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Cəmiyyətin informasiyalaşması, habelə Azərbaycan Respublikasında baş verən siyasi və
sosial-iqtisadi islahatlar şəraitində sosial-mədəni institutlar kimi kitabxanaların rolu əhəmiyyətli
dərəcədə artır.
6 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycan
Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə” Sərəncam imzalamışdır. Dövlət Proqramında
kitabxanaların qabaqcıl rolu xüsusi ilə qeyd olunur və deyilir ki, kitabxanalar dövlət
islahatlarının həyata keçirilməsinə yardımçı olur, elm, təhsil, sosial inkişaf, iqtisadiyyat və
mədəniyyət prosesinə fəal təsir göstərir.
Bu proqramın həyata keçirilməsinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər
İdarəsinin Prezident Kitabxanası da xüsusilə önəmli töhfələr verir. Elektron resursların
yaradılması işində Prezident Kitabxanası əhəmiyyətli rol oynayır. Qeyd etmək lazımdır ki, son
illər kitabxanada elektron resursların sistemləşdirilməsi prosesi gedir: tarix, ölkəşünaslıq və
diyarşünaslıq üzrə; işgüzar və hüquqi informasiya üzrə; regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə;
azərbaycan mədəniyyəti, fəlsəfə və digər aktual mövzular üzrə.
Ölkəşünaslıq və diyarşünaslıq bu gün haqlı olaraq kitabxanaların işində əsas
istiqamətlərdən biri hesab edilir. Kitabxana diyarşünaslığının ənənəvi vəzifələri materialların
toplanması və oxucuların öz ölkələrinin tarixi, müasir vəziyyəti və gələcək inkişafı barədə
məlumatlandırılması, onlarda doğma diyara qarşı maraq oyatmaq, vətənlərinə məhəbbət və qayğı
ilə yanaşmanı tərbiyə etmək, maraqlı insanlarla görüşlərin təşkil edilməsindən və s. ibarətdir.
Bir çox kitabxanalar geniş diyarşünaslıq işi aparır ki, bura kitabların təqdimatı,
ekskursiyaların, sərgilərin təşkili, muzey fəaliyyəti, “canlı tarixə” aid sənədlərin, xatirələrin,
fotoşəkillərin, eksponatların oxucuların bilavasitə iştirakı ilə qorunub saxlanması və bir çox digər
işlər daxildir.
Son illər Azərbaycan Respublikası Prezident İşləri İdarəsinin Prezident Kitabxanasında
istifadəçilərə (oxuculara) xidmət göstərilməsi prinsip etibarı ilə yeni səviyyəyə keçmişdir.
Kitabxananın informasiya resurslarının ayrılmaz hissəsi olan elektron resursları istifadəçilərə fəal
şəkildə təqdim edilir. Materialların toplanması, təsvir edilməsi və sistemləşdirilməsi üzrə
aparılan böyük işlər sayəsində istifadəçilər kitabxananın elektron resurslarından keyfiyyətli
informasiya almaq imkanına, o cümlədən, geniş ölkəşünaslıq və diyarşünaslıq üzrə də məlumat
almaq imkanına malikdirlər.
Prezident Kitabxanasında ölkəşünaslıq və diyarşünaslıq üzrə elektron resurslar
rəhbərliyin nöqteyi-nəzərinə uyğun olaraq formalaşır ki, buda elektron resursların daha rahat və
geniş axtarış sistemi ilə təchiz edilməsinə, mühüm və yeni informasiyanın mümkün qədər
istifadəçilərə tez çatdırılmasına kömək edir. Kitabxananın elektron ölkəşünaslıq və diyarşünaslıq
resurslarına aşağıdakılar daxildir:
- tarix-diyarşünaslıq mövzusunda olan sənədlərin tammərtnli surətləri,
- kombinə olunmuş elektron biblioqrafik verilənlər bazası,
- diyarşünaslıq sənədlərini nümayiş etdirən veb saytlar,
- elektron diyarşünaslıq nəşrləri.
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Belə iş prosesində nəinki sadəcə olaraq informasiya toplanır, həm də yeni, nadir sənədlər
yaradılır. Əldə edilmiş informasiyanın keyfiyyəti və onun təkrarsızlığı, mövzunun tam
açılmasının xüsusi formasını tələb edir ki, bu da öz növbəsində Prezident Kitabxanasının
tədqiqat, biblioqrafik, nəşriyyat fəaliyyətinin inkişafına yardım etmiş olur.
Kitabxananın ölkəşünaslıq və diyarşünaslıq fəaliyyəti onun inkişaf etməsi üçün güclü
alətdir. Diyarşünaslıq işi özündə kitabxananın hüquqi, əxlaqi, ekoloji, estetik maarifləndirmə
üzrə bütün əsas istiqamətlərdə fəaliyyətini əhatə edir. Bu problemlər üzrə elektron resurslara
həmişə istifadəçilərin (oxucuların) - mütəxəssislərin, ali məktəb tələbələrinin, digər kitabxana
əməkdaşlarının daha çox ehtiyacı olur.
Tarixi ölkəşünaslıq və diyarşünaslıq işi ənənəvi olaraq kitabxanaların fəaliyyətinə aiddir.
Ölkənin tarixi-mədəni irsi ümummilli əhəmiyyət kəsb edən sənəd və digər mənbələr ilə
məhdudlaşmır. Ölkənin tarixi onun ayrı-ayrı bölgələrinin və vətəndaşlarının tarixindən
qaynaqlanaraq formalaşır. Həyatını başa vurmuş hər bir nəsil özünün konkret tarixi dövrlərinin
sübut və dəlillərini də özü ilə aparır.
Prezident Kitabxanası ölkəşünaslıq və diyarşünaslıq fəaliyyətində özü üçün daha yaxın
olan istiqamətləri seçmişdir:
-ədəbi;
-tarixi;
-kulturoloji;
-etnoqrafik;
-ekoloji.
Ölkəşünaslıq mövzularının müəyyən informasiya resusları sistemi formalaşmışdır ki, bu
da geniş informasiya təminatının həyata keçrilməsinə imkan verir. Prezident Kitabxanasının
fəaliyyət istiqamətlərindən biri ölkəşünaslıq və diyarşünaslıq məlumat bazalarının yaradılması,
onların daim yenilənməsi və daha da təkmilləşdirilməsidir.
Ən qədim zamanlardan başlayaraq müasir dövrə qədər xalqımızın keçdiyi tarixi yolunu
əhatə edən "Odlar Yurdu Azərbaycan" adlı tammətnli elektron baza kitabxananın əməkdaşları
tərəfindən fondumuza daxil olan kitablar və dövri mətbuat materialları, həmçinin bəzi rəsmi
saytlar əsasında hazırlanmışdır.
Layihənin məqsədi ölkəşünaslıq xarakterli sənədlərin elektron daşıyıcılara köçürülmə
yolu ilə saxlanılması, onları daha geniş istifadəçi kütləsinə təqdim edilməsindən ibarətdir.
Bunun üçün aşağıda qeyd olunan istiqamətlər üzrə işləyən xüsusi veb-sayt
www.odlaryurdu.az yaradılmışdır:
1.Tarixi və mədəni əhəmiyyətə malik ölkəşünasliq və diyarşünaslıq xarakterli sənədlərin
toplanılması və indeksləşdirilməsi;
2.Cari informasiyaların elektron formada toplanılması və istifadəçilərə təqdim olunması;
3.Azərbycan Respublikasına həsr olunan ən yaxşı nəşrlərin elektron surətinin
istifadəçilərə təqdim edilməsi;
4.Yerli dövri nəşrlərin bazalarının yaradılması, yerli və xarici dövri nəşrlərin rəqəmsal
kolleksiylarının yaradılması;
5.Sosial əhəmiyyətli istiqamətlər: səhiyyə, elm, hüquqi yardım və digər sahələr üzrə
məlumat ünvanlarının yaradılması;
6.Elektron və çap formada ölkəşünasılq və diyarşünaslıq xarakterli yeni sənədlərin
hazırlanması.
Bu veb-sayta daxil olan istifadəçilər aşağıdakı informasiya ilə tanış ola bilərlər:
• Respublika haqqında ümumi məlumat
• İnzibati- ərazi bölgüsü
• Tarix
• İqtisadiyyat
• Mədəniyyət və turizm
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• Görkəmli azərbaycanlılar
• Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
• Аzərbaycan beynəlxalq arenada
Hər bir bölmədə aşağıdakı əlavə məlumatlar vardır: nəşrin qısa təsviri və annotasiya,
mündəricat, fotoşəkillər, pdf və ya zip formatda olan tammətnli (fraqmentli) fayllar.
Hazırda dünyada vəziyyət elədir ki, müasir insan həm də ekoloji savada malik olmalıdır.
Bu gün dünyada ən aktual məsələlərdən biri bəşər sivilizasiyasının və onu əhatə edən ətraf
mühitin sabitliyinin təhlükə qarşısında qalması, iqtisadiyyatın sürətli inkişafı ilə ətraf mühitin
mühafizəsinin uzlaşdırılmaması, mövcud ekosistemlərin dağılması təhlükəsinin artmasıdır.
Dünya miqyaslı ekoloji problemlər barədə danışarkən yerli miqyaslı problemlərə də
diqqət ayırmaq lazımdır. Ölkəmizdə ekoloji mühitin pozulması, meşələrin, otlaqların, kənd
təsərrüfatına yararlı torpaqların azalması, bəzi yerlərdə tamamilə sıradan çıxması, şəhərlərimizdə
atmosfer havasının, Kür, Araz və digər çayların, Xəzər dənizinin, torpaqların çirklənməsi, bir
sıra bitki və heyvan növlərinin bioloji müxtəlifliyinin pozulması və ya azalması ekoloji
problemlərin təxirə salınmadan həllinin zəruriliyi ekoloji biliklərə tələbat və marağı gündən-günə
artırır.
Buna görə də, kitabxana işinin ən başlıca və prioritet istiqamətlindən biri də əhalinin
ekoloji maarifləndirilməsidir ki, bu gün yalnız təbiəti qorumaqla bəşəriyyəti, Yer üzündə həyatı
saxlamaq olar fikrini hər bir kəsə çatdırmağın zəruriliyindən ibarətdir.
İnsanların ekoloji problemlərin ciddiliyini anlamasının və dərk etməsinin zəruriliyi bizim
kitabxananın üzərinə mühüm maarifləndirici funksiyanı – aidiyyatı təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqədə
ekoloji problemlərə dair maarifləndirmə və ekoloji bilikləri təbliğ etmək funksiyasını götürməyə
vadar etmişdir. Son illər ərzində bu iş bizim kitabxanada əhəmiyyətli dərəcədə işlənmiş və
sistemləşdirilmişdir.
Respublikamızda əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi və ekoloji mədəniyyətin
formalaşdırılması məqsədi ilə Prezident Kitabxanasının əməkdaşları “Azərbaycan ekologiyası”
adlanan və beş fəsildən ibarət olan sənəd-informasiya resursu hazırlamışdır. Onun “Ümumi
məlumat” adlanan birinci fəslində “Ekologiya nədir” sualı cavablandırılır, ölkəmizdə həyata
keçirilən ekoloji siyasətin əsas istiqamətləri təhlil edilir, ekoloji-coğrafi rayonlaşdırmanın təsviri
verilir. Həmin fəslin “Biomüxtəlifliklər” bölməsində Azərbaycanda biomüxtəlifliyin qorunması
vəziyyəti araşdırılır, 13 dövlət təbiət qoruğu ilə yanaşı, 8 milli park, 23 dövlət təbiət yasaqlığı və
palçıq vulkanları haqqında məlumat verilir.
Sənəd-informasiya resursunun ikinci fəsli “Ekoloji problemlər” adlanır. Bu fəsildə
Abşeron yarımadasının, Xəzər dənizinin, çayların ekoloji problemləri, habelə atmosferin
çirklənməsi, səhralaşma, torpaqların eroziyası, qlobal istiləşmə, ozon qatının qorunması
problemlərinə aid bölmələr verilmişdir. Bunlardan əlavə, Ermənistan ərazisindən keçib gələn
çayların zərərli tullantılarla çirkləndirilməsi, işğal altında saxlanılan ərazilərdə biomüxtəlifliyin
məhv edilməsi, radioaktiv tullantıların həmin ərazilərdə basdırılmasına aid məlumatlar “Ekoloji
terror” başlığı altında təqdim olunur.
Resursun “Ekoloji maarifçilik” adlanan üçüncü fəslinin birinci bölməsində özündə bu
sahəyə aid 1000-dən artıq termin və anlayışı əks etdirən elektron “Ekoloji lüğət” təqdim edilir.
Azərbaycanın 60-a yaxın ekoloq alimi haqqında bioqrafik və biblioqrafik məlumatlar “Ekoloq
alimlərimiz” bölməsində toplanmışdır. “Ekoloji təqvim” adlanan bölmədə isə istər beynəlxalq
aləmdə, istərsə də ölkə miqyasında ekologiya və ətraf mühitlə bağlı qeyd edilən hadisələrin və
əlamətdar günlərin təqvimi təqdim olunur.
Elektron resursun “Qanunvericilik bazası” adlanan dördüncü fəslində Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyini əldə etməsindən indiyədək ekologiya və ətraf mühitə dair
qəbil edilmiş rəsmi sənədlər toplanmışdır. Rəsmi sənədlərə iki Milli Proqramın, bir Milli
Strategiyanın, 4 Dövlət Proqramının, Azərbaycan Respublikasının 83 qanununun, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin imzaladığı 73 Fərman və 71 Sərəncamın, Nazirlər Kabinetinin və
3

digər mərkəzi icra orqanlarının 174 qərarının, habelə ölkəmizin qoşulduğu 20 Beynəlxalq
Konvensiya və Protokolun tam mətnləri daxil edilmişdir.
Sənəd-informasiya resursunun sonuncu – 5-ci fəsli “Elektron resurslar” adlanır.
“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ekoloji siyasəti” adlanan bölmədə
dövlət başçısının ekologiyaya aid keçirdiyi müşavirələrin materiallarının tam mətnləri, iştirak
etdiyi tədbirlərdəki çıxışları, müsahibələri, ekologiyaya dair söylədiyi fikirlər toplanmışdır.
Fəslin “E-kitablar” bölməsində Kitabxananın fondunda olan ekologiyaya aid 13 seçmə kitabın
elektron versiyası istifadəçilərə təqdim edilir.
Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən ekologiyaya aid dövri mətbuatda Azərbaycan, rus
və ingilis dillərində dərc edilən 200-dən artıq aktual elmi-publisistik məqalənin elektron mətni
“Məqalələr” bölməsində toplanmışdır. “Biblioqrafiya” bölməsində ekologiyaya aid Azərbaycan,
rus və ingilis dillərində 220 kitabın, həmçinin 2004-cü ildən Kitabxanaya daxil olan dövri
mətbuatdan seçmə 800-ə yaxın məqalənin biblioqrafik təsvirləri verilmişdir.
Prezident Kitabxanasında Naxçıvanın 85 illik yubileyi ilə əlaqədar “Naxçıvan Muxtar
Respublikası-85” adlı internet resurs hazırlanmışdır.
Azərbaycanın qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik
Naxçıvan diyarı çətin, mürəkkəb və eyni zamanda parlaq inkişaf yolu keçmişdir. Əsrlərdən bəri
Şərq aləminin elmi-mədəni mərkəzlərindən biri olaraq şöhrət tapan bu torpaq neçə-neçə
görkəmli alim, sənətkar və tarixi şəxsiyyət yetirmişdir.
İnternet-resursun yaradılmasında məqsəd internet istifadəçilərinin Naxçıvanın tarixi və
hazırkı sərhədləri haqqında məlumatı özündə əks etdirən nadir diyarşünaslıq sənədlərindən
istifadəni genişləndirmək və bu regiona aid sənədlərin Azərbaycanın mədəni irsinin bir hissəsi
kimi qorumaqdır.
Qeyd edək ki, “Ümumi məlumat”, “Tarix”, “İdarəetmə sistemi”, “İqtisadiyyat”, “Elm və
təhsil”, “Mədəniyyət”, “Resurslar” adlı 7 bölmədən ibarət olan bu resurs internet istifadəçilərinə
Muxtar Respublika haqqında dolğun və operativ məlumat vermək məqsədi daşıyır. Bədxah
qonşularımızın Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinə, o cümlədən Naxçıvana da olan iddialarını
nəzərə alaraq Prezident Kitabxanasının əməkdaşları bu diyarın qədim tarixinə dair müxtəlif
mənbələrdə olan məlumatların, sənədlərin toplanmasına xüsusi əhəmiyyət vermişlər. İnternet
resursun “Tarix” adlı bölməsində toplanmış və bir neçə fəsildə sistemləşdirilərək istifadəçilərə
təqdim edilmiş səhifələrində Naxçıvanın həm qədim dövrlərinə dair tarixi, həm Muxtar
Respublikanın yaradılmasına gətirib çıxaran hadisələr barədə, eləcə də müasir dövrə dair çox
maraqlı sənədlər vardır. “Naxçıvan ən qədim zamanlardan xanlıqlar dövrünədək”, “Naxçıvan
xanlığı”, “Naxçıvan qəzası”, “Araz-Türk Cümhuriyyəti”, “Naxçıvan General Qubernatorluğu”,
“Ermənilərin Naxçıvanda törətdikləri soyqırımlar” “Naxçıvan İnqilab Komitəsi”, “Naxçıvan
Muxtar Diyarı”, “Naxçıvan Muxtar Respublikası 1924-1991-ci illərdə” və “Müstəqillik dövrü”
adlanan yarımbölmələrdə Naxçıvanın müxtəlif dövrlərdəki inzibati-ərazi və idarəetmə forması
barədə tarixi sənədlərlə, həmçinin ilk dəfə olaraq Prezident Kitabxanasının əməkdaşları
tərəfindən tərtib olunmuş Naxçıvan tarixinin xronologiyası ilə də tanış olmaq mümkündür.
“Resurslar” bölməsində həm ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin, həm də Prezident
İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərlərinin xronologiyası tərtib olunmuşdur.
Onların Naxçıvanda keçirdikləri müxtəlif görüşlərdə və tədbirlərdəki çıxışlarının tam mətnləri
“Heydər Əliyev Naxçıvanda”, “İlham Əliyev Naxçıvanda” adlı yarımbölmələrdə istifadəçilərə
təqdim edilir.
İnternet istifadəçiləri “Elektron kitablar” yarımbölməsində Naxçıvanın tarixinə,
iqtisadiyyatına, mədəniyyətinə və incəsənətinə dair müxtəlif dillərdə olan “Naxçıvan
ensiklopediyası”, “Naxçıvan abidələri ensiklopediyası”, “Qayıdış”, “Naxçıvan sancağının
müfəssəl dəftəri”, N. Vəlixanlının “Naxçıvan - ərəblərdən monqollaradək: VII-XII əsrlər” və
digər 20-dən çox fundamental kitabın elektron versiyaları ilə tanış ola bilərlər.
“Resurslar” bölməsinin maraqlı yarımbölmələrindən biri də Naxçıvana dair dövri
mətbuatda dərc olunmuş məqalələrin tam mətnlərindən ibarət “Mətbuat səhifələrində”dir.
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“Görkəmli naxçıvanlılar” yarımbölməsində isə bu diyarın görkəmli alimləri, sənətkarları,
yazıçıları, şairləri və tarixi şəxsiyyətləri haqqında məlumatlar toplanmışdır. Naxçıvana dair
operativ informasiya ilə maraqlanan oxucular “Biblioqrafiya”dan yararlanacaqlar. Burada
Prezident Kitabxanasının fondunda olan kitabların, avtoreferatların və dövri mətbuatda çap
olunmuş əhəmiyyətli məqalələrin biblioqrafik təsvirləri verilmişdir.
“İdarəetmə sistemi” bölməsində Muxtar Respublikanın Konstitusiyasının tam mətni ilə
tanış olmaq mümkündür. Bu bölmənin “Qanunvericilik hakimiyyəti”, “İcra hakimiyyəti” və
“Məhkəmə hakimiyyəti” hissələrində Muxtar Respublikada hakimiyyətin bu qolları barədə
internet istifadəçilərinə müfəssəl məlumat təqdim edilir.
“Naxçıvan Muxtariyyəti tarixi sənədlərdə” adlı kolleksiyada Naxçıvan Diyarının Naxçıvan
Muxtar Sovet Sosialist Respublikasına çevrilməsi haqqında Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə
Komitəsinin 1924-cü il 9 fevral tarixli qərarı, Naxçıvanda Xalq Komissarlıqlarının yaradılması
haqqında 1924-cü il 19 fevral tarixli Dekreti, Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikasının 1926-cı
il yanvarın 15-də təsdiq edilmiş Konstitusiyasının mətni, Naxçıvan Sovet Sosialist
Respublikasının Əsasnaməsi, Naxçıvan Diyarının hərbi komissarı Talıbzadənin Azərbaycan SSR
Xalq Komissarları Sovetinə Naxçıvandakı vəziyyətlə bağlı 1921-ci ilin mayında göndərdiyi
məruzənin mətni, Muxtar Respublikanın yaradılmasının 10 illik və 25 illik yubileyinin qeyd
olunmasına dair 1930-cu il 27 iyul tarixli Manifest, 1949-cu il 3 may tarixli Qərar və digər
mühüm arxiv sənədlərinin surətləri təqdim olunur.
Prezident Kitabxanası yarandığı gündən ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və
fəaliyyətinin bütün sahələrinə aid sənədlərin toplanması və onların elektron variantının
hazırlanması üzrə sistemli iş aparır.
“Heydər Əliyev. Elektron sənədlər toplusu” – ümumi istifadə üçün nəzərdə tutulan
informasiya resursu və sənədlərin rəqəmsal formatda toplanması və qorunması üçün kompleks
informasiya sistemidir.
Geniş oxucu kütləsinin və tədqiqatçıların ümummilli liderin zəngin irsini öyrənməyə çox
böyük marağını nəzərə alaraq, internet resursda Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti olduğu dövrdəki nitqlərinin, çıxışlarının, məruzələrinin, bəyanatlarının,
müsahibələrinin elektron versiyaları hazırlanmış və illər üzrə qruplaşdırılmışdır. Kitabxananın
elektron kataloqunda Heydər Əliyev haqqında olan 400-dən çox kitab və 1500-dən çox dövri
mətbuat materialı haqqında biblioqrafik informasiya internet resursun “Biblioqrafiya”
bölməsində yerləşdirilmişdir.
“Xronologiya” bölməsində ilk dəfə olaraq dahi şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətinin əsas
sahələri, şərəfli bir ömrün ən vacib məqamlarının Prezident Kitabxanası tərəfindən tərtib
olunmuş xronologiyası internet istifadəçilərinə təqdim edilmişdir.
Ölkəmizin xarici siyasət kursunun, müstəqil beynəlxalq münasibətlərimizin və
diplomatiyamızın formalaşmasında misilsiz xidməti olan Heydər Əliyevin Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdə xarici ölkələrə etdiyi səfərlərin, bu səfərlər zamanı
dövlət rəhbərləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşlərin də tam
xronologiyası tərtib edilərək resursun “Xarici siyasət fəaliyyətinin xronikası” bölməsində
istifadəçilərə təqdim olunmuşdur.
Təməli ümummilli liderimiz tərəfindən qoyulmuş və Prezident İlham Əliyevin uğurla
inkişaf etdirdiyi, müasir Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən neft strategiyasına,
“Əsrin müqaviləsi”nə, neftimizin dünya bazarlarına nəqlinə, Neft Fonduna, beynəlxalq neft-qaz
sərgilərinə dair rəsmi materialların tam mətnləri müvafiq sahələr üzrə qruplaşdırılaraq internet
resursun “Neft strategiyası. Əsrin müqaviləsi” bölməsində verilmişdir.
İstifadəçilər üçün çox əhəmiyyətli sənədli mənbə hesab edilən bölmələrdən biri də
“Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyinin (34 cild) kitabxananın əməkdaşları tərəfindən
hazırlanmış elektron versiyasıdır. Mövzu - axtarış sistemi tətbiq edilmiş bu çoxcildlik Heydər
Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğu dövrdə misli görünməmiş fəaliyyətini
əks etdirən materialların xronoloji toplusudur.
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Kitabxananın diyarşünaslıq fəaliyyəti – tarixi, milli və mədəni irsin saxlanılması,
insanların mənəvi və intellektual inkişafı üçün ən güclü vasitədir. Prezident Kitabxanası
diyarşünaslıq sahəsində elmi-tədqiqat işini genişləndirməyi, ona tədqiqatçıları cəlb etməyi,
arxivlərlə, muzeylərlə, digər mədəni və elmi müəssisələrlə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyi,
kitabxana ətrafında ölkənin və onun regionlarının tarixinin və mədəniyyətinin, adət-ənənəsinin
öyrənilməsi və tanıdılması qayğısına qalan oxucu kütləsinin formalaşmasını zəruri sayır.
Prezident Kitabxanasında Azərbaycanın Bakı, Gəncə və digər şəhərlərin tarixi üzrə, təbii
resursları və ekologiyası, mədəniyyəti və adət-ənənələri üzrə materiallar seçilərək qəzet və jurnal
məqalələrinin diyarşünaslıq kartotekası yaradlımışdır.
Ölkəşünaslıq və diyarşünslıq – bu son dərəcə böyük əmək, zaman və enerji tələb edən bir
işdir. Diyarşünaslıq mövzusuna maraq həmişə olacaqdır. Axı insan təkçə çörək yeməklə yaşaya
blməz. O həm də, adət-ənənələrin qırılmaz telləri ilə, əcdadlarının qoyduqları irs və yaddaşı ilə
də yaşayır.
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