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M.F.Axundov adına Milli Kitabxana Azərbaycanın müstəqilliyi illərin-
də özünün inkişafının ən yüksək pilləsinə qədəm qoymuşdur. Azərbaycan xal-
qının ümummilli lideri, ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikada 
başlanan möhtəşəm yenidənqurma prosesi Milli Kitabxananın fəaliyyətində də 
özünü biruzə vermişdir. Kitabxanada yeni iş üsulları, yeni iş metodları tətbiq 
olunmağa başlamış, mütərəqqi formalardan istifadə edilmişdir. 

İlk növbədə Azərbaycanın müstəqillik illərində qazandığı nailiyyətləri 
əks etdirən kitabların təqdimat mərasimlərini qeyd etmək olar. Bu mərasim-
lərdə mərhum prezidentimiz Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ulu 
öndərimiz Milli Kitabxananın fəaliyyətini və orada çalışan insanların əməyini 
yüksək qiymətləndirmişdir: “Mən vaxtilə bu kitabxanaya dəfələrlə gəlmişəm. 
Amma bu gün kitabxananın astanasından keçərkən çox böyük hörmət və 
ehtiram hissi duyuram. Kitabxanaya, burada çalışan insanlara hörmət və eh-
tiramımı bildirmək istəyirəm” [1, 239]. 

Ulu öndərimizin 1995-ci ildə Milli Kitabxanada “Vətənə, Dövlətə, 
Xalqa sədaqət andı” kitabının təqdimat mərasimində iştirakı kitabxananın hə-
yatında böyük bir hadisəyə çevrilmişdi. Bu mərasimdə iştirak edən ulu öndər 
Milli Kitabxananın fondunun xarici dillərdə ədəbiyyatla komplektləşdirilməsi 
üçün hər il əlavə 5 min ABŞ dolları vəsait ayrılması barədə göstəriş vermişdir.  

1995-1997-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyev M.F.Axundov adına 
Milli Kitabxanada 4 dəfə olmuşdur və onun kitabxanaya hər gəlişi bu elm 
məbədinə yeni bir abu-hava, təkmilləşmə gətirmişdir. 

Milli Kitabxanada çıxışı zamanı “Kitabxana xalq, millət üçün, cə-
miyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik, zəka mənbəyidir” deyən ulu 
öndər Milli Kitabxanaya öz şəxsi kitabxanasından 300 nüsxədən artıq qiymətli 
kitab bağışlamışdır [1, 239]. Ulu öndərin bu hədiyyəsi Milli Kitabxanaya öz 
şəxsi kitabxanalarından qiymətli kitab kolleksiyaları hədiyyə olunması kimi 
gözəl bir ənənəyə başlanğıc vermiş oldu. Bundan dərhal sonra Baş Nazirin 
müavini, xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyev, görkəmli akademikimiz Ziya Bün-
yadov və başqa ziyalılarımız Milli Kitabxanaya qiymətli kitab kolleksiyaları 
bağışladılar. 
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Prezident Heydər Əliyevin kitabxanaya hədiyyə etdiyi nəfis “Qurani-
Kərim” bu gün də Milli Kitabxananın kolleksiyasının ən qiymətli nümunə-
lərindən biri kimi mühafizə olunur. 

90-cı illərdə Milli Kitabxanada işlərin təşkilində əsas istiqamət müs-
təqil Azərbaycanın nailiyyətlərinin geniş təbliğ edilməsinə və latın qrafikalı 
Azərbaycan əlifbası ilə çap olunan kitabların fondda ümumi çəkisinin artma-
sına gətirib çıxaran tədbirlərin görülməsindən ibarət olmuşdur.  

İnformasiya cəmiyyəti quruculuğu şəraitində Milli Kitabxananın ən 
ümdə vəzifəsi müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq informasiya-kommu-
nikasiya texnologiyalarının kitabxana işinə tətbiqi nəticəsində oxuculara ki-
tabxana xidmətinin optimallaşdırılmasına nail olmaqdan və bütün kitabxana-
biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması istiqamətində gərəkli addım-
ların atılmasından ibarət olmuşdur. 

Artıq 90-cı illərin sonundan başlayaraq Azərbaycan Milli Kitabxana-
sında informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının kitabxana işinə tətbiqinə 
başlanılmışdır. 1998-ci ildə Soros fondunun və Avrasiya fondunun qrantları 
əsasında İnternet zalının açılması ilə bu işə ilk addımlar atılmışdır. Respub-
likamızda kitabxanada ilk İnternet zalı məhz M.F.Axundov adına Milli Kitab-
xanada yaradılmışdır. 

2000-ci ildə isə yenə də həmin ictimai təşkilatların qrant vəsaiti hesa-
bına Milli Kitabxanada ilk Tədris Mərkəzi təşkil olunmuşdur. Bu mərkəzdə 
ilk dəfə olaraq respublikamızın kitabxana işçiləri üçün kompüter təlimi üzrə 
və İnternetdə axtarış aparmaq vərdişlərinin aşılanması üzrə treninqlər təşkil 
olunmuşdur. 

Həmin ildə respublikamızda ilk dəfə olaraq avtomatlaşdırılmış kitab-
xana sistemlərinin tətbiqi istiqamətində ilk addımlar atılmışdır. ABŞ səfir-
liyinin, Soros və Avrasiya fondlarının maliyyə dəstəyi ilə ABŞ-ın VTLS kor-
porasiyasının məxsusi kitabxanalar üçün işləyib hazırladığı VIRTUA proq-
ramının tətbiqi ilə elektron kataloqun tərtibinə hazırlıq işlərinə başlanılmışdır. 
Bu layihənin kompüter avadanlıqları və texnoloji təminatı Soros Fondu tə-
rəfindən, proqram təminatı isə Avrasiya Fondu tərəfindən həyata keçiril-
mişdir. 

Üç illik hazırlıq işləri aparıldıqdan, beynəlxalq treninqlər keçirildikdən 
və lazımi mütəxəssislərin hazırlanması prosesi başa çatdıqdan sonra 2003-cü 
ildə elektron kataloqun tərtibi işlərinə başlanılmışdır. Milli Kitabxanada elek-
tron kataloq beynəlxalq maşınla oxunan MARC-21 formatında işlənilmişdir.  

2004-cü ilin martından Milli Kitabxanada digər kitabxana-biblioqra-
fiya proseslərinin avtomatlaşdırılması işlərinə start verilmişdir. Lakin bütün 
bunlar külli miqdarda vəsait tələb etdiyindən müvəqqəti işlər dayandırılmışdır.  
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Xeyli hazırlıq və təcrübi işlər aparıldıqdan sonra 2006-cı ilin mayında 
Milli Kitabxananın veb-saytının və elektron kataloqunun təqdimat mərasimi 
olmuşdur [2, 5]. Respublikamızda ilk kitabxana saytı və elektron kataloqunun 
təqdimatı beynəlxalq ekspertlərin, respublika kitabxana ictimaiyyətinin və 
mətbuat nümayəndələrinin iştirakı ilə olmuşdur. 2006-cı ilin mayından Milli 
Kitabxananın saytı vasitəsilə bir sıra beynəlxalq məlumat bazalarında – ABŞ-
ın Konqres Kitabxanasının və Rusiyanın Milli Dövlət Kitabxanasının elektron 
məlumat bazalarında birbaşa axtarış aparmaq imkanı əldə edilmişdir. 

İnformasiya cəmiyyəti quruculuğu dövrünün tələblərinə müvafiq ola-
raq 2006-cı ildə Milli Kitabxananın strukturu yenidən işlənmiş və yeni 
şəraitdə və yeni tələblərə uyğun müvafiq struktur bölmələri yaradılmışdır. İlk 
növbədə kitabxananın elektron resurslarının yaradılmasına olan böyük ehtiyac 
nəzərə alınaraq yeni strukturda Elektron resursların yaradılması şöbəsi təşkil 
olunmuşdur. Yeni strukturda elektron kitabxana bölməsi yaradılaraq Milli Ki-
tabxananın qiymətli fondlarının elektron daşıyıcılara köçürülməsi kimi mü-
hüm bir prosesə başlanğıc verilmişdir.  

Eyni zamanda kitabxananın yeni strukturunda Kitabxana-biblioqrafiya 
proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi yaradılaraq bütövlükdə kitabxana 
işinin bütün istiqamətlərində qlobal avtomatlaşdırma işlərinə start verilmiş, 
digər iş istiqamətlərində də kompüter texnologiyaları tətbiq olunmağa başlan-
mışdır. Ədəbiyyatın komplektləşdirilməsi və kitabxana qaydası ilə işlənməsi, 
kataloq kartoçkalarının çap olunması prosesləri də kompüter avadanlıqları 
vasitəsi ilə həyata keçirilməyə başlanmışdır. 

Bu gün Milli Kitabxananın fondlarında mühafizə olunan 250 min nüs-
xədən artıq ədəbiyyat artıq elektron kataloqun məlumat bazasında öz əksini 
tapmışdır. Kitabxanaya yeni daxil olan kitablarla yanaşı, əvvəllər kitabxa-
nanın fonduna daxil olan və oxucular tərəfindən daha çox istifadə olunan 
ədəbiyyat da oxuculardan qayıtdıqdan sonra elektron kataloqa daxil edilir. Bu 
qayda ilə dünya təcrübəsinə uyğun olaraq ilk növbədə oxucular tərəfindən da-
ha çox istifadə olunan ədəbiyyatın elektron kataloqa daxil edilməsi təmin olu-
nacaqdır. Hazırda Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi, Not nəşrləri və səsyaz-
maları şöbələrinin fondlarındakı qiymətli nəşrlər də paralel olaraq elektron 
kataloqa daxil edilir. 

Milli Kitabxanada elektron resursların yaradılması istiqamətində də 
uğurlu addımlar atılmışdır. Elektron resursların yaradılması və Elektron kitab-
xana şöbələri bu sahədə işləri iki istiqamətdə həyata keçirirlər: bir tərəfdən 
kitabxanaya yeni daxil olan və latın qrafikası ilə çap olunan kitabların elektron 
versiyaları yaradılır, digər tərəfdən isə ötən illərdə kiril və ya latın qrafikası ilə 
çap olunan və oxucular tərəfindən daha çox soruşulan kitablar skanerdən 
keçirilərək elektron kitabxanaya daxil edilirlər. Təbii ki, kiril qrafikası ilə çap 
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olunmuş kitabların elektron versiyasının yaradılması daha çox vaxt tələb 
etdiyindən bu işlərin surətinə mənfi təsir göstərir. 

Hazırda Milli Kitabxananın elektron kitabxanasının məlumat baza-
sında 10 mindən çox tammətnli nəşrlər oxucuların sərəncamına verilmişdir. 
Bu iş kitabxananın işçiləri tərəfindən adi skanerlərin köməyi ilə həyata keçi-
rildiyindən hələ də bu sahədə lazımi operativliyə nail olunmamışdır. Göstə-
rilən istiqamətdə köklü irəliləyişlərə nail olunmasında “Kitabxana işi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanununda müvafiq düzəlişlər edilməsi və 
həmin qanuna Milli Kitabxanaya ölkədə dərc olunan bütün çap məhsullarının 
elektron variantlarının verilməsi barədə ayrıca maddə daxil edilməsi əhəmiy-
yətli rol oynaya bilər.  

2008-ci ilin noyabr ayından Milli Kitabxanaya daxil olan 100 adda 
qəzet və digər dövri nəşrlərin də tammətnli elektron məlumat bazasının yara-
dılmasına başlanılmışdır. Başqa sözlə desək, alınan 100 adda nəşrdə çap olu-
nan bütün materiallar skanerdən keçirilərək ayrı-ayrı mövzular və predmetlər 
üzrə qruplaşdırılaraq həmin gün saat 16-00-dək kitabxananın saytı vasitəsilə 
oxucuların və istifadəçilərin sərəncamına verilir. Nəticədə internetə çıxış 
imkanı olan hər bir ucqar kənd kitabxanası və yaxud onun oxucusu heç bir 
çətinlik çəkmədən və əlavə vəsait ödəmədən gündəlik dövri mətbuatı oxumaq 
imkanı əldə etmiş olur.  

Digər tərəfdən dünya oxucuları da bu yolla hər gün operativ şəkildə 
Azərbaycan həqiqətləri ilə tanış ola bilir və onları maraqlandıran məsələlər 
üzrə hər gün Azərbaycan mətbuatında dərc olunan yazıları əldə edib onlardan 
operativ şəkildə bəhrələnə bilirlər. Bu da dünya informasiya məkanında Azər-
baycan həqiqətlərinin lazımınca yer tutmasında və geniş təbliğində əhə-
miyyətli rol oynayan amillərdən biridir.  

Bu gün kitabxanalarımızda kifayət qədər dövri mətbuatın alınması və 
onların operativ şəkildə yerlərə çatdırılması problemi olduğu bir zamanda 
ayrı-ayrı mövzular üzrə dövri mətbuatın tammətnli elektron bazasının yara-
dılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edən çox vacib bir məsələdir.     

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası Azərbaycan Res-
publikasının ən böyük dövlət kitabsaxlayıcısı, milli mətbuatımızın və kitabiy-
yatımızın dövlət arxivinin yaradıcısı, ölkənin bütün kitabxanaları üçün elmi 
metodik mərkəz funksiyasını yerinə yetirən, kitabxanaşünaslıq və biblioqra-
fiyaşünaslıq sahəsində aparıcı elmi mərkəz rolunu oynayan və nəhayət, Azər-
baycan elminin inkişafında xüsusi xidmətləri olan elm məbədi və mənəviyyat 
xəzinəsidir. 

“Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci 
maddəsinə müvafiq olaraq M.F.Axundov adına Dövlət kitabxanasına Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 15 aprel 2004-cü il tarixli qərarı ilə 
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“Milli Kitabxana” statusu verilmişdir [5, 1143]. Bu status kitabxananın qar-
şısına qoyulmuş vəzifələrin əhatəsini xeyli genişləndirmiş və ölkənin ictimai 
həyatında onun rolunu artırmışdır.     

Son illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası ölkənin 
baş kitabxanası kimi, respublikanın əsl mədəniyyət mərkəzinə, mədəni-kütləvi 
tədbirlərin, yeni kitabların təqdimat mərasimlərinin, kitab bayramlarının, 
müəlliflərlə oxucuların görüşlərinin keçirildiyi məkana çevrilib. Son illər ər-
zində elə bir ay olmamışdır ki, Milli Kitabxanada böyük bir tədbir keçiril-
məsin, ziyalılar,  kitabsevərlər burada toplaşmasın. 

2007-ci il ərzində Milli Kitabxananın fonduna 18 min yeni ədəbiyyat 
daxil olmuşdursa, [6, 3] 2008-ci il ərzində yeni alınan ədəbiyyatın sayı 25 min 
nüsxəni keçmişdir ki, bu da ötən illərlə müqayisədə xeyli artıqdır [7, 6]. Milli 
Kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyatın sayının artmasında ölkədə nəşr olu-
nan bütün çap məhsullarından pulsuz məcburi nüsxələrin alınması və Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən latın qrafikası ilə çap 
olunan ədəbiyyatın mühüm rolu var.  

Bütün bunlar isə oxucuların, kitabxanaya gələnlərin sayının xeyli art-
masına səbəb olub. Ötən il ərzində Milli Kitabxananın daimi oxucularının sayı 
38 min nəfər, virtual oxucuların sayı isə 80 mini keçmişdir, kitabxanaya gə-
lənlərin sayı  isə 230 min nəfərə çatıb. 

Fərəhləndirici haldır ki, 60-70-ci illərdə Axundov adına Milli Kitabxa-
nada mövcud olan zallarda oxumaq üçün növbələr bərpa olunub. Ilin bəzi ay-
larında şənbə və bazar günləri kitabxanaya gələnlərin sayı 1300-1500 nəfərə 
çatır və zallarda yerlər dolduğundan oxucuların qarşısını saxlamaq məcburiy-
yətində qalırıq. Oxucuların, kitabxanaya gələnlərin sayının artmasında ən va-
cib şərt yeni ədəbiyyatın artması və zallarda oxucular üçün hər cür şəraitin 
yaradılmasıdır. 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxana “Kitabxana işi haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanunu ilə ona verilmiş milli çap məhsullarının arxiv 
fondunun yaradılması və Milli biblioqrafiya vəsaitlərinin tərtibi funksiyasını 
da müvəfəqiyyətlə yerinə yetirir. Artıq 2004-cü ildən başlayaraq kitabxana 
ölkə ərazisində nəşr olunan bütün çap məhsullarının dövlət qeydini aparır və il 
ərzində ölkədə nəşr olunan bütün materialları özündə əks etdirən "Birillik 
Azərbaycan kitabiyyatı"nı çap edir. Cari dövlət biblioqrafiyasının vacib atri-
butu olan bu nəşrin artıq 10 buraxılışı çap olunub, 2 buraxılışı isə nəşrə 
hazırdır və bu günlərdə işıq üzü görəcəkdir. 

Milli Kitabxana 2006-cı ildən öz fonduna daxil olan yeni ədəbiyyatın 
cari biblioqrafik göstəricilərini tərtib etməyə başlamışdır. «Yeni kitablar» adlı  
cari biblioqrafik informasiya göstəricisi hər rübdə  bir dəfə nəşr olunur və hə-
min dövr ərzində Milli Kitabxananın fondlarına daxil olan bütün yeni ədəbiy-
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yat orada öz əksini tapır. Burada Azərbaycan, rus və digər xarici dillərdə olan 
bütün nəşrlər əhatə olunur. Materiallar elm sahələri üzrə qruplaşdırılır və 
oxucuların istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədilə hər bir kitabın şifrələri də 
verilir. 

Hazırda Milli Kitabxanaya daxil olan dövrü mətbuatın əksəriyyətinin 
məzmunu açılır və orada gedən bütün vacib materialların analitik təsvirləri 
analitik elektron məlumat bazasında öz əksini tapır. Bütün bunlar Azərbaycan 
mətbuatının elektron məlumat bazasının yaradılması işinə xidmət edir və 
gələcəkdə fundamental milli biblioqrafiya vasitələrinin tərtibi və nəşri üçün 
əlverişli zəmin yaradılması üçün əsas olacaqdır. 

Müasir dövr informasiya cəmiyyəti kimi xarakterizə olunur və sirr de-
yil ki, bu gün oxucular məhz yeni informasiya ardınca kitabxanalara müraciət 
edirlər. 

İnformasiyanın, kompüterin insanların məişətinə daxil olduğu, onların 
gündəlik həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrildiyi bir zamanda, oxucuların za-
man və məkan problemi olmadan lazımi informasiyanı əldə etməsinə, müasir 
tipli informasiya  texnologiyalarından istifadə etməklə bilavasitə iş və yaşayış 
yerlərindən dünyanın ən zəngin informasiya mənbələrinə daxil olaraq lazımi 
informasiyaları operativ şəkildə almalarına şərait yaratmaq istiqamətində 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında son illər ərzində 
məqsədyönlü işlər görülür. Bütün bu işlərin nəticəsi otaraq Milli Kitabxananın 
veb saytının, elektron kataloqunun və elektron kitabxanasının yaradılması 
təmin edilib və oxucuların istifadəsinə verilib, kitabxanada məsafədən virtual 
kitab sifarişi sistemi tətbiq edilib, kitabxanalara virtual metodik xidmət 
metodundan istifadə olunur. 

Milli Kitabxananın oxuculara və kitabxanalara təqdim etdiyi son yeni-
lik onun lokal kompüter şəbəkəsinə daxil olan kitabxanaların oxucularına ki-
tabxanaçıların sifarişi əsasında milli kitabxananın fondunda olan kitabların 
müəyyən hissələrinin elektron çatdırılması sisteminin tətbiqindən ibarətdir. 
Belə ki, Əhmədli massivində yaşayan hər bir oxucu Xətai rayon Mərkəzi 
kitabxanasına müraciət edərək Milli Kitabxananın fondunda olan hər bir 
kitabın müəyyən hissələrinin elektron variantını alıb oxuya biləcəkdir. Həmin 
materialların adi printerlə çap  olunaraq kitabxanada saxlanılması isə onlardan 
digər oxucuların da təkrar istifadə edə bilmələrinə imkan yaradır.   

Artıq bu gün kitabxanamızın oxucuları və eləcə də dünya miqyasında 
Azərbaycanla maraqlanan bütün insanlar Milli Kitabxananın saytı və elektron 
kataloqu vasitəsilə zaman və məkan problemi olmadan milli kitabxananın nə-
inki kataloq və fondlarına daxil olaraq ondan sərbəst istifadə edə bilirlər, hətta 
onun tammətnli elektron məlumat bazalarından da bəhrələnirlər. Kitabxananın 
elektron kataloqunda 1990-2008-ci illəri əhatə edən 65 200 adda 207 800 
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nüsxədən artıq kitab öz əksini tapmışdır [7, 7]. Maraqlı haldır ki, kitabxananın 
saytına xarici ölkələrdən oxucular daha çox müraciət edirlər. Bu gün oxucular 
və respublikanın ən ucqar kəndində belə INTERNET-ə çıxışı olan hər bir və-
təndaş nəinki Milli Kitabxananın fond və kataloqlarında, hətta ABŞ-ın Kon-
qres Kitabxanasının və Rusiya Dövlət Milli Kitabxanasının (keçmiş Lenin ki-
tabxanası) fond və kataloqlarında da birbaşa axtarış aparmaq imkanına 
malikdir.  

Bu ilin mayından Azərbaycan Milli Kitabxanasının elektron məlumat 
bazası Avropa Elektron Kitabxanasına daxil edilmişdir. Yəni kitabxananın 
oxucuları Avropanın 47 kitabxanasının fondlarında və kataloqlarında birbaşa 
axtarış aparmaq imkanı əldə ediblər. Eyni zamanda 47 Avropa ölkəsinin milli 
kitabxanasının oxucuları da Azərbaycan kitabxanasının fond və kataloqların-
dan istifadə etmək imkanı  qazanıblar.  Bu da Azərbaycan həqiqətlərinin dün-
yaya çatdırılmasında mühüm bir vasitədir. Artıq bu gün kitabxanaya gələn 
oxucular sayı yüzlərlə olan ənənəvi kataloq və kartotekalarda saatlarla axtarış 
aparmaq əvəzinə, kitab verilişi məntəqəsində quraşdırılan kompüterlərə yaxın-
laşaraq 2-3 dəqiqə ərzində Milli Kitabxananın elektron kataloqunda olan istə-
dikləri kitabı tapa bilir və sifariş edirlər. Oxucular elektron kataloqa o dərə-
cədə öyrəşiblər ki, bəzən köhnə ənənəvi kataloqda axtarış aparmağa tənbəllik 
edirlər.  

Keçən ilin  mart ayından Milli Kitabxanada oxuculara virtual kitab si-
farişi imkanı da yaradılmışdır. Yəni internetə çıxışı olan hər bir oxucu yaşayış 
və yaxud iş yerindən kitabxananın saytındakı “virtual xidmət” bölməsinə girə-
rək istənilən kitabı sifariş edə bilər və dərhal ona həmin kitabın kitabxanada 
olub-olmaması barədə məlumat verilir, lazım gəldikdə onu sifariş edir və artıq 
oxucu kitabxanaya gələrkən kitab rəfdə onu gözləyir. Beləliklə kitabı kata-
loqda axtarmaq və sifariş edib bir saat gözləməyə ehtiyac qalmır. Əgər oxu-
cunun istədiyi kitab kitabxanada yoxdursa, heç vaxt itirib gəlməyə ehtiyac 
qalmır. Bu müddət ərzində 260 nəfər oxucu yüzlərlə kitab sifariş etmişdir.  Bu 
prosesin davamı olaraq ötən ilin dekabrından virtual qaydada kitabın bir 
hissəsinin Milli kitabxananın lokal şəbəkəsinə daxil olan digər kitabxanaların  
elektron ünvanına göndərilməsi xidməti də həyata keçirilir. 

Gələn ildən oxucuların qeydiyyatı və kitab verilişi proseslərinin də 
kompüterlər vasitəsilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Əlbəttə, bütün bun-
lar yeni avadanlıqların alınıb quraşdırılması ilə bağlıdır. 

Milli Kitabxanada dünyanın ən böyük və zəngin kitabxanalarında daha 
çox tətbiq olunan VTLS-VIRTUA sistemi üzrə həyata keçirilən kitabxana 
proseslərinin avtomatlaşdırılması, oxucu sorğularının virtual rejimdə ödənil-
məsinə və ödənilən arayışların tam şəkildə məlumat bazasında saxlanmasına 
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şərait yaradan və onların təkrar istifadəsinə imkan verən avtomatlaşdırılmış 
sistem tətbiq olunur. 

VIRTUA avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqi kitabxanaya 
daxil olan yeni ədəbiyyat haqqında oxuculara operativ məlumatın verilməsi 
məsələsini də həll etmişdir. Bu gün külli miqdarda vəsait sərf edərək yeni 
ədəbiyyat bülletenləri çap etməyə artıq ehtiyac yoxdur. Çünki kitabxanaya 
müxtəlif mənbələrdən daxil olan bütün ədəbiyyat Milli Kitabxananın saytın-
dakı “Yeni ədəbiyyat” bölməsində əksini tapıb və oxucular həmin düyməni 
basmaqla hər gün kitabxanaya daxil olan yeni ədəbiyyat barədə məlumat ala 
bilirlər. 

Milli Kitabxana hər il kitabxana işinin bu və ya başqa məsələlərinə 
dair xeyli miqdarda vəsaitlər nəşr edir və kitabxanalara göndərir. Bunların 
içərisində 60-70-ci illərdə çap olunan və müəyyən səbəblərdən uzun müddət 
çap olunmayan “Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi”ni xüsusilə qeyd etmək 
lazımdır. 2004-cü ildə bu vəsaitin nəşri yenidən bərpa olunmuşdur və həmin 
ildə 2005-ci ili əhatə edən ilk buraxılış işıq üzü görmüşdür. 2006-2009-cı 
illərə aid buraxılışlar çap olunmuşdur və hazırda isə 2010-cu ili əhatə edən 6-
cı buraxılış nəşrə hazırlanır. 

Son dövrdə Milli kitabxana tərəfindən bir sıra vəsaitlər çap olunaraq 
ölkə kitabxanalarına və oxuculara təqdim olunmuşdur. Bunların içərisində 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Müstəqilliyimiz 
əbədidir” çoxcildliyinin I-X cildlərinin köməkçi göstəricisi”ni, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət 
Proqramı”na dair ədəbiyyatı əks etdirən “Azərbaycan Respublikası region-
larının sosial-iqtisadi inkişafı” adlı biblioqrafik göstəricinin iki buraxılışını, 
“Heydər Əliyev Fondu 5 il” biblioqrafiyasını, “Azərbaycanın görkəmli şəxsiy-
yətləri” seriyasından çap olunan “Mir Cəlal: Biblioqrafiya”, “Qara Qarayev: 
Biblioqrafiya”, “Fikrət Əmirov: Bibloqrafiya” və “Üzeyir Hacıbəyli: Biblio-
qrafiya”, “Səttar Bəhlulzadə: Biblioqrafiya” kimi fundamental biblioqrafik 
vəsaitlərini, “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-90”, “Şəhidlər” biblioqrafik 
göstəricilərini və s. qeyd etmək olar. 

Hazırda bir sıra sanballı vəsaitlər üzərində iş yekunlaşmaq üzrədir və 
ilin sonunadək Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Müs-
təqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyinin XI-XXVIII cildlərinin köməkçi gös-
təricisi”, Azərbaycan xalçaları və tarixi abidələrimiz haqqında biblioqrafiyalar 
və s. fundamental göstəricilər çap olunaraq oxucuların ixtiyarına veriləcəkdir. 

Son illərdə Milli Kitabxana tərəfindən bir sıra metodik materiallar da 
tərtib olunaraq yerlərə göndərilmişdir. Bunların içərisində 2004-cü ildə çap 
olunan “Kitabxana işinə dair normativ aktlar” adlı vəsait, “İkirəqəmli müəllif 
işarəsi cədvəlləri”ni xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 2006-cı ildə kitabxanaların 
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xahişi ilə təkrar çap olunan bu vəsaitlər qısa bir zamanda bütün kitabxana-
çıların stolüstü kitabına çevrilmişdir. 

Milli Kitabxana tərəfindən nəşr edilən bütün vəsaitlər mütəmadi olaraq 
yerlərdəki və Bakı şəhərindəki kitabxanalara göndərilir. Lakin  bu vəsaitlərin 
nəşrinə və yerlərə göndərilməsinə xeyli vəsait və zaman sərf olunduğundan bu 
işin də təkmilləşdirilməsinə ehtiyac duyulurdu. Bu məqsədlə  avtomatlaş-
dırılmış sistemin tətbiqi nəticəsində kitabxananın nəşrlərinin tam elektron 
mətnləri kitabxananın saytının “Kitabxanamızın nəşrləri” bölməsində yerləş-
dirilir və istənilən kitabxana saytın həmin bölməsinə daxil olaraq onlardan 
bəhrələnə bilər. Yəni onlar çap olunmazdan və yerlərə göndərilməzdən xeyli 
əvvəl virtual rejimdə bütün respublika kitabxanalarının və kitabxanaçılarının 
sərəncamına verilir. 

Milli Kitabxana 70-80-ci illərdə “Azərbaycan mədəniyyəti və incəsə-
nəti haqqında yeni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya göstəricisi 
nəşr edirdi və maliyyə problemləri ilə əlaqədar neçə illərdən bəri bu vəsaitin 
nəşri dayandırılmışdı. Avtomatlaşdırılmış sistem tətbiq olunduqdan sonra bu 
cari biblioqrafik vəsaitin nəşri bərpa olub və onun tam mətni kitabxananın 
saytında müvafiq bölmədə yerləşdirilib. Həmin vəsait nəşr olunaraq Mədə-
niyyət və Turizm Nazirliyinin işçilərinə və sahənin aparıcı mütəxəssislərinə 
çatdırılır. Eyni zamanda ayda bir dəfə çap olunan bu vəsaitdə müvafiq 
mövzuya dair qəzet və jurnal materialları əksini tapır və əhatə olunan ma-
terialların tam elektron mətnləri də saytın müvafiq bölməsində yerləşdirilir və 
istənilən oxucu kitabxananın saytının müvafiq düyməsini basaraq istədiyi 
materialın tam mətnini oxumaq və onu çap edərək istifadə etmək imkanına 
malik olur. 

Bir neçə il bundan öncə Yaponiya hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti 
arasında bağlanan müqaviləyə əsasən, Milli Kitabxanaya texniki yardım kimi 
verilmiş müasir tipli texniki avadanlıqların quraşdırılması həyata keçirilıb. 
Buraya qiymətli kitab fondlarının konservasiyasını həyata keçirmək üçün 
onların mikrofilmlərinin hazırlanması və mikrofilmləri oxumaq üçün ava-
danlıqlar, hələ keçən əsrin əvvəllərində buraxılan qiymətli qrammafon 
vallarının CD disklərə və audio kasetlərə yazılmasını təmin edən müasir tipli 
qurğular, CD disk, audio kaset, qrammafon valları oxumaq məqsədilə 15 nəfər 
fərdi yerlik fonoteka kabineti üçün avadanlıqlar, kitab təqdimatları və 
müxtəlif kütləvi tədbirlərin keçirilməsi üçün, prezentasiya, səs-gücləndirici və 
akustika avadanlıqları daxildir. 

Mikrofilmlərin mətninin xüsusi fayllar vasitəsilə kompüter yaddaşına 
köçürülməsinə imkan verən qurğu isə xüsusilə əhəmiyyətlidir və qiymətli 
kitabların və qəzet-jurnal dəstlərinin tam elektron mətnlərinin yaradılmasının 
sürətləndirilməsi işində böyük rol oynayır. Artıq bugünədək 450-dən çox 
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qiymətli kitabın və 60-dan artıq dövrü mətbuat materialının mikrofilmləri 
hazırlanaraq oxucuların istifadəsinə verilmişdir, onların orginalları isə kon-
servasiya olunaraq gələcək nəsillər üçün saxlanılır. 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxana Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi-
nin vəsaiti hesabına nəşr olunmuş və alınmış kitabların da şəhər və kənd ki-
tabxanalarına göndərilməsi ilə məşğul olur. Belə ki, nazirliyin mərkəzləşdiril-
miş vəsaiti hesabına tariximiz, mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, elmimiz üçün 
mühüm  əhəmiyyət kəsb edən kitablar sifarişlə çap olunaraq Milli Kitabxana-
nın ölkədaxili kitab mübadiləsi şöbəsi vasitəsilə şəhər, rayon və kənd 
kitabxanalarına, eləcə də beynəlxalq kitab mübadiləsi şöbəsi vasitəsilə dünya 
kitabxanalarına göndərilir. 

2008-ci il ərzində bu yolla ölkə və dünya kitabxanalarına 45610 nüsxə 
latın qrafikası ilə çap olunmuş yeni kitab göndərilib [7, 9]. Azərbaycan həqi-
qətlərinin bütün dünyaya yayılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən Mədə-
niyyət və Turizm Nazirliyinin çap etdirdiyi belə kitabların sırasında Ə.Ələk-
bərlinin 5 xarici dildə çap olunmuş “Qərbi Azərbaycanın tarixi abidələri”, 
H.Məmmədovanın “Xocalı-şahidlər və şəhidlər” (rus və ingilis dillərində), 
“Azərbaycan milli geyimləri”, “Azərbaycan kinosunun tarixi” ikicildliyi, 
“Azərbaycan teatrının tarixindən”, “Molla Nəsrəddin” jurnalının latın qrafi-
kası ilə çap olunmuş tam mətni, “Mədəniyyət” fotoalbomu (ingilis və azər-
baycan dillərində), ayrı-ayrı mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə həsr 
olunmuş kitablar, fotoalbomlar və s. var. Hazırda nazirlikdə Qarabağ məsələsi 
ilə əlaqədar 10-dan çox adda kitabın bir neçə xarici dillərə tərcümə olunaraq 
dünya kitabxanalarına göndərilməsi istiqamətində ciddi işlər görülür. 

Milli Kitabxananın strukturu da tamamilə yenidən qurulub. Mədə-
niyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunan yeni strukturda müasir 
dövrün tələbləri ilə səsləşən bir sıra yeni şöbələr “Elektron informasiya xid-
məti”, “Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılmasi və infor-
masiya texnologiyaları”, “Elektron resurslarının yaradılması”, “Kitabxana-
çıların təlim və tədris mərkəzi”, “Kitabxana siyasəti və metodiki rəhbərlik”, 
“Analitik elektron məlumat bazasının yaradılması”, “Elektron dissertasiya 
fondunun təşkili və ondan istifadə” şöbələri və bir sıra yeni bölmələr ya-
radılıb. 

Milli Kitabxana bütün idarə və sistemlərin kitabxanalarına virtual 
rejimdə metodik xidmət göstərir. Belə ki, kitabxananın saytında “Virtual me-
todik xidmət” bölməsi yaradılmışdır və ölkənin istənilən nöqtəsindən hər bir 
kitabxana işçisi müxtəlif sorğularını sayt vasitəsilə Milli Kitabxanaya ün-
vanlayır və bir saat, yaxud yarım saat, yarım gün ərzində öz sorğularına cavab 
ala bilirlər. 
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2008-ci il M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası üçün çox 
əhəmiyyətli olmuşdur və bu il kitabxananın tarixinə möhtəşəm yubiley ili 
kimi daxil olmuşdur. Özünün 70, 75 və 80 illik yubileylərini lazımi səviyyədə 
keçirmək imkanı olmayan Milli Kitabxana məhz bu səbəbdən yaradılmasının 
85 illik yubileyini yüksək səviyyədə qeyd etməyə çalışmışdır. 

Milli mədəniyyətimizin və mənəvi dəyərlərimizin mühafizəsinə xüsusi 
qayğı göstərən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cənablarının hədsiz 
diqqəti sayəsində Milli Kitabxananın 85 illik yubileyi xüsusilə təmtəraqlı 
keçmişdir. Hörmətli Prezidentimizin yubiley iştirakçılarına və qonaqlara ün-
vanladığı təbrik məktubu xüsusilə əhəmiyyətli olmuşdur. Burada Dövləti-
mizin başçısı elmimizin və mədəniyyətimizin inkişafında Milli Kitabxananın 
rolunu yüksək qiymətləndirərək onun hər bir azərbaycanlı, hər bir alim, hər 
bir ziyalı üçün qürur yeri olduğunu qeyd edərək kollektivin bütün üzvlərinə 
uğurlar arzulamışdır. Prezidentimizin bu müraciəti yubiley təntənələrinin 
bütün iştirakçıları, o cümlədən xarici qonaqlar tərəfindən Milli Kitabxananın 
fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətin bariz nümunəsi kimi qəbul olunmuşdur. 

Eyni zamanda dövlət başçısının 17 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncam-
ları ilə Milli Kitabxananın inkişafında xüsusi xidmətləri olan, uzun müddət 
oxuculara xidmət işində fəal iştirak edən 11 nəfər işçiyə ölkənin yüksək 
mükafatlarının – fəxri adların və medalların verilməsi də yubiley təntənələrinə 
xüsusi rövnəq vermiş oldu, təntənələri daha da canlandırdı [8]. Bütün bunlar 
Milli Kitabxananın 85 illik yubiley təntənələrini Azərbaycanın kitabxana 
tarixində görünməmiş bir hadisəyə, onun şanlı səhifəsinə çevirmiş oldu. 

Milli Kitabxananın 85 illik yubileyi təntənələrini tarixə çevirən amil-
lərdən biri də yubiley günlərində eyni zamanda iki beynəlxalq konfransın–
Türkdilli Ölkələrin Milli Kitabxanaları direktorlarının II konfransının və 
“Avrasiya Kitabxanalar Assambleyası” Qeyri-kommersiya Əməkdaşlıq təşki-
latının X ümumi iclasının Bakı şəhərində keçirilməsindən ibarət idi. 

Heç təsadüfi deyildir ki, Prezidenti İlham Əliyev cənabları hər iki bey-
nəlxalq konfransın iştirakçılarına göndərdiyi müraciətdə milli kitabxanaları 
xalqların, mədəniyyətlərin və nəhayət ölkələrin inteqrasiyasında əhəmiyyətli 
rol oynadıqlarını qeyd etmiş, kitabxanalararası əlaqələrin möhkəmlənməsinə, 
bu əlaqələrin əsas istiqamətlərinin müəyyən olunmasına öz töhfəsini ve-
rəcəkdir.  

Yubiley tədbirlərinin və hər iki beynəlxalq konfransın keçirilməsinin 
ən mühüm cəhətlərindən biri də bu tədbirlərdə dünyanın 18 ölkəsindən 30-a 
yaxın xarici qonağın – Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Slovakiya, Estoniya, Lat-
viya, Qazaxıstan, Belorus, Qırğızıstan və digər ölkələrin milli kitabxana di-
rektorlarının və professional beynəlxalq kitabxana təşkilatlarının rəhbərlərinin 
iştirak etməsindən ibarət idi [7, 9]. 
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Bakıda keçirilən Türkdilli ölkələrin Milli Kitabxanaları direktorlarının 
II konfransında Türkdilli ölkələrin milli kitabxanalarının toplu elektron ka-
taloqunun tərtibi, vahid portalın təşkili,  Türkdilli ölkələrin milli kitabxana-
larında mühafizə olunan əlyazmalarının kataloqunun nəşri və tammətnli 
elektron versiyasının yaradılması məsələləri müzakirə olunmuşdur. 

 “Avrasiya Kitabxanalar Assambleyası” Qeyri-kommersiya Əməkdaş-
lıq təşkilatının X ümumi iclasında isə regional korporativ elektron kataloqların 
və tammətnli elektron resursların, analitik elektron məlumat bazalarının 
yaradılması, birgə regional kitabxana layihələrinin həyata keçirilməsi və s. 
məsələlər müzakirə olunmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Milli Kitabxanasının  hər iki kon-
fransda müzakirə olunan məsələlərdə fəal iştirakı qloballaşan informasiya cə-
miyyəti quruculuğu şəraitində bütün iş proseslərinin müasir dövrün tələblərinə 
uyğun yenidən qurulması və modernləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli 
addımların atılmasında, avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin tətbiqində 
geniş imkanlar açacaqdır.     

Əvvəlcə qonaqlar Fəxri Xiyabanda ulu öndər Heydər Əliyevin məzarı 
önünə və Şəhidlər Xiyabanına əklil və gül dəstələri qoymuşlar. Daha sonra 
qonaqlar Milli Kitabxanaya gəlmiş, kitabxana ilə yaxından tanış olmuşlar. 
 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri cənab 
Əbülfəs Qarayevin və yubileyə dəvət almış qonaqların  iştirakı ilə Milli Kitab-
xanada 8 adda -  “Heydər Əliyev Milli Kitabxanamızda”, “Tariximizdən 
səhifələr”, “Azərbaycan xarici mətbuatda”, “Musiqi tariximizin qızıl fon-
dundan”, “85 il xalqın xidmətində”, “Kitabxanamızın inciləri”, “Azərbaycanın 
kitab abidələri”, “Əməkdaşlarımızın yubiley töhfələri” sərgilərinin açılışı ol-
muşdur [7]. Sərgilər qonaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır. Kitab-
xananın işçilərinin əl işlərindən ibarət “Əməkdaşlarımızın yubiley töhfələri” 
sərgisinin eksponatları qonaqlar tərəfindən xüsusi maraq və diqqətlə qar-
şılanmışdır.  

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri cənab 
Əbülfəs Qarayev Milli Kitabxananın 85 illik yubiley tədbirlərinə gəlmiş qo-
naqları “Xarici ədəbiyyat zalı”nda qəbul etmişdir. O, Milli Kitabxananın tari-
xində yubiley mərasiminin ilk dəfə belə təntənəli keçirildiyini, digər öl-
kələrdən bu qədər qonağın iştirak etdiyini xüsusi vurğulamışdır.  

“Avrasiya Kitabxanalar Assambleyası” Qeyri-Kommersiya Əməkdaş-
lıq Təşkilatının (BAE) prezidenti, Belorus Milli Kitabxanasının direktoru Ro-
man Motulski, Türkiyə Milli Kitabxanasının direktoru Tüncel  Acar, Qa-
zaxıstan Milli Akademiya kitabxanasının baş direktoru Roza Berdiqaliyeva, 
Qırğızıstan Milli Kitabxanasının direktoru Jıldız Bakaşova öz çıxışların-
da  yubiley tədbirlərinin belə yüksək səviyyədə qeyd edilməsi üçün cənab 
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nazirə təşəkkürlərini bildirib, bu təcrübədən  yararlanacaqlarını qeyd etmiş-
dilər.  

2009-cu ildə Bakı şəhərinin İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan 
edilməsi ötən ili xüsusilə yaddaqalan etmiş, mədəniyyət tariximizin şərəfli 
səhifəsinə çevirmişdir. “Bakı-İslam Mədəniyyətinin paytaxtı-2009” tədbirlər 
çərçivəsində Milli Kitabxanada aprel ayının 20-21-də İqtisadi Əməkdaşlıq 
Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin  Milli Kitabxanalarının direktorları Şurasının 
II Konfransı keçirilmişdır. Konfransda Azərbaycan, Türkiyə, İran, Pakistan, 
Türkmənistan, Tacikistan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan ölkələrinin 
Milli Kitabxana direktorları və İƏT Mədəniyyət İnstitutunun nümayəndələri 
iştirak etmişdir. Bakı konfransının əsas məramlarından biri bu təşkilatın 
nizamnaməsinin  qəbulundan  ibarət  olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri cənab 
Əbülfəs Qarayev  İƏT-ə üzv ölkələrin Milli Kitabxanalarının Direktorlar Şu-
rasının II Konfransını açaraq 2009-cu ildə Bakı şəhərinin İslam mədə-
niyyətinin paytaxtı elan olunmasından, bu münasibətlə ölkədə keçirilən və 
planlaşdırılan möhtəşəm tədbirlərdən danışmışdır. Bakı şəhərinin son illərdə 
dünya əhəmiyyətli tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilməsini Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasətin 
nəticəsi və Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO  və İSESKO-nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın mənəvi dəyərlərimizin təbliği 
istiqamətində həyata keçirdiyi məqsədyönlü tədbirlərin tərkib hissəsi 
olduğuna diqqəti çəkmiş, 9 İslam ölkəsinin milli kitabxanasının direktorlarının 
Bakıda toplaşmasında iştirakını  mühüm hadisə hesab etmişdir.  

 Tədbir çərçivəsində Milli Kitabxananın sərgi zalında “İslam mədə-
niyyəti kitab səhifələrində” adlı geniş beynəlxalq kitab sərgisinin açılışı mə-
rasimi də olmuşdur. Qonaqların, Milli Məclisin üzvlərinin, görkəmli ziya-
lıların və əksər İslam ölkələrinin Bakıdakı səfirlərinin iştirakilə açılışı keçi-
rilən sərginin ekspozisiyasında 9 ölkənin Milli Kitabxanalarının fondlarından 
600-ədək kitab nümayiş olunmuşdur və sərginin sonunda həmin kitablar 
Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyyə olunmuşdur.  

Bakı konfransında İƏT-ə üzv ölkələrin Milli Kitabxanalarının Direk-
torlar Şurasının nizamnaməsi qəbul olunmuş, Azərbaycan Milli Kitabxa-
nasının direktoru təşklatın sədri, İran İslam Respublikasının Milli Kitabxana 
və Arxiv təşkilatının direktoru Əli Əkbər Aşari isə Baş direktoru seçilmişlər. 
Konfransın işində İƏT-ə üzv ölkələrdən 16 xarici qonaq iştirak etmişdir. 

13-15 iyul 2009-cu il tarixində Milli Kitabxanada İSESKO, Azər-
baycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Milli Kitabxana və 
Azərbaycan Milli Elmər Akademiyası ilə birgə “Bakı-İslam mədəniyyətinin 
paytaxtı – 2009” tədbirlər çərçivəsində “Asiyada İslam Tibbi əlyazmalarının 
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vəziyyəti” adlı İSESKO-nun regional seminarı keçirilmişdir. Seminarda 
İSESKO-dan, Azərbaycan, Misir, Tunis, Səudiyyə Ərəbistanı, Liviya Ərəb 
Cəmahiriyyəsi, Bəhreyn, Suriya, İran ölkəsindən nümayəndələr, AMEA-nın 
Əlyazmalar İnstitutunun və respublikanın əlyazmalar üzrə digər aparıcı 
təşkilatlarının mütəxəssisləri iştirak edirdilər.  

Tədbir çərçivəsində “Orta əsr Azərbaycan tibb əlyazmaları” möv-
zusunda geniş sərgi də nümayiş olundu. 3 gün davam edən seminarda xarici 
və Azərbaycan mütəxxəsisləri qədim tibbi əlyazmaların qorunub saxlanılması 
və konservasiyası haqqında problemləri araşdırıb və müzakirələr etdilər, 
sonda orta əsr tibb əlyazmalarının etibarlı mühafizəsini təmin etmək 
məqsədilə tövsiyyələr qəbul olundu.  

10-12 sentyabr 2009 -cu il tarixində Azərbaycanın mədəniyyət, kitab 
və kitabxana işi tarixində ilk dəfə keçirilən I Bakı Beynəlxalq kitab sərgi-
yarmarkasında 20-dən çox xarici ölkənin nəşriyyat və poliqrafiya müəs-
sisələrinin nəşrləri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı, Heydər 
Əliyev Fondunun dəstəyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə 
çap olunmuş kitablar, o cümlədən M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanasının fondundan da kitablar nümayiş olunurdu.   

Sentyabr ayının 12-də Milli Kitabxanada I Bakı Beynəlxalq kitab 
sərgi-yarmarkasında iştirak edən 10 xarici ölkə milli kitabxanalarının direk-
torlarının gətirdikləri kitabların Milli Kitabxanaya təqdimetmə mərasimi ke-
çirildi. Tədbirdə Qazaxıstan, Belarus, Tacikistan, Estoniya, Latviya, Pakistan, 
Qırğızıstan, Türkiyə, Tatarıstan və Slovakiya Milli Kitabxana direktorları və 
digər qonaqlar iştirak edirdi.  

Bu gün Milli Kitabxananın  fondunda  4,5 milyon nüsxə ədəbiyyat 
saxlanılır. 2009-cu ildə kitabxanaya 20 min nüsxədən artıq yeni ədəbiyyat 
daxil olmuşdur.  
 İl ərzində kitabxananın daimi oxucularının sayı 38 666  nəfər, virtual 
oxucuların – elektron kataloqdan və elektron kitabxanadan istifadə edən oxu-
cuların (saytdan istifadə edənlər istisna olmaqla)  sayı 118 452  nəfər, virtual 
sifarişin xidmətlərindən istifadə edənlərin sayı 329  nəfər, Rusiya Dövlət Ki-
tabxanasının virtual oxu zalından istifadə edənlərin sayı 447 nəfər olmuşdur.  
Orta illik davamiyyət 209 522 nəfər olmuş, kitab verilişi isə 746 648   nüsxəyə 
çatdırılmışdır.  

Azərbaycan ədəbiyyatının arxivi şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 
Mikrofilm bölməsində bu il 50 nüsxə kitab, 1923-1927-ci illəri əhatə edən 
“Mədəni maarif”  jurnalı mikrofilmləşdirilib. 49 ədəd mikrofilm elektron 
kitabxanaya köçürülmüşdür.  

Elektron resursların yaradılması şöbəsi tərəfindən 2009-cu ildə 32 986 
adda Azərbaycan və rus dilində olan cari ədəbiyyatın biblioqrafik yazısı 
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yaradılaraq elektron kataloqun məlumat bazasına daxil edilib. Ümumiyyətlə 
bu günə kimi 94 757 biblioqrafik yazı, 267 142  nüsxə ədəbiyyat elektron ka-
taloqa daxil edilmişdir. 
 M.Qorki adına Mərkəzi Səyyar Kitabxana Fondunun saytı və elektron 
kataloqu M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası tərəfindən hazır-
lanmışdır. 2009-cu ilin fevral  ayından  M.Qorki adına Mərkəzi Səyyar Kitab-
xana Fondunda  Milli Kitabxanadan birbaşa elektron  sənəd  sifarişi  bölməsi  
yaradılmışdır.   

Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması və infor-
masiya texnologiyaları şöbəsi cari ildə 244  kitabın tam mətnini, 8 dövri mət-
buat  nömrəsini elektron kitabxanaya yerləşdirib. Hazırda bu iş müəlliflərin 
çoxsaylı müraciətləri əsasında davam etdirilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasında 
kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət 
Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar olaraq şöbə Prezidentin “Azərbaycan dilində 
latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında”  12 yanvar 
2004-cü il tarixli Sərancamı ilə nəşr olunan kitabların əksəriyyətinin elektron 
versiyasını  hazırlanıb oxucuların istifadəsinə təqdim edib. 

Kitabxananın saytında “Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət” adlı 2 
cildlik kitaba (I cild və II cild), Azərbaycanın birinci  xanımı, YUNESKO və 
İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti haqqında  
“Культура и культурные шедевры Азербайджана – уникальное послание 
будущим поколениям” adlı kitaba, “Üzeyir Hacıbəyli” adlı elektron 
məlumat bazasına, “Azərbaycan kitabı” adlı 3 cildlik biblioqrafik kitabın I və 
II cildinin elektron versiyalarına birbaşa keçid düymələri yerləşdirilib. 
  Ölkədaxili kitab mübadiləsi şöbəsinə cari ildə 37 989 nüsxə kitab daxil 
olub ki, bunlardan  15 674  nüsxə  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xəttilə, 
6600 nüsxə kitab Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə çap 
olunan, 1894 nüsxə müəllif hədiyyələri, 8470 nüsxə büdcə hesabına, 5351 
nüsxə isə ayrı-ayrı təşkilatlardan daxil olan kitablardır. İl ərzində isə  28 348  
nüsxə kitab Azərbaycanın şəhər və rayonlarının kitabxanalarına və dünya 
kitabxanalarına  paylanıb. 

2005-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Milli Kitabxanasının beynəlxalq 
əlaqələri genişlənməyə başlamışdır. Kitabxananın ilk beynəlxalq əlaqəsi 
1991-ci ildə Türkiyə Milli Kitabxanası ilə olmuşdur. Lakin sonralar bu isti-
qamətdə işlər zəifləmişdir. Yalnız 2005-ci ildən beynəlxalq əlaqələr sahəsində 
səmərəli işlər görülmüşdür. Həmin ildə Rusiya Milli Dövlət Kitabxanası ilə 
qarşılıqlı əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanmışdır. 

Müstəqillik illərində Milli Kitabxananın beynəlxalq kitab mübadiləsi 
sahəsində fəaliyyəti istiqamətində də xeyli  işlər  görülmüşdür. 2000-ci ildə 
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kitabxana  beynəlxalq kitab mübadiləsi yolu ilə cəmi 145 nüsxə ədəbiyyat 
almış və bir nüsxə də kitab göndərməmişdirsə, [3, 7] 2006-cı ildə Milli Kitab-
xana beynəlxalq kitab mübadiləsi yolu ilə  1296 nüsxə kitab almış və 900 
nüsxə kitab göndərmişdir [4, 5]. 

Bu gün Azərbaycan Milli Kitabxanası elmimizin, mədəniyyətimizin və 
iqtisadiyyatımızın inkişafında mühüm və aparıcı rol oynayan elmi mərkəzə 
çevrilmişdir. Ölkə çap məhsulatının arxiv fondunun yaradılması və etibarlı 
mühafizəsinin təmin olunması istiqamətində apardığı məqsədyönlü işlər onun 
bu şərəfli missiyanı bacarıqla yerinə yetirməsinə əyani sübutdur.   
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ  
М.Ф.АХУНДОВА В НЕЗАВИСИМЫЕ ГОДЫ 

                                               
К.М.ТАХИРОВ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье идет речь о новом подходе к библиотечной работе в 

свете требований информационного общества конца ХХ – начала ХХI 
века, автоматизации библиотечного процесса, первых ступенях раз-
вития интернет-службы для полноценного обслуживания читателей 
Азербайджанской Национальной Библиотеки им. М.Ф.Ахундова. Также 
подробно освещается работа библиотеки в годы независимости Азер-
байджанской Республики, ее роль в общественной жизни страны, в рас-
ширении международных библиотечных связей, проведении различных 
культурных мероприятий международного уровня. 

Отдельно говорится о возрастающей успешной деятельности 
библиотеки и о той значительной роли, которую сыграл в ее усовершен-
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ствовании общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар 
Алиев.     

                             
AZERBAIJAN NATIONAL LIBRARY NAMED AFTER 

M.F.AKHUNDOV IN THE YEARS OF INDEPENDENCE 
 

K.M.TAHIROV 
                                
                              SUMMARY 
                            

This article is about the reconstruction works held in the National 
Library at first period according to the demands of informed society, the 
automation of library processes and the offering the Internet use to the 
readers at the end of the XX century and beginning of the XXI century. Also 
here is spoken about the works made in the directions of the total recon-
struction of the library activities in the years of independence, expansion of 
library’s international relations and international scale ceremonies held in 
the library. 

In article especially emphasized great leader of Azerbaijan nation 
Heydar Aliyev’s  unexampled services for the perfection of the library 
activities. 


