Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
Prezidentin İşlər İdarəsinin Kitabxanasında olmuşdur

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 27-də Prezidentin İşlər İdarəsinin
kitabxanasında olmuşdur.
Bu kitabxana 2003-cü ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Bakının iki böyük kitabxanasının - keçmiş Lenin adına Mərkəzi şəhər kitabxanasının və keçmiş
Siyasi maarif evinin kitabxanasının bazasında yaradılmışdır.
Kitabxana ilə tanışlıq zamanı Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, fondda XVIIIXIX əsrlərdə və XX əsrin əvvəllərində müxtəlif dillərdə çap olunmuş nadir nəşrlər saxlanılır.
Kitabxananın dövri mətbuat fonduna respublikamızda və digər ölkələrdə çıxan 230 adda jurnal,
qəzet və digər dövri nəşrlər daxil olur.
Prezident İlham Əliyev kitabxananın biblioqrafiya xidməti və oxu zalları ilə tanışlıqdan
sonra fondun elektron nəşrlərlə komplektləşdirilməsi ilə də maraqlandı. Dövlət başçısına
bildirildi ki, elektron nəşrlərə ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-2003-cü illərdə ölkəmizə
rəhbərlik etdiyi zaman söylədiyi nitqləri, məruzələri, çıxışları, müsahibələri, habelə 2003-cü ilin
oktyabr ayından başlayaraq, Prezident İlham Əliyevin müxtəlif tədbirlərdəki nitq və çıxışları,
həmçinin müsahibələri daxildir. Elektron nəşrlərdə ölkəmizin ictimai-siyasi və mədəni həyatının
ən mühüm sahələrini əks etdirən materiallar da toplanmışdır.
Azərbaycan Prezidenti kitabxananın fondunun daha da zənginləşdirilməsi, habelə madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı tövsiyələrini verdi.
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ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМ АЛИЕВ ПОСЕТИЛ БИБЛИОТЕКУ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
27 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил библиотеку Управления
делами Президента.
Эта библиотека была создана в 2003 году по инициативе общенационального лидера
нашего народа Гейдара Алиева на базе двух крупных библиотек Баку – бывшей
Центральной городской библиотеки имени Ленина и библиотеки бывшего Дома
политического просвещения.
В ходе ознакомления с библиотекой Президент Ильхам Алиев был
проинформирован о том, что в фонде хранятся уникальные издания, напечатанные на
различных языках в XVIII-XIX и начале ХХ века. В фонд периодической печати
библиотеки поступают журналы, газеты и другие периодические издания 230
наименований, выходящие в нашей республике и в других странах.
Президент Ильхам Алиев поинтересовался также библиографической службой
библиотеки, а после ознакомления с читальными залами – комплектацией фонда
электронными изданиями. Главе государства сообщили о том, что в электронные издания
включены речи, доклады, выступления, интервью общенационального лидера Гейдара
Алиева в период руководства им нашей страной в 1993-2003 годах, а также речи и
выступления Президента Ильхама Алиева на различных мероприятиях, его интервью,
начиная с октября 2003 года. В электронных изданиях также собраны материалы,
отражающие самые важные сферы общественно-политической и культурной жизни нашей
страны.
Президент Азербайджана высказал рекомендации, касающиеся дальнейшего
пополнения фонда библиотеки, а также укрепления ее материально-технической базы.
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