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Elmi katib
Prezident Kitabxanası 2003-cü ilin yanvar ayının 23-də
Azərbaycan xalgının
Ümummilli liderı Heydər Əliyevin təşəbbüsilə Bakı şəhərinin zəngin tarixçəyə, maraqlı
ənənələrə malik olan iki kitabxanasının- 1870-ci (min səkkiz yüz yetmişinci ildə) yaranmış Bakı
şəhər Mərkəzi Kitabxanasının və 1920-ci (min dogguz yüz iyirminci) ildən fəaliyyət göstərən
Azərbaycan KP MK-nın Siyasi Maarif Evinin Kitabxanasının bazasında yaradılmışdır.
2004-cü il dekabr ayının 17-də Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı, Heydər
Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva
Kitabxanada olmuş, burada görülmüş işlərlə maraqlanmış və əməkdaşlara dəyərli tövsiyələr
vermişdir. 2005-ci il dekabr ayının 9-da isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
ilə Kitabxanaya İşlər İdarəsinin sektoru statusu verilmişdir. Həmin vaxtdan etibarən
Kitabxananın bütün əməkdaşları dövlət qulluqçularıdır.
2006-cı il iyun ayının 27-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İşlər
İdarəsinin Kitabxanasına gələrək onun fəaliyyəti ilə yaxından tanış olmuş, müasir informasiya
texnologiyalarının kitabxana işinə tətbiqi ilə maraqlanmış, fondun daha da zənginləşdirilməsi və
Kitabxananın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar vermişdir. Bu
tapşırıqlara müvafiq olaraq Kitabxana ən müasir fərdi kompyuterlər və digər hesablama
qurğuları, şəbəkə texnikası, çap üçün avadanlıq və s. ilə təchiz edilmişdir.
2009-cu il iyul ayının 22-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sə-rəncamı ilə
Prezident Kitabxanasına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin şöbəsi statusu
verilmişdir.
Prezident Kitabxanasının missiyası
Prezident Kitabxanasının missiyası ali dövlət orqanlarında və digər icra qurumlarında
çalışan dövlət qulluqçularına, eləcə də, informasiya maraqları kitabxananın profilinə uyğun olan
digər tələbatçılara kitabxananın fondunda olan sənədlərlə, burada yaradılan müxtəlif ilkin sənəd
və biblioqrafik informasiya resursları ilə mükəmməl kitabxana-biblioqrafiya xidməti
göstərməkdir.
Struktur:
Kitabxananın təşkilati-idarəetmə strukturuna 5 funksional şöbə və onların tərkibində olan
7 bölmə daxildir. Şöbə və bölmələrin funksional vəzifə və fəaliyyət istiqamətləri görünən
sxemdə verilmişdir.
Kitabxana fondu
Kitabxananın fonduna on il ərzində 41857 (gırx bir min səkkiz yüz əlli yeddi) nüsxə
kitab, kitabça, avtoreferat və digər sənədlər, not, kompakt disk (CD-ROM, DVD) daxil
olmuşdur.
Nadir ədəbiyyat fondu. Fondda XVI-XIX əsrlərdə və XX əsrin əvvəllərində nəşr
olunmuş rus, ingilis, alman, fransız, polyak, italyan, eston, isveç və s. dillərdə olan zəngin
ədəbiyyat nümunələri toplanmışdır. Fondda həmçinin qotika şriftilə çap olunmuş qədim alman
kitabları toplusu, “Kral Musiqi Akademiyasının təqdimatında Böyük Opera toplusu” (1703,
1734, 1739, fransız dilində), “Rusiya İmperiyasının adlı-sanlı tacirlər təbəqəsi” - 4 dildə (Həqiqi
mülki müşavir H.Z.Tağıyevə təqdim olunmuş fəxri nüsxə), Baron de Bayın “Tatarlara:
Dərbənddən Yelizavetpola” (fransız dilində), “Mirzə Şəfinin nəğmələri” - toplayanı
F.Bodenştedt (1865, min səkkiz yüz altmış beşinci ıl) Berlin, alman dilində), “İki türk

komediyası: M.F.Axundov. Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran, Mürafiə vəkillərinin hekayəti” tərtib edən Alfons Salyer (1888, Paris, fransız dilində) və s. nadir kitab nüsxələri də saxlanılır.
Nadir ədəbiyyat fondu bölməsində olan ən qədim kitab isə ital-yan dilində İtaliyanın Parma
şəhərinin tarixinə həsr olunmuş, müəllifi Bonaventura Angeli olan çap kitabıdır. Həcmi 850
(səkkiz yüz əlli) səhifə olan illüstrasiyalı bu kitab Parma şəhərində 1591-ci (min beş yüz doxsan
birinci) ildə Erasmo Viottonun mətbəəsində çap olunmuşdur. Fondda saxlanılan 1088 (min
səksən səkkiz) adda kitab respublika kitab abidələrinin dövlət reyestrinə daxil edilibdir.
Fondda 11868 (on bir min səkkiz yüz altmış səkkiz) adda, 13270 (on üç min ikiyüz
yetmiş) nüsxə kitab saxlanılır. Bu kitablar 22 (iyirmi iki) dilindədir.
İncəsənət ədəbiyyatı fondu. Fond respublikada incəsənətə dair ən zəngin ədəbiyyat
kolleksiyalarından biridir. Burada 50 min nüsxədən artıq ədəbiyyat - təsviri incəsənətə,
memarlığa dair kitab, albom formasında nəşrlər, o cümlədən 20 min nüsxədən artıq klavirlər, not
nəşrləri və bəzi digər nəşrlər toplanmışdır. Fondda incəsənətin müxtəlif sahələrinə dair nadir
kitablar da saxlanılır. İncəsənət fondunda ən qədim kitab fransız dilində nəşr edilmiş rəssamlığa
dair kitabdır. Charles Clementin əsəri olan bu kitab üç məhşur rəssam Mikelancelo, Leonardo da
Vinci və Rafaelloya həsr edilib.
Nüsxələrin ümumi sayı - 50.000 (əlli min)
Kitablar – 30.000 (otuz min)
Klavir, not və digər nəşrlər - 20.000 (iyirmi min)
Dövri nəşrlər fondu:Prezident Kitabxanasının ən zəngin kolleksiyasılarından biri də
dövri nəşrlər fondu hesab olunur. Bu fondda əhəmiyyətli dövri nəşrlərin komplektləri saxlanılır,
onların mühafizəsi və istifadəsi üçün lazımi şərait yaradılır.
2012-ci ildə Dövri mətbuat fonduna 350 (üç yüz əlli) adda qəzet, jurnal, ardı davam edən
nəşrlər daxil olmuşdur. Fonda daxil olan nəşrlərin 55%-ı Azərbaycan dilində. 35%-ı Rus dilində.
10%-ı digər dillərdədilər.
Böyük oxu zalı. Prezident Kitabxanasının Böyük oxu zalı eyni zamanda 56 nəfər oxucunun istifadə etməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Geniş, işıqlı və hündür tavanlı Böyük oxu zalı həm də kitabsaxlayıcı kimi istifadə edilir.
Kitabxananın soraq-biblioqrafik nəşrlər fondunun əksər hissəsi - bir çox ensiklopediyalar,
lüğətlər, biblioqrafik göstəricilər də burada saxlanılır. Böyük oxu zalındakı stendlərdə fonda
daxil olan yeni ədəbiyyatın daimi fəaliyyət göstərən sərgisi təşkil edilir. Zalın interyeri burada
müxtəlif foto və rəsm sərgilərinin təşkil edilməsinə də imkan verir.
Elektron resurslar zalı:
Müasir kompyuter və periferik qurğularla təchiz edilmiş Elektron resurslar zalından eyni
zamanda 14 nəfərin istifadəsi nəzərdə tutulmuşdur. Zal Kitabxananın ikinci mərtəbəsində
yerləşir və onun interyeri çox maraqlı memarlıq nümunəsi hesab olunur. Zalda istifadəçilər
kitabxananın abunə olunduğu elektron resurslardan lokal şəbəkə vasitəsi ilə istifadə elə bilirlər.
Konfrans zalı
Konfrans zalı Prezident Kitabxanasının ən geniş və təntənəli zalıdır. Kitabxananın
binasının cənub tərəfində yerləşən bu zal Prezident, dövlət idarəçiliyi və ölkəşünaslığa dair
ədəbiyyatın biblioqrafiyası şöbəsinin nəzdindədir.
Möhtəşəm memarlıq nümunəsi olan 100 yerlik bu zal müxtəlif kütləvi tədbirlərin – elmi
konfransların, kitab təqdimatlarının, mətbuat və oxucu konfranslarının, sərgilərin, ədəbi-bədii
görüşlərin, Kitabxana kollektivinin müxtəlif mərasim və iclaslarının keçirilməsi üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
Avtomatlaşdırılmış kitabxana sistemi:

Kitabxanada İRBİS Kitabxanaların Avtomatlaşdırılması Sisteminin son versiyasının
(İRBİS 64 KAS) tam komplekti tətbiq edilmişdir. Bu sistem fondun komplektləşməsindən
tutmuş, kitab verilişinədək bütün kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılmasını təmin edir.
Sistem həm də oxuculara Kitabxanada hazırlanmış tammətnli verilənlər bazasından istifadə
etməyə imkan verir. Bu cədvəldə bibliografik yazıların sayı göstərilir.
“E-resurs” “E-layihə”
Hal-hazırda Kitabxanada tammətnli elektron sənəd-informasiya toplularının iki növü
yaradılır. Bunlar “E-resurs” tipli və “E-layihə” kimi adlandırılan sənəd-informasiya toplularıdır.
İndiyə qədər Kitabxanada 12 adda e-resurs və 10 adda e-layihə yaradılmışdır.
E-Layihələr:
1 Heydər Əliyev. Elektron Sənədlər Toplusu - Bu e-layihə 2007-ci ilin may ayının 8də istifadəyə verilmişdir. Resursda XX əsrin ən böyük siyasi və dövlət xadimlərindən biri,
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti ilə əlaqədar
materiallar toplanmışdır.
2 XX əsrin faciəsi – Xocalı soyqırımı (azərbaycan, rus və ingilis
dillərində) Bu e-layihə 2010-cu ilin fevral ayında istifadəyə verilmişdir.
Bu elektron informasiya layihəsi erməni faşistlərinin və onları dəstəkləyən qüvvələrin
Azərbaycanda törədikləri ən amansız, qanlı cinayətinə - Xocalı soyqırımına həsr edilmişdir.
3 Azərbaycan: dövlət rəmzləri və atributları
(azərbaycan, rus və ingilis dillərində) Bu e-layihə 2009-cı ilin noyabr ayında istifadəyə
verilmişdir.
Bu elektron sənəd-informasiya layihəsində ölkəmizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın
dövlət rəmzləri və atributları haqqında informasiya bir yerə toplanmış şəkildə təqdim
edilmişdir.Layihə 3 tematik hissədən ibarətdir ki, onların daxilində bölmələr verilmişdir.
Layihədəki material Azərbaycan, rus və ingilis dillərindədir.
4 Naxçıvan Muxtar Respublikası-85- Bu e-layihə 2009-cu ilin aprel ayında istifadəyə
verilmişdir.
Bu elektron informasiya layihəsi Naxçıvana həsr edilmiş ən geniş məlumat əhatəli
diyarşünaslıq xarakterli internet informasiya resursudur.
5 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xarici siyasət
fəaliyyəti - Bu e-layihə 2007-ci ilin may ayının 8-də istifadəyə verilmişdir. Resursda
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətini müxtəlif
istiqamətdən əks etdirən materiallar toplanmışdır.
6 Təcavüz. Bakı. 20 Yanvar 1990. (azərbaycan, rus və ingilis dillərində) Bu e-layihə
2010-cü ilin yanvarın ayının 18-də istifadəyə verilmişdir.
Bu layihə Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyini bərpa etməyə yönəlmiş mübarizəsinin mühüm fazası olan 1988-1990-cı illər hərəkatının kulminasiya dövründə keçmiş İttifaqın
imperiyapərəst qüvvələrinin Azərbaycana xalqına qarşı törətdikləri qanlı cinayətdən- 1990-cı il
20 yanvarında həyata keçirilmiş genişmiqyaslı hərbi cəza tədbirindən və onunla bağlı digər
hadisələrdən bəhs edir
7 Azərbaycan ekologiyası (azərbaycan, rus və ingilis dillərində) Bu e-layihə 2010-cü
ilin may ayının 21-də istifadəyə verilmişdir.
Bu layihə Azərbaycan ekologiyasına həsr edilmiş geniş məlumat əhatəli, böyük həcmli
elektron informasiya toplusudur.
8 Azərbaycan Respublikası – 20 (azərbaycan, rus və ingilis dillərində) Bu layihə
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr edilmişdir.
9 Odlar yurdu Azərbaycan
10. İrəvan şəhəri

Bu e-layihə 2013-cü ilin may ayının 17-də istifadəyə verilmişdir.
İrəvanın tarixinə qədimdən günümüzə qədər işıq salan “İrəvan şəhəri” elektron resursu
şəhərin aborigen əhalisinin kimlərdən ibarət olduğunu, ermənilərin həmin əraziyə nə vaxt və
haradan gəldiklərini, XIX-XX əsrlərdə şəhərin azərbaycanlı əhalisinin dəfələrlə kütləvi
qırğınlara və deportasiyalara məruz qoyulduğunu, azərbaycanlılara məxsus maddi-mədəniyyət
nümunələrinin erməni vandalları tərəfindən yer üzündən necə silindiyini mənbələr,
salnaməçilərin verdilkəri məlumatlar, arxiv sənədləri və ayrı-ayrı tədqiqat materialları əsasında
üzə çıxarır.
E-Resurslar:
□ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin nitqləri, çıxışları,
müsahibələri, bəyanatları; Bu tammətnli e-resurs istifadəyə 2003-cü ilin oktyabrında
verilmişdir. Resurs 2003-cü ilin oktyabr ayının 31-də İlham Əliyevin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməsi ilə əlaqədar andiçmə mərasimində etdiyi nitqdən
başlamış bu günə qədər bütün nitqləri, çıxışları, müsahibələri, bəyanatları özündə əks etdirir.
□ Xoşməramlı səfir Bu tammətnli e-resurs 2004-cü ilin avqust ayında istifadəyə
verilmişdir. Resurs Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın geniş istiqamətli
fəaliyyətini əks etdirir. Resursda 1995-cü ildən başlayaraq indiyə kimi Mehriban Əliyevanın,
Heydər Əliyev fondunun Prezidenti, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondun Prezidenti,
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının Prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı
səfiri qismində, Milli Məclisi deputatı kimi fəaliyyətinə dair dövri nəşrlərdə dərc edilmiş
materiallar, informasiya agentliklərinin məlumatları, Mehriban Əliyevanın öz məqalələri
toplanmışdır.
□ İlham Əliyev və Azərbaycanın neft diplomatiyası (1994-cü ildən başlayaraq) Bu
tammətnli e-resurs istifadəyə 2005-ci ilin dekabrında verilmişdir. Resurs İlham Əliyevin 1994cü ildən (onun Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti işlədiyi
vaxtdan) bugünə qədər respublika mətbuatında dərc edilmiş neft sənayesi, iqtisadiyyatı və
Azərbaycan nefti ilə əlaqədar digər məsələlər üzrə bütün məruzələrini, çıxış-larını, nitqlərini və
müsahibələrini əhatə edir.
□ “Əsrin müqaviləsi” Bu tammətnli e-resurs 2004-cü ilin sentyabrında istifadəyə
təqdim edilmişdir.. Resurs ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dünyanın aparıcı neft
şirkətlərinin Azərbaycanını zəngin karbohidrogen yataqlarının istismarı üzrə layihələrə cəlb
edilməsi sahəsində işlərlə əlaqədar 1996-cı ildən indiyə qədər AzərTac informasiya agentliyinin
təqdim etdiyi və dövri mətbuatda dərc edilmiş materialları əhatə edir.
□ Azərbaycanda Olimpiya hərəkatı Bu tammətnli e-resurs 2004-cü ilin avqustunda
istifadəyə verilmişdir. Resursda 1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda idmanın tarixi, bədən
tərbiyəsi və idmanın inkişafına dövlət qayğısı, ölkəmizin dünya Olimpiya hərəkatında iştirakı
mövzusunda materiallar toplanmışdır.
□ Azərbaycan diasporu Bu tammətnli e-resurs 2005-ci ilin dekabr ayında istifadəyə
verilmişdir. Resursda Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 16
dekabr 1991-ci ildə Naxçıvanda Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik gününün rəsmi olaraq
qəbul edilməsindən başlayaraq indiki dövrə qədər dərc edilmiş Azərbaycan diasporu mövzusuna
dair materiallar toplanmışdır.
□ Bələdiyyə hakimiyyəti (sənədlər toplusu) Bu tammətnli e-resurs 2005-ci ilin aprel
ayında istifadəyə verilmişdir. Resurs Azərbaycan Konstitusiyasındakı bələdiyyələr haqqında
bölmədən başlamış indiyə qədər bu məsələ ilə əlaqə-dar qanunları, fərman və sərəncamları,
beynəlxalq səviyyəli və digər hüquqi sənədləri, məqalə-ləri və başqa materialları özündə əks
etdirir.
□ Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Bu tammətnli e-resurs 2005-ci ilin mart ayında istifadəyə
verilmişdir. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağın tarixi, etnoqrafiyası, Qarabağın
Rusiya İmperiyası tərəfindən işğalı, bu ərazidə XX əsrin əvvəllərində baş vermiş hadisələr, XX

əsrin sonunda erməni millətçilərinin separatçılıq hərəkatı, bu ərazinin və ətraf rayonların erməni
hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilməsi, əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar dövlət qurumlarının fəaliyyəti barədə materiallar toplanmışdır.
□ Dövlət qulluğu (sənədlər toplusu)
□ Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2009-ci il)
Bu tammətnli e-resurs 2007-ci ilin fevral ayında istifadəyə verilmişdir. Bu resurs Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramının hazırlanması və həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar rəsmi sənədləri, dövlət tədbirlərini və Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin regionlara səfərlərini əks etdirən materialları əhatə edir.
□ Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı (2009-2013-ci il)
Bu tammətnli e-resurs 2009-cü ilin oktyabr ayında istifadəyə verilmişdir. Bu resurs Azərbaycan regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı üzrə 2004-2008-ci illəri əhatə edən əvvəlki proqramın davamı olan 2008 – 2013-ci illəri əhatə edən yeni Proqrama həsr edildiyindən, bunun strukturu, tərkibindəki sənədlər da əvvəlki e-resursa müvafiqdir.
□ Azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası.
Məlumat bülletenləri və biblioqrafik göstəricilər:
Məlumat bülletenləri kitabxanaya daxil olan dövri mətbuat, ardı davam edən nəşrlər
əsasında tərtib edilir. 9 mövzu bülleteninin hər biri ardıcıl olaraq rüblük nömrələr (buraxılışlar)
şəklində tərtib edilir. Hər bir mövzuya dair məlumat bülleteninin bütün buraxılışları vahid
struktura (rubrikalara) malikdir. Materiallar bülletenin mövzusu ilə bağlı altmövzulara
bölünmüşdür. Onların daxilində materiallar əvvəlcə dilinə (Azərbaycan, rus, digər dillərdə), dil
daxilində isə sənədin dərc olunmasının xronoloji ardıcıllığına görə qruplaşdırılmışdır.
Prezident Kitabxanasında yaradılmış biblioqrafik göstəricilər sistemi (müstəqil
biblioqrafik və xronoloji vəsaitlər) göstərildiyi kimidir:
“Elektron kitablar”
2004-cü ildən etibarən Prezident Kitabxanasının fondunda olan və böyük oxucu marağı
doğuran bir çox kitabların elektron versiyalarının yaradılmasına başlanmışdır.
Rəqəmləşdirmədən və redaktədən sonra həmin kitablar pdf faylı şəklində Kitabxananın internet
saytında “Elektron kitablar” bölməsində yerləşdirilir. Bura daha çox Azərbaycanın tarixi,
iqtisadiyyatı, mədəniyyəti barədə, diyarşünaslıq istiqamətli və bir sıra başqa mövzulara aid
kitablar toplanmışdır. Bəzən bir sıra kitabların elektron versiyaları Kitabxanaya müəlliflər
tərəfındən təgdim edilir. Hal-hazırda “Elektron kitablar” başlığı altında toplanmış kitabların sayı
mindən artıqdır.
Əməkdaşlıq:
Kitabxananın başqa ölkələrin prezident, parlament və hökumət kitabxanaları, beynəlxalq
kitabxana və informasiya təşkilatları ilə əlaqələri ildən-ilə genişlənir. Prezident Kitabxanası
respublikanın aparıcı kitabxanalarının iştirakı ilə keçirilən bütün tədbirlərdə və layihələrdə iştirak
edir.
Kitabxana 2004-cü ilin may ayından “Elektron kitabxana və yeni informasiya
texnologiyaları yaradıcılarının Beynəlxalq Assosiasiyası”nın (EBNİT) üzvüdür. Həmin ildən
başlayaraq illik Beynəlxalq “Krım” (Ukrayna) Konfransının və LİBCOM (Rusiya) konfransının
daimi iştirakçısıdır.
Prezident Kitabxanası dünyada kitab-xana işi sahəsində ən nüfuzlu təşkilat olan İFLA ilə
intensiv əlaqələrə malikdir. Kitabxananın nümayəndələri İFLA-nın Böyük Britaniyada (Qlazqo),
İtaliyada (Milan), İsveçdə (Qeteborq) və Finlandiyada (Helsinki) keçirilmiş illik Şura və
Konfranslarında iştirak etmişlər. Kitabxana İFLA-ya 2009-cu ildən üzv olub, qurumun rəhbər
orqanlarına seçkilərdə iştirak edir. İFLA-nın prezidenti xanım Ellen Tise 2008-ci il noyabrın 25-

də Prezident Kitabxanasında olmuşdur. 2013-cü ildə ki-tabxana İFLA-nın Hökumət Məlumatları
və Rəsmi Nəşrlər üzrə daimi komissiya-sının üzvü seçilmişdir.
Prezident Kitabxanasının nümayəndələri 2011-ci ildə İsveçrədə Azərbaycan və İsveçrə
kitabxanaçılarının birgə konfransında, 2012-ci ildə Ankarada keçirilmiş Avrasiya Kitabxanalar
Birliyinin təsis Konfransında, yenə həmin ildə ABŞ Dövlət Departamentinin dəstəyi ilə
Vaşinqtonda təşkil edilmiş “Amerika kitabxanaları və mədəni irsin qorunması” adlı proqram
çərçivəsində keçirilmiş tədbirlərdə iştirak etmişlər.
Belarus Prezident Kitabxanası ilə mütəmadi olaraq rəsmi qəzetlərin və jurnalların
mübadiləsi aparılır. Rusiya Prezident Administrasiyasının Kitabxanası, Rusiya Parlament
Kitabxanası, Qazaxıstan Prezidenti Administrasiyasının Kitabxanası və Rusiya Dövlət Ümumi
Elmi-Texniki Kitabxanası ilə də sıx əlaqələr mövcuddur. BMT-nin Azərbaycandakı
nümayəndəliyi ilə sıx əlaqələrin qurulması nəticəsində kitabxana hazırda bu təşkilatın əksər
nəşrləri ilə təmin olunur.
Prezident Kitabxanasının fəaliyyəti haqqında söylədiklərimizi yekunlaşdıraraq qeyd
etmək istərdim ki, Prezident Kitabxanasının kollektivi xeyli yaradıcı və təşəbbüskar bir
kollektivdir və tətbiq edilən texnologiyalar burada göstərilən xidməti daha da təkmilləşdirməyə,
daha zəngin informasiya resursları yaradaraq istifadəyə verməyə imkan verir.
Diggətinizə görə çox sağ olun!

