nəzər‖ (İbn ən-Nüzhət), ―Müxtəsər Osmanlı tarixi‖ (İbrahim Həqqi); coğrafiyaya aid 

―Məktəb atlası‖ (Şükri), ―Coğrafiyayi-ümumi‖ (M.Tofiq); fars kitablarına aid ―Üsuli-farsi‖, 

―Zəbani-farsi‖ (Feyzi), ―Sərfi-farsi‖ (Hüseyn Hifzi) və s. kitabların, həmçinin müxtəlif kitablar 

bölməsində fəlsəfə, məntiq, əxlaq, kimya, təbiət, heyvandarlıq, memuar ədəbiyyatı, səyahətna-

mə və ilahiyyata aid kitablarla yanaşı, qərb ədəbiyyatından türk dilinə tərcümə edilmiş ―İyirmi 

beş milyonluq bank notu‖, ―Kapitan Qrantın çocuqları‖ kimi məşhur əsərlər haqqında biblio-

qrafik məlumatlar vardır. 

Qafqaz kitabları sərlövhəsi altında dərs kitabları, uşaqlara məxsus qiraət kitabları, heka-

yə, roman və qeyri mütaliə kitabları, teatr kitabları və rus kitablarının biblioqrafik xüsusiyyət-

ləri əhatə olunub. Həmin kitablar çap nüsxələri olsalar da, bu gün onların hər biri əlyazma ki-

tabları kimi ən nadir, qiymətli kitab nüsxələrindən hesab edilir. Çünki həmin kitabların bu gün 

çox az sayda nümunələri Bakıda və xarici ölkələrin kitabxanalarında saxlanılır, bəzi kitabların 

isə bir nüsxəsi belə bu gün bizə gəlib çatmamışdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, hal-hazırkı 

mövcud əski çap kitablarımızla bağlı vaxtilə tanınmış əlyazmaşünas alim Əzizağa Məmmə-

dovun 716 əski çap kitabından ibarət tərtib etdiyi ―Əski çap kitabları kataloqu. Türkdilli 

kitablar‖ biblioqrafik araşdırması 2008-ci ildə nəşr olunmuş və burada Əlyazmalar İnstitutunda 

mühafizə edilən türkdilli əski çap kitablarının elmi-paleoqrafik təsviri verilmişdir [Ə.Məm-

mədon, 2008]. ―Əsamiül-kütubi‖ kataloqu Azərbaycan kitablarının kataloqlaşdırılması sahəsin-

də ilk elmi-təcrübi iş olaraq, buraya günümüzlə səsləşən və öz elmi dəyərini, təcrübi əhəmiy-

yətini itirməyən əski çap kitablarının təsviri məlumatları daxil edilmişdir. Kataloqda Abdulla 

Şaiqin ―Uşaq gözlüyü‖, ―Gülşəni-ədəbiyyat‖, ―Tıq-tıq xanım‖, ―Yaxşı arxa‖, ―Tülkü və xoruz‖, 

―Gözəl bahar‖, ―İki uşaq‖, ―Bədbəxt ailə‖ əsərlərinin və ―Robinzonun hekayəsi (şəkilli)‖ 

tərcüməsinin nəşr nüsxələrinin paleoqrafik xüsusiyyətlərindən bəhs olunur. Həmçinin burada 

tanınmış ilahiyyatçı alimlərimizdən M.M.Cəfərzadənin ―Kərbəla yanğısı (tarixi və müaşiqəli 

roman)‖, ―On yeddi ramazan‖, ―Əzrai-qureyş‖, ―Armanusə‖, ―Təfsiri-Quran‖ (3 cilddə), Hacı 

Məhəmmədhəsən Nuxəvi Mövlazadnin ―Kitabül-bəyan fi təfsirəl-Quran‖, görkəmli şair və 

yazıçılarımızdan Seyid Əzim Şirvaninin mənzum hekayələri, Ədil xan Ziyadxanın ―Avropada 

üç aylıq səyahət‖, Abbas Səhhətin ―Sınıq saz‖, ―Məğrib günəşi‖, Böyükağa Talıbovun ―Yaxşı 

məsləhət hər şeydən yaxşıdır‖, Y.V.Çəmənzəminlinin ―Yeddi hekayə məcmuəsi‖, ―Məlik 

Məhəmməd‖, S.M.Qənizadənin ―Tülkü və Çak-çak bəy‖, ―Məktubati-Şeyda bəy‖, ―Müəllimlər 

iftixarı‖ və s. ilahiyyatçı, şair, yazıçı və dramaturqların əsərlərinin çap nüsxələri haqqında 

biblioqrafik məlumat əldə etmək mümkündür. 

―Əsamiül-kütubi‖nin sonunda teatr tariximizlə bağlı XX yüzilliyin əvvəllərində Ə.Haq-

verdiyev, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Nəcəf bəy Vəzirov, S.M.Qənizadə kimi məşhur yazıçılarımı-
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zın, eyni zamanda adı ədəbiyyat tariximizdə o qədər də yer almayan müəlliflərin səhnə əsər-

lərinin paleoqrafik-biblioqrafik xüsusiyyətləri ilə tanış oluruq.  

Kataloqa daxil edilən, XX yüzilliyin əvvəllərində əski əlifbada yaranan kitabların kitab-

şünaslıq və kitab tarixi baxımından öyrənilməsi nə qədər vacibdirsə, onların mətnlərinin teksto-

loji tərəfdən araşdırılması da əhəmiyyətlidir. Çünki bu kitabların ilk nəşrindən sonrakı dövrdə 

bir neçə dəfə əlifba islahatı aparılmış və növbəti nəşrlərdə ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı olaraq 

kitabların mətnləri müəyyən dərəcədə dəyişikliyə, müdaxilələrə məruz qalmışdır. Üzərində əl 

gəzdirilmiş belə kitablardakı əsərləri ilkin vəziyyətə qaytarıb bərpa etmək üçün məhz ilkin 

nəşrin nüsxələri arxetip nüsxə olaraq başlıca əhəmiyyət kəsb edir. Bu mənada vaxtilə ərəb 

qrafikasında nəşr olunmuş əski çap kitablarının ədəbiyyat tariximizin, eləcə də digər elm sahə-

lərinin ilkin mənbələrdən öyrənilməsində və yaxud hər hansı bir faktın dəqiqləşdirilməsində 

böyük rolu ola bilər.  

Kataloqun son səhifəsində ―İxtar‖ (―Xatırlatma‖) başlığı ilə bir qeyddə ―Bir çok kitablar 

təbdən (çapdan – Ə.M.) çıkmadığına görə, qiyməti məlum olmadığı üçün onları ―Əsamiül-

kütubi‖yə daxil etmədik, təbdən çıkdıqca onların barəsində ayrıca elan edəcəyiz‖ yazılmışdır 

[Orucov Qardaşları, 1912, səh.38]. Kataloqun sonundakı bu xatırlatma elanı da naşirlərlə oxucu 

arasında sıx əlaqə yaratmağın, kitabların təbliğinin ən vacib cəhəhətlərindəndir. ―Əsamiül-

kütubi‖ kataloqu 1912-ci il ilk nəşrindən sonra iki dəfə – 1913-1914-cü illərdə də çap olunmuş-

dur. Birinci nəşrdən fərqli olaraq sonrakı nəşrlərdə kitabların biblioqrafik göstəriciləri ilə yana-

şı, müəyyən qism mühüm kitabların paleoqrafik təsviri məlumatı da verilmişdir.  

Sonda qeyd edək ki, kitab kataloqlaşdırılması işinin uzun müddət fərqli tərtibatla, nöq-

sanlarla yerinə yetirilməsinə baxmayaraq, axır illərdə mütəxəssislərimiz tərəfindən klassik 

kataloqlaşdırma metodlarına və prinsiplərinə cavab verən şəklidə kataloqlar hazırlanaraq nəşr 

olunmaqdadır. Unutmamalıyıq ki, çağdaş kataloqlaşdırma işinin yerinə yetirilməsində Azər-

baycan kitabşünaslığı tarixində ilk dəfə çap olunmuş Orucov qardaşlarının ―Bakıda Bəradərani-

Orucof kütubxanəsinin əsamiül-kütubi‖ kataloqu əski çap kitablarımıza dair sonralar meydana 

çıxan biblioqrafik mənbələrimizin hazırlanmasında böyük rol oynamışdır. 
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Ali Aliyev 

 

FIRST BOOK CATALOGUE IN AZERBAIJAN 

 

Summary 

Though in Azerbaijan had rich books in old times, the preparation of book catalogue 

belongs to last centuries. Orujov Brothers (Ganbar, Abuzar, Oruj) who started publishing 

work from 1906, in order to promote of books they published in their own printing house, for 

sales and the most important one to create general bibliographic information about published 

books, they printed catalogue named “Asamiul-kutubi”(“Names of books”) in 1912. It was 

informed about the numbers of each book row, author, name, price and etc. of different 

spheres in the catalogue. This edition which consists of bibliographic-paleographic 

description of 532 book is the first book catalogue in Azerbaijan. 
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XV ƏSR TÜRK ABĠDƏSĠNĠN DÜNYA KĠTABХANALARINDAKI NÜSXƏLƏRĠ 

 

Açar sözləri: əlyazma, divan, kitabxana, nüsxə, abidə,kitab, fiqh, şərq.  

 

ХV əsrin divan şairi Yusif Dövlətоğlunun yaradıcılığı bеş əsrə yaхın bir müddət ərzində 

tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olmuş və bu yüzilliklərdə onun yaradıcılığı üzərində tədqi-

qatçılar tərəfindən müəyyən araşdırmalar aparılmışdı [Mustafa Özkan, 1994, s.243]. Məhəm-

məd Tahir Bursalı ―Оsmanlı müəllifləri‖ əsərində Dövlətоğlunun həyatı və bu tərcüməsi haq-

qında məlumat verərək, оnun Balıkəsirli оlduğunu, fiqh sahəsində məşhur оlan və nəsrlə 

yazılan ―Viqayə‖ əsərini 827/1423-ci ildə mənzum şəkildə tərcümə еtdiyini və bu tərcümənin 

əlinə kеçən bir nüsхəsini Balıkəsir kitabхanasına hədiyyə verdiyini yazmışdır [Bursalı 

M.Tahir, 1333, s.304].  

Yusif Dövlətоğlunun ―Mənzum fiqh‖ tərcümə abidəsi işıq üzü gördüyü tariхdən еtiba-

rən müхtəlif dövrlərdə katiblər tərəfindən üzü köçürülərək, gеniş cоğrafi ərazidə yayılmışdır. 

Bu səbəbdən də dünyanın məşhur əlyazma хəzinələri, kitabхana və muzеylərində tərcümənin 

çохlu sayda nüsхələri qiymətli abidə kimi qоrunub saхlanılır. Abidə ilə bağlı araşdırmalar 

apararkən ―Mənzum fiqh‖in bir çох ölkələrdə müхtəlif dövrlərdə üzü köçürülmüş əlyazma 

nüsхələrinin mühafizə еdildiyi müəyyənləşdirilmişdir. Şərq əlyazmaları katalоqlarında bu 

nüsxələr haqqında məlumatlar bəzən gеniş, bəzən də qısa şəkildə vеrilmişdir. Yusif Dövlətоğ-

lunun ―Mənzum fiqh‖ adlı tərcümə əsərinin dünyanın müxtəlif ölkələrində saxlanılan nüs-

xələri haqqında tam təsəvvür yaratmaq üçün хrоnоlоji ardıcıllıqla həmin nüsxələrin elmi-

paleoqrafik xüsusiyyətlərinin verilməsini lazım bilirik: 

1. Tоpqapı Sarayı Muzеyinin (İstanbul) əlyazması [Karatay F.Е., 1961, s.77] – ―Kita-

bül-bəyan‖ adı altında verilmişdir.Şifri: Y-1706, №227, köçürülmə tariхi 843/1439-40-cı il, 

həcmi 259 vərəq, ölçüsü 17,5х25,7sm, хətti təliq, iki sütunda yazılıb, hər səhifədə sətir sayı 

15, kağızı ahərli, cildi qara dəri, katibi Şəmsəddin b.Hacı İbrahim. 

Başlanğıc: Əvvəli ismullah ilə başladıq uş, 

   İşi Bismillah ilə qıldıq zi хоş. 

Əlyazma nüsxələrində başlanğıc və sonluqları eyni olanların bundan sonra əvvəli və 

sonu göstərilməyəcək. 

2. Tоpqapı Sarayı Muzеyinin (İstanbul) əlyazması [Karatay F.Е., 1961, s.127], 

―Kitabül-bəyan‖ Şifri: 254, köçürülmə tariхi 843/1439-cü il, həcmi 241 kağızı, ölçüsü 17,5 

х25,7sm, iki sütunda yazılıb, хətti nəstəliq, hər səhifədə sətir sayı 15, cildi qara dəri, katibi 

Şəmsəddin bin Ziyad İbrahim. 

Başlanğıc:  Müctəhidlər müqtədası ol imam, 

   Rəyi kamil əsli möhkəm vəssalam. 
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3. Dil Tarix-CoğrafiyaKitabxanası, Ozak bölümü. ―Tərcümeyi-Viqayə‖ [Aktan Bilal, 

2002, s.18] Şifri: № I/913, köçürülmə tariхi 11 rəcəb, 849/1445-ci il, katibi Qasım bin əl-Hac 

Saltuq bin əl-Hac Mahmud, həcmi 243 vərəq, ölçüsü 20,5х27sm, хətti hərəkəli nəsx, iki 

sütun, sətir sayı 13, kağızı ahərli,bəzi vərəqləri rütubətdən xarab olmuş, cildi qırmızı meşin. 

4. Süleymaniyyə kitabxanası, Çələbi Abdullah Əfəndi bölümü [Aktan Bilal, 2002, 

s.17], ―Kitəbi mənzumeyi-Sultan Murad‖. Şifri: №138. Köçürülmə tariхi 849/1445-ci il, şəv-

vəl ayının sonu, həcmi 190 vərəq, 6252 beyt, ölçüsü 17х26sm, хətti nəsx, iki sütun, sətir sayı 

17, kağızı ahərli, cildi meşin dəri, katibi yoxdur.   
5. Süleymaniyyə kitabxanası İzmir bölümü [Aktan Bilal, 2002, s.17], ―Tərcümətül-Vi-

qayət mənzum‖.Şifri: №218 nömrəsi altında qorunub saxlanılır. Köçürülmə tariхi 873/1468-ci 

il, katibi Dərviş İsa, həcmi 213 vərəq, ölçüsü 13,5х23,5sm, хətti hərəkəli nəsx, hər səhifədə 

sətr sayı 15 [Demir Mehmet, 1999, s.XXXVII(4)].  

6. AMЕA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun (Bakı) əlyazması [Sеzgin 

F., 1967, s.3a], ―Mənzum fiqh‖. Şifri: B-7075/8700, köçürülmə tariхi 874/1469-70-ci il, 

həcmi 302 vərəq, 7116 bеyt, ölçüsü 16x24,5sm, mətnin ölçüsü 12x20sm, iki sütunda yazılıb, 

hər səhifədə sətr sayı 17, хətti hərəkəli nəstəliq, vərəqi 1505-ci ildə istеhsal оlunmuş ağ 

rəngli, ahərli, filiqranlı (qayçı şəkli) İtaliya kağızı, cildi qəhvəyi rəngli kartоn, katibi Sеyyid 

Məhəmməd Müqəddəs. 

7. Ruvak əl-ətrak (Qahirə) kitabхanasının əlyazması [Karahan Abdülkadir, 1980, s. 

242-246], ―Həzə kitabü Quduri türki nəzm‖.Şifri: 3996, köçürülmə tariхi XV əsr, həcmi 180 

vərəq, ölçüsü 14,2x20, хətti охunaqlı və hərəkəli nəsх, iki sütunda yazılıb, hər səhifədə 11 

sətr, cildi qəhvəyi rəngli mеşin. 

Başlanğıc:  Əvvəl ismullah ilə başlayalüm, 

   İşi ismullah ilə işləyəlüm. 

Bitir:       Bəs ana yarı gərəkdür bu kitab, 

   Türkicədir fəhmində həm çəkməz əzab. 

8. Süleymaniyyə kitabxanası, Şəhid Əli Paşa bölümü [Aktan Bilal, 2002, s.17(14)], 

―Kitəbi mənzumeyi-Sultan Murad‖. Şifri:№714. Köçürülmə tariхi 920/ 1514-cü il, katibi yox-

dur, həcmi 238 vərəq, ölçüsü 14,1х21,5 sm, хətti təliq, iki sütun, sətir sayı 15, kağızı ahərli, 

cildi qara dəri.  

9. Süleymaniyyə kitabxanası, Qazızadə Məhməd Əfəndi bölümü [Aktan Bilal, 2002, 

s.17(5)], ―Kitəbi-mənzumeyi-Sultan Murad‖. Şifri: №236. Köçürülmə tariхi h.924/1518, ka-

tibi Dərviş Hacı Şəmsi, həcmi 233 vərəq, ölçüsü 15х21sm, хətti təliq, iki sütun, sətir sayı 15, 

kağızı ahərli, cildi kartondur.  

10. Süleymaniyə Kitabxanası, Hacı Mahmud Əfəndi bölümü [Aktan Bilal, 2002, 

s.21(21)], ―Viqayə ər-rivayə fi məsailil-hidayə tərcüməsi‖. Şifri: №4439, köçürülmə tarixi 

924/1518-ci il, katibi Dərviş Hacı Şəmsi, həcmi 233 vərəq, ölçüsü 13,3x20,5 sm, хətti təliq, 

iki sütun, sətir sayı 15, kağızı az ahərli, cildi dəridir. 

11.Süleymaniyyə Düğümlü Baba bölümü [Aktan Bilal, 2002, s.18(9)], ―Kitabi-

mənzumeyi-Sultan Murad‖. Şifri: №148. Köçürülmə tariхi 926/1520-ci il, katibi Xızır bin İl-

yas, həcmi 202 vərəq, ölçüsü 15х20,7 sm, хətti nəsx, iki sütun, sətir sayı 17, kağızı ahərli, 

cildi mukavvadır. 
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12.Türk Dil Qurumu Kitabxanası, yazma [Aktan Bilal, 2002, s.19(11)], ―Muradnamə‖. 

Şifri: A/100. Köçürülmə tariхi məhərrəm ayı 931/1524-cü il, katibi -yoxdur, 2a kağızında 

Hacı Battal və qardaşı Musanın vəqfi olunduğu yazılıb, həcmi 215 vərəq, ölçüsü 14x20,5 sm, 

хətti hərəkəli nəsx, iki sütun, sətir sayı 15, vərəqi ahərli, bəzi kağızı rütubətdən xarab olmuş, 

cildi qapaqlı dəri.  

13.Millət Kitabxanası, Feyzullah Əfəndi bölümü [Aktan Bilal, 2002, s.18 (7)], ―Viqayə 

tərcüməsi‖. Şifri: №932. Köçürülmə tariхi 940/1533-cü il, katibi Məhəmməd əl-Abbasi, həc-

mi 243 vərəq, ölçüsü 14,7х20,8 sm, хətti təliq, iki sütun, sətir sayı 13, kağızı ahərli, cildi dəri.  

14.Süleymaniyyə Kitabxanası. ―Ayasofya bölümü‖ [Aktan Bilal, 2002, s.18(6)], 

―Kitabül Viqayə əl-mənzum lisanit-türki‖. Şifri: №1508. Köçürülmə tariхi 955/1548-ci il, ka-

tibi Dərviş Əli, həcmi 215 vərəq, ölçüsü 14х22,1sm, хətti təliq, iki sütun, sətir sayı 15, kağızı 

ahərli, cildi qapaqlı dəri.  

15.Sarayеvо Kitabхanasının (Bеlqrad) əlyazması [Добраджа К., 1991, с.635]. ―Tərcü-

mətül-Viqayə bit-türkiyyə mənzum‖. Şifri: 2120, №1531, köçürülmə tariхi 964/1556-cı il 

rəbiül-aхır, həcmi 235 vərəq, 6000 bеyt, ölçüsü 15x20,5, хətti nəsх, katibi Mustafa bin 

Abdullətif. 

Başlanğıc:  Əvvəli ismillah ilə başladıq uş, 

   İşi Bismillah la qıldı (q) zi хоş. 

Bitir:   2-ci nüsxə ilə еynidir. 

16.Kastamonu Genel Kitabxanası [Aktan Bilal, 2002, s.20(17)], ―Fiqih‖. Şifri: №1182, 

köçürülmə tarixi, rəbiül-axır ayı 970/1562-ci il, katibi Məhəmməd bin Ömər bin Üveys, 

həcmi 152 vərəq, ölçüsü15x21 sm, хətti hərəkəli nəsx, iki sütun, sətir sayı 15, kağızı ahərli, 

cildi vişnə rəngli karton.  

17.Mövlana Muzеyi (Kоnya) əlyazması [Gölpınarlı Abdülbaki, 1967, s. 146-147], 

―Viqayə tərcüməsi‖. Şifri: 163, №1358, köçürülmə tariхi 972/1564-cü il, həcmi 237 vərəq, 

ölçüsü 19,5x28,5, хətti nəsх, sətir sayı 15. 

Başlanğıc:  Əvvəl ismillahla başladıq uş, 

   İşi bismillahla qıldıq nəхоş. 

Bitir:       Oqıyanı, dinləyəni оl ilah, 

           Yarlığıya suçlarını padşah. 

18.Sarayеvо Kitabхanası (Bеlqrad) əlyazması [Добраджа К., 1979, с.636]. ―Tərcümətü 

Viqayə‖. Şifri: 2741, №1532, köçürülmə tariхi 974/1566-cı il cəmadiül-əvvəl, həcmi 212 

vərəq, ölçüsü 13x17sm, 6281 bеyt, хətti nəsх, katibi Yusif Mustafa bəy Dzеnеtiç, 23 şəvvəl 

1289/1872-ci il vəqfidir. 

19.Marburq Dövlət Kitabхanasının (Almaniya) əlyazması [Sеzgin F., 1967, s.273-274], 

―Mənzumеi-məsailiş-şəria‖. Şifri: Hsоrоct 868,№343, köçürülmə tariхi 983/1757-ci il, həcmi 

223 vərəq, ölçüsü15,5x20 sm, хətti nəsх, iki sütunda, sətir sayı 15. 

Başlanğıc:  Əvvəl ismillahla başladıq uş, 

    İşi Bismillah ilə qıldıq zi хоş. 

Bitir:   2-ci nüsxə ilə еynidir. 

20.Süleymaniyə Kitabxanası, İzmir bölümü [Aktan Bilal, 2002, s. 21(22)], ―Viqayə tər-

cüməsi‖.Şifri: №217, köçürülmə tarixi, 984/1576-cı il, katibi yoxdur, həcmi 165 vərəq, ölçüsü 
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14x21 sm, хətti divani, iki sütun, sətir sayı 19, kağızı ahərli, cildi dəridir. 

21.Bəyazid Kitabxanası [Demir Mehmet, 1999, s.XXXVIII(5)]. Şifri: №2179. Köçürül-

mə tarixi 994/1585-ci il, həcmi 113 vərəq, ölçüsü 14x15,5sm, xətti hərəkəli nəsx, iki sütun, 

sətir sayı 15, kağızı ahərli, cildi sonradan bərpa olunub.  

Başlanğıc:    Əvvəla Allah adıyla başlayalum, 

             Hər işi Allah ilə işləyəlüm. 

Bitir:        Şol ki xunsa dirler ana dinlə həm, 

             Fərc olan həm zəkər dəxi behəm. 

22. Kayseri Rəşid Əfəndi Kitabxanası [Aktan Bilal, 2002, s. 20(18)], ―Tərcəmətül-

Viqayə‖.Şifri: №27535/4, əlyazma məcmüədir ―Tərcəmətül Viqayə‖ 30a-109b vərəqlərini 

əhatə edir, köçürülmə tarixi rəbiul-axır ayı 998/1589-cu il, katibi Heydər Bəy, həcmi 109 

vərəq, 2859 beyt, ölçüsü12x20 sm, хətti təliq, iki sütun, sətir sayı 19, kağızı ahərli, cildi vişnə 

rəngli karton.  

Başlanğıc:    Əvvəl Allah adıla başlayalum, 

             Hər işi Allah ilə işləyəlüm.  

Bitir:        Müctəhidlər müqtədası ol imam, 

             Rəyi kamil əsli möhkəm vəssəlam. 

23.Süleymaniyə Kitabxanası, İzmir bölümü [Aktan Bilal, 2002, s. 21(23)], ―Viqayə‖. 

Şifri: №762/1, köçürülmə tarixi, 1007/1588-ci il, katibi Həsən, həcmi 115 vərəq, ölçüsü 

11x17,5 sm, хətti nəsx, iki sütun, sətir sayı 17, kağızı ahərli, cildi kartondur.  

24.Sarayеvо Kitabхanası, (Bеlqrad) əlyazması [Добраджа К., 1979, s.636]. ―Tərcü-

məti-Viqayə mənzum‖. Şifri: 510, №1533, köçürülmə tariхi Х/XVI əsr, həcmi 244 vərəq öl-

çüsü 19x27,5sm, хətti nəsх. 

25. Ərzurum Atatürk Universitetei Kitabxanası, S.Özege bölümü [Aktan Bilal, 2002, 

s.20(19)], ―Kitəbi şərhi Viqayə‖. Şifri: №499, köçürülmə tarixi, 1028/ 1619-cu il, katibi yox-

dur, həcmi 127 vərəq, 4200 beyt, ölçüsü 14x22sm, хətti təliq, iki sütun, sətir sayı 17, kağızı az 

ahərli, cildi qəhvə rəngli dəri. 

Başlanğıc:   Əvvəl ismullahilə başlayalum, 

            İşi Bismillahilə işləyəlim. 

Bitir:    Müctəhidlər müqtədası ol imam, 

   Rəyi kamil əsli möhkəm vəssalam. 

26. Türk Tarixi Qurumu Kitabxanası [Aktan Bilal, 2002, s.19(12)], ―Viqayə tərcüməsi‖. 

Şifri: №309, köçürülmə tarixi zilqədə ayı, 1036/1626-cı il, katibi Mustafa bin Şəfqət, həcmi 

135 vərəq, ölçüsü15x20,6 sm, хətti hərəkəli nəsx, iki sütun, sətir sayı 15, kağızı ahərli, cildi 

qapaqlı dəri.  

27. Britaniya Muzеyi (Lоndоn) əlyazması [Riеu, Charlеs, s.9-11]. Şifri: Оr 1166, köçü-

rülmə tariхi 1071/1661-ci il, həcmi 67 vərəq, sətir sayı 15, хətti nəsх, katibi Məhəmməd bin 

Sülеyman. 

Başlanğıc:  Əvvəl ismiallahla başladıq uş, 

   İşi bismillah la qıldıq zəhi хоş. 

Bitir:       Haqq təala fəzl ilə rəhmət еyləsün ana, 

   Bunı nəzm еdən əzizi bir dua eylə ana. 
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28. Ankara Milli Kitabxanası yazma [Aktan Bilal, 2002, s.19(13)], ―Kitabi-mənzumeyi-

Sultan Murad‖.Şifri: A-94, köçürülmə tarixi səfər ayı, 1079/1668-ci il, katibi Şaban, həcmi 

236 vərəq, ölçüsü 15x20,7sm, хətti nəsx, iki sütun, sətir sayı 15, kağızı ahərli, cildi qapaqlı 

dəri.  

29. Süleymaniyə Kitabxanası, İzmir bölümü, [Aktan Bilal, 2002, s.21(25)] [Mənzum 

fiqh Yusif Dövlətoğlu, AMEA Əlyazmalar İnstitutu, B-7075]. ―Viqayə‖. Şifri: №219, 

köçürülmə tarixi 1104/1693-ci il, katibi Əli bin Mustafa, həcmi 143 vərəq, ölçüsü 

14,5x20,5sm, хətti nəsx.  

30. Sarayеvо kitabхanası (Bеlqrad) əlyazması [Добраджа К., 1963, s.637]. ―Tərcümət-

viqayə binəzmit-türki‖. Şifri: 1819, №1534, köçürülmə tariхi XI/XVII əsr, həcmi 131 vərəq, 

ölçüsü 14x19,5sm, хətti nəsх və təliq, Ömər Əfəndi Хеyirzadənin 1284/1867-ci il vəqfdir. 

Başlanğıc:  Əvvəl ismillahilə başlayalum, 

   İşi bismillah ilə işləyəlüm. 

Bitir:  Bəlkə məqsud adina əzbər qıla, 

   Еlm еhkami-şərayidir nоla. 

31. Sarayеvо kitabхanası (Bеlqrad) əlyazması [Добраджа К., 1963, s.638]. ―Tərcüme-

yi-Viqayə‖. Şifri: 3131, №1535, köçürülmə tariхi XVII əsr, həcmi 176 vərəq, ölçüsü 

11x15sm, хətti nəsх. 

Başlanğıc: Mənzilində qıldığı оnın bu kəz, 

   Fariğ оldu çun imam оldu kikəz. 

32. Balıkəsir İl Xalq Kitabxanası, əlyazma əsərləri bölümü,―Tərcəmət Viqayəti-rivayə‖. 
Bu əlyazma kitabxanaya Məhəmməd Tahir Bursalı tərəfindən bağışlanmışdır.Şifri: №447, kö-

çürülmə tariхi, zilhicce 1122/1710-cu il, katibi-yoxdur, həcmi 209 vərəq, ölçüsü 15x20,8sm, 

iki sütun, sətir sayı 15, хətti hərəkəli nəsх, qəhvərəngli meşin dəri [Demir Mehmet, 1999, s. 

XXXVIII (11)]. 

33. Süleymaniyə Kitabxanası (Balıkəsir Vətən İl Xalq Kitabxanası) [Demir Mehmet, 

1999, s.21-22(27)], ―Viqayə‖. Şifri: №8258, köçürülmə tarixi 1132/1720-ci il, katibi-yoxdur, 

həcmi 210 vərəq, ölçüsü 11,5x22sm, хətti nəsx. iki sütun, sətir sayı 17 beyt, cildi qapaqlı dəri 

(Bu nüsxə haqqında məlumat Süleymaniyə Kitabxanasının mikrofilmlər kataloqundakı 2727 

mikrofilm arxiv materialından götürülmüşdür.  

34. İzmir Milli Kitabxanası, əlyazmanın İzmir Şadırvan Camii Kitabxanasına vəqf edil-

diyi yazılmışdır [Demir Mehmet, 1999, s. XXXVIII(12)]. Şifri: № 61/ 93, köçürülmə 

1210/1795-ci il, katibi yoxdur, həcmi 183 vərəq, ölçüsü15x22sm, хətti düz təliq, iki sütun, 

sətir sayı 1a-13, 2a-16, digərlərində 17, kağızı ahərli, cildi qəhvə rəngli meşin.     
35. Türk Tarixi Qurumu Kitabxanası [Aktan Bilal, 2002, s.19(14)], ―Mənzum Fiqih‖. 

Şifri: №372, köçürülmə tarixi şəvvəl ayı, 1275/1859-cu il, katibi yoxdur, həcmi 206 vərəq, 

ölçüsü 10,5x15,4 sm, хətti təliq, iki sütun, sətir sayı 15, kağızı ahərli, cildi qəhvə rəngli meşin.  

36. Tоpqapı Sarayı Muzеyinin (İstanbul) əlyazması [Karatay F.Е., 1961, s.76]. ―Mən-

zum Viqayə tərcüməsi‖ Şifri: K-702, №222, köçürülmə tariхi yохdur, həcmi 242 vərəq, ölçü-

sü 14x20,6sm, хətti təliq, hər səhifənin sətir sayı 13, cildi qəhvə rəngli dəri. 

Başlanğıc: Əvvəli ismillah ilə başladıq uş, 

 İşi bismillah ilə qıldıq хоş. 
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 İş ki Bismillahla başlana kər, 

 Aqibət xeyirlə olur mötəbər.  

Katalоqda mətnin sоnu vеrilməyib. 

37. Türk Tarixi Qurumu Kitabxanası‖ [Aktan Bilal, 2002, s.19(15)], ―Kitabi mənzume 

dərbəyanil ehkamı şəriyət‖. Şifri: №341, köçürülmə tarixi-yoxdur, katibi -yoxdur, həcmi 158 

vərəq, ölçüsü 15,3x20,5sm, хətti hərəkəli nəsx, iki sütun, sətir sayı 13, kağızı ahərli, cildi 
qəhvə rəngli meşin. 

Başlanğıc:  Əvvəl Allah adıla başlayalım, 

   Hər işi Allah ilə işləyəlüm. 

Bitir:    Müctəhidlər müqtədası ol iman, 

    Rəyi kamil əsli möhkəm vəssalam. 

38. Ankara Milli Kitabxanası, Adnan Ötüken [Aktan Bilal, 2002, s.20(16)], “Kitəbül-

mənzumə‖. Şifri: №818, əlyazma naqisdir, köçürülmə tarixi-yoxdur, katibi-yoxdur, həcmi 

151 vərəq, ölçüsü 15x20,7sm, хətti təliq, iki sütun, sətir sayı 13, kağızı ahərli, cildi qapaqlı 

bez.  

39.Süleymaniyə Kitabxanası Bəşirağa bölümü [Aktan Bilal, 2002, s.21 (24)], ―Kitəbi-

mənzumeyi-Sultan Murad‖. Şifri: №71, köçürülmə tarixi-yoxdur, həcmi 118 vərəq, ölçüsü 

15,5x21sm, хətti nəsx, iki sütun, sətir sayı 15, kağızı ahərli, cildi-yoxdur.  

40. Süleymaniyə Kitabxanası, Afyon Gedik Ahmed Paşa bölümü [Aktan Bilal, 2002, 

s.21(26)], ―Viqaye‖. Şifri: №18348 (8270), köçürülmə tarixi-yoxdur, katibi-yoxdur, həcmi 

135 vərəq, ölçüsü 17,3x25,5sm, хətti nəsx, iki sütun, sətir sayı 15 (Bu nüsxə haqqında 

məlumat Süleymaniyə Kitabxanasının mikroflimlər kataloqundakı 2649 mikrofilm arxiv 

materialından götürülmüşdür). 

41. Süleymaniyyə kitabxanası, Fatih bölümü [Aktan Bilal, 2002, s.18 (8)], ―Kitabi-mən-

zumeyi-Sultan Murad‖. Şifri: №1533. Köçürülmə tariхi-yoxdur, katibi Yahya bin Nasuh. 

Həcmi 207 vərəq, ölçüsü 12,5х17,9sm, хətti nəsx, iki sütun, sətir sayı 15, kağızı ahərli, cildi 

dəri.  

42. Süleymaniyyə kitabxanası, Lalə İsmayıl bölümü [Demir Mehmet, 1999, s. 

XXXVIII(10)], ―Viqaye tercümesi‖ Şifri: №76. Köçürülmə tariхi-yoxdur, katibi-yoxdur, 

həcmi 230 vərəq, ölçüsü14,5х20,5sm, хətti təliq, iki sütun, sətir sayı 21, kağızı ahərli. 

43. Süleymaniyyə kitabxanası, Şəhid Əli Paşa bölümü, ―Viqayə tərcüməsi‖ [Demir 

Mehmet, 1999, s. XXXVIII(9)]. Şifri: №714. Köçürülmə tariхi-yoxdur, katibi-yoxdur, həcmi 

238 vərəq, ölçüsü14,1х21,5 sm, хətti təliq, iki sütun, sətir sayı 15, kağızı ahərli. 

44. Ankara Milli Kitabxanası [Demir Mehmet, 1999, s. XXXIX(15)]. Şifri-yoxdur, 

köçürülmə tariхi-yoxdur, katibi-yoxdur, həcmi 111 vərəq, ölçüsü17х25 sm, хətti nəsx, iki sü-

tun, sətir sayı 15, kağızı ahərli.  

45. Ankara Milli Kitabxanası [Demir Mehmet, 1999, s. XXXIX(16)]. Şifri: A-94, 

köçürülmə tariхi-yoxdur, katibi-yoxdur, həcmi 237 vərəq, ölçüsü15х20sm, iki sütun, sətir sayı 

15, kağızı ahərli, cildi dəri. 

46. Ankara M.Akalının əlindəki nüsxə [Demir Mehmet, 1999, s. XXXIX (17)]. Şifri-

yoxdur, köçürülmə tariхi-yoxdur, katibi-yoxdur, həcmi 274 vərəq, ölçüsü 15х21sm, xətti 

nəsx, iki sütun, sətir sayı 15, kağızı ahərli. Sonunda fehristi verilib. 
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47. Ərzurum Atatürk Universiteti Kitabxanası, ―ASL bölümü‖ [Aktan Bilal, 2002, 

s.21(20)], ―Mənzum fiqih‖. Şifri: №18803, kataloqdan məlumat götürülüb.  

Mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumatlara görə ―Viqayə tərcümə‖sinin bu nüsxələri də 

vardır: 

48. Afyon Gedik Əhməd Paşa Kitabxanası. Şifri: №18348 [Demir Mehmet, 1999, s. 

XXXIX (22)].      
49. Kütahya-Tavşanlı Zeytunoğlu İlçə xalq kitabxanası. Şifri: №1129 [Demir Mehmet, 

1999, s. XXXIX(23)]. 

50. Kayseri Rəşid Əfəndi. Şifri: №27535 [Demir Mehmet, 1999, s. XXXIX (24)].  

51. Kayseri Qurd Əfəndi. Şifri: №1448 [Demir Mehmet, 1999, s. XXXIX (25)]. 

52. İstanbul Universitetei Mərkəzi Kitabxanası Türkcə bölümü, Şifrəsi: №676, 788, 

1651, 3558, 4919, 4819, 9489 [Demir Mehmet, 1999, s. XL(26)]. 

53. İstanbul Mərkəzi Kitabxanası, Ali Əmiri bölümü. Şifri: №437 [Demir Mehmet, 

1999, s. XL(27)]. Fuad Köprülü ―Viqayə tərcüməsi‖nin çoxlu sayda nüsxələrinin kitabxanada 

qorunub saxlandığından xəbər verir (Türk ədəbiyyatı tarixi İstanbul, 1980,352).     
54. Çorum İl Xalq Kitabxanası. ―Viqayə‖, şifri: №1493 [Aktan Bilal, 2002, s.22(28)].  

55. İzmir Milli Kitabxanası. ―Muradnamə‖, şifri: №26731 [Aktan Bilal, 2002, s.22(29)].  

56. Konya Qoyunoğlu Muzeyi Kitabxanası. ―Viqayə tərcüməsi‖, şifri: №11364 [Demir 

Mehmet, 1999, s. XL(28)]. 

57. Konya Qoyunoğlu Muzeyi Kitabxanası. ―Viqayə tərcüməsi‖, şifri: №11365 [Demir 

Mehmet, 1999, s. XL(29)].  

58. Konya Qoyunoğlu Muzeyi Kitabxanası. ―Viqayə tərcüməsi‖, şifri: №11382 [Demir 

Mehmet, 1999, s. XL(30)]. 

59. Konya Mövlanə Muzeyi İxtisas Kitabxanası. ―Viqayə tərcüməsi‖, şifri: №1358. 

[Aktan Bilal, 2002, s.22(32)].  

60. Manısa İl Xalq Kitabxanası. ―Töhfei Muradi‖, şifri: №7702. 

61. Süleymaniyə Kitabxanası Qazızadə Məhəmməd bölümü, ―Kitabi-mənzumeyi-Sultan 

Murad‖, şifri: №236 [Aktan Bilal, 2002, s.22(33)].  

62. Bibliotheque National, Supplement Turc., şifri: №261[Aktan Bilal, 2002, s.35]. 

Bunlardan başqa Türkiyənin Afyоn İl Xalk, A.Ünv, Balıkəsir Vətən, Cеbеci Хalq, 

Çоrum İl Хalq, İzmir Milli, Kastamоnu Gеnеl, Manısa İl Хalq, Ankara Milli, Sülеymaniyyə, 

Ərzurum Atatürk Universitetində, TDK, TTK [Çеlеbiоğlu Amil, 1998, s.127] kitabхana-

larında da ―Mənzum fiqh‖in nüsхələri mövcuddur. Həmin nüsxələr haqqında kataloqlarda çох 

qısa məlumat verilir. Bununla bərabər ―Mənzum fiqh‖ əsərinin Parisdə (11/179 Sup 26) 

[Çеlеbiоğlu Amil, 1998, s.242], Drеzdеndə (№329 Art 4), Sankt-Pеtеrburqda (№576 art 3) 

olan əlyazma nüsхələri haqqında Blоşе, Flеşin və Dоrnun tərtib etdikləri kataloqlarda 

məlumat verilir. Təəssüflər olsun ki,sözü gedən kataloqları əldə edə bilməmişik. İnternet 

vasitəsi iləTürk Dil Qurumu Kitapxanalarından ―Viqayə tərcüməsi‖nin ―Mənzum Viqayə 

Tərcüməsi‖, ―Hekayə tərcüməsi‖ [www.TDK Kütüphanesi-Fotokopi Arşivi] (Ehtimal varki 

burada əsərin adı səhv verilmişdir bu ―Hekayə‖ yox ―Viqayə‖dir) adlı bir necə fotosurətlərini 

aşkarlasaq da, hələlik əldə etmək mümkün olmamışdır. Bеləliklə, ―Mənzum fiqh‖in Şərqdə və 

Avrоpada оlan hələlik 76 əlyazması müəyyənləşdirilmişdir. Nüsхələrin 46 ədədi haqqında 
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nisbətən gеniş, 16 ədədi haqqında qısa, 6ədəd başqa mənbələrdəki bilgiləri sistеmləşdirərək 

burada təqdim еtməyi məqsədəuyğun hesab edirik. 
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R.B.Shirinova 

 

COPIES OF THE TRANSLATION MONUMENT “MANZUM FIGH” 

IN THE WORLD LIBRARIES 

 

Summary 

XV century poet Yusif Dovlatoghlu`s (famous with his divans) creative activity has been 

in the focus of investigators for about five centuries. 

Yusif Dovlatoghlu translated the work “Manzum figh” in 827/1423. Having been co-

pied, “Manzum figh” was spread in the wide geographical area. That`s why a number of cop-

ies of the translation are being kept in the famous manuscript treasures, libraries and mu-

seums of the world as a valuable written monument. 

 Keywords: manuscript, divan, library, copy, monument, secretary, figh, East. 
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Adil Abdullayev 

ADMİU-nun baş müəllimi,  

Əməkdar mədəniyyət işçisi 

 

 

MƏTBUAT TARĠXĠNDƏ XEYRĠYYƏÇĠLĠK HƏRƏKATI 

 

Açar sözlər: H.Zərdabi, mətbuat, xeyriyyə cəmiyyəti, “Əkinçi qəzeti. 

 

Görkəmli mütəfəkkir, maarifçi alim, publisist və təbiətşünas Həsən bəy Zərdabi xalqın 

maarifə, mədəni tərəqqiyə qovuşması yolunda yüksək əmək sərf etmiş, böyük fədəkarlıq gös-

tərmişdir. O, maarif və mədəniyyət çırağının işığı ilə cəhalət və nadanlıq zülmətini anlayaraq, 

elmin nurlu sabahına aparan yolunu gənclərə göstərib deyirdi: ― Ey elm təhsil edən cavanları-

mız, doğrudur, bizim Vətən qardaşlarımız ilə üns tutmaq çətindir. Qoy şüarlar sizi həcv etsin, 

mollalar lənət oxusun, əvamşünas daşa bassın.Siz millət üçen əziyyət çəkirsiniz.‖ 

Təəssüf ki, həmin dövrdə təhsil alanlarımız çox az idi.Bu məsələyə toxunaraq Zərdabi 

yazırdı: - ―İndi görək bizim məktəbxanələrdə oxuyanlar kimdir? Bizim quberniyada bircə 

Badkubə Gimnaziyası var ki, onda 500 oxuyan, o cümlədən 250 rus, 150 erməni və 100 mü-

səlmandır. Biz müsəlmanlar elmdən vəba naxoşluğundan qaçan kimi qaçırıq. Ey müsəlman-

ların millət təəssübü çəkən kəsləri, bir açın gözünüzü, dünyayə tamaşa edin‖.  

(―Əkinçi‖ qəzeti, 1875, N-8). 

  Xalqın yoxsul və yetim uşaqlarının təhsili məsələsi Zərdabini xeyli düşündürürdü. 

Xeyirxahlıq əməlləri ilə yaşayan böyük alim-pedaqoq xalqına təmənnasız xidməti özünə ən 

ali məqsəd seçmişdi. O, bu nəcib əməlləri hələ erkən tərbiyə alıb böyüdüyü ailədə görüb, hiss 

etmişdi. Atası Səlim bəy, babası Rəhim bəy şeiri-sənəti sevən, sənət adamlarını himayə edən 

açıqfikirli şəxslər idi.Məşhur aşıq Valeh Qarabağdan Zərnigarın sorağı ilə ( Bakıdan Gəncəyə, 

Tibliskiyə kimi gedən hər hansı bir açıq fikirli ziyalı yolunun səmtini biraz dəyişməklə 

H.B.Zərdabini ziyarət etməyi özünə borc bilirdi) Dağıstana səfər edərkən Həsən bəyin baba 

ocağında bir neçə gün qonaq qalmışdı. Zərdabinin ilk müəllimi atası olmuşdur. Səlim bəy 

oğluna rusların Qafqaza gəlməsindən, İran şahı Nadirin Muğanda şahlığı qəbul etməsindən, 

babalarının şücaətindən söhbət edərmiş. Bir dəfə Rəhim bəy general Paskeviçlə görüşərkən 

dəstə ilə məktəbə gedən erməni uşaqlarını ona göstərərək demişdi:-―Səninlə o zaman 

hesablaşacağıq ki, bizim uşaqlar da həmin şagirdlərin sırasında olsunlar‖. 

Mənsub olduğu millətin taleyi ilə bağlı eşitdiyi bu cür söhbətlər, Həsən bəyin zehnini 

hələ uşaqkən məşğul etməyə başlayır. O, erkən dərk edə bilmişdi ki, Azərbaycanın təbiətcə 

zənginliyi onun tənəzzülünə bais olmuşdur. Şərq-Qərb cahangirləri bu zəngin ölkəni, sərvətlə-

rimizi qəsb edərək, yerli əhalini soymuşlar. Məhz Zərdabi bunları dərindən dərk edərək xalqı 

maarifə, mədəni tərəqqiyə çağırır, bütün gerilik hallarını tənqid edirdi. O, elmi-publisist ide-

yalarında və sosial-siyasi baxışlarında xalqın maariflənməsinə böyük əhəmiyyət verirdi. Zər-

dabi bu sahədə çarizmin millətçi-müstəmləkəçilik siyasətinin mənfur formada həyata keçiril-

diyini bəyan edirdi. 
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Xalq mücahidi olan alim yolu önündə maneələri aradan qaldırmağın, Vətən oğullarını 

―xabi-qəflətdən‖ oyatmağın, mübarizəyə hazır olmağın vaxtı çatdığını dönə-dönə bildirirdi... 

  Həsən bəy Zərdabinin min bir əziyyətlə nəşr etdirdiyi, Rusiya müsəlmanlarının yeganə 

mətbu orqanı olan ―Əkinçi‖ qəzeti (1875-1877) tezliklə qabaqcıl ziyalıların tribunasına çevril-

məklə yanaşı, maarifçiliyin, xalqın mədəni tərəqqi yoluna düşməsinə, gənc nəslin təlim-tərbi-

yəsinə də dönüş yaradır və böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.  

Həsən bəy Zərdabinin xeyriyyə cəmiyyəti yaratmaq təşəbbüsü də məhz bu amaldan irəli 

gəlirdi. Belə nəcib, şərəfli və çətin işə Bakı realni məktəbində müəllim olarkən başlamışdı. Bu 

məqsədlə o, 1871-ci ilin yayında Qafqazın məşhur şəhərlərinə səfər etməyi müəyyənləşdir-

mişdi. Əvvəlcə cəmiyyəti-xeyriyyənin nizamnaməsini tərtib edərək, təsdiq üçün Qafqaz cani-

şini idarəsinə göndərmiş və sonra cəmiyyətə üzvlük haqları yığmaq üçün ―qaytanlı dəftəri no-

taryusa möhürlədib,‖ tələbəsi Nəcəf bəy Vəzirovla birlikdə səfərə çıxmışdı. Qeyd edək ki, 

onun dəsti-xətti ilə yazılmış nizamnamə 46 maddədən ibarətdir və bu sənədlə xeyriyyə cəmiy-

yətinin vəzifələri geniş şərh olunmuşdu. Onun müəyyənləşdirdiyi və əməl etdiyi marşrut Ba-

kıdan başlayıb, Şamaxı, Gəncə, Tiflis, İrəvan, Naxçıvan, Şuşa, Bakı, Dərbənd, Quba şəhərlə-

rini əhatə etməklə, yenə də Bakıya qayıdılırdı... 

H.Zərdabi iyunun 15-dən avqustun 31-dək bu ağır, çətin səfərdə olmuşdu. O, yol qeyd-

lərini sonralar xristian Senkinin redaktorluğu ilə çıxan ―Бакински листок‖ qəzetində dərc 

etdirmişdi. 

Onların ilk səfəri Şamaxıya olur. O, şamaxılıların cəmiyyətə yaxından olan köməklərini 

minnətdarlıqla qeyd edir: ―Bir neçə gün Cavad xanın və Kərim bəy Şirvaniskinin iştirakı ilə 

3700 manat abunə topladıq. 8 nəfər xeyriyyə cəmiyyətinə fəxri üzv olmağını bildirirdi və 

birinci ildə 300 manat, sonrakı illərdə hər il 100 manat verməyi öhdəyə götürürdülər‖.  

H.Zərdabi buradan Yelizavetpola (Gəncə) gəlir. Yerli əhalinin xeyriyyə işinə hüsn-

rəğbətini öyrətmək istədiyini, istidən yaylaqlara köçən şəhərlilərdən heç kəsi tapmadığını 

təəssüflə qeyd edir. Və iyulun 1-də Tiflisə daxil olur. Cəmiyyətin nizamnaməsinin təsdiq 

olunduğunu öyrənir və onun sürətini alıb, yoluna davam edir. Tiflislilərin xeyir işə əl tutma-

dıqlarından danışır:- ―Tiflis öz milyonları, generalları olan şəhərdədir. İki həftə ərzində burada 

150 manat yığa bildim‖. 

İrəvan səfərində təbiətşünas alimi dağlar, meşələr, soyuq bulaqlar cəlb etsə də, onu ―öl-

kənin tərifli güşəsi Dərəçiçək məyus edir. Nə Dərəçiçəkdə, nə də ətraflarda gül-çiçəkliyə rast 

gəlmir‖. Ona deyirlər ki, buralara xeyli vaxtdı yağış yağmayıb. 

H.Zərdabi iyulun 15-də İrəvana yetişir. O, deyir: ―Mən əvvəlinci gün quberniya rəisinin 

yanına getdim. Ondan xaiş etdim ki, müsəlmanların ali zümrələrini yığsın və onlara cəmiyyə-

ti-xeyriyyənin əhımiyyətini izah etsin... Amma Əli xan və digərləri dedilər ki, biz gimnaziya 

açacağıq. Onların bu xeyirxah niyyətlərinə təşəkkürümü bildirdim, əməkdaşlıq etməyə söz 

verdim. Yalnız Abdulla xan cəmiyyətə fəxri üzv olacağını bildirdi. Nəhayət, İrəvan qəzasın-

dan xeyriyyə cəmiyyətinə 500 nəfər abunə yazıldı‖. H.Zərdabi Naxçıvana gedəcəyini bildi-

rəndə tanışları deyirlər ki, orada bərk istilər düşüb və bir də ki, Kəlbalı xansız orada nə var? 

Buna baxmayaraq, iyulun 27-də Naxçıvana gəldim. Burada mayor Şəfi ağa xan ilə görüşürdü, 

nəcabətli şəxs olduğunu qeyd edir; onun iki günlüyə başqa yerə göndərilməsinə təəssüflənir. 
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H.Zərdabi burada isti-bürkü üzündən xəstəliyindən danışır: ―Yeganə həkim X. praktik 

həkim idi. O, danışır, hər sözün yerini, qiymətini bilirdi. Xəstəliyimin pis nəticə verəcəyindən 

qorxaraq iyulun 30-da səhər furqonla Binəciyə yollandım. Bura yerinə və həyat şəraitinə görə 

Dərəçiçəkdən geri qalmışdı‖. O, kirayə etdiyi atla üç gün yol getdikdən sonra Şuşa şəhərinə 

yetişir. Yol təəssüratını belə xatırlayır: ―Şuşaya nə poçt yolu, nə də araba yolu yox idi. Yeni 

çəkilən poçt yolunun işi hələ bitməmişdi. Bütün yollar dağların qarsız, zəngin bitkilərlə örtül-

müş yüksəkliklərindən keçirdi. Şuşa qəzası sakinlərinin köçəbələri bu dağlarda, soyuq bulaq-

lar üstündə-alacıqlarda yerləşmişdi. Havanın təmizliyi, ətraflardakı yaşıllıq məni gümrahlaş-

dırmışdı‖. 

H.Zərdabi avqustun 2-də Şuşaya gəlir. Burada da cəmiyyəti-xeyriyyəyə lazımi qədər 

ianə toplaya bilmir. ―Qarabağın ağaları məni qonaq çağırdılar, toy və xeyrat aşı yedirtdilər, 

amma bir qəpik cəmiyyəti-xeyriyyəyə ianə verən olmadı. Axırda oxumuş bəyzadələrdən 5-10 

nəfərə qol çəkdirib Bakıya qayıdıb, Dərbənd, Qubanı da gedib gəzib, avqust ayının axırında 

Bakıya gəldim‖. 

Qeyd edək ki, bu gərgin və uzun çəkən səfərdə H.Zərdabi atla, faytonla, furqonla 2000 

km qədər yol qət etmişdi. Zərdabi bu maarifçilik səfərini 35 ildən sonra yenidən xatırlamış, 

―Həyat‖ qəzetinin iki nömrəsində (1905, N 107 və 115) ətraflı işıqlandırmışdı. Məqalədə 

Bakının sərvətli adamları ilə onun görüşündən, onlara maarif və məktəbin əhəmiyyətindən, 

yoxsul və yetim uşaqların təhsili üçün maddi kömək göstərməyin vacibliyindən söhbət açılır. 

Lakin ona söz verənlər çox, kömək edənlər isə az olur. Ancaq Hacı Zeynalabdin Tağıyev cə-

miyyətə çox yardım göstərmişdi. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, Həsən bəy Zərdabi ilə 

Hacı Zeynalabdin Tağıyev dost olmuşlar. ―H.Zərdabi H.Z.Tağıyevin ictimai mövqeyinin for-

malaşmasına böyük təsir göstərmiş, onun xeyriyyəçilik və maarifçilik fəaliyyətinin müəyyən-

ləşməsində mühüm rol oynamışdır‖. (Mahmud İsmayıl, Marat İbrahimov ―El atası‖, Bakı, 

1994, səh.9) 

H.Zərdabi yazırdı: ―Mən ümidimi Qafqaz vilayətinin qeyri şəhərlərinə bağlayıb, oralara 

da gedib ciddi cəhd etməyi özümə borc bildim. Çünki cəmiyyəti-xeyriyyə bircə Bakı üçün 

açılmayırdı.Tamam Qafqaz üçün bina olurdu‖. 

Həsən bəyin həyat yoldaşı, maarif xadimi Hənifə Məlikova bu haqda yazırdı: ―Uşaqlar 

üçün pulsuz oxuyan məktəblər az idi. Yoxsul uşaqlarını oxutmaq üçün vəsait tapmaq lazım 

idi. Həsən bəy bu barədə qəzetlərə yazsa da, ona cavab verən olmurdu. Cəmiyyətin təşkilinə 

izn almaq çox çətin idi. Dövlət müsəlmanların hər hansı bir təşəbbüsünə mane olurdu. 

Cəmiyyətə üzv olmaq istəyən yox idi. Həsən bəy bu dövlətlilərin xasiyyətini və xəsisliyini 

yaxşı bilirdi. Onları cəmiyyətə üzv yazarkən qol kağızı alırdı.‖ (Revolyusiya və kultura‖ 

jurnalı, 1939, N-6). 

H.Zərdabi belələrini qonşu xalqların maarif, mədəni tərəqqi və qeyri işlərdə irəli 

getdiklərini xatırlaradaq deyirdi ki, ötən əsrin 60-ci illərində Bakıda 10-15 evdən çox olmayan 

ermənilər xeyriyyə cəmiyyəti təşkil edir, uşaqların oxumasının qayğısına qalırlar. ―Halva 

deməklə ağız şirin olmaz. İş görməkdən ötrü puldan da artıq adam gərəkdir. Bircə adam 

ortalığa çıxardınız ki, pul təmənnasında olmayıb, millət üçün işləsin‖. 

H.Zərdabi cəmiyyətə kömək etməyən, ―pul sözü araya gələndə iztiraba düşən, bu işə bir 

xeyir-duaçı da gərəkdir‖ deyərək aradan çıxan dövlətlilərin nə qədər zavallı olduqlarına 
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acıyırdı: ―Mən mənzilimə gedəndən sonra bizim bədbəxt müsəlmanların fikrindən bir neçə 

gecələr mənə yuxu haram oldu‖. O, cəmiyyətin işinə əsasən ziyalıların kömək etdiyini 

xatırladaraq Kərim bəy Hüseynovun (Şamaxı), Abdulla xanın (İrəvan), Mayor Şəfi ağanın 

(Naxçıvan), Qasım bəy Mehmandarovun (Şuşa), Starosesskinin (Bakı qubernatoru) adlarını 

məmnuniyyətlə qeyd edirdi. ―Diqqət çəkən budur ki, Bakıda bircə o vaxtlar qubernator olan 

general Starosesskin (O, ―Əkinçi‖ nəşrinə kömək etmişdi.) haqlı olaraq yazırdı: ―Nə qədər 

Bakıda qubernator olsam, borcumdur ki, hər ildə müsəlman cəmiyyəti-xeyriyyəsinə 100 

manat verim‖. 

H.Zərdabi dərslərin başlandığını, cəmiyyətdən kömək gəlmədiyini, ―dəftərlərə qol çə-

kənlərə kağız yazdığını‖ və ancaq Dərbənddən bir neçə adamın pul göndərdiyini qeyd edir: 

―Hər şəhər bir yetim göndərdi ki, onları cəmiyyət saxlayıb oxutsun. Onları gimnaziyaya 

qoyub, bir mənzil tutub orada saxlatdım‖. 

H.Zərdabi 1873-cü ildə əsasını qoyduğu teatrda göstərilən tamaşalardan əldə olunan 

vəsaiti də imkansız şagirdlərə verməyi tapşırırdı 

Xeyriyyə cəmiyyətinin fəaliyyətindən xəbər tutan şuşalı Yəhya bəy Tahirov 1873-cü 

ildə Həsən bəyə yazırdı:- ―Sizin ideya və hissiyyatınız olduqca qiymətlidir və müsəlmanların 

taleyində fərəhli nəticələr vəd edir. Buna görə də tam səmimiyyət və hüsn-rəğbətlə sizin 

yaratdığınız cəmiyyəti-xeyriyyəyə məni üzv yazmağınızı xahiş edirəm‖. 

Qeyd edək ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq xeyriyyə cəmiyyəti bir neçə il fəaliyyət 

göstərmişdi. H.Zərdabi çox hallarda maddi çətinlikləri öz üzərinə götürürdü; Sonralar yoxsul 

uşaqların təhsil məsələlərini Zərdabda və yenidən Bakıya qayıdarkən mənzilində davam 

etdirmişdi. 

H.Zərdabi kəndə köçməyə məcbur olduğu illərdə də (1880-1896) xeyriyyə təşəbbüslə-

rində olmuş, burada məktəb açmaq, qəzet nəşr etmək üçün gərgin əmək sərf etmişdi. Beş illik 

mübarizədən sonra məktəbin açılmasına icazə almışdı. Lakin qaragüruhçular, polis məmurları 

məktəbin fəaliyyətə başlamasına maneə olmuşlar. Həsən bəy ruhdan düşmür, qadın və 

uşaqların təlimini evində öz xərci ilə təşkil edirdi. Hənifə xanım uşaqlara və qadınlara dərs 

öyrədir, rus dilindən maraqlı hekayələr tərcümə edirdi. Eyni zamanda qadınlara əl işlərini, 

barama becərməyin qaydalarını da öyrədirdi. Habelə kənd uşaqlarını peyvənd edir, onlara 

sağlamlığı qorumağın yollarını başa salırdı. 

Həsən bəyin qızı, tanınmış müəllim Qəribsultan xanımın xatirələri bu cəhətdən maraqlı-

dır: Biz keçmiş poçt küçəsində 6 otaqdan ibarət mənzildə yaşayırdıq. Evimizdə 10 uşaq qa-

lırdı. Anam onları məktəbə hazırlayırdı. Bir dəfə Qubadan bir uşaq gəlmişdi. O, oxumaq istə-

diyini qətiyyətlə atama bildirmişdi. Atam zarafatla onu Azərbaycanın Lomonosovu adlandırır-

dı. Seyidov familiyalı bu uşaq 15 il bizdə qaldı və ali hüquqşünas təhsili aldı. Atam bu uşaq-

lara çox qayğı və diqqət göstərirdi. Uşaqlar onun ümid və iftixarı idi‖. 

Qeyd edək ki, Zərdabinin xeyriyyəçilik işləri bununla bitmirdi. Bu nəcib əməllər qabaq-

cıl gənclərə, ziyalılara nümunə olmuşdu. O zaman Rusiyanın ali məktəblərində təhsil alan tə-

ləbələr, başda N.Vəzirov və Ə.A.Gorani olmaqla, yoxsul tələbələrə yardım cəmiyyəti- ―İmda-

diyyə‖ təşkil etmişdilər. Tezliklə ―İmda- diyyə‖ tələbə gənclərin mübariz dərnəyinə çevrilmiş-

di. Onlar müntəzəm olaraq Həsən bəylə məktublaşır və ondan məsləhət alırdılar. Ə.Gorani 4 

oktyabr 1875-ci ildə Moskvadan yazırdı: ―Mən Peterburqda Kərimlə yoxsul müsəlman tələbə-
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lərinə yardım edən yeni cəmiyyətimiz haqqında danışdım. Layihə belədir: Mən hər ay 3 

manat verirəm, Kərim 2manat, Nəcəf 50 qəp. Sizdən isə hər ay üçün 2 manat. İlin axırında 

əlavə qüvvələr cəlb etməklə xeyli vəsait əldə edərik. Və onun faizini yoxsul tələbələrə göndə-

rərik. Cəmiyyətin nizamnaməsi hələlik işlənməyib. Arzu olunur ki, siz onun maddələri barədə 

öz rəyinizi bildirəsiniz. Cəmiyyətin kassasını isə ―Əkinçi‖nin redaksiyasında saxlamaq yaxşı 

olardı‖. 

Göründüyü kimi, böyük maarifçinin nəcib əməlləri öz bəhrəsini verməyə başlamışdı. 

XX əsrin əvvəllərində ―Nəşri-maarif‖, ―Nicat‖, ―Səfa‖, ―Səadət‖, ―Cəmiyyət‖ kimi xeyriyyə 

cəmiyyətləri geniş fəaliyyət meydanına çıxmışdı. 

H.Zərdabi maarifçi, ictimai xadim, filosof, mütəfəkkir, təbiətşünas alim, pedaqoq, pub-

lisist, jurnalist, naşir və redaktor kimi bütün qüvvə və istedadını mədəniyyətin, maarifin, 

elmin inkişafına həsr etmişdi. ―Tərcüman‖ qəzetinin yazdığı kimi, ―Birinci ovuc maarif buğ-

dasını Həsən bəy ağamız səpdi. Bunun fidanları olaraq Tiflisdə ―Ziyayi-Qafqaziya‖,‖Kəşkül‖ 

qəzetləri zühur etmişdi.‖ 

H.B.Zərdabinin XVIII-əsrin birinci,XIX-əsrin ikinci yarısında həyatı boyu bütün varlıgı 

ilə, ilahi bir eşqlə sevdiyi torpağına,millətinə öz övladlıq borcunu fədakarlıqla verən, millət 

pərvanəsi olduğunu əməlləriylə təsdiq edən, az-az doğulan böyük bir şəxsiyyət,əvəz olunmaz 

bir ziyalı- fədai və millət şəhidi idi. 

H.Zərdabi nəşr etdiyi ―Əkinçi‖ qəzeti, elmi-publisist və pedaqoji fəaliyyəti ilə maarifçi-

lik ideyalarını uca məqamlara çatdırmışdı, xeyriyyəçilik hərəkatının banisi olaraq şöhrətlən-

mişdir. Onun mənalı həyatı, çoxcəhətli və dolğun yaradıcılığı, geniş ictimai fəaliyyəti dərin 

mə‘na və məziyyətlər kəsb etməklə yanaşı, bütövlükdə Vətənə, xalqa təmənnasız və xeyirxah 

xidmətlərinin misilsiz nümunəsidir.  
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Anar Səfərli  

ADMİU “Rəsm və rəngkarlıq” kaf. müəllim 

 

 

MĠNĠATÜR BƏDĠĠ KĠTABI ƏYANĠLƏġDĠRƏN VASĠTƏ KĠMĠ 

 

Kitab bəşəriyyətin ən böyük kəşfidir. Onun dünyadakı rolunu günəşlə müqayisə edirlər. 

Lakin kitabın kəşfinə qədər insanlar təkamül yolu keçməli oldular: bu yazının kəşfi idi. Yazı 

olmadan kitab ola bilməzdi. Yazı kitabın dilidir. Qədim insanlar gördüklərini bir-birinə çatdır-

maq üçün yazıya ehtiyac duyurdu. İnsanlar ilk dəfə şəkillərlə danışmağa, öz arzu və istəklərini 

şəkillərlə bir-birinə çatdırmağa başladılar.  

Şəkilli yazını sonralar alimlər piktoqrafik yazı adlandırmışlar. ―Piktoqarfik sözü bütöv-

lükdə şəkilli yazı mənasını bildirir‖ [1.,10]. Alimlər bu qənaətdədir ki, kitab ilkin yaranışına 

görə ―şəkilli yazıya‖ borcludur. Belə ki, qədim zamanlardan mətnin və mənanın qorunması, 

ötürülməsi, anlaşılması üçün şəkillər (orta əsrlərdən üzü bəri kitab qrafikası, miniatürlər) 

müstəsna əhəmiyyətə malik olub və faktiki olaraq qədim kitablar şəkilli kitablardan ibarət 

olmuşdur. Mövzunun aktuallığı hər şeydən öncə şəklin–ibtidai qrafika, miniatür sənətinin 

kitab mədəniyyətinin mənşəyində dayanmasıdır.  

Miniatürlər kitabın ikinci dili, əyani mətnidir. Böyük ingilis filosofu Frensis Bekon 

yazıb: ―Barıtın, kitab çapının, kompasın kəşfi bəşər sivilizasiyasında elə bir çevriliş yaratdı ki, 

nə göydə bir ulduz, nə də yerdə bir nöqtə ondan kənarda qala bilməzdi‖.  

Əcdadlarımız – qədim türklər qılıncla tarix yaradıblar, qələmlə tarixi yaşadıblar. Kitabın 

tarixi göstərir ki, o müxtəlif inkişaf mərhələləri keçib: daş kitablar, gil kitablar, dəri üzərinə 

yazılmış kitablar, perqament kitablar, kağız kitablar, elektron kitablar. Qobustan abidələri, 

Orxon-Yenisey kitabələri bizim daş kitablarımız, 42 min inək dərisi üzərinə həkk olunmuş 

―Avesta‖ dünyanın ən böyük-ən mənalı kitabı idi.  

Kelloqrafiya üsulu ilə 704-cü ildə Koreyada, 743-cü ildə Çində çap olunub. Çin mütə-

xəssisi Bisen 1041-ci ildə mütərrik çap literini hazırlamışdır. Məlumdur ki, ilk çap maşınını 

1440-cı ildə alman ixtiraçısı İ.Qütenberq kəşf etmiş, onun maşınında 1457-ci ildə ilk dəfə 

―Tövrat‖ və ―Türk təqvimi‖ kitabları nəşr olunmuşdur.  

Mütərcimlər kitabın inkişafında 12 növünü qeyd edirlər: çap kitablar, daş kitablar, ağac 

kitablar, sümük kitablar, mum kitablar, metal kitablar, saxsı kitablar, gil kitablar, yarpaq 

kitablar, dəri kitablar, papirus kitablar və kağız kitablar. Bu qədim kitabların əksəriyyətinin 

yazısı piktoqrafik(şəkli), ideoqrafik(işarəvi), mixi, fonoqrafik yazılarla çap olunmuşdur. 

Əlifba yaranana qədər. Burada şəkil mətni əvəz edirdi.  

Adətən sifarişlə xəttatlar tərəfindən yazılan, üzü köçürülən əlyazma kitablarında mətn 

(elmi ya bədii) şəkildən ayrıldı, mətnə illüstrasiya funksiyasını daşımağa başladı.  

Tarix şəkildən yazıya- kitab, kitabdan şəklə - miniatürə yol keçmişdir. ―Antik mofologi-

ya qədim yunan incəsənəti üçün cəbbəxana və əsas olduğu kimi, Şərq poeziyası da Şərq incə-

sənəti üçün cəbbəxana və əsas rolunu oynamışdır‖ [2.,115] Görkəmli miniatür nəzəriyyəçisi 

K.Kərimovun tədqiqatları sübut edir ki, yaxın və Orta Şərq xalqlarında kitab miniatürlərinin 

ən ilkin nümunələri Azərbaycan şəhərlərində- Xoy, Marağa, Təbrizdə yaradılmışdır. ―Artıq 
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XIV əsrin ortalarında Təbriz məktəbinin miniatür boyakarlığında tamamilə yeni, orijinal 

üslub formalaşdı.‖[3.,1]Tədqiqatçılar belə qənaətə gəlir ki, ―miniatürün təsviri dilinin yalnız 

iki başlıca əlaməti-rəmzlər və iknoqrafiya onun milli mənsubiyyətinin amili kimi çıxış edə 

bilər‖[4.,5]. 

Bu ümumiyyətlə türk-islam xalqlarının və miniatür sənəti üçün müştərək səciyyəvi xü-

susiyyətdir. Klassik irsimizdə miniatür sənətinə, kitab tarixinə istiqlal məfkurəsi- Azərbay-

cançılıq fəlsəfəsi ilə yanaşdığımız bir dövrdə tədqiqi aktuallıq kəsb edən elmi problem də 

bədii mətn və miniatür sənətinin kitab mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi tədqiq etməkdir.  

Tədqiqatın obyekti Azərbaycan kitab miniatürləridir. Kitab miniatür sənəti XIII əsrdən 

başlayaraq formalaşıb XVI əsrdə başa çatmışdır. ―XVI əsrə doğru Təbriz boyakarlığının ikno-

qrafiyası tamamilə təkmilləşir və uzun müddət dəyişməz qalır ki, bu da onu - Azərbaycan mi-

niatürünü tanıdan bariz əlamətə çevirir‖ [5.,6]. Beləliklə XIII-XVI əsrlər – orta çağlar Azər-

baycan kitab miniatürləri və onların çəkildiyi kitablar tədqiqatın əsas obyektini təşkil edir.  

Tədqiqatın predmetini dahi Azərbaycan şairləri Nizami Gəncəvi və Mövlanə Məhəm-

məd Füzulinin, habelə onların davamçılarının əlyazma kitablarına çəkilmiş orta əsr miniatür-

ləri təşkil edir.  

Konkret olaraq ―Bədii mətn və miniatür sənəti kitab mıədəniyyətinin tərkib hissəsi 

kimi‖ mövzusunda xüsusi bir əsər yazılmayıb. Lakin istər Azərbaycan kitabının tarixi, kitab 

tərtibatı, kitab nəşri və nəşriyyat işi, miniatür sənəti və iknoqrafiya, kitab qrafikası haqqında 

dəyərli tədqiqat işləri və nəşrlər mövcuddur. 

İ.Zəkiyevin ―Azərbaycan kitabının inkişaf yolu‖(2000), ―Azərbaycanda nəşriyyat işi 

(əlyazma kitablarından çap kitabına qədər) (2000), ―M.F.Axundov və kitab mədəniyyəti‖ 

(1944), B.Allahverdiyevin ―Ümumi kitab tarixi‖ (2003), ―Kitabşünaslığın əsasları‖ (2011), 

Ş.Cəfərovun ―Kitab çapı‖ (2013), B.Axundov və M.Mahmudovun ―Nəşriyyat işinin əsasları‖ 

(2006), A.Abdullayev İ.Sadiqin ―Azərbaycanda nəşriyyat tarixi‖ (2001), H.Həsənovun 

―Azərbaycan kitabının inkişaf mərhələləri‖ (1989), İ.Ələsgərovanın ―Kitabın bədii və texniki 

tərtibatı‖ (2010) kitab tarixi, kitab nəşri və kitab tərtibatına dair yazılmış qiymətli monoqrafi-

yalardır. ―Milli sənətşünaslkıq məktəbinin banilərindən biri‖ (Ə.Salamzadə), AMEA-nın 

müxbir üzvü K.Kərimovun ―Azərbaycan miniatürləri‖(1980), ―Sultan Məhəmməd və onun 

məktəbi‖(1993), Əfəndi Rasimin ―Azərbaycan incəsənəti‖ (2001), D.Y.Həsənzadənin ―XIII 

əsrin sonları XV əsrin əvvəllərində Təbriz miniatür rəssamlığının təşəkkül və inkişafı‖ (1999) 

monoqrafiyaları Azərbaycan miniatür sənəti, miniatür rəssamlığı və iknoqrafiyası, dünyada 

məşhur Təbriz miniatür məktəbi haqqında elmimizi formalaşdıran əsərlərdir.  

Bu tədqiqatların böyük sənət əhəmiyyəti və tarixi əhəmiyyəti var. Onlar elmi-nəzəri 

əsaslarla sübut edir ki, Azərbaycan xalqı qədim zamanlardan yüksək kitab mədəniyyətinə 

malik olmuşdur. Azərbaycan miniatür rəssamlığı Şərq mədəniyyəti incisidir. Azərbaycan 

erkən orta əsrlərdə, xüsusilə XIII-XVIII əsrlərdə yüksək boyakarlıq və kitab çapı texnikasına, 

texnologiyalara malik idi. Azərbaycan miniatür rəssamlığının banisi Sultan Məhəmmədin adı 

Main və Behzad kimi dahi Şərq rəssamları ilə bir sırada dururdu. 

Bu tədqiqatlar sayəsində Azərbaycanda mədəni sivilizasiyanın nə qədər qədim və zən-

gin olduğu sübuta yetirildi.  
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Kitab bəşəriyyətin ən böyük kəşflərindən biri, insan zəkasının və bədii təxəyyülün tarixi 

özünütəsdiq sənətidir. Kitab qədimdən bəri nəsillərin zəkanı və təxəyyülü bir-birinə ötürmə-

sidir.  

Elmi kitablar – mətnlər idrakın, bədii kitablar –bədii mətnlər isə ruhi-mənəvi sərvətlərin 

saxlanmasıdır. Bədii kitablar - poeziya, nəsr, dramaturgiya, memuar, esse və s. çap olunarkən 

müəlliflər və naşirlər onların mətnə uyğun tərtib gözəlliyinə, poliqrafik kamilliyinə də nəzər 

yetirmişlər. Təqdim olunan dissertasiyanın elmi məqsədi də belə bir tarixi-mənəvi amildən 

qaynaqlanır. Belə ki, məqsədimiz unikal bir hadisə, əqli-mənəvi abidə olan kitabın mənaca 

kamil, görünüşcə gözəl olmasında bədii mətnin və miniatür sənətinin rolunu izah etməkdir. 

Bu çətin, fəqət vacib məqsədə nail olmaq üçün bir neçə tədqiqat vəzifələrini yerinə 

yetirməli olmuşuq: 

1. Azərbaycan kitab tarixini, kitabın təşəkkülü və inkişaf mərhələlərini araşdırmış, 

müxtəlif mərhələlərdə kitabların növlərini nəzərdən keçirmişik.  

2. Əlyazma kitabının işlənilməsi, onun xəttatlıq sənəti və boyakarlıqla əlaqələrini 

nəzərdən keçirmişik.  

3. Azərbaycan miniatür və iknoqrafiya sənətinin kitabın tərtibindəki rolunu araşdırmı-

şıq. 

4. Çap kitablarının bədii tərtibatı prinsiplərini və buradakı rəssamlıq sənətini müxtəsər 

nəzərdən keçirmişik. 

5. Azərbaycan ədəbiyyatı, əsasən XIX əsrə qədər poeziya-poetik əsaslar üzrə inkişaf 

edib. Ona görə də şeirin miniatür rəssamlığı ilə bağlılığı ilə möhkəm olub. Bu 

problemin nəzəri-tarixi durumu dissertasiya işimizin əsas elmi vəzifələrindən olub. 

6. Dahi Şeyx Nizaminin―Xəmsə‖si miniatür sənətinin inkişafına təkan verib. 

―Xəmsə‖yə çəkilən miniatürlərin ―Xəmsə‖ mətnləri ilə üzvi yaradıcı vəhdəti tədqiqat 

vəzifələrimiz olub.  

7. Dahi Mövlanə Məhəmməd Füzulinin əsərlərinə, xüsusən, ilahi məhəbbət dastanı olan 

―Leyli və Məcnun‖ poemasına çəkilmiş miniatürlərin orta əsrlər kitab mədəniyyəti-

mizin inkişafındakı rolunu araşdırmaq əsas vəzifələrimizdən olub.  

Kitab mədəniyyətimizin formalaşmasında bədii sözün(mətnin) poetikası miniatür rəs-

samlığının vəhdəti elmimizdə yeni istiqamətdir. Belə formatda dissertasiya ilk dəfədir ki 

yazılır.  
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Анар Сафарли 

 

РОЛЬ КНИГИ В РАЗВИТИИ ИСКУССТВА  

МИНИАТЮРЫ В АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Резюме 

Азербайджан – одна из древнейших стран, которой удалось соединить воедино и 

довести до уровня совершенства материальную и духовную культуры. Одна из основ-

ных функций культуры и литературы заключается в обогащении нравственности че-

ловечества и формировании художественного мышления у человека. Азербайджанский 

народ подарил мировой цивилизации множество культурных шедевров, бесценных па-

мятников архитектуры и искусства. Изобразительное искусство в Азербайджане в 

прошлом находило свое выражение в искусстве миниатюры. «Первое и общее значение 

произведений искусства – отражение интересных для человека моментов реальной 

жизни. В средние века в Азербайджане, в эпоху господства исламских религиозных ка-

нонов, в различных видах изобразительного искусства (живопись и т.д.) существовали 

прекрасные традиции в изображении человеческого образа. Искусство миниатюры 

составляет интереснейшую и богатейшую страницу многовековой истории искусства 

народов мусульманского Востока.  
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MĠR CƏLALIN ƏSƏRLƏRĠNĠN AKADEMĠK VƏ KÜTLƏVĠ NƏġRLƏRĠ 

 

Açar sözlər: romanlar, hekayələr, xarici dillərdə, nəşr məsələsi. 

 

Azərbaycan ədəbiyyatının bünövrəsini qoyan tanınmış ədiblər nəslinə mənsub Mir Cəlal 

istedadlı insan olduğu kimi, əsərləri də sanballığına, öz rəngarəngliyinə, janr müxtəlifliyinə, 

mövzu zənginliyinə, ana dilimizindən məharətlə istifadə bacarığına, özünəməxsus üslubuna 

və bədii forma imkanlarına görə uca zirvədə dayanır.  

Ədib 1935-ci ildə ―Dirilən adam‖, 1939-cu ildə ―Bir gəncin manifesti‖, ―1941-ci ildə 

―Açıq kitab‖, 1948-1950- ci ildə ―Təzə şəhər‖, 1946-1952- ci ildə ― Yaşıdlarım‖, 1952-1957- 

ci ildə ―Yolumuz hayanadır‖ kimi romanlarını qələmə almışdır. 

Mir Cəlal qələminin məhsulu olan əsərləri dünyanın bir çox dillərində çapdan çıxmışdır. 

1938 -ci ildə Əziz Şərifin redaktorluğu ilə ―Dirilən adam‖ romanı rus dilində Bakıda Azərnəşr 

nəşriyyatında 213 səhifə həcmində nəşr olunub. 510 ədəd sifarişli və 10.000 tirajlı kitabın 

bədii redaktoru Q. Aqasovdur. Karton cildli kitabın poliqrafik ölçüsü 12x17 sm. Kitab 

illüstrasiyalıdır ancaq rəssamın adı qeyd olunmayıb. Romanı rus dilinə tərcümə edən Həmidə 

Məmmədquluzadədir. Kitabın üz qabığında at üstündə oturan oğlanların əlində bayraq tutması 

xalqın gələcəyinin uğurlu olmasına rəmzi mənada işarədir. Kitabın sonunda İzahat adlı 

bölmədə oxucu üçün azərbaycan sözlərinin izahı verilib. 

Nurəddin Babayev adlı oxucu ―Dirilən adam‖ romanı haqqında yazır: Ədibin ilk böyük 

əsəri "Dirilən adam" rus dilinə tərcümə olunub bütün ölkələrə yayılanda bir pioner qız Uzaq 

Şərqdən yazırdı: "Möhtərəm yazıçı, mən sizi görməmişəm. "Dirilən adam"dakı hadisələrin 

dolğun və real təsvirindən belə bir nəticə çıxarıram ki, siz dünya görmüş, saçı-saqqalı ağarmış 

qocaman bir adamsınız (o zaman Mir Cəlalın heç 30 yaşı yox idi) [2,3] 

1940-ci ildə Mir Cəlalın ―Seçilmiş hekayələri‖ kitabı rus dilində Bakıda Azərnəşr 

nəşriyyatında 328 səhifə həcmində nəşr edilib. Romanı rus dilinə tərcümə edən Ə. Şərif, 

rəssamı isə E. Vvovenokdur. 105 ədəd sifarişli, 8.000 nüsxə tirajla çap edilib. Paleoqrafik 

ölçüsü 11x15 sm., kitabın üz qabığı isə nazik cildlidir. Kitabda 28 hekayə nəşr olunub. 

Hekayələrdən “Bostan oğrusu‖, ―Ana‖, ―Badam xala‖, ― Nanənin oğlu‖, ―Səadət xala‖, 

―Kərpic məsələsi‖, ―Göz‖, ― Ayaz‖, ―Mirzə‖, ―Sara‖, ― Mərkəz adamı‖, ―Həkim Cinayətov‖, 

―Pərzad‖, ―İlk günlər‖, ―Oğul‖ və s. misal göstərmək olar. 

1946-cı ildə ―Bir gəncin manifesti‖ romanı rus dilində ilk dəfə Moskvada Sovet yazıçısı 

nəşriyyatında 196 səhifə həcmində nəşr edilib. Petra Sletovun redaktorluğu ilə nəşr olunan 

romanı rus dilinə Əziz Şərif tərcümə edib. 11x17 sm. və nazik cildli kitabın rəssamı Q. 

Fişerdir. 254 ədəd sifarişli kitab 15.000 nüsxə tirajla çap edilib. 
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1954-cü ildə ―Hekayələr‖ kitabı rus dilində Moskvada Pravda nəşriyyatında 212 səhifə 

həcmində nəşr edilib. A. Surkovun redaktorluğu ilə çap olunan kitab 1246 ədəd sifarişlə, 

150.000 nüsxə tirajla və 13x17 sm. ölçüsündə çap olunub. Nazik cildli kitabın üstündə ədibin 

şəkli verilib. Kitaba daxil olan hekayələri Əziz Şərif tərcümə edib. Kitabın ―Oqonyok‖ 

kitabxanasında 19 nömrə altında yerləşdirildiyi qeyd olunub. Kitabın titul səhifəsində müəllif 

haqqında məqalə verilib. Kitaba ―Ayaz‖, ― Qaymaq‖, ―Həbibin arzusu‖, ― İlhamın anası‖, 

―Kimya tələsir‖, ―Tamaşa‖ hekayələri daxildir 

1954-cü ildə ―Bir gəncin manifesti‖ romanının rus dilində ikinci nəşri Bakıda Uşaq-

gəncnəşr nəşriyyatında 212 səhifə həcmində nəşr olunub. Romanı rus dilinə tərcümə edən 

Əziz Şərif, redaktoru isə A. D. Deevdir. 313 ədəd sifarişli, 15.000 nüsxə tirajla çap olunan 

kitabın paleoqrafik ölçüsü 13x20 sm. Qalın karton cildli kitabın üstündə bayraq rəsmi verilib. 

1957-ci ildə ―Bir gəncin manifesti‖ romanının rus dilində üçüncü nəşri Moskvada 

Detqiz nəşriyyatında 198 səhifə həcmində nəşr edilib. Romanı rus dilinə tərcümə edən Əziz 

Şərif, Məsul redaktoru N. M. Alembekova, bədii redaktoru B. A. Dexterev, rəssamı isə B. 

Mespropyanadır. Qalın karton cildli kitab illüstrasiyalıdır. 25 ədəd sifarişlə və 30.000 nüsxə 

tirajla çap olunan kitabın ölçüsü 13x21 sm 

1966- cı ildə ―Yolumuz hayanadır?‖ romanı və ‖ Dünən və bu gün‖ başlığı ilə hekayə-

ləri rus dilində Moskvada Sovet yazıçısı nəşriyyatında 411 səhifə həcmində nəşr edilib. Kita-

bın redaktoru N. M. Andrievskaya, rəssamı isə V. A. Qavrilovadır. 962 ədəd sifarişlə, 30.000 

nüsxə tirajla çap edilib. Qalın karton cidli kitabın paleoqrafik ölçüsü 14x20 sm. Yolumuz ha-

yanadır romanının mətnini V. Vasilevski, romandakı şeiləri isə P. Pançenko tərcümə edib. 

Kitabdakı 22 hekayəni V. Vasilevski; ―Utancaq Faiq‖, ―Dəhşətli intiqam‖, ―Xəzinədar‖ 

hekayələrini Elxan İbrahimov; ―Qonşular‖ hekayələrini S. Solojenki tərcümə edib. Kitabın 

titul səhifəsində müəllifin şəkli verilib. Kitabda Mir Cəlal və roman haqqında qısa xülasə 

verilib.  

1979- cu ildə ―Yolumuz hayanadır?‖ adlı kitab Moskvada Sovet yazıçısı nəşriyyatında 

rus dilində 448 səhifə həcmində nəşr edilib. Kitabda ― Yolumuz hayanadır?‖ romanı və ―Bir 

gəncin manifesti‖ povesti dərc olunub. ―Yolumuz hayanadır?‖ romanının mətnini V. Vasi-

levski, romanın şeirlərini isə P. Pançenko tərcümə edib. ―Bir gəncin manifesti‖ povestini Əziz 

Şərif tərcümə edib. Kitabın redaktoru S. U. Əliyeva, rəssamı S. A. Sokolovdur. 728 ədəd sifa-

rişlə 100.000 tirajla çap olunan qalın karton cildli kitab 15x22 sm. ölçüsündədir və illüstrasi-

yalıdır. Kitabın üz cildində Sabirin rəsmi və rəsmin arxa fonunda evlərin rəsmi verilib 

Kitab haqqında qısa məlumat verilib: Hər iki əsərində yazıçı azərbaycan xalqının mənə-

vi dünyasını inandırıcı şəkildə açmağa nail olmuşdur. Onun azadsevərliyini varlılara və mü-

səlman ruhanilərinə nifrətini göstərirdi. 

1982- ci ildə ―Bahar‖ (Bir gəncin manifesti) romanı Tehranda Şenaxt nəşriyyatında fars 

dilində nəşr olunub. Fars dilinə tərcümə edən F. Rifaxidir. Mir Cəlalın Bir gəncin manifesti 

romanı Bahar adı ilə nəşr olunub. Kitab hicri 1361-ci ildə 5.000 tirajla 15,8 x22,4 ölçüsündə 

çap olunub. Kitabın çap olunduğu nəşriyyat və sifariş sayı qeyd olunmayıb. Kitabın titul səhi-

fəsindən sonra ədibin şəkli verilib. Fars dilində nəşr olunan romanın azərbaycan dilindəki nəşr 

variantlarından fərqi ondan ibarətdir ki, bu nəşrdə ―Manifest‖ fəsli kitabda əvvəl, digər fəsillər 

isə sonra verilib. ―Manifest‖ fəslindən verilən bir parçanı qeyd etmək istərdim: ― Bahar, sən 
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hardasansa, qalx, qalx və kəndimizdə kasıb uşaqlar üçün tikilmiş və pəncərələri önündə çiçək-

lər qoyulmuş məktəbə bax! Uşaqların quşlar kimi oxuduqları şirin nəğməsinə qulaq as! Uşaq-

ların üzünə gülümsəyən səadət dolu günlər sənin də payına düşməliydi. Həsrəti ilə öldüyün 

məktəb, yeni məktəb, yoldaşların, onların yeni nəğmələri sənə ana südü kimi halal idi. 

Övladlarımızın qanı bahasına (qanı ilə) əldə olunan azadlığa and içirəm ki, sən də bu xoş 

günlərə layiq idin. Bizim yeni həyatımızın və azad dünyamızın bütün nemətləri sənə də qis-

mət olmalı idi. Bal kimi şirin olan bu günləri sən də dadmalı idin. Yazıq uşaqcığaz! Sənin 

payın ancaq keçmiş günlərin zəhər piyaləsi oldu.....‖ 

1985- ci ildə ―Bir gəncin manifesti‖ povesti rus dilində beşinci dəfə Bakıda Gənclik 

nəşriyyatında 194 səhifə həcmində nəşr olunub. Çingiz Əlioğlunun redaktorluğu ilə çapdan 

çıxan kitabın sifariş sayı 1969 ədəd, tirajı isə 50.000 nüsxədir. Poleoqrafik ölçüsü 14x20 sm. 

olan kitabın rəssamı R. Əsədovdur. Kitabın üz qabığında ayın tutulması rəsmi verilib. Kitabın  

çapı ilə bağlı qüsur olaraq onu qeyd edə bilərik ki, tərcüməçinin adı qeyd olunmayıb.  

2006-cı ildə ―Bir gəncin manifesti‖ romanı rus dilində altıncı dəfə Moskvada Qlobus 

nəşriyyatında 448 səhifə həcmində nəşr olunub. Arif İbrahimovun redaktorluğu və tərtibat-

çılığı ilə nəşr olunan kitabın rəssamı və sifariş sayı qeyd olunmayıb. Qalın karton cildli, 

14x22 sm. ölçüsündə olan kitab 1000 nüsxə tirajla çap olunub. Ön sözün müəllifi Rimma Ka-

zakova, cild və tərtibatçı isə S. B. Ryumindir. Romanı tərcümə edənlər Əziz Şərif, V. Vasil-

yevski və P. Pançenkodur. Ədəbiyyat qəzəti 2006- cı ildə kitabın tərtibi ilə bağlı yazırdı: Mir 

Cəlalın anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş kitab Azərbaycan Ədəbiyyat fondunun 

sifarişi və Beynəlxalq Ədəbiyyat Fondunun iştiraki ilə nəşr olunmuşdur. Kitaba ön sözü 

Moskva Yazıçılar İttifaqının I katibi tanınmış rus şairəsi, ədəbiyyatın yaxın dostu Rimma 

Kazakova yazmışdır. Azərbaycanda Rusiya ilinin açılışı ərəfəsində çapdan çıxmış bu kitab rus 

oxucularına yaxşı hədiyyədir. [4,9] 

2006- cı ildə Dirilən adam romanı türk dilində İstanbulda 176 səhifə həcmində dərc 

olunub. Romanın tərcüməsi Azat Ağayev və Əli Əkbər Əliyevə məxsusdur. Qalın karton 

cildli kitabın üz qabığında kəlağayılı qadının əlində lampa təsviri verilib. Paleoqrafik ölçüsü 

14x21 sm. olan kitabın sifariş və tiraj sayı qeyd olunmayıb. Kitabın redaktəsi Fethi Gedikliyə 

məxsusdur. (Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma müşaviri) Kitabın sonunda müəllif və 

roman haqqında qısa məlumat verilib.  

2006-cı ildə Göyüzü insanları (hekayələri) İstanbulda türk dilində 196 səhifə həcmində 

nəşr olunub. Qalın karton cildli kitabın tərcüməçi Əli Əkbər Əliyev, redaktoru Sayğı Durmuş-

dur. Kitabın üz qabığında göy üzünün, səmanın rəsmi verilib. 14x21 sm. ölçüsündə olan kita-

bın sifariş və tiraj sayı qeyd olunmayıb. Kitabın tərtibi Azat Ağayevə məxsusdur. Kitabda 

―Tuğla hadisəsi‖, ―Kəmtərovlar ailsəsi‖, ―Yollar‖, ―Ədəb məsələsi‖, ―Odlu mahnılar‖, 

―Mərcan nənə‖, ―Göyüzü insanları‖, ―İşıqları yandırmaq‖, ―Ailə‖, ―Silah qardaşları‖, ―Mənim 

haqqım deyilmi?‖, ―Ulduz‖, ―Plovdan sonra‖, ―İki hakim‖, Tövbələr tövbəsi‖, Liman oğlu‖, 

―Ərik ağacı‖, ―Günah kimdədir‖, ―Alışqanlıq‖, ―Dəm dəm gətirər, qəm qəm‖ hekayələri nəşr 

olunub. Kitabın sonunda Mir Cəlal haqqında qısa məlumat verilib 

Ədibin ―Möhür və məhəbbət‖ adlı ilə kitabı 2006- cı ildə İstanbulda türk dilində 188 

səhifə həcmində nəşr olunub. Tərcüməçi Azat Ağayev, redaktoru isə Saygı Durmuşdur. Kar-

ton cildli kitabın üz qabığında payız fəslində iki gənc sevgililərin rəsmi təsvir olunub. 14x21 
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sm. ölçüsündə olan kitabın son səhifəsində müəllif haqqında qısa məlumat verilib. Kitabın 

tərtibi Əli Əkbər Əliyevə məxsusdur. Kitabda 22 hekayə dərc olunub. ―Söyüd kölgəsi‖, ―Qo-

naqpərvər‖, ―Qardaş qanı‖, ―Şərbət‖, ―Yaralılar‖, ―Süvari‖, ―Çupçik‖, ― Xəbəri alınmayanlar‖, 

―Leyla‖, ―İki ananın övladı‖, ―Salam‖, ―Elçilik‖, ―Əllər‖, ―İncə duyğular‖, ―Havalar düzəlin-

cə‖, ―Möhür və məhəbbət‖, Qoltuq radiosu‖, ― Həkim Cinayətov‖, ―Dərsimi et‖, ―Atan gəl-

sin‖, ―Özünü göstərir‖, ―Heykəllər devrilərkən‖. 

2006- cı ildə ―Açıq kitab‖ romanı türk dilində İstanbulda 296 səhifə həcmində nəşr 

edilib. Saygı Durmuşun redaktorluğu ilə, Əli Əkbər Əliyevin tərcüməçiliyi ilə çapdan çıxan 

qalın karton cildli kitabın ölçüsü 14x21 sm. Kitabın sifariş və tiraj sayı qeyd olunmayıb. 

Kitabın sonunda müəllif və roman haqqında qısa məlumat verilib. Kitabın tərtibi Azat Ağaye-

və məxsusdur.  

Azərbaycan qəzeti 2012- ci ildə ―Bir gəncin manifesti‖ romanı haqqında yazırdı:  

―Bir gəncin manifesti‖ romanı Türkiyənin Ədirnə şəhərində fəaliyyət göstərən Trakya 

Universitetində Beynəlxalq dil, yazı simpoziumunda müzakirə edildi. Müzakirə zamanı əsər 

Hüiyə Sraçın ―Öyrətmən Benisa‖ əsəri ilə müqayisəli təhlil edilidi. [3,11] 

―Xarici naxoşluq‖ adlı hekayələrdən ibarət kitab 2006- cı ildə türk dilində İstanbulda 

176 səhifə həcmində nəşr olunub. Qalın karton cidli kitabın redaktoru Saygı Durmuş, tərcü-

məçisi isə Azat Ağayev, Əli Əkbər Əliyevdir. 14x21 sm. ölçüsündə olan kitabın üz cildində 

kələğayılı qadının əlində lampa rəsmi təsvir olunub. Kitabın tərtibi Azat Ağayevə məxsusdur.  

Kitabın arxa hissəsində Mir Cəlal haqqında qısa məlumat verilib. Kitabda 20 hekayə 

nəşr olunub: ―Faydalanma‖, ―Mərkəz adamı‖. ―Təzə toyun nəzakət qaydaları‖, ―Anket 

Anketov‖, ―Salehin işləri‖, ―Hesab dostları‖, ―İclas qurusu‖, ―Subaylıq fəlsəfəsi‖, ―Gənc 

şairin arzusu‖, ―Xarici naxoşluq‖, ―Dil və əməl‖, ―İsmayıl başa sal!‖, ―Telefon dostum‖, ―Bir 

bilən‖, ―İmzasız hekayə‖ və s. 

2008- ci ildə ―Bir gəncin manifesti‖ povesti qırğız dilində Bişkekdə Meqamediada 208 

səhifə həcmində nəşr olunub. Kitabda Çingiz Aytmatovun Mir Cəlal haqqında yazısı nəşr olu-

nub. Qalın karton cildli kitabın məsləhətçisi Nüsrət Mamedov, redaktoru isə B. Maksutovdur. 

1136 ədəd sifarişli olan kitab 5.000 tirajla nəşr olunub. 15x21 sm. ölçülü kitab illüstrasiya-

lıdır. Kitabda qısa anotasiya verilib: Görkəmli azərbaycan yazıçısı ədəbiyyatçı, pedaqoq Mir 

Cəlal Paşayevin 100 illiyinə həsr olunan kitab Türk dilli dövlətlərin siyasətinə dəstək fondu-

nun sifarişi ilə tərcümə olunub nəşr edilmişdir.  

2008-ci ildə Mir Cəlalın ispan dilində kitabı nəşr olunub. Xüsusi nəşr olaraq çap olunan 

kitaba ―İclas qurusu‖ və digər qısa hekayələri daxil edilib. 14x21 sm. ölçüsündədir. Kitabın 

redaktorluğu Azərbaycanın İspaniyadakı səfirliyinə məxsusdur. Kitabı ingilis dilindən ispan 

dilinə tərcümə edən Xulian Munyos Qoulindir. Dil və mədəniyyət köməkçisi: Rəna Qafarova, 

dizayn isə Xse Maria Ximeneaya məxsusdur. Titul səhifədə yazılıb: Müəllifin hüquqları qoru-

nulur. Müəllifin icazəsi olmadan nəşr təkrar nə çap oluna bilər, nə də heç bir şəkildə elektron 

variantda və ya hər hansı bir texniki vasitə ilə fotosurəti, audioyazısı və ya digər hallarda mə-

lumat ötürülə bilər. Kitabda 12 hekayə ―Matişkə‖, ―Ay İsmayıl başa sal‖, ―Anket Anketov‖, 

―İclas qurusu‖, ―Mirzə‖ və s. hekayələr nəşr olunub. 

Mir Cəlalın rus dilində ―Seçilmiş əsərləri‖ III cildlik kitabı 2009- cu ildə nəşr olunub. 

Kitabın I cildi rus dilində Regional İnkişafı İctimai Birliyi tərəfindən Çaşıoğlu nəşriyyatında 
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440 səhifə həcmində nəşr olunub. Kitabın redaktorları və tərtib edənləri Ədibə Paşayeva, Aqil 

Hacıyevdir. Qalın karton cildli kitab 15x21 sm. ölçüsündədir. ―Daimi müasirlik‖ başlığı ilə 

yazılan ön sözün müəllifi Aqil Hacıyevdir. İllüstrasiyalı olan kitabın rəssamı Elçin Cabarov-

dur. Kitabda ―Dirilən adam‖ romanı və 22 hekayə nəşr olunub. ―Təzə toyun nəzakət qayda-

ları‖, ―Bostan oğrusu‖, ―Ayaz‖, ―Dostumun qonaqlığında‖, ―Kəmtərovlar ailəsi, ―Oğul‖, 

―Vətən yaraları‖, ―Ana‖, ―Leyla‖, ―Bir xəstəliyin tarixçəsi‖, ―Dissertasiya‖, ―Plovdan sonra‖, 

―Xoşbəxtlik arzulayıram‖, ―Qəbul imtahanı‖, ―Söyüd kölgəsi‖, ―Qonaqpərvər‖, ―Dost görü-

şü‖, ― Təzə toyun nəzakət qaydaları‖,‖ Elçilər qayıtdı‖, Anket Anketov‖, ―Sağaldı‖, ―Hacı-

oğlu bəhrəsini görür‖ hekayələridir. 

Kitabın II cildi rus dilində Regional İnkişafı İctimai Birliyi tərəfindən  Çaşıoğlu nəşriy-

yatında 466 səhifə həcmində nəşr olunub. Kitabın göstəriciləri I cild ilə eynidir. Kitabda “Bir 

gəncin manifesti‖ povesti və 29 hekayə, 10 lirik miniatür hekayə dərc olunub. Hekayələrdən: 

―Güllər‖, ―Subaylıq fəlsəfəsi‖, ―Görüş‖, ―Ləyaqət‖, ―Mənim telefon dostum‖, ―İngilis dili‖, 

―Mənim ad günüm‖, ―Əncirin dadı‖, ―Ramizin səsi‖, ―Əziz hədiyyə‖, ―Mən necə istirahət 

etdim‖, ――Möhür və məhəbbət‖, ― Xəzinədar‖, ―Vicdan mühakiməsi‖, ―Neçə cür salam var‖, ― 

Dağların qəlbi‖, ―Liman oğlu‖və s. Lirik miniatür hekayələrdən: ―Yetim‖, ―Möcüzə‖, ―Əllər‖, 

―Ali məhkəmə‖, ―Nağıl‖, ―Xoşbəxtliyin yarısı‖, ―Evləndilər‖, ―Axtaran tapar‖ (son üç nağıl 

indiyənədək yalnız jurnalda dərc olunub) və s 

Kitabın III cildi rus dilində Regional İnkişafı İctimai Birliyi tərəfindən  Çaşıoğlu nəşriy-

yatında 475 səhifə həcmində nəşr olunub. Göstəriciləri I, II cild ilə eynidir. Kitabda ―Yolu-

muz hayanadır‖ romanı, ―Dağlar dilə gəldi‖ povesti, ―Yol qeydləri‖(Fransa yollarında), Xəzi-

nədar, Dəhşətli intiqam və s. nəşr olunub.  

III cildlik kitab Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyinə həsr olunur. Kitabın hər üç cildində 

kitabın arasına qoyulan qısa məlumat vərəqinin bir tərəfində kitabın üz cildinin rəsmi, digər 

tərəfində isə mündəricat verilib. 

2010- cu ildə Mir Cəlalın ―Seçilmiş əsərləri‖ III cildlik kitabın I cildi qırğız dilində aka-

demik Abdrahman Alımbavin baş redaktorluğu ilə nəşr olunub. Kitabın redaktoru Sooronbay 

Jusuev, tərtibatçıları Ədibə Paşayeva, Novruz Məmmədov və Aqil Hacıyevdir. Qalın karton 

cildli kitab 15x21 sm. ölçüsündədir. İllüstrasiyalı kitabın rəssamı qeyd olunmayıb. II və III 

cildlərin göstəriciləri eynidir. 2010- cu ildə ―Yeni Azərbaycan‖ partiyası kitab haqqında 

yazırdı: Qırğızıstan Milli Yazıçılar İttifaqının sədri Abdrahman Alımbayev üçcildlik nəşrin 

Qırğızıstan-Azərbaycan ədəbi əlaqələrində müstəsna rol oynayacağına əminliyini bildirmiş və 

demişdir: bu nəşr Sovetlər birliyi dağılandan sonra Qırğızıstan və Azərbaycan ədəbi əlaqə-

lərində ilk böyük hadisədir. Bu hadisənin Qırğızıstan və Azərbaycan tərəfindən geniş təb-

liğinə ehtiyac vardır. Akademik bildirmişdir ki, Qırğızıstan alimləri bu kitab əsasında Mir 

Cəlalın yaradıcılığını tədqiq edəcək, yeni elmi əsərlər yazılacaq, dissertasiyalar müdafiə olu-

nacaqdır.  

Qırğız dilində nəşr olunan III cildlik haqqında 2011-ci ildə Xalq qəzeti yazırdı: Azər-

baycanın görkəmli yazıçısı və alimi, professor Mir Cəlal Paşayevin Seçilmiş Əsərlərinin üç-

cildliyi Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdəki Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun 

və Azərbaycanda fəaliiyyət göstərən ―Avromed‖ şirkətinin dəstəyi ilə qırğız dilində nəfis şə-

kildə nəşr edilimişdir. 
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2014- cü ildə ―Yolumuz hayanadır?‖ romanı ukrayn dilində Kiyevdə Dmitri Buraqonun 

nəşriyyat evində 424 səhifə həcmində nəşr olunub. Kitabın ön söz müəllifi İsa Həbibbəyli, 

tərcüməçi İnna Sosnovçik, redaktor və tərtib Eynulla Mədətli, rəssam və tərtibçi Katerina 

Anankoya məxsusdur. Qalın karton cildli kitab 14x21 sm. Kitabda ―Yolumuz hayanadır‖ 

romanı və 27 hekayə nəşr olunub. Dünən və bugün başlığı ilə 11 hekayə: ―Anket Anketov‖, 

―Mərifət dərsi‖, ―Qocaların uşaq söhbəti‖ və s., lirik miniatürlər başlığı ilə isə 16 hekayə: 

―Xəzinədar‖, ―Xoşbəxtlik barəsində‖, ―İki hakim‖, ―Yetim‖, ―Möcüzə‖ və s. nəşr olunub 

―Yolumuz hayanadır?‖ romanının ukrayna dilində nəşri haqqında 2014- cü ildə Azər-

baycan qəzeti yazırdı: Nəşrdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, 

Milli Məclisin deputatı, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitunun direktoru, akademik İsa 

Həbibbəylinin yazdığı ―Böyük ədəbiyyata gedən yol‖ sərlövhəli ön sözdə deyilir: ―Görkəmli 

Azərbaycan yazıçısı Mir Cəlal Paşayev öz böyük istedadı və daimi yaradıcılıq axtarışları 

sayəsində milli nəsrin inkişafında yeni imkanlar kəşf edə bilib. Akademik vurğulayır ki, iste-

dadlı yazıçı və ictimai xadim Mir Cəlal Paşayev çoxşaxəli yaradıcılıq fəaliyyəti ilə fərqlənir-

di. Bədii nəsrin, publisistikasının, ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafında onun böyük xidmət-

ləri olub. Müəllim mətbuat tarixində Mir Cəlal publisistikasının özünəməxsusluğu ilk növbə-

də məzmunun anlaşıqlı və aydın, bədii palitrasının geniş, dilin və üslubun cəlbedici olmasıdır. 

Mir Cəlal publisistikasının bəzi nümunələri öz ifadə məziyyətlərinə görə bədii hekayələr kimi 

qəbul olunur.[1,10] 
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guages, their publication the characteristics and compilation margins. 
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Rəna Maksud qızı Məmmədova 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 

 

  

“TARĠXĠ-CAHANGÜġAĠ-NADĠRĠ”NĠN DÜNYA  

KĠTABXANALARINDAKI NÜSXƏLƏRĠ 

 

Açar sözlər: Nadir şah Əfşar, Mirzə Mehdi xan Astrabadi, ―Tarixi-cahangüşaye-

Nadiri‖, mənbə, kataloq, əlyazma, nüsxə, kitabxana. 

 

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun zəngin kolleksiyası 

içərisində mühüm yerlərdən birini Azərbaycanın hərbi-siyasi, social–iqtisadi tarixinə aid 

faktiki materialları özündə əks etdirən farsdilli təhkiyə əsərləri tutur. Onlardan biri də Mirzə 

Mehdi xan Astrabadinin ―Tarixi-cahangüşai-Nadiri‖ (Dünyanı fəth edən Nadirin tarixi) adlı 

saray xronikasıdır. Əsər Nadir şah Əfşarın şahlıq dövründə baş verən hadisələr barədə ən 

dəqiq məlumatları özündə ehtiva edir. Xronika müəllifi əvvəlcə Nadirin şəxsi katibi kimi 

onun yanında çalışmış, sonra ―münşi əl-məmalik‖, daha sonra isə saray tarixçisi olmuşdur. 

Xronikanın mənbəəşünaslıq baxımından qiyməti hər şeydən öncə Nadir şahın idarəçilik 

zamanında baş verən hadisələrin təfsilatı ilə qələmə alınmasıdır. Onu da xüsusi qeyd etmək 

lazımdır ki, müəllif şahidi və iştirakçısı olduğu hadisələrin şərhində ən incə məqamları belə 

diqqətdən qaçırmamış və hadisələri tam ardıcıllığı ilə vermişdir. Mirzə Mehdi xan vacib döv-

lət qərarlarının verilməsində şəxsən iştirak etdiyindən, o öz dövrünün bütün siyasi hadisələrin-

dən xəbərdar olmuşdur. Bu mənada onun Nadir şah haqqındakı fundamental əsərinə böyük 

tədqiqatçı alim L.Lokhartın yüksək dəyər verməsini təsadüfi saymaq olmaz. O, ―Tarixi-

cahangüşaye-Nadiri‖ni Nadir şah haqqında ―bütün məlumatlara malik olan şəxs tərəfindən 

yazılmış yeganə müfəssəl əsər‖ hesab etmişdir [L.Lockhart, 1938, p. 294].  

Əsər o qədər məşhur olmuşdur ki, üzü dəfələrlə köçürülmüş, dünyanın əksər kitabxana-

larında onun əlyazma nüsxələri qorunub saxlanmış, çoxsaylı litoqrafik və çap nüsxələri mey-

dana çıxmışdır. ―Tarixi-cahangüşai-Nadiri‖ ərsəyə gələndən az sonra fransız dilinə (1770), 

sonra isə ingilis (1773) və alman dillərinə tərcümə edilmişdir. Mövcud əlyazma kataloqlarına 

istinad etsək, görərik ki, müxtəlif ölkələrin əlyazma fondlarında, muzey və kitabxanalarında 

―Tarixi-cahangüşai-Nadiri‖ əsərinin 400-dək əlyazma nüsxəsi qorunmaqdadır. AMEA-nın 

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda adıçəkilən əsərin 39 nüsxədən ibarət geniş 

əlyazma kolleksiyası vardır (onlardan 12-si yarımçıqdır). Aşağıda bu əsərin ən qiymətli 

əlyazmalarının müfəssəl paleoqrafik analizini veririk. Onlardan bəziləri təkcə tarixi deyil, 

həm də sənət baxımından ciddi maraq doğurur [Каталог, 2013, стр. 96-122].  

1. B-5027 şifrəsi altında saxlanılan ən birinci əlyazma nüsxəsi 26 zülqəddə 1179/ 7 may 

1765-ci ildə, yəni Nadirin ölümündən az sonra köçürülmüş dür. Əsər tamdır. Mətn qara 

mürəkkəblə köçürülmüş, titul səhifəsində ad, fəsilləri ayıran və vacib hadisələri göstərən 

başlıqlar qırmızı mürəkkəblə fərqləndirilmişdir. Qurandan parçalar hərəkələrlə kursivşəkilli 

nəsxlə yazılmış və qırmızı xətlə qeyd edilmişdir. Əlyazmaya mülkiyyət sahibinin yazısı aydın 

oxunmayan möhürü vurulmuşdur. Mətn Şərq istehsalı olan sarı kağız üzərində nəstəliq xətti 
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ilə yazılmış, sətri, şərq üslublu və müasir səhifələnmə aparılmış, ardıcıl kustodlar verilmişdir. 

Əsər 268 vərəqdən ibarətdir. Üz qabığı- üzərinə üç basma medalyonlu qara dəri çəkilmiş 

kartondan düzəldilmiş və sonradan bərpa edilmişdir. Əlyazmanın üzünü Murtuza Qulu bin Əli 

Marağai köçürmüşdür.  

2. Əlyazmalar İnstitutunda M-139 şifrəsi altında saxlanan nüsxəni bədii tərtibat nöqteyi-

nəzərindən ən qiymətli nüsxə hesab etmək olar. Onun yüksək vəzifəli şəxsin sifarişi ilə 

hədiyyə olaraq hazırlandığını əlyazmanın qiymətli cildi və onu bəzəyən miniatürlər bir daha 

təsdiq edir. Haqqında danışılan nüsxə 445 vərəqdən ibarət məcmuədə saxlanılır və 1b-216a 

vərəqə malikdir. 1b-2a vərəqində qızılla, təbii qırmızı rənglə işlənmiş qeyri-adi dərəcədə zərif 

frontispis vardır. Mətn qara mürəkkəblə nəstəlik xəttilə köçürülmüş, qızılı, qırmızı və mavi 

çərçivəyə alınmışdır. Qurandan nümunələr və fəsillərin adları qızılı və qırmızı rənglə, vacib 

hadisələrin təsvir edildiyi yerlər qırmızı mürəkkəblə fərqləndirilmişdir. Əlyazmanın 52b, 

108b, 129b, 204b vərəqlərində 5 incə miniatür vardır. Bütün miniatürlər Nadir şahın düşmən 

ordusu ilə toqquşmasını təsvir edən müharibə mövzusuna həsr edilmişdir. Bu səhnələr əfqan-

larla, türklərlə, moğol hakimi Məhəmməd şahla döyüşləri əks etdirir. XVIII əsrin sonunda çə-

kilmiş miniatürlər təkcə bədii yox, həm də mənbəəşünaslıq baxımından qiymətlidir, belə ki, 

həmin miniatürlər tədqiq olunan dövrün reallıqlarını öyrənən tarixçilərə silahlanma, amuna-

siya və hərbi istehkamların qurulması və s. barədə əlavə material verir. Əlyazmada Şərq isteh-

salı olan parlaq və açıq-sarı kağızdan istifadə edilmişdir. Cild hər iki tərəfdən incə şəkildə iş-

lənmiş basma bitki naxışı olan qızıl suyu, əlvan rənglərlə bəzənmiş tünd-qəhvəyi dəri yapışdı-

rılmış kartondan düzəldilmişdir. Cildin iç tərəfinə bitki şəklilli ştampın köməyi ilə qızılla bə-

zədilmiş kağız yapışdırılmışdır. Cildin mərkəzi zədələnmişdir. Nüsxə bərpa edilmiş və vərəq-

lər ağ kağızla yapışdırılmışdır. Nömrələnmə ardıcıl aparılmış. Kitab sahibinin qövsi möhürü 

yaxşı oxunmur. Nüsxə 3 məhərrəm 1204/23 sentyabr 1789-cu ildə Əli Əsgər Xəzər Caribi 

tərəindən köçürülmüşdür. 

2. Mirzə Mehdi xanın qeyd olunan əsərinin başqa bir unikal nüsxəsi B-2242 şifrəsi 

altındakı əlyazmadır. Bu nüsxənin qiyməti ondadır ki, ―Tarixi-Nadiri‖nin əsas mətni ilə 

yanaşı diaqonal şəkilli sahədə Nadir şahın və onun müzəffər yürüşlərinə və döyüşlərinə həsr 

edilmiş, Məhəmməd Əli Firdovsi Xorasaninin az sayda əlyazması qalan ―Şahənşahnamə‖ adlı 

məsnəvisi yer almışdır [12, 930]. Nüsxə Azərbaycanın məşhur xadimlərinin mülkiyyətində 

olması ilə diqqəti çəkir. Bunu onun üzərindəki möhürün əksi də sübut edir. Təsvir olunan 

nüsxənin sahiblərindən biri Fətəli şah Qacar (1771-1834) olmuşdur. Əlyazma sonrakı dövrdə, 

yəni XIX əsr Azərbaycanın görkəmli alimi, tarixçisi və yazıçısı Abbasqulu ağa Bakıxanovun 

(1794-1847) kitabxanasındakı kitabların sırasına düşmüşdür. Burada A. Bakıxanova məxsus 

olması ehtimal olunan farsca şeir yazılmışdır. Şeirin və qeydin yazıldığı xətt nüsxə katibinin 

xəttindən fərqlənir. Sonuncu vərəqdə (225b) başqa əllə yazılmış qeyddə A.Bakıxanovun qızı 

Tuğra xanıma məxsus bir beyt də vardır. Elə burada əlyazmanın şair Səməd Mənsura hədiyyə 

edilməsi barədə 1913-cü il tarixli qeyd verilmişdir. Mətn Şərq istehsalı olan, kalliqrafik 

şikəstə-nəstəliq xəttilə qara mürəkkəblə yazılmışdır. Nəsx və nəstəliqlə yazılmış başlıqlar və 

ərəbcə misallar təbii qırmızı rəngdədir. Vərəqin ölçüsü - 20,5x14, nüsxənin həcmi 225 

vərəqdir. Cild üzərinə gül naxışlı dəri çəkilmiş yumşaq kartondan ibarətdir. Kolofona görə, 7 

rəbiüs-sani 1189/8 iyun 1775-ci ildə köçürülmüşdür. 
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Mövcud əlyazma kataloqlarına müraciət etsək, görərik ki, dünyanın əksər muzey və 

kitabxanalarında Mirzə Mehdi xanın bu məşhur əsərinin çoxlu sayda qədim və nəfis nüsxələri 

mühaizə edilməkdədir. Britaniya Muzeyi kitabxanasının farsdilli əlyazmalar kataloqunda 

―Tarixi-cahangüşai-Nadiri‖ əsərinin 15 əlyazma nüsxəsi saxlanılır [Rieu Ch., 1966, p. 192-

95]: 

1. 267 vərəqdən ibarət Add. 7661 şrifti altında saxlanan əlyazma 1182 rəbiül-əvvəl 

ayı/1768-ci ildə nəstəlik xətti ilə köçürülmüşdür.  

2. 26196 Add. əlyazma nüsxəsinin mətni (154 vərəq) 1184/1770-ci ildə xırda gözəl 

nəstəlik-şikəstə ilə köçürülmüşdür. 

3. 6576 Add.Əlyazma nüsxəsi (237 vərəq) 1196-cı il zilqəddə ayı/1782-ci ildə hind 

nəstəliq xətti ilə köçürülmüşdür.  

4. Gözəl ünvanla bəzədilmiş və sətirlərarası qızılı rəngli sahəyə malik olan 6154 Add. 

Əlyazması (293 vərəq) 1197/1783-cü il şəvval ayında nəstəlik xətti ilə köçürülmüşdür. 

5. 26197 Add. əlyazma nüsxəsi (203 vərəq) 1204-cü il rəbiül-əvvəl ayı/1789-cu ilin 

noyabrında Hac Qarax kəndində kalleqrafik nəstəlik xətti ilə köçürülmüşdür.  

6. Gözəl ünvanla bəzədilmiş və sətirlərarası boşluğu qızıl rənglə doldurulmuş 19530 

Add. Nüsxəsi (188 v.) təxminən XIX əsrdə köçürülmüşdür. Əla bəzədilmiş üz qabığı lakla 

örtülmüşdür.  

7. 187 vərəqdən ibarət 23522 Add. Nüsxəsi təxminən XIX əsrdə Avropa kağızı 

üzərinə köçürülmüşdür.  

8. 23523 Add. Nüsxəsi (297 vərəq) XIX əsrdə nəstəliq xətti ilə köçürülmüşdür.  

9. 170 vərəqdən ibarət 25790 Add. nüsxəsi 1219/1804-cü ildə İsfəhanda nəsx xətti ilə 

köçürülmüşdür.  

10. Əla ünvanla yerinə yetirilmiş və sətirlərarası sahəsi qızılı rənglə doldurulmuş 21590 

Add. əlyazma nüsxəsinin üzərində (336 vərəq) 1219-cu il tarixi qoyulmuşdur.  

11. 25789 Add. nüsxəsi (218 vərəq) 1247/1831-ci ildə kobud hind kursiv xətti ilə 

köçürülmüşdür. 

12. 10581 Add. əlyazma nüsxəsi 1220-ci il rəbi ayının 11-də (1805 iyun) nəstəliq xətti 

ilə köçürülmüşdür.  

13. 27242 Add. əlyazma nüsxəsi (243 vərəq) 1208/1794-cü ildə şikəstə xətti ilə köçü-

rülmüşdür. 

14. 11634 Add. nüsxəsi (171 vərəq) təxminən XVIII əsrdə şikəstə xətti ilə köçürülmüş-

dür. 

15. 7659 Add. nüsxəsi 1216-cı il (1802) zilqəddə ayında Bağdadda iri nəstəliq xətti ilə 

köçürülmüşdür.     

Rusya Elmlər Akademiyası Sankt-Peterburq bölməsinin Əlyazmalar İnstitutunun kitab-

xanasının farsca əlyazmalar kataloquna görə bu kitabxanada ―Tarixi-cahangüşai-Nadiri‖ əsə-

rinin 11 nüsxəsi saxlanılmaqdadır [Mиклухо-Mаклай, 1975, səh. 197-204]: 

1. D 202 nüsxəsi 1216-cı ildə cəmadiül-əvvəl ayının 4-də/1801-ci ilin sentyabr ayının 

13-də Mühəmməd Rəbi İsfəhani tərəfindən tuşla, fəsillərin başlıqları isə qırmızı mürəkkəblə 

nəstəliq xətti ilə rus istehsalı olan kağız üzərində yazılmışdır. Avropa üslubunda (rus) olan 

cildi dəridəndir. Cildarxası hissədə ―Nadir şahın tarixi‖ adı qızılı rənglə basılmışdır. 
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2. B 692 əlyazmasında olan əsər məcmuədə (1b-100b) yerləşir. Əsərin mətni tuşla, fə-

sillərinin adı isə qırmızı mürəkkəblə Avropa kağızında 1221/1806-07-ci illərdə İranda şikəstə 

xətti ilə yazılmışdır. Cild Avropa sayağıdır, müasirdir, əlyazma bərpa edilərkən düzəldilmiş-

dir.  

3. C 2407 nüsxəsi (101vərəq) tam deyil. 1222/18907-08-ci illərdə İranda Əli Panah 

ibn Məxfiallah tərəfindən nəstəliq xətti ilə şərq kağızına köçürülmüşdür. Cildi müasirdir və 

əlyazmanın son bərpası zamanı düzəldilmişdir. 

4. 1270-ci il məhərrəm ayında/1853-cü ilin 4 noyabrında Bəlxdə Orta Asiya kağızı 

üzərində nəstəliq xətti ilə köçürülmüş C 2447 əlyazması rəng və qızılla işlənmiş açıq ünvanla 

bəzədilmişdir. Sətirlərin arası dalğavari qızılı rəng zolaqları ilə doldurulmuşdur. Cild şərq 

üslubunda (Orta Asiya) hazırlanmış, dəri kötüyə malik olan karton (müqəvva) cildi vardır.  

5. C 482 əlyazması (269 vərəq) XVIII əsrin sonu, XIX əsrin əvvəlində Türkiyədə 

Avropa kağızı üzərində nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Cildi Avropasayağıdır (rus), dəridəndir, 

Cildin kötük hissəsində qızılla fransız dilində ―Nadir şahın tarixi‖ sözü basılmışdır.  

6. C 796 əlyazması qızılla və müxtəlif rəngli boyalarla işlənmiş ünvanla bəzədilmiş-

dir. Əlyazma təxminən XIX əsrdə Əfqanıstanda yaşayan Əli Əkbər ibn Möhsün Zəki əl-Hü-

seyni tərəfindən nəstəliq xətti ilə Şərq kağızı üzərinə köçürülmüşdür. Şərq üslubu ilə hazır-

lanmış cild kartondandır və dəri ilə örtülmüşdür. 

7. 168 səhifədən ibarət olan D 92 əlyazma nüsxəsində mətnin birinci hissəsi 

1285/1868-69-cu illərdə Qulam Hüseyn xan, ikinci hissəsi İbrahim ibn Molla Sadıq tərəfindən 

köçürülmüşdür.  

8. C 487 nüsxəsinin başlanğıcı yoxdur. Mətn XVIII əsrin sonunda Hindistanda nəs-

təliq xətti ilə Şərq kağzı (hind) üzərinə köçürülmüşdür. Cild Şərq üsluibundadır, kartondandır, 

dəri ilə örtülmüşdür.  

9. C 485 nüsxəsinin (207 vərəq) mətni 1223/1808-09-cu illərdə İranda şikəstə elemen-

ti ilə nəstəliq xətti ilə Avropa kağızında yazılmışdır. Şərq üslublu cild üzərinə dəri çəkilmiş 

kartondan ibaətdir. 

10. B693 nüsxəsi 1232-ci il rəcəb ayında/1817-ci il may-iyun ayında İranda nəstəliq 

xətti ilə Avropa kağızına köçürülmüşdür. Cild Şərq üslubunda, dəridəndir. 

11.  C 2770 nüsxəsi məcmuədə (1a-75a) yerləşir. 1199/1784-85-ci illərdə Mərk Asiya-

da Avropa kağızı üzərində nəstəliq xətti ilə yazılmışdır. Cildi Şərq üslubunda kötüyü dəri olan 

kartondan düzəldilmişdir.  

Əldə edə bildiyimiz kataloqlar arasında daha çox əlyazma nüsxəsini özündə cəm etmiş 

kataloq görkəmli İran alimi Əhməd Münzəvinin tərtibindədir. Alim dünyanın müxtəlif muzey 

və kitabxanalarında qorunan əlyazma nüsxələri haqqında qısa məlumat versə də, demək olar 

ki, mövcud kamil əlyazmaların bir çoxuna toxuna bilmişdir. Kataloqda ―Tarixi-cahangüşai-

Nadiri‖ əsərinin 114 nüsxəsi qeyd edilmişdir ki, bunlardan 51 nüsxə İranın müxtəlif kitabxa-

nalarında, 17 nüsxə Qərb Avropa ölkələrində, 5 nüsxə Ərəb ölkələrində, 12 nüsxə Sank-Peter-

burqda, 11 nüsxə Pakistanda, 16 nüsxə Hindistan, 2 nüsxə isə Dakka (Banqladeş) kitabxana-

larında qorunmaqdadır. Bu nüsxələrin 13 ədədi tarixsiz, səksən doqquzu - XII/XVIII, on ikisi 

- XIII/XIX əsrə aiddir. Köçürülmə tarixi bəlli olan nüsxələrdən 84-nün ili dəqiq olaraq qeyd 

edilmişdir [Fehrest, tarixsiz, səh. 4309-314]. 
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Məqalədə elmi-paleoqrafik təsvirini verdiyimiz əlyazma nüsxələri əlbəttə ki, mövcud 

nüsxələrin çox az bir hissəsini əhatə edir. Məqalənin həcmini nəzərə alaraq, Mirzə Mehdi xan 

Astarabadinin ―Tarixi-cahangüşai-Nadiri‖ əsərinin qeyd edə bilmədiyimiz bir çox əlyazma 

nüsxələri mövcuddur ki, İran, digər Asiya dövlətləri, Avropa və hətta Amerikanın kitabxana 

və muzeylərində qorunmaqdadır.  
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MANUSCRIPTS OF “TARIKH-I JAHANGUSHA-I NADIRI” 

IN THE WORLD LIBRARIES 

 

Summary  

This article is dedicated to “Tarikh-i Jahangusha-i Nadiri” which is one of the most 

important source on the history of Azerbaijan, Iran and neighboring countries of Nadir Shah 

Afshar‟s reign. Along with the detailed palaeographic analyses of the most valuable Baku 

manuscripts of “Tarikh-i Jahangusha-i Nadiri” from the collection of the Institute of Manu-

scripts of the Academy of Sciences of Azerbaijan republic there is covered great number of 

manuscripts kept in the libraries all over the world. 

Keywords: Nadir Shah Afshar, Mirza Mehdi khan Astarabadi, “Tarikh-i Jahangusha-i 

Nadiri”, source, catalogue, manuscript, handwritten copy, library. 
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“MÜSTƏQĠLLĠYĠMĠZ ƏBƏDĠDĠR” ÇOXCĠLDLĠYĠNĠN TƏRTĠBĠ 

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ VƏ ÜMUMMĠLLĠ LĠDER HEYDƏR ƏLĠYEVĠN 

AZƏRBAYCAN KĠTABXANAÇILIQ ELMĠNĠN ĠNKĠġAFINDA ROLU 

 

Açar sözlər: Qeydlər, şəxsi adlar, coğrafi adlar, köməkçi göstərici, çoxcildlik. 

 

“Biz nadir bir irsin varisləriyik. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı 

bu irsə laiq olmağa çalışaraq böyük bir tarixi keçmişi, zəngin mədə-

niyyəti, yüksək mənəviyyatı olan ölkəmizin həm dünəninə, həm bu gü-

nünə, həm də gələcəyinə dərin bir məsuliyyət hissi ilə yanaşmalıdır.” 

 

Heydər Əliyev 

 

Azərbaycanın XX əsr tarixinin əlli ildən çox dövrü Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə sıx 

bağlıdır. Heydər Əliyev yeni Azərbaycanın qurucusudur. Heydər Əliyev şəxsiyyəti öyrə-

nilməmiş dünyadır. Bu nadir dühanın siyasət aləmini, bitib-tükənməyən, sahilləri görünmə-

yən ümmana bənzətmək olar. Misilsiz dövlət xadimi kimi ən nadir, ən mürəkkəb, hətta çı-

xılmaz hesab olunan vəziyyətlərdən Vətən üçün, doğma xalqından ötrü heç kəsin gözləmə-

diyi ən yaxşı çıxış yolu tapmaq bacarığı Allahın ona bəxş etdiyi vergidir. Bütün bunların 

hamısı bir keyfiyyət altında birləşir: Heydər Əliyev böyük Azərbaycanlıdır, Azərbaycan 

xalqının, Azərbaycan torpağının misilsiz təəssübkeşidir. Bu nadir keyfiyyət Heydər Əliyev 

fəaliyyətinin bütün dövrləri üçün səciyyəvidir.  

Sadə zəhmətkeş bir azərbaycanlı ailəsində dünyaya göz açan və tükənməz fitri iste-

dad sahibi olan Heydər Əliyev doğma xalqının dərdlərinə dərindən bələd olan, hələ çox 

gənc ikən mərkli qonşuların min bir hiyləsini öz gözləri ilə görən, mükəmməl təhsil almış, 

o cümlədən tarixi biliklərə dərindən yiyələnmiş, son dərəcə geniş dünyagörüşünə və kon-

kret biliklərə malik olan nadir tarixi şəxsiyyət olmuşdur. O, yarım əsrdən artıq zəngin 

idarəçilik təcrübəsinə malik olan, müxtəlif xarakterli və səviyyəli idarəçilik sistemlərinə 

bələd, SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin rəhbərlərindən biri səviyyəsinə ucalan nadir siyasətçi 

olmuşdur. (2,s.16)  

Belə bir şəxsiyyət haqqında yüzlərlə maraqlı əsərin yazılması heç də təsadüfi deyil. 

Xalqımızın tanınmış yazıçı və şairləri öz ümummilli liderini tərənnüm edən bir-birindən 

dəyərli sənət nümunələri yaratmışlar. Bu geniş sənət kütləsini məhz biblioqrafiya elminin 

köməyi ilə ümumiləşdirmək və oxucuları Heydər Əliyevə həsr edilmiş bütün əsərlər 

haqqında məlumatlandırmaq mümkün olmuşdur.  
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Bu zamana qədər Heydər Əliyevin bütün yaradıcılığını və ona həsr edilmiş əsərləri, 

eyni zamanda onun çıxışlarını əks etdirən sənədlərdən biri ―Müstəqilliyimiz əbədidir‖ 

çoxcildliyidir. ―Müstəqilliyimiz əbədidir çoxcildliyi‖ ümummilli lider Heydər Əliyevin 

irsini öyrənmək baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. ―Müstəqilliyimiz 

əbədidir çoxcildliyi‖ 1997-ci ildən nəşr olunmağa başlanmışdır. Hal-hazırda 38 cildi nəşr 

olunmuşdur. Burada Heydər Əliyevin ölkəmizdə, o cümlədən xaricdə olan çıxışları, onun 

nitqləri, fikir və düşüncələri haqqında olan məlumatlar öz əksini tapmışdır.  

Çoxcildliyin I və IX cildlərinin köməkçi göstəricisi 2008-ci ildə Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən tərtib edil-

mişdir.(4,s.3)  

Köməkçi göstəricidə çoxcildliyin mətnində verilən qeydlər, şəxsi və coğrafi adlar 

əlifba sırası ilə qruplaşdırılmışdır. Beləliklə coxcildliyin müvafiq cildlərindəki materiallar 

sistemli formada bir yerə toplanaraq göstəricidə öz əksini tapmışdır. 

Göstərici ―Qeydlər‖, ―Mövzu‖, ―Şəxsi adlar‖, ―Coğrafi adlar‖ bölmələrindən iba-

rətdir. Qeydlər bölməsində çoxcildlikdə qeyd olunmuş dövlətlər, ictimai təşkilatlar, təşkilat 

və şirkətlərin başçıları haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır. Belə ki, göstəricinin 

―Qeydlər‖ bölməsinə nəzər yetirdikdə oxucuya aydın olur ki, ümummilli lider Heydər Əli-

yevin Avropa şurası ilə əlaqədar çıxışları ―Müstəqilliyimiz əbədidir çoxcildliyi‖nin III; V; 

VI; VII; VIII; XIX cildlərində öz əksini tapmışdır. Bununla da istifadəçilər lazımi məlu-

matları əldə etmək üçün çoxcildliyin bütün cildlərini axtarmaq məcburiyyətində qalmır, 

göstəricinin köməyi ilə tez bir zamanda axtarışı ―Müstəqilliyimiz əbədidir çoxcildliyi‖nin 

I-IX cildlərinin köməkçi göstəricisi vasitəsilə həyata keçirirlər.  

Göstəricidən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə məlumatların yerləşdiyi cildlər qara 

hərflərlə göstərilmiş, onların qarşısında isə səhifələr qeyd olunmuşdur. Göstəriciyə əsasən 

müəyyən etmək olar ki, ―Yeni Azərbaycan‖ partiyası ilə əlaqədar materiallar çoxcildliyin 

8-ci cildində 331, 341, 447, 457-ci səhifələrində öz əksini tapmışdır. Ulu öndərimizin 

Azərbaycan Xalq Cumhiriyyəti ilə bağlı olan fikirləri isə çoxcildliyin I; II; V; və VI cildlə-

rində öz əksini tapmışdır.  

―Mövzu‖ göstəricisi bölməsində adından da bəlli olduğu kimi, müəyyən mövzularla 

əlaqədar olan və çoxcildlikdə yer almış materiallar haqqında məlumat verilmişdir.  

Bu bölmədə Heydər Əliyevin Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri, Azərbaycan-Tür-

kiyə əməkdaşlığı, Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlıq şurası haqqında olan çıxışları barədə 

materiallar da verilmişdir. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin, qardaşlığının nə dərə-

cədə inkişaf etdiyini, ümummilli liderimizin bu qardaşlığa verdiyi qiyməti görmək üçün 

göstəricidəki qeydləri nəzərdən keçirmək kifayətdir.  

Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin hörmətli prezidentimiz Heydər Əliyev üçün nə 

qədər önəmli olduğunu göstərən çıxışlardan biri 1993-cü il, oktyabrın 26-sında Bakıda 

keçirilmiş ―Türkiyə Cumhuriyyəti-70‖ adlı elmi praktiki konfransdakı nitqidir. Həmin 

çıxışda ümumilli lider Türk Xalq Cumhuriyyətinin yaranmasının 70 illiyinin təkcə Türki-

yənin deyil, eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqının bayramı olduğunu bu sözlər ilə ifadə 

edir: ―Soykökümüz, adət və ənənələrimizin, bir çox müqəddəs mənəvi sərvətlərimizin 
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ayrılmaz tellərlə bir-birinə bağlı olduğu türk xalqının bu böyük bayramı eyni zamanda 

Azərbaycan üçün də əziz gündür.‖(3,c.I,s.141)  

Həmin bu nitq ―Müstəqilliyimiz əbədidir‖ çoxcildliyinin I cildində 141-ci səhifəsində 

qeyd olunmuşdur. Prezident Heydər Əliyev eyni zamanda Türkiyənin Respublika elan 

edilməsinin 70 illiyi münasibətilə Türkiyə prezidenti S. Dəmirələ ünvanladığı məktubda 

Azərbaycan xalqının qəlbindəki Türkiyə sevgisini belə ifadə edir: ―Azərbaycanlıların 

qəlbində Türkiyənin xüsusi yeri var. Sizin müdrikliyiniz sayəsində Azərbaycan və Türkiyə 

daha da yaxın olacaq, daha da doğmalaşacaqdır.‖ (28 oktyabr 1993-cü il) (3,c.I,s.143)
 

Bu məktub isə ―Müstəqilliyimiz əbədidir‖ çoxcildliyinin I cildinin 143-cü səhifə-

sində əksini tapmışdır. Istifadəçilər üçün təkcə Türkiyə ilə deyil, bütün dünya ölkələri ilə 

bağlı ölkəmizin münasibətlərini Heydər Əliyev cənablarının çıxışlarını və fikirlərini 

öyrənmək baxımından bu göstərici böyük əhəmiyyətə malikdir.  

Ümumilikdə digər xarici ölkələrlə Azərbaycan münasibətlərini izləmək baxımından 

―Müstəqilliyimiz əbədidir‖ çoxcildliyinin I-X cildlərinin köməkçi göstəricisində yer alan 

―Coğrafi adlar‖ göstəricisi də böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, burada təkcə ümum-

milli lider Heydər Əliyevin dünyanın bir sıra ölkələri ilə əlaqədar deyil, eyni zamanda 

Azərbaycanın bir-birindən gözəl guşələri, rayonları, kəndlərində olan çıxışları, həmçinin 

onlar haqqında olan düşüncələri əks olunmuşdur. Göstəricinin bu bölməsinə nəzər saldıqda 

bəlli olur ki, Heydər Əliyev cənablarının Nardaran kəndi haqqında olan fikirləri ―Müstəqil-

liyimiz əbədidir‖ çoxcildliyinin I cildinin 481-ci səhifəsində, Pirşağı haqqında olan fikirləri 

VI cildin 212-ci səhifəsində, Maştağa və Suraxanı kəndləri haqqındakı fikirləri isə müvafiq 

olaraq VI cildin 48-ci səhifəsində və II cildin 149, 151 və 156-cı səhifələrində yer almışdır. 

Çoxcildlikdə eyni zamanda Balaxanı (cV. s.400), Binə (c.I, s.414; s.546) Əmircan (c.III, 

s.50), Keşlə (c.III, s.407) Şüvəlan (c.I, s. 480) kəndləri haqqında məlumatlar da əks olun-

muşdur. Ümumilikdə Abşeron haqqında olan məlumatlar isə I (s.58), II (s.149; s.156 ), IV 

(s.382; 384; 385), VIII (s.373) və IX (s.130) cildlərdə yer almışdır. Bakı şəhəri haqqında 

olan məlumatları əldə etmək baxımından ―Coğrafi adlar‖ göstəricisi mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Bölməyə nəzər saldıqda aydın olur ki, ümumilli liderin Azərbaycanın coğrafiyası 

haqqında olan çıxışları çoxcildliyin I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; XIX-cu cildlərinin 

müvafiq səhifələrindən əldə etmək mümkündür. Onu da qeyd edək ki, coğrafiya elmi və 

digər təbiət elmləri sahəsində çalışan gənc alim və mütəxəssislərin xaricdə təhsil alması 

məhz cənab Heydər Əliyevin təşəbbüsləri nəticəsində baş tutmuşdur. Belə ki 1960-cı 

illərdə fizika, riyaziyyat kimya, astranomiya və s kimi elmlər üzrə ixtisaslı kadrlara ehtiyac 

vardı. Həmin ilin sonuna kimi yüzlərlə kadrın Rusiyanın müxtəlif ölkələrinə göndərilməsi 

ölkədə təbiət üzrə elmlərin inkişafına da təkan olmuşdur. 

Köməkçi göstəricinin ―Şəxsi adlar‖ bölməsində ulu öndərin Azərbaycanın inkişafı, 

tarixi və mədəniyyətində böyük rol oynayan mühüm şəxsiyyətlər haqqında fikirlərinin yer 

aldığı cildlər və onların səhifələri göstərilmişdir. Heydər Əliyev cənablarının prezident 

İlham Əliyev haqqında fikirlərilə maraqlanan oxucular köməkçi göstəricinin I (s.55), II 

(s.202), V (s.38) və VIII (s.338) cildlərdən məlumat ala bilərlər. 

Heydər Əliyev kitaba, kitabxanaya yüksək qiymət vermişdir. ―Müstəqilliyimiz əbədi-

dir‖ çoxcildliyinin I-IX cildlərinin köməkçi aparatına əsasən qeyd edə bilərik ki, ulu öndə-
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rin Axundova adına Milli Kitabxanada kitabxana, kitab haqqında olan fikirləri ―Müstəqilli-

yimiz əbədidir‖ çoxcildliyinin III və V cildlərində öz əksini tapmışdır.  

Çoxcildliyin III cildində ulu öndər Heydər Əliyevin Axundov adına Milli kitabxana-

da ―Vətənə, dövlətə, xalqa sədaqət andı‖ miniatür kitabının təqdimat sərgisində kitabxana 

haqqında bu fikirləri söyləmişdir: ―Kitabxana xalq, millət üçün müqəddəs bir yer, mənə-

viyyat, bilik, zəka mənbəyidir. Ona görə də kitabxanaya daimi hörmət xalqımızın 

mədəniyyətini nümayiş etdirən amillərdən biridir. Mən bu kitabxanaya dəfələrlə gəlmişəm. 

Amma bu gün kitabxananın astanasından keçərkən çox böyük hörmət və ehtiram hissi 

duyuram.‖ (3, c.III, s.473 ) 

Həmin çıxışında ümummilli liderimiz Azərbaycan kitabı haqqında belə demişdir. 

―Azərbaycanda kitab çapının tarixi böyükdür. Yaxın keçmişdə Azərbaycan Respublikası 

onun 400 illiyini qeyd etmişdir. Keçmiş dövrlərdə məzmununa və formasına görə müxtəlif, 

çox maraqlı nəfis kitablar buraxılmışdır. Bu nəşrlər dünyanın bir çox ölkələrində də 

Azərbaycanı təmsil edir, onun haqqında biliklər verir.‖ (3, c. III, s.473 ) 

Ümumilikdə qeyd etmək lazımdır ki, köməkçi göstərici çoxcildlikdən istifadəni asan-

laşdırmaq baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.  

Çoxcildlikdən istifadəni asanlaşdırmaq məqsədini daşıyan II göstərici də nəşr 

olunmuşdur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və M.F.Axundov adına Milli kitabxana-

nın birgə lahiyəsi olan bu göstərici 2010-cu ildə çapdan çıxmışdır. Göstərici 512 səhifədən 

ibarətdir və ―Müstəqilliyimiz əbədidir‖ çoxcildliyinin X və XXVIII cildlərindən oxucuların 

istifadəsini asanlaşdırmaq baxımından olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu göstəricidə 

də digərində olduğu kimi materiallar ―Qeydlər‖, ―Şəxsi‖ və ―Coğrafi‖ adlar bölməsində 

əlifba sırası ilə düzülmüşdür.  

―Qeydlər‖ bölməsində digər bölmələrdə (―Coğrafi adlar‖, ―Şəxsi adlar‖) verilən mə-

lumatların izahlı açıqlaması verilir. Qeydlər bölməsinə nəzər saldıqda aydın olur ki, çox-

cildlikdə N.Xəzri, N.Zeynalova, M.Gülgün, M.Füzuli, M.T.Sidqi, M.Dilbazi, Anar, Mə-

həmməd Peyğəmbər, A.Babayev kimi görkəmli şəxsiyyətlər haqqında olan məlumatlar 

çoxcildliyin müvafiq bölmələrində əks olunur. Lakin göstəricidə qeyd olunan şəxslərin və-

zifəsi çoxcildliyin nəşr edildiyi zamana müfaviq qeyd edilmişdir. Azərbaycan Respub-

likasının xarici ölkələr ilə münasibətlərini müəyyən etmək məqsədilə göstəricidəki ölkələr 

haqqında olan qeydlərə nəzər yetirmək kifayətdir. Göstəriciyə nəzər yetirdikdə aydın olur 

ki, Amerika Birləşmiş Ştatları haqqında ümummilli liderin çıxışları göstəricinin müvafiq 

cildlərinin (c. XI; XII; XVI; XIX; XX; XXI; XXII; XXIV; XXV; XXVII) müvafiq səhifə-

lərində əks olunmuşdur. Ancaq Moldova respublikası haqqında isə cəmi I cilddə- XXIV 

cildin 265 və 307-ci səhifələrində materiallar verilmişdir. 

Şəxsi adlar göstəricisində ümummilli liderin müxtəlif şəxsiyyətlər haqqında olan bir-

birindən dəyərli çıxışlarının yer aldığı cildlər haqqında olan məlumatlar oxuculara təqdim 

olunmuşdur. Bu bölmədə verilmiş məlumatlar H.Əliyevin dahi şəxsiyyətlər haqqında 

fikirlərini öyrənmək baxımından olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada həm xarici, 

həm də azəri sənətkarlar haqqında olan məlumatlar əlifba sırası ilə düzülmüşdür. 

Göstəriciyə əsasən müəyyən etmək olar ki, H.Əliyevin R.Rza haqqında çıxışları XIII; XV; 

XVII; XVIII; XIX; XXVI; XXVII; XXVIII cildlərdə, Nigar Rəfibəyli haqqında fikirləri 
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XIII; XV; XIX; XXV cildlərdə, yazıçı Anar haqqında düşüncələri isə XIII; XIV; XV; 

XVII; XIX; XXII; XXIII; XXV; XXVI; XXVIII cildlərdə verilmişdir. Göstəricinin XIII 

cildinin IX səhifəsində Azərbaycan yazıçılarının X qurultayı ərəfəsində yaşlı nəsildən olan 

görüşündən giriş sözü əksini tapmışdır. Ulu öndər Azərbaycan ədəbiyyatına olan sevgisini 

öz çıxışında belə əsaslandırmışdır: ―Mən düşünürəm ki, Azərbaycan xalqının müsbət 

keyfiyyətlərindən biri də odur ki, mədəniyyətə, ədəbiyyata daim diqqət göstərib və hörmət 

ediblər. Bilmirəm bəlkə səhv edirəm ancaq yazıçıya, şairə, mədəniyyət xadiminə bizim 

Azərbaycandakı kimi hörmət və ehtiram bəlkə də az yerlərdə tapılar. Bunun kökləri var, 

çünki bizim ədəbiyyatımız da, mədəniyyətimiz də zəngindir, ədəbiyyatımızı, mədəniyyə-

timizi və tariximizi zənginləşdirən dahi şəxsiyyətlərimiz də olubdur. Ona görə də xalq bu 

şəxsiyyətlərlə həmişə fəxr edərək, onların yaratdıqlarını həmişə sevə-sevə oxuyaraq mədə-

niyyətə, ədəbiyyata hörməti nəinki saxlayıb, hətta artırıbdır.‖(4,c.XIII,s.9)  

Hörmətli prezidentin çıxışından sonra Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri yazıçı 

Anar, Xalq şairi Qabil, yazıçı Əkrəm Əylisli, Respublika Mətbuat və İnformasiya Naziri 

yazıçı Elçinin dinlənilən çıxışları müvafiq dildə yer almışdır.  

Göstəricinin son bölməsi ―Coğrafi adlar‖ bölməsi adlanır. Bu bölmədə müxtəlif ölkə, 

şəhər, çaylar, dənizlər və müxtəlif coğrafi obyektlər haqqında olan materiallar əlifba sırası 

ilə düzülmüşdür. Beləliklə də ―Müstəqilliyimiz əbədidir‖ çoxcildliyinin X-XXVIII cildlə-

rində materiallar bu bölmədə toplanmış və oxuculara təqdim olunmuşdur. Bakı haqqında 

ulu öndərin fikirlərini, çıxışlarını əks etdirən materillar çoxcildliyin X cildindən XXVIII 

cildə qədər olan bütün cildlərdə əks olunmuşdur.   

Bildiyimiz kimi bütün dünyada məşhur olan Bakı-Ceyhan neft kəmərinin salınma-

sında ümummilli lider Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Onun böyük səyləri 

nəticəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri 1998-ci il oktyabrın 29-da Azərbaycan, Tür-

kiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan prezidentləri və ABŞ-ın Energetika naziri Bakı-

Tbilisi-Ceyhan marşrutunu müdafiə edən ―Ankara bəyənnaməsini imzalamışlar. Uzunluğu 

1695 km olan Bakı-Tblisi-Ceyhan neft kəməri 2006-cı ildə istifadəyə verilmişdir.
 
(5,s.40)  

Heydər Əliyevin bu məsələ ilə bağlı bütün çıxışları ―Müstəqilliyimiz əbədidir‖ çox-

cildliyininXX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXVII; XXVIII cildlərində yer 

almışdır. ―Xam neftin Azərbaycan respublikasi, Gürcüstan və Тürkiyə respublikasinin 

əraziləri ilə Baki–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə nəql edilməsinə dair 

Аzərbaycan respublikası, Gürcüstan və Türkiyə respublikasi arasında saziş‖in imzalanması 

mərasimindəki nitqində Heydər Əliyev qətiyyətlə bu fikri söyləmişdir: ―Mən bu gün böyük 

iftixar hissi keçirirəm. Ona görə ki, beş il bundan öncə, 1994-cü ilin sentyabr ayında 

Bakıda imzalanmış ―Əsrin müqaviləsi‖ adlı böyük neft müqaviləsinə, Хəzər dənizinin neft 

və qaz ehtiyatlarından müştərək istifadə etmək üçün yaranmış konsorsiumun tərkibinə 

Аzərbaycan, Аmerika Birləşmiş Ştatları, Аvropa ölkələri, Тürkiyə və Rusiya daxildirlər və 

bu müqavilənin imzalanmasından beş il keçəndən sonra həmin müqavilə imzalanarkən 

nəzərdə tutulmuş Bakı–Тbilisi–Ceyhan neft kəmərinin həyata keçirilməsi üçün artıq bu gün 

bu sənədlər imzalandı. Məlumdur ki, bu, asan iş deyildi. Bizim qarşımızda çox böyük 

çətinliklər var idi. ―Əsrin Müqaviləsi‖ni imzalayanda da biz böyük çətinliklərlə rastlaşdıq. 

Sonra da Bakı–Ceyhan neft kəmərini çəkmək üçün bizim qarşımızda çox böyük maneçi-
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liklər, əleyhimizə çıxanlar var idi. Ancaq biz öz iradəmizi itirmədik, başladığımız işi axıra 

çatdırdıq.‖ (3.c.XXIII,s.74)  

Ulu öndərin neft sənayesini və kimya elminin inkişafında göstərdiyi bütün bu səylər 

olduqca təqdirə laiqdir. Məhz onun bu səyləri sayəsindədir ki, hazırda ölkəmiz dünya 

ölkələri arasında laiqli yerini tapmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin təbiət elmləri ilə ya-

naşı ümumilikdə Azərbaycan elmi siyasəti, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən 

uğurla davam etdirilir.  

Nəticə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyevə həsr olunmuş 

―Müstəqilliyimiz əbədidir‖ çoxcildliyinə verilmiş köməkçi göstəricilər Heydər Əliyev 

irsini tədqiq edən elmi işçilər üçün, eyni zamanda onun irsini öyrənən yeni nəsil üçün 

böyük əhəmiyyətə malikdir, bütövlükdə cəmiyyətin biblioqrafik təminatında əvezedilməz 

biblioqrafik ehtiyatdır.  
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SEARCH OPPORTUNITIES OF THE VOLUMINOUS EDITION NAMED 

“MÜSTƏQILLIYIMIZ ƏBƏDIDIR”  WHICH WAS DEDICATED TO  

NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV AND HIS ROLE IN  

DEVELOPMENT OF LIBRARY SCIENCE 

 

Summary 

The article reflects the analysis of the subsidiary indicator named “Müstəqilliyimiz 

əbədidir” which was dedicated to Heydar Aliyev. The article informs people about the 

information security of that subsidiary indicator.  
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ĠNFORMASĠYA CƏMĠYYƏTĠNDƏ BĠBLĠOQRAFĠYA 

ĠġĠNĠN TƏġKĠLĠ VƏ VEBLĠOQRAFĠYALAR 

 

Açar sözlər: biblioqrafiya, veblioqrafiya, biblioqrafik vəsait, informasiya təminatı. 

 

Müasir informasiya erasının yaranması informasiyaya olan tələbatı və onun ödənilməsi 

işini keyfiyyət və operativlik baxımından daha əsaslı surətdə təşkilini zəruri edir. Belə ki, 

şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşmasında, informasiya tələbatının ödənilmə-

sində biblioqrafiyanın mühüm rolu vardır. Kitabxana-biblioqrafiya işi informasiya cəmiyyəti-

nin çoxşaxəli və sonsuz informasiya tələbatının ödənilməsində yeni və mürəkkəb mərhələyə 

qədəm qoyub. Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin informasiyaya olan ehtiyacını ödəməklə 

bütün elm sahələrinin mütəxəssislərinin və ümumilikdə cəmiyyətin tərəqqisini sürətləndirmiş 

oluruq.  

Müasir dövrümüzdə elmin və texniki tərəqqinin böyük vüsət alması, elmi tədqiqatların 

nəticələrinin cəmiyyət həyatına, praktikaya tətbiq edilməsi, texnologiyanın və texniki proses-

lərin sürətli inkişafı nəticəsində informasiya axınının artımı, köhnəlməsi və səpələnməsi həd-

siz dərəcədə çoxalmış, bu informasiya axınının işlənməsi, istehsal edilməsi və onun tələb olu-

nan istiqamətlərə yönəldilməsi insanların imkanları dairəsindən kənara çıxmışdır. (4, S.228) 

Onun üçün də biblioqrafik fəaliyyət bir yolgöstərici kimi, bütün bu informasiyanın işlənib, 

sistemləşdirilib istifadəçilərə çatdırılması sahəsində iş həyata keçirən mühüm fəaliyyət 

sahəsinə çevrilmişdir. 

İnformasiya təminatını ödəyən əsas sosial institutlardan biri də kitabxanalardır. Onların 

işinin müsbət nəticəsi cəmiyyətin və ayrı-ayrılıqda sosial qrupların lazımi informasiya ilə 

təmin edilməsi ilə ölçülür. İnformasiyanın işlənməsi və onların əsasında yeni informasiya 

mənbəsinin yaradılması və beləliklə fundamental və bütöv məlumatın çatdırılması qarşıya qo-

yulan əsas vəzifə olmalıdır. Sürətli informasiya axını ilə işləməyi bacarmaq, onu tələbatçılara 

effektiv şəkildə ötürmək biblioqrafiya işinin əsasını təşkil edir.  

Lazımınca və ya ümumiyyətlə işlənməyən sahəvi və şəxsi biblioqrafik vəsaitlər bu sahə-

lərdə olan informasiya boşluğunu qaçılmaz edir. Bu da müasir dövrlə ayaqlaşa bilməmək və 

ümumi axından geridə qalmağa gətirib çıxarır. Bu səbəbdən də müasir informasiya cəmiyyə-

tində sürətli informasiya axınının düzgün sistemləşdirilib çatdırılması vacibdir. ―Çap əsərləri-

nin informasiya dəyəri getdikcə artır. Bununla belə onun normal şəkildə fəaliyyət göstərmə-

sinə mane olan çətinliklər baş verir. Bu çətinliklərdən biri onun miqdar artımı ilə bağlıdır. Çap 

əsərlərinin fasiləsiz olaraq kəmiyyət və keyfiyyət artımı onlardan məqsədyönlü, səmərəli 

istifadə etməyi olduqca çətinləşdirir.‖ (3, S.10.) Sənəd kütləsinin artması, bu kütləyə İnternet 

kimi qlobal şəbəkənin də mənbələrinin qoşulması yüksək sürətlə və dayanmadan fəaliyyət 

göstərməyi biblioqrafiya işi sahəsində ən əsas vəzifəyə çevirir. Ona görə də birinci növbədə 
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mütləq informasiya ilə işləməyi bacaran, lazımi informasiyanı axtarmağa qadir olan, onu 

sistemləşdirə və onunla işləməyi asanlaşdıra bilən ixtisaslaşmış mütəxəssislərin yetişdirilməsi 

labüddür. Bundan əlavə fasiləsiz fəaliyyət və elmi yanaşma əlavə edilərək informasiyaya olan 

ehtiyacı ödəmək mümkündür.  

Эnformasiya tələbatэnэn keyfiyyəti onun hansэ informasiya resurslarэ ilə 

цdənilməsindən asэlэdэr. Əlbəttə ki, ilk nцvbədə onu deyək ki, heз bir kitabxana və ya 

elektron məlumat bazasэ цz tərkibində bьtьn potensial lazэmi informasiyanэ mьhafizə etmək 

iqtidarэnda deyil. Lakin maksimum юəkildə lazэm olan informasiyanэn baюqa 

mьəssisələrdən və elektron resurslardan əldə edilib təqdim edilməsi məqsədəuyрundur. Bunun 

ьзьn isə mьtəxəssisin dərin elmi biliklərə və informasiya ilə iюləmək bacarэрэna malik 

olmasэ əsas юərtdir. ―Ardэcэl, məqsədyцnlь və sistemli informasiya ьзьn lazэm olan 

sənədlərin əldə edilməsi və dəqiq seзilməsi indi daha da зətinləюir. Bunu təmin edən kцməkзi 

vasitəyə bцyьk ehtiyac var. Sənədlər və informasiya tələbatзэlarэ arasэnda bəюəriyyətin 

topladэрэ mцhtəюəm sənəd kьtləsindən daha mьtərəqqi və səmərəli istifadə olunmasэna təsir 

gцstərən belə vasitəзilərdən biri də biblioqrafiyadэr.‖ (3, S.11.) Bildiyimiz kimi biblioqrafiya 

əsasən, istifadəзilərə sənədlərin цzlərini yox, onlar haqqэnda informasiyanэ зatdэrэr. Lakin 

texniki tərəqqi nəticəsində elektron resurslarda – elektron məlumat bazalarэnda, elektron 

kataloqlarda, veblioqrafiyalarda və s.-də biblioqrafik məlumatэn mətni ilə də tanэю olmaq 

mьmkьn olan hala зevrilmiєdir.  

Beləliklə, mьəyyən mцvzu və юəxs haqqэnda biblioqrafik təsvirlərin mьtəюəkkil toplu-

sunu əks etdirən və istifadəзilərin ixtiyarэna verilən bilbioqrafik vəsaitlər vasitəsilə 

informasiya cəmiyyətinin biblioqrafiya iєinin təєkilinin bir formasэ həyata keзirilmiю olur. 

Respublikamэzda kitabxana-informasiya iєini həyata keзirən yetəri qədər mьəssisə fəaliyyət 

gцstərir. Bu mьəssisələrdən biri də M.F.Axundov adэna Azərbaycan milli kitabxanasэdэr. 

Kitabxana bu sahədə bцyьk və səmərəli fəaliyyət gцstərir. Ümumiyyətlə, Milli kitabxanada 

biblioqrafiya işinin müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən: ―Çap məhsullarının qeydiyyatı və 

milli biblioqrafiya‖, ―Sorğu-informasiya xidməti‖, ―Analitik-elektron məlumat bazasının 

yaradılması‖, ―Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya‖, ―Elektron kataloqun formalaşdırılması‖ 

şöbələri fəaliyyət göstərir ki, bunlar da, biblioqrafiya işinin təşkilində müxtəlif istiqamətlərdə 

mühüm işlər aparır. Onların biblioqrafik fəaliyyətinin istiqamətləri əldə edilən nəticənin də 

çoxşaxəli olmasına gətirib çıxarır. İnformasiya tələbatçılarının sorğularının ödənilməsi burada 

tam şəkildə təmin olunur. Adlarını çəkdiyimiz hər şöbə və istiqamət haqqında əlavə olaraq 

geniş şəkildə söhbət açmaq və tədqiqat işi aparmaq olar.  

Milli kitabxananın nəşriyyat fəaliyyəti olduqca səmərəli və keyfiyyət baxımından qə-

naətbəxşdir. Kitabxana biblioqrafik informasiya mənbələri yaradır və nəşr etdirir. Bu dəyərli 

nəşrlər Azərbaycan biblioqrafiyasının inkişafında əsas istiqamətlərdən birini təşkil edir. Tarixi 

ənənələrinə sadiq qalaraq müasir dövrün bütün tələblərinə cavab verən biblioqrafik nəşrlər 

oxuculara təqdim edilir. ―Əməkdaюlarэmэz tərəfindən Milli Kitabxananэn ―Azərbaycanэn 

gцrkəmli юəxsiyyətləri‖ seriyasэndan ―Mir Cəlal‖, ―Aюэq Ələsgər – 190‖, ―Mьslьm 

Maqomayev‖, ―M.F.Axundov – 200‖, ―Elзin Əfəndiyev‖, o cьmlədən ―Nizami Gəncəvi‖, 

―Mirzə Ələkbər Sabir -150‖, ―Musiqidə keзən цmьr - Эmruz Əfəndiyeva‖, ―Sabit Rəhman – 

100‖, ―Azərbaycanэn gцrkəmli teatr və kino xadimi Ədil Эsgəndərov‖ adlэ юəxsi 
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gцstəricilər, həmзinin ―Azərbaycanda aviasiya tarixi‖ (2 dildə, 2 kitabda), ―Azərbaycan 

xalзasэ‖, ―Heydər Əliyev Fondu - 5 il‖, ―Azərbaycan ekologiyasэ 10 ildə‖, ―Azərbaycan 

Respublikasэ regionlarэnэn sosial-iqtisadi inkiюafэ‖ (2 cilddə), ―Bakэ və ətraf qəsəbələrin 

sosial-iqtisadi inkiюafэ‖, ―Heydər Əliyev adэna Bakэ-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri‖, 

―Azərbaycan aviatorlarэ Bцyьk Vətən mьharibəsində‖, ―Beynəlxalq terrorizm və onun 

Azərbaycana mənfi təsiri‖, ―M.F.Axundov adэna Milli Kitabxana - 90‖ adlэ elmi-kцməkзi 

biblioqrafiyalarэ,... зap olunmuю, eyni zamanda həmin gцstəricilərin elektron variantэ 

kitabxananэn saytэnda ―Kitabxanamэzэn nəюrləri‖ bцlməsində yerləєdirilmiюdir.‖ (1, S.65.) 

Azərbaycanэn musiqi xadimlərindən ―Ьzeyir Hacэbəyli‖, ―Mьslьm Maqomayev‖, ―Fikrət 

Əmirov‖, ―Qara Qarayev‖, ―Cahangir Cahangirov‖, ―Niyazi‖, rəssamlardan ―Tahir Salahov‖, 

―Səttar Bəhlulzadə‖ və b. haqqэnda biblioqrafiyalar da iюlənib hazэrlanmэюdэr.  

Yuxarэda adlarэ зəkilən biblioqrafiyalarэn hər biri haqqэnda xьsusi olaraq danэюmaq 

olar. Onlarэn hər biri цzьnəməxsus tərtib metodikasэ, spesifik formasэ ilə bir-birindən 

seзilirlər. Burada nəinki bibioqrafik informasiya verilir, eləcə də mцvzu aid əlavə materiallar 

da oxucuya зatdэrэlэr. Onu da demək lazэmdэr ki, kitabxanaюьnaslэq elminin tədqiqat 

obyektlərindən biri kimi bu biblioqrafik vəsaitlər haqqэnda elmi məqalələr yazэlэr, onlar 

təhlil edilir və alimlər tərəfindən yьksək qiymətləndirilirlər.  

1999-cu ildə qüvvəyə minmiş ―Kitabxana işi haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının 

Qanunu ilə ölkə ərazisində dərc olunan çap məhsullarının dövlət uçotunu aparmaq və arxiv 

fondunu yaratmaq Milli Kitabxanaya həvalə olunduğundan Milli Kitabxana informasiya təmi-

natını tam şəkildə həyata keçirmək məqsədilə milli biblioqrafik nəşrlər sistemini bərpa etmiş 

və kitabxanada Çap məhsullarının qeydiyyatı və milli biblioqrafiya şöbəsi yaradılmışdır. İlk 

növbədə 2004-cü ildən etibarən respublika ərazisində dərc olunan çap məhsullarının retro-

spektiv və cari biblioqrafiyasının tərtibində və kitab nəşri statistikasının aparılmasında 

mühüm əhəmiyyət kəsb edən ümumi biblioqrafık vəsaitlərdən ―Birillik Azərbaycan kitabiy-

yatı‖nın çapı bərpa edilmişdir. Eyni zamanda kitabxana 2006-cı ildən yeni ədəbiyyatın cari 

biblioqrafık göstəricilərini də tərtib etməyə başlamışdır. ―Yeni kitablar‖ adlı annotasiyalı bib-

lioqrafik gostərici rübdə bir dəfə nəşr olunur və həmin dövr ərzində Milli Kitabxananın fond-

larına daxil olan bütün yeni ədəbiyyat haqqında informasiya orada öz əksini tapır. Vəsaitdə 

Azərbaycan, rus və digər xarici dillərdə olan bütün nəşrlər elm sahələri üzrə qruplaşdırılır, hər 

bir kitabın annotasiyası və harada yerləşdiyi haqqında məlumat verilir. (1, S.79) 

Kitabxanalar hazırki dövrdə iki növdə biblioqrafik vəsaitlər işləyib hazırlayırlar: mətn 

formasında və elektron formada. Mübahisəsiz demək olar ki, elektron variantda olan vəsaitlə-

rin istifadəçilərə və yerlərə çatdırılması daha effektiv şəkildə həyata keçir. Belə ki, məsafədən 

göstərilən biblioqrafik xidmət işi daha sürətlə ötürülə bilir. Bundan əlavə çap variantında 

əlavə edilməsi artıq mümkün olmayan materialı elektron formada mütəmadi olaraq yeniləmək 

və keyfiyyətcə zənginləşdirmək olur. Bu da informasiyanın fasiləsiz ötürülməsini təmin edir. 

Bundan əlavə yaradılan elektron məlumat bazalarının əhəmiyyəti də müasir kommunikasiya 

sistemində danılmazdır. Bu zəngin məlumat bazalarında mövzu haqqında hərtərəfli informa-

siya, üstəgəl görsəllik də əlavə olunmaqla, yəni əyani şəkildə əlavə edilən fotoşəkillər və 

video görüntülər informasiya tələbatçısına dəqiq, hərtərəfli və yerində, operativ şəkildə infor-

masiya vermək qüvvəsinə malikdir. Eləcə də biblioqrafik təsvirlərə əlavə edilmiş tam mətnlər 
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informasiya ötürülməsi işini inanılmaz dərəcədə sürətləndirir. Biblioqrafların və multimedia 

mütəxəssislərinin birgə fəaliyyəti nəticəsində yaradılan bu elektron biblioqrafiya resursları 

müasir dövrdə biblioqrafiya işinin təşkilində mühüm vasitələrdən biridir. Hazırki gəncliyin 

əsasən İnternet vasitəsilə informasiya əldə etməyə öyrəncəli olduğu bir vaxtda bu elektron 

məlumat bazalarının tərtibi qarşıya qoyulan vəzifələrdən biridir. (10, С.110-114) Kitabxana-

nın informasiya resursları, biblioqrafik komponentdən əlavə, faktoqrafik, tammətnli lokal və 

məsafədən əldə edilən verilənlər bazası ilə, müxtəlif İnternet-resurslarla zənginləşir. (11, 

S.113-115)  

Belə elektron məlumat bazalarına misal olaraq: ―Heydər Əliyev – mədəniyyətimizin 

hamisi‖, ―Xocalı soyqırımı‖, ―31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı günü‖, ―Nizami Gəncəvi – 

870‖, ―Üzeyir Hacıbəyli müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operanın 

banisi‖, ―Mir Cəlal irsi‖, ―Fikrət Əmirov – 90‖, ―Azərbaycan milli teatrı – 140‖, ―Qara Qara-

yev – notlarda döyünən ürək‖, ―Qobustan‖, ―Kitabxanaya həsr olunmuş ömür - Abuzər 

Xələfov – 80‖ və b. elektron məlumat bazalarını göstərə bilərik.   

İstifadəçilərin informasiya sorğularının təmin edilməsi məqsədilə İnternet informasiya 

resurslarından istifadə edilməsi – müasir kitabxanaların aktual məsələlərindən biridir. Bunun 

üçün də təcrübəyə ―veblioqrafiyalar‖ daxil olmağa başladı. İlk dəfə ―veblioqrafiya‖ termini 

Amerika kitabxanaçıları tərəfindən 1990-cı ildə ―Nyu-York Tayms‖ qəzetində istifadə edil-

mişdir. Avropa mətbuatında bu terminə bir qədər sonra – ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarında, 

Rusiya və Ukrayna mətbuatında isə 2000-ci illərdən başlayaraq rast gəlinir. Veblioqrafiya – 

saytların siyahısı, ən lazımlı saytlarla istifadəçini tanış etmək məqsədilə dəqiq surətdə 

seçilmiş və müəyyən qaydada sistemləşdirilmiş informasiyadır. Veblioqrafik vəsaitlər – bib-

lioqrafik vəsaitlərin xüsusi növü olub, qlobal şəbəkənin kommunikasiya kanallarının istifadəsi 

mümkün olan elektron resurslarını özündə əks etdirir (veb-resursları). Belə vəsaitlər – mühüm 

axtarış mənbələridir. Lazım olan veb saytların araşdırılıb tapılması, onların ünvanlarının 

dəqiqliyi, professional şəkildə mövzunu tədqiq üçün və başqa bu kimi səbəbdən kitabxanaçı-

biblioqraflar veblioqrafiyalar işləyib hazırlamalıdırlar. Axtarışın keyfiyyətli nəticəsini əldə 

etmək üçün kitabxanaçı tərəfindən tövsiyə olunan, inanılmış və rəsmi saytlardan istifadə 

edilməli, mənbə ən aktual informasiyanı özündə əks etdirməlidir.  

Bu gün əminliklə deyə bilərik ki, virtual biblioqrafiya artıq kitabxanaların mühüm iş 

istiqamətlərindən birinə çevrilib. Virtual texnologiyaların informasiya işində istifadəsi kitab-

xana istifadəçilərinə aktual və operativ informasiyanın əldə edilməsində sərhədsiz imkanlar 

verir. İnternet qlobal şəbəkəsindəki materiallardan istifadə olunması həm labüddür, həm də 

bir qədər çətinlik yaradır. Bu vəsaitlər istər çap, istərsə elektron formada ola bilər.  

Biblioqrafiyanın müasir texniki vasitələrlə yaradılması və təşkili sistemində araşdırma-

lar aparan tədqiqatçıların fikrincə onun əsas funksiyalarının təqdim edilməsi və reallaşdırıl-

ması prosesi dəyişilsə də, biblioqrafik informasiya xidmətinin məğzi dəyişilməz olaraq qalır.  

Biblioqrafik fəaliyyətin məqsədi informasiya sədlərinin aşılması, sənəd kommunikasi-

yaları sistemində sənədlərin hərəkət sisteminin və onlar haqqında məlumatların qaydaya salın-

ması, spesifik biblioqrafik metodlarla sənəd və informasiya tələbatçıları arasında müvafiq uy-

ğunlaşrmanın təmin edilməsidir.  
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İnformasiya cəmiyyətində biblioqrafiya işinin təşkili üçün ilk növbədə informasiya mə-

dəniyyətinə malik olmaq lazımdır. Bunun üçün informasiya ilə savadlı və məqsədyönlü işlə-

məyi bacarmaq, onun yaradılmasında, yenidən işlənməsində, ötürülməsində və ödənilməsində 

yeni informasiya texnologiyalarından, müasir metodlarından istifadə etmək qabiliyyətləri 

günü-gündən inkişaf etdirilməlidir. Biblioqrafik fəaliyyət bu gün öz üzərində informasiya tex-

nologiyalarının böyük təsirini hiss edir və bu təsir altında intensiv surətdə dəyişilir. Biblioqra-

fik proseslərin avtomatlaşdırılması biblioqrafların əməyini daha da çətinləşdirmişdir.  

Ölkənin inkişaf səviyyəsi onun informasiyalaşdırılmasının səviyyəsindən çox asılıdır. 

Bu onun çiçəklənməsini və rəqabətqabiliyyətinin yüksəlməsini təmin edir. Bu informasiyanın 

düzgün toplanması, sistem halına salınması, ondan istifadənin asanlaşdırılması isə bir başa 

biblioqrafların öhdəsinə düşən vəzifədir. Cəmiyyətin biblioqrafiyaya olan təminatının düzgün 

və operativ ödənilməsi üçün mütəxəssislər durmadan öz üzərlərində çalışmalı, təcrübə müba-

dilələri aparmalı, yeni-yeni biblioqrafik məhsullar ortaya qoymalıdırlar.  

Hazırki dövrdə biblioqrafik fəaliyyət artıq yeni metodlarla iş üsulunu xeyli dəyişmişdir. 

Lakin buna baxmayaraq istər nəşr formasında, istərsə də elektron formada olmasına bax-

mayaraq bu sahənin əhəmiyyəti və vacibliyi danılmaz fakt olaraq qalır.  
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Summary 

As a sphere of science and activity, the ways of organizing bibliography in information 

society, new types and forms of bibliographic activiy have been investigated in the article. 

The theme is explored on the examples of bibliographic resources published in the National 

Library and electron bibliographic resources. 
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OXUCULARIN ĠNFORMASĠYA TƏMĠNATINDA AZƏRBAYCAN MĠLLĠ 

KĠTABXANASININ CARĠ BĠBLĠOQRAFĠK NƏġRLƏRĠNĠN ROLU 

 

Məqalədə Azərbaycan Milli Kitabxanasının biblioqrafik informasiya fəaliyyətinin 

mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edən biblioqrafik vəsaitlərin tərtibi və nəşrinin həyata 

keçirilməsi haqqında məlumat verilmiş, bu biblioqrafik göstəricilərin istifadəçilərin informa-

siya tələbatının ödənilməsi sahəsindəki əhəmiyyətindən bəhs edilmişdir. Milli Kitabxananın 

sənədlərin biblioqrafiyalaşdırılması, ölkənin biblioqrafik vəsaitlər sisteminin formalaşması 

sahəsindəki geniş, əhatəli və səmərəli fəaliyyəti işıqlandırılmışdır. 

Açar sözlər: Milli Kitabxana, cari biblioqrafiya, biblioqrafik vəsaitlər, milli biblioqra-

fiya. 

 

Kitab nəsillərin nəsillərə mənəvi vəsiyyətidir. Bəşəriyyətin bütün həyatı kitabda əksini 

tapmışdır. Kitabxanalar tarix boyu bu zəngin mənəvi-tarixi abidənin mühafizəçisi olmuşdur. 

Bu gün ölkənin ən nəhəng və ən zəngin kitabsaxlayıcısı olan Azərbaycan Milli Kitabxanası 

informasiya sahəsində, mədəni irsin mühafizəsində, maarifçilik ideyalarının və mədəni-

intellektual səviyyənin formalaşması istiqamətində mühüm işlər görən çoxfunksiyalı müəssisə 

rolunu oynayır.  

Azərbaycan Milli Kitabxanasının biblioqrafik informasiya fəaliyyətinin mühüm istiqa-

mətlərindən birini biblioqrafik vəsaitlərin tərtibi və nəşrinin həyata keçirilməsi təşkil edir. Bu 

biblioqrafik göstəricilər müxtəlif mövzuları əhatə etməklə istifadəçilərin informasiya tələba-

tının ödənilməsi məqsədi ilə yaradılır. Milli Kitabxana sənədlərin biblioqrafiyalaşdırılması, 

ölkənin biblioqrafik vəsaitlər sisteminin formalaşması sahəsində geniş, əhatəli sahəsində sə-

mərəli fəaliyyət göstərir. 

Tarixi-xrоnоlоji və nəşriyyat tarixi baxımından özündə çоx qiymətli məlumatları əкs еt-

dirən bu vəsaitlər ayrı-ayrı еlm sahələri üzrə еlmi tədqiqatların və araşdırmaların aparılmasın-

da əvəzsiz rоl оynayırlar. Digər tərəfdən müasir dövrdə оxucuların rəngarəng sоrğularının 

ödənilməsində milli bibliоqrafiya vəsaitlərinin əhəmiyyəti çоx böyüкdür. Məhz ölкə ərazisin-

də dərc оlunan bütün çap məhsullarını tоplu şəкildə özündə əкs еtdirən milli bibliоqrafiya və-

saitləri оxucuların, mütəxəssislərin, alimlərin, ziyalıların və nəhayət кitabxanaçıların daha çоx 

müraciət еtdiкləri məlumat nəşrlərindəndir.  

Cari biblioqrafiya yeni meydana gələn sənədlər haqqında ardıcıl məlumat vermək funk-

siyasını yerinə yetirir, tələbatçılara öz sahələrində sənəd axınını daim izləmək və bu axında 

hərtərəfli istiqamətlənmək imkanı yaradır. Bu xüsusiyyəti cari biblioqrafik informasiyanın 

dolğunluq və operativliyinə, sənədin meydana gəlməsi ilə informasiyanın çatdırılması arasın-
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dakı fasilənin minimuma endirilməsinə səy göstərilməsini tələb edir. Cari biblioqrafik infor-

masiya mənbələrinin yaradılması və tələbatçıya çatdırılmasının dövriliyi məsələsi böyük 

əhəmiyyətə malikdir. Milli Kitabxana 2006-cı ildən öz fonduna daxil olan yeni ədəbiyyatın 

cari biblioqrafik göstəricilərini tərtib etməyə başlamışdır. Bu cari informasiya göstəricisini 

hazırlamaqda məqsəd oxucu və mütəxəssisləri Milli Kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyatla 

tanış etməkdir. ―Yeni kitablar‖ adlı annotasiyalı biblioqrafik informasiya göstəricisi əvvəllər 

yarımillik idi, ildə iki nömrəsi buraxılırdı. Lakin kitablar çox olduğuna görə 2007-ci ildən 

etibarən bu biblioqrafik vəsait rüblük hazırlanır və həmin dövr ərzində Milli Kitabxananın 

fondlarına daxil olan bütün yeni ədəbiyyat orada öz əksini tapır. Burada Azərbaycan, rus və 

digər xarici dillərdə olan bütün nəşrlər əhatə olunur. Materiallar bölmələrin daxilində elm 

sahələri üzrə qruplaşdırılır və oxucuların istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə hər bir kitabın 

şifrələri də verilir. Hər bölmə daxilində əvvəlcə Azərbaycan dilində, daha sonra isə rus və 

digər xarici dillərdə olan ədəbiyyat verilmiş, onların düzülüşündə əlifba prinsipi əsas götürül-

müşdür. Burada hər bir əsərə qısa məlumat annotasiyası da verilmişdir.  

Ümumi xarakterli cari informasiya bülleteni ilə yanaşı, kitabxana sahəvi cari göstərici 

də çap etdirir. 1976-cı ildən ―Mədəniyyət və incəsənət haqqında yeni ədəbiyyat‖ adı ilə 2 ayda 

bir dəfə 4 çap vərəqi həcmində 500 nüsxə nəşr edilən bu dövri cari orqan 1982-ci ildən ―Azər-

baycan mədəniyyəti və incəsənəti haqqında yeni ədəbiyyat‖ adı ilə çap olunur. Lakin maliyyə 

problemləri ilə əlaqədar neçə illərdən bəri bu vəsaitin nəşri dayandırılmışdır. Avtomatlaşdırıl-

mış sistem tətbiq olunduqdan sonra həmin vəsait ―Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında 

yeni ədəbiyyat‖ adı ilə yenidən aylıq cari biblioqrafik informasiya göstəricisi kimi nəşr olun-

mağa başlayır. Əvvəlki cari informasiya göstəricisindən fərqli olaraq, burada ―Mədəniyyət‖ 

və ―İncəsənət‖ bölmələrindən başqa müstəqil ―Turizm‖ bölməsi də verilirdi. Mütəxəssislərin 

çoxsaylı xahişləri və müraciətləri nəzərə alınaraq, 2015-ci ilin fevral ayından etibarən gös-

təriciyə ―Bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq‖ bölməsi də əlavə olunmuşdur. Buna görə və-

saitin adı dəyişdirilərək ―Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünas-

lıq‖ adlandırılmışdır. Bu vəsaiti nəşr etməkdə məqsəd Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 

rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərin-

də Milli Kitabxanaya daxil olan yeni kitablar, bəzi jurnal və qəzet səhifələrində dərc olunmuş 

məqalələr haqqında operativ məlumat verməkdir. Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan 

mövzu üzrə kitabların şifrələri də verilir. Hazırda bu vəsaitdə əhatə olunan materialların tam 

elektron mətnləri kitabxananın saytında müvafiq bölmədə yerləşdirilmişdir.  

1960-cı ildən Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası tərəfindən nəşr edilən ―Birillik Azər-

baycan Kitabiyyatı‖ il ərzində dilindən, mövzusundan, janrından asılı olmayaraq respublikada 

nəşr edilmiş bütün kitablar barəsində tam biblioqrafik məlumat verir. Müxtəlif təşkilati və 

maliyyə çətinliklərinə görə 1986-cı ildən etibarən bu vəsaitin nəşri dayanmışdır. 2004-cü ildə 

M.F.Axundоv adına Dövlət Kitabxanasına ―Milli Kitabxana‖ statusu vеrildikdən sоnra milli 

bibliоqrafiya vəsaitlərinin nəşri işi yеnidən gündəmə gəldi və həmin ilin iyununda 1990-cı ilə 

aid ilk buraxılış uzun fasilədən sоnra işıq üzü gördü. ―Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı‖ 

Azərbaycan Milli Kitabxanasının təcrübəli mütəxəssisləri tərəfindən çapa hazırlanmışdır. İlk 

buraxılışlar 1990 və 1991-ci illərdə respublikamızda nəşr olunan kitablar və kitabçalar haq-

qında məlumatları əhatə etmişdir. Bu vəsaitin çapa hazırlanması işində Milli Еlmlər Akadеmi-
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yasının Mərkəzi Еlmi Kitabxanasının, BDU-nun Еlmi Kitabxanasının, İqtisad Univеrsitеtinin, 

Tibb Univеrsitеtinin Elmi Kitabxanalarının və bir sıra univеrsitеtlərin kitabxanalarının mütə-

xəssisləri də yaxından iştirak еdirlər. ―Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı‖nda olan yardımçı 

göstəricilər və statistik məlumatlar respublikada nəşr edilən kitab məhsulunun tərkibi barədə 

müxtəlif aspektli informasiya əldə etməyə imkan yaradır. Toplanmış material elm və fəaliyyət 

sahələri üzrə dövlət biblioqrafiyası orqanlarında istifadə edilən təsnifat əsasında qruplaşdırılır.  

Kitabiyyatda biblioqrafik təsvirlər 2003-cü ildə qəbul edilmiş QOST 7.1-2003 ―Biblio-

qrafik yazı. Biblioqrafik təsvir. Ümumi tələbat və tərtibat qaydaları‖ əsasında tərtib edilmiş-

dir. Toplanmış material elm və fəaliyyət sahələri üzrə dövlət biblioqrafiyası orqanlarında is-

tifadə edilən təsnifat əsasında qruplaşdırılmışdır. Burada məcburi ünsürlərlə yanaşı, fakultativ 

ünsürlər də öz əksini tapır.  

Bölmələr daxilində əvvəlcə Azərbaycan, sonra isə rus dilində olan materiallar verilmiş-

dir. Hər bir bölmə və yarımbölmə daxilində əlifba prinsipi gözlənilmişdir. Vəsaitin sonunda 

oxucuların ondan istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə köməkçi aparat kimi həm Azərbaycan, 

həm də rus dillərində ―Müəlliflərin əlifba göstəricisi‖ və ―Sərlövhələrin əlifba göstəricisi‖ 

tərtib olunmuşdur. Birinci köməkçi göstərici müəllif üzrə axtarışa köməklik göstərirsə, 

ikincisi illikdə sərlövhə üzrə təsvir olunmuş əsərlərin axtarışını asanlaşdırır. 

İctimai istiqamətinə görə bu vəsait ümumi, funksional-məqsəd və xronoloji əlamətə 

görə retrospektiv, biblioqrafiyalaşdırma obyektinin məzmun əlamətinə görə isə universal gös-

təricidir. Onun tərtibində əsas meyar kimi bir il ərzində respublikamızda kitab və kitabça 

halında nəşr olunmuş əsərlər götürülmüşdür.  

Bu vəsaitlərin nəşrində məqsəd informasiya tələbatçılarını həm dünya, həm ölkə, həm 

də ayrıca Azərbaycan Milli Kitabxanasının fondunda mühafizə edilən hər növ materiallarla 

tanış etmək, lazım olan informasiyanın həm məsafədən, həm də kitabxana daxilində əldə edil-

məsinə kömək etməkdir. Kitabxananın saytında yerləşən ―Kitabxanamızın nəşrləri‖ bölmə-

sində bu biblioqrafik vəsaitlərin tam mətnlərindən elektron formada istifadə etmək mümkün-

dür. Kitabxananın əməkdaşlarının əməyinin nəticəsi kimi ərsəyə gələn bu vəsaitlər milli 

biblioqrafiyanın formalaşması və inkişafında əvəzsiz rol oynayır. 
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National Library in the formation of the system of bibliographical aids. 

Key words: National Library, current bibliography, bibliographic material, national 

bibliography. 



Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

Azərbaycan Milli Kitabxanası 

 

 

- 253 – 
 

Təranə Saleh qızı Rüstəmova 

AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxana, baş biblioqraf  

AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, doktorant 

terane.mirzeyeva.rustemova@gmail.com 

 

 

AZƏRBAYCAN BĠBLĠOQRAFĠYAġÜNASLIĞINDA  

YENĠ TENDENSĠYALAR 

 

Açar sözlər: biblioqrafiya, Azərbaycan elektron biblioqrafiyası, elektron biblioqrafiyaş-

ladırma, elektron vəsaitlər, elektron vasitələr. 

 

 Müasir dövrdə Azərbaycanda bir sıra sahələrdə olan innovativ yanaşmalar elm sahələ-

rinə də öz müsbət təsirini göstərməkdədir. Belə ki, Azərbaycan biblioqrafiyaşünaslığında artıq 

yeni tendensiyalar: elektron biblioqrafiyaşladırma, informasiya axtarış imkanlarının elektron 

vəsaitlər (e-kitab, e-jurnal, e-qəzet) və vasitələrlə (multi-media, audio-vizual) həyata keçiril-

məsi və s. proseslər reallaşmaqdadır. 

Hazırda bu tendensiyalar içərisində Azərbaycan Elektron Biblioqrafiyasının (AEB) 

yaradılması Azərbaycan biblioqrafiyaşünaslığında həllini gözləyən məsələlərdən biridir. Bu 

problemin həll edilməsi bütün elmi və əməli fəaliyyət istiqamətlərinə xüsusi tövhə verəcəkdir.  

Azərbaycanda Elektron Biblioqrafiyanın yaradılması aşağıdakı amillərdən asılıdır: 

- Mərkəzləşdirilimiş vahid ―Azərbaycan Elektron Biblioqrafiyası‖ adlı rəsmi portal-

saytın hazırlanaraq istifadəyə verilməsi; 

- Bütün elm sahələrinə dair ənənəvi və elektron informasiya mənbələrinin adı çəkilən 

sayta yerləşdirilməsi; 

- Ayrı-ayrılıqda hər bir elm sahəsinin öz elektron biblioqrafiyasının hazırlanması və hə-

min elm sahəsinin adına müvafiq saytda yerləşdirilməsi. Məsələn, ―Azərbaycan tarixi.com‖. 

Elektron biblioqrafiya, ―Azərbaycan nefti.com‖. Elektron biblioqrafiya, ―Azərbaycan səhiy-

yəsi.com‖. Elektron biblioqrafiya və s. 

- Azərbaycan Elektron Biblioqrafiyasının və Biblioqrafik Elektron Resursların (BER) 

yaradılmasının çoxşaxəli və geniş məsələ olduğunu nəzərə alsaq, bu işin həyata keçirilməsinə 

dair Dövlət Proqramının hazırlanması; 

- Və yaxud qeyd edilən aktual problemin daha tez və yüksək peşəkarlıqla reallaşması 

üçün ―Kitabxana İşi Haqqında‖ Dövlət Qanununa bəzi əlavə və dəyişikliklərin edilməsi; 

- Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün yerli və xarici saytların elektron biblioqrafiyası 

haqqında məlumatların hazırlanması və s. 

Qarşıya qoyulan məqsədə (AEB və BER) qısa zaman ərzində nail olmaq və Azərbaycan 

elminin, xüsusilə də müasir Azərbaycan biblioqrafiyaşünaslığının inkişaf etdirilərək geniş 

miqyasda beynəlxalq auditoriyaya çıxarılması ön planda duran obyektə çevrilməlidir. 

 Nəticə etibarilə klassik Azərbaycan biblioqrafiyası yeni dönəmdə Elektron Biblioqra-

fiya ilə əvəz olunacaqdır. Bu da öz növbəsində informasiya tələbatçılarının, kitabxana-infor-

masiya mütəxəssislərinin işini elektron-biblioqrafik xidmət sayəsində xeyli asanlaşdıracaqdır. 
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The article have been noted creation actuality Azerbaijan Electronic Bibliography and 
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“QARABAĞ” GÖSTƏRĠCĠSĠ DĠYARġÜNASLIQ ÜZRƏ BĠBLĠOQRAFĠK 

RESURSUN TƏRKĠB HĠSSƏSĠ KĠMĠ 

 

Açar sözlər: diyarşünaslıq biblioqrafiyası, Qarabağ, məzmun əlaməti, ictimai istiqamət, 

universal göstəricilər, Əlyazmalar İnstitutu.  

 

Məqalədə diyarşünaslıq biblioqrafiyasının məzmun xüsusiyyətləri araşdırılır, AMEA 

Füzuli adına Əlyazmalar institutu tərəfindən nəşrə hazırlanan ―Qarabağ‖ göstəricisinin quru-

luşu, axtarış imkanları və onun diyarşünaslıq üzrə biblioqrafik vəsaitlər sistemində yeri haq-

qında məlumat verilir.  

Müstəqil, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğunu həyata kecirdiyimiz müasir dövrdə 

xalqın öz tarixinə, mədəniyyətinə, maddi və mənəvi irsinə marağı daha da artmış, bu isə 

müvafiq biblioqrafik informasiyanın hazırlanıb istifadəçilərə çatdırılmasını zəruri tələbata 

çevirmişdir. Bu sahədə ölkəşünaslıq və diyarşünaslıq biblioqrafiyasının mühüm əhəmiyyəti 

vardır.  

Biblioqrafiyanın müxtəlif əlamətlərə görə təsnifləşdirilməsində diyarşünaslıq və ölkəşü-

naslıq biblioqrafiyası da mühüm yer tutur. Diyarşünaslıq və ölkəşünaslıq biblioqrafiyası anla-

yışlarının müəyyənləşdirilməsində məzmun-ərazi (yəni məzmun-forma) əlaməti əsas götürü-

lür. Birinci halda söhbət ölkə daxilində müəyyən yerlə, ikinci halda müəyyən ölkə ilə, dövlət-

lə əlaqədar məzmuna malik ədəbiyyatla biblioqrafik iş nəzərdə tutulur [3,s.11]. Belə ədəbiy-

yat diyarın və ölkənin tarixi, xalq təsərrüfatı, elmi, mədəniyyəti ilə bağlı ola bilər və bu nöq-

teyi-nəzərdən diyarşünaslıq və ölkəşünaslıq biblioqrafiyasının universal hesab etmək olar. La-

kin diyarşünaslıq və ölkəşünaslıq özləri əslində kompleks xarakterli xüsusi bilik sahələridir. 

Deməli bununla əlaqədar olan biblioqrafiya da sahəvidir. Bundan başqa, diyar və ya ölkənin 

məzmun etibarilə yalnız bir sahəsi, deyək ki, onların iqtisadiyyatı haqqında ədəbiyyatın bib-
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lioqrafik göstəricisi yaradılırsa, onda həmin diyarşünaslıq və ölkəşünaslıq biblioqrafik vəsaiti 

sırf sahəvi xarakter alır.  

Diyarşünaslıq və ölkəşünaslıq biblioqrafik vəsaitlər sistemi bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə 

olan yarımsistemlərin mürəkkəb məcmusunu əhatə edir. Onların təsnifləşdirilməsində müxtə-

lif parametrlərdən istifadə olunur. Bunlardan ən mühimi ictimai istiqamət, ictimai funksiyadır. 

Buna əsasən diyarşünaslıq biblioqrafik vəsaitləri elmi-köməkçi və tövsiyə yarımsistemlərinə 

ayrılır. Biblioqrafiyalaşdırma obyektinin məzmun əlamətinə görə bu vəsaitlər aşağıdakı 

yarımsistemlərə bölünür; universal və kompleks göstəricilər, sahəvi, mövzu, şəxsi biblioqrafik 

vəsaitlər və biblioqrafik lüğətlər. Bu yarımsistemlərin hər biri daxili quruluşuna görə sistem 

kimi çıxış edir.  

Müstəqillik illərində respublikamızda ölkəşünaslıq və diyarşünaslıq xarakterli müxtəlif 

biblioqrafik göstəricilər çap olunmuşdur.  

Diyar haqqında universal xarakterli göstəricilər oxucu istiqamətindən asılı olaraq iki 

istiqamətdə tərtib olunurlar:  

1. Diyar haqqında əsas ədəbiyyatı əhatə edən, diyarı dərindən öyrənən hazırlıqlı, peşə-

kar oxucular üçün nəzərdə tutulan vəsaitlər; 

2. Diyarı öyrənməyə başlayan qeyri-peşəkar oxuculara kömək məqsədilə tərtib olunan 

vəsaitlər. 

3. Belə vəsaitlərin tərtibində mənbələr ərazi, xronoloji və növ tip əlamətlərinə görə 

seçilir. Diyar haqqında ədəbiyyat əsasən onun müasir inzibati-ərazi sərhədlərinə uyğun olaraq 

diyarın təbiəti, tarixi, sosial-iqtisadi və digər xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq əks olunur. 

Müstəqillik illərində diyarşünaslıq xarakterli biblioqrafik resursun sayı daha da 

artmışdır. Belə vəsaitlərdən biri 2004-cü ildə ―Şuşa‖ nəşriyyatı tərəfindən çap olunmuş 

universal elmi-köməkçi göstərici olan ―Qarabağ‖ göstəricisidir [4]. Azərbaycanın dilbər 

guşələrindən biri olan Qarabağın tarixi, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, bu gününkü durumu, 

erməni işğalından sonrakı vəziyyəti, şəhidləri, gələcəyi respublikamızın kütləvi informasiya 

vasitələrində, elmi-tədqiqat işlərində əsaslı şəkildə öyrənilmiş, tədqiqat obyekti olmuş, çoxlu 

sayda müxtəlif informasiya daşıyıcıları meydana gəlmiş və bütün bunlar Azərbaycanın yaralı 

yeri olan Qarabağ haqqında olan mövcud sənədləri toplu şəkildə əks etdirən, oxuculara 

mükəmməl informasiya verən sanballı bir biblioqrafik informasiya mənbəyinin yaradılmasına 

ehtiyac doğurmuşdur 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar institutu 

elmi şurasının 8 dekabr 2003-cü il tarixli qərarı ilə nəşr edilmiş bu göstəricinin tərtibçisi tarix 

üzrə fəlsəfə doktoru A.C.Xəlilov, redaktoru V.Quliyev, elmi redaktoru filologiya elmləri 

doktoru M.M.Adilovdur. Materialın toplanmasında A.C.Xəlilovdan başqa tarix üzrə fəlsəfə 

doktoru X.D.Xəlilov da iştirak etmişdir.  

Tərtibçi ―Ön söz əvəzi‖ adlı girişdə qeyd edir ki, Qarabağın tarixinə, mədəniyyətinə, iq-

tisadiyyatına, kənd təsərüfatına, mineral ehtiyatlarına və s. aid külli miqdarda elmi-tədqiqat iş-

ləri yazılmış, kitablar və məqalələr nəşr edilmişdir. Bu ədəbiyyatın nəzərdən keçirilməsi ilk 

baxışdan Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinə siyasi iddialarının əsassız olduğunu, ermənilə-

rin qaldırdığı məsələlərin bütövlükdə Qarabağ tarixi fonunda necə dayaz olduğunu göstərir. 

Oxucuların sərəncamına təqdim edilən bu göstərici ilk növbədə məhz həmin faktı əyani 
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işıqlandırmağa xidmət edir, digər tərəfdən Qarabağ haqqında mənbələrin qeydə alınması, alım 

və tədqiqatçıların onlardan istifadəsinin asanlaşdırılması məqsədini güdür [4,s.3]. 

Göstəricidə əsasən Azərbaycan və rus dillərində olan ədəbiyyat əhatə edilmiş, bununla 

belə, digər xarici dillərdə çap olunmuş mənbələr də yeri gəldikcə qeydə alınmışdır. Burada 

ədəbiyyat hər iki dilə görə ayrı-ayrılıqda verilmiş və hər birinin daxilində biblioqrafik təsvir-

lər aşağıdakı bölmələrdə qruplaşdırılmışdır: ―Əlyazmalar‖; ―H.Ə.Əliyev‖; ―Rəsmi sənədlər və 

materiallar‖; ―Kitablar və mətbuat materialları‖. Rus dilində olan hissədə, nədənsə, ―Rəsmi 

sənədlər və materiallar‖ bölməsi verilməmişdir. 

―Əlyazmalar‖ bölməsində əsasən Qarabağın tarixi ilə bağlı 31 adda əlyazma haqqında 

məlumat verilir ki, bunlardan da biri fransız, ikisi rus, üçü fars, qalanları isə Azərbaycan dilin-

dədir. Biblioqrafik təsvirdə müəllif və sərlövhədən başqa yazılma tarixi, xətti, həcmi, ölçüsü, 

əlyazmalar fondunda saxlanma şifrəsi göstərilmişdir. 

―H.Ə. Əliyev‖ bölməsində ümummilli liderimizin Qarabağ hadisələri ilə bağlı bəyanat-

ları, çıxışları, işgüzar görüşləri, xarici ölkələrə səfərlərinə dair materiallar müraciətləri, müsa-

hibələri və s. verilmişdir. Bu bölmədə 53 adda material əhatə edilmişdir.  

―Rəsmi sənədlər və materiallar― bölməsində 99 adda müxtəlif rəsmi materiallar haqqın-

da biblioqrafik məlumat verilir. Bunlardan ayrı-ayrı ölkələrin, ATƏT-in Ermənistan-Azərbay-

can münaqişəsi haqqında bəyanatların, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qətnamələ-

rini, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin, Milli Məclisin bəyanatlarını və b. 

Göstərmək olar [4,s.11]. 

Cəmiyyətin biblioqrafik informasiya təminatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən bu gös-

təricinin tərtibi cox təəssüf ki, biblioqrafiyalaşdırmanın metodiki tələblərinə cavab vermir. 

Azərbaycan dilində 2719 adda [4,s.183], rus dilində isə 2437 adda[4,s.395]. ədəbiyyatı əhatə 

edən, 398 səhifəlik bu göstəricidə, gördüyünüz kimi, verilmiş bölmələr, xüsusilə, ―Kitablar və 

mətbuat materialları‖ bölməsi heç də vəsaitin məzmununu tam açmır. Hər bölmə daxilində 

biblioqrafik təsvirlərin düzülüşündə nə əlifba, nə də xronoloji prinsipə riayət olunmamış, bib-

lioqrafik təsvirlər yeni dövlət standartına uyğun təsvir edilməmişdir. Bundan başqa, göstərici-

də kitablarla məqalələr qarışıq verilmişdir. 

Göstəricinin əvvəlində yazılmış ―Ön söz əvəzi‖ndə biblioqrafik vəsaitin quruluşu, onun 

əhatə etdiyi dövr burada əks olunan ədəbiyyatın xüsusiyyəti, seçmə prinsipi haqqında heç bir 

məlumat verilməmişdir. Bu da kommunikativ istiqamətli bu göstəricidən istifadəni çətinləşdi-

rərək, onun məlumat əhəmiyyətini aşağı salır. Halbuki rus dilində olan bölümdə hələ XIX 

əsrdə Tiflisdə çap olunmuş Qarabağla bağlı müxtəlif əsərlər haqqında biblioqrafik məlumata 

rast gəlmək olur. Qeyd edək ki, bu bölümdə erməni müəlliflərinin əsərləri də əks olunub. 

Göstəricidə məlumat-metodiki aparat kimi kiçik giriş məqaləsindən başqa ―İxtisarların 

siyahısı‖ verilmişdir.  

Göstəricidə ixtisar edilmiş sözlərin miqdarı Azərbaycan dilində 37[4,s.185], rus dilində 

isə 45-dir [4,s.397]. Ona görə də belə siyahının verilməsi olduqca zəruridir.  

Çox təəssüf ki, bu göstəricidən istifadəni asanlaşdırmaq üçün heç bir köməkçi aparat 

tərtib olunmamışdır. Halbuki, burada heç olmasa ―Müəlliflərin əlifba göstəricisi‖nin və ―Coğ-

rafi adlar göstəricisi‖nin tərtib olunması məqsədəuyğun idi. 
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Ümumiyyətlə, yaxşı olardı ki, bu göstəricidə materiallar müəyyən mövzular üzrə qrup-

laşdırılıb, daxildə isə biblioqrafik təsvirlərin düzülüşündə xronoloji prinsip əsas götürülərdi. 

Bu, Dağlıq Qarabağda baş verən hadisələrin tarixi xronoloji ardıcıllığını çap olunan əsərlər 

əsasında izlənməyə imkan verərdi. Həm də müstəqillik illərində çap olunan əsərlərlə, keçmiş 

sovetlər birliyi dövründəki nəşrləri bir-birindən fərqləndirmək mümkün olardı.Tərtib olunan 

biblioqrafik vəsaitin ―biblioqrafiya‖ adlandırılması da dövlət standartlarına uyğun deyil. Onu 

―biblioqrafik göstərici‖ adlandırmaq məqsədəmüvafiq idi. Bütün bü nöqsan cəhətlərinə bax-

mayaraq ―Qarabağ‖ göstəricisi diyarşünaslıq üzrə biblioqrafik resursun tərkib hissəsi kimi öz 

dəyərini qoruyub saxlayır. 
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about the structure, search capabilities of "Karabakh" indicator prepared by the Institute of 

Manuscripts named after M. Fuzuli and its place in the system of bibliographic materials on 

local lore.  
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NAXÇIVAN FOLKLORU: BĠBLĠOQRAFĠK TƏHLĠL 

 

Açar sözlər: Naxçıvan, folklor, Azərbaycan Folkloru Antologiyası, nağıllar, Naxçıvan 

folkloru. 

 

―Azərbaycan Folkloru Antologiyası‖ adlı seriyalı nəşr Azərbaycan xalq nağıllarının 

nəşri tarixində mühüm mövqeyə malikdir. Buna görə də bu antologiyanın ilk nüsxələrindən 

başlayaraq son dövr nəşrlərinə kimi bir neçə kitabı təhlilə cəlb edilmişdir. Onlardan məqalədə 

Naxçıvana dair folkor antologiyaları nəzərdən keçirilmişdir. Araşdırmalar zamanı bu 

kitablarda daha çox nağılların informasiya təminatına nəzər yetirilmiş və onların köməkçi 

aparatlarla təmin olunması diqqət önündə tutulmuşdur. 

Folklorşünas alimlərin fikrincə ―...el ədəbiyyatı örnəklərinin özünəməxsus səciyyəvi 

xüsusiyyətlərini üzə çıxarmaq, onların mövzu, sujet və motiv əlvanlığını nümayiş etdirmək 

toplama-tərtib işinin əsas məziyyəti, qarşısına qoyduğu əsas məqsəddir‖ [21.s.3.]. Bununla 

regionlar üzrə folklor nümunələrinin planlı şəkildə toplanması, kataloqlaşdırılması və sistemli 

nəşri təşkil edilmişdir. Toplama və nəşr işinin davam etdiyi Naxçıvan, İraq-Turkman, Göyçə, 

Şəki, Qarabağ Folkloru, Qaraqoyunlu, İrəvan, Şirvan, Dərbənd, Dərələyəz, Ağdaş kimi 

bölgələrin folklor nümunələri nəşr edilərək isifadəçilərə təqdim edilmişdir. Hər bir bölgənin 

ayrı-ayrılıqda toplama işinə cəlb edilməsinin vacib şərtlərindən biri bölgələrin özünəməxsus 

zənginliyi və fərqliliyidir. 

―...Vaxtilə bir bütün olan milli-inzibati ərazimizdən tarixi folklor bölgələri əsrlər boyu 

tez-tez qopub düşüb. Təkcə onu demək kifayətdir ki, ən səciyyəvi folklor bölgələri hamısı 

(əksəriyyəti) indi çağdaş milli-inzibati ərazidən çıxdaş olub, hüquqi-siyasi xəritədən kənarda 

qalıb: Göyçə mahalı və Çıldır-Ağbaba, Borçalı və Dərələyəz, Dərbənd və Kərkük-Tuz 

Xurmat, Təbriz Savə, Zəncan ilə ayrılığı mən demirəm...‖ [26.s.3.]. ―Xəritəmiz yalnız 

folklorumuzda dəyişməyib, bütün qalıb. Kərküklə və Təbrizlə, Göyçə ilə və Qarabağla, 

Dərbəndlə və Borçalı ilə indi də bir yerdə, bütövdə yaşadığımız mənəvi məkanın adı- 

folklordur‖ [26.s.3.]. 

AMEA Folklor İnstitutu ―Azərbaycan Folklor Antologiyası‖ (AFA), yaxud ―Qarabağ: 

folkor da bir tarixdir‖ və s. kimi müxtərlif seriyalar altında regionlara ezamiyyələr təşkil edə-

rək xalqın söz yaddaşını yenidən toplayaraq nəşr etmək təşəbbüsünü həyata keçirməkdədir.  

―Azərbaycan Folklor Antologiyası‖ seriyası altında 1994-cü ildə "Naxçıvan folkloru‖ 

adlı ilk cildi işıqüzü görmüşdür. Folklor nümunələri folklorşünas alimlər - T.Fərzəliyev və 

M.Qasımlı tərəfindən tərtib edilmişdir. Prof. İ.Abbasov ―Çoxcildli ―Azərbaycan folkloru 

antologiyası‖, T.Fərzəlibəyov ―Naxçıvan folkloru‖ başlıqlı giriş sözləri yazmışdırlar [34.s.1.]. 

Oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuş cilddə folkor nümunələri folklorşünaslığın janrları-
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na əsasən təqdim edilmişdir. Həmçinin otuz nağıl nümunəsi daxil edilmişdir. T.Fərzəlibəyov 

―Naxçıvan folkloru‖ adlı yazısında qeyd edir ki, ―Naxçıvan folkloru‖ şifahi ədəbiyyatın bütün 

janrlarını əhatə edən on səkkiz bölmədən ibarətdir. Bu bölmələrdə özünə yer tapmış material-

ların əksəriyyəti Muxtar Respublikanın şifahi ədəbiyyatına xas olan orijinal nümunələrdir. 

―Daş oğlan‖, ―Ucubınıq‖, ―Ucuqulu‖, ―Qurd arvad‖, ―Kəlləgöz‖, ―Təkgöz‖, ―Ev yiyəsi‖ kimi 

əfsanələri, ―Caməs‖, ―İynədan‖, ―Qıra qız‖, ―Çalıb çağıran ağac‖, ―Quşpaşa‖ kimi nağılları 

buna misal göstərmək olar‖ [34.s.13.].  

Kitabdakı folklor nümunələrinin pasport qeydləri haqqında ―Söyləyicilər haqqında 

məlumat‖ və ―Toplayıcılar haqqında məlumat‖, ―Naxçıvanın regionunun folklor atlası‖ kimi 

bölmələr yaradılmışdır. ―Söyləyicilər haqqında məlumat‖ bölməsində informasiyalar folklor 

mətnlərinin janrlarına görə qruplaşdırılmışdır. Lakin bu qeydlərin XIX əsrin sonu, XX əsrin 

əvvəllərindəki pasport qeydlərindən bir çox mənada fərqlənir. O zamankı təsvirlərdə 

söyləyicinin yaşı və ictimai statusu da göstərilmişdir. Məsələn, QƏXTMT-nin (Сборникь 

материалов для описания местностей и племень Кавказа - SMOMPK) buraxılışlarında 

bütün nümunələrə aid olmasa da bir çox nağıllara verilmiş qeydlərdə yalnız o dövr üçün 

xarakterik olan ümumi ərazi bölgülərini- quberniyanı, qəzanı göstərməklə kifayətlənilməmiş, 

həmçinin kənd, şəhər və s. toplanılmış ərazilərin adları dəqiqliklə göstərilmişdir. ―Naxçıvan 

folkloru‖ kitabında da bu prinsip bütün nümunələrə aid edilməsə də (məsələn: ―Qardaşlar‖ 

Əhmədov Qasım, Naxçıvan şəhəri) bir çoxlarında isə nisbətən daha dəqiq ünvanlar 

göstərilmişdir. Məsələn: VI.Nağıllar: İynədan-Həvva Abbasova, Şərur rayonu, Xok kəndi 

[34.s.358.]. Toplayıcılar haqqında məlumat bölməsində on nəfər toplayıcı haqqında məlumat 

verilmişdir. ―Göstərici‖ bölməsində ―Şəxs, mifoloji və folklor obrazları adları‖ və ―Yer 

adları‖ kimi bölmələr də tərtib edilmişdir.  

Sözügedən coğrafi ərazi ilə əlaqəli folklor nəşrləri bununla tamamlanmamış daha sonra 

2010-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədrinin sərəncamına əsasən 

AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu Folklorşünaslıq şöbəsinin 

hazırladığı ―Naxçıvan folkloru antologiyası‖nın birinci cildi işıqüzü görmüşdür. Cildə 

Naxçıvan bölgəsindən yazıya alınmış folklor nümunələri toplanılmışdır [33.;140.]. Bura həm 

sehirli, həm məişət, həm də tarixi nağıl (İskəndərin dirilməsi) – ümumilikdə iyirmi yeddi (27) 

nağıl daxil edilmişdir. ―Mətndəki adlar (Mifoloji personajlar, foklor qəhrəmanları, şəxs 

adlar)‖, teonimlər, etnonimlər, coğrafi adlar, əşya-predmet adları, flora və fauna, dialektik 

sözlük, söyləyicilər və toplayıcılar və s. kimi informasiya xarakterli bölmələr yaradılmışdır. 

Bu bölmələrin hamısında nağıllarla əlaqəli informasiyalara rast gəlmək mümkündür. 

İnformativ xarakterli ―Nağıllar‖ bölməsi pasport qeydləri funksiyasını yerinə yetirir. Burada 

nağılların toplanma tarixləri müxtəlif illərə təsadüf edir. Beş nağılın toplanıldığı tarix 1930-cu 

illəri (Gül Sənavərə neylədi, Sənavər Gülə neylədi, Hazarandastan bülbülü, Hambal Əhməd – 

1934-cü ildə, müəllim Baxşəli Sultanovdan toplanıb, Məlik Məmməd və Məlik Əhməd- 

1930-cu ildə İbrahim Əli oğlundan toplanıb, Qırx qönçə xanım- 1936-cı ildə Kərbəlayı Yusif 

Həsən oğlundan qeydə alınmışdır) əhatə edir.  

Qeyd edək ki, AR-nın Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində H.Zeynallının 

―Azərbaycan nağılları‖ adlı arxiv materiallarındakı onuncu saxlama vahidində (fond №160, 

siyah №1, s.v.10) ―VII Qeydlər‖ bölməsində 49-cu nağılının pasport qeydi (arxiv sənədində 



“Kitabxana-İnformasiya Elmləri: tədris və təcrübədə yeni çağırışlar”  

Beynəlxalq elmi konfransının materialları 

 

 

- 260 - 

nağılın nömrəsi 50 kimi qeyd edilmişdir) ―Hazaran dastan bülbül‖ -Baxşalı Sultanov yazanı 

Naxçıvanlı, söyləyəni M.H.Təhməsib- 1934-cü il‖ kimi qeydi verilmişdir [7.]. Həmin 

mənbədəki digər nağılların pasport qeydlərində isə bunun əksi göstərilmişdir. Yəni söyləyəni 

Baxşalı Sultanov, yazanı M.H.Təhmasib. Görünür burada mexaniki yanlışlığa yol verilmişdir. 

Ümumiyyətlə, H.Zeynallının ―Azərbaycan nağılları‖ı tərtib işinin (arxiv sənədlərinin) içəri-

sində B.Hüseynovun, M.H.Təhmasibin, N.Qatanovun (əlyazmalarından) topladığı nağıllardan 

geniş istifadə edilmişdir (Nar qızı (1933), Fərsiz oğul (1928), Üç bacı (1930), Juqin (1930), 

Muxtarın hekayəsi (1933), ―Təlimli pişik‖ (1930), Dərzinin şagirdi (?), Dərzi qızı (1930), İki 

arvadın işdəkləri (1930) –Novruz Qatanovun əlyazmaları, Şahzadə İbrahim, Hazaran dastan 

bülbül (1934), Höcət (1934), Leyləyin nağılı (1934) (söyləyəni Baxşalı Sultanov, yazanı 

M.H.Təhmasib, Qazının işi (?), Keçəlin nağılı (?) (Baqi Hüseynov) və s. kimi nağılların Nax-

çıvan ərazisindən toplanıldığı qeyd edilmişdir. 

Naxçıvan folkloru antologiyasında digər on doqquz nağılın pasport qeydində söyləyən-

lər (bəzilərinin yaşları da göstərilmişdir), toplayanlar və haradan yazıya alındıqları da həmçi-

nin təqdim edilmişdir. Yuxarıda adı qeyd edilən beş nağılın isə toplayıcıları və yazıya alındığı 

ərazisi təsvir edilməmişdir. Təəssüf ki,onların əldə edildiyi mənbələr də qeyd edilməmişdir. 

Sonda ―Folklor nümunələri (janrlar) üzrə söyləyicilər və toplayıcılar‖ haqda bioqrafik infor-

masiya verən bölmə yaradılmışdır. Lakin bu bölmədə nağıllarla yanaşı dastanlar, hekayətlər 

haqda informasiya bir yerdə verilmiş və bütün nümunələr əhatə edilməmişdir.  

Söyləyicilərin yaşları qeyd edilməsə də onların hansı mahal, bölgə və kəndin sakini ol-

duğu dəqiq göstərilmişdir. Toplanma tarixləri haqda məlumat qeyd edilməmişdir. 

Lakin Naxçıvan MR-nın folklor nümunələrini əhatə edən tərtib bununla bitməmişdir və 

növbəti nəşr olaraq AFA-nın 2012-ci ildə - XXIII kitabında məhz ―Naxçıvan örnəkləri‖-ikinci 

cild kimi təqdim edilmişdir. 332 səhifədən ibarət bu cildə əvvəlki kitablardan fərqli olaraq ön 

söz yazılmamışdır. On iki nağılın daxil edildiyi iyirmi üçüncü kitabın informsiya təminatı 

olduqca azdır. Belə ki, informasiya aparatı yeganə olaraq ―Söyləyicilər haqqında məlumatlar‖ 

bölməsidir. Oxucu yalnız bu bölmədən müəyyən edə bilər ki, nağıllar Ordubad rayonundan və 

onun Üstüpü kəndindən, Sədərək rayonu və onun Sədərək kəndindən toplanmışdır. İkinci 

cildə daha öncəki tərtib işlərində də rast gəlinən nağılların Naxçıvan bölgəsindən toplanmış 

yeni versiyalarını görmək mümkündür. ―Bəxtini axtaran oğlan‖, ―Yaxşılığa yamanlıq‖, 

―Həsən kişi və ilan‖ və s. deyilənlərə nümunə ola bilər.  

Cildlərin bütün müsbət və mənfi xüsusiyyətlərnin olmasına baxmayaraq nəşr edilən hər 

bir nümunə tarixi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki sürətlə dəyişən sosial mühüt 

milli dəyərlərə müəyyən təsirlər etməkdədir. Toplamaq, nəşr etmək yaddaşlarda yaşayan söz 

xəzinələrini yaddaşlarla birlikdə torpağa qayıtma təhlüksindən qorunmuş olacaqdır. 
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NAKHCHIVAN FOLKLORE: A BIBLIOGRAPHIC REVIEW 

 

Summary 

Keywords: Nakhchivan, folklore, Azerbaijan folklore Antology, Nakhchivan`s folklore 

The publication series «Azerbaijan folklore Antology» has important place in the histo-

ry of publication of Azerbaijan popular tales. Such folklore antologies as Nakhicevan 

folklores have been looked through in this article. During investigation much information 

garanty of many popular tales have been looked in this books. And the providing them with 

subsidary apparatus have been in the focus of attention.  
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M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana nəinki Azərbaycanda, eləcə də Qaf-

qazda, ən böyük milli kitabxanalardan və ən iri kitabsaxlayıcılardan biridir. Milli Kitabxana 

kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq sahəsində aparıcı müəssisə, ölkənin 

bütün kitabxanaları üçün elmi-metodiki mərkəz, oxuculara kompleks kitabxana-biblioqrafiya, 

informasiya xidməti göstərmək, kitabxanalararası abonement, milli və tövsiyyə biblioqrafi-

yası, beynəlxalq və ölkədaxili depozitar mərkəz funksiyalarını yerinə yetirir.  Kitabxananın 

son 2015-ci il hesabatına əsasən onun fondunda 4 569 604 nüsxə ədəbiyyat toplanmışdır ki, 

bunun da  2 374 295 nüsxəsi kitab və kitabçalar, 2 195 309 nüsxəsi isə digər sənədlərdir. [6]  

Məqalədə Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiyasının sənəd kütləsinin toplanması, mü-

hafizəsi, istifadəsinin təminatında M.F.Axundov adına Milli kitabxananın tutduğu yer araşdı-

rılmışdır.  

Ölkəmiz sivilizasiyanın ən qədim ocaqlarından biridir. Bunu deməyə Azərbaycan ərazi-

sində aparılan və zəngin maddi mədəniyyət abidələrini üzə çıxaran arxeoloji və etnoqrafik 

tədqiqatların nəticələri əsas verir. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq tədqiqat-

çılar tərəfindən erkən əkinçilik mədəniyyətinə aid yaşayış məskənləri, tunc dövrünün 

şəhərləri, antik və orta əsrlərə aid abidələr aşkar edilib öyrənilmişdir. 

Hələ XVII əsrdə Naxçıvan ərazisinə səyahət edən Osmanlı yazarı və səyyahı Övliya 

Çələbi [1] 1672-ci ildə İran və Azərbaycanı səyahət etmiş fransız səyyahı Jan Şarden [11] və 

1817-1820-ci illərdə Azərbaycanda, xüsusən Naxçıvanda olmuş digər fransız səyyahı Ker 

Porter
 
[5] buranın yaşayış məskənləri və tarixi memarlıq abidələri haqqında geniş məlumat 

toplamışlar. Bundan başqa İsveçrəli səyyah Dyubua de Monpere 1834-cü ildə Azərbaycanda 

olmuş, Göygöl (Xanlar) rayonunda 30-a qədər müxtəlif kurqanlarda qazıntılar aparmış və 

Naxçıvandakı türbələrin qısaca siyahısını vermişdir. Səyyah Qafqazda apardığı araşdırmaları 

ümumiləşdirərək 1839-1844-cu illər ərzində ―Qafqaz ətrafında səyahət‖ adlı 6 cildlik əsəri 

nəşr etdirmişdir [8]. XIX əsrin iyirminci illərində Rusiyaya gəlmiş, Qafqaz canişinliyində 

işləmiş məşhur fransız səyyahı və etnoqrafı İvan İvanoviç Şopen general İ.F.Paskeviçin 

göstərişi ilə 1829-1832-ci illərdə nəşr etdirdiyi əsərlərində Qafqazın, o cümlədən İrəvan və 

Naxçıvan xanlıqlarının tarixi tədqiq etdiyi abidələr haqqında məlumatlar vermişdir [9]. 
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XX əsrin sonlarında V.Belk, E.Resler Q.Rozendorf, J.de Morqan və başqa avropa mən-

şəli tədqiqatçılar Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində sistemsiz və pərakəndə şəkildə tədqiqat-

lar aparılmışlar.  

XX əsrin 20-ci illərindən sonra elmin digər sahələrində olduğu kimi arxeologiya və 

etnoqrafiya sahəsində də canlanma müşahidə olundu. Yeni yerli ixtisaslı kadrların hazırlan-

ması və elmi mərkəzlərin yaradılması arxeoloji tədqiqatların elmi əsaslarla sistemli şəkildə 

aparılmasına şərait yaratdı. Arxeoloji tədqiqatlar 1923-cü ildə Bakıda yaranan Azərbaycanı 

Tədqiq və Öyrənən Cəmiyyət, 1927-ci ildə onu əvəz edən Azərbaycanın keçmişini tədqiq 

edən komitə və 1929-cu ildə yaranan Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən aparılırdı. 

Artıq 30-cu illərdə Azərbaycan arxeologiyası üçün xeyli işlər görmüş akademik 

İ.İ.Meşşaninovun rəhbərliyi altında İ.M.Cəfərzadə, Ə.K.Ələkbərov və başqalarının iştirakı ilə 

Qarabağ, Naxçıvan və digər bölgələrə təşkil olunan ekspedisiyalarda arxeoloji abidələri tədqiq 

edərək bir sıra yeni nəticələr əldə edildi. Arxeoloqlar Ə.Ələkbərovun, İ.Cəfərzadənin, 

D.Şərifovun, S.Qazıyevin, Y.İ.Hummelin əsərləri arxeoloji ədəbiyyat kütləsinin formalaşma-

sında xüsusi rolu var.  

1969-cu ildə hakimiyyətə gələn Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin öyrənib 

araşdırılmasına xüsusi diqqət ayırmağa başladı. Heydər Əliyevin imzaladığı qərara əsasən 

1974-cü ildə yerli kadr potensialını nəzərə alaraq elmi tədqiqatların səmərəliliyini yüksəltmək 

məqsədi ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun tərkibində Arxeologiya və 

Etnoqrafiya Sektoru yaradıldı. Naxçıvan, Qəbələ, Şamaxı, Gəncə və digər bölgələrdə arxeo-

loji bazaların əsası qoyuldu. 70-80-ci illərdə çoxtəbəqəli arxeoloji qazıntılar aparılmağa baş-

lanıldı. Artıq arxeologiya və etnoqrafiya sahəsi üzrə bir sıra mətbu orqanları yaradıldı və nəşr 

yeni edilən monoqrafiyaların ədəbiyyat kütləsinin nəzərəçarpacaq dərəcədə artması müşahidə 

olundu. Həmin dövrdə Kitab Palatasının təsis etdiyi cari biblioqrafik göstəricilərdə arxeologi-

ya elminə dair nəşrlər ayrıca bölmə altında qruplaşdırılmağa başlandı. 

Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

1993-cü il 8 iyul tarixli qərarı ilə Arxeologiya və Etnoqrafiya Sektorunun bazasında müstəqil 

Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun təsis edilməsi Azərbaycan arxeologiya və etnoqra-

fiya elminin daha geniş inkişafına zəmin yaratdı.  

Bu gün sözü gedən sahəyə dövlət tərəfindən xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Cənab 

İlham Əliyevin ―Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya 

İnstitutu tərəfindən 2008-2009-cu illərdə aparılması nəzərdə tutulan arxeoloji ekspedisiyaların 

maliyyələşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ 5 fevral 2008-ci il tarixli Sərəncamı 

ölkəmizin bütün bölgələrində arxeoloji tədqiqatların aparılmasına təkan verdi. Bundan əlavə, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev "Göytəpə arxeoloji parkının 

yaradılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında" 18 aprel 2012-ci il tarixli, "Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun maddi-texniki bazasının 

gücləndirilməsi haqqında" 26 aprel 2012-ci il tarixli, "Muğan-Babacanlı abidələrinin 2800 

illiyinin qeyd edilməsi haqqında" 29 oktyabr 2013-cü il tarixli sərəncamlar imzalayıb. [7] 

Azərbaycanda arxeologiya və etnoqrafiya elmləri müəyyən tarixi inkişaf yolu keçmiş-

dir. Bütün bu dövr ərzində arxeologiya və etnoqrafiya elmlərinin zəngin sənəd kütləsi for-

malaşmışdır.  
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M.F. Axundov adına Milli kitabxananın Azərbaycan arxeologiya və etnoqrafiya elminin 

informasiya təminatında mühüm rol oynayan mərkəzdir. Burada azərbaycan, rus, ingilis və 

digər xarici dillərdə arxeologiya və etnoqrafiyaya dair kitablar, jurnallar, ardı davam edən 

nəşrlər, qəzetlər, avtoreferat və dissertasiyalar və digər mənbələr toplanmışdır.  

Milli kitabxananın arxeoloji və etnoqrafik ədəbiyyatın informasiya təminatında oyna-

dığı roldan danışarkən onun biblioqrafik fəaliyyət istiqaməti üzərində dayanmaq məqsədəuy-

ğundur. 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxanasının arxeologiya və etnoqraiya üzrə 

biblioqrafik informasiya axtarışını təmin edən vəsaitlərindən 2006-ci ildən tərtib edilən ―Yeni 

kitablar‖ adlı cari biblioqrafik informasiya bülletenini göstərmək olar. Bu vəsaitdə yalnız 

Milli kitabxananın fonduna daxil olan ədəbiyyat (Kitab, dissertasiya və avtoreferatlar) öz 

əksinin tapıb. Burada ədəbiyyat azərbaycan və rus dillərində elm sahələri üzrə qruplaşdırılır. 

Annotasiyalı biblioqrafik vəsait 2007-ci ildən rüblük nəşr edilir. Arxeologiyaya dair ədəbiyyat 

―Tarix‖ elmləri sırasında ―Arxeologiya‖ adlı yarımbölmədə qruplaşdırılıb. Müəlliflərin və 

sərlövhələrin əlifba göstəricisi, təsvirə əlavə edilən kitablara verilən kataloq şifrəsi oxucuların 

vəsaitdən istifadəsini asanlaşdırır, vaxta qənaət etməyə imkan yaradır.  

Milli kitabxananın arxeoloji və etnoqrafik informasiyanın təminatındakı rolundan 

danışarkən ―Mədəniyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat‖ adlı cari biblioqrafik 

informasiya göstəricisini göstərmək mütləqdir. Milli Kitabxanada 1975-ci ildə Mədəniyyət 

və incəsənət üzrə elmi informasiya şöbəsi fəaliyyətə başladı. 2006-cı ildə şöbənin adı 

dəyişirilərək Mədəniyyət üzrə informasiya adı altında fəaliyyət göstərdi. 2009-cu ilin fevral 

ayından isə kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırma ilə əlaqədar olaraq müstəqil şöbə kimi 

dövrün tələblərinə uyğun - mədəniyyət, incəsənət, iqtisadiyyat, səhiyyə və digər sahələrdə 

soraq-informasiya xidməti ilə məşğul olaraq yeni adla – Analitik elektron məlumat bazasının 

təşkili şöbəsi kimi fəaliyyətini davam etdirir [6]. Şöbənin başlıca məqsədi və vəzifəsi dövri 

mətbuat səhifələrindən respublikamıza aid dəyərli Azərbaycan və rus dilində olan məqalələri 

kitabxananın elektron kataloqunda əks etdirməkdir. Şöbə kitabxanaya daxil olan dövri 

mətbuat səhifələrindən respublikanın ictimai-siyasi və mədəni həyatında baş verən 

hadisələrə, əlamətdar günlərə, elmin müxtəlif sahələrinə - mədəniyyət, incəsənət, iqtisadiy-

yat və s. sahələrə aid (Azərbaycan Respublikasının Qanunları, Fərmanları, Sərəncamları, 

Azərbaycan mədəni quruculuq, mədəni əlaqə, kitabxana işi, turizm, regionlar və s.) material-

ları araşdırıb ən yeni təsvir qaydasından istifadə edərək analitik yazılışını və tam mətnini 

elektron kataloqda yerləşdirir. Hər ay elektron bazaya ötürdüyü materiallar əsasında ―Mədə-

niyyət incəsənət və turizm haqqında yeni ədəbiyyat‖ adlı cari biblioqrafik informasiya göstə-

ricisini tərtib edir. Qeyd edək ki, bu vəsait şövə yaranan ildən nəşr edilib. Geniş oxucu kon-

tingentini əhatə edən bu məlumat bülleteni 13 bölmədən ibarətdir. Bu bölmələrdən biri də 

―Tarixi və mədəniyyət abidələri‖ adlanır. Burada Azərbaycanın maddi və mədəni abidələri, 

arxeoloji və etnoqrafik tədqiqatlarla onların aşkarlanması, tədqiq və mühafisəzinə dair mən-

bələr qruplaşdırılır. Vəsait müəlliflərin əlifba göstəricisindən, istifadə olunmuş qəzet və jur-

nalların siyahısından ibarət köməkçi aparatı vəsait üzrə axtarışı daha səmərəli edir.  

Vəsaitin yeni nəşrlərinə onu müasir və daha əlverişli edən əlavələr olunmuşdur. Belə 

ki, biblioqrafik yazıların qarşısında ulduz işarəsi (*) qoyulur. Bu o deməkdir ki, məqalələrin 
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tam elektron mətnini Milli kitabxananın saytından (www.anl.az) tam variantda oxumaq 

mümkündür. Yəni oxucu məqaləni bilavasitə kitabxananın ―Dövri mətbuat zalına‖ müraciət 

etmədən əldə etmiş olur [4]. 

Müasir dövrdə kitabxanaların üzərinə ənənəvi məlumat məhsulları ilə bərabər avtomat-

laşdırılmış kitabxana-informasiya sistemlərinin tətbiqindən bəhrələnib müasir məzmunlu 

məlumatların əldə edilməsi, qorunması və ötürülməsi kimi vəzifələr düşür. Bu sahədə Milli 

kitabxana xeyli işlər görmüşdür.  

Son illərdə kitabxana işi sahəsində baş verən yeniliklər, xüsusilə, informasiya 

texnologiyalarının tətbiqinin elektron kitabxana və elektron kataloqların yaradılması Milli 

Kitabxanada həmişə yaradıcı şəkildə aparılmış, kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırlması 

istiqamətində ilk addım atan kitab 

xanalardan biri olmuşdur. 2003-cü ildən kitabxanada avtomatlaşdırılmış idarəetmə 

sisteminin tətbiqinə başlanmışdır. Sistemin proqram təminatı ABŞ-ın VTLS-kitabxanalar 

üçün xüsusi avtomatlaşdırılmış proqramlar işləyən təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilmişdir. 

Buraya elektron kataloqun tərtibi, elektron kitabxananın təşkili, oxucuların qeydiyyatı, kitab 

verilişi, kitab fondunun komplektləşdirilməsi, Milli biblioqrafiyanın yaradılması, bütün 

kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması modulları daxildir.  

Hazırda elektron kataloq vasitəsilə kitabxananın (www.anl.az) saytına girməklə fondda 

olan çap məhsulatı vasitəsilə istənilən məlumatları, o cümlədər arxeoloji və etnoqrafiyaya dair 

əldə etmək mümkündür. Bütün məlumatlar MARC-21 formatında fonda daxil edilir. Milli 

Kitabxanada məlumat bazası yaradılarkən komplektləşmə zamanı ədəbiyyat ayrı-ayrı sahələr 

üzrə fonda daxil edilir. İlk növbədə: fonda daxil olan yeni ədəbiyyat; arxiv şöbəsində 

toplanmış və əks xronoloji ardıcıllıqla seçilən ədəbiyyat; tammətnli resursların biblioqrafik 

yazılarının tərtib edilməsi üçün kitabxananın fondunda olan ədəbiyyat; ümumi fonda olan və 

format üzrə düzülmüş rus dilində olan ədəbiyyat [2]. Bundan başqa məlumat bazasına 

azərbaycan və rus dillərində olan ədəbiyyatın növlərinə görə biblioqrafik yazılar daxil edilir: 

Monoqrafiyalar; seriya ilə nəşr olunan monoqrafiyalar; dissertasiyalar və avtoreferatlar; not – 

musiqi nəşləri; kartoqrafik nəşrlər; elektron resurslar. Bütün bunlarla yanaşı, məlumat 

bazasında digər xarici dillərdə olan ədəbiyyat növlərinin bilioqrafik yazıları elektron kataloqa 

daxil edilir. Hal hazırda kitabxananın elektron kataloqu üzrə axtarış apararkən arxeologiya 

üzrə 1150, etnoqrafiya üzrə 1333 sayda mənbə haqqında biblioqrafik məlumat əldə edilir.  

Milli kitabxananın elektron məlumat bazasları var ki, bura da elektron kitabxana linki 

(keçid) vasitəsilə daxil olmaq olur. Burada Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri, şair, yazıçı, 

ictimai-siyasi xadimlər və başqalarının həyat və yaradıcılığı, kitabları, şəkillərindən ibarət 

fotoalbom və videogörüntülər elektron versiyada istifadəçilərə təqdim edilir. Belə məlumat 

bazalarından biri də Azərbaycan ərazisində yerləşən və dünyada ən qədim arxeoloji 

abidələrindən olan Qobustan abidələrinin məlumat bazasıdır. Baza 7 bolmədən ibarətdir: 

 Qobustan rayonu haqqında, onun coğrafi mövqeyi, relyefi, təbiəti, iqlimi, iqtisadi 

xarakteristikası, maddi-mədəniyəti, qayaüstü rəsmlər haqqında məlumatlar;  

 Qobustan dövlət tarixi-bədii qoruğu haqqında sənədlər;  
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 Qobustan tarixi və memarlıq abidələri haqqında (Diri Baba türbəsi, Şərar nekropolu, 

Qədirtəpə kurqanı, Cavanşir qalası, Pir Xanəgahı, mağaralar, məsçidlər, qədim yaşayış 

yerləri, köhnə qəbrstanlıqlar və s.) 

 ―Qobustan‖ sənət toplusu (Adı Qobbustanla bağlı olan dərgi haqqında) 

 Videoqalereya (Qobustan haqqında filmlər) 

Milli kitabxanada arxeologiya və etnoqrafiya elmləri üzrə informasiyanın toplanması, 

mühafizəsi, axtarışı, istər ənənəvi istərsə də elektron formatda istifadəsi mövcuddur və bu 

sahədə işlər daha da genişləndirilməkdədir. 
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SOME ISSUES OF THE DOCUMENT SUPPLY ON ARCHAEOLOGY AND 

ETHNOGRAPHY SETTLED IN AZERBAIJAN NATIONAL LIBRARY 

   

Summary 

In the article was investigated the place of National Library of Azerbaijan on the provi-

sion of information of archeology and ethnography. 
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AZƏRBAYCANDA EKOLOGĠYA ÜZRƏ BĠBLĠOQRAFĠK  

RESURSLARIN MÜASĠR ASPEKTLƏRĠ 

 

Açar sözlər: ekologiya, biblioqrafik verilənlər bazası, iş təcrübəsi. 

İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı şəraitində ayrı-ayrı mütəxəssislərin səmərəli fəaliyyə-

ti onların informasiya təminatından çox asılıdır. Bu vəziyyət informasiyanın sürətlə artdığı və 

tez bir zamanda da öz akruallığını itirdiyi müasir dövrümüzdə  çox aktualdır.  

Bütün sahələrdə olduğu kimi  ekoloji sferada da elmi-praktik fəaliyyətin səmərəsi infor-

masiya təminatından asılıdır. Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə sənəd axının həcmi-

nin artması biblioqrafik informasiya tələbatınin intensivləşməsi bu sahə üzrə biblioqrafik fəa-

liyyət, o cümlədən biblioqrafik təminatin yeni metod və texnologiyalarının yaradılmasını 

zəruri etmişdir.  

Yaradılan verilənlər bazasından istifadə etməklə İnformasiyanın seçilmiş yayılmış sis-

temi üzrə xidmət zamanı sorğuya relevant sənədlərin seçilməsi üzrə istifadə edilirdi. İSY sis-

temində avtomatlaşdırmanın tətbiqi bu işin xeyli sürətlənməsinə və keyfiyyətinin yüksəlməsi-

nə imkan verirdi. Əgər sistemin layihəsinin reallaşdırılması əvvəlki templərlə davam etsə idi, 

respublikamızda avtomatlaşdırılmış inteqral kitabxana sistemlərinin yaranması üzrə gözəl bir 

örnək əldə ediləcək və bu təcrübənin digər kitabxanalarda tətbiq edilməsi sahəsində güclü im-

kanlar yaranacaqdı. Lakin 1987-ci ildən etibarən bu layihənin qarşısında bir sıra süni inzibati-

bürokratik əngəllər yaradıldı və bu işlə məşğul olan şöbə ləğv edildi və s. bununla da respubli-

kamızda kitabxanaların avtomatlaşdırılması və biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılması 

sahəsində zox maraqlı bir iş yarımçıq qaldı.  

Bu sistemin tədqiq etdiyimiz problemlə bağlılığı həm də onunla izah olunur ki, həmin 

kitabxananın fondunda Ekologiya üzrə ədəbiyyat geniş təmsil olunmuşdu, xidmət edilən müə-

sissələrin, oxucu kontingentini tərkibində xeyli sayda bu sahənin mütəxəssisləri var idi. Bu 

səbəbdən də, yaradılan bibloqrafik verilənlər bazasında və ekologiyaya dair ədəbiyyatı əks 

etdirən xeyli bibloqrafik yazı toplanmışdı. Respublikamızda biblioqrafik verilənlər bazasının 

yaradılması sahəsində digər bir təcrübə Azərbaycan MEA Əsaslı Elmi Kitabxanasına məxsus-

dur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, XX əsrin 70-80-ci illərində SSRİ-də sənəd-informasiya 

proseslərinin yeni texnologiyalar əsasında yenidən qurulması prosesi SSRİ Elmlər Akademi-

yasından da yan keçmədi. Bu sahədə işlərin müzakirə və diskussiyalardan praktiki müstəviyə 

keçməsində Sov.İKP MK-nın kitabxanaların fəaliyyətinin keyfiyyətcə yenidən qurulmasına 

yönəlmiş məlum qərarının mühüm rolu oldu. Məhz bu qərardan sonra 1974-cğ ildə Azərbay-

can EA Rəyasət Heyəti xüsusi qərar qəbul edərək Əsaslı Elmi Kitabxananın işinin təkmil-

ləşdirilməsi üzrə tədbirlər müəyyənləşdirildi. Bu tədbirlərin sırasında kitabxanada Elmi-Tex-

niki İnformasiya şöbəsinin yaradılması da var idi.  
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Qərardan az bir vaxt sonra Əsaslı Elmi Kitabxananın Elmi-texniki İnformasiya şöbə-

sində Akademiyanın təbiətşünas alimlərinə sənəd-informasiya xidmətinin yaxşılaşdırılması 

məqsədilə informasiyanın seçilmiş yayılmış sistemi üzrə xidmət təşkil etdi. Bu xidmət tezliklə 

alimlər arasında çox məşhur oldu. 1974-cı ilin sonu bu sistem 266 nəfər abunəçiyə xidmət 

edirdi [2]. Lakin tezliklə məlum oldu ki, MSY sisteminin işinin artan həcmini əl üsulu ilə 

yerinə yetirmək xeyli çətindir və bu sahədə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqinə 

böyük ehtiyac vardır. Təbiidir ki, belə bir şəraitdə avtomatlaşdırma metod və proseslərinin 

Azərbaycan EA Əsaslı Elmi Kitabxanasında da tətbiq edilməsi məsələsi də gündəliyə daxil 

oldu. Bu problemin həll edilməsi üçün Azərbaycan EA Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 1975-ci 

ildə Əsaslı Elmi Kitabxanasının SSRİ EA Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun yaratdığı və başçı-

lıq etdiyi «Koopinform» təşkilatının Tədqiqatların Avtomatlaşdırılmış İnformasiya Xidmə-

tinin (ASİOR) boyük əhəmiyyəti oldu. Tezliklə həmin institutdan bu sistemin təşkil edilməsi 

üçün lazımi metodiki sənədlər, təlimatlar və EHM ğzğn xğsusi proqram təminatı və maqnit 

lentlərinə yazılmış biblioqrafik informasiya massivi alındı.Bu proqram təminatı «BGSM» 

markalı EHM üzrə nəzərdə tutulmuşdu. 

Hazırlıq işləri sırasında Əsaslı Elmi Kitabxananın bir qrup işçisi Moskvada, Tətbiqi Ri-

yaziyyat İnstitutunda olaraq işin praktiki aspektlərini öyrəndilər. Azərbaycan EA Kibernetika 

İnstitutu ASİOR ğzrə işlərin yerinə yetiriliməsi üçün maşın vaxtı ayırdı.     Tezliklə ASİOR 

sistemi Bakıda da fəaliyyət göstərməyə başladı. Kitabxananın Elmi-texniki məlumat şöbəsinin 

işçiləri İSY abunəçilərinin informasiya tələbatını öyrənir, toplanmış məlumatı təhlil edərək 

axtarış obrazını formalaşdırır və bunu maşın dilinə çevirirdilər. «BGSM» EHM-ində bu obraz 

biblioqrafik informasiya massivi ilə tutuşdurulurdu və relevant sənədlər aşkara çıxarılaraq bu 

barədə abunəçilərə məlumat verilirdi. Göndərilən informasiya ilə tanış olan abunəçi əks-əlaqə 

talonunu dolduraraq kitabxanaya qaytarırdı. Əks-əlaqə talonunda edilmiş qeydlərdən asılı 

olaraq şöbənin işçiləri, əgər sənədə maraq varsa, abunəçiləri sənədin üzv və ya referatı ilə 

təchiz edirdilər. Tezliklə MSY sistemi ilə 502 abunəziyə 3032 sorğu əsasında 35 min tövsiyyə 

verilmişdi [3].  

ASİOR sistemi Akademiyanın mütəxəssislərinin informasiya tələbatının təhlilini həyata 

keçirərək maşın vasitəsilə sorğuları təhlil etməyə, eləcə də biblioqrafik verilənlər bazasının 

retrospektiv təhlilini aparmağa, yeni ədəbiyyat bülletenləri tərtib etməyə imkan verirdi. Təh-

lillər göstərirdi ki, ASİOR sistemi MSY rejimində aparılan işi əl üsuluna nisbətən 100 dəfə 

sürətlə aparmağa imkan verirdi. Sorğu qəbul edilən günün ertəsi artıq onun cavabını hazırla-

maq mümkün olurdu.  

Məlum olduğu kimi, həmin dövrdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tərkibində Eko-

logiya üzrə tədqiqatlar aparan bir sıra elmi müəssisələr fəaliyyət göstərirdi ki, bunlardan da, 

Zoologiya, Botanika, Genetika, Geologiya, Coğrafiya, Qeyri üzvi və Nəzəri Kimya, Neft-

kimya prosesləri, Dərin Neft və Qaz Yataqlarının Nəzəri Problemləri institutlarını, ekoloji 

problemlərə xüsusi diqqət yetirilən ―Xəzər‖ Elmi mərkəzini və bir sıra digər elmi qurumları 

göstərmək olar. Azərbaycan EA Əsaslı Kitabxanasında ASİOR sistemi bu müəssisələrin bib-

lioqrafik informasiya təminatında mühüm rol oynayırdı.  

Azərbaycan EA Əsaslı Kitabxanasında ASİOR sistemi ilə biblioqrafik informasiya xid-

məti 10 ilə yaxın davam etdi. Lakin 80-ci illərin sonlarına yaxın isə bir sıra subyektiv səbəblər 
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üzərindən bu iş get-gedə zəiflədi və nəhayət tamamilə dayandı. Daha sonra MSY rejimində 

xidmət nisbətən dar miqyasda əl üsulu ilə aparılmağa biblioqrafik məlumat bazası olmadan 

başladı. 

Azərbaycanda sənəd-kommunikasiya sistemlərində və onun tərkib hissəsi olan kitabxa-

na-biblioqrafik biblioqrafik fəaliyyətdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin növbəti, 

keyfiyyətcə yeni mərhələsi XX əsrin sonuna təsadüf edir. Həmin dövrdə ölkəmizin beynəl-

xalq siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələr orbitinə daha intensiv cəlb edilməsinin tərkib hissəsi 

və nəticəsi kimi kitabxana-biblioqrafiya fəaliyyətində də dünyada müvcud olan yeni metod və 

texnologiyaların ölkəmizdə tətbiq edilməsi zəruriliyi fikrinin yaranmasına yol açdı. Kitabxana 

işi sahəsində qabaqcıl təcrübəyə malik bir sıra ölkələrin səfirlikləri, beynəlxalq təşkilatların 

yardımı ilə ölkəmizin mütəxəssislərinə bu texnologiyalar, biblioqrafik informasiyanın ema-

lının yeni üsulları barədə bilgilər çatdırılmağa başladı. Bu işin bir tərkib hissəsi kimi bir sıra 

kitabxanalarda, kitab fonduna malik olan təşkilatlarda biblioqrafik informasiyanın müasir tipli 

texniki qurğularla işlənərək biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılması sahəsində sınaq 

xarakterli ilkin işlər görülməyə başladı. 

Sonrakı illərdə Azərbaycanda bibloqrafik verilənlər bazasının yaradılıb istifadəyə veril-

məsi sahəsində diqqəti cəlb edən işlər ali məktəblərin kitabxanalarında aparılmağa başladı. 

Belə ki, 2000-ci ildən Xəzər Universitetinin Elmi Kitabxanasında, Neft Akadenimiyasının 

Elmi Kitabxanasında, Qərb Univerisetinin Elmi Kitabxanasında, BDU-nun Elmi Kitabxana-

sında elektron kataloqların yaradılması sahəsində işlər görüldü. 

BDU-nun Elmi Kitabxanasında yaradılmış Kitabxanaların kompüterləşdirilməsi labora-

toriyası 1999-cu ildən başlayaraq kitabxananın kompleks kompüterləşməsini həyata keçirmə-

yə başladı. Əməkdar elm xadimi, professor Abuzər Xələfovun rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən 

laboratoriya 1999-cu ildə Rusiya Federasiyasına yaradılmış sistemlərin bazasında «Kitabxana 

1.0» adlı Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya Sisteminin tətbiqinə başladı və 2000-ci 

ildə sistemin müəyyən modulları istifadəyə verildi. Bir qədər sonra sistemin yeni versiyası 

«Kitabxana 2.0» tətbiq edilməyə başladı. Laboratoriya verilənlər bazasının hazırlanmasında 

UNIMARK və USMARK formatlarından istifadə edir ki, bu da beynəlxalq biblioqrafik məlu-

mat mübadiləsini həyata keçirməyə kömək edir. Hal-hazırda Kitabxanada EBNİT Assosasi-

yası tərəfindən (Rusiya) yaradılmış və pulu Amerika Kitabxana Assosiasiyası tərəfindən ödə-

nilmiş İRBİS 64 Kitabxanaların Avtomatlaşdırmaı Sisteminə keçid işi aparılır. 

Artıq bu sistemə Elmi Kitabxananın fondunda olan ədəbiyyatı əks etdirən 100 mindən 

çox biblioqrafik yazı daxil edilmişdir ki, bunun da tərkibində Yer haqqında elmlər üzrə çox 

sayda kitab, dövri elmi nəşr vardır. Elektron kataloq üzrə axtarış müəyyən etməyə imkan verir 

ki, daxil olan ədəbiyyatın təxminən yarısı tədris ədəbiyyatı, dərslik və dərs vəsaitləridir. 

Respublikamızda kitabxanaların bibloqrafik verilənlər bazasının yaradılması və onun 

tələbatçıların ixtiyarına verilməsi kimi digər əhəmiyyətli addım «Gələcək naminə» ictimai 

birliyinin və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin birgə icra etdiyi və Exxon Mobil neft 

şirkətinin yardımı ilə həyata keçirən «Elektron kitabxana şəbəkəsi» layihəsi olmuşdur. 2002-

ci ildən həyata kezirilən bu layhəyə əsasən respublikanın 16 iri kitabxanasının (əsasən ali 

məktəb və respublika səviyyəli kitabxanalar) və 4 ictimai təşkilatın kitabxanası fondlarında 

olan 100 min sənədin biblioqrafik yazısı tərtib edilərək Web serverə yerləşdirilmişdir və bu-
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nunla da dünyanın bütün İnternet istifadəçiləri üzrə açıq olmuşdur. Bu bibloqrafik verilənlər 

bazasının da tərkibində Yer haqqına elmlər üzrə çox sayda kitab və digər sənədlər öz əksini 

tapmıçdır. Həmin elektron kitabxana şəbəkəsində BDU ilə yanaşı, Dövlət İqtisad Universiteti, 

Dövlət Neft Akademiyası, Dövlət Dillər Universiteti, Texniki Universitet, Tibb Universiteti, 

Azərbaycan MEA, bir sıra cəmiyyət və qeyri-hökumət təşkilatlarının kitabxanaları da təmsil 

olunmuşdur. Verilənlər bazasında Azərbaycan rus, ingilis, fransız və türk dillərində yüz on 

mindən artıq kitab əhatə olunmuşdur ki, bunların da içərisində elmi və tədris ədəbiyyatını, o 

cümlədən ekologiyaya dair ədəbiyytı əks etdirən xeyli biblioqrafik yazı toplanmışdır. 

Respublikamızda o cümlədən ekologiyaya dair ədəbiyyatı əks etdirən elektron biblio-

qrafik informasiya resurslarının yaradılması sahəsində digər əhəmiyyətli iş M.F.Axundov 

adına Milli Kitabxanada aparılmışdır. M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada bu işə 1999-cu 

ildən başlanmış və 2000-ci ildə kitabxanada İnternet zalı istifadəyə verilmişdir. 2001-ci ildə 

isə kitabxanada tədris müəssisəsi yaradılmış, 2003-cü ildən avtomatlaşdırılmış idarəetmə sis-

teminin tətbiqinə başlanılmışdır. Sistemin proqram təminatı ABŞ-ın VTLS şirkətindən alımış 

―VİRTUA‖ adlı kitabxanalar üçün xüsusi avtomatlaşdırılmış proqramlar paketi əsasında qu-

rulmuşdur. Sistemdə bibloqrafik məlumat bazalarının elektron kataloqun tərtibi üzrə də xüsusi 

modul vardır. Avtomatlaşdırma işinə kitabxananın ən vacib sahəsi olan elektron kataloqun 

tərtibindən başlanılmışdır və indi milli ədəbiyyata dair bibloqrafik təsvirlər verilənlər bazasına 

daxil edilir. Milli Kitabxanada kitab fondlarının elektron versiyasının, yəni kitabların mətni-

nin kompüter yaddaşına köçürülməsi işinə də başlanılmışdır. 2006-cı ildə informasiya-kom-

munikasiya texnologiyalarının kitabxana işinə tətbiqi ilə əlaqədar olaraq Milli Kitabxanada 

aşağıdakı yeni şöbələr açılmışdır: «Kitabxana işinin avtomatlaşdırılması və informasiya tex-

nologiyaları», «Elektron informasiya xidməti», «Elektron resurslarının yaradılması», «Kitab-

xana işçilərinin təlim və tədris mərkəzi». Həmçinin elektron kitabxananın yaradılması istiqa-

mətində ədəbiyyatın skayner edilməsi zamanı meydana çıxan çatışmazlıqların aradan qaldırıl-

ması məqsədilə yaradılmış «Mətnlərin redaktəsi» bölməsini göstərmək olar. 

«Kitabxana-biblioqrafiya prosesinin avtomatlaşdırılması və informasiya texnologiyala-

rı» şöbəsi kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq yaradılmışdır. 2005-

ci ildə Milli Kitabxanada avtomatlaşdırma işinin ən vacib sahələrindən olan elektron katalo-

qun tərtibinə başlanmışdır. Hazırda Milli Kitabxananın Avtomatlaşdırılmış sisteminin tərkib 

hissəsi olan biblioqrafik verilənlər bazasında Ekologiya dair bibloqrafik informasiya çox 

geniş təmsil olunmuşdur.  

Azərbaycanda avtomatlaşdırılmış kitabxana idarəetmə siistemlərinin və onun tərkibində 

zəngin biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılması sahəndə ən qabaqcıl mövqe Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin Kitabxanasına məxsusdur. 2003-ci ilin yanvar ayında 

yaradılmış bu kitabxanada biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılmasına 2004-cü ilindən 

ayından başlamışdır. Bu kitabxanada tətbiq edilən IRBIS-64 Kitabxanaların Avtomatlaşdırma 

Sistemi ali icra hakimiyətinə xidmət edən Kitabxana-informasiya sisteminin tərkib hissəsidir. 

İndiyə kimi verilənlər bazasına Azərbaycan, rus və digər dillərdə olan 200 minə yaxın sənədin 

biblioqrafik yazısı daxil edilmişdir. Verilənlər bazasından həm kitabxanadakı avtomatlaşdırıl-

mış işçi yerindən, həm də WEB kataloq vasitəsilə İnternetdən daxil olmaqla istifadə etmək 

olar. Bu proqram vasitəsilə kitabxana qısa müddətdə 15 adda biblioqrafik informasiya göstəri-
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cisi (bülleteni), tammətnli elektron və çap nəşrləri hazırlamışdır. Kitabxana öz fonduna bu 

sahə üzrə ən əhəmiyyətli ədəbiyyatı sifariş edir. Burada yaradılmış biblioqrafik verilənlər 

bazasında ekoloji problemlərə elmlərə dair sənədlər öz əksini tapmışdır.  

Hazırda respublikanın bir sıra digər kitabxanalarında da avtomatlaşdırılmış sistemlərin 

və onların tərkibində biblioqrafik verilənkər bazasınınyaradılması üzrə işlər aparılır. Lakin 

burada bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır. Kitabxanalarda yaradılan bu avtomatlaşdırılmış 

sistemlərdə bir neçə alt sistem (komplektləşdirmə, oxucuların qeydiyyatı, sifarişlərin qəbulu 

və s.) olsa da aparıcı yeri biblioqrafiyalaşdırma və xidmətlə bağlı altsistemlər tutur. Kitab 

ticarəti, nəşriyyat və elmi informasiya müəssisələrinin avtomatlaşdırılmış sistemlərində və 

elektron resurslarında isə biblioqrafik informasiya və proseslərin mövqe və əhəmiyyəti daha 

da artıqdır. Bundan başqa, bütün bu sistemlərdə biblioqrafik informasiyanın işlənməsi, 

saxlanması və verilməsi tez və sadə məsələ deyildir.  

Bütün bu işləri yerinə yetirmək üzün 3 əsas element olmalıdır: 

a) lazımi avadanlıq - hesablama maşınları, kompüter avadanlığı, rabitə-şəbəkə qurğu-

ları, informasiyanı saxlayan avadanlıq və s.; 

b) proqram təminatı; 

c) kadr potensialı. 

Bu elementin hər birinin vacibliyini qeyd etməklə yanaşı, proqram təminatının əhəmiy-

yətini xüsusi vurğulamaq lazımdır. (Bəzən sistem üçün təşkil olunan proqram təminatının 

dəyəri avadanlığın dəyərindən dəfələrlə artıq olur). Söhbət biblioqrafik proseslərdən getdikdə, 

proqram təminatı həlledici əhəmiyyətə malikdir. Çünki biblioqrafik informasiyanı «düzgün» 

tapmaq, ondan istifadəyə imkan yaratmaq üçün mükəmməl proqram təminatı lazımdır. 

Azərbaycanın beynəlxalq aləmə get-gedə daha sıx inteqrasiya olunması, dünyada kitab-

xana işinə, biblioqrafik fəaliyyətə göstərilən diqqətin Azərbaycana da sirayət etməsinə səbəb 

olur. İctimaiyyətin bu sahəyə diqqəti və qayğısı tədricən artır. Bu tendensiya elektron kitab-

xana və qeyri-kitabxana biblioqrafik ehtiyatlarının verilənlər bazasının yaranmasına münbit 

şərait yaradır. Məhz bu diqqətin nəticəsində yuxarıda adını çəkdiyimiz kitabxana və təşkilat-

larla yanaşı bir sıra digər kitabxanalar da biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılması sahə-

sində işlərə başlamışlar. Məsələn, Naxçıvan Dövlət Universitetində, Qafqaz Universitetində, 

Xəzər Universitetində, Gəncə Dövlət Pedaqoji Universitetində bir sıra digər təhsil ocaqlarında 

avtomatlaşdırılmış kitabxana idarəetmə sistemlərinin tətbiqi, elektron kataloqlarının yaradıl-

ması və inkişafı prosesi gedir. Bundan başqa, bu işə bir sıra qeyri-kitabxana müəssisəsi də 

qoşulmuşdur. Məsələn, bir sıra nəşriyyatlar, o cümlədən, Azərbaycan Ensiklopediyası və 

«Qanun» nəşriyyatları öz İnternet səhifələrində biblioqrafik siyahılar yerləşdirlər. Bütün bu 

biblioqrafik resursların tərkibində az və ya çox dərəcədə Ekologiya üzrə kitablar və digər 

sənədlər barədə məlumat öz əksini tapır. 

Lakin görülən işlərin əhəmiyyətini vurğulamaqla yanaşı, onu da qeyd etmək lazımdır ki, 

Azərbaycanın iqtisadi, elmi, texnoloji inkişafı üçün Ekologiyanın böyük əhəmiyyəti olsa da, 

bu sahədə mövcud elektron biblioqrafik resurslar, biblioqrafik verilənlər bazaları öz həcm və 

keyfiyyətinə görə bu sahədə müasir tələblərə tam cavab vermir. Fikrimizcə, respublikamızda 

bu sahə üzrə koorporativ bir layihənin yaradılmasına və həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac 

var. Bu deyilənləri yekunlaşdıraraq belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Azərbaycanda 
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tərkibində Ekologiya üzrə kitablar və digər sənədlər barədə məlumatları özundə əks etdirən 

elektron biblioqrafik ehityatların, biblioqrafik verilənlər bazasının yaranması işi 30 illik bir 

tarixə malikdir. Bu sahədə 80-ci illərin sonlarında durğunluq başlasa da, son bir neçə il 

ərzində bu sahədə artan ictimai diqqət nəticəsində müəyyən müsbət dəyişikliklər və irəlilə-

yişlər baş verməkdədir. 

Gedən proseslərin təhlili və proqnozlaşdırılması belə bir fikir söyləməyə əsas verir ki, 

yaxın gələcəkdə respublikamızda Ekologiya üzrə biblioqrafik verilənlər bazasının daha da 

sürətlə inkişaf etməsi, elektron informasiya resurslarının, daha da inkişaf edəcəyi, cəmiyyətin 

bu sahə üzrə informasiya tələbatının daha dolğun ödəniləcəyi şübhəsizdir. 
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AZƏRBAYCANDA BIBLĠOQRAFĠK FƏALĠYYƏTĠN  

MEYDANA GƏLMƏSĠ VƏ ĠNKĠġAFI 

 

Sənəd və informasiya istifadəçiləri («Kitab-oxucu») sistemində sosial kommunikasiya 

vasitəçilərindən biri olan biblioqrafiya Azərbaycanda da qədim tarixə malikdir. O, çox uzun 

tarixi bir inkişaf yolu keçərək indiki müşahidə etdiyimiz səviyyəyə gəlib çatmışdır. Biblioqra-

fik fəaliyyətin sənəd kommunikasiyaları sistemindəki vasitəçiliyinin özünəməxsus səciyyəvi 

xüsusiyyətlərinin fərqli (differensial) şərhi üçün tarixi inkişaf ənənələrini aydın təsəvvür et-

mək lazımdır. 

Biblioqrafik informasiyanın ilk rüşeymlərinə antik dövrdə belə təsadüf edilsə də bir fəa-

liyyət sahəsi kimi əsl inkişafı kitab çapının ixtirasından və yayılmasından sonra mümkün ol-

muşdur. M.Ə.İbrahimovun dediyi kimi, «Kitab insan zəkasının misilsiz kəşfidir. Heç bir 

xalqın maddi və mənəvi sərvətlərinnin tərəqqisini kitabsız təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Fiziki və zehni əməyin nailiyyətlərini əbədiləşdirən, yaddan çıxmağa, unudulmağa qoymayan 

kitabdır. O, bilik, təcrübə, ədəb xəzinəsidir...»  

Biblioqrafik informasiyanın tarixən ilkin formaları kitabxana kataloqlarından ibarət olsa 

da, sonralar onların əhatəlik dairəsi daha da genişlənmişdir. Məsələn, İskəndəriyyə Kitabxa-

nasının yeni eradan əvvəl III əsrdə baş kitabxanaçı Kallimax tərəfindən tərtib olunmuş kata-

loqu («Таблицы тех, кто прославился во всех областях знания (и того, что они напи-

сали») belə təxmin edilir ki, həmin kitabxananın sistemli kataloqu olmaqla yanaşı, yunan ədə-

biyyatının məlum olan hissəsini də mühafizə olunma məkanından, yerindən asılı olmayaraq 

əhatə edir.  

Bununla bərabər onu da qeyd etmək lazımdır ki, biblioqrafik qaynaqların ilkin tarixi 

formaları yalnız kataloq lardan ibarət olmamışdır. Dünya biblioqrafiyasının tarixindən bəllidir 

ki, qədim Romada biblioqrafik əlamətlərə malik olan yeni ədəbi yazı janrı meydana gəlmişdir. 

Keçmişin tanınmış görkəmli adamlarının həyatı və yaradıcılığı haqqında qısa məlumat verən 

belə yazılara çox zaman «Məşhur cəngavərlər haqqında» («О знаменитых мужах») («De 

viris illustribus») adı verilirdi. Bu cür materiallara o dövrün tarixi xronikalarında və hətta elmi 

əsərlərdə də rast gəlmək olar. 

Məşhur elm və mədəniyyət adamları haqqında məlumat verən belə yazılar Şərq ölkələ-

rində və Azərbaycanda da yayılmışdı. Azərbaycanda təzkirə janrını, müəyyən dövrün tarixi 

hadisələrinin təsvirini verən qaynaqları misal göstərmək olar. Qədim tariximizə həsr olunmuş 

tədqiqatlarda onların tez-tez adı çəkilir və biblioqrafik mənbə kimi qiymətləndirilir. Cənubi 

Azərbaycanın böyük alimlərindən olan Mirzə Məhəmmədəli Tərbiyətin (1875-1940) «Daniş–

məndani–Azərbaycan» əsəri (1937) demək olar ki, təzkirələr təzkirəsi (biblioqrafiyanın bib-

lioqrafiyası) rolunu oynayır. M.Tərbiyətin Azərbaycan mədəniyyətinə göstərdiyi xidmətlər-

dən biri F.B.Köçərlinin qarşısına çıxan əsas maneəni öz yaradıcılığı ilə aradan qaldırması və 

bununla Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindəki bir çox boşluqları ləğv edə bilməsilə əlaqədardır. 



Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

Azərbaycan Milli Kitabxanası 

 

 

- 275 – 
 

Onun 40 illik elmi araşdırmalarının nəticəsi olan bu əsəri Azərbaycanın şair, yazıçı, filosof, 

təzkirəçi, ədəbiyyatşünas, rəssam, münəccim, mühəndis, memar, riyaziyyatçı, nəqqaş, xəttat, 

tarixçi, səyyah, jurnalist, dilçi və maarifçi alimləri haqqında bir ensiklopediyadır. Professor 

Səid Nəfisinin rəhbərliyi altında tərtib olunan «Şahkarhaye nəsre–farsi» («Fars nəsrinin şah 

əsəri») adlı kitabda M.Tərbiyətin bu əsərindən nümunələr gətirilir və o, fars dilində yazılan 

gözəl əsərlər sırasına daxil edilir.  

Azərbaycan tarixi üçün maraqlı olan, lakin biblioqrafik baxımdan lazımi qədər 

qiymətləndirilməmiş Şərq qaynaqlarından biri ərəb filoloqu, coğrafiyaşünası və tarixçisi 

Yaqut ibn Abdullah ər-Rumi əl-Həməvinin (1179-1229) «Macəmül Üdabə» («Yazıçıların 

əlifba üzrə siyahısı») (1218) əsəridir. Bu əsər biblioqrafik lüğətlər janrına aid edilə bilər. 

Əsərdə 1100 nəfər elm və mədəniyyət xadiminin həyatı və yaradıcılığı haqqında məlumat 

verilir. Onların arasında Məkki ibn Əhməd əl-Bərdai, Əbdül Əziz ibn əl-Həsən əl- Bərdai, 

Səid ibn Əmiri əl-Əzdini, Yəhya ibn Səlam ibn əl-Hüseyn əl-Xətib əl-Xəskəfi, Xətib Təbrizi 

və başqaları kimi Azərbaycan elm və sənət adamlarının adı çəkilir.  

Coğrafi yer adları ilə əlaqədar məlumat mənbələrindən yenə Yaqut Həməviyə məxsus 

olan «Mocamul əl-büldən» («Ölkələrin əlifba ilə sıralanması») (1224) adlı əsəridir. Bu tarixi 

mənbədə 16 min toponim, o cümlədən Azərbaycanın 90 yaşayış məntəqəsinin adı çəkilir.  

Məşhur elm və sənət adamlarının həyatı və yaradıcılığı ilə əlaqədar ilkin biblioqrafik 

mənbələrdən təzkirələri xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Təzkirələr Azərbaycan ədəbiyyatı 

tarixinin tədqiqində əhəmiyyətli qaynaq kimi diqqətəlayqdirlər. Azərbaycan təzkirəçilərindən 

Sam Mirzəni (XVI əsr), İbrahim Mirzəni (XVI əsr), Əhdi Bağdadini (XVI əsr), Sadiq bəy 

Sadiqini (XVI əsr), Seyid Əzim Şirvanini (1835-1890), Mirmöhsün Nəvvabı (XIX-XX 

əsrlər), Müctəhidza- dəni, Məhəmmədəli Tərbiyəti və başqalarını göstərmək olar. 

Söz ustası və ədəbiyyatşünas alim kimi tanınmış Sam Mirzə (1517-1567) «Töhfeyi-

Sami» adlı məşhur təzkirəsində (1550) 664 şairin tərcümeyi-halını əxz etdirmişdir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, Sam Mirzənin bu təzkirəsi biblioqrafik i formasiya baxımından çox əhə-

miyyətlidir. «Danişməndani-Azərbaycan» əsərində M.Tərbiyətin «Töhfeyi-Sami» təzkirəsinə 

tez-tez müraciət etməsi bu fikri təsdiq edir. 

İbrahim Mirzə də Səfəvilər sülaləsindəndir. Onun «Fərhəngi-İbrahimi» adlı əsaslı təzki-

rəsi görkəmli söz ustalarının tərcümeyi-halı və yaradıcılığı haqqında məlumat verir. 

XVI əsr təzkirəçilərindən biri də Sadiq bəy Sadiqidir. O, 1533-cü ildə Təbriz şəhərinin 

Vərçi məhəlləsində anadan olmuşdur. II Şah İsmayıl zamanında dövlət kitabxanasında işləmiş 

və Şah Abbas tərəfindən dövlət kitabdarlığı vəzifəsinə çatdırılmışdır. Sadiq bəy Sadiqi 

«Məcməül-Xəvvas» adlı (türk dilində) təzkirə yazmış və burada Şah İsmayıl Səfəvi dövrün-

dən Şah Abbas dövrünədək yaşayıb-yaratmış 480 nəfər söz ustasının tərcümeyi-halı veril-

mişdir. Biblioqrafik baxımdan maraqlı olan faktorlardan biri də odur ki, Sadiq bəy Sadiqi 

1601-ci ildə İsfahanda öz əsərlərinin siyahısını da tərtib etmiş və onun müqəddiməsində qısa 

tərcümeyi-halını vermişdir. Siyahıda on adda əsəri qeyd olunur və onların qısa səciyyəsi veri-

lir. Belə siyahılar biblioqrafiya tarixində biblioqrafik təbliğin ilk rüşeymlərindən hesab 

olunur. 

Təzkirəçilik XIX əsrdə də davam etdirilmişdir və Azərbaycanın görkəmli şairi Seyid 

Əzim Şirvaninin yaradıcılığında da buna təsadüf edilir. O, 1880-ci illərdə bir təzkirə tərtib 
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edir və orada ilk dəfə olaraq Şamaxı şairlərindən Füruği, Məxmur, Qənnadi, Qəmi, Rüsva, 

Ərdəbil şairlərindən Müxsusi-Gənci, Qaib, Molla Məhəmməd Şəfi, Məhəmmədhəsən Qumru 

və başqaları haqqında məlumat verir. 

XIX əsrin axırlarında yaranan ən mühüm təzkirə Mirmöhsün Nəvvab Qarabağiyə məx-

susdur. «Təzkirəyi-Nəvvab» adlanan bu təzkirədə Qarabağın 90 şairi haqqında bioqrafik mə-

lumat verilir. Qeyd etmək lazımdır ki, Mirzə Məhəmməd Müctəhidzadə də 1907-ci ildə Qara-

bağ şairlərinin tərcümeyi-halı, türk və fars dillərində olan nəşrləri haqqında məlumat verən 

«Riyazül-aşiqin» adlı bir kitab tərtib etmişdir və o, 1910-cu ildə İstanbulda çap olunmuşdur. 

M.Tərbiyət «Danişməndani-Azərbaycan» əsərində həmin əsəri «Təzkireyi-Nəvvab» əsərinin 

türk dilinə tərcüməsi hesab edir.  

Qədim tarixi hadisələr haqqında ilkin məlumat üçün əhəmiyyətli olan mənbələrə aid çox 

misallar göstərmək olar. Məsələn, akademik Ziya Bünyadov Atabəylər dövrünün tarixşünaslı-

ğında maraqlı olan əsərlərdən İbn əl-Cövzünün nəvəsi, Sabit ibn əl-Cövzi adı ilə daha çox ta-

nınmış Şəmsəddin Əbül Müzəffər Yusif ibn Qız oğlunun (1185–1256) öz babasının əsərinin 

nümunəsində tərtib etdiyi məşhur «Mirat əz-zaman fi tarix əl-əyan» («Görkəmli adamların ta-

rixinə aid zamanın güzgüsü») əsərini «dünyanın yaranmasından» 1256-cı ilə qədər mühüm 

hadisələri nəzərə alan hərtərəfli salnamə hesab edir. Əsərdə 1256-cı ildə vəfat edən tanınmış 

adamların əlifba sırası ilə hər biri haqqında biobiblioqrafik məlumat verilir. 

XIII–XIV əsr alimlərindən olan Xətib Öməri Şeyx Vəliyəddin Əbu Abdulla Təbrizi 

«Kitabul-ikmal fi Əsmair-Rical» («Böyük şəxsiyyətlərin adları haqqında kamil kitab») 

əsərinin müəllifidir. Biobiblioqrafik baxımdan diqqəti çəkən bu əsər «Mişkətül-Məsabih» 

(«Çıraqların çıraqları») əsəri ilə birlikdə Kəlküttədə (1843), Peterburqda (1898), Qazanda 

(1906) çap olunub. 

Coğrafiyaşünas alim Zeynalabdin Şirvani (1780-1837) İran, Türkiyə və Hindistan səya-

hətindən sonra «Bostanüs-siyahə» («Siyahətlərin gülşəni»), «Riyazüs-siyahə» («Səyahət bağ-

ları») əsərlərini yazmışdır. M.Tərbiyət onun «Riyazüs-siyahə» (1821) əsərini faydalı məlumat 

xəzinəsi kimi qiymətləndirir. 

Tarixçi alimlərdən Əbdürrəzaq bəy Məftunun (Dünbülü) (1762-1827) də adını çəkmək 

lazımdır. O, ərəb və fars dillərində nəzm və nəsr əsərləri yazmış, ərəb şairlərinin və rəvayətçi-

lərinin yaradıcılıq incəliklərini öyrənmişdir. Onun tarixi əsərlərindən «Məasiri-Sultaniyyə» 

(«Şahın böyük işləri») və «Camei-Xaqani» adlı əsərlərini qeyd etməkolar. Bu əsərlərdə Fətə-

lişah taxta çıxandan 1825-ci ilədək baş vermiş tarixi hadisələrdən danışılır. Tərbiyətin adı çə-

kilən təzkirəsində onun 16 adda əsəri haqqında məlumat verilir. 

Yuxarıda qeyd edilmişdir ki, təzkirə yazmaq XX əsrdə də davam etdirilmişdir və bun-

lardan M.Tərbiyətin yuxarıda haqqında bəhs olunan «Danişməndani-Azərbaycan» təzkirəsini 

(1987) xüsusilə qeyd etmək lazım gəlir. Bu tərcümeyi- hal xarakterli məlumat kitabı əvvəlki-

lərdən fərqlənir. Əvvəla burada təkcə şairlərin deyil, yazıçı, alim, mütəfəkkir və incəsənət us-

taları haqqında bioqrafik məlumat verilir. İkinci mühüm fərqli, biblioqrafik baxımdan əhə-

miyyətli olan cəhəti odur ki, əsərdə bəzi görkəmli adamların əsərlərinin və onların haqqında 

yazılmış ədəbiyyatın biblioqrafik siyahılarına təsadüf edilir. Məsələn, A.A.Bakıxanovun 10 

adda əsərinin, Əbdürrəziq bəy Məftunun 16 adda əsərinin, Mirzə Möhsün Təsirin 7 adda məs-

nəvisinin, 6 adda qitə və qəsidəsinin, XIII əsrin söz ustalarından Hüsaməddin Əbdülmövinin 
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oğlu Həsənin 5 adda əsərinin, XIV əsrin Təbriz alimlərindən və fəzilət sahiblərindən olan 

Şeyx Mahmud Şəbüstərinin (1320) Təbrizdə, Tehranda və Hindistanda çap olunmuş «Gül-

şəni-raz» məsnəvisi haqqında ariflərin və alimlərin yazdıqları 17 adda izahın və nəzirənin si-

yahısı verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu «biblioqrafik siyahıların» hamısı qısa şərhlə 

(annotasiya ilə) müşayiət olunur və bununla da oxucularda həmin əsərlər haqqında ilkin təsəv-

vür yaradılır. 

M.Tərbiyət əsərinə «Kitabın yazılmasınadək Azərbaycan mətbuatı» adlı bir bölmə də 

əlavə etmişdir və bu da cənubi Azərbaycan dövri mətbuatı haqqında biblioqrafik məlumat 

üçün çox maraqlıdır. Burada 1870-ci ildən 1933-cü ilə qədər çıxan 109 adda jurnal və qəzetin 

biblioqrafik təsviri verilir. Təzkirəyə belə bir biblioqrafik informasiyanın əlavə edilməsi onun 

cənubi Azərbaycan dövri mətbuatı üzrəretrospektiv biblioqrafik axtarışda təcrübi əhəmiyyə-

tini xeyli artırmışdır. 

Tədqiqat əsasında əldə olunan materialların biblioqrafiyaşünaslıq baxımından təhlili 

göstərir ki, onlar biblioqrafik xaratkerli mənbələrə aid edilə bilərlər. Bu cür mənbələrdə tər-

cümeyi-hal məlumatları üstünlük təşkil edir, ayrı-ayrı tanınmış elm və sənət adamlarının əsər-

ləri isə nadir hallarda sadalanır və ya onlardan nümunələr verilir. Ona görə də Azərbaycan 

biblioqrafiyasının tarixən ilkin nümunələri hesab edilən mənbələr biblioqrafik vəsait olma-

salar da özlərində biblioqrafik əlamətləri əks etdirirlər və belə materiallar Azərbaycan biblio-

qrafiyasının tarixən ilkin formaları hesab edilə bilər. 

1959-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Azərbaycan Kitabının 

ümumi retrospektiv biblioqrafiyası haqqında əsasnamə təsdiq edir. Bu rəsmi sənədə görə 

Azərbaycan kitabının ümumi retrospektiv göstəricisi üç cilddə nəzərdə tutulurdu. O, ilk Azər-

baycan kitabından baş- lamalı və 1960-cı ilə qədər olan kitabları əhatə etməli idi. 1959-cu il-

dən Kitab Palatası və M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası həmin işə ciddi ya-

naşır və kitabxananın qocaman işçisi Ə.Əliyev 1920-ci ilə qədər işıq üzü görmüş Azərbaycan 

kitabı haqqında araşdırmalara və biblioqrafik axtarışa başlayır. Bu zaman o çox ciddi çətinlik-

lərlə üzləşməli olur. Bunun səbəblərindən biri o dövr nəşrlərinin konkret bir fondda toplanma-

masıdır. Başqa bir səbəb isə Azərbaycan müəlliflərinin qələminə məxsus əsərlərin ərəb, fars, 

türk, fransız və başqa dillərdə dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən İranda, Türkiyədə, 

Misirdə, Hindistanda və Avropanın bir sıra şəhərlərində çap olunması ilə əlaqədardır. Beləlik-

lə, azərbaycanlı müəlliflərə məxsus kitabların ümumi repertuarını yaratmaq probleminin həlli 

geniş məkanda çox ciddi axtarış aparmağı, müxtəlif ədəbi və biblioqrafik mənbələri araşdır-

mağı tələb edirdi. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, «Azərbaycan kitabı» göstəricisinin birinci 

cildinin tərtibi kimi məsuliyyətli, çətin, lakin nəcib bir işi boynuna götürmüş Ə.Əliyev nə qə-

dər geniş miqyaslı axtarışlar aparmaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdır. O, təkcə respublika-

nın kitabxanalarında, arxivlərində, yerli biblioqrafik mənbələr üzrə axtarış aparmaqla kifayət-

lənmir. Başqa şəhərlərə, o cümlədən Moskva, Sankt-Peterburq, Tbilisi, Kazan, Daşkənd və 

başqa şəhərlərə ezam olunur, ən böyük kitabxanalarda axtarışlar aparmalı olur və Azərbaycan 

kitabının mövcudluğu haqqında xeyli faktlar əldə edir.  

«Azərbaycan kitabı» göstəricisinin tərtibi prosesində qarşıya çıxan bir çətinilk də 1920-

ci ilə qədər vahid nəşriyyat sisteminin və qaydasının olmaması üzündən kitabın nəşriyyat tər-

tibi prinsipindəki müxtəlifliklə bağlı olmuşdur. Bu həmin kitabların biblioqrafik təsviri 
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zamanı vahid qaydanın tərtibi tələbində özünü qabarıq şəkildə büruzə verirdi. Bu cür çətinlik-

lər haqqında göstəricinin «Bir neçə söz adlanan giriş məqaləsində lazımi məlumat verilir.  
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MEMARLIQ VƏ ĠNġAAT SAHƏSĠNĠN KĠTABXANA-ĠNFORMASĠYA 

TƏMĠNATININ TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠ YOLLARI 

 

Açar sözlər: memarlıq, informasiya təminatı, elektron informasiya resursları. 

 

İnsanın fəaliyyət sahələrinin ixtisaslaşması, onların sənəd-informasiya təminatının və 

kitabxana-biblioqrafik resurslarının da ixtisaslaşmasına səbəb olur. Belə ixtisaslaşmış fəaliy-

yətdən biri də memarlıq fəaliyyətidir. 

Memarlıq üzrə sənəd-informasiya təminatının formalaşması prosesləri ildən-ilə sürətlə-

nir. Eyni zamanda bu sahədə tələb olunan informasiyanın həcmi artır və sənəd-informasiya tə-

minatında daha yüksək operativlik tələb olunur. Memarlıq sahəsində sənəd-informasiya təmi-

natının əhəmiyyətini bu sahənin mütəxəssisləri də təsdiqləyir və buna xüsusi diqqət yetirirlər.  

Bütün bu amillər memarlıq üzrə sənəd-informasiya təminatının, eləcə də biblioqrafik tə-

minatın qanunauyğunluqlarının öyrənilməsini tələb edir. 

Elmə ilk dəfə bu sahənin tədqiqini amerikalı memar Riçard Sol Vurmen keçən əsrin 

sonlarında öz ―Memarlıq informasiyası‖ termini ilə gətirmişdir. O, 1996-cı ildə eyni adlı kita-

bını nəşr etdirmişdir. ―Memarlıq informasiyası‖ bu sahədə insanlara lazım olan məlumatları 

daha səmərəli tapmağa və emal etməyə kömək etmək məqsədilə informasiyanın naviqasiya-

sının sistemləşdirilməsi prinsipləri ilə məşğul olur.  

Əsası hələ Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət tərəfindən qoyulan milli memarlığımızın təd-

qiqinə M.Ə.Hüseynov, L.S.Bretanitski və A.V.Salamzadənin ―Azərbaycan memarlıq tarixi‖ 

(1963) adlı əsərlərində özünün layiqli bəhrəsini tapdı. Azərbaycan memarlıq tarixinin qədim 

dövründən XX əsrin əvvəllərinə kimi inkişaf mənzərəsini açıqlayan ―Azərbaycan memarlıq 

tarixi‖ kitabında memarlıq tikililərinin tipologiyası müəyyənləşdirilmiş, memarlıq tarixinin 

elmi baxımdan dövriyyələşdirilməsinin əsası qoyulmuşdur. Əsərdə Azərbaycan memarlıq 

abidələrinin üslubi xüsusiyyətləri aşkarlanmış, regional məktəblərin Yaxın və Orta Şərq, Orta 

Asiya ölkələri memarlığının inkişaf prosesləri ilə qarşılıqlı əlaqələri təhlil olunmuşdur. 

Tədqiqatın bir sıra müddəaları A.V.Salamzadənin ―XVI-XIX əsrlərdə Azərbaycan memar-

lığı‖(1964), L.S.Bertanitskinin ―XII-XVII əsrlərdə Azərbaycan memarlığı və Yaxın Şərq me-

marlığında onun mövqeyi‖ (1966) adlı monoqrafiyalarında geniş izahını tapmışdır. [2, 180] 

Son dövrdə bu istiqamətdə atılan addımlardan biri Azərbaycan Memarlıq və İnşaat 

Universitetinin Kitabxana və İnformasiya mərkəzinin 2015-2020 –ci illər üçün hazırladığı 

strateji planıdır.  

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin kitabxana-strateji fəaliyyət planı hədəf-

ləri çox geniş sahələri əhatə edir. Plan yalnız AzMİU çərçivəsində məhdudlaşmır, o, həmçinin 

bütün universitetləri bu və ya digər sahələrdə müəyyən dərəcədə əhatə edir. Burada, tələbə və 

ya digər tədqiqatçılara məlumat ötürülməsində daha çox virtual xidmət göstərməyə başlan-
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mışdır. Kitabxana fərdiləşməyə başlayacaq. İsdifadəçilər tədqiqat sahələrinə daha çox nəzarət 

etmə, kitabxana əməkdaşları isə təlim-tədris, tədqiqat sahələrində istifadəçiləri ilə birgə 

çalışma imkanı əldə edirlər. Həm daxili həm də xarici universitetlərlə özəlliklə bu sahə üçün 

önəmli olan partnyorlarla strateji əməkdaşlıq planları yeniləcək. Universitetin fakültə və 

tələbə heyətinin daha çox imtiyaz əldə etmələri üçün qlobal konteksdə işlər görüləcək. Kitab-

xana rəqəmsal aləmə sürətlə daxil olduğu üçün əhəmiyyətli vəsaitləri qoruyub saxlaya bilir. 

Universitetin 5 illik planı çərçivəsində İnstitusional Anbarların əhəmiyyətinə diqqət yönəldil-

mişdir. Universitetin strateji planının direktivləri dəstəklənir. İstifadiçilərlə akademik fəaliy-

yətdə öncül proqramlarla işlənilir [3]. 

Kitabxananın strateji planı, bu böyük kitabxana sisteminin gələcəyi üçün böyük ümidlər 

vəd edir. Plan növbəti beş il üçün 7 əsas və onları müşayiət edən bir çox məqsədləri əhatə 

edir.  

Hədəf I: AzMİU ictimaiyyətini kitabxanadan tam istifadə hüquqları ilə təmin etmək. 

AzMİU Kitabxanası istifadəçiləri tədqiqat işlərinə uyğun mövzuları kitabxananın istifa-

dəçi qayda qanunları və digər müvafiq üsullarla lazımi formatlarda əldə edə bilərlər. İstifadə-

çilər həmçinin dünyanın aparıcı kitabxanaları ilə informasiya mübadiləsi razılaşması sayə-

sində elmi resurslardan sərbəst istifadə etmə üstünlüyünə də sahibdirlər. Kitabxanaçılar istər 

çap, istərsə də elektron formatlarda olan vəsaitlərin alınmasına, həmçinin digər universitetlə-

rin kitabxanaları ilə daimi və ya müvəqqəti istifadəçilik hüquqlarının təmin edilməsinə çalışır-

lar. 

Hədəf II : Elmi resursların tədqiqi və tətbiqi sisteminin təkmilləşdirilməsi. 

Son illər bir çox istifadəçinin müxtəlif üsul və vasitələrdən istifadə edərək kitabxanadan 

kənarda elmi materialların əldə etməsi əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir. Kitabxana istifa-

dəçilərinə lazımi elmi vəsaitləri istədikləri şəkildə tapıb əldə etməsinə şərait yaradır. Kitabxa-

na əsas diqqətini açıq informasiya bazasının təşkilinə, fiziki və rəqəmsal resursların formalaş-

dırılmasına və bunlardan bütün istifadəçilərin, tələbə və tədqiqatçıların sərbəst daxil olub 

istifadə etməsi məsələlərinə yönəldir. 

Geniş və innovativ partnyorluq tarixinə əsaslanaraq kitabxananın çətin tapılan və nadir 

resurs bazası genişləndiriləcək. Kitabxana əməkdaşları istifadəçilər ilə tədqiqat sahələrində 

daha səmərəli çalışmaları üçün onlarla əlaqələri gücləndirəcək. 

Hədəf III: Elmi bilik və təcrübə mübadiləsini dəstəkləyən xidmət sahələrinin təşkili. 

Kitabxana, elmi tədqiqat prosesinin bütün mərhələlərində AzMİU kitabxanası istifadəçi-

lərinə – tələbə, müəllim, tədqiqatçı və s. -in işlərinə kömək edir. Kitabxana əməkdaşları yük-

sək səviyyəli konsultasiya xidmətləri göstərir və elmi ictimaiyyətin elmi mübadiləsinin yara-

dılmasında, tədqiqat mövzuları-nın araşdırılmasında və təhlilində xüsusi vasitələrdən istifadə-

də köməklik göstərirlər. Kitabxana vizual və digər mənbələrin, məlumatların seçilməsinə, isti-

fadə edilməsinə, yenidən işlənməsinə və s. dəstək verir. 

Kitabxana universitet daxilində və xaricində digər müəssisələrlə əməkdaşlıq edərək elmi 

nəşrlərin qorunub saxlanması və nəşrlərin məhdud sayda yayılması üçün nəzərdə tutulmuş 

domen məsələləri, həmçinin kitabxana alimlərin intellektual mülkiyyət hüquqlarını təsdiq-

ləməsi, saxlanması məsələlərinin həllinə diqqət yetirir və problemləri həll etməyə çalışır. 
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Hədəf IV: Kitabxana proqramlarının tələbələrə təhsil nöqteyi nəzərindən təsirini güclən-

dirmək. 

Kitabxana, fakültə və digər akademik partnyorlarla əməkdaşlıq ederək AzMİU profes-

sor-müəllim və tələbə heyətinin akademik kariyeralarında onlara kömək etmək üçün kitabxa-

nanın proqramlarının və göstərdiyi xidmət sahələrinin daha da genişlənməsinə çalışır. Təklif 

olunan xidmətlər tələbələrin təhsilin müxtəlif sahələrində tələbatlarına cavab verəcək şəkildə 

tənzimlənəcək. 

Kitabxana daha yüksək səviyyədə xidmət göstərmək üçün digər müvafiq qurumlarla da 

əməkdaşlıq edəcək. Kitabxana tələbələrin təhsil səviyyəsini qiymətləndirmək üçün müxtəlif 

tədbirlər işləyib hazırlayaraq universitetin əsas hədəflərinə çatmasına böyük töhfələr verəcək. 

Hədəf V : Elmi və elektron kitabxana sahələrinə fond ayırmaq. 

Kitabxana hər yöndən istər elektron istərsə də qeyri elektron aktiv intellektual təlim –

tədris mərkəzi kimi fəaliyyət göstərməlidir. Yeni bölmələr istifadəçilərinə qarşılıqlı əməkdaş-

lıq, təhsil və elmi mübadiləyə yararlı bir mühit təmin edəcək. Elektron kitabxana xidməti istər 

universitet daxilində, istərsədə universitetdən kənarda sərbəst tədqiqat, bilik və təcrübə müba-

diləsi aparmağa imkan yaradır. Kitabxana universitetdə nisbətən daha kiçik ərazi əhatə etdi-

yindən bəzi bölmələr elektron formada xidmət göstərir. Kitabaxanın gələcək inkişaf pers-

pektivləri və fəaliyyət planı barədə tərəfdaşlarla və fakültə rəhbərliyi məsləhətləşmələr apara-

raq daha yüksək səviyyədə və keyfiyyətdə, tələbatlara tam cavab verəcək şəkildə fəaliyyət 

göstərməyə çalışırlar. 

Hədəf VI: İctimai əlaqələrlə kitabxananın əhatə dairəsini genişləndirmək. 

AzMİU kitabxana resursları və mütəxəssisləri Orta Doğu Texniki Universitetinin sosial 

missiyalarını və ictimai əlaqələrini gücləndirməyə istiqamətlənib. Kitabxana AzMİU-nun 

elmi potensialını gücləndirəcək tərəfdaşlıq proqramlarında və layihələrdə iştirak edərək Bakı 

əhalisin yerli və dünyəvi maraqlarına xidmət edən informasiya təminatı və idarə olunması 

məsələlərinə mütəxəssisləri cəlb edərək kitabxana, universitetin tədqiqat potensialını yüksək 

informasiya texnologiyaları sistemi ilə gücləndirmək niyyətindədir. Qlobal əməkdaşlıq 

kitabxananın nüfuzunu artırır və dünyada elmi tədqiqat imkanlarını daha da genişləndirir. 

AzMİU-nun qırx illik təcrübəsinə əsaslanaraq kitabxana universitetin əsas beynəlxalq 

missiyalarına xidmət edən güclü baza təşkil edəcək.  

Hədəf VII: Kitabxana heyətinin daha böyük uğurlar qazanması və AzMİU ictimaiyyə-

tində daha geniş nüfuz sahibi olması üçün mütəşəkkil fəaliyyətin təşkili. 

Kitabxana daha innovativ və tələblərə yüksək cavab verən bir qurum kimi təkmilləş-

məyə çalışacaq. Gələcək perspektivli layihələrdə iştrak etmək Universitetin akademik nailiy-

yətlərini artırır və əsas hədəflərinin dəstəklənməsinə gətirib çıxarır. Kitabxana daimi inkişaf 

mühitində inkişaf etmək üçün professional özünü idarə etmə, şəffaflıq və cavabdehlik fəa-

liyyətlərini daha da sürətləndirəcək. 

Qeyd etmək lazımdır ki, AMEA-nın MEK-sı su sahənin inkişafında böyük rol oyayır. 

Belə ki, Kitabxana 100-ə yaxın şəxsi biblioqrafik göstərici hazırlamışdır ki, bunlarında içərisində 

görkəmli memarlardan: ―Ş.Fətullayev‖, ―C.Qiyasi‖, ―R.Əfəndiyev‖, ―K.Kərimov‖, ―Ə.Salamzadə‖, 

―C.Cəfərov‖ və b. göstərmək olar [1, 58]. 
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Müxtəlif elmi mövzulara, əlamətdar və tarixi günlərə, ayrı-ayrı alim və yazıçı, dövlət 

xadimləri, görkəmli memarlar, konfrans və yubileylərə həsr edilmiş ənənəvi və virtual 

ədəbiyyat sərgiləri və eyni zamanda yeni daxil olan kitabların sərgiləri də Kitabxananın 

fəaliyyətində mühüm yer tutur. Hər il orta hesabla 130-150 sərgi təşkil edilir. Son illərdə 

―Müstəqillik illərində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi nailiyyətləri‖, ―Azər-

baycan memarlığı və müasirlik‖ və s. mövzu sərgilər təşkil edilmişdir [1]. 

Respublikamızda memarlığa dair ədəbiyyatı əks etdirən elektron biblioqrafik informa-

siya resurslarının yaradılması sahəsində M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana-

sında xeyli işlər həyata keçirilmişdir. Milli Kitabxanada bu işə 1999-cu ildən başlanmış və 

2000-ci ildə kitabxanada İnternet zalı istifadəyə verilmişdir. 2001-ci ildə isə kitabxanada təd-

ris müəssisəsi yaradılmış, 2003-cü ildən avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqinə 

başlanılmışdır. Sistemin proqram təminatı ABŞ-ın VTLS şirkətindən alınmış ―VİRTUA‖ adlı 

kitabxanalar üçün xüsusi avtomatlaşdırılmış proqramlar paketi əsasında qurulmuşdur. Sis-

temdə bibloqrafik məlumat bazalarının, elektron kataloqun tərtibi üzrə də xüsusi modul var-

dır. Avtomatlaşdırma işinə kitabxananın ən vacib sahəsi olan elektron kataloqun tərtibindən 

başlanılmış, hazırda milli ədəbiyyata dair bibloqrafik təsvirlər verilənlər bazasına daxil edilir. 

Milli Kitabxanada kitab fondlarının rəqəmsallaşdırılması prosesi uğurla davam etdirilir.  

Hazırda Milli Kitabxananın AKİS-nin tərkib hissəsi olan biblioqrafik verilənlər baza-

sında memarlığa dair bibloqrafik informasiya çox geniş təmsil olunur. 
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IMPROVING WAYS ON PROVISION OF LIBRARYAND INFORMATION 

OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION 

 

Summary 

Information services play a key role in the organization of information provision. 

Information services include traditional library, electronic library, free internet and 

information access and so on. Cooperation with the international scientific and technical 

societies and electronic libraries also provides architectural information. This article 

includes the ways of improving on provision for architecture and construction information.  
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AZƏRBAYCANA AĠD ĠNTERNET RESURSLARDA 

MUĞAMLA BAĞLI BAġLICA ĠNFORMASĠYA MƏNBƏLƏRĠ 

 

Açar sözlər: Muğam, muğamlarımız, internet, muğam internet resurslarda, muğamla 

bağlı mənbələr, internet resurslar, internet saytlar, saytlar, portal, electron mənbələr, internet 

şəbəkəsi, muğam ensiklopediyası, Vikipediya. 

 

İnformasiya bazası kimi internet resursların əhəmiyyəti getdikcə artır. Bu qlobal 

şəbəkədə bütün sahələrə bağlı məlumatlara rast gəlirik. Müxtəlif xəbərlər, müəllif yazıları, 

elmi araşdırmalar, onların nəticələrini əks etdirən xülasələr, foto, video görüntülər artıq 

internetdə daha əlçatandır. 

Muğamla bağlı materiallar barədə də eyni fikirləri deyə bilərik.Əksər muğamlarımızın 

görüntülü səsləndirməsi ―Youtube‖ video-kanalında (―youtube.com‖) yerləşdirilib. Bununla 

yanaşı, bir sıra digər resurslarda da muğamlarımız və onlar barədə video və yazılı materiallar 

vardır. Bu məqalədə əsasən ikinci üzərində dayanaraq təhlil aparmağa çalışacağıq: 

Azərbaycana aid olan internet informasiya vasitələrində hansı məlumatlar yer alıb?  

Bu yazıda aşağıdakı suallara cavab tapacağıq: 

a) İnternet resurslarda konkret olaraq hansı mənbələrdə muğamla bağlı daha dolğun 

məlumatlar var? 

b) Bu məlumatlar muğamla bağlı bilgilərin hansı hissəsini, hansı istiqamətini özündə 

əks etdirir? 

c) Bu vaxta qədər internet şəbəkəsində muğamla bağlı mövcud olan məlumatlar, 

mənbələr barədə heç bir biblioqrafiq material hazırlanmayıb. Bu yazının elmi əhəmiyyəti 

məhz bundadır: muğamla bağlı dolğun informasiyaların əks olunduğu başlıca mənbələr 

(linklər) bir yazıda toplanaraq təqdim olunur.  

Bunun əhəmiyyəti nədədir? Bu linklər muğamla bağlı məlumat axtarışını asanlaşdırır, 

internet istifadəçisi informasiyanı hansı saytlarda axtarmalı olduğunu bilir. Əvvəlcədən 

məlum olur ki, bu sahə ilə bağlı geniş, ətraflı informasiyaların toplandığı əsas mənbələr 

hansılardır. 

İnternet resurslardakı materialları ―google‖ axtarış sistemi ilə bir neçə saniyə içərisində 

əldə edə bilirik. Lakin yüzlərlə linkdən hansında bizə lazım olan qədər informasiya toplusu 

olduğunu bilmirik.  

Araşdırma predmetimiz olan muğamla bağlı da internet saytlarda minlərlə, yüzminlərlə 

mənbələr tapmaq olar. Ancaq yenə aydın olmur – hansı mənbələr daha ciddidir və daha çox 

məlumatı özündə əks etdirir? Beləliklə, internet resurslardakı başlıca informasiya mənbələrini 

və bu mənbələrdəki materialların qısa xülasəsini nəzərdən keçirək. 

1. http://az.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%9Fam 
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Vikipediya məlumat bazasında muğamla bağlı yetərincə geniş məlumatlar toplanıb. 

"Muğam" sözü ərəbcə "dayanacaq", musiqidə "səs qatarı" deməkdir. "Məqam" sözü simli 

alətlərdəki "pərdə" mənasına gəlir. 

Fars dilində "muğam" sözünün qarşılığı "gah"dır və bəzi muğam terminlərində rast 

gəlinir: Yegah, Dügah, Segah, Çahargah, dəstgah. 

Bu resursdakı materialda qədim muğamlardan da bəhs edilir: ―Musiqi binasının 

möhkəm təməlini təşkil edən 12 sütun 12 əsas muğamı və 6 bürc isə 6 avazatı təmsil edirdi. 

12 əsas muğam bunlar idi: Üşşaq, Nəva, Busəlik, Rast, Əraq, İsfahan, Zirəfkənd, 

Büzürk, Zəngulə, Rəhavi, Hüseyni və Hicaz. 6 avazat isə Şahnaz, Mayə, Səlmək, Novruz, 

Gərdaniyyə, Güvaştdan ibarət idi. XIV əsrin axırlarına doğru baş verən ictimai, iqtisadi və 

siyasi dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq, bu möhtəşəm musiqi «binasının» divarları əvvəllər 

çatlamış və sonralar isə büsbütün uçub dağılmışdır. 

Yaxın Şərq xalqları uçub dağılmış bu «musiqi binasının» qiymətli «parçalarından» 

istifadə edərək, özlərinin «lad tikinti» ləvazimatı ilə hər xalq ayrılıqda özünəməxsus səciyyəvi 

üslubda yeni «musiqi barigahı» tikmişdir. Təbiidir ki, 12 klassik muğamın adları və həmçinin 

bu muğamların özləri də böyük dəyişikliklərə uğramışdır: əvvəllər müstəqil hesab olunan 

muğamlar bəzi xalqlarda şöbə halına keçir və yaxud əksinə, əvvəllər şöbə hesab olunan 

musiqi sonralar müstəqil muğama çevrilir. Yenə də bu qayda ilə, muğam və onun şöbələrinin 

eyni adları ayrı-ayrı xalqlarda müxtəlif məna ifadə edirdi. 

İndiyədək zamanın və hadisələrin sarsıdıcı təsirinə qarşı möhkəm duran yeganə muğam 

«Rast»dır. Bu muğam kökünün möhkəm və məntiqli olması onun adının mə'nasına tamamilə 

uyğun gəlir. «Rast»-düz, doğru deməkdir. Qədim musiqişünaslar «Rast»ı muğamların anası 

adlandırırdılar. «Rast» muğamı yalnız öz adını və səsqatarını deyil, hətta öz mayə (tonika) 

ucalığını da zəmanəmizə qədər mühafizə etmişdir. Bütün Yaxın Şərq xalqlarında «Rast» 

muğamının quruluşu və mayə ucalığı eynidir. Bu mayə kiçik oktavanın «sol» səsindən 

ibarətdir. Aşağıdakı müqayisədən aydın olur ki, indi bizim kiçik oktavanın «sol»u 

adlandırdığımız ton hələ antik dövrdə «Rast» ladının ucalığını göstərirmiş.  

Keçmiş zamanlarda muğam musiqisi 7 əsas avazdan ibarət olmuş və yuxarıda adları 

çəkilmiş ardıcıllıqla adlandırılmışdır. Sonralar isə, hər şey inkişaf etdiyi kimi muğamlar da 

inkişaf edərək zaman ötdükcə yeni şöbələr, güşələrlə zənginləşmiş və nəhayət, indiki dövrdə 

öz intişarını tapmışdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ―Yegah‖, ―Dügah‖, ―Segah‖ və 

―Çahargah‖ bütöv muğam, ―Çahargah‖ isə şöbə kim səslənir. Say adları ilə bağlı olan daha bir 

faktı göstərmək olar. Ərəb musiqisində yegah, dügah, segah, çahargah, pəncgah, şeşgah və 

həftgah səs düzümünün pərdələri kimi adlandırılır. Bu faktı ərəb musiqişünası Fərrux 

Ammarın yazılarında aydın görmək olar‖.  

Materialda Azərbaycan xalqı ilə yanaşı, digər xalqlara məxsus olan muğamlar, muğam 

məclisləri barədə məlumat verilir. 

2. http://mugam.musigi-dunya.az/ 

Muğam ensiklopediyasıdır. Ön söz Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 

xanım Əliyevaya məxsusdur. Xatırlatmaq vacibdir ki, Mehriban Əliyeva Azərbaycan muğa-

mının dünyaya tanıdılması istiqamətində əvəzsiz işlər görmü və məhz onun səyləri nəticə-

sində həm milli mədəniyyət üçün, həm də bütün bəşəriyyətin mədəniyyəti üçün Azərbaycan 
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muğamının bədii dəyəri, onun yüksək mənalılığı 2003-cü ildə YUNESKO kimi nüfuzlu 

beynəlxalq təsisat tərəfindən etiraf olunmuşdur. YUNESKO muğamı "bəşəriyyətin şifahi və 

qeyri-maddi irsinin şah əsərlərindən biri" elan etmişdir. Təqdim etdiyimiz linkdəki mətndə 

Mehriban xanım Əliyevanın müəllifi olduğu ―Ön Söz‖də muğam ensiklopediyasından ətraflı 

şəkildə bəhs olunur. Qeyd olunur ki, iki cilddən ibarət olan bu ensiklopediya həm muğamla 

bağlı ətraflı məlumatları özündə cəmləşdirir, həm də Azərbaycan muğamlarını müxtəlif 

musiqiçilərin ifasında təqdim edir. Keçən əsrin əvvəllərində ilk dəfə lentə alınmış muğamlar-

dan tutmuş 2007-ci il muğam müsabiqəsinin qaliblərinin çıxışlarına qədər olan yazılar 125 

diskdən ibarət bir külliyyat təşkil edərək həqiqətən də ensiklopedik xarakter daşıyır. Burada 

təmsil olunan ustad və gənc xanəndələrin yaradıcılığı, muğam dəsgahları və digər əsərlər ilk 

dəfədir ki, bir yerdə toplanaraq qədim muğam irsimizin dolğun mənzərəsini yaradır.―Muğam 

ensiklopediyasının hər bir cildi, əslində, müstəqil ensiklopediyadır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

muğam özü-özlüyündə elmi və nəzəri təhlil üçün olduqca mürəkkəb bir obyektdir. Onun nota 

alınması cəhdlərindən tutmuş, muğam ifaçılığı üzrə kanonik dərslik yaratmaq arzularının 

gerçəkləşməsinədək musiqiçilərin hansı obyektiv çətinliklərlə qarşılaşdığı hamıya bəllidir. 

Muğamın ovsununa düşmüş əcnəbi musiqişünasların onun rasional təhlil üsulları ilə tədqiqi-

nin mümkün olmaması barədə dönə-dönə söylədikləri fikirlər də mütəxəssislərə yaxşı məlum-

dur. Məhz bu səbəbdəndir ki, biz oxucunun diqqətinə sanki iki ensiklopediya təqdim edirik. 

Onlardan biri elmi tədqiqatların bəhrəsi, digəri isə Azərbaycan muğam ustalarının yaratdığı 

dəyərli musiqi xəzinəsidir‖. Ensiklopediyada muğamın bütün elementləri, muğam ustaları 

barədə detallaı məlumatlar əksini tapır. 

3. http://www.mehriban-aliyeva.org/az/article/item/5169 

Azərbaycan muğamının dünyaya tanıdılmasında əvəzsiz xidmətləri olan Azərbaycanın 

birinci xanımı, İSESKO və YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın 

şəxsi internet saytında da muğam barədə məlumatlar öz əksini tapır. Burada Qarabağ muğam 

məktəbindən bəhs edilir: ―Qarabağ muğam məktəbinin nümayəndələri Azərbaycan xalqının 

musiqi mədəniyyətini inkişaf etdirməklə, öz həmvətənlərinin ağıllarına, hiss və duyğular 

aləminə nəcib təsir göstərmişlər. Bu yerlərin təbiətindən keçib gələn, ruhu oxşayan həmin 

gözəllikdir ki, nadir musiqi mədəniyyətində öz əksini tapmışdır. Qarabağ muğam məktəbinin 

rəmzinə çevrilən məşhur ―Qarabağ şikəstəsi‖ buna bariz nümunədir‖. http://azens.az/menu-

azerbaydzan/item/562-azaerbaydzana-maekhsus-moedzuzae-muzhham Bu internet resursunda 

muğam sözünün etimologiyası, muğamın özü və fəlsəfəsindən bəhs edilir. 

Bu linkdəki materialda qeyd edilir ki, ―Muğam – 2002-ci ildə YUNESKO tərəfindən, 

ümumbəzəri olmayan bir musiqi irsinin şedevri elan edilmiş və onun vətəninin məhz 

Azərbaycan olduğu qeyd edilmişdir. Muğam sözü musiqidə əsasən, 2 məna kəsb edir. Birinci, 

Azərbaycan xalq musiqisində bir ahəng, düzüm mənasını daşıyır. Muğamın 7 ahəng növü 

vardır : Rast, Şur, Segah, Şüştər, Çahargah, Bayatı-Şiraz, Humayun və digər bir neçə əlavə 

qollara malikdir. Digər bir mənada isə, bu termin xüsusi musiqi forması deməkdir. Muğam - 

ərəb məqamına, özbək maqomına, hind raqasına çox yaxın, qohum hesab edilir və ahəng 

baxımından çox oxşardırlar.‖ 

4. http://azerbaijans.com/content_296_az.html 
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Muğam barədə, onun şöbələri haqqında məlumatlar əksini tapır. Qeyd edilir ki, ―Şərq 

xalqlarına mənsub milli musiqi formasıdır. Şifahi ənənələrə əsaslanan klassik musiqi 

nümunəsidir. Muğam Azərbaycan xalq musiqisinin əsasını təşkil edir. Azərbaycan musiqisi-

nin yeddi əsas muğamı var: ―Rast‖, ―Şur‖, ―Segah‖, ―Şüştər‖, ―Çahargah‖, ―Bayatı- Şiraz‖, 

―Hümayun‖. 

Muğamlar orijinal mahiyyətinə və öz musiqi xarakterinə görə bir-birindən fərqlənir. 

Üzeyir Hacıbəyov ―Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları‖ adlı elmi-nəzəri kitabında 

muğamların dinləyiciyə aşıladığı əhval-ruhiyyəni belə səciyyələndirir: ―Rast‖- dinləyicidə 

mərdlik və gümrahlıq hissi, ―Şur‖ - şən, lirik əhval-ruhiyyə, ―Segah‖- məhəbbət hissi, 

―Şüştər‖- dərin kədər, ―Çahargah‖- həyəcan və ehtiras hissi, ―Bayatı-Şiraz‖- qəmginlik, 

―Hümayun‖- dərin kədər hissi oyadır‖. 

5. http://www.anl.az/down/meqale/yeni_az/2011/mart/163473.htm 

―Yeni Azərbaycan‖ qəzetində çap olunmuş ―Muğam Azərbaycan xalqına xas olan ən 

gözəl xüsusiyyətlərin daĢıyıcısıdır‖ sərlövhəli yazı (2011.- 16 mart.- S.2) bu internet resurs-

da da yerləşdirilib. Yazının müəllifi Ramil Vəlibəyovdur. 

6. http://kayzen.az/blog/musiqi/3821/mu%C4%9Fam-n%C9%99dir.html 

―Muğam nədir‖ sərlövhəli yazıda muağm barədə geniş məlumat verilir. Eyni zamanda 

Mədəniyyət və turizm Nazirliyinin sifarişi ilə ―Yaddaş‖ Sənədli Filmlər Studiyası tərəfindən 

―Azərbaycan muğamı – Əsrlərin dərinliklərindən gələn sədalar‖ sənədli filmi təqdim edilir.  

Təbii ki, internet şəbəkəsində muğamla bağlı mövcud olan məlumatlar bu təqdim 

etdiklərimizlə məhdudlaşmır. Bu sahə ilə bağlı müxtəlif internet saytlarda xeyli sayda və 

dolğun materiallar yerləşdirilib. Muğamla, muğam sənəti ilə bağlı baş verən hər bir yenilik 

xəbər saytlarında əksini tapır. Bu informasiyaların da hər biri muğamla bağlı bilgi 

mənbəyidir. Ölkənin bütün aparıcı portallarında, KİV-lərin elektron versiyalarının daxili 

axtarış sistemlərində ―Muğam‖ sözünü axtarışa verməklə kifayət qədər çox informasiya 

qarşılaşa bilərik.  
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THE MAIN INFORMATION SOURCES ABOUT MUGAM IN  

THE INTERNET RESOURCES 

 

Summary 

We can get any information on the internet using Google search engine in a matter of 

seconds. But we don‟t know where the right and sufficient amount of information is among 

these hundreds of links. It is possible to find hundreds of thousands of sources related to 

Mugham which is our subject to review. In this article we are sharing information sources -

links to websites- on the internet associated with Mugham. Overall, here is given eight infor-

mation sources and brief summaries of the data on that websites.  
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STANDARTININ TƏTBĠQĠ PROBLEMLƏRĠ VƏ PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

Açar sözlər: biblioqrafik təsvir, kitabxana standartları, FRBR, MAB2, MARC, İSO2709, 

RUSMARC. 

  

 Məqalədə ilk öncə standart anlayışı haqqında məlumat verilmiş, daha sonra dünyada 

istifadə edilən biblioqrafik təsvir standartları haqqında qeyd olunmuşdur. Sonda Azərbaycan-

da kitabxanaların vahid biblioqrafik təsvir standartının tətbiqinin problemləri və perspektivləri 

öz əksini tapmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuş 

―Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında‖ sərəncam və ―Azər-

baycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə 

Dövlət Proqramı‖ kitabxanalarımızın inkişaf strategiyası kimi qəbul edilir və onların fəaliy-

yəti bu mühüm sənədlərin tələbləri üzərində qurulur.[1] 

Həmin sərəncama əsasən, Azərbaycan kitabxanaları ən yaxın zamanda tam modernləş-

dirilməli, yeni texnoloji avadanlıqlarla təmin edilməli, elektron kataloq və elektron kitabxana 

quruculuğu işləri sürətləndirilməlidir. 

Biz bunlardan biri haqqında – elektron kataloqun mühüm elementlərindən biri olan bib-

lioqrafik yazı standartının tətbiqi haqqında ətraflı danışacağıq.  

Mövzunu araşdırarkən ilk öncə - standart nədir?, - hansı beynəlxalq kitabxana standart-

ları mövcuddur? sualları qarşıya çıxır. 

Standartlaşdırma üzrə qədim təşkilat olan (1901-ci ildə yaradılmış) Britaniya Standartlar 

İnstitutu (The British Standarts İnstitution – BSI) standart anlayışına aşağıdakı kimi tərif 

verir:  

 ―Ən sadə izahat belədir: standart – nə isə etməyin razılaşdırılmış, təkrarlanan üsuludur. 

Bu, texniki spesifikasiyanı və ya başqa dəqiq meyarları özündə əks etdirən, qayda, rəhbər 

vəsait və ya tərif kimi sistematik olaraq istifadə edilməsi məcburi olan dərc edilmiş sənəddir. 

Standartlar həyatı asanlaşdırmağa, bizim istifadə etdiyimiz məmulatların etibarlılığını və xid-

mətlərin effektivliyini artırmağa kömək edir. Standartlar işlənib hazırlanarkən bütün əlaqədar 

tərəflərin, yeni istehsalçıların, satıcıların, alıcıların, istifadəçilərin və nəzarət orqanlarının 

konkret material, məhsul, prosses və ya xidmətlə bağlı təcrübə və bilikləri birləşir.‖ 

Kitabxana standartları aşağıdakılardır: 

FRBR 

Adı: FRBR • Functional Requirementsfor Bibliographic Records (biblioqrafik 

yazılara funksional tələblər) 
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Təsvir: istifadəçiyə yönəldilmiş konseptual model. Onlayn kitabxana kataloqlarına və 

biblioqrafik məlumat bazalarına müraciət və axtarış üçün istifadə olunur. Məzmunu: 

biblioqrafik təsvir.[2] 

MAB2 

Adı: MAB2 • Maschinelles Austauschformatfur Bibliotheken (kitabxanalararası 

mübadilə üçün avtomatlaşdırılmış format) 

Təsvir: kitabxanalarda yaradılan hər hansı məlumatların (biblioqrafiya, mötəbər mənbə 

hesab edilən fayllar və yerli məlumatlar) maşınla oxunan mübadiləsi üçün alman formatı. 

Məzmunu: biblioqrafik təsvir.[3] 

MARC 

Adı: MARC •MAchine-Readable Cataloguing MARC21 

Concise Format for Bibliographic Data(biblioqrafik məlumatlar üçün maşınla oxunan 

MARC 21 kataloqlaşdırma formatı) 

Təsvir: biblioqrafik informasiyanın maşınla oxunan formada təsvir edilməsi və ötürül-

məsi üçün standartMəzmunu: biblioqrafik təsvirlər.[4]  

ISO 2709 

Adı: ISO • Information and documentation • Format for Information Exchange 

(İnformasiya və sənədləşmə. Məlumat mübadiləsi formatı) 

Təsvir: biblioqrafik təsvirlərin mübadilə formatına tələbləri müəyyən edir. Məlumatların 

işlənməsi sistemlərinin arasında kommunikasiyaların strukturunu təsvir edir. Məzmunu: bib-

lioqrafik təsvir 

RUSMARC 

Adı: RUSMARC • Rusiya kommunikativ formatı 

Təsvir: Rusiya Federasiyası mədəniyyət nazirinin 27.01.98-ci il tarixli 45 №-li əmri ilə 

Mədəniyyət Nazirliyi şəbəkəsinə daxil olan kitabxanalar arasında biblioqrafik yazılar 

mübadiləsi zamanı təsdiq edilməsi məcburi olan format kimi təsdiq edilmişdir. Biblioqrafik 

məlumatların maşınla oxunan formada təqdim edilməsi formatıdır. Biblioqrafik məlumatların 

mübadiləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Məzmunu: biblioqrafik təsvir, nüfuzlu/normativ məlumatlar, təsnifat məlumatları 

Avropada və dünyada geniş istifadə edilən əsas standartların sayı məhduddur. Onlardan 

ən müvəffəqiyyətli layihələrdə istifadə olunur, lakin tədqiqatlar göstərmişdir ki, uyğunluğa 

nail olmaq üçün hələ çox uzun yol keçmək lazımdır. Gələcək layihələrdə bəzi ölkələrin milli 

standartlarını da nəzərə almaq lazımdır. 

Hələ ki, bu standartların tətbiqi bir sıra problemlərlə qarşılaşır. Ümumiyyətlə, Azərbay-

canda kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin müasir problemlərini aşağıdakı kimi səciyyə-

ləndirmək olar: 

1. Ənənəvi texnoloji prosseslərin – kataloqlaşdırma, komplektləşdirmə, abonement və s. 

kompüterləşdirilməsi üçün kadr və texniki təminat istiqamətində; 

2. milli maşınla oxunan formatların yaradılması istiqamətində; 

3. elektron kataloqun yaradılması istiqamətində; 

4. elektron sənəd mübadiləsi xidmətinin təşkil edilməsi istiqamətində; 

5. elektron kitabxanaların yaradılması istiqamətində; 
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6. korporativ kitabxana-informasiya şəbəkələrinin yaradılması istiqamətində; 

7. vahid kitabxana informasiya sistemində informasiya təhlükəsizliyinin təmini (icazəsiz 

istifadəyə, virusa qarçı mübarizə və s.) istiqamətində; 

8. Bir sıra linqvistik, tezaurus, rubrikalaşma, əlifba kodlaşması və s. istiqamətində olan 

problemlər və s. 

Azərbaycanda bir çox kitabxanalar artıq 10 ilə yaxındır ki, modernləşməyə hazırlıq 

dövrünü yaşayır, elektron kataloq sistemini qurur, elektron kitabxana üçün baza formalaşdırır. 

Lakin yaxın gələcəkdə kitabxanalarımızda elektronlaşma proseslərinin daha mütərəqqi istiqa-

mətlərini müəyyənləşdirmək üçün bir sıra yeniliklərə ehtiyac duyulur. Bunun üçün ilk növbə-

də MARC 21 standartına keçid zəruridir. Keçid kitabxana-informasiya, yüksək kommunika-

siya texnologiyaları, akademik qurumlar və təhsil müəssisələri, maliyyə, qanunvericilik, icra 

və başqa strukturları təmsil edən mütəxəssislərdən formalaşdırılmış multidissiplinar işçi qrupu 

tərəfindən həyata keçirilməli və vahid mərkəzdən əlaqələndirilməlidir. Keçidin icraçıları 

universal əlaqələndirilmiş elektron kataloq əsasında çalışan kitabxana-informasiya mərkəzləri 

olmalıdır. 

MARC formatının tətbiqi kitabxana əməliyyatlarının idarə olunması zamanı kitabxana-

çılara mövcud avtomatlaşdırılmış kitabxana sistemlərindən istifadə etmək imkanı verir. Ha-

zırda müxtəlif səviyyəli kitabxanalarda istifadə olunan əksər sistemlər məhz ―MARC‖ formatı 

ilə işləyir. Bu format müxtəlif AKİS-lərdən istifadə edən kitabxanalara öz biblioqrafik 

məlumatlarını bir sistemdən digərinə etibarlı köçürmək imkanı verir. 

Müasir dövrün tələblərinə cavab verə bilən kitabxana avtomatlaşdırılmalı, kağız resurs-

lardan rəqəmsal resurslara keçməli, qlobal dünya kitabxanaları sisteminə inteqrasiya imkanına 

malik olmalı, fəaliyyətində universal elektron kataloq sistemini tətbiq etməlidir. 
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THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF USINGCOMMON STANDARD OF 

BIBLIOGRAPHICDESCRIPTION IN LIBRARIES IN AZERBAIJAN 

 

Summary 
The article primarily reflects the information on standard concept. Furthermore the ar-

ticle depicts information on bibliographic description standards applied worldwide. Finally, 

the article gives reflection on the problems and perspectives of the related to application of 

integrated bibliographic description standards used in libraries of Azerbaijan Republic. 
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Sahibkarlıq fəaliyyətində informasiya və biliklərdən istifadənin başlıca istiqaməti infor-

masiya və biliyin resurs mənbəyi olduğu informasiya istehsalının inkişaf etdirilməsi, müəs-

sisələrin səmərəli işləməsi və rəqabət gücünü artırması üçün bu informasiya və biliklərdən 

istifadə olunmasıdır. Bəzən ictimai istehsalın müasir sistemini yeni elmi biliklərə, informasiya 

texnologiyalarına, informasiya xidmətləri və məhsullarına əsaslanan innovativ istehsal olaraq 

xarakterizə edirlər. 

Bu baxımdan, iqtisadi artımın informasiya tipinin yaranması və informasiya iqtisadiyya-

tının nəzəriyyəsi kimi inteqral elmi intizamın meydana gəlməsi haqqında sual yaranır. Müasir 

iqtisadiyyatın strukturunda informasiya sektoru mövcuddur və inkişaf etməkdə davam 

edir. İnformasiya mülkiyyətinin dəyəri məlumatlardan birbaşa istifadə yolu ilə əldə edilə 

bilər. Hər hansı müəssisə məlumatlar əsasında gəlirlərin artmasına və xərclərin azalmasına 

yönəldilmiş bir sıra qərarlar qəbul edə bilər. 

Son onilliklərdə informasiya iqtisadi fəaliyyət üçün mühüm resurs rolunu oynamışdır. 

Elektron hesablama maşınlarının və fərdi kompüterlərin istifadəsi iqtisadiyyat sahəsində də 

münasibətlərin və texnoloji əsasların kökündən yenilənməsinə gətirib çıxarmışdır. Tələb və 

təkliflə bağlı əminliyin artması onların inkişaf dinamikası üçün marketinq araşdırmaları nəti-

cəsində əldə edilmiş kommersiya məlumatlarına ehtiyac yaradır. Mühüm məlumatlar maliyyə, 

elmi – texniki və statistik xarakteli məlumatlar hesab olunur.  

Biznes üçün ən böyük risklərdən biri etibarlı olmayan məlumatların əldə edilməsidir. 

Belə məlumat mənbələrinə misal olaraq yanlış məlumatların yer aldığı və istehlakçını çaşdıra 

biləcək əsassız reklamları qeyd etmək olar. Digər sahibkarlıq subyektinin itki verməsinə 

səbəb ola bilən və ya onun işgüzar nüfuzuna zərər vura bilərək çaşqınlıq yarada bilən yalan, 

qeyri-dəqiq və ya təhrif olunmuş məlumatların yayılması haqsız rəqabət hesab olunur. Ümu-

miyyətlə, reklamı təkliflərin verilməsinə dəvət kimi qəbul etmək daha düzgün olardı. Reklam 

- intellektual fəaliyyətin nəticəsidir və müəllif hüquqları obyektlərinə aiddir. 

Biznes mühitin öyrənilməsi üçün bazarının vəziyyətini, onun inkişaf perspektivlərini, 

tələb və təkliflərin dəyişməsi tendensiyalarını qiymətləndirməyə imkan verən ümumi statistik 

məlumatlardan istifadə olunur. Bu informasiya mənbələri sektoru dövlət statistikası, iqtisadi 

proqnozlar, müxtəlif təşkilatların və ekspertlərin həyata keçirdikləri analitik tədqiqatlar, icti-

mai rəy sorğuları və sosioloji tədqiqatların nəticələrini əhatə edir. Hesabat-statistik xarakterli 

informasiyaların Məlumat bazaları beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində (məsələn, Dünya 

Bankı), milli səviyyədə - dövlət statistika orqanları, gömrük orqanları, Ticarət və Sənaye Pa-

latası və elmi-tədqiqat institutları tərəfindən işlənib hazırlanır. Bu təşkilatların əksəriyyətinin 



Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

Azərbaycan Milli Kitabxanası 

 

 

- 293 – 
 

lazımi məlumatları əldə etmək imkanını təmin edən öz elektron informasiya saytları vardır. 

Lakin, bu məlumatların çoxu giriş üçün açıq deyildir və ödənişli əsaslarla həyata keçirilir. 

Hal-hazırda bazarda sahibkarlıq subyektinin məlumat bazasının formalaşmasının xarici 

mənbələri ola biləcək və onu əhatə edən kommersiya mühiti barəsində məlumat mənbələri 

kimi çıxış edən müxtəlif tipli məlumat bazalarına rast gəlmək olar. Qeyri – orijinal, müəllifsiz 

mənşəli məlumat bazalarını məqalə və materiallar ―toplusu‖na aid etmək olmaz, onlar 

sənədlərin (və ya faylların) toplusunu təqdim edirlər və maddi xarakterli mübadilə predmeti 

ola bilərlər [1, 141]. 

Biznes üçün müxtəlif idarələrin işgüzar məlumatlarına sadələşdirilmiş girişin mövcud 

olduğu əsas məlumat strukturu lazımdır. Aydın görünür ki, iqtisadi mühitin ən böyük prob-

lemlərindən biri onun subyektlərində mövcud olan informasiya qeyri-şəffaflığıdır. İnforma-

siya axınının bolluğuna baxmayaraq, ölkədə mövcud olan ayrı-ayrı müəssisələr haqqında çox 

az etibarlı analitik informasiya mövcuddur. Bu cür informasiya vəziyyəti investisiya mühiti-

nin yaxşılaşdırılması üçün əlverişli deyil. Əlbəttə ki, informasiya ehtiyaclarının artdığı bir şə-

raitdə informasiya xidmətləri bazarı da inkişaf etməlidir. Öz növbəsində, mövcud problem-

lərin uğurlu həlli potensial informasiya istifadəçiləri ilə münasibətlərin formalaşdırılması 

üçün normal əsas yaradacaqdır.  

Rəqəmsal informasiya mühitində istifadəçilərə xidmət informasiya texnologiyaları, tele-

kommunikasiya vasitələri, informasiyanın yaradılması, mühafizəsi və yayılmasına yeni yanaş-

malar vasitəsilə həyata keçirilir. Elektron resurslar dedikdə elektron kataloqlar, biblioqrafik 

məlumat bazaları, biblioqrafik göstəricilər, tammətnli məlumat bazaları, kompakt disklərdə 

olan elektron sənədlər və elektron nəşrlər, yəni, çap sənədlərinin rəqəmsal surətləri başa dü-

şülür. Elektron informasiya mühitində istifadəçilərə xidmətin prioritetləri bunlardır: a) infor-

masiya resurslarının əldə edilməsinin texniki, proqram və texnoloji təminatı; b) informasiya-

nın əldə edilməsi şərtlərinin müəyyən edilməsi; c) istifadəçilərə xidmətin səmərəliliyinin 

monitorinqinin həyata keçirilməsi [2, 18-19].  

Tədqiqatlar göstərir ki, istifadəçilərə təqdim olunan elektron informasiya resurslarının 

56 %-i internet resurslarının, 35 %-i kitabxananın daxili resurslarının, 29 %-i isə məlumat 

bazalarının payına düşür. Müxtəlif yaş qruplarına daxil olan biznes nümayəndələrinin infor-

masiya tələbatlarını araşdırarkən məlum olur ki, 40 yaşa qədər olan istifadəçilər daha çox mü-

asir, yeni elektron formada olan resurslara, 40-65 yaş arası məlumat istifadəçiləri isə əsasən 

çap formasında olan sənədlərə müraciət edirlər. İstifadəçilər daha çox elektron formada olan 

jurnal, qəzet və avtoreferatlardan istifadə edirlər. 

Elektron informasiya mühitində xidmətin texniki təminatı oxucu yerlərinin və avtomat-

laşdırılmış işçi yerlərinin sayı ilə təyin olunur. Elektron kataloqda oxucu tərəfindən seçilmiş 

sənədin biblioqrafik təsviri, təsviri kataloqda isə əlifba kataloqunun elektron surəti əks olunur. 

―EBSCO HOST‖, ―East View‖, ―Cambridge Journals‖, ―Emerald‖, ―The World Bank‖, 

―Bowker‘s Global Books In Print‖, ―ProQuest‖ və s. kimi məlumat bazaları elektron kitabları, 

həmçinin, elektron elmi jurnalların və qəzetlərin icmal siyahısını təqdim edir. Bu məlumat 

bazalarına istifadəçilərin maraq səviyyəsini araşdırarkən məlum olur ki, 57 % daim, 32 % 

bəzən, 8 % çox az, 3 % isə onlara heç bir maraq göstərmirlər. Kitabxanalarda istifadəçilərə 
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sənədlərin elektron halda təqdim olunması xidməti, virtual məlumat xidməti, elektron kitabxa-

naçı xidməti mövcuddur. 

Resurslardan istifadənin səmərəliliyinin monitorinqini aşağıdakı üsullarla həyata keçir-

mək olar: 

- Elektron resurslara olan müraciətlərin statistik analizi; 

- Yerli sosioloji tədqiqatlar; 

- Xidmət prosesində istifadəçilərlə münasibət. 

Məsələnin həlli yolları: 

Rəqəmsal informasiya mühitində istifadəçilərin elektron resurslardan daha səmərəli isti-

fadə edə bilməsi üçün aşağıdakı prioritet istiqamətləri qeyd etmək olar: 

- İstifadəçilərin informasiya mədəniyyətinin yüksəldilməsi; 

- İstifadəçilərin kitabxananın mövcud resurs və xidmətləri barəsində məlumatlandırıl-

ması; 

- Elektron kataloqun xidmət funksiyalarının artırılması; 

- İstifadəçilərin elektron sənədlərə girişinin təmin edilməsi; 

- Uzaqda olan istifadəçilərə məlumat biblioqrafiya xidmətinin göstərilməsi; 

- Ümumi məlumat resurslarından korporativ istifadənin təmin edilməsi [3, 39]. 

Biznes mühitinin inkişafı üçün resursların inkişaf meyllərinə yekun vuraraq, aşağıdakı-

ları vurğulamaq lazımdır: 

- Növbəti onillikdə yalnız biznes məlumat istehsalçıları deyil, eyni zamanda akademik 

nəşriyyatlar da öz elektron məhsullarının istehsalını genişləndirməyə çalışacaq. Bununla əla-

qədar olaraq, kitabxana fondlarının komplektləşdirilməsi istər-istəməz elektron nəşrlər vasi-

təsilə komplektləşdimə istiqamətində yönələcəkdir. Bu inkişaf edən professional məlumat ba-

zarının tələb etdiyi mühitdə yaşamaq üçün bir vasitə kimi çıxış edəcək. 

- Elektron mühit getdikcə daha çox elmi və biznes məlumatlarının ənənəvi formaların-

dan (kitablar, məqalələr, hesabatlar) uzaqlaşır. İnformasiya təminatçıları hər il istifadəçi ehti-

yaclarını daha geniş əhatə etmək və gənc nəslin informasiya tələbatlarını ödəmək məqsədilə 

təklif olunan elektron resurslarının strukturunu çətinləşdirirlər. 

İnformasiya bazarınının əsas seqmentləri və qanunauyğunluqları haqda əldə edilən bi-

liklər kitabxanaçılara kitabxana fondlarının komplektləşdirilməsində edilə biləcək səhvlərdən 

uzaqlaşmağa və qarşıdan gələn onillik ərzində rəqəmsal mühitin yeni tələblərinə hazır olmağa 

kömək edəcək.  
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“VĠKĠPEDĠYA”- MÜASĠR, ELEKTRON ENSĠKLOPEDĠK 

BĠBLĠOQRAFĠYA VƏ ĠSTĠFADƏSĠNƏ DAĠR TƏKLĠFLƏR 

 

Açar sözlər: vikipediya, istifadəçi, elmi məqalə, elektron baza, oxucu. 

 

Elektron məlumatlardan istifadənin gündən-günə artması hər kəsə aydındır. Bu məlu-

matlar müasir intellektual informasiya bazalarında cəmləşir. Belə bazalardan biri isə ―Vikipe-

diya‖dır. ―Vikipediya‖ hər kəs üçün açıq, azad elektron ensiklopediyadır. Yəni, o elə bir 

ensiklopediyadır ki, hər bir kəs onun müəlliflərindən biri ola bilər. İlk növbədə vurğulamaq 

lazımdır ki, buradan bir çox elmi anlayış, terminologiya, ictimai məsələlərlə ilə bağlı məlumat 

əldə etmək mümkündür.  

Bu bazanın yaranması tarixinə baxdıqda onun vəzifəsi daha aydın görmək olur. Hətta 

onun yaranmasına qədər olan proseslər burada böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, 

―Vikipediya‖, təsisçilərinin bu yöndə olan ilk layihəsi deyil. Onlar bu işə ―Nupedia‖ layihəsi 

ilə başladılar. Bu layihəni ―Vikipediya‖dan fərqləndirən əsas cəhət onun ciddi yoxlamalar 

tətbiq etməsi oldu. Belə ki, portala yerləşdirilmək üçün gələn hər bir məqalə xüsusi komissiya 

tərəfindən uzunmüddəti əhatə edən bir intervalda attestasiya edilirdi. Məhz bu səbəbdən 

fəaliyyət göstərdiyi 4 il ərzində ―Nupedia‖da cəmi 24 məqalə yerləşdirildi. Bu isə hazırkı 

―Vikipediya‖ ilə müqayisə edilə bilməyəcək dərəcədə az idi.  

Sonra isə təsisçilər portala daha tez və çox sayda məqalə toplamaq üçün bu yoxlamaları 

aradan qaldırmağa qərar verdilər və ―Vikipediya‖nı yaratdılar. Bu zaman isə yerləşdirilən 

məqalələrin etibarlılığı məsələsi ortaya çıxdı. Tapılan çıxış yolu isə məntiqli idi: yeni portalda 

yerləşdiriləcək məqalələr yalnız ciddi yoxlamalardan keçmiş və tam etibarlı mənbələr əsasın-

da mülahizəsiz (obyektiv) olaraq formalaşdırılmalı idi. Yəni, bir baxımdan bura yeni məqalə-

lər və orjinal işlər üçün deyil, öz təsdiqini tapmış yazıların ümumiləşdirilmiş şəkildə yerləşdi-

rildiyi bir məlumat bazası idi. Göründüyü kimi ―Vikipediya‖ oxucularla elmi məqalələr, eti-

barlı yazılar arasında vasitəçilik göstərən intellektual bazadır, bir baxımdan biblioqrafiyadır.  

Yuxarıda göstərilənlər bu məsələnin elmi aspektidir. Digər tərəfdən isə ―Vikipediya‖ 

çox güclü bir təbliğat vasitəsidir. Qan yaddaşımızın, Azərbaycan reallıqlarının dünyaya tanı-

dılmasında bu platforma əvəzolunmaz üstünlüklərə malikdir. Həmçinin ―Vikipediya‖nın da 

tərkibində olduğu ―Vikimedia‖ layihəsinin digər proyektlərində Azərbaycanın turizm imkan-

larının da nümayişi mümkündür. Belə olan zaman Azərbaycanın istirahət zonaları, gəzməli-

görməli yerləri hər hansı xarici özəl turizm şirkətinin təhrifinə yol vermədən bu layihələr vasi-

təsi ilə birbaşa müştəriyə göstərilə bilər. Bu təbliğatın effektivliyi isə ―Vikipediya‖da Azər-

baycan dilindəki və Azərbaycanla bağlı xarici dillərdəki məlumatların zənginliyindən asılıdır.  

 Hər bir dildə əlçatan olan məlumatların həcmi ―Vikipediya‖ iştirakçılarının fəallığından 

asılıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycan dilindəki ―Vikipediya‖nın yaranmasından, yəni 2004-cü il-
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dən 2016-cı ilin fevral ayının sonuna qədər bu platformada 103 mindən çox məqalə 

yaradılmışdır. İlk baxışda bu rəqəm yüksək görünə bilər amma qonşu dövlətlərlə olan müqa-

yisə mövcud vəziyyətlə bağlı daha düzgün məlumat verir.  

Aşağıdakı diaqramda bunu açıq bir şəkildə görmək mümkündür.   

 

 
 

Mənbə: Vikipediya 

Qeyd: Göstəricilər 2016-cı il fevral ayının sonu üçündür. 

 

Göründüyü kimi Azərbaycan dilində olan məqalələr region üzrə yalnız Gürcü dilində 

olan məqalələrlə eyni saydadır, digərlərindən isə azdır.  

Bəs bunun səbəbi nədir? İlk arqument kimi bu sahəyə olan marağın azlığı səsləndirilir. 

Bu amil nəticədə bir qədər rol oynasa da, həlledici faktor deyildir. Çünki, hazırda Azərbaycan 

dilində olan ―Vikipediya‖da qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilərin sayı məqalələrin sayından 

çoxdur. Bu onu deməyə imkan verir ki, qeydiyyatdan keçən hər bir istifadəçi məqalə yaratmır 

və ya yarada bilmir.  

Sonuncu hal daha real görünür. Belə ki, bu portalda məqalə yerləşdirmək ilk başlayanlar 

üçün o qədər də asan olmur. Çünki, ―Vikipediya‖da yerləşdiriləcək məlumatlar xüsusi 

tələblərə cavab verməlidir. Əks halda istifadəçi öz məqaləsini yerləşdirməyi bacarsa belə, 

digər peşəkar idarəçilər tərəfindən bu məqalə silinəcəkdir. Bu isə yeni iştirakçını ruhdan salır 

və əksər hallarda istifadəçi ikinci dəfə cəhd etmir.  

Həmçinin bu portalda məqalə yerləşdirmə zamanı iki cür redaktə üsulundan istifadə 

edilir: ―əsas‖ və ―vizual‖ redaktə. Bunlardan ilkinin istifadəçiyə verdiyi imkanlar çox geniş 

olsa da həm öyrənilməsi, həm də bu redaktor vasitəsi ilə məqalə tərtib edilməsi çox vaxt tələb 

edir. Digəri (―vizual redaktə‖) isə istifadə baxımında çox rahat və öyrənilməsi isə asandır. 

Adətən, ―Vikipediya‖ya daxil olan yeni istifadəçi ―əsas redaktə‖yə daxil olmağa istiqamətlən-

dirilir ki, bu da bir az əvvəl qeyd etdiyimiz problemləri yaradır və istifadəçilərin çox azı sona 

qədər öyrənməyə can atır, əksəriyyəti isə çətinliklərlə qarşılaşır və bu portaldakı fəaliyyətini 

dayandırır. 

Bu vəziyyətdən çıxış yolu isə maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili ola bilər. Xüsusilə, 

elm ocaqlarında həyata keçiriləcək təlimlər öz sahəsində ixtisaslaşmış şəxslərin bu bazada 



“Kitabxana-İnformasiya Elmləri: tədris və təcrübədə yeni çağırışlar”  

Beynəlxalq elmi konfransının materialları 

 

 

- 298 - 

keyfiyyətli məqalələr yaratmasına qapı açar. Növbəti mərhələ olaraq isə ali təhsil müəssisələ-

rində bunun təşkili, geniş bir kütləni ―Vikipediya‖nın zənginləşdirməsinə cəlb edər. Nəticədə 

isə oxucular maraqlandıqları mövzu ilə bağlı ilkin məlumatı və onlara yararlı olacaq mənbə-

ləri bu portal vasitəsi ilə tez bir zamanda və əlavə vəsait xərcləmədən əldə edə bilərlər.  

 

 

 

Gunay Mammadova 

 

“WIKIPEDIA” – MODERN, ELECTRONIC AND ENCYCLOPEDIC 

BIBLIOGRAPHY: PROBLEMS AND OFFERS 

 

Summary 

“Wikipedia” is one of the most important and famous information platform. This portal 

is a mediator between readers and articles or books. Also “Wikipedia” is a powerful tool of 

publicity and it gives the opportunity to show Azerbaijan`s bloody memories and realities to 

the world. But there are some problems with using this portal in Azerbaijan. The main reason 

is the pure awareness and software difficulties. To overcome these barriers in the article sug-

gested organizing the training at science centers and higher education units. It is the author 

believe that the measures will solve the problems, and will create new possibilities for readers 

to get information and source by easier, quicker and cheaper way. 

Keywords: Wikipedia, information base, reader, article. 
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DÜNYA VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBĠYYATINDA  

MULTĠKULTURAL DƏYƏRLƏR 

 

Açar sözlər: multicultural dəyər, tolerantlıq, insan hüquqları, ədəbi incilər, cəmiyyət. 

 

XX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq Avropa ölkələrində imperiyaların dağılması, tədri-

cən milli dövlətlərin yaranması və ənənəvi geopolitik sərhədlərin silinməsi qlobal kütləvi 

miqrasiyanın və çoxmillətli cəmiyyətlərin yaranmasına gətirib çıxardı. Və bu problematika 

―postkolonial‖ nəzəriyyəni öyrənən nümayəndələrin, ilk növbədə Böyük Britaniya və ABŞ 

universitetlərinin maraq dairəsinə daxil oldu. ―Postkolonial‖ proseslərlə paralel insanlarda 

məkanın tarixi və tarixin məkanı haqqında və hakimiyyət, dil, identiklik haqqında təsəvvürlər 

dəyişdi. Dünya ictimaiyyəti postkolonial əlaqələri mədəniyyətlə bağlı olub, qərbin öz iden-

tikliyini klassik sənət nümunələrinə, oturuşmuş adətlərə tətbiq etməyə başladı. ―Postkolonial 

nəzəriyyə‖ istiqamət olaraq metodun sərhədlərindən kənara çıxır, miqrasiyanı əsas amil kimi 

götürür və multikultural bədii aləmin formalaşmasında millətlərin ideyası, milli mənsubiyyət 

hissini götürürdü. Bu baxımdan miqrasiyaya coğrafi yerdəyişmə kimi deyil, psixoloji və 

mədəni aspektlərdən baxmaq daha labüd sayılırdı. Miqrantlar ictimai və şəxsi həyatda yeni 

identiklik yaradır, öz ideologiyalarını yerləşdiyi məkana islah edirlər. Bu baxımdan mühacir 

yazıçıların ədəbiyyatda yerini ―aralıq məkanı‖ adlandırmaq olar. Bu proses onları hər iki 

dünyanın siması edir, lakin ayrı-ayrılıqda tam olaraq heç bir aləmə aid olmurlar.  

Mühacir yazıçılar öz inteqrasiyalarını yeni varlıq kimi qəbul edir və özlərini cəmiyyətin 

mədəni təbəqəsində görürlər. Bu baxımdan bu yazıçılar mədəni təbəqəyə gedən yolu 

öyrənməyə çalışır. Bu axtarış da onları inteqrasiya olduqları məkanın milliyyətinə çevrilməsi 

ilə paralel gedir. Multikutural aləmdə mühacir yazıçılar yeni uyğunlaşmanı öz yaradıcılığında 

canlandırmağa çalışırlar. Belə yazıçılar çox vaxt metropoliyalara gec uyğunlaşır, hər zaman 

tərk edilmiş vətənini təsvir edir. Emosional tərəddüd, yad dildə yazmaq məcburiyyəti mühacir 

yazıçıları metaforalardan istifadə etməyə sövq edir. Multikultural ədəbiyyatın müəllifləri ikili, 

aralıq, hibrid identikliyi ilə ―Mənsubluq-qeyri mənsubluq‖, ―yaxınlıq-qeyri yaxınlıq‖ kimi 

binar ikliyi əks etdirirlər. ABŞ, Böyük Britaniya və bir çox Avropa dövlətlərində multikultu-

ralizm unikal, çoxmillətli cəmiyyəti olan ölkələrdə yaranan tarixi prosesin nəticəsi, bir çox 

xalqların siyasi korrektlilik kodeksi və mədəni, etik tələbatların uyğunluğu şəraitində yaranan 

mədəniyyət, hər hansı bir ölkənin yarı etnik konteksti kimi mənaları daşıyır. Dünya ədəbiyya-

tına multikultural kontekstdə öz töhfələrini verən yazıçılara əfqan əsilli Amerika yazıçısı Xa-

lid Hüseyni, hind əsilli ingilis yazıçısı Salman Rüşdi, o cümlədən Vidiadxar Naypol, nigeriya 

əsilli ingilis yazıçısı Bencamin Okri, çin əsilli Britaniya yazıçısı Timati Mo, yapon əsilli 

Britaniya yazıçısı Kadzuo İsiquro və digərlərini nümunə göstərmək yerinə düşərdi. 
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K.İsiquronun bir çox romanları yüksək mükafata layiq görülmüşdür. Yapon əsilli olan 

yazıçı öz əsərlərində Yapon, Çin, Böyük Britaniya reallıqlarını əks etdirir. Bu əsərlərdə yazıçı 

müxtəlif mövzulara toxunaraq fərqli bədii stillərdən istifadə edir. Lakin onları ümumiləşdirən 

bir faktor var ki, o, insan iztirablarından, bəzən qəhrəmanların həyatına faciəvilik gətirən, 

daxillərində gizlənən, yalnız onlara məlum olan və hətta özlərinə belə etiraf etməkdən qorxan 

böyük insan axınından bəhs olunur. Məşhur amerika tənqidçisi H.Bhabanın təbirincə, miqrant 

yazıçılar iki dünyaya məxsus olduqları halda heç birinə uyğunlaşmırlar. Bu yazıçıların 

əsərlərində binar qarşıdurması üzə çıxır. K.İsiquronun ―Biz yetim olarkən‖ romanı isə sanki 

bir konseptin - ―vətən‖ konseptinin üstündə strukturlaşır. Əsas məntiqə görə qəhrəman 

yapondur, hansısa ingilis şirkətində çalışır. Qəhrəmanın uşaqlığı Çində, Şanxayda keçir. 

Qəhrəman böyüdükcə qarşısında sanki əsaslı olaraq yeganə məqsəd qoyur – oxuyub, yüksək 

səviyyəli xəfiyyə olub Şanxaya qayıtmaq və valideynlərinin başlarına gələnləri araşdırmaq. 

Yəni əsərdə ―vətən‖ konsepti İsiquro tərəfindən ikili-binar oppozisiya kimi göstərilir. 

 Bu baxımdan dünya şöhrətli əfqan yazıçısı Xalid Hüseynin ―Çərpələng ovçusu‖ 

romanı da əfqan və Amerika həyatının qarşılıqlı təzadlarını göstərməkdə rekord sayda oxucu 

taparaq müasir dünya ədəbiyyatının ən gözəl nümunələrindən birinə çevrilib. Əsərin əsas 

qəhrəmanı Əmir və Həsəndir. Bu iki yeniyetmə bir şəhərdə, Kabildə doğulub-böyümüş süd 

qardaşlardır. Eyni evdə böyüyüb bir ananın südünü paylaşmalarına rəğmən Əmir və Həsənin 

uşaq dünyasında dərin bir uçurum var. Əmir yüksək tutulan puştun qəbiləsindən, Həsən isə 

həmişə təhqir olunan Xəzər qəbiləsinin nümayəndəsidir. Bu etnik ayrıseçkilik Xalid Hüseyni 

düşündürən, əfqanların məhvinə səbəb olan bəladır. Yazıçı ürək ağrısı ilə bu etnik ayrılmanın 

əfqan xalqının başına gətirdiyi faciələri təsvir edir. 

 Eyni motivlər Hindidstanda anadan olan, Pakistanda böyüyən, İngiltərədə yaşamını 

davam etdirən Salman Rüşdinin də əsərlərində özünü göstərməkdədir. Yazıçının ―Təlxək 

Şalimar‖, ―Gecəyarısı uşaqları‖, ―Harun və tarix dənizi‖ və digər əsərlərində əsasən sevgi, 

dünyəvi elmlərin tərənnümü, vahid Hindistanın var olması kimi motivlər xüsusi nəzərə çarpır. 

 Nəticə olaraq bildirməliyik ki, dünya ədəbiyyatında multikultural yazıçıların əsərlərin-

də əsas problem Şərq-Qərb qarşıdurması, ideya isə milli, dini ayrı-seçkiliyə son qoymaq, insa-

ni birliyə çağırış əsas meyar kimi təcəssüm olunur. Bununla bərabər, üçüncü məkanın nüma-

yəndələri olan multimədəni yazıçıların itirilmiş vətəni, daima onu şüuraltı müşayiət edən 

vətən ağrısı və həmin yazarın stilini formalaşdıran, onun mətnlərinə polifonik intonasiya 

verən yeni ədəbiyyatdır. 

Son dövrlərdə, bir çox Avropa ölkələrinin (Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya) multi-

kulturalizm siyasətinin iflasa uğradığı bir vaxtda Azərbaycan Respublikası multikulturalizmi 

dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Çünki, bu ifadə dilimizdə yeni 

yaransa da, onun ənənələri əsrlər boyu mövcud olub. Məhz Azərbaycanın mədəniyyətlər qov-

şağında yerləşməsi dini azadfikirliyin və tolerantlığın olmasına zəmin yaratmışdı. Azərbaycan 

olduqca unikal bir mədəniyyətə malikdir. Bu torpaqda əsrlər boyu dünyanın müxtəlif mədə-

niyyət sistemlərinin təbii, tarixi inteqrasiyası baş vermiş, əzəldən dünya sivilizasiyasını for-

malaşdıran mədəniyyətlər qovuşmuş, bunun sayəsində də müxtəlif inkişaf modelləri yaran-

mışdır. Bu baxımdan multikulturalizm dəyərlərini ədəbi-bədii aspektdə araşdırmaq maraqlıdır 

və bunu milli-mədəni irsimizin ilk məşhur nümunəsi, ən qədim yazılı olan ―Kitabi – Dədə 
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Qorqud‖ dastanında aydın görürük. Dastanın ―Qanlı Qoca oğlu Qanturalı‖ boyunda qəhrəman 

evlənmək üçün Trabzonun xristian başçısının qızı - sarı donlu Selcan xatunu seçir. Oğuz bəy-

ləri üçün bu dini mənsubiyyət heç bir mənada mənfi qarşılanmır. Dastan boyu Selcan xatuna 

dini baxımdan heç bir ögeylik nümayiş etdirilmir. Əksinə, onun müsəlman olan sevgilisi Qan-

turalı ilə təkur döyuşçülərini dəf etməsi kimi qəhrəmanlığın təsvirində şəxsinə mərhəm bir 

münasibət ifadə olunur. Selcan obrazı timsalında ailə namusu, qəbilənin şərəfi, mənəvi-əxlaqi 

təmizlik və qəhrəmanlıq nümunəsi sərgilənir.  

Multikultural dəyərlər dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin də ya-

radıcılığında müstəsna yer tutur. Nizami Gəncəvi öz dövrünün elmlərini mükəmməl öyrən-

miş, həmçinin qədim yunan tarix və fəlsəfəsini dərindən mənimsəmişdir. Onun beşlik olan 

―Xəmsə‖sində multikulturalizm ideyaları özünü xüsusilə göstərməkdədir. Şair ―Sirlər xəzi-

nəsi‖ poemasında hökmdarlara ağıllı, tədbirli, ədalətli olmağın yolunu ilahi təlimatlara əməl 

etməkdə görür. Poemada Məhəmməd peyəmbərin tərifi ilə yanaşı İsa Məsihi də xatırladır: 

 

Hər kəs ki, İsa kimi duyub, sevib insanı 

İnsafı sayəsində tutub cümlə cahanı. [3, 120]  

 

―Yeddi gözəl‖ poemasında isə çoxmədəniyyətli mühitin həyati bir mənzərəsi canlanır. 

Müəllif fərqli milli-mənəvi dəyərləri özündə daşıyan qadın tiplərini – hind, rum, slavyan, 

Məqrib, Xarəzm, Çin, türk qadınlarını hökmdar Bəhramın ətrafında toplayır. Və oxucusuna 

Bəhramın multikultural mühitdən keçərək bir şəxsiyyət kimi kamilləşməsi prosesini çatdırır.  

Multikulturalizm ideyaları dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin ―Leyli və Məcnun‖ 

poemasında da öz izini büruzə etdirir. Şair Qeysin doğulması təsvirində onun İsa kimi kamil, 

gözəl olmasını vurğulayır:  

 

Əlqissə, ədəmdən oldu peyda 

Bir tifli-müzəkkərü müzəkka. 

Xurşid kimi kəmalə qabil, 

İsa kimi tifillikdə kamil. [1, 278] 

 

Azərbaycan multikulturalizm ideyaları Rusiya işğalına düçar olduğu zamanlarda da 

mütəfəkkirlərimizin yaradıcılığında bariz nümunələr nümayiş etdirmişdir. Hüseyn Cavidin 

―Şeyx Sənan‖ əsərində mütərəqqi müsəlman gənci, icma lideri sevdiyi gürcü qızı Xumarla 

evlənmək üçün xristian din xadimlərinin onu alçaltması müqabilində tolerantlığa söykənən 

addımlar atır və çox mədəniyyətliliyin əsrarəngiz bir nümunəsini nümayiş etdirir.  

Həmçinin gündəmin mübahisəli əsərlərindən olan ―Əli və Nino‖ romanında da Azər-

baycanda yaranan multikultural bir mühirin təsvirləri sərgilənir. Əsərdə müsəlmanların heç də 

hamısının İslam dininə etiqad etməməsinin, Bakı milyonçusu Ağa Musa Nağıyevin Bəhai 

dinini qəbul etməsinin, bununla bağlı tərəfdaşlarının ona tolerant münasibətinin şahidi oluruq. 

O cümlədən əsərdə müsəlman oğlu Əli ilə gürcü qızı Ninonun sevgi macərası, bu iki xalq nü-

mayəndələrinin qarşılıqlı dini etiqadlarına, milli-mənəvi dəyərlərə üstünlük vermələri, onların 
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birliyi, problemlərə tolerant yanaşmaları nəticəsində Azərbaycan Cümhuriyyətinin inkişafı 

uğrunda əzmkarlıqları xüsusi diqqətə çatdırılır. 

Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatında multikulturalizm dəyərlərini müzakirə etməkdə 

məqsəd bu anlayışa olan fərqli cəhətləri üzə çıxarmaqdır. Təhlil nəticəsində aydın oldu ki, bir 

çox Avropa ölkələrində milli-adət-ənənələrin qorunması məsələsi əsasən insan hüquqları 

kontekstində həll olunur. Qeyd etməliyik ki, XXI əsrin əvvəllərində bir çox Qərb dövlətləri 

multikulturalizm siyasətinin iflasa uğradığını bildirmiş, entik-mədəni müxtəlifliklərin tənzim-

lənməsində ciddi problemlərlə üzləşdiklərini bildirmişlər. Qərb dövlətlərinin mövqelərini 

Böyük Britaniyanın baş naziri David Kameron 5 fevral 2011-ci ildə 47-ci Münxen Təhlükə-

sizlik Konfransındakı çıxışında bildirib ki, ―"Dövlət multikulturalizmi" doktrinası müxtəlif 

mədəniyyətləri öz adət-ənənələri ilə yaşamalarına dəstək verməklə cəmiyyətdə inteqrasiya 

proseslərinin qarşısını alır. Bunun nəticəsində müxtəlif icmalar, xüsusilə də, müsəlman icması 

cəmiyyətdəki liberal dəyərləri inkar edərək demokratik cəmiyyətin dəyərlərinə zidd olan 

dəyərləri təbliğ edirlər. Bu isə, dini ekstremizmin baş qaldırması üçün şərait yaradır‖ [4, 3]. 

Lakin Azərbaycan dövləti multikulturalizm siyasətinin əsas qayəsinə etnik, dini, irqi, mədəni 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün xalqların, etnik qrupların mili-mənəvi dəyərlərinin 

qorunması aspektindən yanaşır. Qeyd etməliyik ki, David Kameronun fikrinin təkzibi olaraq 

Azərbaycan Respublikasının müdrik şəxsiyyəti Heydr Əliyev bildirmişdir ki, ―Dövlət, ölkə nə 

qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya 

mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz töhfəsini verir‖ [5]. 

Elə buna əsasən etnik birliklərin dili, tarixi, ədəbiyyatı öz-özlüyündə öyrənilməli, onlar 

ölkə daxilində özlərini yad hiss etməməlidirlər. Bu gün Azərbaycan dövlətinin əsas hədəflə-

rindən biri də budur. 
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Summary 
In the article were the problem of multicultural value in the world and Azerbaijani 

literature comparative analyzed. Here, especially the works of well-known writers have been 

appealed. As a result of the analysis carried out in parallel quotations from literary pearls 

and were comment on contribution, which multiculturalism to society gived. Multiculturalism 

is still not lost its relevance is reflected in the article. 
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AZƏRBAYCANDA ELMĠ KĠTABXANALARIN XARĠCĠ ƏDƏBĠYYAT ÜZRƏ 

NADĠR NƏġRLƏR FONDU DĠYARġÜNASLIĞA DAĠR MÜHÜM MƏNBƏ KĠMĠ 

 

Açar sözlər: qiymətli əsərlər, kitabxana fondları, nadir nəşrlər, xarici ədəbiyyat, ensik-

lopediyalar, tarixi kitablar. 

 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ən iri elmi kitabxana olan Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasının (bundan sonra - Kitabxana) fondunda milli 

ədəbiyyatla yanaşı müxtəlif dillərdə olan çap nümunələrinə də rast gəlmək olar. Fondda 

xüsusi yeri Avropa dillərində olan ədəbiyyat (ingilis, alman, fransız, italyan, ispan və s.) tutur. 

Bunlar mühüm əhəmiyyətə malik olan kitablardır. Kantın və Volterin külliyyatları, Yuna-

nıstan, Roma, Vizantiya antik ədəbiyyatı müəlliflərinin, Qərbi Avropa klassiklərinin əsərləri 

saxlanılır. Məşhur əcnəbi səyyah və alimlərin Şərq, Qafqaz, Avropa ölkələri haqqında olan 

əsərləri də çox qiymətlidir. İncəsənət, o cümlədən Rafaelin dünyanın digər incəsənət ocaqla-

rında mühafizə olunan əsərlərinin çoxcildli reproduksiyası (XIX əsrin fransız və alman 

nəşrləri) böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Kitabxananın əsas fondunda yerləşən nadir ədəbiyyat nümunələrinin mühafizəsini güc-

ləndirmək məqsədi ilə 1998-ci ildə Nadir nəşrlər fondu təşkil edildi. Hazırda Kitabxananın 

2015-ci ildə açılan yeni binasında yerləşdirilmiş nadir nəşrlər fondunu 11000-ə yaxın ədəbiy-

yat təşkil edir. Burada 7600 nüsxəyə yaxın XVIII–XXI əsrlərə aid rus dilində olan kitablardır, 

onlardan: 4300 nüsxə görkəmli numizmat-alim, arxeoloq Y.A.Paxomovun şəxsi kolleksiya-

sından olan kitab və jurnallardır, 1000 nüsxəyə yaxın XX əsrin əvvəllərinə aid və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ―Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi 

nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında‖ 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamına əsasən nəşr 

olunmuş hər biri bir nüsxədən ibarət müasir, klassik Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı nümu-

nələridir. Həmçinin Nadir nəşrlər fondunda 1000 nüsxəyə yaxın ensiklopedik ədəbiyyat və 

600 nüsxəyə yaxın miniatür nəşrlər yerləşdirilmişdir. 

Nadir nəşrlər fondunun xüsusi qiymətli hissəsini Avropa dillərində olan xarici ədəbiyyat 

təxminən 600 nüsxə təşkil edir. Burada həm qiymətli ensiklopedik ədəbiyyat, həm də ayrı-

ayrı müəlliflərin əsərlərini qeyd etmək olar. 

Nadir fondun xarici ədəbiyyatının miqdarı çox olmasa da, mövzu baxımından zəngindir. 

Burada çox maraqlı ensiklopedik nəşrlər diqqəti cəlb edir. ―Ensiklopediya‖ sözü yunancadan 

tərcümədə bütün bilikləri öyrənmək ifadəsini izah edir. Həqiqətən də Nadir fondun ensiklope-

dik nəşrləri bütün elm sahələrini əhatə edən, universal xarakterli ensiklopediyalardır. Məsə-

lən, Britaniya ensiklopediyası (ingilis dilində) ilk və ən məşhur universal ensiklopediyalardan 

biridir. Birinci nəşri (3 cilddə) 1768-1771-ci illərdə çap olunmuşdur. Nadir fondu bəzəyən en-

siklopedik nəşrlərdən biri olan Britannika 1875-ci ilin nəşridir. Məhz burada ilk dəfə olaraq 
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müasir alimlər haqqında bioqrafik məlumatlar verilmişdir. Burada irihəcmli icmal məqalələri-

nə geniş yer verilir. Məqalələrin yazılmasında 50-dək ölkənin alimləri iştirak etmişlər. Tarix, 

fəlsəfə, siyasət və iqtisadiyyatın bir sıra problemləri işıqlandırılmışdır. Britannika 31 cilddə 

Nadir fondda təmsil olunub. Nadir fondda eyni zamanda Britannikanın 1946-cı il nəşri 20 

cilddə yerləşdirilmişdir. Bu nəşr universal xarakterli olsa da, tarixi, iqtisadi və fəlsəfi məqalə-

lərlə zəngindir. 

Ensiklopedik materiallar arasında, xüsusilə Amerika ensiklopediyasını qeyd etmək la-

zımdır. Bu universal xarakterli ensiklopediya ilk dəfə Nyu-Yorkda 1903-1904-ci illərdə 16 

cild həcmində nəşr olunmuşdur. Nadir fondda 1944-cü ilin nəşri 28 cildi yerləşdirilmişdir. 

Amerika ensiklopediyası geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada təbiət və 

dəqiq elmlərə, texnikaya, iqtisadiyyata, həmçinin müxtəlif bədii ədəbiyyat, musiqi, təsviri in-

cəsənət nümunələrinə aid məlumatlar yerləşdirilmişdir. Əsasən bu ensiklopediyada məlumat 

xarakterli, bəzən də geniş xülasə xarakterli məqalələr, məsələn ayrı-ayrı ölkələr haqqında, 

əsrlər haqqında, xüsusilə də ABŞ və Amerika ölkələri haqqında məlumatlar öz əksini tapmış-

dır. Çox geniş materiallar ABŞ ştatları, şəhərləri, ictimai-siyasi və dövlət xadimləri haqqında 

verilmişdir. 

İngilis dilində olan universal xarakterli ensiklopediyalardan –14 cildli Londonda nəşr 

olunan ―Yeni Universal Ensiklopediya‖- nı, 22 cildli Amerikada 1994-cü ildə nəşr olunmuş 

―Dünya kitabı‖ ensiklopediyasını qeyd etmək olar. 

Yaponiya haqqında ingilis dilində qısa məlumatları 1993-cü ildə Kodanşa şəhərində 

nəşr olunan ―Yaponiya‖ adlı illüstrasiyalı 1925 səhifədən ibarət irihəcmli ensiklopediyadan 

əldə etmək olar.  

Alman dilində həm sahəvi, həm də universal xarakterli ensiklopedik nəşrlər nadir fon-

dun rəflərini bəzəyir. Bu ensiklopediyalar xarici görünüşü ilə diqqəti cəlb edir və üz qabıqları 

çox gözəl işlənilmişdir. Universal xarakterli ensiklopediyalardan Leypsiqdə nəşr olunmuş 

―Mayerin yeni lüğəti‖ ensiklopedik lüğətini qeyd etmək olar. 1977-ci ildə nəşr olunmuş və 15 

cilddə Nadir fondda təmsil olunmuşdur. 

Alman dilində olan materiallar içərisində sahəvi ensiklopedik lüğətlərə də rast gəlmək 

olar. Otto Lügerin tərtib etdiyi ―Ümumi texnika və köməkçi elmlər‖ adlı 7 cildlik ensiklope-

dik lüğətinin 2-ci təkmilləşdirilmiş nəşri bu qəbildən olan vəsaitlərdəndir. 

Sahəvi məlumat xarakterli məcmuələr də nadir fondda yerləşdirilmişdir. 

Bunlardan prof. Pfluq-Hartunq tərəfindən hazırlanmış, Berlində nəşr olunmuş 6 cildlik 

―Dünya tarixi‖ adlı məcmuəni qeyd etmək olar ki, onlardan:  

I cild.: Qədim dünya tarixini;  

II cild: 1500-1650-ci illəri;  

III cild: 1650—1815-ci illəri;  

IV cild: Orta əsrlər tarixini;  

V cild: Şərq tarixini əhatə edir. 

Hans Kremerin ―Dünya və cəmiyyət‖ adlı Vyana, Berlin, Leypsiq və Ştutqartda nəşr 

edilmiş çoxcildli məcmuəsinin Nadir fondda 5 cildi mövcuddur. Burada təbiətin öyrənilməsi 

tarixi, insanın təbiətdən istifadəsi, onun təbiətdə yeri və rolu, coğrafi məlumatlar toplanmışdır.  
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Fransız dilində ensiklopediyalar daha çox universal xarakterlidir. “Universalis” - 23 

cilddə elmi-populyar məlumat nəşridir. Bu ensiklopediyalar bütün elm sahələri üzrə və prakti-

ki fəaliyyət haqqında informasiyanı özündə cəmləşdirir.  

Çoxcildli məcmuələrdən oxucuların daha çox istifadəsində olan 1968-ci ildə Kembric 

Universitetinin İran tarixinə aid nəşri “The Cambridge History of Ġran” 5 cildliyini qeyd 

etmək olar. İranın coğrafiyasına, heyvanat aləminə, əhalisinə, kənd təsərrüfatına, sənayesinə 

və s. aid ətraflı materiallar əks olunmuş və müxtəlif dövrlərdə İran tarixi işıqlandırılmışdır. 

Nadir nəşrlər fondunun xarici ədəbiyyat tarixi faktlarla zəngin olan, Azərbaycanın və 

ümumiyyətlə Qafqaz regionunun tarixini işıqlandıran ədəbiyyatlarla da seçilir. 

The struggle for Transkaukasia (1917-1921) / F.Kazemzadeh. – N.Y.; Oxford. – 

1951. – 356 p. - Bibliogr. pp.: 332-356. – (ing.dilində). 

Kitab tarixi faktlarla zəngindir. Ermənilər Türkiyədə, Azərbaycanda siyasi və sosial 

vəziyyət, 1905-ci il inqilabı, daşnakların fəaliyyəti, erməni-Azərbaycan düşmənçiliyi, mart 

inqilabı, bolşeviklər və menşeviklər, Bakı Soveti, ―Müsavat‖, Zaqafqaziyanın dağılması, 26 

Bakı komissarları, Rusiya ordusunun Azərbaycana, Tiflisə hücumu haqqında və digər yazılar 

işıqlandırılmışdır.  

Russian Azerbaijan / 1905-1920 : The shaping of national identity in a Muslim 

Community / T. Swietowski. – N.Y., 1985. – 256 p. - (ing.dilində). 

Kitab 1905-ci il inqilabı, erməni-tatar Azrbaycan müharibəsi, Azərbaycan, İran və 

Türkiyədə baş verən inqilablar, fevral inqilabı, Azərbaycan xanlıqları və Rusiya, Rusiyanın 

hakimiyyəti, Azərbaycan kommunistləri və Rusiya bolşevikləri mövzularını əhatə edir. 

Essad –bey. Twelve secrets of the Caucasus / Transl. from the German by 

G.Chychele Waterston.– N.Y.:The Viking press, 1931.– 323 p.- (ing. dilində). 

Kitabda müəllifin Qafqaz dağları və ətraf bölgələr haqqında fikir və xatirələrindən bəhs 

olunur. Bu dağların əzəməti vurğulanır. Bölgədə yaşayan kabardin, çeçen, osetin, ləzgi, 

azərbaycan və digər millətlər haqqında, onların oturaq həyatı, dili, dini, eləcə də mədəniyyəti 

haqqında danışılır. 

Kerimov L. Carpets / The Academy of Sciences of the Azerbaijan S.S.R. and 

Kelaty LTD. – London. (ing. dilində) 

Bu, müxtəlif rəng çalarları, naxışlarla və təsvirlərlə seçilən Azərbaycan xalçaları haq-

qında kitabdır. Burada xalqımızın mədəniyyəti tarixində mühüm yer tutan Azərbaycan xalçası 

xalqının məişət və mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilib, qədim xalq sənətinin qədim 

köklərini nümayiş etdirir.  

Anadolunun təbii rəng alınan bitkiləri, sintetik və təbii rənglər, onların fərqi və toxucu-

luqda rolu, Anadolu xalçalarının toxunma texnikası, Mərkəzi, Şərqi Anadolu və digər region-

lara aid olan xalçalar əks olunmuşdur.  

Azərbaycan miniatür sənətinin cazibədar bədii formasını, emosional təsir gücünü, bədii-

estetik dəyərini və özümlülüyünü təyin edən onun zəngin koloritidir. Elmi, tarixi və bədii 

əsərlərə çəkilmiş, dünyəvi, bəşəri xarakter daşıyan şərq miniatürləri öz əsrarəngiz gözəlliyi ilə 

dünya xalqlarının marağını özündə birləşdirir. Rənglərin kontrast düzümündən və ritmik tək-

rarlamasından alınan kolorit şux və gümrahdır, əfsanəvi gözəlliyə malikdir.  
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Treasures of Asia : Persian painting / Text by B.Gray. – Geneva : Skira, 1977. – 

189 p. – Bibliogr. pp.: 173-175.  

Kitabda XIV əsr Şiraz və İran ənənələri, Teymurilər dövründə (1400-1450) rəngkarlıq-

dan, Şah Təhmasibin dövründə və sonrakı Səfəvi rəngkarlığı, Buxara, Şiraz üslubu (1415-

1503), Herat üslubu (1452-1510) haqqında bəhs olunur. Bununla belə miniatür nümunələri də 

əks olunmuşdur : ―Şahnamə‖, ―Kəlilə və Dimnə‖, ―Yusif və Züleyxa‖, Nizaminin ―Xəmsə‖-si 

: ―Leyli və Məcnun‖, ―Xosrov və Şirin‖, ―Bəhram Gur əjdahanı öldürür‖ və s.  

Rice D.T. Ġslamic painting : A survey. – Edinburgh, 1971. – 185 p. – Bibliogr. pp.: 

181-185 

Kitab Britaniyada nəşr olunmuş, islam rəngkarlığının yaranması, İraq, İran, Misir, Şi-

mali Afrika və İspaniyada erkən rəngkarlıq, Mesopotamiya üslubu, Monqol üslubu, Səfəvilər 

dövründə, habelə Türkiyədə rəngkarlıq haqqında bəhs olunmuşdur. Bununla belə, rəngkarlıq 

nümunələri də sərgilənmişdir.  

Fuzuli. Lejla and Mejnun / Trans. from the turkish by S.Huri. – London, 1970. – 

350 p. 

Kitabda dahi şair, mütəfəkkir Füzulinin həyat və yaradıcılığı, Məcnun haqqında əfsanə, 

həmçinin Nizaminin ―Leyli və Məcnun‖ əsəri haqqında məlumat verilmişdir. Kitabda ―Leyli 

və Məcnun‖ əsərinin şeir formasında tərcüməsi də verilmişdir.  

Fransız dilində olan ədəbiyyat içərisində də maraqlı nümunələr vardır: 

Mirza Fath- Ali Akhundov. Comedies. – Gallimard, 1967. – 264 p.  

Bu nəşrdə M.F.Axundovun həyat və yaradıcılığı işıqlandırılmışdır. 4 pərdədən ibarət 

―Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər‖, ―Hekayəti-müsyö Jordan həkimi-nəbatat və Dərviş 

Məstəli şah caduküni-məşhur‖, ―Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran‖, ―Hekayəti xırs quldurba-

san‖, ―Hacı Qara‖, ―Mürafiə vəkillərinin hekayəti‖ pyes şəklində verilmişdir.  

AMEA MEK-in Nadir nəşrlər fondu başqa ixtisaslaşdırılmış fondlardan fərqli olaraq, 

nisbətən yeni yaranmış və tam şəkildə formalaşmamışdır. Fond müntəzəm olaraq inkişaf edir, 

əsas fonddan seçilmiş nadir nüsxələrlə zənginləşir. Nadir nüsxələr arasında müxtəlif Avropa 

dillərində olan xarici ədəbiyyatın xüsusi yeri vardır. 
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Hacı Kasımlı 

 

THE FUND RARE EDITIONS OF FOREIGN  LITERATURE OF  

SCIENTIFIC LIBRARIES OF AZERBAIJAN AS  

AN IMPORTANT SOURCE ABOUT AZERBAIJAN 

 

Summary 

In this article is given examples of preserving books in rare fund of the Central 

Scientific Library. The books belong to history, literature, culture and art of Azerbaijan. 

These books are in English, French and German.  
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