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Milli Kitabxananın inkişafının əsas istiqamətləri – gələcəyin çağırışları 

Xülasə: Məqalədə kitabxana fondlarının zənginləşdirilməsində ulu öndər Heydər 

Əliyevin əvəzedilməz xidmətlərindən, bu sahədə onun siyasətini uğurla davam 

etdirən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı 

qanun və digər normativ hüquqi sənədlərdən, həmçinin pandemiya dövründə 

oxucuların informasiya təminatında Milli Kitabxananın onlayn xidmətlərinin 

fəaliyyətindən bəhs edilir. 

Основные направления развития Национальной Библиотеки – призы-

вы будущего 
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других нормативно-правовых документах, подписанных в этой области 

Президентом Азербайджанской Республики господином Ильхамом 

Алиевым, успешно продолжающим его политику, об опыте работы На-

циональной Библиотеки и деятельности онлайн-услуг библиотеки по 

информационному обеспечению читателей во время пандемии. 
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online services in the information provision of readers during the pandemic. 
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GiriĢ: Ulu Öndər Heydər Əliyev 1996-cı ildə Milli Kitabxanaya gələr-

kən fondların yeni ədəbiyyatla komplektləĢdirilməsi ilə maraqlanmıĢ və qeyri-

qənaətbəxĢ cavab aldıqdan sonra demiĢdir: ―Milli Kitabxana elə bir yerdir ki, 

onun fondları daim yeniləĢməlidir, yeni-yeni kitablarla daim zənginləĢməli-

dir‖. Ulu Öndərin bu dahiyanə fikri Milli Kitabxananın fondlarının daim zən-

ginləĢməsinin vacibliyini bir daha təsdiq edir. Böyük uzaqgörənliklə söylən-
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miĢ bu qiymətli ideyanı Heydər Əliyev siyasətini uğurla davam etdirən Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin diqqət və qayğısı sa-

yəsində Milli Kitabxananın fondu daim zənginləĢir və inkiĢaf edir. Təkcə 

2019-cu il ərzində cənab Prezident kitabxanaların kitab fondlarının zənginləĢ-

dirilməsi ilə əlaqədar 1 qanun və 1 fərman imzalamıĢdır və cənab Prezidentin 

göstəriĢi ilə Nazirlər Kabineti bu məsələ ilə əlaqədar 3 qərar qəbul etmiĢdir. 

Bu qanun, fərman, qərar və sərəncamlar kitabxanaların yeni nəĢr məh-

sulları ilə təchizatını qanunvericilik qaydasında təsbit edən ―Kitabxana iĢi haq-

qında‖ və ―NəĢriyyat iĢi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası qanunlarının mü-

vafiq maddələrinin müasir dövrün tələblərinə uyğunlaĢdırılmasını təmin etmə-

yə yönəlmiĢdir və dünya təcrübəsində ilk dəfə olaraq Milli Kitabxananın elekt-

ron resurslar fondunun yeni çap olunan nəĢr məhsullarının elektron versiyası-

nın məcburi nüsxələri ilə təmin olunmasını qanunvericilik qaydasında təsdiq 

etmiĢdir. Bu normativ hüquqi aktlar ölkə ərazisində və ölkədən kənarda ölkə 

nəĢriyyatları, müəssisələri tərəfindən çap olunan nəĢr məhsullarının pulsuz 

məcburi nüsxələrinin Milli Kitabxanaya verilməsinin yeni qaydalarının müəy-

yən olunmasına yönəlmiĢdir. 

Məsələnin qoyuluĢu: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 

sentyabr 2019-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq olunmuĢ ―Kitabxanaların çap məh-

sullarının pulsuz məcburi nüsxələri ilə təchizatı Qaydaları‖-da respublika əra-

zisində çap olunan və eləcə də ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən nəĢriyyatlar 

tərəfindən ölkədən kənarda nəĢr olunan çap məhsullarının pulsuz məcburi nüs-

xələrinin milli və respublika əhəmiyyətli kitabxanalara göndərilməsi qaydaları 

müəyyən olunmuĢdur. Bu normativ aktlara müvafiq olaraq Milli Kitabxananın 

strukturunda ―NəĢriyyatlarla və məcburi nüsxələrlə iĢ bölməsi‖ yaradılmıĢdır 

və respublika ərazisində tətbiq olunan karantin rejimi ləğv olunduqdan sonra 

nəĢriyyatlarla bu istiqamətdə müvafiq iĢ aparılacaqdır. Ġnanırıq ki, cənab 

Prezidentin və Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi bu sənədlər kitabxanaların, 

xüsusilə Milli Kitabxananın nəĢr məhsullarının məcburi nüsxələri və onların 

elektron nüsxələri ilə təchizatına, Respublika Çap məhsullarının Arxiv Fondu-

nun zənginləĢdirilməsinə müsbət təsirini göstərəcəkdir. 

Xarici ölkə kitabxanaları ilə kitab mübadiləsinin vəziyyətindən danıĢar-

kən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qanunvericilik təĢəbbüsü qayda-

sında ötən ilin dekabrında Milli Məclisə təqdim etdiyi və 05 may 2020-ci il ta-

rixində yeni Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunan ―NəĢr məhsullarının beynəl-

xalq mübadiləsinin həyata keçirilməsi haqqında‖ UNESKO-nun 3 dekabr 

1958-ci ildə qəbul etdiyi Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoĢulma-

sına dair qərar isə Milli Kitabxananın beynəlxalq kitab mübadiləsi iĢlərinin ge-

niĢləndirilməsinə böyük imkanlar açacaqdır və onun fondlarının xarici ölkələr-

də çap olunan nəĢr məhsulları ilə təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynaya-

caqdır. Hazırda kitabxanamız dünyanın 60-dan artıq milli və universitet kitab-

xanaları ilə fəal kitab mübadiləsi həyata keçirir və cənab Prezidentin Milli 

Məclisə təqdim etdiyi bu sənəd qarĢımızda geniĢ imkanlar açmaqla yanaĢı, 
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gömrük və poçtdaĢımaları ilə bağlı hazırda mövcud olan bir sıra maneələrin 

aradan qaldırılmasını təmin edəcəkdir. 

Məsələnin izahı: Bir vaxtlar kitabxanalarımız ölkə ərazisində çap olu-

nan bütün nəĢr məhsullarını ala bilirdilər və bu iĢi planlı Ģəkildə müəyyən qu-

rumlar həyata keçirirdilər. Ancaq ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda bu mexa-

nizm dağıldı, təəssüf ki, yerində yeni bir qurum yaradılmadı və beləliklə kitab-

xanalarımızın kitabla təchizatı sistemi tamamilə dağılmıĢ oldu. Baxmayaraq 

ki, həmin əsrin 90-cı illərinin ortalarında müstəqil Azərbaycan Dövlətinin me-

marı və qurucusu, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə bu məsələ ilə 

bağlı bir sıra qanunlar və digər normativ hüquqi sənədlər qəbul olunsa da, on-

lar bugünədək demək olar ki, tam Ģəkildə icra olunmur. Bir daha Ulu Öndərin 

1996-cı ildə Milli Kitabxanaya gələrkən uzaqgörənliklə söylədiyi bir fikrə ye-

nidən qayıtmaq istərdim. Ulu Öndər demiĢdir: ‖...kitabxana elə bir müəssisədir 

ki, gərək o daim inkiĢaf etsin, yeni-yeni nəĢrlərlə zənginləĢsin. Dünya dəyiĢir, 

hər Ģey inkiĢaf edir, yeni-yeni kitablar nəĢr olunur, gərək onlar kitabxanamıza 

daxil olsun, oxuculara çatdırılsın. Mən bütün ictimaiyyəti bu iĢdə iĢtirak etmə-

yə dəvət edirəm, hamını öz kitablarını bu kitabxanaya verməyə çağırıram‖. 

Çox təəssüf ki, Ulu Öndərin çox böyük uzaqgörənliklə söylədiyi fikirlər bu gün 

hamı tərəfindən icra olunmur. Siz təsəvvür edə bilməzsiniz ki, bu gün çap olu-

nan nəĢr məhsullarının yalnız 65-70 faizi Milli Kitabxanada yaradılan Azərbay-

can NəĢr Məhsullarının Arxiv Fondunda toplanır! Bu, əlbəttə fəlakətdir! Ancaq 

inanırıq ki, son 2 il ərzində Azərbaycan Dövlətinin, hörmətli cənab Prezidenti-

miz Ġlham Əliyevin bu istiqamətdə atdığı çox ciddi addımlar tezliklə öz bəhrəsi-

ni verəcəkdir və bu sahədəki qanunlara ciddi əməl olunacaqdır. Milli Kitab-

xanalar, onların fondlarında mühafizə olunan qiymətli materiallar xalqların milli 

mənəvi sərvətidir, milli mənəvi yaddaĢıdır və buna görə də onların etibarlı Ģəkil-

də qorunub saxlanması və gələcək nəsillərə çatdırılması bizim tarixi missiya-

mızdır. Biz Milli Kitabxana olaraq bu Ģərəfli vəzifənin öhdəsindən gəlmək üçün 

əlimizdən gələni etməyə çalıĢırıq. Kitabxanamızda həm Nadir kitablar fondu, 

həm də Azərbaycan Kitabiyyatının Milli Arxiv Fondu mühafizə olunur və kol-

lektivimizin hər bir üzvü xalqımıza mənsub olan bu milli sərvəti göz bəbəyi 

kimi qoruyub saxlamağa çalıĢır. Həm Arxiv Fondu və həm də Nadir kitablar 

fondu gözəl Ģəraiti olan və müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq hər cür mü-

hafizə imkanlarına malik olan fond saxlancları ilə təmin olunmuĢdur. Burada 

müasir tipli iĢıqlandırma, tozdan, günəĢ iĢığından və rütubətdən etibarlı mühafi-

zəni təmin edən, qazla yanğından mühafizə sistemləri quraĢdırılmıĢdır. 

Nadir kitablar fondu üçün kitablar bu sahədə böyük təcrübəyə malik olan 

mütəxəssis kitabxanaçılar tərəfindən seçilərək bu fonda daxil edilir. Fondun 

formalaĢmasında oxucuların da böyük əməyi olur. Bu fonda müxtəlif nadir 

kolleksiyalar daxil edilmiĢdir. 1996-cı ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev Milli Ki-

tabxanaya gələrkən öz Ģəxsi kitabxanasından kitabxanaya bağıĢladığı 300 nüs-

xəyədək kitab hazırda bu fondda çox qiymətli kolleksiya kimi mühafizə olu-

nur. Hal-hazırda həmin kitabları, qızıl fondda kolleksiya olaraq saxlayarıq. 
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Nadir kitablar və kitabxana muzeyində tarixi əhəmiyyətli, nəĢr tarixi baxımın-

dan qiymətli, nəfis tərtib edilmiĢ nəĢrləri toplayaraq mühafizə edirik. 

Təbii ki, ölkəmizdə mövcud olan 10 minə yaxın kitabxananın hamısının 

vəziyyəti qənaətbəxĢ deyildir və günün tələblərinə cavab vermir. Məhz bu sə-

bəbdən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin ölkəmizdə 

kitabxanaların strukturunun və idarə edilməsinin təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı təd-

birlər haqqında fərmanı ölkədə kitabxana sisteminin tamamilə yenidən qurulma-

sına və onların fəaliyyətinin optimallaĢdırılmasına yönələn tədbirlərin görülmə-

sinə istiqamətlənmiĢdir və inanırıq ki, tabeçiliyində kitabxanalar olan strukturla-

rın cənab Prezidentə təqdim etdiyi təkilflər paketinin yaxın aylarda təsdiq olun-

ması kitabxanalarımızın fəaliyyətində əsaslı dönüĢ yaradacaqdır. Ölkəmizdə ki-

tabxanaların idarəedilməsinin tamamilə yeni bir sisteminin yaradılması mədə-

niyyətə dönüĢə, kitaba və mənəviyyata qayıdıĢa böyük təkan olacaqdır. 

Hal-hazırda Milli Kitabxanada oxuculara kitabxana xidmətinin təĢkili ilə 

əlaqədar bütün iĢ prosesləri avtomatlaĢdırılmıĢdır: oxucuların qeydiyyatı, ki-

tabxanaya daxil olması, kitabın axtarıĢı və sifariĢi, ədəbiyyatın oxuculara veril-

məsi və qaytarılması prosesləri, kitabların qanunsuz olaraq kitabxanadan çıxa-

rılmasının qarĢısının alınması, yeni daxil olan ədəbiyyat haqqında oxuculara 

operativ informasiyanın verilməsi, kitabxanaya gəlmək istəyən oxucular tərə-

findən əvvəlcədən virtual sifariĢlərin verilməsi və s. proseslər. Kitabxana-bib-

lioqrafiya proseslərinin avtomatlaĢdırılması istiqamətində aparılan tədbirlər 

nəticəsində oxuculara xidmət iĢinin müasir növləri tətbiq edilir. Son illər ərzin-

də elektron kataloqla Elektron kitabxananın birləĢdirilməsi prosesi həyata ke-

çirilmiĢdir ki, bu zaman oxucu artıq elektron kataloqda axtarıĢ apararaq tapdığı 

kitabı bilavasitə elektron kitabxnaya dönmədən elə axtarıĢ modulunda ―On-

layn oxu‖ düyməsi vasitəsilə yerindəcə açıb oxuya bilir. Bu da xeyli vaxt itki-

sinin qarĢısını alır. 

Milli Kitabxananın saytı vasitəsilə bu gün oxucularımıza bir sıra virtual 

xidmətləri özündə birləĢdirən onlayn xidmətlər kompleksi təqdim olunur ki, on-

ların içərisində ―Onlayn biblioqrafik sorğu‖, ―Ədəbiyyatın onlayn sifariĢi və 

elektron çatdırılması‖, ―Virtual sərgilər‖,―Onlayn metodik xidmət‖ və s. göstər-

mək olar. Oxucu sorğularının ödənilməsində elektron kataloq və elektron ki-

tabxana aparıcı rol oynayır.Elektron kataloq ənənəvi kataloqdan axtarıĢın müx-

təlifliyinə görə fərqlənir və elektron kataloq ədəbiyyat fondu haqqında ənənəvi 

kataloqdan daha dolğun biblioqrafik məlumata malik olduğundan, oxucuya 

çoxelementli və çoxsəviyyəli axtarıĢ imkanları təklif edirik. Digər tərəfdən, 

oxucu elektron kataloq vasitəsilə uzaq məsafədən ədəbiyyat axtarıĢı apara bilir 

və istədiyi kitabı kitabxananın saytının ―Elektron kataloq və elektron kitabxana‖ 

bölməsindəki ―Onlayn oxu‖ düyməsi vasitəsilə sərbəst Ģəkildə açıb oxuya bilir. 

Bu mütərəqqi iĢ forması kitabxanamızda xeyli sayda oxucuların ―istifadəçiyə‖ 

çevrilməsi ilə nəticələnmiĢdir. Təbii ki, istifadəçilərin sayı ənənəvi oxucuların 

sayından qat-qat çoxdur və bu gün onların sayı 1 millyon 500 minə yaxındır. 
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Koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar respublikada həyata keçirilən tədbir-

lər çərçivəsində 2020-ci il martın 11-dən Milli Kitabxana oxucular üçün mü-

vəqqəti bağlanmıĢdır, lakin kitabxanamız onlayn xidmətlərin geniĢ çeĢidinin 

tətbiqi sayəsində oxuculara xidmətini davam etdirmiĢdir. Kitabxana iĢçiləri 

məhdud sayda (4-5 nəfər) fəaliyyət göstərdikləri üçün Milli Kitabxananın on-

layn xidmətləri, Elektron kataloq və Elektron kitabxana, habelə kitabxananın 

veb saytı oxuculara məsafədən xidməti davam etdirmiĢdir. Martın 11-dən bu-

günədək Milli Kitabxananın saytının (anl.az) Elektron kataloq və Elektron ki-

tabxana bölməsinin ―Onlayn oxu‖ düyməsi vasitəsilə kitab oxuyan istifadəçi-

lərin sayı 1 milyon 500 min nəfər, bütövlükdə saytımıza isə 2 milyon 200 nə-

fər giriĢ olmuĢdur. Bu dövr ərzində Kitabxananın yeni yaradılan ―Onlayn xid-

mətlər pəncərəsi‖ vasitəsilə 6739 oxucuya 10364 kitabın və 18039 məqalənin 

pdf. variantı göndərilmiĢ, onlara 713 biblioqrafik məsləhət verilmiĢdir. Bunlar-

dan Milli Kitabxananın elektron resurslar fondunda olmayan 450 kitabın və 

1586 məqalənin bilavasitə kitabxanada iĢçilər tərəfindən rəqəmsallaĢdırılaraq 

oxusulara göndərilməsi təmin olunmuĢdur. Göründüyü kimi, Milli Kitabxana 

bu çətin dövrdə də oxucularının yanında olmuĢdur və onların evdə qalaraq 

elmi tədqiqatla və aktiv mütaliə ilə məĢğul olmalarına yardımçı olmuĢdur. 

Karantin rejimi dövründə yaranan çox çətin vəziyyət Kitabxanamızin 

onlayn xidmətlərinin fəaliyyətinin xeyli güclənməsi və təkmilləĢməsi ilə nəti-

cələnmiĢdir. Belə ki, Milli Kitabxana istifadəçilərin ədəbiyyata olan konkret 

sorğularının ödənilməsi ilə yanaĢı, digər onlayn xidmətlərini də təqdim etmiĢ-

dir. Bir qayda olaraq Milli Kitabxanada əlamətdar və tarixi günlərə və gör-

kəmli Ģəxsiyyətlərə həsr olunmuĢ kitab sərgiləri, müxtəlif mövzulara dair ha-

zırlanmıĢ Elektron məlumat bazaları virtual kitab sərgiləri və elektron məlu-

mat bazalarının virtual təqdimatı ilə əvəz olunmuĢdur. Müvafiq dövrdə kitab-

xanamız tərəfindən 30-dan artıq virtual sərgi və elektron məlumat bazası müx-

təlif saytlar və sosial Ģəbəkələr vasitəsilə oxuculara təqdim olunmuĢdur. 

Milli Kitabxana karantin rejimi dövründə mütəmadi olaraq fəal metodik 

tövsiyələr verdiyi kitabxanaları və kitabxanaçılarımızı da yaddan çıxarmaya-

raq onlara da virtual rejimdə xidmət göstərməyə baĢlamıĢdır. Koronavirus təh-

lükəsi dövründə Milli Kitabxananın əməkdaĢları tərəfindən hazırlanan 6 meto-

dik tövsiyə onlayn rejimdə müxtəlif saytlar və sosial Ģəbəkələr vasitəsilə kitab-

xanaların və kitabxanaçılarımızın istifadəsinə təqdim olunmuĢdur. Hazırda bu 

iĢlər kitabxanamızın əməkdaĢları tərəfindən böyük uğurla davam etdirilir. 

Ümumiyyətlə, bu günün kitabxanaçısı müasir informasiya texnologiyaları 

ilə iĢləməyi bacarmalıdır. Buna görə də Milli Kitabxana kadrların seçilməsi, 

ixtisaslarının artırılması ilə daha çox məĢğul olur. Bir sıra beynəlxalq kitabxana 

təĢkilatlarının toplantı və tədbirlərində, simpozium və treninqlərdə iĢtirak edir və 

gənc kadrlar üçün treninqlər təĢkil edirik.Bu məqsədlə Kitabxanamızda xüsusi 

Treninq Mərkəzi fəaliyyət göstərir və mütəmadi olaraq burada müxtəlif kompü-

ter proqramlarının, avtomatlaĢdırılmıĢ rejimdə müxtəlif iĢ proseslərinin öyrədil-

məsi, kompüter vərdiĢlərinə yiyələnməsi məsələləri üzrə treninqlər keçirilir. 
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Milli Kitabxana respublikamızın kitabxana iĢçiləri üçün də mütəmadi olaraq tre-

ninqlər keçirilməsini təmin edir. Son treninqlərimiz Mədəniyyət Nazirliyinin 

göstəriĢinə əsasən rayon və Ģəhər Mərkəzi kitabxanalarının Ġnformasiya-Resurs 

Mərkəzlərinin əməkdaĢları üçün mart ayının əvvəlində keçirilmiĢdir. Çox təəs-

süf ki, pandemiya təhlükəsi səbəbindən yarımçıq qalan bu treninqlər Sumqayıt, 

AbĢeron, Xızı, Zəngilan, Qubadlı və ġuĢa Mərkəzi Kitabxanalarının əməkdaĢla-

rı üçün ―Corel Draw‖, ―Photoshop‖, ―Pinnacle Studio‖, ―Movavi Video Suite‖ 

proqramlarının tədrisi məqsədilə təĢkil olunmuĢdur. Eyni zamanda bu proqram-

lar yerlərdəki kitabxanalarda kompüterlərə köçürülmüĢdür. Kitabxanamızın 

ayrı-ayrı Ģöbələrinin əməkdaĢları üçün də müxtəlif mövzular üzrə müvafiq tre-

ninqlər təĢkil olunur və həmin treninqlərə xarici kitabxanalardan da mütəxəssis-

trenerlər dəvət olunurlar. 

Kitabxanamız BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin, Azər-

baycan Dillər Universitetinin tələbələri üçün təcrübə bazası rolunu yerinə yetirir. 

1998-ci ildən baĢlayaraq müxtəlif ictimai təĢkilatlardan qrantlar alaraq 

müəyyən iĢlər görürdük. Məsələn, 2000-ci ildə Avrasiya və Soros fondlarının 

qrant layihələri əsasında Milli Kitabxanada elektron kataloqun və elektron ki-

tabxananın təĢkili üzrə müəyyən iĢlər görülmüĢdür. Lakin bu gün Kitabxana-

mızda avtomatlaĢdırma, elektronlaĢdırma, rəqəmsallaĢdırma, yenidənqurma və 

modernləĢdirmə sahəsində həyata keçirilən çoxsaylı layihələr yalnız Azərbay-

can Dövlətinin və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin dəstəyi ilə həyata 

keçirilir. Ayrı-ayrı konkret layihələr Mədəniyyət Nazirliyi ilə birlikdə və onun 

dəstəyi ilə reallaĢdırılır. Belə layihələrə misal olaraq Heydər Əliyev Fondu və 

Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə həyata keçirdiyimiz ―Milli mənəvi dəyərlərimi-

zin Vətənə qayıdıĢı‖ layihəsini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Ötən il bu layihə 

üzrə dünyanın 17 böyük kitabxanasından mütəfəkkir Ģairimiz Ġmadəddin Nəsi-

minin dünya kitabxanalarında saxlanılan 31 nadir əlyazmasının diqital və çap 

surətlərinin Azərbaycana gətirilməsi təmin olunmuĢdur. Bu sırada Nazirliklə 

birgə həyata keçirdiyimiz ―BərpanəĢr‖ layihəsini, dünyada tamamilə yeni bir 

iĢ forması olan həftənin 7 günü 24 saat fəaliyyət göstərən və dünyada analoqu 

olmayan ―Açıq Kitabxana‖ layihəsini, Azərbaycan musiqisinin dünyaya tanı-

dılması məqsədilə musiqi nümunələrimizin ―Petrucci Music library‖ Dünya 

Musiqi Kitabxanası saytında yerləĢdirilməsinə xidmət edən ―Milli musiqimi-

zin dünyaya tanıdılması‖ layihəsini, Milli Kitabxananın fondunda mühafizə 

olunan nadir not nəĢrlərinin və səs yazılarının, qrammofon vallarının yenidən 

nəĢri layihəsini və digər layihələri göstərmək olar. 

Bu gün həyatımız sürətlə dəyiĢir, innovativ metodların kitabxana siste-

mində tətbiqi də qaçılmaz olur. Daim öyrənmək, yenilikləri mənimsəmək... Bu 

mənada kitabxana əməkdaĢlarının yaradıcı fəaliyyəti də önəmlidir. Milli Ki-

tabxana Avropa Milli Kitabxanaları Konfransı təĢkilatının, Avrasiya Kitabxa-

nalar Assambleyası, Türkdilli Ölkələrin Milli Kitabxanaları ġurası kimi bey-

nəlxalq təĢkilatların üzvüdür və həmin təĢkilatın reallaĢdırdığı müxtəlif layihə-

lərdə də fəal iĢtirak edir. 
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Müasir dövr həyatımızın bütün sahələrində informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının tətbiqi ilə elektron xidmətlərin göstərilməsi, kompüter tex-

nologiyasının, online xidmətlərin daha böyük əhəmiyyət kəsb etməsi ilə xarak-

terizə olunur. Kitabxanamız da bütün bunları nəzərə alaraq istifadəçilərin tələ-

batına uyğun olaraq innovativ və kreativ iĢ formalarının öyrənilməsinə və tət-

biqinə böyük önəm verərək bu sahədəki beynəlxalq təcrübənin kitabxanamızın 

təcrübəsinə tətbiqinə ciddi çalıĢır. Əlbəttə ki, kitabxanamızın əməkdaĢlarının 

innovasiyalara və kreativ düĢüncələrə uyğunlaĢaraq daima oxuculara xidmət 

iĢini təkmilləĢdirməyə çalıĢması buna əyani nümunədir. 

Bu gün Azərbaycan Dövləti tərəfindən, Pespublikamızın Prezidenti tərə-

findən Milli Kitabxananın əməkdaĢlarına çox böyük qayğı və diqqət göstərilir. 

Bu qayğının nəticəsi göz qabağındadır: Milli Kitabxanada əməkdaĢların nor-

mal iĢləyib fəaliyyət göstərmələri üçün çox gözəl Ģərait yaradılmıĢdır, kitabxa-

namızda demək olar ki, bütün iĢ prosesləri avtomatlaĢdırılmıĢdır, qıĢda soyuq-

dan və yayda istidən əziyyət çəkən fond saxlanclarımızda hər cür Ģəraiti olan, 

germetik bağlanan mobil kitab rəfləri ilə təmin olunmuĢ yaruslar yaradılmıĢ-

dır, bütün kitabxananın istilik və iĢıqlandırma sistemləri yenidən qurulmuĢ, iĢ 

prosesləri tamamilə kompüterləĢdirilmiĢdir. 

Nəticə: ƏməkdaĢlarımızın əməyi hörmətli cənab Prezidentimiz tərəfindən 

layiqincə stimullaĢdırılmıĢdır və onların əmək haqqılarına lazımi əlavələr müəy-

yən olunmuĢdur ki, bütün bunlar bizim kollektivin bütün üzvlərini var gücü ilə 

iĢləməyə ruhlandırır. Kitabxanaçı əməyinə gəldikdə isə, əgər kitabxa-naçı öz 

əməyi ilə hər bir oxucunu sevindirirsə və onun axtardığı kitabları tapmaqda ona 

kömək edə bilirsə və bunun sevincini yaĢayırsa, kitabxanaçıya bundan böyük 

mükafat ola bilməz! Amma cənab Prezidentimiz də kitabxanaçı əməyini yüksək 

qiymətləndirir: belə ki, 2013-cü ildə Milli Kitabxananın 90 illik yubileyinin ke-

çirilməsi barədə xüsusi sərəncam imzalamıĢdır, kitabxanamızın yubileyində və 

digər vaxtlarda əməkdaĢlarımızın xeyli hissəsi ölkəmizin yüksək fəxri adlarına 

layiq görülmüĢ, orden və medallarla təltif olunmuĢlar. Bu da bizi var gücümüzlə 

iĢləməyə və xalqımıza xidmət etməyə həmiĢə ruhlandırır! 
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