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DİQQƏT 

 
Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və 

əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı 

olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə 

də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu 

qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar 

üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsinə şamil olunmur. 
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İradə Əliyeva. “Azərbaycanda ekoloji problemlərin 

biblioqrafık informasiya tərəfləri”. Elmi məqalələr toplusu. 

Azərbaycan, ingilis, türk və rus dillərində. Bakı. YYSQ - 2014 

 

İradə Əliyeva (Əlili) Respublika  Elmi Tibb  

Kitabxanasının  əməkdaşı, BDU-nun  kitabxanaçılıq-

informasiya  fakültəsində  müəllimə, “Savalan” və “Günəş” 

kimi  mətbu orqanlarında  məqalələr müəllifi. 20  ilə yaxındır  

jurnalistlik fəaliyyəti var, ictima mühitdə fəalldır, Tv  

məkanlarına ekspert kimi dəvət olunur, müxtəlif elmi 

konfranslarda  iştirak edir. Elmi  mövzusu "Müasir  dövr 

Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafık informasiya  

təminatı"dır. 

"Mənim sevgi dünyam", "Dünya sevənlərindır" şeir 

kitabları  və "Qarabağın Tutusu" adlı hərbi-vətənpərvərlik 

mövzusunda  kitabı  işıq üzü görüb. Bu il Türkiyədə "Mənim 

sevgi dünyam” adlı şeir kitabı, eləcə də müxtəlif elmi 

məqalələri türkcə tərcümə  edilib, qardaş ölkənin oxucularının 

müzakirəsinə verilib. 20-dən çox  elmi məqalə və tezis 

müəllifidir. 
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KİTABXANALARDA EKOLOJİ ƏDƏBİYYATIN  

MÖVCUD VƏZİYYƏTİ 

 

Qloballaşma və mədəni inteqrasiya proseslərinin geniş 

vüsət aldığı müasir dövrdə təbiətin və ətraf mühitin 

mühafizəsi, milli mədəniyyətlərin qorunub inkişaf etdirilməsi 

həmişəkindən daha çox diqqət və qayğı tələb edir. “Çünki 

mürəkkəb və heç də birmənalı qiymətləndirilməyən 

qloballaşma prosesinin təzahürləri və perspektivləri mədəni 

dünyanı düşündürür. Bu prosesdə beynəlxalq hüquq 

prinsipləri və normalarının aliliyi, dəyişikliklərin təkamül 

xarakteri, qarşılıqlı etimad və ümumbəşəri dəyərlərə sədaqətlə 

yanaşı, hər bir ölkənin səciyyəvi milli cəhətlərinin də nəzərə 

alınmasını sivilizasiyanın müasir səviyyəsi tələb edir” (8, s. 

185). Başqa sözlə, qloballaşma mahiyyət etibarilə dövlətlərin 

sabit inkişafının, bütövlüyünün və idarəetmə sistemlərinin 

stabilləşməsinin təmin olunmasına, mədəni-iqtisadi 

münasibətlərdə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasına, xalqların 

rifah halının yüksəldilməsinə xidmət etməlidir.  

Təbii ki, qloballaşmanın bir çox ölkələr, ümumilikdə isə 

bəşəriyyət üçün yaratdığı ekoloji problemlər mədəniyyət 

işçilərini də narahat edir və həmin problemlərin doğurduğu 
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mənfi təzahürlər təbiətdə, cəmiyyət həyatında, 

mədəniyyətimizin bütün sahələrində aşkar müşahidə 

edilməkdədir. Bu mənada texnoloji inkişafın, elmi-texniki 

tərəqqinin yaratdığı ekoloji problemlər elmi müzakirələrin, 

ekoloji layihə və diskussiyaların, sosioloji tədqiqatların və 

ekoloji aspektli araşdırmaların predmeti kimi diqqət 

mərkəzindədir. 

Məhz bu səbəbdən, belə bir qlobal xarakterli elmi 

məsələ – ekoloji təhlükəsizlik problemi bütün sahə 

mütəxəssislərini narahat etdiyi kimi, kitabxana işçilərini və bu 

sahədə çalışan tədqiqatçıları da maraqlandırır. Bu baxımdan 

ekoloji təhlükəsizlik problemi kitabxana işçiləri və müvafiq 

sahə araşdırıcıları qarşısında çox böyük həyati əhəmiyyət kəsb 

edən yeni bir vəzifə – informasiya xidmətinin təşkili vəzifəsi 

qoymuşdur. Cəmiyyətin iqtisadı, sosial, siyasi və mədəni 

həyatına çox ciddi təsir göstərən informasiya xidməti ənənəvi 

kitabxana xidməti ilə müqayisədə oxucu tələbatının daha 

dolğun və operativ ödənilməsi baxımından fərqlənən xidmət 

növüdür. Məhz bu informasiya xidmətinin ödənilməsində çap 

axınının və çap məmulatının dolğun şəkildə mövcudluğunun 

böyük əhəmiyyəti vardır. Onu da qeyd edək ki, respublika-

mızda mütəxəssislərin kitabxana-biblioqrafik təminatı 

məsələsi tarixən ölkəmizdə bu sahənin təşkili, sahəvi-inzibati 
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prinsipdə qurulmuşdur. Yəni, ölkədə ictimai fəaliyyətin ayrı-

ayrı sahələrini idarə edən sahəvi nazirliklər var. Həmin 

nazirliklər öz səlahiyyətlərinə, fəaliyyət istiqamətlərinə aid 

işlərlə yanaşı, bu sahənin mütəxəssislərinin kitabxana-

biblioqrafik və elmi informasiya fəaliyyətini də təşkil edirlər.  

Ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə dövlət siyasəti 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. 

Dünyanın qlobal ekoloji problemləri bu gün bəşəriyyəti 

narahat edən, elmi fikri məşğul edən məsələlərdən biridir. Bu 

sahə üzrə çap məhsulatının vəziyyəti və kitabxanalarda 

yerləşdirilməsi öndə duran məsələlərdəndir. Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyinin Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı Kitabxanası 

kitabxana-biblioqrafik və elmi informasiya təminatını həyata 

keçirir. Bu kitabxananın fonduna nəzər salmaqla ekologiyaya 

aid ədəbiyyatın ümumi mənzərəsini təhlil edək (3, s. 7-8).  

Hal-hazırda Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı 

Kitabxanasının fondu 370372 nüsxə təşkil edir. Bunlardan 

165147 nüsxəsi kitab, 180698 nüsxəsi dövri və davam edən 

nəşirlərdir. Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı Kitabxanasının 

fondunun tərkibində ətraf təbii mühitin mühafizəsi, ekologiya 

üzrə kitablar, onların dillər üzrə bölgüsü barədə statistik 

məlumat aşağıdakı kimidir:  
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Azərbaycan dilində 36856, rus dilində 303977, ingilis 

dilində 5012 (6, s. 1).  

Azərbaycan dilində ekoloji ədəbiyyatın sayı Azərbaycan 

dilində 200, rus dilində 500, digər dillərdə 15 addadır.. 

Azərbaycan dilində fonda daxil olan 14 adda dövri və ardı 

davam edən nəşirlərdən 2-si rus dilində, 28 adda dövrü 

nəşirlərdən 6-sı ingilis dilində, digər dillərdə 46 nəşirdən 9-zu 

ekologiyaya aid çap məsulatıdır. 2012-ci ildə kitabxanaya 

1387 adda kitab daxil olmuşdur. Daxil olan 1387 nüsxədən 

ibarərt olan kitabların 150 nüsxəsi ekoloji ədəbiyyatdır.  

 Ekologiya və Tibbi Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit 

və Təbii Sərvətlər üzrə Dövlət İnformasiya-Arxiv Fondunun 

Elmi-Texniki Kitabxanasının fondunun ümumi mənzərəsinə 

diqqət yetirək. Ümumi fond 12765-dir. 24074 nüsxədən ibarət 

olan fondun 16729 nüsxəsi kitab, 4691 nüsxəsi dövrü və ardı 

davam edən nəşrlər, 2002 nüsxəsi isə xəritələrdir. 2012-ci il 

illik hesabatının nəticələrinə görə kitabxanaya 33 adda 100 

nüsxə çap məhsulatı daxil olmuşdur. Onlardan 24 adda 37 

nüsxə kitab, 9 adda 37 nüsxə jurnal, 13 adda qəzet daxil 

olmuşdur. Ümumiyyətlə, kitabxanada ekologiyaya aid 

Azərbaycan dilində 60 adda, rus dilində isə 242 adda 

ədəbiyyat vardır (2, s. 1).  
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Səhiyyə Nazirliyinin Dövlət Elmi Tibb Kitabxanasının 

2012-ci il üçün illik hesabatını nəzərdən keçirək: 

2012-ci ilin göstəricisinə görə fondun ümumi sayı 

480309 nüsxədir. Jurnal 132854, elmi əsərlər və avtoreferat 

25891, kitablar rus dilində 4720074, Azərbaycan dilində isə 

5688-dir. CD-DVD 40 ədəddir. 2012-ci ildə kitabxanaya 

Azərbaycan dilində 111 adda, rus dilin də isə 455 adda kitab 

daxil olmuşdur. Kitabxanaya daxil olan jurnallardan 

ekologiyaya aid olanlar: 10 adda Azərbaycan dilində, 5 adda 

isə rus dilində. Ekologiyaya aid kitabların fond tərkibi: 

azərbaycanca 61 adda, rus dilində 700 adda (7, s. 2).  

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının 

məlumat axtarışı sisteminə diqqət yetirdikdə ekologiyaya aid 

ədəbiyyatların təbiət elmlərinin daxilində yerləşməsi aydın 

oldu. Bu kitabxananın fondu 4.545478 nüsxədən ibarətdir. 

Ümumi fondda təbiət elmləri isə 540728 nüsxə təşkil edir. 

Təbiət elmlərinə dair Azərbaycan dilində olan ədəbiyyat 

585599 nüsxədir və bunun yalnız 260 adda Azərbaycan 

dilində  olan ekoloji ədəbiyyatdan ibarətdir. Rus  dilində isə  

bu  rəqəm  təxmini 1300 addadır. 

Milli Elmlər Akademiyasının Elmi Kitabxanasının 

fonduna nəzər salaq: 2011-ci ilin illik hesabatına görə fondun 
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ümumi sayı 2227213 nüsxədir. 2011-ci il üçün kitabxanaya 

daxil olan kitabların ümumi sayı 13708 nüsxədir. O cümlədən: 

1. Xüsusi növ ədəbiyyat 181177 nüsxə 

2. Dövrü mətbuat-jurnallar 809704 nüsxə 

3. Qəzet 3441 ad nüsxə ( yəni adda ) 

4. Mikro formalar, mikrofilmlər 5749 nüsxə 

5. İctimai elmlər 47164 nüsxə 

6. Təbiət elmləri 813273 nüsxə 

7. Fizika, riyaziyyat elmləri 246262 nüsxə 

8. Kimya elmləri 250553 nüsxə 

9. Gealogiya-coğrafiya elmləri 191757 nüsxə 

10. Biologiya elmləri 124701 nüsxə 

11. Texniki elmlər 362156 nüsxə 

12. Kənd təsərrüfatı 134298 nüsxə 

13. Tibb elmləri 108197 nüsxə 

14. Bədii ədəbiyyat 326810 nüsxə 

15. İncəsənət 142295 nüsxə 

16. Kitabxana biblioqrafiya 91053 nüsxə 

17. Ensiklopediya, məlumat kitabları 5269 nüsxə 

18. Filologiya 196699 nüsxə (5, s.2-3). 

Milli Elmlər Akademiyasının Elmi Kitabxanasının 

kataloq sistemində araşdırma apararkən aydın oldu ki, təbiət 

elmləri, tibb elmləri, kimya elmləri, geologiya-coğrafiya 
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elmləri, biologiya elmləri, texniki elmlər, kənd təsərrüfatı 

bölmələrində ekologiyanın müxtəlif sahələrini əhatə edən 

ədəbiyyatlar çoxluq təşkil edir.  

Bu kitabxanada ekologiyaya dair ədəbiyyat axtarışı 

zamanı Azərbaycan dilində 500 addan çox kitab qeydə 

alınmışdır. Rus  dilində isə 2000 adda. Ümumiyyətlə, 

ekologiyaya dair ədəbiyyatın çoxsaylı olduğu kitabxanalar 

içərisində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi 

Elmi Kitabxanasının fondu öz zənginliyi ilə fərqlənir (4, s. 2). 

Azərbaycanın müxtəlif kitabxanalarında ekologiyaya 

dair ədəbiyyatın kifayət qədər olmasına baxmayaraq hələ 

irəlidə görüləcək bir çox işlər vardır. Belə ki, son illər ekoloji 

problemlərin həlli üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

tərəfindən Davamlı İnkişaf Konsepsiyası irəli sürülmüş və bu 

konsepsiya beynəlxalq və milli qurumlar vasitəsilə həyata 

keçirilir. Bu konsepsiya “Gələcəksiz inkişafın” qarşısını 

almağa, ətraf mühiti, biomüxtəlifliyi, insanların sağlamlığını 

və uzunömürlülüyünü qorumağa yönəlmişdir. Aydındır ki, hər 

hansı istehsal layihəsini həyata keçirərkən, başqa sahələrdə 

fəaliyyət göstərərkən bu və ya digər dərəcədə xarici mühitə 

təsir edirlər. Lakin Davamlı İnkişaf Konsepsiya bu layihələrin 

həyata keçirilməsində elə texnologiyaların, avadanlıq və 

cihazların istifadəsini nəzərdə tutur ki, onların ətraf mühitə 
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təsiri minimuma endirilsin və təbii ehtiyatların istifadəsini 

optimal şəkildə təşkil etməklə gələcək nəsillərin xammaldan 

istifadə imkanlarını məhdudlaşdırmasın (1, s. 116). 

Təbii ki, qlobal ekoloji problemlərin araşdırılıb 

öyrənilməsi və həlli yollarının tapılması istiqamətində elmi 

mütəxəssislərin, tədqiqatçıları öhdəsinə böyük məsuliyyət 

düşür. Onların elmi informasiya ilə təmin olunmasında da, heç 

şübhəsiz, kitabxana işçilərinin, bu sahədə çalışan 

araşdırıcıların rolu böyükdür. Çünki biblioqrafik göstəricilər 

hazırlanmadan mütəxəssislərin lazımi ədəbiyyatlarla sistemli 

təminatı mümkün olmaz. Lakin ekoloji ədəbiyyat baxımından 

belə bir informasiya bolluğu problemin müxtəlif mənbələrdən 

toplanması və analiz edilərək sistemləşdirilməsi üçün geniş 

imkanlar yaradırsa, digər tərəfdən tədqiqatçılar qarşısında 

yeni-yeni vəzifələr qoyur. Bu baxımdan kitabxanalarda 

ekoloji ədəbiyyatın mövcud vəziyyətinin öyrənilməsi də 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, biz bu yazımızda mövzu ilə 

bağlı yalnız dörd kitabxananın statistik məlumatlarını ümumi 

şəkildə təqdim etməyə çalışdıq. 
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Ирада Алиева 

 

Современное состояние экологической литературы в 

библиотеках 

 

Резюме 

 

В статье говорится о глобальных проблемах 

современного периода, в том числе и об экологических 

проблемах. Подчеркивается важность изучения 

экологических проблем, созданных глобализацией. 

Подчеркивается, что проблема экологической 

безопасности ставит определенные задачи перед работ-

никами библиотеки. В этом плане особо привлекает 

внимание работы информационной службы. В работе 

использованы последние статистические сведения. 

Ключевые слова: глобализация, экологическая 

проблема, библиотека, издательские продукции, каталог. 
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İrada Aliyeva 

 

Existing situation of the ecological literature in libraries 

 

Summary  

 

With is dealt in the article from global problems of the 

modern time including ecological problems. Investigation of 

the ecological problems created for mankind of the 

globalizing is emphasized the necessity. It is informed that 

problem of ecological safety puts definite duties in front of 

library workers. Attention of duty of forming of the 

information service first of all involves for in this row. Inthe 

article from recent statistical information. 

Key words: globalizing, ecological problem, library, 

gallop production, catalogue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

               İ.Əliyeva. “Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafık informasiya tərəfləri” 

18 18 18 

 

Respublika Elmi Tibb kitabxanasında tibbi ekoloji 

ədəbiyyatın qısa biblioqrafik siyahisi 

 

           İnsan fəaliyyət sahələrinin ixtisaslaşması,  onların 

sənəd-informasiya və biblioqrafik təminatının da 

ixtisaslaşmasına səbəb olur. Müasir biblioqrafiyaş-ünaslıqda 

bu sahələrin yaranması və genişlənməsi elmin, istehsalatın 

inkişafının qanunauyğun təzahürü kimi qəbul olunur. Belə bir 

yanaşma tərzi, ətraf mühitlə bağlı məsələlərə verilən xüsusi 

əhəmiyyət  müasir Azərbaycana da xasdır. Ölkəmiz öz dövlət 

müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra bu məsələ həmişə 

ali hakimiyyət orqanlarının diqqət və qayğısı ilə əhatə 

edilmişdir. Müstəqillik illərində bu məsələlərlə bağlı bir çox 

qanun qəbul edilmişdir ki, bunlardan xüsusilə 1999-cu il 4 

iyul tarixində qəbul edilmiş “Heyvanlar aləmi haqqında” yenə 

həmin il 8 iyun tarixində qəbul edilmiş “Ətraf mühitin 

mühafizəsi haqqında”,  “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” və 

onlarla digər qanunu misal göstərmək olar(3,2,1). Bu 

məsələlərə ölkə başçısı da xüsusi diqqət yetirir. Məsələn, 

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 

2010-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2011-ci 

ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasdakı nitqində 
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Prezidentimiz ekoloji problemlərdən bəhs edərkən bir daha 

ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını ölkəmizin uğurlu 

inkişafı üçün, əhalinin sağlamlığı üçün çox böyük 

əhəmiyyətini vurğulamışdır. (4, S.2.) Son 20 il ərzində 

ölkəmizdə ətraf mühitlə bağlı Qanun və yüzlərlə  normativ-

hüquqi sənəd qəbul edilmişdir. 

XIX sonunda Yer üzərində əhalinin sayının 

əhəmiyyətli səviyyəyə çatması, bəşəriyyətin texniki 

imkanlarının artması, təbiətə göstərilən təsirin miqyasının 

genişlənməsi  ətraf mühitə neqativ təsirinin təhlükə doğuracaq 

səviyyəyə çatmasına səbəb oldu ki, bu da öz növbəsində 

həmin problemin elmi cəhətdən öyrənilməsini zəruri etdi. 

Ekologiya elmi məhz belə yarandı. 

 Ekologiya insanı əhatə edən ətraf  təbii mühitin 

mövcudluğunun və inkişafının qanunauyğunluqlarını, bu 

sahədə baş verən prosesləri öyrənən elm sahəsidir. Ekologiya 

elmi ayrılmaz olaraq insanın ətraf mühitin qorunması üzrə 

fəaliyyət sahəsilə əlaqədardır. Buna görə də ekologiyadan 

bəhs edərkən ətraf mühitin mühafizəsi üzrə praktiki fəaliyyət 

də mütləq nəzərə alınmalıdır. 

Uzun müddət ərzində insanlar ətaf təbii mühitlə 

düşməncəsinə davranmağa vərdiş etmişdilər. Hətta belə 

ifadələrə tez-tez rast gəlinirdi ki, “insan təbiəti ram edir”, 
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“insan dağları yerindən oynadır”,  “insan çayların axarını 

dəyişir” və s. Lakin insanlar bir də aşkar etdilər ki, onların 

fəaliyyəti nəticəsində Şimali Afrikadakı  meşələrin, 

çəmənlərin, otlaqların yerini Böyük Səhra tutub, Aral dənizi 

quruyub məhv olub, yüzlərlə su hövzəsi  minlərlə quş, 

heyvan, balıq, bitki növlərinin nəsli kəsilib, meşələrin 

qırılması nəticəsində torpaqlar eroziyaya uğrayıb, suvarmanın 

düzgün aparılmaması nəticəsində milyonlarla hektar münbit 

torpaqlar şoranlaşıb və s.  Bundan əlavə, müxtəlif istehsalat 

prosesləri nəticəsində əmələ gələn çirkab sular, çayların  

çirkləndirdiyi kənd təsərrüfatı  torpaqlarının korlanmasına 

səbəb olmuşdu.   

Sənayeləşmənın ilk dövründə ətraf mühitin 

çirklənməsi o qədərdə nəzərə çarpmırdısa,  bəşəriyyətin maddi 

tələbatının yüksəlməsi sənayenin,   nəqliyyatın, kənd 

təsərrüfatının genişlənməsı ətraf mühitə insanın göstərdiyi 

təsirin elə bir səviyyəyə çatmasına səbəb oldu ki, artıq həmin 

çirklənmələr təbii özünütəmizləmə prosesləri  nəticəsində 

neytrallaşmırdı. Bu isə son nəticədə Yer üzərində yaşayan 

bütün canlıların və eləcə də insanların həyatına təhlükə 

yaradırdı. Bu səbəbdən insanlar belə bir vəziyyətin aradan 

qaldırılması  zərurətini dərk etməyə başladılar. Xüsusən,  XİX 

əsrin sonu- XX əsrin ortalarından isə dünyanın  əksər 
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ölkələrin və eləcə də, beynəlxalq səviyyədə ətraf mühitin 

mühafizəsinin zəruriliyi  bir aksiom kimi qəbul edilməyə 

başlandı.  Həmin fəaliyyətin nəzəri əsaslarını əhatə edən 

ekologiya elminin formalaşması baş verdi. Bu baxımdan 

atmosferin, torpağın mühafizəsi kimi sahələri fərqləndirmək 

olar. Həmin fəaliyyət əsasən müxtəlif sənaye müəssisələri, 

kənd təsərrüfatı  ilə məşğul olan qurumlar, nəqliyyat və 

energetika müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir. Bütün bu 

fəaliyyət sahələrinin ətraf mühitin qorunması sahəsində işləri 

xüsusi səlahiyyətli dövlət qurumları tərəfindən əlaqələndirilir. 

Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində praktik fəaliyyətin 

nəzəri əsasları ekologiya elmi tərəfindən öyrənilir. Əsrimizin 

50-ci illərindən etibarən daha böyük sürətlə inkişaf edən bu 

elm artiq çox geniş tədqiqatları ilə insanın ətraf mühitin 

mühafizəsi sahəsində fəaliyyətinə yardım edən mühüm elm 

sahəsinə çevrilmişdir. Ekologiya elminin spesifik  

xassələrində  biri onun fəaliyyət göstərməsi üçün böyük 

miqdarda faktoqrafik informasiyaya ehtiyacın olmasıdır. Bir 

qayda olaraq belə informasiya sənədli formada tərtib edilir və 

tələbatçılara çatdırılır. Bu səbəbdən də, həmin sahə üzrə 

tədqiqatlarda sənəd informasiya təminatının təşkilinə böyük 

diqqət yetirilir. Bu fəaliyyət sahələrinin uğurla həyata 

keçirilməsi üçün bu sahənin ilkin sənədlərlə və həmin 
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sənədləri özündə əks etdirən biblioqrafik informasiya ilə 

təmin edilməsi zəruridir.   

Ekologiya elminin sənəd-informasiya təminatı 

prosesləri ildən- ilə sürətlənir. Eyni zamanda bu sahədə tələb 

olunan informasiyanın həcmi artır və informasiya təminatında 

daha yüksək operativlik tələb olunur. Ekologiya və ətraf 

mühitin mühafizəsi sahəsində informasiya təminatının 

əhəmiyyətini bu sahənin mütəxəssisləri də təsdiqləyir və buna 

xüsusi diqqət yetirirlər. (5.s.24) 

Bütün bu amillər ekologiya üzrə sənəd-informasiya 

təminatının, eləcə də biblioqrafik təminatın  

qanunauyğunluqlarının öyrənilməsini tələb edir.  

Ekoloji biblioqrafiya biblioqrafik elmlər kompleksində 

baş verən şaxələnmə, diferensiasiya prosesinin nəticəsində 

meydana gəlmişdir. Ekoloji biblioqrafiya ilk növbədə Ümumi 

biblioqrafiyaşünaslığın nəzəri bazasında yaranaraq inkişaf 

etmişdir. Bununla yanaşı, ekoloji biblioqrafiya ona nisbətən 

daha erkən zamanlarda formalaşmış təbiət elmlərinin 

biblioqrafiyası, texnikanın biblioqrafiyası, kənd təsərrüfatınıın 

biblioqrafiyası, tibb və səhiyyənin biblioqrafiyası ilə sıx 

əlaqələrə malikdir.  

Ekoloji biblioqrafiyanın əsas vəzifəsi həm ətraf 

mühitin mühafizəsi üzrə fəaliyyətin,  həm də ekologiya 
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elminin sənəd və biblioqrafik informasiya tələbatının, sənəd 

axını və kütləsinin ətraflı öyrənilməsindən,  mövcud 

vəziyyətin qiymətləndirinməsindən, lazımi tövsiyələrin 

hazırlanmasından, bu sahə üzrə proqnozların verilməsindən 

ibarətdir. 

Onuda  qeyd  etmək lazımdır  ki, Ekoloji  

biblioqrafiyanın mühüm sahəsindən  biri tibbi ekologiyadır. 

Bu tibbi ekologiyaya aid informasiyanın  o  cümlədən, çap 

məsulatını; kitablar, jurnallar ,manaqrafiyalar ,biblioqrafik 

arayışlar,  göstəricilər  və s. Informasiya  müəssisələri 

tərəfindən təbliğatı cəmiyyətin tibbbi ekoloji maariflənməsinə 

və tibbi etikanın formalaşmasına böyük təsiri  var. Bu 

yönümdə fəaliyyət göstərən qurumlardan  biri də 

kitabxanalardır. Müasir  dövrdə kitabxanalar cəmiyyətdə    

elm, texnika və s. genişlənən və dərinləşən informasiya 

prosesləri ilə əlaqədar daha mürəkkəb şəkil almış, daha çətin 

vəzifələri yerinə yetirməyə başlamışdır.(  6.s10)  Məhz , bu  

baxımdan  Respublika  Dövlət ElmiTibb Kitabxanasının 

fəaliyyəti təqdirə layiqdir.  Əsası 1939-cu ildən qoyulmuş  bu 

kitabxana səhiyyə orqanlarının, elmi-tədqiqat və müalicə 

profilaktika müəssisələrinin xalqın sağlamlığı poblemlərini, 

sosial-gigiyena və səhiyyənin təşkili , sanitar- epidemioloji və 

səhiyyənin, tibb elminin digər problemləri ilə məşğul olan 
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alim və mütəxəssisləri kitabxana-biblioqrafiya və informasiya 

xidməti ilə vaxtında təmin edib , sahəvi depozitar   fondunu və 

tibb elminin aktual problemləri üzrə vahid sorğu-məlumat 

fondlarını təşkil etmişdir.Respublikada ekoloji ədəbiyyatın o  

cümlədən tibbi ekoloji informasıyanın tələbatçılara 

çatdırılmasında Elmi Tibb kitabxanasının rolu böyükdür.  

Kitabxana fondunda manaqrafiyalar ,elmi məqalələr , toplular, 

dərsliklər , avtorefaratlar, broşurlar, instruktiv-metodiki 

materiallar və  s.tibbi ekoloji ədəbiyyat öz əksini tapır. 

2010 –cu il” Ekologiya ili” olduğu üçün kitabxananın 

iş fəaliyyətində bu özünü göstərmişdir.İl boyunca bu qlobal 

mövzu üzrə sərgilər və kitabxana plakatları, oxucu 

konfransları ,biblioqrafik arayışlar hazırlanır eko tələbatçıların 

və  oxucuların istifadəsinə verilmişdir.(7.s.5) Kitabxananın 

fondunda əks olunan tibbi ekolojı ədəbiyyatın qısa 

biblioqrafik siyahısı aşağıdakılardır: 

1.Quliyev A.C.Bakı  şəhəri  atmosfer havası yonal 

çirklənməsinin xüsusiyyyətləri // Azərbaycan tibb jurnalı. -

1990. - 6. s-73-75. 

2.Yod çatışmazlıqının Azərbaycanda vəziyyəti və 

onunla mübarizə tədbirləri./R.H.Hüseynov və 

basq.//Azərbaycan tibb jurnalı.-2006.- 1.-s.125-126. 
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3.Meybəliyev M.T.Azərbaycanının iri sənaye   

sənədlərində sano-ekoloji monitorinqin təşkilinə 

dair//Azərbaycan Tibb jurnalı.-2007. -2 .s.-169-172. 

4.Məmmədov Q.S.,Xəlilov M.Y.  Ekologiya ətraf 

mühit və insan:Ali məktəblər üçün dərslik. B.: Elm, 2006- 608 

s. 

5.Səmədov Ş.X. Bərk Neft tullantılarının ekosistemə 

təsirinin gigiyenik xüsusiyyəti// Sağlamliq. -2005.- 4.-s.136-

137. 

5.Mikayılova h.A.,Vəliyev H.M.  Avtomobil  

nəqliyyatı hərəkətinin intensivliyi parametrlərinə görə havanın 

dəm qazı ilə çirklənməsinin hesablanması metodunun işlənib 

hazırlanması//Azərbaycan tibb jurnalı .-1993.- 5.-6.- s.73-75. 

6.Hüseynov T.M.,Yəhyayev F.R. ,Quliyeva R.T.  

Ətraf  mühitin  əlverişsiz faktoru  əleyhinə  selenin  protetor 

təsiri//Reproduktiv sağlamliq və  rezinalogiya.-2005.-3.-s.48-

53. 

7.Maksimov M.T.,Ocaqov H.O. Radioaktiv çirklənmə 

və onların ölçülməsi.Tədris vəsaiti. Bakı.: Azərnəşir,1989.-

178 s. 

8.Neft sənayesi müəssisələrində ətraf mühitin  

mühafizəsi və əmək gigiyenası sahəsində sənədlərin 

məcmuəsi.-B.-1999.- 178 s. 
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9.Ələkbərov İ.,Axundov R. Zərərli  kimyəvi maddələr 

haqqında nəyi  bilmək lazımdır.-B.: Gənclik, 1976-200 s. 

10.Ağayev M.M. Ekoloji gərgin şəraitdə işləyən 

xəstələrdə miokard infarktının erkən dövründə nekroz sahəsi, 

xəstəliyin  klinik gedişi və korreksiyası//Azərbaycan 

təbabətinin müasir nəaliyyətləri. 2006.- 1 . s.46-50. 

11.Məmmədov Q.Ş.,Xəlilov M .Y. Ekologiya , ətraf 

mühit və insan : dərslik.-Bakı : Elm ,2006.-142 s. 

12.Reproduktiv sağlamliq ailə planlaşdırılması üzrə 

klinik protokollar .-Bakı,2009 -142 s. 

13.Əhalinin  sağlamlığının qorunması haqqında 

Azərbaycan Respublikasının  Qanunu .B.,1997 -31 s. 

Yekun olaraq söyləmək mümkündür ki,  müasir 

dövrdə ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya elminin 

biblioqrafik  informasiya  təminatı məsələləri gündən-günə 

daha yüksək aktuallıq kəsb etməkdədir. Bunun məntiqi 

nəticəsi kimi, ekoloji biblioqrafiyanın biblioqrafiyaşünaslığın 

müstəqil bir sahəsi kimi formalaşması prosesi davam 

etməkdədir. Bu mənada ekoloji biblioqrafiyanın nəzəri və 

metodiki məsələləri daha dərindən işlənməli və geniş 

müzakirə obyekti olmalıdır. 
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EKOLOJİ BIBLIOQRAFIYANIN BƏZİ 

NƏZƏRİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 

           İnsan fəaliyyət sahələrinin ixtisaslaşması,  onların 

sənəd-informasiya və biblioqrafik təminatının da 

ixtisaslaşmasına səbəb olur. Müasir biblioqrafiyaş-ünaslıqda 

bu sahələrin yaranması və genişlənməsi elmin, istehsalatın 

inkişafının qanunauyğun təzahürü kimi qəbul olunur. Belə bir 

yanaşma tərzi, ətraf mühitlə bağlı məsələlərə verilən xüsusi 

əhəmiyyət  müasir Azərbaycana da xasdır. Ölkəmiz öz dövlət 

müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra bu məsələ həmişə 

ali hakimiyyət orqanlarının diqqət və qayğısı ilə əhatə 

edilmişdir. Müstəqillik illərində bu məsələlərlə bağlı bir çox 

qanun qəbul edilmişdir ki, bunlardan xüsusilə 1999-cu il 4 

iyul tarixində qəbul edilmiş “Heyvanlar aləmi haqqında” yenə 

həmin il 8 iyun tarixində qəbul edilmiş “Ətraf mühitin 

mühafizəsi haqqında”,  “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında” və 

onlarla digər qanunu misal göstərmək olar(3,2,1). Bu 

məsələlərə ölkə başçısı da xüsusi diqqət yetirir. Məsələn, 

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 

2010-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2011-ci 

ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasdakı nitqində 
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Prezidentimiz ekoloji problemlərdən bəhs edərkən bir daha 

ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını ölkəmizin uğurlu 

inkişafı üçün, əhalinin sağlamlığı üçün çox böyük 

əhəmiyyətini vurğulamışdır. (4, S.2.) Son 20 il ərzində 

ölkəmizdə ətraf mühitlə bağlı Qanun və yüzlərlə  normativ-

hüquqi sənəd qəbul edilmişdir. 

Ən qədim zamanlardan insanları onların ətraf mühitə 

təsiri məsələsi düşündürürdü. Lakin o zaman bəşəriyyətin 

texniki imkanlarının zəifliyi, eləcə də ümumiyyətlə  Yer 

üzərində əhalinin sayının az olması üzündən  bəşəriyyətin  

təbiətə göstərdiyi təsirin kiçik olması insanlara təbiətə olan 

neqativ təsirinə  o qədərdə diqqət yetirməmələrinə səbəb 

olmuşdu. Lakin XIX sonunda Yer üzərində əhalinin sayının 

əhəmiyyətli səviyyəyə çatması, bəşəriyyətin texniki 

imkanlarının artması, təbiətə göstərilən təsirin miqyasının 

genişlənməsi  ətraf mühitə neqativ təsirinin təhlükə doğuracaq 

səviyyəyə çatmasına səbəb oldu ki, bu da öz növbəsində 

həmin problemin elmi cəhətdən öyrənilməsini zəruri etdi. 

Ekologiya elmi məhz belə yarandı. 

 Ekologiya insanı əhatə edən ətraf  təbii mühitin 

mövcudluğunun və inkişafının qanunauyğunluqlarını, bu 

sahədə baş verən prosesləri öyrənən elm sahəsidir. Ekologiya 

elmi ayrılmaz olaraq insanın ətraf mühitin qorunması üzrə 
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fəaliyyət sahəsilə əlaqədardır. Buna görə də ekologiyadan 

bəhs edərkən ətraf mühitin mühafizəsi üzrə praktiki fəaliyyət 

də mütləq nəzərə alınmalıdır. 

  Ekologiya  özünün nəzəri əsası  kimi bir sıra mühüm 

təbiət elmlərinə isnad edir. Bu elmləri ilk növbədə bioloji 

elmlər kompleksinə daxilm olan elm sahələr(botanika, 

zoologiya, mikrobiologiya, və s.), Yer haqqında elmlər 

kompleksinə aid olan geologiya, coğrafiya,  kimya və s. 

aiddir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ekologiya 

elmi bir çox elm sahələri ilə əlaqədar olasa da ilk növbədə 

təbiət elmlərinin bazasında inkişaf etmişdir. 

Uzun müddət ərzində insanlar ətaf təbii mühitlə 

düşməncəsinə davranmağa vərdiş etmişdilər. Hətta belə 

ifadələrə tez-tez rast gəlinirdi ki, “insan təbiəti ram edir”, 

“insan dağları yerindən oynadır”,  “insan çayların axarını 

dəyişir” və s. Lakin insanlar bir də aşkar etdilər ki, onların 

fəaliyyəti nəticəsində Şimali Afrikadakı  meşələrin, 

çəmənlərin, otlaqların yerini Böyük Səhra tutuB, Aral dənizi 

quruyub məhv olub, yüzlərlə su hövzəsi  minlərlə quş, 

heyvan, balıq, bitki növlərinin nəsli kəsilib, meşələrin 

qırılması nəticəsində torpaqlar eroziyaya uğrayıb, suvarmanın 

düzgün aparılmaması nəticəsində milyonlarla hektar münbit 

torpaqlar şoranlaşıb və s.  Bundan əlavə, müxtəlif istehsalat 
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prosesləri nəticəsində əmələ gələn çirkab sular, çayların  

çirkləndirdiyi kənd təsərrüfatı  torpaqlarının korlanmasına 

səbəb olmuşdu.   

Sənayeləşmənın ilk dövründə ətraf mühitin 

çirklənməsi o qədərdə nəzərə çarpmırdısa,  bəşəriyyətin maddi 

tələbatının yüksəlməsi sənayenin,   nəqliyyatın, kənd 

təsərrüfatının genişlənməsı ətraf mühitə insanın göstərdiyi 

təsirin elə bir səviyyəyə çatmasına səbəb oldu ki, artıq həmin 

çirklənmələr təbii özünütəmizləmə prosesləri  nəticəsində 

neytrallaşmırdı. Bu isə son nəticədə Yer üzərində yaşayan 

bütün canlıların və eləcə də insanların həyatına təhlükə 

yaradırdı. Bu səbəbdən insanlar belə bir vəziyyətin aradan 

qaldırılması  zərurətini dərk etməyə başladılar. Xüsusən,  XİX 

əsrin sonu- XX əsrin ortalarından isə dünyanın  əksər 

ölkələrin və eləcə də, beynəlxalq səviyyədə ətraf mühitin 

mühafizəsinin zəruriliyi  bir aksiom kimi qəbul edilməyə 

başlandı.  Həmin fəaliyyətin nəzəri əsaslarını əhatə edən 

ekologiya elminin formalaşması baş verdi. Bu baxımdan 

atmosferin, torpağın mühafizəsi kimi sahələri fərqləndirmək 

olar. Həmin fəaliyyət əsasən müxtəlif sənaye müəssisələri, 

kənd təsərrüfatı  ilə məşğul olan qurumlar, nəqliyyat və 

energetika müəssisələri tərəfindən həyata keçirilir. Bütün bu 
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fəaliyyət sahələrinin ətraf mühitin qorunması sahəsində işləri 

xüsusi səlahiyyətli dövlət qurumları tərəfindən əlaqələndirilir. 

Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində praktik fəaliyyətin 

nəzəri əsasları ekologiya elmi tərəfindən öyrənilir. Əsrimizin 

50-ci illərindən etibarən daha böyük sürətlə inkişaf edən bu 

elm artiq çox geniş tədqiqatları ilə insanın ətraf mühitin 

mühafizəsi sahəsində fəaliyyətinə yardım edən mühüm elm 

sahəsinə çevrilmişdir. Ekologiya elminin spesifik  

xassələrində  biri onun fəaliyyət göstərməsi üçün böyük 

miqdarda faktoqrafik informasiyaya ehtiyacın olmasıdır. Bir 

qayda olaraq belə informasiya sənədli formada tərtib edilir və 

tələbatçılara çatdırılır. Bu səbəbdən də, həmin sahə üzrə 

tədqiqatlarda sənəd informasiya təminatının təşkilinə böyük 

diqqət yetirilir. Bu fəaliyyət sahələrinin uğurla həyata 

keçirilməsi üçün bu sahənin ilkin sənədlərlə və həmin 

sənədləri özündə əks etdirən biblioqrafik informasiya ilə 

təmin edilməsi zəruridir.   

Ekologiya elminin sənəd-informasiya təminatı 

prosesləri ildən- ilə sürətlənir. Eyni zamanda bu sahədə tələb 

olunan informasiyanın həcmi artır və informasiya təminatında 

daha yüksək operativlik tələb olunur. Ekologiya və ətraf 

mühitin mühafizəsi sahəsində informasiya təminatının 
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əhəmiyyətini bu sahənin mütəxəssisləri də təsdiqləyir və buna 

xüsusi diqqət yetirirlər. (5.) 

Bütün bu amillər ekologiya üzrə sənəd-informasiya 

təminatının, eləcə də biblioqrafik təminatın  

qanunauyğunluqlarının öyrənilməsini tələb edir.  

Ekoloji biblioqrafiya biblioqrafik elmlər kompleksində 

baş verən şaxələnmə, diferensiasiya prosesinin nəticəsində 

meydana gəlmişdir. Ekoloji biblioqrafiya ilk növbədə Ümumi 

biblioqrafiyaşünaslığın nəzəri bazasında yaranaraq inkişaf 

etmişdir. Bununla yanaşı, ekoloji biblioqrafiya ona nisbətən 

daha erkən zamanlarda formalaşmış təbiət elmlərinin 

biblioqrafiyası, texnikanın biblioqrafiyası, kənd təsərrüfatınıın 

biblioqrafiyası, tibb və səhiyyənin biblioqrafiyası ilə sıx 

əlaqələrə malikdir.  

Ekoloji biblioqrafiyanın əsas vəzifəsi həm ətraf 

mühitin mühafizəsi üzrə fəaliyyətin,  həm də ekologiya 

elminin sənəd və biblioqrafik informasiya tələbatının, sənəd 

axını və kütləsinin ətraflı öyrənilməsindən,  mövcud 

vəziyyətin qiymətləndirinməsindən, lazımi tövsiyələrin 

hazırlanmasından, bu sahə üzrə proqnozların verilməsindən 

ibarətdir. 

Biblioqrafik elmlər kompleksinə daxil olan digər 

sahəvi istiqamətlər kimi, ekoloji biblioqrafiyanın da spesifik 
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obyekti vardır. Beləliklə, ekoloji biblioqrafiyanın  obyekti 

ekoloji istiqamətli sənəd-kommunikasiyalar sistemindən, onun 

tərkib hissəsi kimi bu mövzulu sənədlərdən və bu sahə üzrə 

informasiya tələbatçılarından ibarətdir. Ancaq nəzərə almaq 

lazımdır ki, ekoloji biblioqrafiyanın sənəd-kommunikasiyalar 

sistemi təkcə bu mövzulu sənədlərdən və bu sahə üzrə 

informasiya tələbatçılarından ibarət deyildir. Müasir 

cəmiyyətdə ilkin sənədlərin və biblioqrafik informasiyanın 

tələbatçılara çatdırılmasına xidmət edən bir sıra ictimai 

təsisatlar, kommunikasiya vasitələri və kanalları da vardır ki, 

bunlar da sənəd-kommunikasiyalar sisteminin tərkib 

hissələridir. Həm də belə bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, XX 

əsrin son rübündən etibarən həm ekologiya, həm də bir sıra 

digər sahələr üzrə sənəd-informasiya və biblioqrafik təminatda 

elektron sənəd-informasiya xidməti göstərən şirkətlərin, 

nəşriyyatların, redaksiyaların xüsusi çəkisi ardıcıl olaraq 

artmaqdadaır. Bu proses daha çox tələbatçının fərdi 

kompüterlədən, şəbəkə texnologiyalarından istifadə etmək 

imkanı qazanması ilə əlaqədardır. 

Uzun müddət ərzində ekologiyanın biblioqrafik 

informasiya təminatına aid olan suallar digər biblioqrafik 

fənlərin tərkibində öyrənilirdi. Lakin XX əsrin son rübündə 

ekologiyanın biblioqrafiyasının biblioqrafik elmlər sisteminin 
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müstəqil bir sahəsi kimi fərləndirilməsi zərurəti  meydana 

çıxdı və həmin istiqamət formalaşdı.  

   Ekoloji biblioqrafiya xidmət etdiyi elm və praktiki 

fəaliyyət sahəsi ilə sıx bağlıdır. Məlumdur ki, ekologiya elmi  

bəşəriyyətin müşahidə  və  eksperimentləri  vasitəsilə  inkişaf  

edir.  İnsanın  öz  müxtəlif  tələbatı  üçün  ətraf  mühitə  təsiri  

və  həmin  tələbatların  ödənilməsi  üçün  yönəlmiş  əmək  

fəaliyyəti  texnologiyasının  yaranmasına  gətirib  çıxarmışdır.  

Bu  sahədə  mövcud  olan  sənədlər  bir  sıra  əlamətlərinə  

görə  fərqləndirilə  bilər.  Ekologiya  üzrə  elmi tədqiqatların 

məzmunu və inkişaf istiqamətləri bu sahə üzrə sənədlərin  

məzmununa da təsir edir. Bu  inkişaf  ilk  növbədə  Ekologiya 

elmlərin  özünün  inkişaf  dinamikası  ilə  bağlıdır.  Ekologiya  

elmlərinin  inkişaf  dinamikası  daim  dəyişir.  Bəzən  bir  

müddət  ərzində  ayrıca  bir   sahədə  sürətli  yenişləşmə  və  

inkişaf  nəzərə  çarpır. Bu  zaman  təbii  ki,  həmin  sahə  üzrə  

sənəd axını  da  güclənir.   

Diferensiasiya  və  inteqrasiya  prosesləridir ekologiya  

elmi sahəsində  müşahidə  edilən  proseslərdə də müşahidə 

edilir. Diferensiasiya  prosesi zamanı ,  ekologiya  elminin  

konkret  bir  sahəsinin  şaxələnərək  yeni  istiqamətlər  

yaranır. İnteqrasiya  zamanı isə ekologiya elminin digər   

müstəqil  elm  sahəsi ilə qovuşmasından  meydana  gələn  
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yeni  istiqamətlərin  formalaşması  prosesi  baş verir. Buna  

misal  olaraq  ekologiya və geologiya elmlərinin 

inteqrasiyasından əmələ gəlmiş geoekologiyanı misal  

göstərmək  olar.   

Göstərilən  diferensiasiya  və  inteqrasiya  prosesləri  

öz  əksini  bu  sahədə  yaranan  sənəd  axınında  göstərir.  

Buna  görə  də  həmin  elm üzrə  biblioqrafik  fəaliyyət  təşkil  

edilərkən  göstərilən  proseslər  nəzərə  alınmalıdır.  

Ekologiyanın  biblioqrafiyası  obyektinin  öyrənilməsi  üçün  

nəzərdə  tutulan  məsələlərdən  biri  də  bu  sahə  üzrə  

sənədlərin  spesifik  məzmun  və  tərtibat  xüsusiyyətləridir.  

Ekologiya elminə aid olan  bir  sıra  sahələr  özlərinə  məxsus  

dilə  malikdir.  Həmin  dilin  əlamətlərinə  bu  sahə  üzrə  

formalaşmış  olan  riyazi  işarələr  və  simvollar  dilini  aid  

etmək  mümkündür.  Ekologiya  üzrə  sənədlərə  məxsus  olan  

bu  əlamətlər  həmin  sahənin  biblioqrafiyasının  təşkili  üçün  

nəzərə  alınmalıdır.  

 Ekologiyanın digər  xarakterik  cəhəti  ondan  

ibarətdir  ki,  bu  sahə  üzrə  sənəd  axınının  tərkibində  soraq  

ədəbiyyatı,  lüğət  və  ensiklopediyaların  xüsusi  çəkisi  xeyli  

yüksəkdir.  Məsələn,  ekoloji kimya  sahəsində  alimlər  

kimyəvi  birləşməlirin  soraq  kitablarından,  reaktivlərin  

kataloqlarından,  bu  sahə  üzrə  laboratoriya  avadanlığının  
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texniki  pasportlarından,  müxtəlif  cədvəllərdən  və  

sxemlərdən  geniş  istifadə  edirlər.   

Son  zamanlar  ekologiya üzrə  sənəd  axınında  

müşahidə  edilən  digər  bir  cəhət  bu  sahə  üzrə  sənəd  

axınının  tərkibində  qeyri-ənənəvi  - rəqəmli  sənədlərin  

meydana  gəlməsi  və  xüsusi  çəkisinin  artmasıdır.  Hal-

hazırda  bu  sahə  üzrə  xüsusilə,  soraq  ədəbiyyatı elektron  

formatına  keçirilərək  CD-yə  yazılmış  mətnlər  və  

multimedia  vasitələr  şəklində  nəşr  edilir.  

 Ekologiyanın  biblioqrafiyasının  digər  obyekti  olan  

tələbatçıların  tərkibi  də  digər  elm  sahələrindən  xeyli  

fərqlənir. Burada  fərqli  cəhət  təkcə  burada  çalışan  

mütəxəssislərin  peşə  aidiyyəti  deyil,  həm  də  müəyyən  elm  

sahələri  üzrə  çalışan  tələbatçılar qrupunun tərkibindəki  

xüsusiyyətlərdir.  Məsələn, ...  

Ekologiya və ətraf  mühitin mühafizəsi üzrə tələbatçı  

qrupları  içərisində  müxtəlif  təhsil  müəssisələrində  oxuyan  

tələbələr  xüsusi  mövqeyə  malikdir.  Adları  çəkilən  sahələr  

üzrə  təhsil  alan  tələbələrin  sənəd-informasiya  təminatı  

biblioqrafik  fəaliyyətin  çox  əhəmiyyətli  istiqamətlərindən  

biridir.  Cəmiyyətdə  baş  verən  inkişaf  prosesləri  bu  və  ya  

digər  sahənin  inkişafına  da  öz  təsirini  göstərir.  Bu  da  öz  

əksini  tələbatçıların  sayının    və  ya  azalması  ilə  büruzə  
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verir.  İqtisadi  inkişaf,  elmi-texniki  tərəqqi  insanların 

ekologiyanın ayrı-ayrı  sahələrinə  diqqətin  artmasına  və  

sənəd  axınının  intensivləşməsi  ilə  xarakterizə  olunur.  

Bütün  bu  xüsusiyyətlər  özünü  həmin  tələbatın  

ödənilməsinə  yönəlmiş  biblioqrafik  təminatda  tapır.   

Yekun olaraq söyləmək mümkündür ki,  müasir 

dövrdə ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya elminin 

biblioqrafik təminatı məsələləri gündən-günə daha yüksək 

aktuallıq kəsb etməkdədir. Bunun məntiqi nəticəsi kimi, 

ekoloji biblioqrafiyanın biblioqrafiyaşünaslığın müstəqil bir 

sahəsi kimi formalaşması prosesi davam etməkdədir. Bu 

mənada ekoloji biblioqrafiyanın nəzəri və metodiki məsələləri 

daha dərindən işlənməli və geniş müzakirə obyekti olmalıdır. 
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EKOLOGİYA ÜZRƏ BİBLİOQRAFİK 

İNFORMASİYA SİSTEMİNİN  

ELMİ-TƏDQİQATÇILIQ ASPEKTLƏRİNƏ DAİR 
 

 

Müasir dünyanın ən aktual və qlobal problemlərindən 

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. 

Atmosferin ozon qatının dağılması, qlobal istiləşmə, 

səhralaşma prosesinin getdikcə daha geniş əraziləri əhatə 

etməsi, bioloji müxtəlifliyin kəskin azalması, ətraf mühitin 

çirklənməsi ilə əlaqədar müxtəlif xəstəliklərin geniş yayılması 

dünyanı narahat edən ciddi problemlərdir. O cümlədən 

Azərbaycanda 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 günü-gündən artırır (2, s. 4). 
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Mədəni dünya müasir ekoloji vəziyyətin ağırlığını dərk 

etdikcə, bu sahədə daha ciddi təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata 

keçirilməsi üzərində düşünür. Ətraf mühitin çirklənmə 

dərəcəsi və deqradasiyası yüksəldikcə, təbii sərvətlərin 

yenidən bərpa olunub-olunmasına baxmayaraq təbiət getdikcə 

qlobal problemlərlə üzləşir. Belə bir situasiya gələcək 

nəsillərin inkişafı üçün limitlər qoyur və insanlığın 

perspektivlərini təhlükəyə məruz qoyur (1, s. 2). 

Mütəxəssislər bu qənaətdədirlər ki, təbii sərvətlərin geniş 

surətdə mobilləşməsi, ətraf mühitin deqradasiyası və 

çirklənməsi insanların sənayedə, kənd təsərrüfatında və 

nəqliyyatda aktivləşməsinin nəticəsidir. Təcrübə və əldə 

olunmuş növbəti inkişaf bir çox hallarda təbii sərvətlərin 

düşünülməmiş mobilizasiyası ilə əlaqələnir, ətraf mühitin 

deqradasiyasına və havanın, suyun çirklənməsinə gətirib 

çıxarır. Ətraf mühitin deqradasiyasında, ətraf mühitin 

antropozonetik faktorları və çirklənmənin yüksəlməsi 

insanların sağlamlığının və uzunömürlülüyünün, vəhşi flora 

və faunanın, o cümlədən də kənd təsərrüfatı məhsullarını risk 

altında qoyur. 

İnsan aktivliyinin ekoloji cəhətdən mənfi nəticələri ətraf 

mühitin müxtəlif biosenetik molekulyar natarazlığına gətirib 

çıxarır. Ətraf mühitin belə mənfi zərbələrinin nəticələri 
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bilavasitə və ya bir neçə ildən sonra özünü sonrakı nəsillərdə 

göstərə bilir. Bu səbəbdən cəmiyyətin sayı və böyük həcmdə 

olan xərclər çoxalır və bu da öz növbəsində sözsüz ki, 

gələcəyi inkişafdan qoyur (3, s. 86). 

Halbuki, bütün elmlər, o cümlədən ekologiya insan 

intellektinin və xalq təsərrüfatının inkişafına xidmət etməlidir. 

Ətraf mühitin mühafizəsi konsepsiyası olduqca aktual 

mövzudur. Artıq insanın təbiətə, təbiətdən kənar proseslərə 

müdaxiləsi elə bir səviyyəyə gəlmişdi ki ekoloji böhran 

təhlükəsi labüd olmuşdur. Bildiyimiz kimi, ekoloji 

problemlərin təhlükəli səviyyəyə çatması və dünya 

sivilizasiyasına dağıdıcı təsir göstərməsi 80-ci illərin 

ortalarında yeni beynəlxalq təfəkkürün formalaşmasına təkan 

verdi. Bir sözlə, geniş ictimaiyyət, aparıcı ölkələrin siyasi 

xadimləri belə bir qənaətə gəldilər ki, cəmiyyət tənzimlənmiş 

inkişaf yolunu seçməli, ətraf mühitin bərpa məsələsi ön plana 

çəkilməlidir. Bu da öz növbəsində insanların həyat və mənəvi 

səviyyəsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Müasir dövrdə 

ekologiya elmi təkcə ətraf mühitdə baş verən proseslərlə 

əlaqədar deyildir. Şübhəsiz ki, təbii proseslər nəticəsində, 

yaxud insan amilinin təsiri ilə ətraf mühitdə və onun tərkib 

hissəsi olan canlılar aləmində baş verən proseslər ekologiya 

elminin ən vacib sahələrindən biridir. Lakin ekoloji tarazlığın 
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saxlanmasında, ətraf mühitin qorunmasında, onun 

çirklənməsinin qarşısının alınması bütün təbiət haqqında 

elmlərin böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan Elmlər 

Akademiyası ictimai elmlər sahəsində çalışan alimləri ekoloji 

təfəkkürün inkişafı və ekoloji biliklərin tətbiqi sahəsində vacib 

işlər aparıblar (3, s. 115). Əlyazmalar və digər tarixi 

sənədlərin öyrənilməsi əsasında Azərbaycan xalqının tarixi 

ekoloji mədəniyyətinin tədqiqi və təbliği, ümumiyyətlə ekoloji 

təfəkkürün və ekoloji tərbiyənin, ekoloji mədəniyyətin, 

ekoloji maariflənmənin insanlar arasında təbliğ-tətbiq etmək, 

yaymaq, maraq dairəsini bu istiqamətə yönəltmək bu sahə 

üzrə çalışan alimlərin və informasiya vasitələri üzərinə düşür. 

Bu baxımdan bilavasitə əhali ilə təmasda olan kitabxana-

informasiya müəssisələrinin fəaliyyətini xüsusi ilə qeyd etmək 

lazımdır. Ekoloji istiqamətli sənəd-kommunikasiyalar siste-

mində fəaliyyət göstərən təsisatların əsas vəzifəsi bu sahə üzrə 

informasiya tələbatının ödənilməsidir. Buna görə də həmin 

təsisatlar tərəfindən tələbatçıların informasiya tələbatı 

hərtərəfli, dəqiq təhlil edilir.  

Kəmiyyət əlamətinə görə informasiya tələbatçıları fərdi, 

qrup və ictimai ola bilər. Fərdi tələbatçıların informasiya 

tələbatları xeyli mürəkkəbdir. Bu onunla əlaqədardır ki, bu 

gün hər bir insan təkcə istehsal fəaliyyəti ilə deyil digər 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

 İ.Əliyeva. “Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafık informasiya tərəfləri” 

45 

fəaliyyət növü ilə də məşğul olur. Bunlara tədris, təhsil, 

rekreasiya aiddir. Hər bir peşə fəaliyyəti informasiya tələbatı 

doğurur. Bu sahəyə dair elmi ədəbiyyatda informasiya 

tələbatının təsnifatı üçün müxtəlif baxışlar, yanaşma tərzləri 

var. Ən geniş istifadə edilən təhlil üsulu informasiya 

tələbatçılarının miqdar xarakteristikasına görə öyrənilməsi və 

təsnifatıdır. Bu baxımdan təsnifat zamanı tələbatçıların üç 

səviyyəsi fərqləndirilir ki, bunlarda ictimai, kollektiv və fərdi 

tələbatçılardır (5, s. 4). 

 Onu da qeyd edək ki, ekologiya elminin sənəd-

informasiya təminatı prosesləri ildən-ilə sürətlənir. Eyni 

zamanda bu sahədə tələb olunan informasiyanın həcmi artır və 

informasiya təminatında daha yüksək operativlik tələb olunur. 

Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində informasiya 

təminatının əhəmiyyətini bu sahənin mütəxəssisləri də 

təsdiqləyir və buna xüsusi diqqət yetirirlər (7, s.371). 

Azərbaycanda biblioqrafik verilənlər bazalarında 

ekologiyaya dair ədəbiyyatın əks olunması prosesinə nəzər 

yetirərkən məlum olur ki, bütün bu vəzifələrin yerinə 

yetirilməsinin başlıca şərti biblioqrafik verilənlər bazalarının 

(BVB) yaradılmasıdır. Müasir biblioqrafik praktikada BVB-

nin ən geniş yayılmış növü elektron kataloqdur. Azərbaycanda 

elektron kataloqların yaradılması tarixi 30 ildən artıq bir dövrü 
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əhatə etsə də, bu iş xüsusən son on ildə geniş vüsət almışdır. 

Respublikada yaradılaraq təkmilləşdirilən BVB-lərdə artıq 

bütün elm və fəaliyyət sahələrini, mövzuları əks etdirən, yüz 

minlərlə kitab, məqalə və digər sənədi əhatə etdirən BVB-lər 

yaradılmışdır. 

 Həmin BVB-lərdə digər sahələrlə yanaşı ekologiya 

elminə, ətraf mühitin mühafizəsinə dair kitablar və digər 

sənədlər də öz əksini tapmışdır. Azərbaycanda ilk tammiqyaslı 

və internet vasitəsi ilə istifadəsi mümkün olan BVB “Gələcək 

Naminə İnformasiya Texnologiyaları təşkilatı” adlı qeyri-

hökumət təşkilatı tərəfindən həyata keçirilmiş “Elektron 

Kitabxana Şəbəkəsi” adlı layihənin çərçivəsində 

yaradılmışdır. Hal-hazırda respublikamızda ən zəngin və geniş 

informasiya axtarış imkanlarına, BVB-nin kitabxana fondunu 

əhatə etmə dərəcəsinin yüksək olmasına görə qabaqcıl 

mövqeyə malik BVB Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında yaradılmışdır. 

Burada 2004-cü ildə istifadə edilməyə başlanan İRBİS-64 

Kitabxanaların Avtomatlaşdırılması Sisteminin tərkibində 

olan BVB artıq 250 min addan çox sənədi əhatə edir. Bu 

sənədlər içərisində Azərbaycan dilində 241, dilində 53 adda 

kitab, 233 adda müxtəlif dillərdə məqalə ekologiya və ətraf 

mühitin mühafizəsi mövzusundadır. Bundan əlavə, burada 
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BMT-nin İnkişaf Proqramının Bakı ofisinin hədiyyə etdiyi 

kitabları əks etdirən ayrıca BVB-də müxtəlif dillərdə 37 adda 

sənəd və Azərbaycanda müdafiə edilmiş alimlik 

dissertasiyalarını əhatə edən BVB-dəki 42 adda sənəd 

ekologiyaya aiddir. Qeyd edək ki, Prezident Kitabxanası 

hələlik Respublikanın yeganə kitabxanasıdır ki, dövri və ardı 

davam edən nəşrlərdə dərc edilmiş məqalələrin elektron 

biblioqrafik təsvirlərini tərtib edərək xüsusi BVB-yə daxil edir 

(5, s.4). Ekologiyaya dair informasiya M.F.Axundov adına 

Milli Kitabxanada yaradılan BVB-də də öz əksini 

tapmaqdadır. Belə ki, Burda tətbiq edilən “Virtua” adlı 

Avtomatlaşdırma Sisteminin tərkibindəki VBV-də 

ekologiyaya dair 316 adda kitab öz əksini tapmışdır ki, 

bunlardan da əksəri rus və Azərbaycan dillərində elmi və 

tədris ədəbiyyatıdır (5). Adları çəkilən kitabxanalarla yanaşı, 

respublikamızın bir sıra digər kitabxanalarında da 

avtomatlaşdırılmış sistemlərinin tərkibində BVB-lər 

yaradılmışdır ki, burda da ekologiyaya dair sənədlər öz əksini 

tapır. Bu kitabxanalardan AMEA Mərkəzi Elmi 

Kitabxanasını, Bakı Dövlət Universitetinin Elmi 

Kitabxanasını bir sıra kütləvi kitabxanaları və ali məktəb 

kitabxanalarını göstərmək mümkündür. 
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İndi isə Azərbaycanda ekologiya üzrə informasiya 

tələbatının formalaşması prosesində elm tədqiqat fəaliyyətinin 

rolu barəsində fikirlərə də diqqət yetirək. Belə ki, ekologiya 

üzrə sənəd-kommunikasiyalar sisteminin və biblioqrafik 

informasiyanın yaranmasında elmi-tədqiqat fəaliyyətinin 

böyük rolu vardır. Məhz belə tədqiqatlar nəticəsində bu sahə 

üzrə məlumatlar əldə edilir və həmin məlumatlar nəzəri 

baxımdan təhlil edilərək elmi qanunauyğunluqlar aşkara 

çıxarılır. Bütün bu tədqiqatların nəticəsi elmi ictimaiyyətə və 

sənəd-kommunikasiyalar sisteminin digər seqmentlərinə məhz 

nəşr edilən sənədlər (kitablar, məqalələr və sairə) və nəşr 

edilməyən sənədlər (elmi hesabatlar və sairə) vasitəsi ilə 

çatdırılır, bu vasitə ilə cəmiyyətin sənəd-informasiya tələbatı 

ödənilir. Əlbəttə bu sistemin yaranıb fəaliyyət göstərməsində 

biblioqrafik informasiyanın da böyük rolu və əhəmiyyəti 

vardır. Azərbaycanda ekologiya üzrə elmi-tədqiqat fəaliyyəti 

sahəvi-inzibati bölgü (aidiyyat) əsasında təşkil edilmişdir. Bu 

bölgüyə əsasən aşağıdakı tərkib hissələrini fərqləndirmək 

mümkündür: 

– Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tərkibindəki 

bu sahə üzrə elmi tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur 

vahidləri; 
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– Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı nazirliklərinin nəzdində 

ekoloji istiqamətli tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur 

vahidləri; 

– Azərbaycanın dövlət və özəl ali məktəblərində 

fəaliyyət göstərən ekoloji istiqamətli kafedralar (fakültələr); 

– Ekoloji istiqamətli qeyri-dövlət təşkilatlarında və özəl 

tədqiqat müəssisələrinin nəzdində ekoloji istiqamətli 

tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur vahidləri; 

– İstehsalat (biznes) müəssisələrinin nəzdində ekoloji 

istiqamətli tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur 

vahidləri və s. 

 Respublikamızda ekoloji elmi tədqiqatlar aparan 

qurumlar sahəvi-inzibati bölgü baxımından xeyli 

rəngarəngdir. Onlar sahə üzrə sənəd şəklində formalaşan 

informasiyanı həm generasiya edir (yaradır), həm də istifadə 

(istehlak) edirlər. 

Bu xüsusda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 

müstəsna rolu vardır. Nazirliyin 2001-ci ilin 18 sentyabr 

tarixində qəbul edilmiş Əsasnaməsində digər məsələlər kimi 

Nazirliyinin vəzifələri də müəyyənləşdirilmişdir. Bu 

vəzifələrdən aşağıdakıları göstərmək mümkündür: 

– Təbii sərvətlərin öyrənilməsi, onlardan istifadə 

edilməsi, bərpası və mühafizəsi və bu sahədə ekoloji 
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təhlükəsizliyin təmin edilməsi və bioloji müxtəlifliyin 

qorunub saxlanılması üzrə dövlət siyasətini həyata keçirmək; 

– Daxili suların və Xəzər dənizinin (gölünün) 

Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində suların 

bioloji sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi, onların 

qorunması və artırılması sahəsində dövlət siyasətini həyata 

keçirmək; 

– Azərbaycan Respublikasında yerin təkinin geoloji 

öyrənilməsi, mühafizəsi və mineral xammal ehtiyatlarından 

səmərəli istifadə edilməsi sahəsində dövlət siyasətini həyata 

keçirmək; 

– Meşələrin istifadəsi, bərpası, yaradılması, mühafizəsi 

və meşə təsərrüfatı fəaliyyətinin aparılması sahəsində dövlət 

proqramlarını müvafiq qaydada hazırlamaq və həyata 

keçirmək; 

– Ekologiya, təbiətdən istifadə, geologiya və faydalı 

qazıntılar üzrə müvafiq milli fəaliyyət proqramları hazırlamaq 

və həyata keçirmək; 

– Öz səlahiyyətləri daxilində su obyektlərinin istifadəsi 

və mühafizəsi üzrə dövlət proqramları hazırlamaq və həyata 

keçirmək; 

– Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlam ekoloji 

mühitdə yaşamaq hüququnu təmin etmək üçün ətraf mühitin 
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mühafizəsi və təbii sərvətlərdən istifadə edilməsi sahəsində 

dövlət idarəçiliyini həyata keçirmək; 

– Hidrometeorologiya xidmətini təşkil etmək, 

hidrometeoroloji müşahidələrin aparılmasını, proqnozlar 

hazırlanmasını və məlumatların yayılmasını təmin etmək və s. 

(2, s. 143-156). 

Azərbaycanda ekologiya üzrə informasiya tələbatının 

formalaşması prosesində elm tədqiqat fəaliyyətinin 

əhəmiyyətinə dair mütəxəssis fikrini təhlil etdikdə bəlli olur 

ki, ətraf mühitin mühafizəsi, bütün dünyada olduğu kimi, 

Azərbaycan dövlətinin də diqqət mərkəzindədir. Buna daim 

qayğı ilə yanaşan dövlət başçısı problemi prioritet 

məsələlərdən hesab etdiyi üçün bu sahədə ciddi islahatlar 

həyata keçirilməsinə çalışır. Məhz belə bir yüksək 

münasibətin nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan Respublikası 

ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasına dair bütün vacib beynəlxalq 

konvensiyalara qoşulmuşdur (6). O cümlədən, “Azərbaycan 

Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 

2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər Planı” təsdiq 

edilmiş və bir sıra proqramlar qəbul olunmuşdur. Ətraf 

mühitin mühafizəsi prioritet sahə hesab olunduğu üçün 

qarşıya qoyulan ekoloji vəzifələrin müvafiq dövlət orqanları 

tərəfindən icrasına daim ciddi nəzarət edilir. 
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Heç də təsadüfi deyildir ki, 2010-cu il Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən ölkəmizdə ekologiya ili 

elan edilmişdir. Ekologiya ili çərçivəsində müxtəlif tədbirlər 

həyata keçirilmiş, spesifik sahələr üzrə elektron resurslar 

yaradılmış, əhali arasında maarifləndirmə işləri 

gücləndirilmişdir (5; 7). Nümunə üçün deyək ki, 

respublikamızda əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi və ekoloji 

mədəniyyətin formalaşdırılması məqsədilə Prezident 

Kitabxanasının əməkdaşları 2010-cu ildə “Azərbaycan 

ekologiyası” adlanan və beş fəsildən (ümumi məlumat, ekoloji 

problemlər, ekoloji maarifçilik, qanunvericilik bazası, elektron 

resurslar”) ibarət olan sənəd-informasiya resursu hazırlamışlar 

(3). Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində modern üsullara 

yiyələnmək üçün bu gün Azərbaycan dövləti ekologiya üzrə 

biblioqrafik informasiya sisteminin formalaşdırılması məqsədi 

ilə bu istiqamətdə elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına ciddi 

diqqət yetirir. 
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Ekologiya üzrə biblioqrafik informasiya sisteminin  

elmi-tədqiqatçılıq aspektlərinə dair 

 

Xülasə 

 

Məqalədə müasir dünyanın ən qlobal problemlərindən 

biri – ətraf mühitin mühafizəsindən bəhs edilir. Ətraf mühitin 

sabitliyinin təhlükə qarşısında qalması faktına toxunulur. 

Ekologiya üzrə biblioqrafik informasiya sisteminin 

formalaşdırılması zəruriliyi elmi qənaətlərlə əsaslandırılır. Bu 

istiqamətdə uğurlu nəticələrin əldə olunması üçün maarifçilik 

fəaliyyətləri ilə yanaşı elmi-tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin 

artırılması yolları axtarılır. Azərbaycan Respublikasının ətraf 

mühitin mühafizəsi sahəsində gördüyü işlər barədə məlumat 

verilir. Azərbaycanın bütün vacib beynəlxalq konvensiyalara 

qoşulması faktı vurğulanır. Bu sahədə görülmüş beynəlxalq və 

respublika səviyyəli tədbirlərin əhəmiyyəti qeyd edilir. 

 

Açar sözlər: ekologiya, ətraf mühit, qlobal problem, 

biblioqrafik təminat, informasiya tələbatı  
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Irada Aliyeva 

                                                           

                                                   Summary 

 

                                                         

 

About scientific research aspects of the bibliographic 

information system on ecology 
 

In the article is dealt with one of the global problems of the 

modern world- the protection of the environment.  Deals with 

the fact that the stability of the environment in the face of 

danger. Necessity of forming of the bibliographic information 

system on ecology is grounded with scientific economies.  

Educational activities to achieve successful results in this 

direction, as well as looking for ways to increase the 

efficiency of research. Here is given information about affairs 

did in the area of guarding of the environment  of the 

Azerbaijan Republic. Fact of the joining to all important 

international conventions of Azerbaijan are emphasized. 

Stressed the importance of international and national-level 

activities in this area is done.  

 Key words: ecology, environment, global problem,  

bibliographic provision, information demainds.  
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Azərbaycanda ekologiya üzrə biblioqrafik 

verilənlər bazasının yaradılması sahəsində 

kitabxanaların  təcrübəsi 
 

 

İnformasiya cəmiyyətinin inkişafı şəraitində 

ayrı-ayrı   mütəxəssislərin səmərəli  fəaliyyəti  

onların informasiya təminatından çox asılıdır. Bu  

vəziyyət informasiyanın sürətlə artdığı  və tez bir 

zamanda  da öz akruallığını i tirdiyi   müasir 

dövrümüzdə   çox  aktualdır.  

Bütün sahələrdə olduğu kimi   ekoloji  

sferada  da  elmi-praktik fəaliyyətin səmərəsi  

informasiya təminatından  asılıdır. Ekologiya və 

ətraf mühitin mühafizəsi üzrə sənəd axının 

həcminin artması biblioqrafik informasiya 

tələbatınin intensivləşməsi bu sahə  üzrə 

biblioqrafik fəaliyyət, o cümlədən biblioqrafik 

təminatin yeni metod və texnologiyalarının 

yaradılmasını zəruri  etmişdir.  

 Yaradılan verilənlər bazasından istifadə 

etməklə İnformasiyanın seçilmiş yayılmış sistemi 

üzrə xidmət zamanı sorğuya relevant sənədlərin 

seçilməsi üzrə ist ifadə edilirdi . İSY sistemində 
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avtomatlaşdırmanın tətbiqi bu işin xeyli  

sürətlənməsinə və keyfiyyətinin yüksəlməsinə 

imkan verirdi. Əgər sistemin layihəsinin 

reallaşdırılması əvvəlki templərlə davam etsə idi , 

respublikamızda avtomatlaşdırılmış inteqral  

kitabxana sistemlərinin yaranması üzrə gözəl bir 

örnək əldə ediləcək və bu təcrübənin digər 

kitabxanalarda tətbiq edilməsi sahəsində güclü 

imkanlar yaranacaqdı. Lakin 1987 -ci ildən etibarən 

bu layihənin qarşısında bir sıra süni in zibati -

bürokratik əngəllər yaradıldı və bu işlə məşğul olan 

şöbə ləğv edildi və s. bununla da respublikamızda 

kitabxanaların avtomatlaşdırılması və biblioqrafik 

verilənlər bazasının  yaradılması sahəsində zox 

maraqlı bir iş yarımçıq qaldı .  

Bu sistemin tədqiq etdiyimiz problemlə 

bağlılığı  həm də onunla izah olunur ki, həmin 

kitabxananın fondunda Ekologiya üzrə ədəbiyyat 

geniş təmsil olunmuşdu, xidmət edilən 

müəsissələrin, oxucu kontingentini tərkibində xeyli 

sayda bu sahənin mütəxəssisləri var idi. Bu 

səbəbdən də, yaradılan bibloqrafik verilənlər 

bazasında və ekologiyaya dair ədəbiyyatı əks 
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etdirən xeyli bibloqrafik yazı toplanmışdı.  

Respublikamızda biblioqrafik verilənlər bazasının 

yaradılması sahəsində digər bir təcrübə Azərbaycan 

MEA Əsaslı Elmi Kitabxanasına məxsusdur. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, XX əsrin 70 -80-ci  

illərində SSRİ-də sənəd-informasiya proseslərinin 

yeni texnologiyalar əsasında yenidən qurulması 

prosesi SSRİ Elmlər Akademiyasından da yan 

keçmədi.  Bu sahədə işlərin müzakirə və 

diskussiyalardan praktiki müstəviyə keçməsində 

Sov.İKP MK-nın kitabxanaların fəaliyyətinin 

keyfiyyətcə yenidən qurulmasına yönəlmiş məlum 

qərarının mühüm rolu oldu. Məhz bu qərardan sonra 

1974-cğ ildə Azərbaycan EA Rəyasət Heyəti xüsusi 

qərar qəbul edərək Əsaslı Elmi Kitabxananın işinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər müəyyənləşdirildi . 

Bu tədbirlərin sırasında kitabxanada Elmi -Texniki 

İnformasiya şöbəsinin yaradılması da var idi.  

Qərardan az bir vaxt sonra Əsaslı Elmi 

Kitabxananın Elmi -texniki İnformasiya şöbəsində 

Akademiyanın təbiətşünas alimlərinə sənəd -

informasiya xidmətinin yaxşılaşdırı lması məqsədilə 

informasiyanın seçilmiş yayılmış sistemi üzrə 
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xidmət təşkil etdi .  Bu xidmət tezliklə alimlər 

arasında çox məşhur oldu. 1974 -cı ilin sonu bu 

sistem 266 nəfər abunəçiyə xidmət edirdi  [2]. Lakin 

tezliklə məlum oldu ki, MSY sisteminin işinin artan 

həcmini əl üsulu ilə yerinə yetirmək xeyli  çətindir 

və bu sahədə yeni informasiya texnologiyalarının 

tətbiqinə böyük ehtiyac vardır. Təbiidir ki, belə bir 

şəraitdə avtomatlaşdırma metod və proseslərinin 

Azərbaycan EA Əsaslı  Elmi Kitabxanasında da 

tətbiq edilməsi məsələsi də gündəliyə daxil oldu. 

Bu problemin həll edilməsi üçün Azərbaycan EA 

Rəyasət Heyətinin qərarı ilə 1975 -ci i ldə Əsaslı 

Elmi Kitabxanasının SSRİ EA Tətbiqi  Riyaziyyat 

İnsti tutunun yaratdığı və başçılıq etdiyi  

«Koopinform» təşkilatının Tədqiqatların 

Avtomatlaşdırılmış İnformasiya Xidmətinin 

(ASİOR) boyük əhəmiyyəti oldu. Tezliklə həmin 

institutdan bu sistemin təşkil edilməsi üçün lazımi 

metodiki sənədlər, təlimat lar və EHM ğzğn xğsusi 

proqram təminatı və maqnit lentlərinə yazılmış 

biblioqrafik informasiya massivi alındı.Bu proqram 

təminatı «BGSM» markalı EHM üzrə  nəzərdə 

tutulmuşdu.  
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Hazırlıq işləri sırasında Əsaslı Elmi Kitabxananın 

bir qrup işçisi Moskvada, Tətb iqi Riyaziyyat 

İnsti tutunda olaraq işin praktiki aspektlərini  

öyrəndilər. Azərbaycan EA Kibernetika İnstitutu 

ASİOR ğzrə işlərin yerinə yetiriliməsi üçün maşın 

vaxtı ayırdı .  

        Tezliklə ASİOR sistemi Bakıda da fəaliyyət 

göstərməyə başladı. Kitabxananın Elmi-texniki 

məlumat şöbəsinin işçiləri İSY abunəçilərinin 

informasiya tələbatını öyrənir, toplanmış məlumatı 

təhli l edərək axtarış obrazını formalaşdırır və bunu 

maşın dilinə çevirirdilər. «BGSM» EHM -ində bu 

obraz biblioqrafik informasiya massivi ilə 

tutuşdurulurdu və relevant sənədlər aşkara 

çıxarılaraq bu barədə abunəçilərə məlumat veril irdi.  

Göndərilən informasiya ilə tanış olan abunəçi əks -

əlaqə talonunu dolduraraq kitabxanaya qaytarırdı.  

Əks-əlaqə talonunda edilmiş qeydlərdən asılı olaraq 

şöbənin işçiləri, əgər sənədə maraq varsa, 

abunəçiləri sənədin üzv və ya referatı  ilə təchiz 

edirdilər. Tezliklə MSY sistemi i lə 502 abunəziyə 

3032 sorğu əsasında 35 min tövsiyyə verilmişdi [3].   
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ASİOR sistemi Akademiyanın 

mütəxəssislərinin informasiya tələbatının təhlil ini 

həyata keçirərək maşın vasitəsilə sorğuları təhli l 

etməyə, eləcə də biblioqrafik verilənlər bazasının 

retrospektiv təhlil ini aparmağa, yeni ədəbiyyat 

bülletenləri  tərtib etməyə imkan verirdi.  Təhlillər 

göstərirdi ki, ASİOR sistemi MSY rejimində 

aparılan işi əl üsuluna nisbətən 100 dəfə sürətlə 

aparmağa imkan verirdi . Sorğu qəbul edilən günün 

ertəsi art ıq onun cavabını hazırlamaq mümkün 

olurdu.  

Məlum olduğu kimi, həmin dövrdə 

Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tərkibində 

Ekologiya üzrə tədqiqatlar aparan bir sıra elmi 

müəssisələr fəaliyyət göstərirdi ki, bunlardan da, 

Zoologiya, Botanika, Genetika, Geologiya, 

Coğrafiya, Qeyri üzvi və Nəzəri Kimya, Neft -kimya 

prosesləri, Dərin Neft və Qaz Yataqlarının Nəzəri 

Problemləri institutlarını , ekoloji problem lərə 

xüsusi diqqət yetirilən “Xəzər” Elmi mərkəzini və 

bir sıra digər elmi qurumları göstərmək olar. 

Azərbaycan EA Əsaslı Kitabxanasında ASİOR 
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sistemi bu müəssisələrin biblioqrafik informasiya 

təminatında mühüm rol oynayırdı.   

Azərbaycan EA Əsaslı Kitabxanasında 

ASİOR sistemi ilə biblioqrafik informasiya xidməti  

10 ilə yaxın davam etdi.  Lakin 80 -ci i llərin 

sonlarına yaxın isə bir sıra subyektiv səbəblər 

üzərindən bu iş get -gedə zəiflədi və nəhayət 

tamamilə dayandı.  Daha sonra MSY rejimində 

xidmət nisbətən dar miqyasda əl üsulu ilə 

aparılmağa biblioqrafik məlumat bazası olmadan 

başladı.  

Azərbaycanda sənəd -komunikasiya 

sistemlərində və onun tərkib hissəsi olan kitabxana -

biblioqrafik biblioqrafik fəaliyyətdə informasiya 

texnologiyalarının tətbiqinin növbəti , ke yfiyyətcə 

yeni mərhələsi XX əsrin sonuna təsadüf edir.  

Həmin dövrdə ölkəmizin beynəlxalq siyasi, iqtisadi 

və mədəni əlaqələr orbitinə daha intensiv cəlb 

edilməsinin tərkib hissəsi və nəticəsi kimi 

kitabxana-biblioqrafiya fəaliyyətində də dünyada 

müvcud olan yeni metod və texnologiyaların 

ölkəmizdə tətbiq edilməsi zəruril iyi  fikrinin 

yaranmasına yol açdı. Kitabxana işi  sahəsində 
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qabaqcıl təcrübəyə malik bir sıra ölkələrin 

səfirl ikləri, beynəlxalq təşkilatların yardımı i lə 

ölkəmizin mütəxəssislərinə bu texnologiyalar,  

biblioqrafik informasiyanın emalının yeni üsulları 

barədə bilgilər çatdırılmağa başladı.  Bu işin bir 

tərkib hissəsi kimi bir sıra kitabxanalarda, kitab 

fonduna malik olan təşkilatlarda biblioqrafik 

informasiyanın müasir tipli texniki qurğularla 

işlənərək biblioqrafik verilənlər bazasının 

yaradılması sahəsində sınaq xarakterli  ilkin işlər 

görülməyə başladı.  

Sonrakı illərdə Azərbaycanda bibloqrafik 

verilənlər bazasının yaradıl ıb istifadəyə veriməsi 

sahəsində diqqəti  cəlb edən işlər ali  məktəblərin 

kitabxanalarında aparılmağa başladı. Belə ki, 2000 -

ci ildən Xəzər Universitetinin Elmi Kitabxanasında, 

Neft Akadenimiyasının Elmi Kitabxanasında, Qərb 

Univerisetinin Elmi Kitabxanasında, BDU -nun Elmi 

Kitabxanasında elektron kataloqların yaradılması 

sahəsində işlər görüldü.  

BDU-nun Elmi Kitabxanasında yaradılmış 

Kitabxanaların kompüterləşdiri lməsi laboratoriyası  

1999-cu ildən başlayaraq kitabxananın kompleks 
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kompüterləşməsini  həyata keçirməyə başladı. 

Əməkdar elm xadimi, professor Abuzər Xələfovun 

rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən laboratoriya 1999 -

cu ildə Rusiya Federasiyasına yaradılmış 

sistemlərin bazasında «Kitabxana 1.0» adlı  

Avtomatlaşdırılmış Kitabxana -İnformasiya 

Sisteminin tətbiqinə başladı və 2000 -ci ildə 

sistemin müəyyən modulları istifadəyə verildi .  Bir 

qədər sonra sistemin yeni versiyası  «Kitabxana 

2.0» tətbiq edilməyə başladı. Laboratoriya 

verilənlər bazasının hazırlanmasında UNIMARK və 

USMARK formatlarından istifadə edir ki, bu da 

beynəlxalq biblioqrafik məlumat mübadiləsini 

həyata keçirməyə kömək edir. Hal -hazırda 

Kitabxanada EBNİT Assosasiyası tərəfindən 

(Rusiya) yaradılmış və pulu Amerika Kitabxana 

Assosiasiyası tərəfindən ödənilmiş İRBİS 64 

Kitabxanaların Avtomatlaşdırmaı Sisteminə keçid 

işi aparıl ır .  

Artıq bu sistemə Elmi Kitabxananın fondunda olan 

ədəbiyyatı əks etdirən 100 mindən çox biblioqrafik 

yazı daxil edilmişdir ki , bunun da tərkibində Yer 

haqqında elmlər üzrə çox sayda kitab, dövri elmi 
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nəşr vardır. Elektron kataloq üzrə axtarış müəyyən 

etməyə  imkan verir ki , daxil olan ədəbiyyatın 

təxminən yarısı tədris ədəbiyyatı, dərslik və dərs 

vəsaitləridir.  

Respublikamızda kitabxanaların bibloqrafik 

verilənlər bazasının yaradılması və onun 

tələbatçıların ixtiyarına verilməsi kimi digər 

əhəmiyyətli addım «Gələcək naminə» ictimai 

birliyinin və Azərbaycan Dövlət  İqtisad 

Universitetinin birgə icra etdiyi və Exxon Mobil  

neft şirkətinin yardımı ilə həyata keçirən «Elektron 

kitabxana şəbəkəsi» layihəsi olmuşdur. 2002 -ci  

ildən həyata kezirilən bu layhəyə əsasən 

respublikanın 16 iri kitabxanasının (əsasən ali  

məktəb və respublika səviyyəli kitabxanalar) və 4 

ictimai təşkilatın kitabxanası fondlarında olan 100 

min sənədin biblioqrafik yazısı tərtib edilərək Web 

serverə yerləşdirilmişdir və bununla da dünyanın 

bütün İnternet ist ifadəçiləri  üzrə açıq olmuşdur.  Bu 

bibloqrafik verilənlər bazasının da tərkibində Yer 

haqqına elmlər üzrə çox sayda kitab və digər 

sənədlər öz əksini  tapmıçdır. Həmin elektron 

kitabxana şəbəkəsində BDU ilə yanaşı, Dövlət 
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İqtisad Universiteti ,  Dövlət Neft Akademiyası , 

Dövlət Dillər Universiteti,  Texniki Universitet , 

Tibb Universiteti,  Azərbaycan MEA, bir sıra 

cəmiyyət və qeyri -hökumət təşkilatlarının 

kitabxanaları da təmsil olunmuşdur.  Verilənlər 

bazasında Azərbaycan rus, ingilis , fransız və türk 

dillərində yüz on mindən artıq kitab əhatə 

olunmuşdur ki, bunların da içərisində elmi və tədris 

ədəbiyyatını , o cümlədən ekologiyaya dair 

ədəbiyytı əks etdirən xeyli  biblioqrafik yazı 

toplanmışdır.  

Respublikamızda o cümlədən ekologiyaya 

dair ədəbiyyatı əks  etdirən elektron biblioqrafik 

informasiya resurslarının yaradılması sahəsində 

digər əhəmiyyətl i iş M.F.Axundov adına Milli 

Kitabxanada aparılmışdır. M.F.Axundov adına Mill i 

Kitabxanada bu işə 1999 -cu ildən başlanmış və 

2000-ci ildə kitabxanada İnternet za lı  istifadəyə 

verilmişdir.  2001 -ci i ldə isə kitabxanada tədris 

müəssisəsi yaradılmış, 2003 -cü ildən 

avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin tətbiqinə 

başlanılmışdır. Sistemin proqram təminatı ABŞ -ın 

VTLS şirkətindən alımış “VİRTUA” adlı  
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kitabxanalar üçün xüsusi avtomatlaşdırılmış 

proqramlar paketi  əsasında qurulmuşdur. Sistemdə 

bibloqrafik məlumat bazalarının elektron kataloqun 

tərtibi  üzrə də xüsusi modul vardır. 

Avtomatlaşdırma işinə kitabxananın ən vacib sahəsi  

olan elektron kataloqun tərtibindən başlan ılmışdır 

və indi mill i ədəbiyyata dair bibloqrafik təsvirlər 

verilənlər bazasına daxil edilir . Milli Kitabxanada 

kitab fondlarının elektron versiyasının, yəni 

kitabların mətninin kompüter yaddaşına 

köçürülməsi işinə də başlanılmışdır. 2006 -cı ildə 

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 

kitabxana işinə tətbiqi ilə əlaqədar olaraq Milli  

Kitabxanada aşağıdakı yeni şöbələr açılmışdır:  

«Kitabxana işinin avtomatlaşdırılması və 

informasiya texnologiyaları»,  «Elektron 

informasiya xidməti»,  «Elektron resurslar ının 

yaradılması»,  «Kitabxana işçilərinin təl im və tədris 

mərkəzi».  Həmçinin elektron kitabxananın 

yaradılması istiqamətində ədəbiyyatın skayner 

edilməsi zamanı meydana çıxan çatışmazlıqların 

aradan qaldırılması məqsədilə yaradılmış 

«Mətnlərin redaktəsi» bölməsini göstərmək olar.  
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«Kitabxana-biblioqrafiya prosesinin 

avtomatlaşdırılması və informasiya 

texnologiyaları» şöbəsi kitabxana proseslərinin 

avtomatlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq 

yaradılmışdır. 2005 -ci ildə Milli  Kitabxanada 

avtomatlaşdırma işinin ən vacib sahələrindən olan 

elektron kataloqun tərt ibinə başlanmışdır .  Hazırda 

Milli Kitabxananın Avtomatlaşdırılmış sisteminin 

tərkib hissəsi olan biblioqrafik verilənlər bazasında 

Ekologiya dair bibloqrafik informasiya çox geniş 

təmsil  olunmuşdur.   

Azərbaycanda avtomatlaşdırılmış kitabxana 

idarəetmə siistemlərinin və onun tərkibində zəngin 

biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılması 

sahəndə ən qabaqcıl mövqe Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti  İşlər İdarəsinin 

Kitabxanasına məxsusdur. 2003 -ci i l in yanvar 

ayında yaradılmış bu kitabxanada biblioqrafik 

verilənlər bazasının yaradılmasına 2004 -cü ilindən 

ayından başlamışdır.  Bu kitabxanada tətbiq edilən 

IRBIS-64 Kitabxanaların Avtomatlaşdırmaı Sistemi 

ali icra hakimiyətinə xidmət edən Kitabxana -

informasiya sistem inin tərkib hissəsidir. İndiyə 
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kimi verilənlər bazasına Azərbaycan, rus və digər 

dillərdə olan 200 minə yaxın sənədin biblioqrafik 

yazısı daxil edilmişdir. Verilənlər bazasından həm 

kitabxanadakı avtomatlaşdırılmış işçi  yerindən, 

həm də WEB kataloq vasitəs ilə İnternetdən daxil 

olmaqla istifadə etmək olar. Bu proqram vasitəsilə 

kitabxana qısa müddətdə 15 adda biblioqrafik 

informasiya göstəricisi (bülleteni),  tammətnli 

elektron və çap nəşrləri hazırlamışdır. Kitabxana öz 

fonduna bu sahə üzrə ən əhəmiyyətli  ədəbiyyatı  

sifariş edir.Burada yaradılmış biblioqrafik 

verilənlər bazasınında ekoloji problemlərə elmlərə 

dair sənədlər öz əksini tapmışdır.  

Hazırda respublikanın bir sıra digər 

kitabxanalarında da avtomatlaşdırılmış sistemlərin 

və onların tərkibində biblioqrafik verilənkər 

bazasınınyaradılması üzrə işlər aparılır.  Lakin 

burada bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır.  

Kitabxanalarda yaradılan bu avtomatlaşdırılmış 

sistemlərdə bir neçə alt sistem (komplektləşdirmə, 

oxucuların qeydiyyatı, sifarişlərin qəbulu v ə s.) 

olsa da aparıcı yeri biblioqrafiyalaşdırma və 

xidmətlə bağlı altsistemlər tutur.  Kitab ticarəti,  
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nəşriyyat və elmi informasiya müəssisələrinin 

avtomatlaşdırılmış sistemlərində və elektron 

resurslarında isə biblioqrafik informasiya və 

proseslərin mövqe və əhəmiyyəti daha da artıqdır. 

Bundan başqa, bütün bu sistemlərdə biblioqrafik 

informasiyanın işlənməsi, saxlanması və verilməsi 

tez və sadə məsələ deyildir.  

 Bütün bu işləri yerinə yetirmək üzün 3 əsas 

element olmalıdır:  

a) lazımi avadanlıq - hesablama maşınları,  

kompüter avadanlığı , rabitə -şəbəkə qurğuları,  

informasiyanı saxlayan avadanlıq və s. ;  

b) proqram təminatı;  

c) kadr potensialı .  

Bu  elementin hər birinin vacibliyini qeyd 

etməklə yanaşı, proqram təminatının əhəmiyyətini  

xüsusi vurğulamaq lazımdır.  (Bəzən sistem üçün 

təşkil olunan proqram təminatının dəyəri 

avadanlığın dəyərindən dəfələrlə art ıq olur). Söhbət 

biblioqrafik proseslərdən getdikdə, proqram 

təminatı həlledici  əhəmiyyətə malikdir. Çünki 

biblioqrafik informasiyanı «düzgün» tapmaq, ond an 
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istifadəyə imkan yaratmaq üçün mükəmməl proqram  

təminatı  lazımdır.  

Azərbaycanın beynəlxalq aləmə get -gedə 

daha sıx inteqrasiya olunması, dünyada kitabxana 

işinə, biblioqrafik fəaliyyətə göstərilən diqqətin 

Azərbaycana da sirayət etməsinə səbəb olur. 

İct imaiyyətin bu sahəyə diqqəti və qayğısı tədricən 

art ır . Bu tendensiya elektron kitabxana və qeyri -

kitabxana biblioqrafik ehtiyatlarının verilənlər 

bazasının yaranmasına münbit şərait yaradır. Məhz 

bu diqqətin nəticəsində yuxarıda adını  çəkdiyimiz 

kitabxana və təşkilatlarla yanaşı bir sıra digər 

kitabxanalar da biblioqrafik verilənlər bazasının 

yaradılması sahəsində işlərə başlamışlar.  Məsələn, 

Naxçıvan Dövlət  Universitetində, Qafqaz 

Universitetində, Xəzər Universitetində, Gəncə 

Dövlət Pedaqoji Universitetində bir sıra digər təhsil 

ocaqlarında avtomatlaşdırılmış kitabxana idarəetmə 

sistemlərinin tətbiqi, elektron kataloqlarının 

yaradılması və inkişafı prosesi gedir. Bundan 

başqa, bu işə bir sıra qeyri -kitabxana müəssisəsi də 

qoşulmuşdur.  Məsələn, bir sıra nəşriyyatlar, o 

cümlədən, Azərbaycan Ensiklopediyası  və «Qanun» 
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nəşriyyatları öz İnternet səhifələrində biblioqrafik 

siyahılar yerləşdirlər. Bütün bu biblioqrafik 

resursların tərkibində az və ya çox dərəcədə 

Ekologiya üzrə kitablar və digər sənədlər barədə 

məlumat öz əksini tapır.  

Lakin görülən işlərin əhəmiyyətini  

vurğulamaqla yanaşı , onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, Azərbaycanın iqtisadi, elmi, texnoloji inkişafı  

üçün Ekologiyanın böyük əhəmiyyəti olsa da, bu 

sahədə mövcud elektron biblioqrafik resurslar, 

biblioqrafik verilənlər bazaları  öz həcm və 

keyfiyyətinə görə bu sahədə müasir tələblərə tam 

cavab vermir.  Fikrimizcə, respublikamızda bu sahə 

üzrə koorporativ bir layihənin yaradılmasına və 

həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac var. Bu 

deyilənləri yekunlaşdıraraq belə nəticəyə gəlmək 

mümkündür ki , Azərbaycanda tərkibində Ekologiya 

üzrə kitablar və digər sənədlər barədə məlumatları 

özundə əks etdirən elektron biblioqrafik 

ehityatların, biblioqrafik verilənlər bazasının 

yaranması işi 30 illik bir tarixə malikdir.  Bu sahədə 

80-ci i llərin sonlarında durğunluq başlasa da, son 

bir neçə il ərzində bu sahədə artan ictimai diqqət 
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nəticəsində müəyyən müsbət dəyişikliklər və 

irəliləyişlər baş verməkdədir.  

  Gedən proseslərin təhlili  və 

proqnozlaşdırılması belə bir fikir söyləməyə əsas 

verir ki, yaxın gələcəkdə respublikamızda 

Ekologiya üzrə biblioqrafik verilənlər bazasının 

daha da sürətlə inkişaf etməsi, elektron informasiya 

resurslarının, daha da inkişaf edəcəyi, cəmiyyətin 

bu sahə üzrə informasiya tələbatının daha dolğun 

ödəniləcəyi şübhəsizdir.  

 

Elektron resurs  

 

1.  http://ecology.aonb.ru/Informacionnye -bazy-

dannyh.html  

2.http://libr.orensau.ru/ekolstranichka/bdpoekologii  

3.  http://ecoportal .su/wastet.php  

4.  http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/  

5.  http://energosoft.info/soft_ecolog.html  

6.  http://www.ecy.wa.gov/database.html  

7.  http://www.freshwaterecology.info/  

8.  http://esapubs.org/archive/ecol/e090/184/  

9.  http://eco.preslib.az/  
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организации и введения базы  

библиографических данных по екологии. 
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RESPUBLİKA ELMİ 

TİBB KİTABXANASINDA TİBBİ EKOLOJİ 

ƏDƏBİYYATIN QISA BİBLİOQRAFİK SİYAHİSİ 

 

İnsan fəaliyyət sahələrinin ixtisaslaşması, onların sənəd-

informasiya və bibliqorafık təminatının da ixtisaslaşmasına 

səbəb olur.Müasir biblioqrafiyaşünaslıqda bu sahələrin 

yaranması və genişlənməsi elmin, istehsalatın inkişafının 

qanunauyğun təzahürü kimi qəbul olunur.Belə bir yanaşma 

tərzi, ətraf mühitlə bağlı məsələlərə verilən xüsusi əhəmiyyət 

müasir Azərbaycana da xasdır. Ölkəmiz öz dövlət 

müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonar bu məsələ həmişə 

ali hakimiyyət orqanlarının diqqət və qayğısı ilə əhatə 

edilmişdir.Müstəqillik illərində bu məsələlərlə bağlı bir çox 

qanun qəbul edilmişdir ki,  bunlardan xüsusilə 1999-cu il 4 

iyul tarixində qəbul edilmiş “Heyvanlar aləmi haqqında” yenə 

həmin il 8 iyun tarixində qəbul edilmiş “Ətraf mühitin 

mühafizəsi haqqında”, “Ekoloji təhlükəsizlik haqqında”  və 

onlarla digər qanunu misal göstərmək olar(3,2,1). Bu 

məsələlərə ölkə başçısı da xüsusi diqqət yetirir. Məsələn, 

Prezident  İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 

2010-cu  ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2011- 

ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasdakı 
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nitqində Prezidentimiz ekoloji problemlərdən bəhs edərkən 

bird aha ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasını ölkəmizin 

uğurlu inkişafı üçün, əhalinin sağlamlığı üçün çox böyük 

əhəmiyyətini vurğulamışdır.(4). Son  20 il ərzində ölkəmizdə 

ətraf mühitlə bağlı Qanun və yüzlərlə normatıv-hüquqi sənəd 

qəbul edilmişdir. 

XIX əsrin  sonunda Yer üzərində əhalinin sayının əhəmiyyətli 

səviyyəyə çatması, bəşəriyyətin texniki imkanlarının artması, 

təbiətə göstərilən təsirin miqyasının genişlənməsi ətraf mühitə 

neqativ təsirinin  təhlükə doğacaq səviyyəyə çatmasına səbəb 

oldu ki, bu da öz növbəsində həmin problemin elmi cəhətdən 

öyrənilməsini zəruri  etdi. Ekologiya  elmi məhz  belə yarandı.  

Ekologiya  insanı əhatə edən ətraf təbii mühitin 

mövcudluğunu və inkişafını qanunauyğunluqlarını,  bu sahədə  

baş verən prossesləri öyrənən bir  elm sahəsidir. Ekologiya 

elmi ayrılmaz olaraq insanın ətraf mühitin qorunması üzrə 

fəaliyyət  sahəsi ilə əlaqədardır. Buna görədə ekologiyadan 

bəhs  edərkən ətraf mühitin mühafizəsi üzrə praktiki fəaliyyət  

də mütləq  nəzərə alınmalıdır.Ətraf  mühitin  mühafizəsi 

sahəsində praktik fəaliyyətin nəzri əsasları ekologiya  elmi 

tərəfindən öyrənilir. Əsrimizin 50-  ci illərindən etibarən daha 

böyük  sürətlə inkişaf edən bu elm artıq  çox  geniş 

tədqiqatları  ilə insanın ətraf mühitin mühafizəsi  sahəsində 
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fəaliyyətinə yardım edən mühüm elm sahəsinə çevrilmişdir. 

Ekologiya elminin spesifik xassələrində biri onun fəaliyyət  

göstərməsi üçün  böyük miqdarda faktoqrafik informasiyaya 

ehtiyacın olmasıdır. Bir  qayda olaraq  belə informasiya 

sənədli  formada  tərtib edilir və tələbatçılara çatdırılır.Bu 

səbədən də, həmin sahə üzrə tədqiqatlarda sənəd informasiya 

təminatının təşkilinə böyük diqqət yetirilir. Bu fəalyyət 

sahələrinin uğurla həyata keçirilməsi üçün bu sahənin ilkin 

sənədlərlə və həmin sənədləri özündə əks etdirən  biblioqrafik 

informasiya ilə təmin edilməsi zəruridir. 

 Ekologiya  elminin sənəd-informasiya təminatı prosesləri 

ildən-ilə sürətlənir. Eyni zamanda  bu sahədə tələb olunan  

informasiyanın  həcmi artır və informasiya təminatında daha 

yüksək operativlik tələb olunur.Ekologiya   və ətraf  mühitin  

mühafizəsi sahəsində informasiya  təminatının əhəmiyyətini 

bu sahənin mütəxəssisləri də təsdiqləyir  və buna xüsusui 

diqqət yetirirlər. (5) 

Bütün amillər ekologiya üzrə sənəd-informasiya təminatının,  

eləcə də bibloqrafik təminatının , eləcə  də biblioqrafik 

təminatın   qanunauyğunluqarınn öyrənilməsini  tələb  edir. 

 Ekoloji  biblioqrafiya biblioqrafik  elmlər kompleksində baş 

verən şaxələnmə, diferensiasiya prosesinin nəticəsində 

meydana gəlmişdir. Ekoloji biblioqrafiya ilk  növbədə Ümumi 
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biblioqrafiyaşünaslığın nəzəri bazasında yaranaraq  inkişaf 

etmişdir. Bununla yanaşı, ekoloji biblioqrafiya ona nisbətən 

daha erkən zamanlarda formalaşmış təbiət elmlərinin 

biblioqrafiyası, texnikanın biblioqrafiyası, kənd təsərrüfatının 

biblioqrafiyası, tibb və səhiyyəninbiblioqragiyası ilə sıx 

əlaqələrə malikdir. 

Ekoloji  biblioqrafiyanın  əsas vəzifəsi həm ətraf mühitin əsas 

vəzifəsi həm ətraf mühitin mühafizəsi üzrəfəaliyyətin, həm də 

ekologiya elminin sənəd və biblioqrafik informasiya 

tələbatının, sənəd axını və kütləsinin ətraflı öyrənilməsindən, 

mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsindən, lazımi 

tövsiyələrin hazırlanmasından,  bu sahə üzrə proqnozların 

verilməsindən ibarətdir. 

Onu da qeyd etmək lazımıdr ki, ekoloji bibloqrafiyanın 

mühüm  sahəsindən biri tibbi  ekologiyaya aid informasiyanın  

o cümlədən, çap məsulatını- kitablar, 

jurnallar,manaqrafiyalar, biblioqrafik arayışlar, göstəricilər və 

s. İnformasiya müəssisələri tərəfindən təbliğatı cəmiyyətin 

tibbi ekoloji maariflənməsinə və tibbi etikaının 

formalaşmasına böyük təsiri var.Bu yönümdə fəaliyyət 

göstərən qrumlardan biri də kitabxanalardır. Müasir dövrdə 

kitabxanalar  cəmiyyətdə elm, texnika və s. genişlənən və 

dərinləşən informasiya prosesləri ilə əlaqədar daha mürəkkəb  
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şəkil almış, daha çətin vəzifələri yerinə yetirməyə 

başlamışdır(6). Məhz, bu baxımdan Respublika Dövlət Elmi 

Tibb Kitabxanasının fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. Əsası 1939-cu  

ildən qoyulmuş  bu kitabxana  səhiyyə orqanlarının, elmi-

tədqiqat və müalicə  profilaktika müəssisələrinin xalqın 

sağlamlığı problemlərini, sosial-gigiyena və səhiyyənin 

təşkili, sanitar-epidemioloji və səhiyyənin, tibb elminin digər 

problemləri ilə məşğul olan alim  və mütəxəssisləri kitabxana- 

biblioqrafiya və informasiya xidməti ilə vaxtında təmin edib, 

sahəvi depozitar fondunu və tibb elminin aktual problemləri 

üzrə vahid sorğu-məlumat  fondlarını təşkil etmişdir. 

Respublikada ekoloji ədəiyyatın o cümlədən tibbi ekoloji 

informasiyanın   tələbatçılara çatdırılmasında Elmi Tib 

kitabxanasının rolu böyükdür. Kitabxana fondunda 

manaqrafiyalar, elmi  məqalələr, toplular, dərsliklər , 

avtoreferatlar , broşurlar, instruktiv-metodiki materiallar və s. 

tibbi ekoloji ədəbiyyat öz əksini tapır.2010-cu ii “Ekologiya 

ili”olduğu üçün kitabxananın iş fəaliyyətindı bu özünü 

göstərmişdir. İl boyunca  qlobal mövzu üzrə sərgilər və 

kitabxana plakatları, oxucu konfransarı, biblioqrafık arayışlar 

hazırlanır eko tələbarçlların və oxucuların istifadəsinə 

verilmişdir(7) Kitabxananın fondunda əks olunan tibbi ekoloji 

ədəbiyyatın qısa binlioqrafik siyahisi aşağıdakılardır 
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Yekun olaraq söyləmək mümkündür ki, müasir  dövrdə  ətraf  

mühitin  mühafizəsi  və ekologiya elminin biblioqrafik  

informasiya  təminatı  məsələləri  gündən-günə daha yüksək 

aktuallıq kəsb etməkdədir.Bunun  məntiqi nəticəsi kimi, 
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EKOTURИZMИN ЯTRAF MЦHИTЯ TЯSИRИ 

 

Dünya Turizm Təşkilatının araşdırmaları, turizm 

proseslərinə qatılan insanların sayının və turizmin iqtisadi 

təsirlərinin daha da artacağını göstərir. Bu səbəbdən turizm 

sülhü və sabitliyi bərqərar edən, iqtisadi inkişafa təkan verən, 

insanların bir-birini anlamasının və millətlərarası əlaqələrin 

inkişafının mənəvi və intellektual əsası olmalıdır. Bu mənada 

turizmin mənəvi və tərbiyəvi dəyərləri onun iqtisadi 

dəyərlərindən üstündür. İnsanların sağlam ruhda 

formalaşmasında və tərbiyə olunmasında turizmin rolu 

əvəzedilməzdir. Eyni zamanda turizmin bütün inkişaf 

qanunlarını və xüsusiyyətlərini dərk etmək üçün onun sistem 

şəklində öyrənilməsi zəruridir. Ona görə ki, “Turistika” elmi 

müxtəlif elmlərin (tarix, coğrafiya, marketinq, informasiya, 

planlaşdırma, iqtisadiyyat, idarəetmə, hüquq və s.) bir-birinə 

inteqrasiyası nəticəsində əmələ gəlmişdir. 

Turizmlə bağlı gələcəyə istiqamətlənmiş müasir 

yanaşma elm, təhsil, mədəniyyət, idman və turizm sahəsində 

qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, eləcə də turizmin in-

kişafının mədəni-ekoloji sərvətlərin qorunmasına, təbliğinə və 

mədəni tərəqqiyə yönəldilməsi baxımından əhəmiyyətli bir 
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ekoloji konsepsiya kimi də dəyərləndirilə bilər. Çünki 

turizmin inkişafı istiqamətində son illərdə yeni kəmiyyət və 

keyfiyyət dəyişiklikləri müşahidə edilməkdədir. Belə ki, elmi, 

mədəni və ekoloji turizmə diqqət artırılmaqda, elmi 

ekspedisiyalar turizm sferası kimi qəbul edilməkdə və 

ekoturizmə XXI əsrin yeni fenomeni kimi yanaşılmaqdadır. 

Heç də təsadüfi deyildir ki, ekoturizmdə elmi və mədəni 

dəyərlərin çəkisini artırmaq üçün YUNESKO “Elm-

Mədəniyyət-Rekreasiya-Turizm-Təhsil” leytmotivini elmi 

strategiya kimi dəstəkləyir (9, s. 21).  

Səyahət və turizm – bu anlayışların ikisi də insan 

həyatını, onun aktivliyini səciyyələndirən anlayışlardır. Bu 

anlayışlara istirahət, əyləncə, idman, ətraf mühitin 

öyrənilməsi, elm, mədəniyyət, tarixi və dini abidələrlə, 

müxtəlif xalqların həyatı və ənənələri ilə tanışlıq kimi ünsürlər 

daxildir (8, s. 37). İnsanlar səyahət etdikləri zaman onların 

ətraf mühit haqqında bilikləri zənginləşir, təsəvvürləri 

genişlənir və nəhayət, onlar özləri də dəyişirlər. Aparılan 

ekspedisiyalar və səyahətlər yeni-yeni coğrafi ixtiraların 

açılmasına səbəb olur, elmə və praktikaya lazım olan həcmdə 

ümumiləşdirici materiallar toplamağa imkan verirdi. Bu 

mənada turistik məhsul və turistik məhsulu təşkil edən amillər 
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içərisində iqlim və ekologiya da mühüm rol oynayır (5, s. 42; 

7, s. 278). 

Bir turistik məhsulun tələb edilməsində və satın 

alınmasında iqtisadi şərtlərin uyğunluğu da önəmli bir 

cəlbedicilik amil təşkil etməkdədir. Turistik məhsulun qiyməti, 

ümumi iqtisadi vəziyyət, maddi baza imkanları və turizm 

sənayesinin vəziyyəti iqtisadi amillərdən bəziləridir. 

Turistik məhsulu cəlbedici edən psixoloji amillər sırasında 

ölkələr arasındakı tarixi, mədəni və dini əlaqələr, cəmiyyətlərin 

adət-ənənə və davranış formaları, idarəçilərin ənənə və dav-

ranışları, moda, vərdiş, heyranlıq-snobizm, simpatiya ya da 

antipatiya duyğusu gəlməkdədir. 

Turizm və ətraf mühitin qarşılıqlı təsirlərindən bəhs 

edildiyi təqdirdə, qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən bir yerə, 

ya da ölkəyə olan turizm tələbinin yaranması və bu tələbin da-

vam etdirilməsi üçün fiziki (tarixi və təbii) ətraf mühit önəmli 

bir amil olmaqdadır. Bundan başqa, turistlərin gedəcəkləri 

yerin seçimində və qalma müddətlərinin təyin edilməsində də 

ətraf mühit önəmli bir göstəricidir. Daha aydın desək, turizm 

və ətraf mühit bir-birindən ayrılmaz bir əlaqədədir. Turizm, 

bütünlüklə ətraf mühitdə yaranmaqda və ətraf mühitin cazibə 

elementləri turizm tələbinə təsir etməkdədir. Dünyanın son 

30-40 il ərzində ətraf mühitə yaratdığı ağır təxribat, turizmin 
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mühitlə ayrılmazlığını bir daha artırmaqdadır. Bu sahədə 

araşdırmalar aparan elm adamları növbəti yüz ildə turizm 

tələbini müəyyənləşdirən yeganə seçimin ətraf mühit olacağı 

fikrində həmrəydirlər. 

Turizm fəaliyyətlərinin böyük qismi təbiətin bəxş etdiyi 

sərvətlərin nümayiş etdirilməsi və ya təqdim edilməsi ilə 

gerçəkləşməkdədir. Buna əks olan turizm fəaliyyətləri ətraf 

mühitə müxtəlif formalarda təsir göstərməkdədir. Bu təsirlər 

təbii və tarixi məkanın təxribatı şəklində mənfi ola biləcəyi 

kimi, onların qazanılmasına dair ciddi tədbirlərin görülməsi 

formasında müsbət yöndə də ola bilməkdədir. Bu qarşılıqlı 

təsirlənmə turizm və ətraf mühit əlaqəsini ortaya qoyur ki, 

ekoturizm anlayışı da elə turizm və ətraf mühit əlaqələrinin 

əhəmiyyət kəsb etməsi ilə gündəmə gəlmişdir. Ekoturizm təbii 

sərvətlər və ətraf mühitə həssas olan turistlərin fəa-

liyyətlərindən daha geniş bir mövzudur. Həqiqətən də bu 

fenomen ətraf mühit, iqtisadiyyat və sosial münasibətlərin 

bütünüdür (13). Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Təşkilatının 

qəbul etdiyi fikrə görə ekoturizm – təbiəti və mədəni sərvətləri 

anlayaraq mühafizəsini dəstəkləyən, az ziyarətçi təsiri olan və 

yerli xalqa sosial-iqtisadi fayda verən, yabanı təbii sahələrə 

ətraf mühit, ekologiya baxımından məsuliyyətli səyahət və 

ziyarətdir (4, s. 4). Beynəlxalq Ekoturizm Cəmiyyəti ekoturizm 
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anlayışını “ətraf mühiti qoruyan və yerli əhalinin rifahını nəzərə 

alan, təbii sahələrə qarşı həssas səyahət” kimi qəbul etmişdir. 

Hər iki tərifə baxdıqda görürük ki, ekoturizm təbii və 

mədəni sərvətlərin qorunaraq turizmə açılmasıdır. Ekoturizm 

anlayışında yaşıl turizm, alternativ turizm, təbiət turizmi, yabanı 

turizm, macəra turizmi, mədəni turizm kimi terminlər istifadə 

edilməkdədir (1, s. 276). 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Davamlı İnkişaf 

Komissiyası 2002-ci ili Beynəlxalq Ekoturizm ili elan etmiş 

və bu mövzu ilə bağlı olaraq Dünya Turizm Təşkilatı 

qarşısında vəzifələr qoymuşdur. Yenə 1998-ci ildə Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının qəbul etdiyi bir qərara görə 2002-ci il 

Beynəlxalq Dağlar ili elan edilmişdir. 

Dünya Turizm Təşkilatına görə ekoturizmin aşağıdakı 

tərkib hissələri vardır: 

–  Bioloji müxtəlifliyin mühafizəsinə yardım edilməsi; 

Yerli əhalinin rifahının diqqət mərkəzində saxlanılması, 

turistlərin və yerli əhalinin maarifləndirilməsi və maarifləndi-

rilməsi; Kiçik miqyaslı müəssisələr tərəfindən kiçik turist 

qruplarına xidmət edilməsi; Turistlərə və yerli xalqa turizm 

sənayesi haqqında ətraflı bilgilər verilməsi və onların bu 

mənada məsuliyyətli fəaliyyətlərinin təmin edilməsi; Bərpası 

mümkün olmayan qaynaqların ən az səviyyədə istifadəsi; 
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Turizm fəaliyyətlərinə yerli səviyyədə qoşulmaya əhəmiyyət 

verilməsi; İş imkanlarının və mülkiyyətin yerli əhalinin 

xeyrinə inkişafının dəstəklənməsi (11). 

Dünya Turizm Təşkilatına görə ekoturizmin məqsədi 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

–  Turizmin təbii və ənənəvi mühitə verdiyi zərərlərin 

ən aşağı səviyyəyə endirilməsi; Turistlərə və yerli əhaliyə 

təbiətin və ənənəvi sosial-mədəni mühitin qorunması ilə bağlı 

maarifləndirmə işinin aparılması; Turizmin yerli əhalinin 

ehtiyaclarını təmin edən, yerli rəhbərli və əhali ilə əməkdaşlıq 

şəraitində inkişaf edən məsuliyyətli bir ticarət olmasına səy 

göstərilməsi; Qoruma hüdudlarındakı (təbii və sosial-mədəni) 

sahələrin idarə edilməsi üçün qaynaqların ayrılması; Turizmin 

neqativ təsirlərinin ən aşağı səviyyəyə endirilməsi məqsədilə 

sosial-mədəni və təbii mühiti nəzərdə tutan uzun müddətli 

müşahidə və qiymətləndirmə proqramlarının dəstəklənməsi; 

Turizmin yerli əhalinin güzəranının yaxşılaşdırılmasını təmin 

edəcək şəkildə inkişafına çalışmaq; Turizmin inkişafının 

bölgənin sosial və ətraf mühit baxımından imkanlarının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində təmin edilməsi; Mühitlə 

ahəngdar, təbii və ənənəvi sosial-mədəni həyatla iç-içə olan, 

yerli bitki örtüyünü və yabanı həyatı qoruyan turizmin əsas 

bazisi rolunda çıxış edən infrastrukturlarını yaratmaq (11). 
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Ekoturizm kütləvi turizmin əksinə olaraq, turizmi bölgə 

daxilində yaymaq, təbii mühitə edilən təzyiqləri azaltmaq, 

ətraf mühitə dəyən ziyanları aradan qaldırmağa deyil, qarşısı-

nın alınmasına yönəlmiş planlaşdırma və uzun müddətli 

iqtisadi mənfəətlər güdməkdədir (6, s. 304). 

Ekoturizm fəaliyyətlərinin müsbət sosial və ekoloji təsiri 

olsa da, yaxşı planlaşdırılmadığı hallarda, kütləvi turizm qədər 

ətraf mühitin çirklənməsinə səbəb ola bilir. Ona görə ki, 

ekoturizm “destinasyonlarının” (6, s. 305) həssas ekosistemlər 

olması və bu bölgələrdə həyata keçiriləcək hər hansı bir 

turizm fəaliyyətinin təbii sərvətlərin yox edilməsi, hətta ətraf 

mühitin çirkləndirilməsinə səbəb olmasıdır. 

Beynəlxalq Ekoturizm İli çərçivəsində Dünya Turizm 

Təşkilatı tərəfindən Almaniya, Kanada, İspaniya, İtaliya və 

İngiltərədə aparılan araşdırmalarda, ekoturizm bazarındakı tu-

rist profilli 30-59 yaşlar arası, yüksək gəlir sahibi və yüksək 

təhsilli, qastronomik zövqə sahib olan (xörəklərin incəliklərini 

hiss edən) və fərqli mədəniyyətlərə maraqlı olan insanlar olaraq 

müəyyənləşdirilmişdir (12). Dünyada artıq kəşf etmək məqsədi 

ilə həyata keçirilən ekoturizm son illərdə ölkəmizdə də sıx-sıx 

gündəmə gəlməkdə, lakin sadəcə yayla turizmi olaraq düşünül-

məkdədir. Halbuki bir bütün kimi düşünülməsi lazım olan 
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ekoturizm sosial və mədəni fəaliyyətləri də içinə alan, geniş 

sahələrdə bir çox aktiviteyi-fəaliyyətləri əhatə edən bir fəallıqdır. 

Turizmin ətraf mühitə müsbət təsirləri ilə bağlı 

tədqiqatçılar bu fikirdədirlər ki, turizmin ətraf mühitin 

qorunması ilə bağlı ictimai şüura olan yardımları başlıca 

olaraq dörd sahədə gerçəkləşməkdədir. Bunlardan birincisi, 

turizmin mövcud tarixi yerlər, abidə və tikililərin r-

estavrasiyası ya da yaxşılaşdırılması ilə bağlı təkanverici bir 

qüvvə olmasından qaynaqlanmaqdadır. Turizm bu yönü ilə 

tarixi əhəmiyyətə malik sahələrin qorunmasına müsbət 

cəhətdən yardım etməkdədir. Bunun səbəbi də turizmin bu 

yerlərin cəlbedici bir amil kimi istifadəsindən 

qaynaqlanmasıdır. Bilindiyi kimi turizm tələbini yaradan ən 

əhəmiyyətli amillərdən biri tarixi yerlər və abidələrdir. Bu 

müsbət təsirlənmə həqiqətdə iqtisadi məqsədlərdən doğur. 

Məsələn, Türkiyədə Efes Antik şəhərinin yenidən üzə 

çıxarılmasında turizm faktının təsiri inkar edilə bilməz. 

Eynilə, qədim memarlıq tikililərinin restavrasiyası, ənənəvi ev 

tiplərinin qorunması da turizmin müsbət təsirləri kimi sayıla 

bilər. 

Turizmin ikinci müsbət təsiri, qədim tikililərə yeni həyat 

verməklə bu gün də yaşamalarını təmin edəcək vəziyyətə 

gətirilməsini təşviq etməsidir. Qədim mağaralar, qalalar, sa-
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raylar və s. tikililər bərpa (restavrasiya) edilərək otel, restoran 

və s. təsislərə çevrilməkdədir. Beləliklə, bu cür yeni tərtibatlar 

həm turizm üçün cəlbedici olur, həm də tikilini dağılmaqdan 

qoruyur.  

Turizmin üçüncü müsbət təsiri isə, ətraf mühitin 

qorunmasını sürətləndirməsidir. Yuxarıda da bildirdiyimiz 

kimi turizmin, satışından pul qazandığı ən önəmli ticarət malı 

ətraf mühitdir. Bu səbəblə, turizm xidmətinə təqdim etmək 

məqsədilə bir çox ölkədə milli parklar, qoruma sahələri, təbii və 

tarixi dəyərlər olmaqda və bu qaynaqların qorunması istiqamə-

tində siyasətlər inkişaf etdirilməkdədir. Turizmin, ətraf mühitin 

qorunması istiqamətində dördüncü müsbət təsiri isə, məkanın 

qorunmasına bağlı tədbirlərə bir planlaşdırma və idarəetmə ma-

hiyyəti verməsi yönündədir. Çünki beynəlxalq turizm tələbinin 

artırıla bilməsi və bu tələbin müntəzəm qala bilməsi, təbii 

mühit dəyərlərinin varlıqlarını davam etdirmələrinə bağlıdır. Bu 

məqsədlə görülən tədbirlərin miqyası və keyfiyyəti müxtəlif 

ölkələrdə fərqlidir. Bu fərqlilik, sözü gedən ölkənin təbiət 

anlayışına yanaşmasından başlamış, qorunması nəzərdə tutulan 

təbii sərvətin əhəmiyyətinə, bunlardan faydalanma 

səviyyəsindən tutmuş ölkənin sahib olduğu idarəçilik 

strukturuna qədər müxtəlif amillər diqqətə alınaraq müəyyən-

ləşməkdədir. 
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Turizmin ətraf mühitə mənfi təsirlərinə gəldikdə isə, 

bunu deyə bilərik ki, turizm fəaliyyətləri, bütün tədbirlərə 

baxmayaraq ətraf mühiti məhv etməkdədir. Bunun başlıca sə-

bəbi kütləvi turizm nəticəsində ekoloji dəyərlərin 

pozulmasıdır. Turizmin ətraf mühit üzərindəki mənfi təsirləri 

bu şəkildə sıralana bilər: 1. Turistik yerlər təbii mühiti məhv 

etməkdə və fiziki tarazlığı pozmaqdadır; 2. Turizm təbii 

mənzərənin bayağılaşmasına səbəb olmaqdadır. Talan edilən 

sahillərdəki gecələmə təsisləri, üzmə hovuzları, yaxta 

limanlarının yaratdığı mənzərə kimi. Dağ yolları, kanat yolu və 

s. təsisatlar ətraf mühitin həm təbii görünüşünü dəyişdirməkdə, 

həm də tarixi və arxeoloji dəyərlərlə uyğunsuzluq 

yaratmaqdadır; 3. Turizm tarixi və təbiət sahələrinin maddi 

olaraq çirklənməsinə səbəb olmaqdadır. Çöldə-bayırda yeyilən 

yemək artıqları kimi; 4. Turistik mal və xidmətlərin istehsal və 

istehlakından artıq qalan zərərli artıqlar, təbiəti çirkləndirdiyi 

qədər, insanların sağlamlığı üçün də təhlükə yaratmaqdadır; 5. 

Turizmin ətraf mühit üzərindəki digər bir mənfi təsiri də ətraf 

mühiti narahat edən səs-küy və gurultudur; 6. Səs-küy, 

təyyarələrin enib-qalxması, nəqliyyat vasitələrinin çıxardığı 

səslər və inşaat çalışmaları buna nümunə ola bilər. Bundan baş-

qa, bölgəyə olan turizm axını nəticəsində, getdikcə artan 

nəqliyyat vasitələrindən çıxan zərərli qazlar ekoloji tarazlığın 
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pozulmasına səbəb olmaqdadır; 7. Turizm yalnız sahil kənarla-

rında deyil, turist axınının olduğu bütün yerlərdə nizamsız 

şəhərləşməyə səbəb olmaqdadır (8, s. 124-125). 

Göründüyü kimi turizmin və ekoturizmin əsas xam 

maddələrini təşkil edən təbii, tarixi və mədəni dəyərlərin 

davamlılığının təmin edilməsi ilə turizm bazarlamasındakı ən 

əhəmiyyətli tanıtımın ətraf mühit həssaslığına bağlı olmasını 

və qoruma-istifadə tarazlığına söykənən “turizmin fiziki 

planlaşdırılması” ilə mümkün olmasını öyrənməkdir. 

Ətraf mühitə həssas olan bir turizmin inkişaf etdirilə 

bilməsi üçün, təbii zənginliklərin, qoruqların, özəl ətraf mühiti 

qoruma sahələrinin, doğrudan turizm sahəsi olaraq istifadəsi 

yerinə bu sahələrin özəlliklərini diqqətə alaraq, bütövlükdə 

digər sahələrlə və ya mühafizə əsasları ekoturizmin inkişafı 

önəmlidir. Bundan başqa təbiəti mühafizə ilə bağlı olan st-

rukturların fəaliyyətləri əsasa alınaraq, davamlı istifadənin 

diqqətə alınması ilə daşıma tutumuna bağlı turizm sektorunun 

inkişafını təmin edəcək planlar tərtib edilməlidir.  
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Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi  

üzrə biblioqrafik verilənlər bazasının  

yaradılmasının bəzi məsələləri 

 

Son illər dünyanın məşhur informasiya mərkəzləri 

insan fəaliyyətinin ayrı-ayrı sahələri, o cümlədən ətraf mühitin 

mühafizəsi problemləri  üzrə fundamental biblioqrafik 

verilənlər bazaları yaratmışlar. [1-8]. Azərbaycan 

Respublikasında ekologiya üzrə normativ hüquqi və sənəd-

informasiya bazası formalaşmışdır. (9) 

Digər sahələrdə olduğu kimi ,ekologiya və ətraf mühitin 

mühafizəsi üzrə sənəd axının həcminin artması biblioqrafik 

informasiya tələbatınin intensivləşməsi bu sahə üzrə 

biblioqrafik fəaliyyət, o cümlədən biblioqrafik təminatin yeni 

metod və texnologiyalarının yaradılmasını zəruri etmişdir. 

Ümumiyyətlə, sənəd kommunikasiyaları sistemində bu 

istiqamətdə ilk addım XX əsrin 50-ci illərində atılmağa 

başlanıldı.O zamanlar ilk dəfə olaraq həmin prosesdə 

hesablama texnikasının tətbiqinə, avtomatlaşdırılmış 

informasiya sistemlərinin yaradılmasına başlanıldı. Həmin 

texniki vasitələrdən informasiyanın emalı prosesinin 

aparılması üçün həm də xüsusi proqram təminati və metodlar 
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tələb olunurdu. Bu sahədə ilk təcrübə SKS-nin təsisatı olan 

elmi-texniki informasiya müəssələrdə aparıldı. Biblioqrafik 

proseslərin yüksək səmərəli və sürətlə yerinə yetirilməsi üçün 

əsas vəzifə sənədin biblioqrafik yazının cəmi bir dəfə tərtib 

edilməsi və ondan dəfələrlə istifadə edilməsi eləcədə axtarışın 

sürətlə həyata keçirilməsi idi. Bu vəzifənin həyata keçirilməsi 

üçün yaradılan əsas metod və texnologiya verilən bazası 

texnologiyası olmuşdur. Verilənlər bazası deyərkən müəyyən 

bilik sahəsinə dair bir-biri ilə əlaqədar verilənlərin məcmusu 

nəzərdə tutulur. Burada həmin məcmu müəyyən formatda 

tərtib edilir. Hesablama maşınında emal edilir və maşın 

təşkilatları öz informasiya tələbatına uyğun olaraq müxtəlif 

təyinatli və quruluşlu verilənlər bazaları tərtib edirdi.  Bu işin 

yerinə yetirilməsi üçün ilk növbədə informasiyanı emal edən 

hesablama qurğuları və verilənlər bazalarını idarə edən sistem 

proqramları tələb olunur. Müasir dövrdə verilənlər bazaları 

insan fəaliyyətinin demək olar ki, bütün sahələrində yaradılır 

və inkişaf  etdirilir. Kitabxana biblioqrafik fəaliyyətdə tətbiq 

olunan verilənlər bazaları müxtəlif əlamətlərnə görə 

təsnifləşdirilə bilər. Bunlardan aşağıdakıları göstərmək 

mümkündür. 

1) Aid olduğu elm və bilik sahələrinə görə. Bu baxımdan 

universal sahəvi biblioqrafik verilənlər bazaları fərqləndirilir. 
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Universal biblioqrafik verilənlər bazaları adətən universal 

kitabxanalar tərəfindən yaradılan elektron kataloqların 

tərkibində təşkil edilir. 

2) Sahəvi və sahələrarası problemlər üzrə BVB-sı. 

3) Konkret məqsəd üzrə yaradılan və ayrı-ayrı sənəd növlərini 

əks etdirən BVB.   Məs; rəsmi sənədlərin, elmi ədəbiyyatın 

soraq nəşrlərinin verilənlər bazası. 4)Müəyyən zamana aid 

sənəd kütləsini və ya sənəd axınını əks etdirən BVB. Məs;cari, 

retrospektiv. Onuda qeyd edək ki, müasir SKS-də biblioqrafik 

verilənlər bazaları ilə yanaşı tam mətnli faktoqrafik verilənlər 

bazaları yaradılır. Biblioqrafik verilənlər bazalarında sənədlər 

haqqında elektron biblioqrafik yazılar nizamlı şəkildə 

yerləşdirilir.  BVB-nin tipik nümunəsi elektron kataloqudur. 

Tam mətnli verilənlər bazalarında sənəd barədə biblioqrafik 

informasiya ilə yanaşı onların mətni olur. Faktoqrafik 

verilənlər bazalarında isə müəyyən fəaliyyət sahəsinə dair 

informasiya toplanır. BVB-larının yaradılması mürəkkəb 

proses olub bir neçə mərhələdən ibarətdir. İlk mərhələdə 

verilənlər bazalarının tərkibi strukturu doldurulmasi 

xüsusiyyətləri təyin edilməli daha sonra onun proqram texniki 

məsələsi həll edilməlidir. Hal-hazırda biblioqrafik verilənlər 

bazalarının yaradılması üzrə müxtəlif proqram vasitələrdən 

istifadə edilir ki onların da içərisində aparıcı mövqe “Oracle” 
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tipli verilənlər bazaları nəzərdə tutulur. BVB-nın 

hazırlanmasında hazırlıq əsas və yekun mərhələsi 

fərqləndirilir. Hazırlıq mərhələsində bazanin texniki tapşırığı 

hazırlanır onun təyinatı müəyyənləşdirilir, sənədlərin 

seçilməsinin formal sərhədləri müəyyənləşdirilir.Biblioqrafik 

yazının strukturu təyin edilir və onun formatı müəyyənləşir. 

BVB-nın yaradılmasının əsas mərhələdə ona daxil edilən 

sənədlər müəyyənləşir. Daha sonra həmin sənədlər çoxluğu 

içərisində seçmə aparılır. Bunun ardınca sənədin elektron 

biblioqrafik təsviri tərtib edilir. Həmin təsvirin indekslərinə 

annotasiya və ya referat tərtib edilir və verilənlər bazasına 

daxil edilir. Bu mərhələlənin sonunda daxil edilmiş yazılar 

yoxlanılır və redaktə edilir.Yekun mərhələdə verilənlər bazası 

üzrə təsvir tərtib edilir. Orada təqdim edilən informasiya 

barədə məlumat hazırlanır Verilənlər Bazası qeydiyyatdan 

keçir daha sonra isə verilənlər bazası  üzərində cari iş 

aparılır.Yazılar çıxarılır dəyişdirilir əlavə edilir. Tələbatçılara 

yüksək səviyyəli biblioqrafik informasiya xidməti 

göstərilməsi üçün biblioqrafik verilənlər bazası daim 

təkminləşdirilməli və yeni sənədlər haqqında informasiya ora 

daxil edilməlidir. Bir sıra hallarda BVB-nın hazırlanmasında 

bir neçə müəssisə və ya təşkilat iştirak edir. Bu halda həmin 

iştirakçılar birgə yaradılan verilənlər bazasının  ayrı-ayrı 
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istiqamətlərinin əmək bölgüsü haqqında razılıq əldə 

etməlidirlər. İştirakçılar biblioqrafiyalaşdırılan sənədlərin 

dilinə nəşr yerinə nəşr növünə və digər əlamətlərə görə 

bölüşdürmək haqqında qərar qəbul etməlidirlər. BVB-nin 

yaradılması və inkişafi təcrübəsi sübut edirki indiki dövrdə 

biblioqrafik informasiyanın toplanılması işlənilməsi 

tələbatçılara catdırılması sahəsində ilk ən məqsədəuyğun 

texnika məhz VBV-sidir. Dünyanın elm və texnika sahəsində 

inkişaf etmiş ölkələrdə BVB-nın yaradılması və 

təkminləşdirilməsi sahəsində zəngin təcrübə edilmişdir. BVB 

yalnız kitabxanalarda deyil həmdə elmi informasiya xidməti 

ilə məşğul olan şirkətlərdə nəşriyatlarda yaradılır. 

Azərbaycanda  BVB-nın yaradılması üzrə işlərə XX əsrin 70-

ci illərin sonunda başlanıldı. Bu sahədə ilk təcrübə kimi 

Azərbaycan Respublikasi Dövlət Elmi Texniki kitabxanasının 

avtomatlaşdırılmış idarə sistemləri yaradılması üzərində 

görülən işlər qeyd etmək olar. Təxminən 4 il ərzində yaradılıb 

istifadəyə verilmiş həmin sistemin tərkibində BVB-sı da təşkil 

edilirdi. Həmin bazada əsasən texniki və təbiət elmləri o 

cümlədən ətraf mühitin mühafizəsinə dair sənədlər də öz 

əksini tapmışdır. Azərbaycanda ekologiya və ətraf mühitin 

mühafizəsi sahəsində BVB yaradılmasının 30 illik tarixi var. 

Bundan bir qədər AMEA-nın MEK kitabxanasında  BVB-nın 
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yaradılması sahəsində işlər görülməyə başlanıldı. AMEA-nın 

MEK kitabxanası  SSRİ  EA-nın Tətbiqi Riyaziyyat 

İnstitutunda yaradılmış avtomatlaşdırılmış sənəd informasiya 

sisteminin ayrı-ayrı modullarını alaraq kitabxanada 

informasiyanın seçilib yayılmasi işinin avtomatlaşdırılmasına 

başlanıldi. ”ASİOK” adlanan həmin sistemin tərkibində BVB-

sı da mövcud idi. Həmin lahiyə əsasında kitabxana fonduna 

daxil olan yeni sənədlərin elektron biblioqrafik yazıları tərtib 

edilərək maşın yaddaşına verilirdi. Bundan başqa Moskvadan 

Kitabxana İnformasiya İnsitutlarından elektron biblioqrafik 

yazılar da alınaraq sistemə daxil edilir. Həmin sistem 

akademyanın ayrı-ayrı müəssisə və təşkilatlarında 

təbiətşünaslıq və texnika üzrə mütəxəssislərin daimi sorğuları 

əsasında informasiyanın seçilmiş yayılmış rejimində xidmətin 

aparılmasına şərait yaradır. Sistemə daxil edilən biblioqrafik 

yazıların əksəriyyəti referativ jurnallardan elmi mətbuatdan 

götürülmüş sənədləri əks etdirir. Sistem həmdə ayrı-ayrı 

sorğular əsasında axtarışın aparılmasına imkan verir. 

Məlumdur ki, AMEA-nın Botanika, Coğrafiya və Genetika 

İnstitutlarında elecə də Xəzər elmi mərkəzində aparılan 

tətqiqatlar xeyli dərəcədə ekologiya və ətraf mühitin 

mühafizəsi ilə əlaqədar idi. Buna görə də həmin sistemdə 

toplanan elektron biblioqrafik yazılarin müəyyən qismi bəhs 
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etdiyimiz sahəyə aiddir. 70-80-cı illərdə respublikada yerinə 

yetirilmiş işlər elektron biblioqrafik ehtiyatların yaradılması 

və istifadəsi sahəsində çox əhəmiyyətli nəaliyyət oldu. Lakin 

80-ci illərin ortalarına yaxın ölkədə baş verən sosial-siyasi və 

iqtisadi proseslər nəticəsində həmin sistemlərin istismarı 

dayandırıldı . Respublikada BVB-nın yaradılması və tətbiqi 

sahəsində uzunmüddətli fasilə əmələ gəlmişdi. Bu sahə üzrə 

işlərin yenidən canlanması XXI əsrin ilk illərinə təsadüf edir. 

Həmin dövrdə Azərbaycanın bir sıra ali məktəblərində AKSS-

nın yaradılmasına başlanıldı. Buna misal olaraq Xəzər Qərb 

universitetlərində, Neft akademiyasında aparılan işləri misal 

göstərmək olar. Bundan əlavə bir sira qeyri-dövlət təşkilatları 

da öz profilinə uyğun elektron biblioqrafik ehtiyatların 

yaradılmasına başlanıldı. Respublikada müasir mənada 

avtomatlaşdırma tələblərinə cavab verən və lisenziyalı AKSS-

nin yaradılması BVB-nın təşkilinə təkan verdi. Azərbaycanda 

bu tipli ilk sistemlər Xəzər universitetində, Qafqaz resurs 

mərkəzində, Prezident kitabxanasında,  BDU-nun elmi  

kitabxanasında və digər kitabxanalarda yaradılmağa 

başlanıldı. Həmin sistemlərin əksəriyyəti yerli kompleks 

informasiya şəbəkələri çərçivəsində fəaliyyət göstərməyə 

başladı.Sistemlərin dərindən mənimsənilməsi nəticəsində 

sonradan onların veb şlüz vastəsilə internətə çıxması da təşkil 
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olunmağa başlanıldı. Adları çəkilən AKSS-lərin 

əksəriyyətində toplanan biblioqrafik informasiya çoxsahəli və 

universal xarakter daşıyır. Buna görə də onların tərkibində 

təbiətin mühafizəsi ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsinə 

dair ədəbiyyat öz əksini tapmışdır. Ekologiyaya dair 

ədəbiyyatın ən geniş təmsil olunduğu BVB-sı BDU-nun Elmi 

Kitabxanasında və Axundov adına Azərbaycan  

Respublikasının Milli kitabxanasında yaradılmışdı. Ətraf 

mühitin mühafizəsi üzrə ən zəngin verilənlər bazası  Axundov 

adına Azərbaycan  Respublikasının Milli Kitabxanasının 

avtomatlaşmış sistemində mövcuddur.Yuxarıda adları çəkilən 

avtomatlaşmış sistemlərin əksəriyyəti bir kitabxananın 

fondunu əks etdirən sistemlər kimi yaradılmışdır. 

Azərbaycanda ilk kooperativ BVB-sı gələcək naminə gənclər 

təşkilatınin təşəbbüsü ilə yaradılmağa başlanıldı. Bir sıra 

beynəlxalq təşkilat və şirkətlərin yardımı ilə həyata keçirilən 

bu lahiyə içərisində ilk növbədə 14 kitabxananın koorperativ 

BVB-sı yaradılmış və az bir müddət ərzində həmin bazanın 

internetə çıxışı təşkil edildi. Hal-hazirda 110 mindən çox 

sənəd haqqında biblioqrafik informasiya yerləşdirildi. 

Lahiyənin çərçivəsində ona üzv hər təşkilata ayrıca kompüter 

verilmiş və kitabxananın işçisi fondda olan kitablar barədə 

biblioqrafik informasiyanın xüsusi proqramda verilənlər 
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bazasında  fayl şəklində təşkil edilir. Həmin lahiyənin əsas 

qüsuru odur ki,  burada tərtib edilən elektron biblioqrafik 

təsvirlər dünyada qəbul edilmiş biblioqrafik təsvir 

standartlarına uyğun deyil. Həmin biblioqrafik resursları 

www.kitab.az ünvanından tapmaq olar. 

Ekologiya mövzulu biblioqrafik verilənlər bazalarının 

yaradılması və istifadəsi, Respublikamızın unikal coğrafi 

mövqeyi, onun rəngarəng təbiəti, landşaftı, ərazimizin 

mürəkkəb geoloji quruluşu, eyni zamanda torpağımızın 

müxtəlif yeraltı sərvətlərlə zənginliyi burada lap qədim 

zamanlardan ətraf mühit haqqında biliklərin toplanılması və 

inkişafına müsbət şərait yaratmışdır. İndiki nəsillərin borcu bu 

təbii mühiti qoruyub gələcək nəsillərə çatdırmaq, gündəlik 

təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühitə dəymiş mənfi 

təsirlərin nəticəsini aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Bu 

məsələlərin həlli ekologiya üzrə elmi tədqiqatlar, ətraf mühitin 

mühafizəsi sahəsində praktiki fəaliyyət olmadan mümkün 

deyildir. Məhz buna görə də, ölkəmizdə elmlər sistemində 

Ekologiyanın müstəsna əhəmiyyəti vardır və hal-hazırda 

respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafı, insanların rifahı vaxtı 

ilə məhz faydalı qazıntılar, neft və qaz geologiyası sahəsində 

aparılmış tədqiqatların praktiki tətbiqi sahəsində mümkün 

olmuşdur. Buna görə də, həmin sahənin sənəd-informasiya və 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

 İ.Əliyeva. “Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafık informasiya tərəfləri” 

105 

biblioqrafik təminatının təkmilləşdirilməsi, bu sahədə yeni 

metod və texnologiyaların tətbiq edilməsi indi daha yüksək 

aktuallıq və əhəmiyyət kəsb edir. Müasir təbiət elmləri 

sisteminin tərkibində Ekologiya öz öyrənmə obyekti ilə 

seçilir. Belə ki, hal hazırda bu kompleksə insanın təsiri ilə 

ətraf mühitdə baş verən prosesləri, həm cansız, həm də canlı 

təbiətin mühafizəsini öyrənən sahələr daxilidir. Elmlərin 

differensasiyası və inteqrasiyası proses nəticəsində bu sıra 

daha da genişlənir, ona yeni-yeni sahələr əlavə edilir. Bu 

elmlər kompleksi Azərbaycanda da durmadan inkişaf edir. 

Ekologiyanın inkişafı bu sahənin sənəd-

kommunikasiyalar sisteminin də inkişafına böyük təkan 

vermişdir. Bu inkişaf xüsusən də son 80 ildə daha da sürətli 

şəkildə baş vermişdir. Həmin inkişaf öz təzahürünü ilk 

növbədə sənəd axınında tapmışdır. Belə ki, bu elmlər üzrə 

yüzlərlə elmi monoqrafiya, dərsliklər, praktiki vəsaitlər, 

məlumat nəşrləri çap edilmiş, minlərlə elmi məqalə, konfrans 

materialı, normativ-texniki sənəd dərc edilmişdir. Sahə üzrə 

sənəd-kommunikasiya siteminin inkişafı həm də bu sahə üzrə 

sənəd–informasiya tələbatında tapmışdır. Həmin müddət 

ərzində respublikamızda bu sahə üzrə onlarla istehsalat və 

digər təsərrüfat subyektləri, elmi tədqiqat qurumu, təhsil 

müəssisəsi, ali məktəb kafedraları yaranmışdır ki, həmin 
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qurumların əməkdaşları informasiya tələbatçıları kimi bu 

sahədə yaranan yeni ədəbiyyata ehtiyac hiss edirdilər. Eyni 

zamanda, onlar özləri həm də elmi yaradıcılıqları ilə sənəd 

yaradıcılığında iştirak edərək sənəd-informasiya mühitinə, 

dövriyyəyə yeni sənədlərin daxil edilməsində aparıcı rol 

oynamışlar. Bu proses Azərbaycanın yenidən öz dövlət 

müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra daha da güclənmişdir. 

Həmin dövrdə respublikamızda geniş vüsət alan iqtisadi 

inkişaf elmə və onun mövcud olmasının vacib şərti olan 

sənəd-kommunikasiyalar sisteminə də öz müsbət təsirini 

göstərməkdədir.  Bu isə bu sahədə biblioqrafik informasiyanın 

həm yaranmasında, həm də istifadəsində canlanmaya səbəb 

olmuşdur. Bu nöqteyi-nəzərdən Ekologiya üzrə biblioqrafik 

vəsaitlər sisteminin təkmilləşməsi, biblioqrafik informasiya 

dövriyyəsinə yeni vəsaitlərin daxil edilməsi, informasiyanın 

işlənməsinin, saxlanmasının, ötürülməsinin və istifadəsinin 

yeni metod və texnologiyalarının yaradılması və tətbiqi 

müsbət tendensiya kimi qiymətləndirilə bilər. 

Ekologiya üzrə biblioqrafik vəsaitlər sisteminin 

təkmilləşməsi, bu sahə üzrə informasiyanın işlənməsinin, 

saxlanmasının, ötürülməsinin və istifadəsinin yeni metod və 

texnologiyalarının yaradılması və tətbiqindən bəhs edərkən 

haqlı olaraq qarşıya belə bir sual çıxır. Həmin yeniliklərin 
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meydana çıxması və tətbiqi hansı amillərin təsiri altında baş 

vermişdir? Həmi sualı bir qədər ətraflı nəzərdən keçirək. 

Uzun illər ərzində elm və praktiki fəaliyyətin bütün 

sahələrində sənəd-informasiya və biblioqrafik təminat 

bilavasitə insanların intellektual fəaliyyəti, zehni əməyi 

əsasında yerinə yetirilirdi,  biblioqrafik arayışlar, göstəricilər 

tərtib edilir, kataloq-kartoteka sistemi yaradılırdı. Lakin XIX 

əsrin sonlarından etibarən sənəd-kommunikasiyalar 

sistemində dövriyyəyə daxil olan sənədlərin miqdarının və 

tələbatçıların sayının artması,  gedən proseslərin sürətlənməsi 

ənənəvi üsulların imkanlarının tükəndiyini sübut etdi və yeni 

metod və üsullara ehtiyac yaratdı. Bu ehtiyacın tələbi ilə 

meydana çıxan yeni texnologiyalardan Avtomatlaşdırılmış 

informasiya-axtarış sistemləri və verilənlər bazasının xüsusilə 

böyük əhəmiyyət və imkanlara malikdir. 

Sənəd-kommunikasiyalar sisteminin və onun ayrılmaz 

tərkib hissəsi olan kitabxana işi və biblioqrafik fəaliyyətin 

inkişafında ən əhəmiyyətli mərhələ XX əsrə təsadüf edir. XX 

əsr bəşər tarixində elmin bir çox sahələrində inqilabi 

əhəmiyyətli kəşflər və bu kəşflər əsasında texnika və 

texnologiya sahələrində keyfiyyət və kəmiyyət dəyişiklikləri 

ilə səciyyəvidir. Bu dövrün əhəmiyyətli nəzəri və praktiki 

nailiyyətlərindən kibernetika və elektronikanın, 
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kommunikasiya və informasiya nəzəriyyəsinin yaranması, 

tətbiqi riyaziyyatın inkişaf etməsi, müxtəlif növ informasiyanı 

kodlaşdırmağa, yaddaşda saxlamağa, məsafəyə ötürməyə, bir 

formadan başqa formaya çevirməyə imkan verən metodların, 

qurğu və mexanizmlərin yaradılması və tətbiqi kimi 

nailiyyətləri misal göstərmək mümkündür. Xüsusən də XX 

əsrin ortalarında əvvəlcə proqramlaşdırılan elektromexaniki 

hesablama maşınlarının geniş yayılması və nəhayət, 1943-cü 

ildə ABŞ-da Bistqlinin rəhbərliyi ilə ilk elektron hesablama 

maşının yaranması informasiya texnologiyaları sahəsində yeni 

eranın başlanğıcını qoydu. Bunun ardınca fasiləsiz olaraq 

EHM-lərin yeni, daha sürətlə işləyən, daha mürəkkəb 

əməliyyatları yerinə yetirə bilən modellər meydana gəldi. Az 

sonra isə EHM-lərdə emal edilən informasiyanı yadda 

saxlayan böyük informasiya tutumlu qurğular yaradıldı.  

 Bütün bu yeniliklər sənəd-kommunikasiyalar sisteminin 

ictimai təsisatlarından da yan keçmədi. Daha doğrusu, sənəd-

kommunikasiyalar sistemində informasiyanın toplanması, 

emalı, saxlanması və ötürülməsinin yeni metod və 

texnologiyalarının tətbiqi labüd idi. Çünki elmi-texniki inqilab 

nəticəsində baş vermiş «sənəd-informasiya partlayışı» elə bir 

vəziyyətə gətirib çıxarmışdı ki, ənənəvi üsullarla hər an 

meydana çıxan minlərlə yeni informasiyaları, kitabları, 
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məqalələri, ixtira təsvirlərini, elmi hesabatları və s. əhatə 

etmək, onları əks etdirən biblioqrafik və refarativ mənbələri 

yaratmaq, bu informasiyanı tələbatçılara çatdırmaq demək 

olar ki, mümkün deyildi. Buna görə də dünyanın elm və 

texnika sahəsində qabaqcıl ölkələrində, ilk növbədə, ABŞ-da, 

daha sonra bu ölkə ilə sıx elmi-texniki əlaqələri olan digər 

ölkələrdə və ən nəhayət, keçmiş SSRİ-də, o cumlədən, 

Azərbaycanda yeni informasiya texnologiyaları və 

metodlarının elmi informasiya fəaliyyətinə, kitabxana işinə, 

biblioqrafik fəaliyyətə və digər qohum sahələrə tətbiq 

edilməsinə başlandı.  

 Yeni informasiya texnologiyaları və onların əsasında 

yaradılan avtomatlaşdırılmış idarəetmə və informasiya təminat 

sistemlərinin inkişafının ilkin mərhələsində “vəzifə 

yanaşması” üstünlük təşkil edirdi. Bu zaman hər proqramda 

ayrıca məlumat elementlərindən istifadə edilirdi və bu 

elementlər prosesin digər məsələlərindən təcrid edilmiş 

şəkildə formalaşdırılırdı. Bu zaman eyni bir məlumatı sistemə 

dəfələrlə, təkrar-təkrar daxil etmək məcburiyyəti yaranırdı. 

Məsələn, müəssisənin idarə edilməsi üzrə avtomatlaşdırılmış 

sistemdə işçilər haqqında məlumat bir dəfə kadr şöbəsi üçün, 

ikinci dəfə mühasibatın əmək haqqı şöbəsi üçün, üçüncü dəfə 

əmək təhlükəsizliyi şöbəsində təlimat almaq üçün və s. 
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dəfələrlə daxil edilirdi. Bəs bu təkrar əmək və vaxt sərfinin 

qarşısını necə almaq olar?  Bu problemin həlli üçün çıxış yolu 

informasiyanın toplanması və emalının “ verilənlər bazası” 

adlı texnologiya və metodlarının yaradılması oldu. 

Mahiyyətcə, verilənlər bazası obyektin informasiya modelini 

yaratmaq məqsədilə birləşdirilmiş məlumatlar dəstinin 

məcmusudur.  

 Müasir informatikada verilənlər bazasını biblioqrafik, 

problem yığımı, faktoqrafik, universal və s. tipləri 

fərqləndirilir. Onlar avtomatlaşdırılmış idarəetmə 

sistemlərinin yaradılması, tətbiqi və istismarı prosesində 

EHM-in yaddaşında yaradılır, mühafizə və istifadə edilir. 

İnformatika üzrə müasir dərsliklərin müəllifi M.F.Menyayev 

verilənlər bazasına belə tərif verir: «Verilənlər bazası yazıların 

daimi struktura malik nizamlanmış ardıcıllığıdır» [165]. 

Biblioqrafik verilənlər bazasını səciyyələndirmək və 

qiymətləndirmək üçün iki əmsaldan istifadə edilir. Ekspertiza 

yolu ilə müəyyənləşdirilən bu əmsallardan biri dolğunluq 

əmsalıdır. Bu əmsal sorğuya əsasən tapılıb verilmiş relevant 

sənədlərin miqdarının ümumilikdə sənəd massivində olan 

relevant sənədlərin miqdarına nisbəti ilə müəyyən olunur. 

Dəqiqlik əmsalı isə bir sorğu əsasında verilmiş relevant 

sənədlərin miqdarının verilmiş sənədlərin ümumi miqdarına 
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(həm relevant, həm də qeyri relevant) olan nisbəti ilə müəyyən 

edilir. Göstərilən əmsalların yüksək olması, sistemin düzgün 

qurulması və fəaliyyət göstərməsinə dəlalət edir. 

Ümumiyyətlə, məlumat bazalarının, o cümlədən biblioqrafik 

verilənlər bazasının quruluşunun diqqəti cəlb edən 

cəhətlərindən biri də burada faylların yerləşməsi ardıcıllığıdır. 

Proqram-məntiqi baxımdan fayllar xətti ardıcılıqla yerləşir. 

Fayllarda informasiyanın fiziki baxımdan yerləşməsi də 

xüsusi maraq doğuran məsələdir. Bu nöqteyi-nəzərdən 

fayllarda olan biblioqrafik yazıların ardıcıl olaraq nəzərdən 

keçirilməsi (oxunması) və açara müvafiq olaraq ünvanlanması 

kimi iki üsul mövcuddur.  

Beləliklə, üzərində sənəd haqqında biblioqrafik 

məlumatları əks etdirən verilənlər bazasının yaradılması 

zamanı bazanı yaradan mütəxəssislər potensial biblioqrafik 

informasiya tələbatının xüsusiyyətlərini anlamalı, 

modelləşdirməli və bu modelin hər bir elementinə (sorğunun 

növünə) uyğun olan invertasiya edilmiş elektron siyahılar 

tərtib etməlidirlər. Məlumdur ki, biblioqrafik təsvirin ünsürləri 

sənəd haqda informasiyanı formal cəhətdən əks etdirir. Bu da 

faktoqrafik verilənlər bazasının köməyi ilə mümkündür. 

Biblioqrafik məlumat bazalarında toplanan mətnin, 

informasiyanın böyük həcmə malik olması nəticəsində tam 
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mətnlər üzrə axtarış aparılması xeyli güclü prosessor 

qurğularının (kompüterin hesablamalar aparılan əsas 

hissəsinin) quraşdırılmasını tələb edir. Belə prosessorlar isə 

xeyli bahalıdır. Adətən kitabxanaların və sənəd-

kommunikasiyalar sisteminin digər təsisatlarının maliyyə 

təminatı o qədər də güclü olmur. Bu səbəbdən də, bu 

müəssisələrin hesablama avadanlığında mövcud olan 

prosessor qurğuları nisbətən asta əməliyyat sürətinə malik 

olur. Nəticədə isə tam mətnli informasiya massivlərində 

axtarış asta sürətlə gedir. Vəziyyətdən çıxış yolu kimi ilkin 

sənədin tam mətni üzrə axtarış aparmaq əvəzinə, onun axtarış 

obrazları massivinin yaradılması və relevant sənədlərin məhz 

həmin axtarış obrazları arasında axtarılması yolu istifadə edilə 

bilər.  

Biblioqrafik verilənlər bazasının aşağıdakı vəzifələrin 

yerinə yetirilməsinə xidmət edir: 

– sənəd barədə biblioqrafik yazının cəmi bir dəfə tərtib edilib 

yaddaşa verilməsi ilə onun sonradan dəfələrlə istifadəsinə 

imkan yaradılması; 

– biblioqrafiyalaşdırmaya sərf edilən vaxt və əməyin 

məsrəfinin xeyli azaldılması ilə əmək məhsuldarlığının 

yüksəldilməsi; 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

 İ.Əliyeva. “Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafık informasiya tərəfləri” 

113 

– avtomatlaşdırılmış nəzarət funksiyasının olması ilə 

biblioqrafik yazıların tərtibində bir sıra səhvlərin qarşısının 

alınması; 

– axtarışın onlarla element əsasında aparılmasının mümkün 

olması nəticəsində ən müxtəlif əlamətlər üzrə axtarışın 

aparılması; 

– maşınla oxunan elektron biblioqrafik yazıların tərtibi üzrə 

geniş yayılmış kommunikativ formatların və standartların 

tətbiqi nəticəsində biblioqrafik yazıların mübadiləsinin, toplu, 

koorporativ kataloqların yaradılması; 

– elektron biblioqrafik yazıların WEB kataloqda 

yerləşdirilməsi və bunun nəticəsində biblioqrafik verilənkər 

bazasına İnternetlə dünyanın istənilən nöqtəsindən daxil olma 

imkanının yaradılması; 

– ən müxtəlif tipli və təyinatlı biblioqrafik siyahı və 

göstəricilərin tərtibinin dəfələrlə asanlaşması; 

– müxtəlif növ və təyinatlı biblioqrafik arayışlar tərtibinin 

keyfiyyət və sürətinin dəfələrlə yüksəlməsi; 

– ümumdünya biblioqrafik informasiya mühitinin 

formalaşması. 

Əlbəttə, avtomatlaşdırılmış kitabxana-biblioqrafik 

sistemlərinin genişlənməsi, bu sahədə yeni informasiya 
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texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində yerinə yetirilən 

vəzifələrin sırası daha da genişlənəcəkdir. Bu isə şübhəsiz ki, 

biblioqrafik informasiyanın və onun biblioqrafik verilənlər 

bazası şəklində tərtib edilmiş növünün bəşəriyyətin 

tərəqqisində olan rolunun daha da artmasına yardım 

göstərəcəkdir. 

Hal-hazırda ünvanlandığı elm və ya fəaliyyət sahəsinə 

görə biblioqrafik verilənlər bazalarının universal, çoxsahəli, 

sahəvi və problem-tematik xarakterli kimi növləri 

fərqləndirilir. Əgər biblioqrafik verilənlər bazasının 

yaradılmasının ilk mərhələsində əsasən universal biblioqrafik 

verilənlər bazaları yaradılırdısa, sonrakı dövrlərdə sahəvi və 

problem-tematik xarakterlilərin xüsusi çəkisi xeyli artmışdır. 

Azərbaycanda sənəd-kommunikasiyalar sisteminin və onun 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitabxana işi və biblioqrafik 

fəaliyyət sahəsində avtomatlaşdırılmış idarəetmə və 

informasiya sistemlərinin və onların ayrılmaz tərkib hissəsi 

olan biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılmasının otuz illik 

tarixi vardır. İndi ölkəmizin bir sıra aparıcı kitabxanalarında 

yaradılmış avtomatlaşdırılmış idarəetmə-informasiya 

sistemləri işə salınmışdır və onlar öz biblioqrafik məlumat 

bazalarını ardıcıl olaraq inkişaf etdirirlər. Həmin məlumat 

bazalarında toplanmış materialın daxilində Ekologiya üzrə 
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sənədləri əks etdirən biblioqrafik informasiya çox əhəmiyyətli 

yer tutur. 

Azərbaycanda sənəd-komunikasiya sistemlərində və 

onun tərkib hissəsi olan kitabxana-bilioqrafik biblioqrafik 

fəaliyyətdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin ilk 

mərhələsi XX  əsrin 70-ci illərində başlamışdır. O zaman 

sənəd-informasiya və o cümlədən kitabxana-biblioqrafiya 

proseslərinin yeni informasiya texnologiyaları əsasında 

yenidən qurulması sahəsində meyllər Azərbaycana da sirayət 

etdi. Bu sahədə ilk təcrübə Respublika Dövlət Plan 

Komitəsinin tabeliyində olan Respublika Elmi-Texniki 

Kitabxanasında başladı. Belə ki, 1975-ci ildə Respublika Plan 

Komitəsində RETK başda olmaqla, Azərbaycanın bütün elmi-

texniki kitabxanalarını özündə birləşdirən inteqral 

avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi yaradılması barədə qərar 

qəbul olundu. Az sonra, 1976-cı ildə RETK-də bu işin 

layihələşdirilməsi və həyata keçirilməsi ilə məşğul olan xüsusi 

elmi-tədqiqat şöbəsi yaradıldı. Sistemin proqram təminatının 

yaradılması Rusiya Federasiyasının Sverdlovsk şəhərindən 

olan proqramçılar tərəfindən həyata keçirilirdi. Sistem üçün 

lazım olan EHM bazası kimi Dövlət Plan Komitəsinin 

Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya və 

Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutunun və Dövlət Statistika 
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Komitəsinin Hesablama Mərkəzinin avadanlığından istifadə 

edilirdi[1].  

Layihələşdirilən bu sistem «ASU NTB Azerb. SSR» adlanırdı 

və SSRİ miqyasında yaradılan yuxarıda adı zəkilən QASNTİ 

sisteminin tərkib hissəsi idi. «ASU NTB Azərb. SSR» 

aşağıdakı alt sistemlərdən ibarət idi: 

1. Sənəd-məlumat bankı (elektron kataloq və s.); 

2. Avtomatlaşdırılmış komplektləşdirmə; 

3. Sənədlərin analitik-sintetik işlənməsi; 

4. Kitabxana xidməti; 

5. Biblioqrafik informasiya; 

6. İdarəetmə; 

7. Maddi-texniki təchizat; 

8. Maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti. 

Hər bir sistemin özünün bir sıra kompleks məsələləri var 

idi. Sistemdə 32 belə kompleks məsələ var idi. 

Layihənin həyata keçirilməsi mərhələli şəkildə yerinə 

yetirilirdi və 1981-1987-ci illərdə 2 əsas altsistem-kitabxana 

xidməti və idarəetmə istifadəyə verildi və SSRİ Dövlət Elm və 

Texnika Komitəsinin xüsusi komissiyası tərəfindən təhvil 

götürüldü.  
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Bu sistem keçmiş SSRİ-də ilk inteqral avtomatlaşdırılmış 

kitabxana idarəetmə sistemi kimi çox yüksək səviyyədə 

layihələşdirilmişdi. Buna gürə də, SSRİ Xalq Təsərrüfatının 

Nailiyyətləri Sərgisindəki «NTİ-80» ekspozisiyasında bu layihə 

həmin sahədə ən uğurlu layihə hesab edilərək sərginin I dərəcəli 

diplomuna və pul mükafatına layiq görülmüşdür. Heç də təsadüfi 

deyil ki, bu layihənin ideyaları əsasında Ukrayna, Moldova və 

Özbəkistan texniki kitabxanalarının inteqral avtomatlaşdırılmış 

sisteminin layihələri yaradılmışdı. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, «ASU NTB Azərb. 

SSR» sistemində biblioqrafiyalaşdırma və biblioqrafik 

xidmətin əsas proseslərinin avtomatlaşdırılması nəzərdə 

tutulurdu və layihənin bu məsələlərinin reallaşması üçün çox 

işlər görülmüşdü. Burada «İnformasiyanın daxil edilməsi» 

adlı funksional alt sistem var idi ki, burada ilkin sənədlər 

haqqında informasiya o zaman SSRİ-də qəbul olunmuş 

normativlərə uyğun kommunikativ format üzrə işlənir və 

maşınla oxunan maddi daşıyıcılara (perfokart və perfolentə) 

yazılırdı. Sonradan bu daşıyıcılar EHM-ə verilməklə 

informasiya biblioqrafik məlumat bazasına (elektron kataloqa) 

daxil edilirdi.  

Yaradılan verilənlər bazasından istifadə etməklə 

İnformasiyanın seçilmiş yayılmış sistemi üzrə xidmət zamanı 
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sorğuya relevant sənədlərin seçilməsi üzrə istifadə edilirdi. 

İSY sistemində avtomatlaşdırmanın tətbiqi bu işin xeyli 

sürətlənməsinə və keyfiyyətinin yüksəlməsinə imkan verirdi.  

Əgər sistemin layihəsinin reallaşdırılması əvvəlki 

templərlə davam etsə idi, respublikamızda avtomatlaşdırılmış 

inteqral kitabxana sistemlərinin yaranması üzrə güzəl bir 

örnək əldə ediləcək və bu təcrübənin digər kitabxanalarda 

tətbiq edilməsi sahəsində güclü imkanlar yaranacaqdı. Lakin 

1987-ci ildən etibarən bu layihənin qarşısında bir sıra süni 

inzibati-bürokratik əngəllər yaradıldı və bu işlə məşğul olan 

şöbə ləğv edildi və s. bununla da respublikamızda 

kitabxanaların avtomatlaşdırılması və biblioqrafik verilənlər 

bazasınınyaradılması sahəsində zox maraqlı bir iş yarımçıq 

qaldı.  

Bu sistemin tədqiq etdiyimiz problemlə bağlılığı həm də 

onunla izah olunur ki, həmin kitabxananın fondunda 

Ekologiya üzrə ədəbiyyat geniş təmsil olunmuşdu, xidmət 

edilən müəsissələrin, oxucu kontingentini tərkibində xeyli 

sayda bu sahənin mütəxəssisləri var idi. Bu səbəbdən də, 

yaradılan bibloqrafik verilənlər bazasında və ekologiyaya dair 

ədəbiyyatı əks etdirən xeyli bibloqrafik yazı toplanmışdı. 

Respublikamızda biblioqrafik verilənlər bazasının 

yaradılması sahəsində digər bir təcrübə Azərbaycan MEA 
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Əsaslı Elmi Kitabxanasına məxsusdur. Yuxarıda qeyd 

etdiyimiz kimi, XX əsrin 70-80-ci illərində SSRİ-də sənəd-

informasiya proseslərinin yeni texnologiyalar əsasında 

yenidən qurulması prosesi SSRİ Elmlər Akademiyasından da 

yan keçmədi. Bu sahədə işlərin müzakirə və diskussiyalardan 

praktiki müstəviyə keçməsində Sov.İKP MK-nın 

kitabxanaların fəaliyyətinin keyfiyyətcə yenidən qurulmasına 

yönəlmiş məlum qərarının mühüm rolu oldu. Məhz bu 

qərardan sonra 1974-cğ ildə Azərbaycan EA Rəyasət Heyəti 

xüsusi qərar qəbul edərək Əsaslı Elmi Kitabxananın işinin 

təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər müəyyənləşdirildi. Bu 

tədbirlərin sırasında kitabxanada Elmi-Texniki İnformasiya 

şöbəsinin yaradılması da var idi.  

Qərardan az bir vaxt sonra Əsaslı Elmi Kitabxananın 

Elmi-texniki İnformasiya şöbəsində Akademiyanın 

təbiətşünas alimlərinə sənəd-informasiya xidmətinin 

yaxşılaşdırılması məqsədilə informasiyanın seçilmiş yayılmış 

sistemi üzrə xidmət təşkil etdi. Bu xidmət tezliklə alimlər 

arasında çox məşhur oldu. 1974-cı ilin sonu bu sistem 266 

nəfər abunəçiyə xidmət edirdi [2]. Lakin tezliklə məlum oldu 

ki, MSY sisteminin işinin artan həcmini əl üsulu ilə yerinə 

yetirmək xeyli çətindir və bu sahədə yeni informasiya 

texnologiyalarının tətbiqinə böyük ehtiyac vardır. 
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Təbiidir ki, belə bir şəraitdə avtomatlaşdırma metod və 

proseslərinin Azərbaycan EA Əsaslı Elmi Kitabxanasında da 

tətbiq edilməsi məsələsi də gündəliyə daxil oldu. Bu 

problemin həll edilməsi üçün Azərbaycan EA Rəyasət 

Heyətinin qərarı ilə 1975-ci ildə Əsaslı Elmi Kitabxanasının 

SSRİ EA Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun yaratdığı və başçılıq 

etdiyi «Koopinform» təşkilatının Tədqiqatların 

Avtomatlaşdırılmış İnformasiya Xidmətinin (ASİOR) boyük 

əhəmiyyəti oldu. Tezliklə həmin institutdan bu sistemin təşkil 

edilməsi üçün lazımi metodiki sənədlər, təlimatlar və EHM 

ğzğn xğsusi proqram təminatı və maqnit lentlərinə yazılmış 

biblioqrafik informasiya massivi alındı.Bu proqram təminatı 

«BGSM» markalı EHM üzrə  nəzərdə tutulmuşdu. 

Hazırlıq işləri sırasında Əsaslı Elmi Kitabxananın bir 

qrup işçisi Moskvada, Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunda olaraq 

işin praktiki aspektlərini öyrəndilər. Azərbaycan EA 

Kibernetika İnstitutu ASİOR ğzrə işlərin yerinə yetiriliməsi 

üçün maşın vaxtı ayırdı.  

Tezliklə ASİOR sistemi Bakıda da fəaliyyət göstərməyə 

başladı. Kitabxananın Elmi-texniki məlumat şöbəsinin işçiləri 

İSY abunəçilərinin informasiya tələbatını öyrənir, toplanmış 

məlumatı təhlil edərək axtarış obrazını formalaşdırır və bunu 

maşın dilinə çevirirdilər. «BGSM» EHM-ində bu obraz 
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biblioqrafik informasiya massivi ilə tutuşdurulurdu və 

relevant sənədlər aşkara çıxarılaraq bu barədə abunəçilərə 

məlumat verilirdi. Göndərilən informasiya ilə tanış olan 

abunəçi əks-əlaqə talonunu dolduraraq kitabxanaya qaytarırdı. 

Əks-əlaqə talonunda edilmiş qeydlərdən asılı olaraq şöbənin 

işçiləri, əgər sənədə maraq varsa, abunəçiləri sənədin üzv və 

ya referatı ilə təchiz edirdilər. Tezliklə MSY sistemi ilə 502 

abunəziyə 3032 sorğu əsasında 35 min tövsiyyə verilmişdi [3].  

ASİOR sistemi Akademiyanın mütəxəssislərinin 

informasiya tələbatının təhlilini həyata keçirərək maşın 

vasitəsilə sorğuları təhlil etməyə, eləcə də biblioqrafik 

verilənlər bazasının retrospektiv təhlilini aparmağa, yeni 

ədəbiyyat bülletenləri tərtib etməyə imkan verirdi. Təhlillər 

göstərirdi ki, ASİOR sistemi MSY rejimində aparılan işi əl 

üsuluna nisbətən 100 dəfə sürətlə aparmağa imkan verirdi. 

Sorğu qəbul edilən günün ertəsi artıq onun cavabını 

hazırlamaq mümkün olurdu.  

Məlum olduğu kimi, həmin dövrdə Azərbaycan Elmlər 

Akademiyasının tərkibində Ekologiya üzrə tədqiqatlar aparan 

bir sıra elmi müəssisələr fəaliyyət göstərirdi ki, bunlardan da, 

Zoologiya, Botanika, Genetika, Geologiya, Coğrafiya, Qeyri 

üzvi və Nəzəri Kimya, Neft-kimya prosesləri, Dərin Neft və 

Qaz Yataqlarının Nəzəri Problemləri institutlarını, ekoloji 
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problemlərə xüsusi diqqət yetirilən “Xəzər” Elmi mərkəzini və 

bir sıra digər elmi qurumları göstərmək olar. Azərbaycan EA 

Əsaslı Kitabxanasında ASİOR sistemi bu müəssisələrin 

biblioqrafik informasiya təminatında mühüm rol oynayırdı.  

Azərbaycan EA Əsaslı Kitabxanasında ASİOR sistemi 

ilə biblioqrafik informasiya xidməti 10 ilə yaxın davam etdi. 

Lakin 80-ci illərin sonlarına yaxın isə bir sıra subyektiv 

səbəblər üzərindən bu iş get-gedə zəiflədi və nəhayət 

tamamilə dayandı. Daha sonra MSY rejimində xidmət 

nisbətən dar miqyasda əl üsulu ilə aparılmağa biblioqrafik 

məlumat bazası olmadan başladı. 

Azərbaycanda sənəd-komunikasiya sistemlərində və 

onun tərkib hissəsi olan kitabxana-biblioqrafik biblioqrafik 

fəaliyyətdə informasiya texnologiyalarının tətbiqinin növbəti, 

keyfiyyətcə yeni mərhələsi XX əsrin sonuna təsadüf edir. 

Həmin dövrdə ölkəmizin beynəlxalq siyasi, iqtisadi və mədəni 

əlaqələr orbitinə daha intensiv cəlb edilməsinin tərkib hissəsi 

və nəticəsi kimi kitabxana-biblioqrafiya fəaliyyətində də 

dünyada müvcud olan yeni metod və texnologiyaların 

ölkəmizdə tətbiq edilməsi zəruriliyi fikrinin yaranmasına yol 

açdı. Kitabxana işi sahəsində qabaqcıl təcrübəyə malik bir sıra 

ölkələrin səfirlikləri, beynəlxalq təşkilatların yardımı ilə 

ölkəmizin mütəxəssislərinə bu texnologiyalar, biblioqrafik 
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informasiyanın emalının yeni üsulları barədə bilgilər 

çatdırılmağa başladı. Bu işin bir tərkib hissəsi kimi bir sıra 

kitabxanalarda, kitab fonduna malik olan təşkilatlarda 

biblioqrafik informasiyanın müasir tipli texniki qurğularla 

işlənərək biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılması 

sahəsində sınaq xarakterli ilkin işlər görülməyə başladı. 

Sonrakı illərdə Azərbaycanda bibloqrafik verilənlər 

bazasının yaradılıb istifadəyə veriməsi sahəsində diqqəti cəlb 

edən işlər ali məktəblərin kitabxanalarında aparılmağa başladı. 

Belə ki, 2000-ci ildən Xəzər Universitetinin Elmi 

Kitabxanasında, Neft Akadenimiyasının Elmi Kitabxanasında, 

Qərb Univerisetinin Elmi Kitabxanasında, BDU-nun Elmi 

Kitabxanasında elektron kataloqların yaradılması sahəsində 

işlər görüldü. 

BDU-nun Elmi Kitabxanasında yaradılmış Kitabxanaların 

kompüterləşdirilməsi laboratoriyası 1999-cu ildən başlayaraq 

kitabxananın kompleks kompüterləşməsini həyata keçirməyə 

başladı. Əməkdar elm xadimi, professor Abuzər Xələfovun 

rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən laboratoriya 1999-cu ildə 

Rusiya Federasiyasına yaradılmış sistemlərin bazasında 

«Kitabxana 1.0» adlı Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-

İnformasiya Sisteminin tətbiqinə başladı və 2000-ci ildə 

sistemin müəyyən modulları istifadəyə verildi. Bir qədər sonra 
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sistemin yeni versiyası  «Kitabxana 2.0» tətbiq edilməyə 

başladı. Laboratoriya verilənlər bazasının hazırlanmasında 

UNIMARK və USMARK formatlarından istifadə edir ki, bu 

da beynəlxalq biblioqrafik məlumat mübadiləsini həyata 

keçirməyə kömək edir. Hal-hazırda Kitabxanada EBNİT 

Assosasiyası tərəfindən (Rusiya) yaradılmış və pulu Amerika 

Kitabxana Assosiasiyası tərəfindən ödənilmiş İRBİS 64 

Kitabxanaların Avtomatlaşdırmaı Sisteminə keçid işi aparılır. 

Artıq bu sistemə Elmi Kitabxananın fondunda olan 

ədəbiyyatı əks etdirən 100 mindən çox biblioqrafik yazı daxil 

edilmişdir ki, bunun da tərkibində Yer haqqında elmlər üzrə 

çox sayda kitab, dövri elmi nəşr vardır. Elektron kataloq üzrə 

axtarış müəyyən etməyə imkan verir ki, daxil olan ədəbiyyatın 

təxminən yarısı tədris ədəbiyyatı, dərslik və dərs vəsaitləridir. 

Respublikamızda kitabxanaların bibloqrafik verilənlər 

bazasının yaradılması və onun tələbatçıların ixtiyarına 

verilməsi kimi digər əhəmiyyətli addım «Gələcək naminə» 

ictimai birliyinin və Azərbaycan Dövlət İqtisad 

Universitetinin birgə icra etdiyi və Exxon Mobil neft 

şirkətinin yardımı ilə həyata keçirən «Elektron kitabxana 

şəbəkəsi» layihəsi olmuşdur. 2002-ci ildən həyata kezirilən bu 

layhəyə əsasən respublikanın 16 iri kitabxanasının (əsasən ali 

məktəb və respublika səviyyəli kitabxanalar) və 4 ictimai 
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təşkilatın kitabxanası fondlarında olan 100 min sənədin 

biblioqrafik yazısı tərtib edilərək Web serverə 

yerləşdirilmişdir və bununla da dünyanın bütün İnternet 

istifadəçiləri üzrə açıq olmuşdur. Bu bibloqrafik verilənlər 

bazasının da tərkibində Yer haqqına elmlər üzrə çox sayda 

kitab və digər sənədlər öz əksini tapmıçdır. Həmin elektron 

kitabxana şəbəkəsində BDU ilə yanaşı, Dövlət İqtisad 

Universiteti, Dövlət Neft Akademiyası, Dövlət Dillər 

Universiteti, Texniki Universitet, Tibb Universiteti, 

Azərbaycan MEA, bir sıra cəmiyyət və qeyri-hökumət 

təşkilatlarının kitabxanaları da təmsil olunmuşdur. Verilənlər 

bazasında Azərbaycan rus, ingilis, fransız və türk dillərində 

yüz on mindən artıq kitab əhatə olunmuşdur ki, bunların da 

içərisində elmi və tədris ədəbiyyatını, o cümlədən ekologiyaya 

dair ədəbiyytı əks etdirən xeyli biblioqrafik yazı toplanmışdır. 

Respublikamızda o cümlədən ekologiyaya dair 

ədəbiyyatı əks etdirən elektron biblioqrafik informasiya 

resurslarının yaradılması sahəsində digər əhəmiyyətli iş 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada aparılmışdır. 

M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada bu işə 1999-cu ildən 

başlanmış və 2000-ci ildə kitabxanada İnternet zalı istifadəyə 

verilmişdir.  2001-ci ildə isə kitabxanada tədris müəssisəsi 

yaradılmış, 2003-cü ildən avtomatlaşdırılmış idarəetmə 
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sisteminin tətbiqinə başlanılmışdır. Sistemin proqram təminatı 

ABŞ-ın VTLS şirkətindən alımış “VİRTUA” adlı kitabxanalar 

üçün xüsusi avtomatlaşdırılmış proqramlar paketi əsasında 

qurulmuşdur. Sistemdə bibloqrafik məlumat bazalarının 

elektron kataloqun tərtibi üzrə də xüsusi modul vardır. 

Avtomatlaşdırma işinə kitabxananın ən vacib sahəsi olan 

elektron kataloqun tərtibindən başlanılmışdır və indi milli 

ədəbiyyata dair bibloqrafik təsvirlər verilənlər bazasına daxil 

edilir. Milli Kitabxanada kitab fondlarının elektron 

versiyasının, yəni kitabların mətninin kompüter yaddaşına 

köçürülməsi işinə də başlanılmışdır. 2006-cı ildə informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının kitabxana işinə tətbiqi ilə 

əlaqədar olaraq Milli Kitabxanada aşağıdakı yeni şöbələr 

açılmışdır: «Kitabxana işinin avtomatlaşdırılması və 

informasiya texnologiyaları», «Elektron informasiya 

xidməti», «Elektron resurslarının yaradılması», «Kitabxana 

işçilərinin təlim və tədris mərkəzi». Həmçinin elektron 

kitabxananın yaradılması istiqamətində ədəbiyyatın skayner 

edilməsi zamanı meydana çıxan çatışmazlıqların aradan 

qaldırılması məqsədilə yaradılmış «Mətnlərin redaktəsi» 

bölməsini göstərmək olar. 

«Kitabxana-biblioqrafiya prosesinin avtomatlaşdırılması 

və informasiya texnologiyaları» şöbəsi kitabxana proseslərinin 
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avtomatlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq yaradılmışdır. 2005-ci 

ildə Milli Kitabxanada avtomatlaşdırma işinin ən vacib 

sahələrindən olan elektron kataloqun tərtibinə başlanmışdır .  

Hazırda Milli Kitabxananın Avtomatlaşdırılmış 

sisteminin tərkib hissəsi olan biblioqrafik verilənlər bazasında 

Ekologiya dair bibloqrafik informasiya çox geniş təmsil 

olunmuşdur.  

Azərbaycanda avtomatlaşdırılmış kitabxana idarəetmə 

siistemlərinin və onun tərkibində zəngin biblioqrafik 

verilənlər bazasının yaradılması sahəndə ən qabaqcıl mövqe 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin 

Kitabxanasına məxsusdur. 2003-ci ilin yanvar ayında 

yaradılmış bu kitabxanada biblioqrafik verilənlər bazasının 

yaradılmasına 2004-cü ilindən ayından başlamışdır. Bu 

kitabxanada tətbiq edilən IRBIS-64 Kitabxanaların 

Avtomatlaşdırmaı Sistemi ali icra hakimiyətinə xidmət edən 

Kitabxana-informasiya sisteminin tərkib hissəsidir. İndiyə 

kimi verilənlər bazasına Azərbaycan, rus və digər dillərdə 

olan 200 minə yaxın sənədin biblioqrafik yazısı daxil 

edilmişdir. Verilənlər bazasından həm kitabxanadakı 

avtomatlaşdırılmış işçi yerindən, həm də WEB kataloq 

vasitəsilə İnternetdən daxil olmaqla istifadə etmək olar. Bu 

proqram vasitəsilə kitabxana qısa müddətdə 15 adda 
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biblioqrafik informasiya göstəricisi (bülleteni), tammətnli 

elektron və çap nəşrləri hazırlamışdır. Kitabxana öz fonduna 

bu sahə üzrə ən əhəmiyyətli ədəbiyyatı sifariş edir.Burada 

yaradılmış biblioqrafik verilənlər bazasınında ekoloji 

problemlərə elmlərə dair sənədlər öz əksini tapmışdır.  

Hazırda respublikanın bir sıra digər kitabxanalarında da 

avtomatlaşdırılmış sistemlərin və onların tərkibində 

biblioqrafik verilənkər bazasınınyaradılması üzrə işlər aparılır.  

Lakin burada bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır.  

Kitabxanalarda yaradılan bu avtomatlaşdırılmış sistemlərdə 

bir neçə alt sistem (komplektləşdirmə, oxucuların qeydiyyatı, 

sifarişlərin qəbulu və s.) olsa da aparıcı yeri 

biblioqrafiyalaşdırma və xidmətlə bağlı altsistemlər tutur.  

Kitab ticarəti, nəşriyyat və elmi informasiya müəssisələrinin 

avtomatlaşdırılmış sistemlərində və elektron resurslarında isə 

biblioqrafik informasiya və proseslərin mövqe və əhəmiyyəti 

daha da artıqdır. Bundan başqa, bütün bu sistemlərdə 

biblioqrafik informasiyanın işlənməsi, saxlanması və 

verilməsi tez və sadə məsələ deyildir.  

 Bütün bu işləri yerinə yetirmək üzün 3 əsas element 

olmalıdır: 
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a) lazımi avadanlıq - hesablama maşınları, kompüter 

avadanlığı, rabitə-şəbəkə qurğuları, informasiyanı saxlayan 

avadanlıq və s.; 

b) proqram təminatı; 

c) kadr potensialı. 

Bu  elementin hər birinin vacibliyini qeyd etməklə yanaşı, 

proqram təminatının əhəmiyyətini xüsusi vurğulamaq 

lazımdır.  (Bəzən sistem üçün təşkil olunan proqram 

təminatının dəyəri avadanlığın dəyərindən dəfələrlə artıq 

olur). Söhbət biblioqrafik proseslərdən getdikdə, proqram 

təminatı həlledici əhəmiyyətə malikdir. Çünki biblioqrafik 

informasiyanı «düzgün» tapmaq, ondan istifadəyə imkan 

yaratmaq üçün mükəmməl proqram təminatı lazımdır. 

Azərbaycanın beynəlxalq aləmə get-gedə daha sıx 

inteqrasiya olunması, dünyada kitabxana işinə, biblioqrafik 

fəaliyyətə göstərilən diqqətin Azərbaycana da sirayət etməsinə 

səbəb olur. İctimaiyyətin bu sahəyə diqqəti və qayğısı tədricən 

artır. Bu tendensiya elektron kitabxana və qeyri-kitabxana 

biblioqrafik ehtiyatlarının verilənlər bazasının yaranmasına 

münbit şərait yaradır. Məhz bu diqqətin nəticəsində yuxarıda 

adını çəkdiyimiz kitabxana və təşkilatlarla yanaşı bir sıra digər 

kitabxanalar da biblioqrafik verilənlər bazasının yaradılması 

sahəsində işlərə başlamışlar. Məsələn, Naxçıvan Dövlət 
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Universitetində, Qafqaz Universitetində, Xəzər 

Universitetində, Gəncə Dövlət Pedaqoji Universitetində bir 

sıra digər təhsil ocaqlarında avtomatlaşdırılmış kitabxana 

idarəetmə sistemlərinin tətbiqi, elektron kataloqlarının 

yaradılması və inkişafı prosesi gedir. Bundan başqa, bu işə bir 

sıra qeyri-kitabxana müəssisəsi də qoşulmuşdur.  Məsələn, bir 

sıra nəşriyyatlar, o cümlədən, Azərbaycan Ensiklopediyası və 

«Qanun» nəşriyyatları öz İnternet səhifələrində biblioqrafik 

siyahılar yerləşdirlər. Bütün bu biblioqrafik resursların 

tərkibində az və ya çox dərəcədə Ekologiya üzrə kitablar və 

digər sənədlər barədə məlumat öz əksini tapır. 

Lakin görülən işlərin əhəmiyyətini vurğulamaqla yanaşı, 

onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın iqtisadi, elmi, 

texnoloji inkişafı üçün Ekologiyanın böyük əhəmiyyəti olsa 

da, bu sahədə mövcud elektron biblioqrafik resurslar, 

biblioqrafik verilənlər bazaları öz həcm və keyfiyyətinə görə 

bu sahədə müasir tələblərə tam cavab vermir. Fikrimizcə, 

respublikamızda bu sahə üzrə koorporativ bir layihənin 

yaradılmasına və həyata keçirilməsinə böyük ehtiyac var.  

Bu deyilənləri yekunlaşdıraraq belə nəticəyə gəlmək 

mümkündür ki, Azərbaycanda tərkibində Ekologiya üzrə 

kitablar və digər sənədlər barədə məlumatları özundə əks 

etdirən elektron biblioqrafik ehityatların, biblioqrafik 
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verilənlər bazasının yaranması işi 30 illik bir tarixə malikdir. 

Bu sahədə 80-ci illərin sonlarında durğunluq başlasa da, son 

bir neçə il ərzində bu sahədə artan ictimai diqqət nəticəsində 

müəyyən müsbət dəyişikliklər və irəliləyişlər baş 

verməkdədir. 

 Gedən proseslərin təhlili və proqnozlaşdırılması belə 

bir fikir söyləməyə əsas verir ki, yaxın gələcəkdə 

respublikamızda Ekologiya üzrə biblioqrafik verilənlər 

bazasının daha da sürətlə inkişaf etməsi, elektron informasiya 

resurslarının, daha da inkişaf edəcəyi, cəmiyyətin bu sahə üzrə 

informasiya tələbatının daha dolğun ödəniləcəyi şübhəsizdir. 

 

Elektron resurs 

 

1. http://ecology.aonb.ru/Informacionnye-bazy-

dannyh.html 

2. http://libr.orensau.ru/ekolstranichka/bdpoekologii 

3. http://ecoportal.su/wastet.php 

4. http://ecology.gpntb.ru/ecologydb/ 

5. http://energosoft.info/soft_ecolog.html 

6. http://www.ecy.wa.gov/database.html 

7. http://www.freshwaterecology.info/ 

8. http://esapubs.org/archive/ecol/e090/184/ 
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9. http://eco.preslib.az  

 

РЕЗЮМЕ 

 

И.З.Алиева 

 

Некоторые вопросы создания база 

библиографических данных по екологии и охрана 

окружаюших среды.  

В статье анализирован основные проблемы 

организация и введения база библиографических данных 

по екологии и охрана окружаюших среды. А также, 

иследован этапы развития база библиографических 

данных по экологии в Азербайджане.  

 

 

SUMMARY 

I.Z.Aliyeva 

 

Some tasks creating bibliographic databases for 

ecology and security of environment. 

There is analized basic problems organization and 

implementation creating bibliographic databases for ecology 
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and security of environment. There is also,  researched 

development levels of bibliographic databases about ecology 

in Azerbaijan. 

 

 

Key words: ecology, bibliographic database, work 

experience, methods 
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EKOLOGİYA ÜZRƏ BİBLİOQRAFİK 

İNFORMASİYA SİSTEMİNİN ELMİ-

TƏDQİQATÇILIQ ASPEKTLƏRİNƏ DAİR 

 

Müasir dünyanın ən aktual və qlobal problemlərindən 

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. 

Atmosferin ozon qatının dağılması, qlobal istiləşmə, 

səhralaşma prosesinin getdikcə daha geniş əraziləri əhatə 

etməsi, bioloji müxtəlifliyin kəskin azalması, ətraf mühitin 

çirklənməsi ilə əlaqədar müxtəlif xəstəliklərin geniş yayılması 

dünyanı narahat edən ciddi problemlərdir. O cümlədən 

Azərbaycanda 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 günü-gündən artırır (2, s. 4). 
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Mədəni dünya müasir ekoloji vəziyyətin ağırlığını dərk 

etdikcə, bu sahədə daha ciddi təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata 

keçirilməsi üzərində düşünür. Ətraf mühitin çirklənmə 

dərəcəsi və deqradasiyası yüksəldikcə, təbii sərvətlərin 

yenidən bərpa olunub-olunmasına baxmayaraq təbiət getdikcə 

qlobal problemlərlə üzləşir. Belə bir situasiya gələcək 

nəsillərin inkişafı üçün limitlər qoyur və insanlığın 

perspektivlərini təhlükəyə məruz qoyur (1, s. 2). 

Mütəxəssislər bu qənaətdədirlər ki, təbii sərvətlərin geniş 

surətdə mobilləşməsi, ətraf mühitin deqradasiyası və 

çirklənməsi insanların sənayedə, kənd təsərrüfatında və 

nəqliyyatda aktivləşməsinin nəticəsidir. Təcrübə və əldə 

olunmuş növbəti inkişaf bir çox hallarda təbii sərvətlərin 

düşünülməmiş mobilizasiyası ilə əlaqələnir, ətraf mühitin 

deqradasiyasına və havanın, suyun çirklənməsinə gətirib 

çıxarır. Ətraf mühitin deqradasiyasında, ətraf mühitin 

antropozonetik faktorları və çirklənmənin yüksəlməsi 

insanların sağlamlığının və uzunömürlülüyünün, vəhşi flora 

və faunanın, o cümlədən də kənd təsərrüfatı məhsullarını risk 

altında qoyur. 

İnsan aktivliyinin ekoloji cəhətdən mənfi nəticələri ətraf 

mühitin müxtəlif biosenetik molekulyar natarazlığına gətirib 

çıxarır. Ətraf mühitin belə mənfi zərbələrinin nəticələri 
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bilavasitə və ya bir neçə ildən sonra özünü sonrakı nəsillərdə 

göstərə bilir. Bu səbəbdən cəmiyyətin sayı və böyük həcmdə 

olan xərclər çoxalır və bu da öz növbəsində sözsüz ki, 

gələcəyi inkişafdan qoyur (3, s. 86). 

Halbuki, bütün elmlər, o cümlədən ekologiya insan 

intellektinin və xalq təsərrüfatının inkişafına xidmət etməlidir. 

Ətraf mühitin mühafizəsi konsepsiyası olduqca aktual 

mövzudur. Artıq insanın təbiətə, təbiətdən kənar proseslərə 

müdaxiləsi elə bir səviyyəyə gəlmişdi ki ekoloji böhran 

təhlükəsi labüd olmuşdur. Bildiyimiz kimi, ekoloji 

problemlərin təhlükəli səviyyəyə çatması və dünya 

sivilizasiyasına dağıdıcı təsir göstərməsi 80-ci illərin 

ortalarında yeni beynəlxalq təfəkkürün formalaşmasına təkan 

verdi. Bir sözlə, geniş ictimaiyyət, aparıcı ölkələrin siyasi 

xadimləri belə bir qənaətə gəldilər ki, cəmiyyət tənzimlənmiş 

inkişaf yolunu seçməli, ətraf mühitin bərpa məsələsi ön plana 

çəkilməlidir. Bu da öz növbəsində insanların həyat və mənəvi 

səviyyəsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Müasir dövrdə 

ekologiya elmi təkcə ətraf mühitdə baş verən proseslərlə 

əlaqədar deyildir. Şübhəsiz ki, təbii proseslər nəticəsində, 

yaxud insan amilinin təsiri ilə ətraf mühitdə və onun tərkib 

hissəsi olan canlılar aləmində baş verən proseslər ekologiya 

elminin ən vacib sahələrindən biridir. Lakin ekoloji tarazlığın 
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saxlanmasında, ətraf mühitin qorunmasında, onun 

çirklənməsinin qarşısının alınması bütün təbiət haqqında 

elmlərin böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan Elmlər 

Akademiyası ictimai elmlər sahəsində çalışan alimləri ekoloji 

təfəkkürün inkişafı və ekoloji biliklərin tətbiqi sahəsində vacib 

işlər aparıblar (3, s. 115). Əlyazmalar və digər tarixi 

sənədlərin öyrənilməsi əsasında Azərbaycan xalqının tarixi 

ekoloji mədəniyyətinin tədqiqi və təbliği, ümumiyyətlə ekoloji 

təfəkkürün və ekoloji tərbiyənin, ekoloji mədəniyyətin, 

ekoloji maariflənmənin insanlar arasında təbliğ-tətbiq etmək, 

yaymaq, maraq dairəsini bu istiqamətə yönəltmək bu sahə 

üzrə çalışan alimlərin və informasiya vasitələri üzərinə düşür. 

Bu baxımdan bilavasitə əhali ilə təmasda olan kitabxana-

informasiya müəssisələrinin fəaliyyətini xüsusi ilə qeyd etmək 

lazımdır. Ekoloji istiqamətli sənəd-kommunikasiyalar siste-

mində fəaliyyət göstərən təsisatların əsas vəzifəsi bu sahə üzrə 

informasiya tələbatının ödənilməsidir. Buna görə də həmin 

təsisatlar tərəfindən tələbatçıların informasiya tələbatı 

hərtərəfli, dəqiq təhlil edilir.  

Kəmiyyət əlamətinə görə informasiya tələbatçıları fərdi, 

qrup və ictimai ola bilər. Fərdi tələbatçıların informasiya 

tələbatları xeyli mürəkkəbdir. Bu onunla əlaqədardır ki, bu 

gün hər bir insan təkcə istehsal fəaliyyəti ilə deyil digər 
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fəaliyyət növü ilə də məşğul olur. Bunlara tədris, təhsil, 

rekreasiya aiddir. Hər bir peşə fəaliyyəti informasiya tələbatı 

doğurur. Bu sahəyə dair elmi ədəbiyyatda informasiya 

tələbatının təsnifatı üçün müxtəlif baxışlar, yanaşma tərzləri 

var. Ən geniş istifadə edilən təhlil üsulu informasiya 

tələbatçılarının miqdar xarakteristikasına görə öyrənilməsi və 

təsnifatıdır. Bu baxımdan təsnifat zamanı tələbatçıların üç 

səviyyəsi fərqləndirilir ki, bunlarda ictimai, kollektiv və fərdi 

tələbatçılardır (5, s. 4). 

 Onu da qeyd edək ki, ekologiya elminin sənəd-

informasiya təminatı prosesləri ildən-ilə sürətlənir. Eyni 

zamanda bu sahədə tələb olunan informasiyanın həcmi artır və 

informasiya təminatında daha yüksək operativlik tələb olunur. 

Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində informasiya 

təminatının əhəmiyyətini bu sahənin mütəxəssisləri də 

təsdiqləyir və buna xüsusi diqqət yetirirlər (7, s.371). 

Azərbaycanda biblioqrafik verilənlər bazalarında 

ekologiyaya dair ədəbiyyatın əks olunması prosesinə nəzər 

yetirərkən məlum olur ki, bütün bu vəzifələrin yerinə 

yetirilməsinin başlıca şərti biblioqrafik verilənlər bazalarının 

(BVB) yaradılmasıdır. Müasir biblioqrafik praktikada BVB-

nin ən geniş yayılmış növü elektron kataloqdur. Azərbaycanda 

elektron kataloqların yaradılması tarixi 30 ildən artıq bir dövrü 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

 İ.Əliyeva. “Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafık informasiya tərəfləri” 

139 

əhatə etsə də, bu iş xüsusən son on ildə geniş vüsət almışdır. 

Respublikada yaradılaraq təkmilləşdirilən BVB-lərdə artıq 

bütün elm və fəaliyyət sahələrini, mövzuları əks etdirən, yüz 

minlərlə kitab, məqalə və digər sənədi əhatə etdirən BVB-lər 

yaradılmışdır. 

 Həmin BVB-lərdə digər sahələrlə yanaşı ekologiya 

elminə, ətraf mühitin mühafizəsinə dair kitablar və digər 

sənədlər də öz əksini tapmışdır. Azərbaycanda ilk tammiqyaslı 

və internet vasitəsi ilə istifadəsi mümkün olan BVB “Gələcək 

Naminə İnformasiya Texnologiyaları təşkilatı” adlı qeyri-

hökumət təşkilatı tərəfindən həyata keçirilmiş “Elektron 

Kitabxana Şəbəkəsi” adlı layihənin çərçivəsində 

yaradılmışdır. Hal-hazırda respublikamızda ən zəngin və geniş 

informasiya axtarış imkanlarına, BVB-nin kitabxana fondunu 

əhatə etmə dərəcəsinin yüksək olmasına görə qabaqcıl 

mövqeyə malik BVB Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasında yaradılmışdır. 

Burada 2004-cü ildə istifadə edilməyə başlanan İRBİS-64 

Kitabxanaların Avtomatlaşdırılması Sisteminin tərkibində 

olan BVB artıq 250 min addan çox sənədi əhatə edir. Bu 

sənədlər içərisində Azərbaycan dilində 241, dilində 53 adda 

kitab, 233 adda müxtəlif dillərdə məqalə ekologiya və ətraf 

mühitin mühafizəsi mövzusundadır. Bundan əlavə, burada 
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BMT-nin İnkişaf Proqramının Bakı ofisinin hədiyyə etdiyi 

kitabları əks etdirən ayrıca BVB-də müxtəlif dillərdə 37 adda 

sənəd və Azərbaycanda müdafiə edilmiş alimlik 

dissertasiyalarını əhatə edən BVB-dəki 42 adda sənəd 

ekologiyaya aiddir. Qeyd edək ki, Prezident Kitabxanası 

hələlik Respublikanın yeganə kitabxanasıdır ki, dövri və ardı 

davam edən nəşrlərdə dərc edilmiş məqalələrin elektron 

biblioqrafik təsvirlərini tərtib edərək xüsusi BVB-yə daxil edir 

(5, s.4). Ekologiyaya dair informasiya M.F.Axundov adına 

Milli Kitabxanada yaradılan BVB-də də öz əksini 

tapmaqdadır. Belə ki, Burda tətbiq edilən “Virtua” adlı 

Avtomatlaşdırma Sisteminin tərkibindəki VBV-də 

ekologiyaya dair 316 adda kitab öz əksini tapmışdır ki, 

bunlardan da əksəri rus və Azərbaycan dillərində elmi və 

tədris ədəbiyyatıdır (5). Adları çəkilən kitabxanalarla yanaşı, 

respublikamızın bir sıra digər kitabxanalarında da 

avtomatlaşdırılmış sistemlərinin tərkibində BVB-lər 

yaradılmışdır ki, burda da ekologiyaya dair sənədlər öz əksini 

tapır. Bu kitabxanalardan AMEA Mərkəzi Elmi 

Kitabxanasını, Bakı Dövlət Universitetinin Elmi 

Kitabxanasını bir sıra kütləvi kitabxanaları və ali məktəb 

kitabxanalarını göstərmək mümkündür. 
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İndi isə Azərbaycanda ekologiya üzrə informasiya 

tələbatının formalaşması prosesində elm tədqiqat fəaliyyətinin 

rolu barəsində fikirlərə də diqqət yetirək. Belə ki, ekologiya 

üzrə sənəd-kommunikasiyalar sisteminin və biblioqrafik 

informasiyanın yaranmasında elmi-tədqiqat fəaliyyətinin 

böyük rolu vardır. Məhz belə tədqiqatlar nəticəsində bu sahə 

üzrə məlumatlar əldə edilir və həmin məlumatlar nəzəri 

baxımdan təhlil edilərək elmi qanunauyğunluqlar aşkara 

çıxarılır. Bütün bu tədqiqatların nəticəsi elmi ictimaiyyətə və 

sənəd-kommunikasiyalar sisteminin digər seqmentlərinə məhz 

nəşr edilən sənədlər (kitablar, məqalələr və sairə) və nəşr 

edilməyən sənədlər (elmi hesabatlar və sairə) vasitəsi ilə 

çatdırılır, bu vasitə ilə cəmiyyətin sənəd-informasiya tələbatı 

ödənilir. Əlbəttə bu sistemin yaranıb fəaliyyət göstərməsində 

biblioqrafik informasiyanın da böyük rolu və əhəmiyyəti 

vardır. Azərbaycanda ekologiya üzrə elmi-tədqiqat fəaliyyəti 

sahəvi-inzibati bölgü (aidiyyat) əsasında təşkil edilmişdir. Bu 

bölgüyə əsasən aşağıdakı tərkib hissələrini fərqləndirmək 

mümkündür: 

– Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tərkibindəki 

bu sahə üzrə elmi tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur 

vahidləri; 
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– Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı nazirliklərinin nəzdində 

ekoloji istiqamətli tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur 

vahidləri; 

– Azərbaycanın dövlət və özəl ali məktəblərində 

fəaliyyət göstərən ekoloji istiqamətli kafedralar (fakültələr); 

– Ekoloji istiqamətli qeyri-dövlət təşkilatlarında və özəl 

tədqiqat müəssisələrinin nəzdində ekoloji istiqamətli 

tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur vahidləri; 

– İstehsalat (biznes) müəssisələrinin nəzdində ekoloji 

istiqamətli tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur 

vahidləri və s. 

 Respublikamızda ekoloji elmi tədqiqatlar aparan 

qurumlar sahəvi-inzibati bölgü baxımından xeyli 

rəngarəngdir. Onlar sahə üzrə sənəd şəklində formalaşan 

informasiyanı həm generasiya edir (yaradır), həm də istifadə 

(istehlak) edirlər. 

Bu xüsusda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 

müstəsna rolu vardır. Nazirliyin 2001-ci ilin 18 sentyabr 

tarixində qəbul edilmiş Əsasnaməsində digər məsələlər kimi 

Nazirliyinin vəzifələri də müəyyənləşdirilmişdir. Bu 

vəzifələrdən aşağıdakıları göstərmək mümkündür: 

– Təbii sərvətlərin öyrənilməsi, onlardan istifadə 

edilməsi, bərpası və mühafizəsi və bu sahədə ekoloji 
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təhlükəsizliyin təmin edilməsi və bioloji müxtəlifliyin 

qorunub saxlanılması üzrə dövlət siyasətini həyata keçirmək; 

– Daxili suların və Xəzər dənizinin (gölünün) 

Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində suların 

bioloji sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi, onların 

qorunması və artırılması sahəsində dövlət siyasətini həyata 

keçirmək; 

– Azərbaycan Respublikasında yerin təkinin geoloji 

öyrənilməsi, mühafizəsi və mineral xammal ehtiyatlarından 

səmərəli istifadə edilməsi sahəsində dövlət siyasətini həyata 

keçirmək; 

– Meşələrin istifadəsi, bərpası, yaradılması, mühafizəsi 

və meşə təsərrüfatı fəaliyyətinin aparılması sahəsində dövlət 

proqramlarını müvafiq qaydada hazırlamaq və həyata 

keçirmək; 

– Ekologiya, təbiətdən istifadə, geologiya və faydalı 

qazıntılar üzrə müvafiq milli fəaliyyət proqramları hazırlamaq 

və həyata keçirmək; 

– Öz səlahiyyətləri daxilində su obyektlərinin istifadəsi 

və mühafizəsi üzrə dövlət proqramları hazırlamaq və həyata 

keçirmək; 

– Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlam ekoloji 

mühitdə yaşamaq hüququnu təmin etmək üçün ətraf mühitin 
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mühafizəsi və təbii sərvətlərdən istifadə edilməsi sahəsində 

dövlət idarəçiliyini həyata keçirmək; 

– Hidrometeorologiya xidmətini təşkil etmək, 

hidrometeoroloji müşahidələrin aparılmasını, proqnozlar 

hazırlanmasını və məlumatların yayılmasını təmin etmək və s. 

(2, s. 143-156). 

Azərbaycanda ekologiya üzrə informasiya tələbatının 

formalaşması prosesində elm tədqiqat fəaliyyətinin 

əhəmiyyətinə dair mütəxəssis fikrini təhlil etdikdə bəlli olur 

ki, ətraf mühitin mühafizəsi, bütün dünyada olduğu kimi, 

Azərbaycan dövlətinin də diqqət mərkəzindədir. Buna daim 

qayğı ilə yanaşan dövlət başçısı problemi prioritet 

məsələlərdən hesab etdiyi üçün bu sahədə ciddi islahatlar 

həyata keçirilməsinə çalışır. Məhz belə bir yüksək 

münasibətin nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan Respublikası 

ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasına dair bütün vacib beynəlxalq 

konvensiyalara qoşulmuşdur (6). O cümlədən, “Azərbaycan 

Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 

2006-2010-cu illər üçün Kompleks Tədbirlər Planı” təsdiq 

edilmiş və bir sıra proqramlar qəbul olunmuşdur. Ətraf 

mühitin mühafizəsi prioritet sahə hesab olunduğu üçün 

qarşıya qoyulan ekoloji vəzifələrin müvafiq dövlət orqanları 

tərəfindən icrasına daim ciddi nəzarət edilir. 
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Heç də təsadüfi deyildir ki, 2010-cu il Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti tərəfindən ölkəmizdə ekologiya ili 

elan edilmişdir. Ekologiya ili çərçivəsində müxtəlif tədbirlər 

həyata keçirilmiş, spesifik sahələr üzrə elektron resurslar 

yaradılmış, əhali arasında maarifləndirmə işləri 

gücləndirilmişdir (5; 7). Nümunə üçün deyək ki, 

respublikamızda əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi və ekoloji 

mədəniyyətin formalaşdırılması məqsədilə Prezident 

Kitabxanasının əməkdaşları 2010-cu ildə “Azərbaycan 

ekologiyası” adlanan və beş fəsildən (ümumi məlumat, ekoloji 

problemlər, ekoloji maarifçilik, qanunvericilik bazası, elektron 

resurslar”) ibarət olan sənəd-informasiya resursu hazırlamışlar 

(3). Ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində modern üsullara 

yiyələnmək üçün bu gün Azərbaycan dövləti ekologiya üzrə 

biblioqrafik informasiya sisteminin formalaşdırılması məqsədi 

ilə bu istiqamətdə elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına ciddi 

diqqət yetirir. 
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Ekologiya üzrə biblioqrafik informasiya sisteminin  

elmi-tədqiqatçılıq aspektlərinə dair 

 

Xülasə 

 

Məqalədə müasir dünyanın ən qlobal problemlərindən 

biri – ətraf mühitin mühafizəsindən bəhs edilir. Ətraf mühitin 

sabitliyinin təhlükə qarşısında qalması faktına toxunulur. 

Ekologiya üzrə biblioqrafik informasiya sisteminin 

formalaşdırılması zəruriliyi elmi qənaətlərlə əsaslandırılır. Bu 

istiqamətdə uğurlu nəticələrin əldə olunması üçün maarifçilik 

fəaliyyətləri ilə yanaşı elmi-tədqiqat işlərinin səmərəliliyinin 

artırılması yolları axtarılır. Azərbaycan Respublikasının ətraf 
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mühitin mühafizəsi sahəsində gördüyü işlər barədə məlumat 

verilir. Azərbaycanın bütün vacib beynəlxalq konvensiyalara 

qoşulması faktı vurğulanır. Bu sahədə görülmüş beynəlxalq və 

respublika səviyyəli tədbirlərin əhəmiyyəti qeyd edilir. 

 

Açar sözlər: ekologiya, ətraf mühit, qlobal problem, 

biblioqrafik təminat, informasiya tələbatı  

                           

 

Summary                                                     

 

  Irada Aliyeva 

                     

Key words: ecology, bibliographic provision, 

information demainds,  

The issue deals with one of the global problems of the world 

_the problem of the environment protection. There were 

mentioned facts about the dangerous which surround the 

environment and venture its stability. The necessity of the 

formation of the bibliographic information systems be well 

grounded on the scientific researches. The researches provide 

the importance of finding ways for increasing outputs of 

scientific-research works in parallel with enlightenment 

activities for successful results. We can also get information 

not only about the projects for Environment Protection 

organized by our governments, but also the facts of supports 

of international conventions by Azerbaijan Republic, and the 

importance of the international and republic events. 
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Ирада Алиева 

 

Резюме 

 

Ключевые слова: экология, библиографическое 

обеспечение, информационные потребности 

 

Суть данной статьи заключается в освещении одной их 

самых глобальных проблем мира- охраны окружающей 

среды.Затрагивается факт угрозы, нависшей над 

стабильностью окружающей среды. На основе научных 

заключений обосновывается необходимость 

формирования библиографической информационной 

системы по экологии. В целях достижения успешных 

результатов в этом направлении осуществляется поиск 

путей повышения эффективности научно-

исследовательских робот наряду с просветительской 

деятельностью. Даѐтся информации о работе, 

проведѐнной в Азербайджанской Республике в области 

окружающей среды. Делается акцент на присоединении 

Азербайджанской Республике ко всем важным 

международным конвенциям.Отмечается важность 

мероприятий международного и республиканского 

уровня, проводимых в этой области. Ключевые слова. 

Экология, окружающая среда, глобальная проблема, 

библиографическое обеспечение, потребность в 

информации. 
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Azərbaycanda ekologiya üzrə informasiya 

tələbatının formalaşmasında elm tədqiqat 

fəaliyyətinin rolu 

 

Azərbaycanda ekologiya sahəsində elmi tədqiqatların 

təşkili məsələsi bu sahədə biblioqrafik tədqiqatlar üçün 

əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biridir.  

Məlumdur ki, sənəd-kommunikasiyalar sistemi məhz 

cəmiyyətin sənədli informasiya tələbatının təsiri ilə 

meydanda çıxır. Bu tələbatın təsiri ilə, nəşriyyat, kitab 

ticarəti, elmi-texniki informasiya  və s. fəaliyyət sahələri 

formalaşır. Bunların hər birinin tərkibində biblioqrafik 

komponenet mövcuddur. Həmin fəaliyyətlə məşğul olan 

təsisatlar mütəxəssislərə ikin sənədlərdən əvvəl həmin 

sənədlər barədə biblioqrafik informasiya çatdırırlar. Bununla 

yanaşı, bir çox ölkələrdə  ictimai tələbatın təsiri ilə 

biblioqrafik fəaliyyətlə məşğul olan müstəqil qurumlar da 

yaranaraq inkişaf etmişdir. Lakin biblioqrafik fəaliyyətin 

hansı qurumda həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq bu 

qurumun fəaliyyətinin optimal şəkildə həyata keçirilməssi 

üçün ilk növbədə informasiya tələbatı dərindən 

öyrənilməlidir.  
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Müasir dövrdə cəmiyyətin ekologiya üzrə informasiya 

tələbatından bəhs edərkən bu tələbatın insan fəaliyyətinin 

hansı sahəsində təzahür etməsi vacib məsələdir. Belə ki, 

ekologiya üzrə informasiya tələbatı ictimai idarəetmə, təhsil, 

istehsalat, elmi-tədqiqqat fəaliyyətində daha intensiv şəkildə 

təzahür edir. Azərbaycanda bu fəaliyyət növlərinin hər biri 

kifayət qədər inkişaf etmişdir və onların hər birinə xeyli 

dərəcədə informasiya tələbatı xasdır. Respublikamızda ətraf 

mühitin mühafizəsi üzrə mühafizəsi və ekologiyaya dair 

qanunvericilik və digər rəhbər sənədlər qəbul edilmişdir. 

Beləliklə, ekologiya üzrə sənəd-kommunikasiyalar sisteminin 

və biblioqrafik iinformasiyanın yaranmasında elmi-tədqiqat 

fəaliyyətinin böyük rolu vardır. Məhz belə tədqiqatlar 

nəticəsində bu sahə üzrə yeni faktlar, məlumatlar əldə edilir, 

bu məlumatlar nəzəri baxımdan təhlil edilərək 

ümumiləşdirilir, elmi qanunauyğunluqlar aşkara çıxarılır. 

Butun bu tədqiqatların nəticəsi elmi ictimaiyyətə və sənəd-

kommunikasiyalar sisteminin digər seqmentlərinə məhz nəşr 

edilən sənədlər(kitablar, məqalələr, tezislər) və nəşr 

edilməyən sənədlər(elmi hesabatlar, preprintlər) vasitəsi ilə 

çatdı-rılır, bu vasitə ilə cəmiyyətin sənəd-informasiya tələbatı 

ödənilir. Şübhəsiz ki, bu sistemin yaranıb fəaliyyət 
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göstərməsində biblioqrafik informasiyanın da böyük 

əhəmiyyəti vardır. 

Azərbaycanda ekologiya üzrə elmi-tədqiqat fəaliyyəti 

sahəvi-inzibati bölgü (aidiyyat) əsasında təşkil edilmişdir.Bu 

bölğüyə əsasən aşağıdakı tərkib hissələrini fərqləndirmək 

mümkündür: 

1. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tərkibindəki 

bu sahə üzrə elmi tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur 

vahidləri; 

2. Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı nazirliklərinin nəzdində 

ekoloji istiqamətli   

tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur vahidləri; 

3. Azərbaycanın dövlət və özəl ali məktəblərində 

fəaliyyət göstərən ekoloji istiqamətli  kafedralar(fakültələr); 

4. Ekoloji istiqamətli qeyri-dövlət təşkilatlarında və özəl 

tədqiqat müəssisə-lərinin nəzdində  ekoloji istiqamətli  

tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur vahidləri; 

5. İstehsalat (biznes) müəssisələrinin nəzdində  ekoloji 

istiqamətli  tədqiqatlarla məşğul olan qurum və struktur 

vahidləri və s.; 

Göründüyü kimi, respublikamızda ekoloji  elmi 

tədqiqatlar aaparan qurumlar sahəvi-inzibati bölgü (aidiyyat)  

baxımından xeyli rəngarəngdir. Onların hər biri bu sahə üzrə 
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sənəd kommunikasiyaları  üzrə əsas iki vəzifə yetririrlər. 

Yəni, onlar sahə üzrə sənəd şəklində formalaşan 

informasiyanı həm generasiya edir(yaradır), həm də istifadə 

(istehlak) edirlər. 

Bunların içərisində ali dövlət idarəetmə qurumu kimi    

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin müstəsna rolu 

vardır. Bu  Nazirliyin yaradılması ölkəmizrə həmin sahənin 

dövlət tərəfibdən tənzimlənməsi işinin daha mükəmməl 

səviyyəyə yüksəl-dilməsinə imkan verdi. Nazirliyin 2001-ci 

ilin 18 sentyabr tarixində  qəbul edilmiş Əsasnaməsində digər 

məsələlər kimi Nazirliyinin vəzifələri  də 

müyyənləşdirilmişdi. Bu vəzifələrdən aşağıdakıları göstərmək 

mümkündür: 

 Təbii sərvətlərin öyrənilməsi, onlardan istifadə 

edilməsi, bərpası və mühafizəsi və bu sahədə ekoloji 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi və bioloji müxtəlifliyin 

qorunub saxlanılması üzrə dövlət siyasətini həyata keçirmək; 

 Daxili suların və Xəzər dənizinin (gölünün) 

Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsində suların 

bioloji sərvətlərindən səmərəli istifadə edilməsi, onların 

qorunması və artırılması sahəsində dövlət siyasətini həyata 

keçirmək; 
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 Azərbaycan Respublikasında yerin təkinin geoloji 

öyrənilməsi, mühafizəsi və mineral xammal ehtiyatlarından 

səmərəli istifadə edilməsi sahəsində dövlət siyasətini həyata 

keçirmək; 

 Meşələrin istifadəsi, bərpası, yaradılması, mühafizəsi 

və meşə təsərrüfatı fəaliyyətinin aparılması sahəsində dövlət 

proqramlarını müvafiq qaydada hazırlamaq və həyata 

keçirmək; 

 Ekologiya, təbiətdən istifadə, geologiya və faydalı 

qazıntılar üzrə müvafiq milli fəaliyyət proqramları 

hazırlamaq və həyata keçirmək; 

 Öz səlahiyyətləri daxilində su obyektlərinin istifadəsi 

və mühafizəsi üzrə dövlət proqramları hazırlamaq və həyata 

keçirmək; 

 Azərbaycan Respublikasında əhalinin sağlam ekoloji 

mühitdə yaşamaq hüququnu təmin etmək üçün ətraf mühitin 

mühafizəsi və təbii sərvətlərdən istifadə edilməsi sahəsində 

dövlət idarəçiliyini həyata keçirmək; 

 Hidrometereologiya xidmətini təşkil etmək, 

hidmetereoloji müşahidələrin aparılmasını, proqnozlar  

hazırlanmasını və məlumatların yayılmasını təmin etmək və 

s. (1, S.143-156.) 
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Yuxarıda qeyd edilənlər göstəriri ki, Azərbaycan 

Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bir 

sıra mühüm vəzifələr həyata keçirir və onlardan hər biri üçün 

ilkin sənəd və biblioqrafik informasiya tələbatı zəruri amildir. 
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The role of scientific investigation activities for 

formation of the ecology-related information demand 

in Azerbaijan 

 

The matter of organization of scientific investigations 

in the area of ecology is one of the matters having great 

importance for investigations in this area in Azerbaijan.  

It is clear that the document-communication system 

forms just due to influence of the community's demand for 

documentary information. The areas of activities such as 

publication, book sales, scientific-technical information and 

others are formed on the basis of influence of such demand. 

Each of them consists of bibliographic components. The 

institutions engaged in the activities mentioned  above provide 

bibliographic information about those documents prior to the 

initial documents. Besides, independent institutions engaged 

in the bibliographic activities have been established and 

developed under social influence in many countries. But first 

of all the demand for information shall be investigated deeply 

for optimal realization of the activities of an institution 

notwithstanding which institution the bibliographic activities 

are implemented in.   

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

               İ.Əliyeva. “Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafık informasiya tərəfləri” 

158 158 158 

While speaking about the demand for information 

about ecology of the society in the modern period, the area of 

human activities where this demand is displayed is an 

important matter. Thus, the demand for information about 

ecology appears in the activities of social management, 

education, production, scientific investigation in more 

intensive form. Each of mentioned types of activities has been 

developed enough in Azerbaijan and considerable demand for 

information is peculiar to each of them. Legislation and other 

leading documents have been approved on protection of 

environment and ecology in our Republic. Thus, the activities 

of scientific investigation have a great role in establishment of 

the system of document-communications and bibliographic 

information. Just in the result of these investigations, new 

information, facts are obtained upon this area, this information 

is analyzed from theoretical point of view, they are 

generalizedand scientific conformities to laws are revealed. 

The results of these investigations are submitted to the society 

and other segments of the system of document – 

communications via published documents (books, articles, 

thesis) and non-published documents (scientific reports, 

preprints), and the demand for document-information is met 

by this way. There is no doubt that the bibliographic 
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information plays a role in establishment and functioning of 

this system too.  

The activities of scientific investigations upon ecology 

are organized on the basis of area-administrative division 

(connection) in Azerbaijan. It is possible to differ following 

components according to this division:  

 

1. Establishments and structural units engaged in the 

scientific investigations upon this area attached to the 

Ministry of Ecology and Natural Resources;  

2. Establishments and structural units engaged in the 

activities of ecological direction attached to the 

Ministries of Health and Agriculture;  

3. Chairs (faculties) of ecological direction functioning at 

state and private higher schools of Azerbaijan;  

4. Establishments and structural units engaged in the 

investigations of ecological direction at non-

governmental organizations and private investigation 

institutions of ecological direction;  

5. Establishments and structural units engaged in the 

investigations of ecological direction attached to 

production (business) institutions; 
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As it is seen, the establishments engaged in ecological 

scientific investigations are very variegated from the point of 

view of area-administrative divisionin our republic. Each of 

them implements two principal duties upon document 

communications on this area. That is to say that they both 

generate the information formed in the form of document and 

use (consume) them.  

The Ministry of Ecology and Natural Resources has an 

exceptional role as a superior governmental management 

organization among them. Establishment of this Ministry 

contributed to raising of the word of regulation of that area by 

government in our country. Besides other matters, the duties 

of the Ministry were determined in the Charter of the Ministry 

approved on September 18, 2001. It is possible to state 

followings as the duties of the Ministry:  

 Learning of natural resources, their utilization, 

restoration and protection and implementation of 

the policy of the state on provision of ecological 

security in this area and safeguarding of biological 

diversity;  

 Rational utilization of biological resources of 

internal waters and waters of the area of the 

Caspian Sea (lake) belonging to the Republic of 
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Azerbaijan, implementation of the policy of the 

state on their protection and increase;  

 Implementation of the policy of the state on 

geological learning, protection of land of the 

Republic of Azerbaijan and rational utilization of 

stocks mineral raw materials;  

 Appropriate preparation and implementation of the 

state programs on the area of utilization, 

restoration, establishment of forests and 

implementation of the activities on forest 

economy; 

 Preparation and implementation of appropriate 

national programs of activities on ecology, 

utilization of nature, geology and minerals;  

 Preparation and implementation of the state 

program on utilization and protection of water 

objects within their authorities;  

 Implementation of the state management in the 

area of protection of environment and utilization of 

natural resources for the purpose of provision of 

the right of the people of the Republic of 

Azerbaijan to live in healthy ecological 

environment;  
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 Organization of hydro-meteorologic services, 

provision of implementation of hydro-

meteorological observations, preparation of 

forecasts and distribution of information and others 

(1, S. 143-156)  

Above-mentioned provisions show that the Ministry of 

Ecology and Natural Resources of the Republic of Azerbaijan 

implements a lot of important duties and preliminary 

document and demand for bibliographic information are 

necessary factors for each of them.  
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AZERBAYCAN’DA ÇEVRE İLE İLGİLİ 

BİBLİYOGRAFİK VERİTABANININ 

OLUŞTURULMASI ALANINDA 

KÜTÜPHANELERİN DENEYİMİ 

 

1. GİRİŞ 

 

Bilgi toplumunun geliştiği bir dönemde, farklı 

alanlarda uzmanların verimli çalışması, kendilerinin bilgi 

temini ile önemli ölçüde bağlantılıdır. Bu durum, bilginin 

hızla arttığı ve kısa sürede de eskidiği günümüzde son derece 

günceldir. 

Tüm alanlarda olduğu gibi çevre alanında da bilimsel-

tecrübi çalışmanın verimliliği, bilgi teminine bağlıdır. 

Çevrenin korunması ile ilgili doküman akışının artması ve 

bibliyografik bilgi talebinin sürekli hale gelmesi, bu alanla 

ilgili bibliyografik çalışma, o cümleden bibliyografik 

teminatın yeni metot ve teknolojilerinin yaratılmasını zorunlu 

kılmıştır. 

Son yıllarda dünyanın enformasyon merkezlerı insan 

çalışmasının farklı alanları o cümleden çevrenin korunması 

problemi alanında temel bibliyografik veri tabanları 
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oluşturmuşlar. (1-9) Azerbaycan Cumhuriyeti’nde çevre 

alanında normatif hukuki ve belge-enformasyon veri tabanı 

biçimlenmiştir. (10-16) 

 

ÇEVRE İLE İLGİLİ BİBLİYOGRAFİK 

VERİTABANININ OLUŞTURULMASI 

ALANINDA KÜTÜPHANELERİN DENEYİMİ 

 

Azerbaycan’da belge-iletişim sistemlerinde ve onun bir 

parçası olan kütüphane-bibliyografik çalışmalarda bilgi 

teknolojilerinden yararlanmanın ilk aşaması XX. yüzyılın 

70’li yıllarında başlamaktadır. Söz konusu dönemde belge-

bilgi ve cümleden kütüphane-bibliyografi sürecinin çağdaş 

bilgi teknolojileri temelinde yeniden yapılandırılması alanında 

yaşananlar Azerbaycan’ı da etkilemiştir. Bu alanda ilk 

deneyim Devlet Planlama Teşkilatı’na bağlı Devlet Bilimsel-

Teknik Kütüphanesi’nde yaşandı. Şöyle ki, 1975 yılında 

Devlet Planlama Komitesinde, başta DBTK olmakla, ülkenin 

tüm bilimsel-teknik kütüphanelerini bir araya getiren entegre 

otomatikleştirilmiş idare sisteminin kurulmasına karar 

verilmiştir. Kısa bir süre sonra 1976 yılında DBTK’da bu işin 

projesinin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi ile ilgilenen özel 
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“Bilimsel Araştırma” şubesi kuruldu. Sistem için program 

Rusya Federasyonu’ndan temin edilmiştir.  

 Projelendirilen bu sistem, “ASU NTB Azerb. SSC” 

olarak isimlendirilmiştir ve SSCB ölçeğinde kurulan GASNTİ 

sisteminin bir parçasıydı.  

 Proje aşamalı bir şekilde uygulanmaktaydı ve 1981-

1987 yıllarında 2 temel alt sistem-kütüphane hizmeti ve 

yönetim kullanıma açıldı. 

 Oluşturulan veritabanından, bilginin seçilme ve 

yayılma sistemi ile ilgili hizmet sırasında sorguya uygun 

dokümanların seçilmesi konusunda yararlanılırdı. İSY 

sisteminde otomatikleştirmenin tatbiki, bu işin önemli ölçüde 

hızlanmasını ve kalitesinin artmasını sağlamaktaydı. Eğer 

sistemle ilgili projenin gerçekleştirilmesine önceki hızla 

devam edilseydi, ülkemizde otomatikleştirilmiş entegre 

kütüphane sistemlerinin kurulması açısından güzel bir örnek 

elde edilecek ve bu deneyimin diğer kütüphanelerde 

uygulanması için önemli fırsatlar yaratacaktı. Fakat 1987 

yılından itibaren bu projenin önünde bir takım yapay idari-

bürokratik engeller çıkarıldı ve konu ile ilgilenen şube 

kapatıldı. Böylece ülkemizde kütüphanelerin 

otomatikleştirilmesi ve bibliyografik veritabanının 
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oluşturulması alanında son derece ilginç bir çalışma yarıda 

kaldı.  

 Bu sistemin araştırdığımız problemle bir başka 

bağlantısı, söz konusu kütüphanenin koleksiyonunda çevre ile 

ilgili önemli miktarda kaynağın var olması ve hizmet verilen 

kurumların okur kitlesi arasında bu alana dair çok sayıda 

uzmanın bulunması ile açıklanmaktadır.  

 Bu yüzden de oluşturulan bibliyografik veritabanında 

çevre ile ilgili edebiyatı içeren çok sayıda bibliyografik yazı 

toplanmıştı. Ülkemizde bibliyografik veritabanının 

oluşturulması alanında diğer bir deneyim, Azerbaycan Milli 

Bilimler Akademisi Merkez Kütüphanesi’ne aittir. Yukarıda 

da kaydettiğimiz gibi XX. yüzyılın 70-80’li yıllarında 

SSCB’de belge-bilgi süreçlerinin çağdaş teknolojiler 

temelinde yeninden yapılandırılması, SSCB Bilimler 

Akademisini de etkilemiştir. 

 Bu alanda işlerin teoriden uygulama alanına 

geçmesinde Sovyet İttifakı Komünist Partisi Merkezi 

Komitesi’nin “Kütüphanelerin Faaliyetinin Kalite Açısından 

Yeniden Yapılandırılmasına Dair” malum kararının önemli 

rolü olmuştur. İşte bu karardan sonra 1974 yılında Azerbaycan 

Bilimler Akademisi Yönetim Kurulu özel bir karara imza 

atarak, Merkez Kütüphanesi’nin çalışmasının 
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tekmilleştirilmesine dair tedbirleri belirledi. Bu tedbirler 

arasında kütüphanede “Bilimsel-Teknik Bilgi” şubesinin 

açılması da bulunmaktaydı.  

 Karardan kısa bir süre sonra Merkez Kütüphanesi’nin 

“Bilimsel-Teknik Bilgi” şubesinde Akademinin tabiat 

bilimcilerine yönelik bilgi-belge hizmetinin kalitesinin 

artırılması amacıyla enformasyonun seçilmiş yayılmış sistemi 

ile ilgili hizmet verilmeye başlandı. Bu hizmet, kısa sürede 

bilim adamları arasında rağbetini kazandı. 1974 yılının 

sonunda bu sistem 266 aboneye hizmet vermekteydi (2). Fakat 

kısa sürede MSY sisteminin artan iş hacminin el ile yerine 

yetirilmesinin son derece zor olduğu ve bu alanda yeni bilgi 

teknolojilerinin tatbikine büyük ihtiyaç bulunduğu ortaya 

çıktı.  

 Doğal olarak böyle bir ortamda otomatikleştirme metot 

ve süreçlerin Azerbaycan Bilimler Akademisi Merkez 

Kütüphanesinde de uygulanması meselesi gündeme geldi. Bu 

problemin çözümü için Azerbaycan Bilimler Akademisi 

Yönetim Kurulunun kararı ile 1975 yılında Merkez 

Kütüphanesinin “SSCB Bilimler Akademisi Tatbiki 

Matematik Enstitüsü”nün kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü 

“Koopinform”un “Araştırmaların Otomatikleştirilmiş Bilgi 

Hizmetleri”nin büyük katkısı oldu. Kısa sürede söz konusu 
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enstitüden sistemin kurulması için gereken metodik 

dokümanlar, talimatlar, bilgisayar programı ve disketlere 

kaydedilmiş bibliyografik bilgi temin edildi. Söz konusu 

program “BGSM” markalı bilgisayarlar için düşünülmüştü.  

 Hazırlık çalışmaları sırasında Merkez Kütüphanesi’nin 

bir grup çalışanı Moskova’da “Tatbiki Matematik 

Enstitüsü”nde bulunarak işin pratik yönlerini öğrendiler. 

Azerbaycan Bilimler Akademisi Sibernetik Enstitüsü ASİOR 

üzere çalışmaların yürütülmesi için zamanı ayırdı. Kısa sürede 

ASİOR sistemi Bakü’de faaliyete başladı. Kütüphanenin 

Bilimsel-Teknik Bilgi Şubesi’nin çalışanları İSY abonelerinin 

bilgi talebini öğrenir, toplanmış bilgileri tahlil ederek “arama” 

imgesi halinde biçimlendirir ve bunu makine diline 

çeviriyorlardı. “BGSM” bilgisayarı bu imgeyi bibliyografik 

bilgi bütünü ile karşılaştırıyor ve uygun dokümanlar ortaya 

çıkarılarak konuyla ilgili abonelere bilgi veriliyordu. 

Gönderilen bilgi ile tanış olan abone, kitap talep formunu 

doldurarak kütüphaneye geri veriyordu. Şube çalışanları kitap 

talep formuna düşülen kayıtlara bağlı olarak, dokümana 

talebin bulunması durumunda, aboneleri dokümanın aslı veya 

özeti ile teçhiz ediyorlardı. Kısa sürede MSY sistemi ile 502 

aboneye 3032 sorgu temelinde 35 bin tavsiyede 

bulunulmuştur (3). 
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 ASİOR sistemi Akademi uzmanlarının bilgi talebini 

makine aracılığıyla tahlil etmekle birlikte bibliyografik veri 

tabanının geriye dönük tahlilini yapmaya ve yeni edebiyat 

bültenleri düzenlemeye fırsat vermekteydi. Tahliller, ASİOR 

sisteminin, MSY rejiminde görülen bir işi manuel sisteme 

oranla 100 defa daha hızlı yürütmeye fırsat verdiğini 

göstermekteydi. Sorgunun kabul edildiği günün sabahı artık 

cevabını hazırlamak da mümkün oluyordu. 

 Bilindiği gibi söz konusu dönemde “Azerbaycan Milli 

Bilimler Akademisi”ne bağlı bir takım kurumlar çevre 

alanında araştırmalarda bulunmaktaydılar. Zooloji, Botanik, 

Genetik, Jeoloji, Coğrafya, İnorganik ve Teorik Kimya, 

Petrokimya Süreçleri, Derin Petrol ve Gaz Yataklarının Teorik 

Problemleri Enstitülerini, çevre sorunlarına özel dikkat yetiren 

“Hazar” Bilim Merkezi ve bir takım diğer bilimsel kurumları 

örnek göstermek mümkündür. Azerbaycan Bilimler 

Akademisi Merkez Kütüphanesinde ASİOR sistemi, bu 

kurumların bibliyografik bilgi ile temini konusunda önemli 

role sahipti.  

 Azerbaycan Bilimler Akademisi Merkez 

Kütüphanesinde ASİOR sistemi ile bibliyografik bilgi hizmeti 

10 yıl kadar devam etti. Fakat 80’li yılların sonlarına doğru bir 

takım sübjektif nedenlerden dolayı bu çalışma gittikçe 
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yavaşladı ve sonunda tamamen durdu. Daha sonra MSY 

rejiminde hizmet nispeten dar ölçekte el ile yürütülmeğe, 

bibliyografik veri tabanı olmadan başladı.  

 Azerbaycan’da belge-iletişim sistemlerinde ve onun 

bir parçası olan kütüphane-bibliyografik faaliyette, bilgi 

teknolojilerinin tatbikinin sonraki ve kalite olarak yeni 

aşaması, XX. yüzyılın sonlarına denk gelmektedir. Söz 

konusu dönemde ülkemizin uluslar arası siyasi, ekonomik ve 

kültürel ilişkiler eksenine daha sıkı şekilde katılmasının bir 

parçası ve sonucu olarak kütüphane-bibliyografya faaliyetinde 

de dünyada mevcut olan yeni metot ve teknolojilerin 

ülkemizde uygulanmasının zorunlu olduğu fikrinin ortaya 

çıkmasına neden oldu. Bu işin bir parçası olarak bazı 

kütüphanelerde, kitap bankalarına malik kuruluşlarda, 

bibliyografik bilginin çağdaş tipli teknik araçlarla işlenerek 

bibliyografik veri tabanının oluşturulması alanında deneme 

amaçlı ilkin işler görülmeye başlandı.  

 Sonraki yıllarda Azerbaycan’da bibliyografik veri 

tabanının oluşturulup kullanıma açılması konusunda dikkat 

çeken işler, üniversite kütüphanelerinde de görülmeye başladı. 

Şöyle ki, 2000 yılından Hazar Üniversitesi, Petrol Akademisi, 

Garb Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi 
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Kütüphanelerinde elektron katalogların hazırlanması yönünde 

çalışmalar yapıldı.  

Bakü Devlet Üniversitesi Kütüphanesinde kurulmuş 

“Kütüphanelerin Bilgisayarlaştırılması Laboratuarı”, 1999 

yılından itibaren kütüphanenin bütün olarak 

bilgisayarlaştırılmasına başladı. Emektar bilim adamı, 

Profesör Abuzer Halefov’un başkanlığında çalışmalarını 

sürdüren laboratuar, 1999 yılında Rusya Federasyonu’nda 

kurulmuş sistemler temelinde “Kütüphane 1.0” isimli Elektron 

Kütüphane-Bilgi Sisteminin tatbikine başladı ve 2000 yılında 

sistemin belirli modülleri kullanıma açıldı. Bir müddet sonra 

sistemin yeni versiyonu “Kütüphane 2.0” uygulanmaya 

başladı. Laboratuar veri tabanının oluşturulmasında 

UNIMARK ve USMARK formatlarından yararlanmaktadır ki, 

bu da uluslar arası bibliyografik bilgi değişimini 

gerçekleştirmeye yardım etmektedir. 

Günümüzde kütüphanede “EBNİT Assosation” 

tarafından (Rusya) kurulmuş ve Amerikan Kütüphaneler 

Birliğince maliyeleştirilmiş İRBİS-64 Kütüphanelerin 

Otomatikleştirilmesi Sistemine geçiş üzerinde çalışılmaktadır. 

Artık bu sisteme kütüphanenin koleksiyonunda bulunan 

edebiyatı içeren 100 binden fazla bibliyografik yazı 

eklenmiştir ki, bunların arasında Dünya ile ilgili bilimler 
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alanında çok sayıda kitap ve dergi bulunmaktadır. Elektron 

katalogla ilgili arama, dahil olan edebiyatın yaklaşık yarısının 

eğitimle ilgili kaynak, derslik ve ders araçları olduğunu 

belirlememize imkan vermektedir.  

Ülkemizde kütüphanelerin bibliyografik veri tabanının 

oluşturulması ve talep edenlere sunulması gibi diğer önemli 

adım, “Gelecek Namına Derneği”nin, Azerbaycan Devlet 

İktisat Üniversitesi’yle birlikte yürüttüğü ve Exxon Mobil 

Petrol Şirketinin yardımı ile gerçekleştirilen “Elektron 

Kütüphane Ağı” projesi olmuştur. 2002 yılından itibaren 

gerçekleştirilen bu projeye göre ülkenin 16 büyük 

kütüphanesinin (daha çok üniversite ve ülke ölçekli 

kütüphaneler) ve 4 dernek kütüphanesinin koleksiyonunda 

bulunan 100 bin dokümanın bibliyografik yazısı düzenlenerek 

Web Sunucuya yerleştirilmiş ve böylece dünyanın tüm 

internet kullanıcıları için açık hale gelmiştir.  

Bu bibliyografik veri tabanında Dünya ile ilgili 

bilimler alanında çok sayıda kitap ve diğer dokümanlar yer 

almıştır. Söz konusu kütüphane ağına BDÜ ile birlikte Devlet 

İktisat Üniversitesi, Devlet Petrol Akademisi, Devlet Diller 

Üniversitesi, Teknik Üniversitesi, Tıp Üniversitesi, 

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi ve bir takım dernek ve 

cemiyetlerin kütüphaneleri de bağlanmıştır. Veri tabanında 
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Azerbaycan, Rus, İngiliz, Fransız ve Türkçe yüz on binden 

fazla kitap bulunmaktadır ki, aralarında bilimsel ve eğitimle 

ilgili kaynak, o cümleden çevreye dair kaynakları yansıtan çok 

sayıda bibliyografik yazı bulunmaktadır. 

Ülkemizde çevre ile ilgili edebiyatı içeren elektron 

bibliyografik bilgi kaynaklarının oluşturulması alanında diğer 

önemli bir çalışma M. F. Ahundov adına Milli Kütüphanede 

yapılmıştır. Milli Kütüphanede çalışmaya 1999 yılından 

başlanmış ve 2000 yılında İnternet salonu kullanıma 

açılmıştır. 2001 yılında ise kütüphanede eğitim kurumu 

açılmış, 2003 yılından otomatikleştirilmiş idare sisteminin 

tatbikine başlanmıştır. Sistem için program ABD’nin VTLS 

şirketinden temin edilmiş “VİRTUA” başlıklı kütüphaneler 

için özel otomatikleştirilmiş programlar paketi temelinde 

kurulmuştur. Sistemde bibliyografik bilgiler bankasının 

elektron katalogunun hazırlanması için özel modül 

bulunmaktadır. Otomatikleştirme işine kütüphaneciliğin en 

önemli alanı olan elektron katalogun hazırlanmasından 

başlanmış ve şimdi milli edebiyata dair kitapların metninin 

bilgisayar hafızasına nakledilmesi işi devam etmektedir.  

2006 yılında bilgi-iletişim teknolojilerinin 

kütüphaneciliğe tatbiki ile ilişkili olarak Milli Kütüphane’de 

aşağıdaki yeni şubeler açılmıştır: “Kütüphaneciliğin 
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otomatikleştirilmesi ve bilgi teknolojileri”, “Elektron bilgi 

hizmeti”, “Elektron kaynaklarının oluşturulması”, “Kütüphane 

görevlilerinin eğitim ve öğretim merkezi”. Aynı şekilde 

elektron kütüphanenin kurulması yönünde edebiyatın 

taranması sırasında ortaya çıkan eksikliklerin bertaraf edilmesi 

amacıyla kurulmuş “Metinlerin Redaksiyonu” bölümünü de 

örnek göstermek mümkündür.  

“Kütüphane-Bibliyografya Sürecinin 

Otomatikleştirilmesi ve Bilgi Teknolojileri Şubesi”, 

kütüphanenin otomatikleştirilmesi ile ilişkili olarak 

kurulmuştur. 2005 yılında Milli Kütüphane’de 

otomatikleştirme işinin en vacip alanlarından olan elektron 

katalogun hazırlanmasına başlanmıştır. Günümüzde Milli 

Kütüphanenin Otomatikleştirilmiş Sisteminin bir parçası olan 

bibliyografik veri tabanında çevreye dair bibliyografik bilgi 

çok geniş yer almaktadır. 

Azerbaycan’da otomatikleştirilmiş kütüphane yönetim 

sistemlerinin bir parçası olan zengin bibliyografik veri 

tabanının oluşturulması alanında liderlik “Azerbaycan 

Respublikası Prezidenti İşler İdaresinin Kütüphanesi”ne aittir. 

2003 yılının Ocak ayında kurulmuş bu kütüphanede 

bibliyografik veri tabanının oluşturulmasına 2004 yılından 

başlamıştır. Bu kütüphanede uygulanan “IRBIS-64 
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Kütüphanelerin Otomatikleştirilmesi Sistemi” 

Cumhurbaşkanlığına hizmet eden Kütüphane-Bilgi Sistemini 

bir parçasıdır. Şimdiye kadar veri tabanına Azerbaycan, Rus 

ve diğer dillerde yayınlanan 200 bine yakın dokümanın 

bibliyografik yazısı eklenmiştir. Veri tabanından hem 

kütüphanedeki otomatikleştirilmiş görevli bilgisayarından, 

hem de WEB katalog aracılığıyla internetten giriş yapmakla 

yararlanmak mümkündür. Bu program aracılığıyla 

kütüphanede kısa sürede 15 başlıkta bibliyografik bilgi 

göstericisi (bültenler), tam metinli elektron ve basılı yayınlar 

hazırlanmıştır. Kütüphane kendi koleksiyonuna bu alanla ilgili 

en önemli edebiyatı sipariş vermektedir. Burada oluşturulmuş 

bibliyografik veri tabanında çevre sorunlarıyla ilgili bilimlere 

dair dokümanlar da bulunmaktadır. 

Günümüzde ülkenin diğer bazı kütüphanelerinde de 

otomatikleştirilmiş sistemlerin ve bunların bir parçası olarak 

bibliyografik veri tabanının hazırlanması alanında çalışmalar 

yürütülmektedir. Fakat burada bir soruna dikkat çekmek 

gerekiyor. Kütüphanelerde oluşturulan bu otomatikleştirilmiş 

sistemlerde birkaç alt sistem (konularına göre ayırma, 

okurların kaydı, siparişlerin kabulü vs.) olsa da, liderliği 

bibliyografyalaştırma ve hizmetle bağlı alt sistemler 

yürütmektedir. Kitap ticareti, neşriyat ve bilimsel araştırma 
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merkezlerinin otomatikleştirilmiş sistemlerinde ve elektron 

kaynaklarında ise bibliyografik bilgi ve süreçlerin konum ve 

önemi daha da fazladır. Bunun dışında tüm bu sistemlerde 

bibliyografik bilginin hazırlanması, muhafazası ve verilmesi, 

hızlı ve basit bir iş değildir.  

Tüm bu işleri yürütmek için 3 temel element 

bulunmalıdır:  

a) Gereken araç-gereç-bilgisayar, bilgisayar araç 

gereçleri, irtibat-ağ kurguları, enformasyonu sağlayan araç-

gereç vs. 

b) Program temini 

c) İnsan kaynağı 

Bu üç elementin her birinin zorunlu olduğunu 

kaydetmekle birlikte, program temininin önemini özel olarak 

vurgulamak gerekir. (Bazen sistem için oluşturulan programın 

değeri, araç gerecin değerinden kat kat fazla olur) Söz konusu 

bibliyografik süreçler olduğunda, program temini halledici 

öneme haizdir. Çünkü bibliyografik bilgiyi “doğru” bulmak, 

kendisinden yararlanma imkanı yaratmak için mükemmel 

program gerekmektedir. 

 

2. SONUÇLAR 
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Azerbaycan’ın uluslar arası dünyaya gittikçe daha sıkı 

entegrasyonu, dünyada kütüphaneciliğe, bibliyografik 

faaliyete verilen önemin Azerbaycan’a da sirayet etmesine 

neden olmaktadır. Kamuoyunun bu alana dikkati ve ilgisi 

zamanla artmaktadır. Bu akım, elektron kütüphane ve diğer 

bibliyografik kaynakların veri tabanının oluşturulası için 

mümbit ortam hazırlamaktadır. İşte bu dikkatin sonucunda 

yukarıda ismini zikrettiğimiz kütüphane ve kurumlarla birlikte 

bir takım diğer kütüphaneler de bibliyografik veri tabanının 

hazırlanması alanında çalışmalara başlamışlar. Örneğin 

Nahçivan Devlet Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Hazar 

Üniversitesi, Gence Devlet Pedagoji Üniversitesi ve bir takım 

diğer eğitim kurumlarında otomatikleştirilmiş kütüphane 

yönetim sistemlerinin tatbiki, elektron kataloglarının 

hazırlanması ve gelişimi süreci devam etmektedir. Bunun 

dışında söz konusu çalışmaya kütüphaneler dışında da bir 

takım kurumlar katılmıştır. Örneğin bazı yayınevleri, o 

cümleden Azerbaycan Ansiklopedisi ve “Ganun” Neşriyatları 

kendi internet sayfalarında bibliyografik listeler 

yayınlamışlardır. Tüm bu bibliyografik kaynaklar arasında az 

veya çok çevre sorunları ile ilgili kitap ve diğer dokümanlara 

ait bilgiler bulunmaktadır. 
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Fakat yapılan çalışmaların önemini vurgulamakla 

birlikte, şunu da kaydedelim ki, Azerbaycan’ın ekonomik, 

bilimsel ve teknolojik gelişimi için Ekolojinin büyük önemi 

olsa da, söz konusu alanda var olan elektron bibliyografik 

kaynaklar, bibliyografik veri tabanı, hacim ve kalite açısından 

alanla ilgili çağdaş talepleri karşılamamaktadır. 

Kütüphanelerin koleksiyon geliştirmesi birtakım faktörlerden 

etkilenmektedir. Bilgi miktarının artışı, teknolojik gelişmeler, 

fiyat artışları ve elektronik yayıncılık kütüphanelerin 

ekonomisini etkileyen en önemli faktörlerdir. basılı 

kaynaklara erişimi maddi güçlerinin yeteceği bir maliyetle 

sağlamaları hayati önemini korumaktadır. Ancak 

kütüphanelerin aynı zamanda internet ve elektronik hizmetlere 

erişim de sağlamaları gerekir. Üstelik genelde kütüphanelerin 

mali kaynakları giderek azalmaktadır. Kütüphaneler dergilerin 

elektronik sürümlerine geçişi haklı gösterebilmek ve maliyetin 

altından kalkabilmek için basılı kaynaklarını rasyonel bir 

şekilde organize etme konusunda bir baskı ile karşı 

karşıyadırlar (12). 

Kanaatimizce, ülkemizde bu alanda kooperatif bir 

projenin hazırlanması ve gerçekleştirilmesine büyük ihtiyaç 

bulunmaktadır.  
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Sonuç olarak, Azerbaycan’da çevre ile ilgili kitap ve 

diğer dokümanlara ait bilgileri içeren elektron bibliyografik 

kaynakların ve bibliyografik veri tabanının yaranması işi 30 

yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu alanda 80’li yılların sonlarında 

durgunluk yaşansa da, son bir kaç yılda artan toplumsal dikkat 

sonucunda kısmen olumlu değişiklikler ve ilerlemeler 

yaşanmaktadır. 

Sürecin tahlili ve tahminleştirilmesi, yakın gelecekte 

ülkemizde çevre ile ilgili bibliyografik veri tabanının daha 

hızla gelişerek, elektron bilgi kaynaklarının, daha da 

büyüyeceği, toplumun bu alanda bilgi talebinin daha kapsamlı 

karşılanacağı şüphesizdir, şeklinde bir kanaate varma fırsatı 

vermektedir.  
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Özet 

 

Bu makalede çevreyle ilgili bibliyografik veritabanının 

oluşturulmasının temel problemlerinden bahsedilmektedir. 

Ayrıca Azerbaycan kütüphanelerinde çevreyle ilgili 

bibliyografik veritabanın gelişim aşamaları araştırılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Çevre, Bibliyografik Veri Tabanı, İş 

Deneyimi. 

 

 Summary                                                                        

  

In the article the main problems of compilation and 

management (regulation) of the bibliographic databases on the 

environment are researched. At the same time the stages of 

development of the bibliographic databases on the 

environment in the libraries of Azerbaijan are investigated. 

Key words:  Ecology, Bibliographic Database,  

Work Experience.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

БИБЛИОТЕК В ФОРМИРОВАНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В целях формирования экологической культуры 

общества, воспитания бережного отношения к природе, 

рационального использования природных ресурсов, 

профессиональной подготовки специалистов в области 

охраны окружающей среды библиотеки осуществляют 

информационное обеспечение экологического 

просвещения населения посредством распространения 

экологических знаний об экологической безопасности, 

информации о состоянии окружающей среды, 

использовании природных ресурсов, в том числе путем 

информирования населения о законодательстве в области 

охраны окружающей среды и законодательства в области 

экологической безопасности.  

Методическое обеспечение экологической 

деятельности библиотек основывается на принципах 

научности, активности, рекомендательности, 

оперативности, дифференцированного подхода, включая: 
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 осуществление активной консультационной и 

практической помощи библиотекарям; 

 развитие и поддержку инновационной 

деятельности библиотек; 

 способствование созданию центров экологической 

информации в общедоступных библиотеках и 

формированию библиотечной эколого-просветительской 

системы; 

 организацию и проведение семинаров и круглых 

столов по актуальным вопросам экологической 

библиотечной деятельности, участие в научных 

конференциях и т. д. 

Работа по распространению экологических знаний 

включает в себя (табл.1): 

Таблица. 1 

Ведущие направления деятельности библиотек по 

распространению экологических знаний 

№ Направления деятельности библиотек по 

распространению экологических знаний 

1.  Разработка и проведение образовательных 

программ и циклов по экологии 

2.  Организация и проведение экологических и 

природоохранных акций 
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3.  Воспитание экологической культуры 

4.  Эколого-краеведческая работа 

5.  Формирование экологической культуры 

6.  Методическая поддержка работы библиотек по 

экологическому просвещению. 

Работники библиотек оказывают помощь 

населению в решении следующих вопросов: 

 возможности реализации прав гражданина  на 

участие в принятии решений по охране окружающей 

среды. 

 формировании осведомлѐнности о 

Международных соглашениях (сохранение природных 

ресурсов). 

 реализации  Права на доступ к экологической 

информации, включающее в себя: классификация 

экологической информации; понятие экологической 

информации; ресурсы экологической информации, 

доступные населению через библиотеки; источники и 

носители экологической информации;  издания на 

нетрадиционных носителях; книги, периодические 

издания на традиционных носителях; неопубликованные 

документы; информационные ресурсы Интернет. 
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Можно выделить следующие тематические блоки 

экологической информации (табл. 2): 

Таблица 2. 

Основные тематические блоки экологической 

информации 

№ Тематические 

блоки 

Их содержание 

1.  Экология как 

раздел 

биологии 

рассматривает основные 

закономерности 

функционирования природных 

систем различного ранга (от 

биосферы до элементарных 

экосистем и популяций); 

2.  Социальная 

экология 

рассматривает взаимоотношения 

общества и природы; 

3.  Прикладная 

экология 

рассматривает вопросы 

природоохранной деятельности, 

рационального 

природопользования, 

экологической безопасности 

4.  Экологическое 

право 

рассматривает законодательство 

по вопросам экологии и охраны 

окружающей среды 
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(международное, федеральное и 

региональное). 

Источниками экологической информации 

являются: 

 документы, содержащие философско-

теоретическое и научное осмысление концепции 

устойчивого развития, глобальных экологических 

проблем; 

 научные и учебные материалы по экологии, 

социальной экологии, охране окружающей среды, 

рациональному природопользованию, экологической 

безопасности; 

 научно-методические разработки по организации и 

осуществлению экологического образования и 

просвещения населения, по формированию экологической 

культуры; 

 документы о состоянии окружающей среды и 

мерах по еѐ охране; 

 документы о различных экологических объектах; 

 документы, отражающие традиционные знания о 

природе и природопользовании коренных малочисленных 

народов Российской Федерации; 
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 нормативно-правовые акты, полностью или 

частично посвященные вопросам экологии; 

 документы о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления по вопросам, 

затрагивающим экологические права граждан; 

 документы по контролю за соблюдением 

нормативов, стандартов, а также по лицензированию и 

сертификации товаров, работ и услуг; 

 документы о чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, также террористических актах, 

повлекших изменение нормального состояния 

окружающей среды; 

 документы об экологических правонарушениях, 

преступлениях и мерах по их пресечению и 

расследованию; 

 документы с прогнозами возникновения либо 

дальнейшего развития экологических ситуаций; 

 кадастры природных ресурсов, экологически 

важных объектов и веществ, образующихся в результате 

производства или потребления; 

 данные экологического мониторинга; 
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 материалы государственного статистического 

учѐта и учѐта природных ресурсов (экологического 

учѐта); 

 регистры и реестры веществ, объектов и 

сооружений, имеющих экологическую значимость; 

 экологические стандарты для предприятий [1, стр. 

44]. 

В связи с динамичным развитием общественных 

отношений и ростом спроса на информационные услуги в 

области экологии, охраны окружающей среды, 

рационального природопользования данный перечень 

остается открытым. 

Документы по экологии на традиционных 

носителях включают в себя     печатные издания: книги, 

брошюры, периодические издания; аудиовизуальные 

материалы по экологии и охране окружающей среды, 

справочно-библиографический фонд: справочные и 

библиографические издания, экспресс-информация, 

неопубликованные библиографические пособия и т. д. 

Например, в России в помощь экологическому 

образованию выходят более 40 наименований 

периодических изданий. Данные ресурсы, 

представленные в традиционной форме, поступают в 
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розничную продажу, их комплектуют, либо получают 

библиотеки [2]. 

Информация о вновь издаваемых документах 

доступна через каталоги издательств, книжные выставки-

ярмарки, сайты издающих организаций и подписных 

агентств. 

Практически любая библиотека имеет 

возможность формировать коллекции экологических 

документов в соответствии с существующими профилями 

комплектования библиотек и с учетом информационных 

потребностей своих пользователей. 

Электронные информационные ресурсы библиотек 

по экологии обеспечивают доступ пользователей к 

информационным ресурсам по экологии и охране 

окружающей среды: 

 собственной генерации; 

 своих партнеров по региональным библиотечным 

консорциумам; 

 БД международных информационных центров на 

CD и DVD (AGRICOLA, EBSCO и т. п.) [2]. 

В качестве самостоятельного сегмента 

информационного экологического пространства может 

быть рассмотрена совокупность сетевых ресурсов, 
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представленных в Интернет, как на бесплатной, так и на 

платной основе. 

На сайтах библиотек размещаются следующие 

сведения (рис. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1  Сведения, размещающиеся на  сайтах библиотек 

по экологической 

 тематике 

 

Ссылки на информационные ресурсы по экологии 

за пределами библиотеки даются: 

 на наиболее крупные и стабильные Интернет-

ресурсы, посвященные экологической проблематике; 

Основное содержание сайтов библиотек по экологической 

тематике 

Данные об 

информационных 

ресурсах по 

экологии данной 

библиотеки (фондах 

документов,  и пр.) 

 

Данные об 

экологической 

деятельности данной 

библиотеки (услугах, 

правилах и условиях 

обслуживания, 

изданиях и пр.; 

 

Данные об 

экологической 

деятельности других 

библиотек и учреждений 

региона, располагающих 

информационными 

ресурсами по экологии 
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 на сайты библиотек и других учреждений 

(административных и природоохранных органов, архивов, 

научных учреждений и учебных заведений) региона, на 

которых представлены информационные ресурсы по 

экологии, состоянию окружающей среды в регионе. 

Таким образом, библиотеки располагаю 

колоссальными ресурсами и  ведут огромную работу по 

осуществлению экологического образования и 

воспитания, предоставляя разностороннюю информацию 

как на бумажных, так и на электронных носителях. 

Литература  

1. Егорова Н. А. Информационная и 
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itsa/ekologicheskoe_prosveshhenie/ 

 

 

 

 

 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

 İ.Əliyeva. “Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafık informasiya tərəfləri” 

193 

 

 

Культурология 

 

Статья раскрывает возможности информационного 

обеспечения библиотек в процесс формирования 

экологической культуры населения. 
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Библиографическая информация по экологии в 

системе библиографических средств  

Президентской  библиотеки  Управления делами 

Президента Азербайджанской Республики 

 

 Развитие  библиографической деятельности,  

создание различных библиографических пособий  в 

Азербайджане имеет  достаточно богатую историю.  Эта 

деятельность особенно активизировалась после обретения 

cтраной независимости в 1991 году. Эти годы многие 

библиотеки усилили свои библиографические службы, 

которые энергично стали создавать библиографические 

пособия, усовершенствовать  справочно-

библиографичекий аппарат, улучшать библиографическое 

обслуживание потребителей. Одновременно намечается 

тенденция расширения отраслевого, тематического охвата 

библиографической деятельности.  (5;6). Одна из таких 

сравнительно новых отраслей  библиографическое 

обеспечение, которое  стало актуальным за последние 20 

лет, стала охрана окружающей среды  и экологическая 

наука. Действительно, экологическая проблематика имеет 

жизненное значение для современного Азербайджана, где 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

 İ.Əliyeva. “Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafık informasiya tərəfləri” 

195 

за последний век  состояние окружающей среды  

неуклонно ухудшалась. Чрезмерная эксплуатация 

природных ресурсов без должного внимания на  их 

восстановление привела к тому, что вымерли многие 

виды животных и растений. Например, теперь мало кто 

знает, что до совсем недавних времѐн на  территории 

Азербайджанской ССР обитали такие редкие хищники, 

как лев и тигр. Последний лев, проживший в 

субтропических Талышских лесах в южной части 

республики был убит в 1934  году, а последнего тигра 

видели в 70-х годах ХХ века.  В советские года неуклонно  

продолжалась вырубка лесов, которые и без того было 

очень мало, уменьшались площади территорий с  

плодородной почвой, росли площади солончаков, 

увеличивались выбросы вредных промышленных стоков 

и выбросов в атмосферу вредных химических веществ. 

Недостаточное внимание  в советский период уделяемое  

к проблеме охраны природы, что проявлялось и  в 

незначительной доли  документов этой тематики в общем 

потоке документов, в скудности экологических разделов 

фондов библиотек, что приводило к незначительной доли 

библиографической информации  по экологии в составе 

библиографических ресурсов.  Но, к счастью в 
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постсоветский период значительно выросло внимание 

общественности  к этой проблематике. Был принят ряд 

законов, которые или полностью были посвящены 

вопросы охраны окружающей среды, или в той или иной 

мере затрагивали эти вопросы,  вырос административный 

статус головного  органа государственного  управления. 

Вместо госкомитета, было организовано министерство, 

куда вошли ряд других госструктур (Комитет по геологии 

и др.), выросли государственные ассигнования, 

направляемые на охрану окружающей среды, был 

принять ряд документов программного характера, 

началась  подготовка специалистов-экологов высшей 

квалификации и открылись экологические факультеты и 

кафедры вузов. Например, 8 июня 1999-го года был 

принят Закон «О защите окружающей среды» и «Об 

экологической безопасноти». (1;2).  За 20 лет 

независимости был принят в общей сложности 47 законов 

напрямую или косвенно связанных с охраной 

окружающей среды (7)  Все эти процессы нашли 

отражение в системе документальных коммуникаций, что 

выразилось в росте выпуска книг, в учреждении 

периодических изданий, в результате чего вырос объем  

библиографической информации по этой тематике. 
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Многие библиотеки стали создавать одноразовые (не 

дискретные) библиографические указатели,  

совершенствовать справочно-библиографический 

аппарат,  улучшать библиографическое облуживание. 

 Одна их азербайджанских библиотек, уделивших 

особое внимание к проблемам охраны окружающей 

среды, экологической науки стала  Президентская  

библиотека  Управления делами Президента 

Азербайджанской Республики. 

Президентская библиотека была создана в 2003 году 

по инициативе общенационального лидера 

азербайджанского народа Гейдара Алиева на базе двух 

старинных библиотек города Баку− Центральной 

Городской Библиотеки (бывшая библиотека им.Ленина) и  

библиотеки хозяйственного отдела Управления Делами 

Президента Азербайджанской Республики (бывшая 

библиотека Дома Политического Просвещения) (4)  

Основными направлениями деятельности 

Библиотеки  стало  создание информационных ресурсов, 

формируемых на основе книг и других видов документов, 

их сохранение, создание совершенной системы 

традиционного и электронного каталогов и картотек, 

библиографических пособий, отражающих этих фонды, 
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постоянное их развитие и предоставление читателям. 

Основным контингентом обслуживаемым Библиотекой 

является специалисты Администрации Президента других 

центральных органов   исполнительной власти, учѐные и 

исследователи. Ведущими отраслями же формирования 

библиотечного фонда является государственное 

управление, политология, социология, экономика, 

история, экология,  география  и ряд других тематик. 

Наряду с другими направлениями деятельности, в 

Президентской Библиотеке особое внимание уделяется 

библиографической деятельности, которая  включает 

создание справочно-библиографического аппарата, 

создание библиографических пособий, справочно-

библиографичекое, информационно-библиографичекое и 

рекомендательно-библиографическое облуживание, 

библиографические консультации, пропаганда 

библиографических знаний. Для нашей темы 

представляет интерес представления библиографической 

информации экологической тематики в средствах 

библиографического обеспечения Президентской 

Библиотеки. 

 Основными компонентами библиографических 

средств Президентской Библиотеки, где представлена 
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библиографическая  информация по экологии является 

справочно-библиографический аппарат библиотеки и 

библиографические указатели, составленные в 

Библиотеке.  

 Как известно, основным средством 

библиографического поиска  в библиотеке является 

система каталогов и картотек. В Президентской 

библиотеки изначально придавалось большое значение 

системе каталогов и картотек. Эта работа особенно 

улучшилось с освоением Системы автоматизации 

библиотек ИРБИС 64 в 2004 году. Было решено, что в 

Электронный каталог будет введена библиографическая 

информация о книгах полученных с  момента созидания 

библиотеки, с  2003-го  года. К 2013 году базы данных 

составляющие электронных каталог насчитывало   более 

200 тысяч записей. В том же году было начато 

составление электронной картотеки, куда началась 

введение в электронную картотеку библиографических 

записей об избранных, актуальных статьях и других 

материалах, публикуемых на страницах периодических и 

продолжающихся изданий которые поступают в фонд 

Библиотеки. (3) 
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В таблице ниже приводится данные о 

библиографических записей документов экологической 

тематики в базах данных электронного каталога и 

электронной картотеки. Данные приводятся по состоянию 

на май 2013-го года 

 

№ Название базы данных Количество биб. 

записей 

1. Электронный каталог-Книги 

полученные после 2003-го года 

234 

2. Электронный каталог Книги 

полученные до  2003-го года 

41 

3. Электронный каталог 

Авторефераты диссертаций 

46 

4. Всего записей монографических 

документов 

321 

5. Электронная картотека 410 

6. Всего библиографических 

записей 

731 

  

Другим важным источником в библиографических 

средствах Президентской библиотеки, где отражается 

информация о документах экологической и 
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природоохранной тематики являются система 

библиографических пособий составленные в Библиотеке. 

 На сегодняшний день система библиографических 

пособий Азербайджана насчитывает 14 названий 

библиографических пособий, разной тематики, 

периодичности  и читательского предназначения. Они 

отражают поток документов входящих в фонд 

библиотеки-книги, статьи другие материалы выходящие 

на станицах периодических и продолжающих изданий. 

Эти документы выходят не только в Азербайджане но и в 

других странах ближнего и дальнего зарубежья.   

Среди этих пособий особенно необходимо 

отметить серию текущих  библиографических пособий 

под общим называнием «Информационные бюллетени». 

На данное время выходят девять называний  этих 

бюллетеней каждый из которых посвящается отдельной 

теме. Среди этих имеется отдельный бюллетень 

«Экология».  

 Тематический  бюллетень «Экология» выпускается 

Библиотекой с 2010-го года. Бюллетень выходит 

ежеквартально со средним объемом 10 страниц и имеет 

пять тематических разделов. Они следующие: 

1. Экологическое просветительство  
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2. Нефть и экология 

3. Окружающая среда  

4.  Изменения климата 

5. Биоразнообразие 

 Внутри каждого из разделов имеется подразделы 

где материал сгруппирован по языкам (на 

азербайджанском, на русском и на английском) и по 

алфавиту. На каждом номере бюллетени «Экология» 

публикуется библиографическая информация примерно о 

шестидесяти документах. 

 Представляет интерес и методика составления 

библиографических записей. Каждый документ 

описывается согласно стандарту. Если заглавие 

документа не раскрывает тематику документа, то после 

точки и запятой  в одном предложении приводится  очень 

короткая аннотация, которая помогает читателю 

определить соответствие этого документа его 

информационному потребности. 

 Рассмотрим это на примере: 

Нефть течет: Экологическая ситуация 

в НАО обостряется // Нефть и капитал.- 2011.- № 6.- 

С. 54-56.- О добыче нефти на территории Ненецкого 

округа [RU-Ж]. 
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Ильгар Велизаде: "Принятие 

подобных документов продиктовано жизненной 

необходимостью" // Азербайджанские Известия.- 

2011.- 16 августа.- № 148.- С. 1.- О значении принятого 

протокола к Рамочной конвенции по защите морской 

среды Каспия и причинах расхождений в обсуждаемом 

вопросе корреспонденту "Азербайджанских известий" 

Элеоноре Абаскулиевой в эксклюзивном интервью 

рассказал политолог Ильгар Велизаде [AZ-Г]. 

 

 Как видно из примеров, в конце каждой 

библиографической записи краткий буквенный код, 

который дает возможность определить  в какой части 

фонда храниться данный документ. Например, буквенный 

код [RU-Ж]. обозначает, что данный документ хранится в 

разделе журналов на русском языке отдела периодики, а   

[AZ-Г].- что данный документ хранится в разделе газет на 

азербайджанском языке отдела периодики. 

 Но к сожалению, в этом указателе имеется ряд 

недостатков. Например, в пособии библиографические 

записи не пронумерованы и не имеется аннотации и 

вспомогательные указатели.   
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 Рассмотренное  выше пособье  является примером 

самостоятельного пособья экологической тематики. Но, 

как было сказано выше, в Президентской библиотеке 

составляются не только самостоятельные пособия, но и 

пособья, являющиеся частью информационных 

сборников. 

 В  Президентской библиотеке составлен ряд 

интересных  тематических полнотекстовых сборников. 

Один из них является сборник «Экология Азербайджана». 

Этот сборник в Библиотеке причислен к разряду 

«электронных проектов» имеет 5 разделов и 29 

подразделов.  Внутри раздела «Электронные ресурсы» 

имеется подраздел «Библиография». Тот же в свою 

очередь имеет два раздела  «Книги» и «Авторефераты». В 

разделе «Книги» отражены 318 книги по экологии. Они 

сгруппированы по языкам (на азербайджанском, русском  

и  на иностранных языках -на английском, французском, 

турецком и др.) В отличии от информационного 

бюллетени «Экология», здесь не приведены аннотации 

описываемых документов. 

 В разделе же «Авторефераты» отражены 

«Авторефераты».по экологии защищенных  в 

Азербайджане. Здесь нашли отражение 47  авторефератов 
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защищенных диссертаций на азербайджанском и русском 

языках.  

 Отличительной чертой этого пособия является то, 

что по мере выхода книг, защиты диссертаций  оно 

пополняется информацией о новых документах. 

 Приведѐнный выше анализ показывает, что в  

библиографической продукции  Президентской 

библиотеки экологическая  библиографии занимает 

особое место. 
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Аннотация 

Президентской  библиотеки  Управления делам 

Президента Азербайджанской Республики была создана в 

новом статусе в 2003 году. За сравнительно короткий 

период эта библиотека  стала одной из передовых 

библиотек республики, где применены новые методы и 

передовые технологии. В библиотеке создаются 

разнообразные библиографические ресурсы,  в составе 

которых  важное место занимает  информация по 

 вопросам охраны окружающей среды и экологической 

науке. В статье рассмотрены вопросы формирования и 

развития  как библиографических ресурсов в целом, так и  

ресурсов по экологии, создаваемых в  Президентской  

библиотеке  Управления делами Президента 

Азербайджанской Республики 

 Irada Aliyeva 

Dissertator of the Central Scientific Library of the 

National Academy of Sciences of Azerbaijan 
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Bibliographic Information on the Ecology in the 

System of Bibliographic Resources of Presidential  

Library of the  Administrative  Department of  President 

of the Republic of Azerbaijan 

SUMMARY 

       Presidential  Library of the  Administrative 

 Department of the  President of the Republic of Azerbaijan 

created on a new status in 2003. In a relatively short period of 

time, this Library has become one of the leading libraries of 

the country where used new techniques and advanced 

technology implemented. In the Library were composed  a 

variety of bibliographic resources, which include  information 

on environmental issues and ecology science. The article 

dedicated to the formation and development of bibliographic 

resources as a whole, and environmental resources that are 

created in the Presidential Library. 

 

Алиева Ирада 

 

Диссертант Центральной научной библиотеки  

Национальной Академии Наук Азербайджана 
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О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

АСПЕКТАХ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПО ЭКОЛОГИИ 

 

Одна из самых актуальных и глобальных проблем 

современного мира - это угроза стабильности 

человеческой цивилизации и окружающей ее среды, 

согласование защиты окружающей среды с ускоренным 

развитием экономики, повышение угрозы распада 

соответствующих экосистем. Широкое распространение 

различных заболеваний в связи с распадом озонового слоя 

атмосферы, глобальным потеплением, со временем 

охватом процессом опустошения еще более широкой 

территории, резким уменьшением биологической 

разновидности и загрязнением окружающей среды – 

серьезные проблемы, беспокоящие мир. В том числе, 

нарушение экологической среды, сокращение лесов, 

пастбищ, пригодных для сельского хозяйства, а в 

некоторых местах - полностью вышедших из строя,  

земель, загрязнение атмосферного воздуха в городах, 

Куры, Араза и других рек, Каспийского моря, земель, 
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нарушение и или уменьшение биологической 

разновидности ряда растений и видов животных - 

необходимость не откладывая решения экологических 

проблем изо-дня в день повышает потребности и интерес 

к экологическим знаниям (2, с.4). 

Культурный мир, осознав тяжесть современного 

экологического состояния, раздумывает над 

претворением в жизнь еще более серьезных неотложных 

мероприятий в данной области. С повышением степени 

загрязнения и деградации окружающей среды, не смотря 

на восстановление вновь природных богатств, со 

временем природа сталкивается с глобальными 

проблемами. Такая ситуация лимитирует развитие 

будущего поколения и подвергает перспективы 

человечества угрозе (1, с.2). Специалисты такого мнения, 

что широко ускоренная мобилизация природных богатств, 

деградация и загрязнение окружающей среды являются 

результатом сосредоточения людей в промышленности, 

сельском хозяйстве и в транспорте. В большинстве 

случаев опыт и полученное в последующем развитие 

связаны с необдуманной мобилизацией природных 

богатств, приводят к деградации окружающей среды и 

загрязнению воздуха и воды.  При деградации 
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окружающей среды повышение антропозонетических 

факторов окружающей среды и загрязнение ставят под 

угрозу риска здоровье и продолжительность жизни 

людей, дикой флоры и фауны, в том числе и продуктов 

сельского хозяйства.  

Отрицательные с точки зрения экологии 

результаты человеческой активности приводят к 

различным биосетеническим молекулярным 

неравновесиям окружающей среды. Результаты таких 

отрицательных ударов окружающей среды 

непосредственно или же спустя несколько лет могут 

сказаться в последующих поколениях. Отсюда возрастает 

число общества и затраты в огромном количестве, а это, в 

свою очередь, бесспорно, способствует в будущем 

отставанию развития (3, с.86). 

В то время как все науки, в том числе и экология, 

должны служить развитию интеллекта человека и 

народного хозяйства. Копцепция защиты окружающей 

среды - весьма актуальная тема. Вмешательство человека 

в природу, в процессы, происходящие за пределами 

природы, приведены уже к такому уровню, что угроза 

экологического кризиса стала неизбежной. Известно, что 

доведение экологических проблем до опасного уровня и 
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их разрушающее воздействие на мировую цивилизацию в 

середине 80-х годов дало толчок формированию нового 

международного мышления. Одним словом, широкая 

общественность, политические деятели ведущих стран 

пришли к такому заключению, что общество должно 

выбрать отрегулированный путь развития, на передний 

план должен выйти вопрос восстановления окружающей 

среды. А это, в свою очередь, положительно подействует 

на уровень жизни и нравственность людей. В 

современный период экология как наука связана не 

только с процессами, происходящими в окружающей 

среде. Несомненно, в результате естественных процессов, 

или под воздействием человеческого фактора в 

окружающей среде и в являющимся ее составной частью - 

мире живого происходящие процессы являются одной из 

самых важных областей экологии как науки. Однако, в 

сохранении экологического равновесия, охране 

окружающей среды и в предотвращении ее загрязнения 

огромную роль играют все науки о природе. Учеными 

Национальной Академии Наук Азербайджана, 

работающими в области общественных наук, проведены 

важные исследования по развитию экологического 

мышления и внедрению экологических знаний (3, с.115). 
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На основании изучения рукописей и других исторических 

документов, внедрения и пропаганды исторической 

экологической культуры Азербайджанского народа, в 

целом, пропаганды-внедрения, распространения среди 

людей экологического мышления и экологического 

воспитания, экологической культуры и экологического 

просвещения, обратить интерес в это направление 

перепадает на долю работающих в указанной области 

ученых, а также информационных средств. С этой точки 

зрения, особенно необходимо отметить деятельность 

учреждений библиотека-информация, непосредственно 

имеющих контакты с населением. Основная задача 

действующих в экологически направленной системе 

документ-коммуникации учреждений - это обеспечение 

требуемой в этой области информации. Поэтому 

упомянутыми учредителями всесторонне, с точностью 

анализируется потребность потребителей в информации. 

Информационные потребители по количественному 

признаку могут быть индивидуальными, групповыми и 

общественными. Информационные требования 

индивидуальных потребителей достаточно сложны. Это 

связано с тем, что сегодня каждый человек занимается не 

только производственной, но и другими видами 
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деятельности. К ним относятся преподавание, 

образование, рекреация. Каждая профессиональная 

деятельность порождает потребность в информации. 

Относительно этой области в научной литературе по 

классификации информационной потребности имеются 

различные мнения и способы подхода. Самый широко 

используемый метод анализа - изучение и классификация 

информационных потребителей по количественной 

характеристике. С этой точки зрения, при классификации 

различаются три уровня потребителей: общественные, 

коллективные и индивидуальные (5, с.4). 

Необходимо отметить, что из года в год 

ускоряются процессы обеспечения документ-

информацией науки экологии. В то же время, повышается 

объем информации, требуемой в данной области, а в 

обеспечении информацией требуется еще более высокая 

оперативность. Значение обеспечения информацией в 

области охраны экологии и окружающей среды 

специалисты указанной области тоже подтверждают и 

уделяют этому особое внимание (7, с.371). 

Обращая внимание на процесс отражения 

литературы об экологии в библиографически заданных 

базах Азербайджана, становится известно, что главным 
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условием выполнения всех этих задач является создание 

библиографически заданных баз (БЗБ). В современной 

библиографической практике самой широко 

распространенной разновидностью БЗБ является 

электронный каталог. Несмотря на то, что история 

создания в Азербайджане электронных каталогов 

охватывает период более 30 лет, эта работа, особенно в 

последние десять лет, получила широкий размах. В 

Республике созданы и усовершенствованы БЗБ, 

охватывающие почти все науки и области деятельности, 

темы сотни тысяч книг, статей и других документов. 

В этих БЗБ, наряду с другими областями, нашли 

свое отражение книги и иные документы об экологии как 

науке, об охране окружающей среды. В Азербайджане в 

рамках проекта «Электронная Библиотечная Сеть» 

впервые была создана полномасштабная БЗБ, 

претворенная в жизнь негосударственной организацией 

«Организация Информационных Технологий во имя 

Будущего», которую можно было использовать с 

помощью интернета. В настоящее время в Республике 

благодаря самым богатым и широким возможностям 

поиска информации, высокой степени охвата 

библиотечного фонда, обладания передовой позицией в 

http://www.elmler.net/


www.elmler.net - Virtual İnternet Resurs Mərkəzi 

               İ.Əliyeva. “Azərbaycanda ekoloji problemlərin biblioqrafık informasiya tərəfləri” 

216 216 216 

Президентской Библиотеке Управления Работ Президента 

Азербайджанской Республики создана БЗБ. Начавшая 

использоваться в 2004 году БЗБ, входящая в состав 

Системы Автоматизации Библиотек IRBIS-64, охватывает 

более 250 тысяч наименований документов. Среди них 

241 статья и 53 книги на азербайджанском, 233 статьи на 

различных языках на тему экологии и охраны 

окружающей среды. Помимо этого, имеющиеся здесь на 

различных языках 37 документов и отдельно в БЗБ 42 

документа, охватывающих научные диссертации, 

защищенные в Азербайджане, книги, подаренные 

Бакинским офисом Программы Развития ООН, 

относились непосредственно к экологии. Отметим, что 

Президентская Библиотека пока единственная библиотека 

Республики, которая, составив электронные 

библиографические изображения статей, изданных в 

периодической и продолжающихся изданиях, добавляет 

их в специальные БЗБ (5, с.4). Информация по экологии 

нашла отражение и в созданной в Национальной 

Библиотеке имени М.Ф.Ахундова БЗБ. Так, здесь 

отражены 316 книг по экологии из БЗБ, входящего в 

состав Автоматизированной Системы «Virtua», 

большинство из них – это научная и учебная литература 
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на русском и Азербайджанском языках (5). Наряду с 

приведенными библиотеками, также в ряде других 

библиотек Республики в составе автоматизированных 

систем были созданы БЗБ, в которых нашли отражение 

документы по экологии. К этим библиотекам можно 

отнести Центральную Научную Библиотеку НАНА, 

Научную Библиотеку Бакинского Государственного 

Университета, ряд массовых библиотек и библиотеки 

Высших Учебных заведений.   

А сейчас обратим внимание и на мнения о роли 

научно-исследовательской деятельности в процессе 

формирования информационной потребности по экологии 

в Азербайджане. Так, в создании системы документ-

коммуникации и библиографической информации по 

экологии огромная роль принадлежит научно-

исследовательской деятельности. Именно в результате 

таких исследований выдается информация в данной 

области и, теоретически проанализировав данную 

информацию, выявляются  научные закономерности. 

Результаты всех этих исследований доводятся до научной 

общественности и иных сегментов системы документ-

коммуникация именно с помощью изданных (книг, статей 

и др.) и неизданных (научных отчетов и др.) документов, 
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таким образом обеспечивается потребность общества в 

документ-информации. Конечно, в создании и 

деятельности данной системы большое значение и роль 

принадлежит библиографической информации. Научно-

исследовательская деятельность по экологии в 

Азербайджане была организована на основе 

административно-отраслевого раздела (отношение). На 

основании этого, возможно различить нижеследующие 

составные части: 

- Занимающиеся научными исследованиями в этой 

области единицы институтов и структур при 

Министерстве Экологии и Природных Богатств;  

- Занимающиеся экологически направленными 

научными исследованиями при Министерствах 

Здравоохранения и Сельского Хозяйства единицы 

институтов и структур; 

- Экологически направленные кафедры 

(факультеты), действующие в государственных и частных 

высших учебных заведениях Азербайджана; 

- В экологически направленных 

негосударственных организациях и при частных 

исследовательских учреждениях занимающиеся 
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экологически направленными исследованиями единицы 

институтов и структур;   

- При производственных (бизнес) учреждениях 

занимающиеся экологически направленными 

исследованиями единицы институтов и структур.   

С позиций административно-отраслевого раздела 

институты, ведущие в Республике экологические научные 

исследования, довольно разнообразны. Они и генерируют 

(создают) формирующуюся в области в виде документа 

информацию, и используют (производят) ее. 

В этом отношении, исключительная роль 

принадлежит Министерству Экологии и Природных 

Богатств. В Положении Министерства, принятом 18 

сентября 2001 года, наряду с другими вопросами 

уточнены и задачи Министерства. Из них можно указать 

нижеследующие: 

- Претворять в жизнь государственную политику 

по изучению природных богатств, их использованию, 

восстановлению и охране и обеспечению экологической 

безопасности в данной области, и охране и сохранению 

биологических разновидностей в Азербайджанской 

Республике;   
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- Претворять в жизнь государственную политику в 

области рационального использования, охраны и 

преумножения биологических богатств вод, 

принадлежащих Азербайджанской Республике разделов 

внутренних вод и Каспийского моря (озера); 

- Претворять в жизнь государственную политику в 

области геологического изучения недр земли, охраны и 

рационального использования запасов минерального 

сырья в Азербайджанской Республике;  

- В соответствующей форме подготовить и 

претворить в жизнь государственную программу в 

области использования, восстановления, создания, 

охраны лесов и деятельности лесного хозяйства; 

- Подготовить и претворить в жизнь 

соответствующие национальные программы деятельности 

по экологии, использованию природой, геологии и 

полезных ископаемых; 

- Подготовить и претворить в жизнь 

государственные программы по использованию и охране 

водных объектов в пределах их полномочий; 

- Для обеспечения права населения 

Азербайджанской Республики проживать в здоровой 

экологической среде - претворить в жизнь 
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государственное управление в области охраны 

окружающей среды и использования природных богатств; 

- Организовать гидрометеорологическую службу, 

обеспечить проведение гидрометеорологических 

наблюдений, подготовку прогнозов и распространение 

информации и др. (2, с.143-156). 

Анализируя мнения специалистов о значении 

научно-исследовательской деятельности в процессе 

формирования информационной потребности по экологии 

в Азербайджане, становится ясно, что охрана 

окружающей среды, как и во всем мире, находится в 

центре внимания и Азербайджанского государства. Глава 

государства, всегда относящийся к этому с особой 

заботой, считая проблему одной из приоритетных задач, 

старается претворить в жизнь серьезные реформы в 

указанной области. Именно это является результатом 

такого высокого отношения, что сейчас Азербайджанская 

Республика подключилась ко всем важным 

международным конвенциям по улучшению окружающей 

среды (6). В том числе, утвержден «План Комплексных 

Мероприятий по улучшению экологического состояния в 

Азербайджанской Республике на 2006-2010 годы» и 

принят ряд программ. Ввиду того, что охрана 
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окружающей среды считается приоритетной областью, 

имеет место постоянный серьезный контроль над 

выполнением соответствующими государственными 

органами поставленных экологических задач.  

Не случайно, Президентом Азербайджанской 

Республики 2010 год объявлен в нашей стране годом 

экологии. В рамках года экологии претворены в жизнь 

различные мероприятия, созданы электронные ресурсы по 

специфическим областям, среди населения усилена 

работа по просвещению (5, 7). Для примера отметим, что 

в Республике с целью экологического просвещения 

населения и формирования экологической культуры 

сотрудники Президентской Библиотеки подготовили в 

2010 году ресурс документ-информацию «Экология 

Азербайджана», состоящий из 5 глав (общая информация, 

экологические проблемы, экологическое просвещение, 

база законодательства, электронные ресурсы) (3). Сегодня 

Азербайджанское Правительство для овладения 

современными методами в области охраны окружающей 

среды с целью формирования библиографической 

информационной системы по экологии уделяет серьезное 

внимание проведению научно-исследовательских работ в 

этом направлении.  
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Резюме 

 

О научно-исследовательских аспектах  

библиографической информационной системы по 

экологии 

 

Алиева И.З. 

 

В статье повествуется об одной из самых 

глобальных проблем современного мира – охране 

окружающей среды. Статья также касается факта угрозы 

стабильности окружающей среды. Научно обоснована 
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необходимость формирования системы 

библиографической информации по экологии. Для 

достижения успешных результатов в этом направлении 

наряду с просвещенческой деятельностью ведется поиск 

путей повышения рационализации научно-

исследовательских работ. Представлена информация о 

проведении Азербайджанской Республикой работ в 

области охраны окружающей среды. Подчеркнут факт 

подключения Азербайджана ко всем важным 

международным конвенциям. Отмечено значение 

проведенных в указанной области мероприятий 

международного и республиканского уровня.  

Ключевые слова: экология, окружающая среда, 

глобальная проблема, библиографическое обеспечение, 

информационная потребность.  

                                                        

                                                   Summary 

                                                        Aliyeva I. 

 

About scientific research aspects of the bibliographic 

information system on ecology     
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In the article is dealt with one of the global problems of the 

modern world- the protection of the environment.  Deals with 

the fact that the stability of the environment in the face of 

danger. Necessity of forming of the bibliographic information 

system on ecology is grounded with scientific economies.  

Educational activities to achieve successful results in this 

direction, as well as looking for ways to increase the 

efficiency of research. Here is given information about affairs 

did in the area of guarding of the environment  of the 

Azerbaijan Republic. Fact of the joining to all important 

international conventions of Azerbaijan are emphasized. 

Stressed the importance of international and national-level 

activities in this area is done.  

 Key words: ecology, environment, global problem,  

bibliographic provision, information demainds.  
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Некоторые вопросы деятельность  

Азербайджанской Национальной библиотеки им 

М.Ф. Ахундова в области экологической  

библиографии  в годы независимости 

 

 Среди проблем представляющих жизненно важное 

значение для человечества, следует отметить вопросы 

охраны окружающей среды, глобальной и локальной 

экологической безопасности. К этим проблемам никто не 

должен остаться равнодушным. Неслучайно  почти во 

всех странах  мира и в международном масштабе, 

неуклонно нарастает внимание  к вопросам охраны 

окружающей среды, восстановлению разрушенных 

экосистем. Ежегодно во многих странах принимаются 

новые законы и другие нормативные акты, национальные 

и региональные программы,  направ-ленные на решение 

проблем окружающей среды, охрану природы. Из года в 

год активизируется международное сотрудничество в 

этой области, заключаются международные договора и 

конвенции. Существуют десятки международных 

организаций, основной целью которых является именно 

охрана окружающей среды. Каждый год эти организации 
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осуществляют множество различных проектов и 

программ.  

 Экологические проблемы не обошли и 

Азербайджан. Особенно в наследстве  от советского 

периода осталось  немало острых экологических проблем. 

Поэтому, руководство республики придаѐт большое 

значение к решению экологических проблем. Наряду с 

принятыми законами, указами, распоряжениями 

президента, в республике принята и идет реализация 

Национальных  программ «Об обеспечении экологически 

устойчивого социально-экономического развития 

Азербайджанской Республики», «О восстановление и 

расширение лесов в Азербайджанской Республики",  «Об 

эффективном использование и предотвращение 

опустынивания летних и зимних пастбищ  и сенокосов", 

"Об эффективном использовании и развитии 

месторождений природного камня в Апшеронском 

полуострове". Кроме вышеперечисленных, был принят и 

успешно реализован республиканский «Комплексный 

план действий улучшение экологической ситуации в 

Азербайджанской Республике на период 2006-2010 годы»  

в рамке  которого, были  успешно реализованы  многие 

мероприятия. При таких условиях вопросы 
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документально-информационное и библиографическое 

обеспечение деятельности по охране окружающей среды 

каждым годом становится все более актуальным.  

Как известно, среди институтов системы 

документальных коммуникаций наиболее развитым, 

имеющим богатые документальные ресурсы, накопившим 

богатый опыт в этом деле институтом являются 

библиотеки. И неслучайно, в деле документально-

информационного и библиографического  обеспечение 

почти везде передовые позиции занимают библиотеки. 

Эти слова в полной мере можно относить и к 

азербайджанским библиотекам. Но несмотря на то, что 

проблемы формирования и развития библиографических 

ресурсов в целом, так же отдельных отраслей наук и 

областей общественной деятельности (естественных наук, 

медицины и здравоохранения, литературоведения и 

художественной литературы, педагогики и образования) 

был объектом библиографоведческих исследований,  к 

сожалению, до сих пор роль библиотек Азербайджана в 

деле документально-информационного и 

библиографического обеспечения охраны окружающей 

среды и экологической науки не становилось объектом 

всестороннего научного исследования. Поэтому, мы  
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считаем, что этот вопрос заслуживает тщательного 

изучения.  

Как известно, становление и развитие библиотек 

Северного Азербайджана (на территории современной 

Азербайджанской Республики)  более-менее отвечающих 

требованиям своего времени приходится к началу третьей 

декады ХХ века. К этому времени в стране сложилась 

стабильная обстановка, началось социально-

экономическое и культурное развитие, неотъемлемым 

элементом которого было становление и развитие 

системы массовых, публичных библиотек, призванных 

охватить библиотечным обслуживанием все население 

республики. Одновременно началось становление и 

развитие сети специальных библиотек призванных 

обеспечить библиографическим обслуживанием органов 

государственного управления, учебных заведений, 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских 

учреждений,    производственных предприятий, 

партийных, профсоюзных организации и др. 

Сложившиеся в те основы развития библиотечной 

деятельности, сети библиотек планомерно продолжался 

весь советский период.  
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Как отмечает известный азербайджанский 

библиографовед Н.И. Исмаилов, «система библиотечно-

бибилиографических ресурсов Азербайджана 

окончательно сформировалась к началу 89-х годов, когда 

в результате централизации массовых, некоторых 

научных библиотек… произошли определѐнные 

изменения в структуре этих ресурсов[3. С. 3]. 

По состоянию на 1.01. 1981 году в республике  

существовали 9088 библиотек [4. С. 29]. К концу 

советского этого периода в республике действовали около 

десяти тысяч библиотек, различных типов и 

ведомственного подчинения. Но, к сожалению, буквально 

до 1970-х годов целом в стране, так же в Азербайджане 

проблемам окружающей  среды не придавалось должного 

значение и такое отношение находило отражение и в 

работе советских библиотек. Именно в результате такого 

отношения во многих регионах Союза загрязнение 

окружающей среды, нарушения природных экосистем 

приобрело катастрофические масштабы. Не было 

исключением и Азербайджан, где были загрязнены 

Каспий и другие водоѐмы, были вырублены большие 

лесные массивы, подвергались эрозии значительные 

земляные площади, вымерли или находились на грани 
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исчезновения многие виды флоры и фауны [5. S. 423;9. 

S.92]. 

Начинавшиеся в 1970-х годы интерес к 

экологическим проблемам значительно усилилась после 

обретения Азербайджаном полной государственной 

независимости в 1991 году. Строгая охрана окружающей 

среды, восстановление и приумножение природных 

ресурсов, бережное отношение к этим ресурсам,  стало 

ключевым элементом экологической политики 

независимого Азербайджана. Наряду с этим, большое 

значение придавалось и экологическим научным 

исследованиям, экологическому просветительству, 

расширению международного сотрудничества по 

вопросам охраны окружающей среды. 

Большое значение,  придаваемая  азербайджанским 

государством к этой проблеме,  нашло подтверждение и 

принятие законов, большого количества других правовых-

нормативных документов  за годы независимости. За 

прошедшие 22 года в республике были приняты 91 закона 

которые или полностью посвящались, или частично 

касались вопросам окружающей среды. Среди них 

особенно следует отметить такие важные законы, как «О 

защите растений»(1996), «О радиационной безопасности 
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населения»(1997), «О промышленных и бытовых 

отбросах» (1998), «О животном мире» (1999), «Об 

экологической безопасности»(1999), «О защите 

окружающей среды»(1999), «О технической 

безопасности»(1999), «Об особо охраняемых природных 

территориях и объектах»(2000), «О защите атмосферного 

воздуха»(2001), «О фитосанитарном контроле»(2006) и 

др. Кроме законов, за этот период были приняты 91 

президентских указов и 80 распоряжений, 181 

постановлений Милли Маджлиса (Парламента) и 

Кабинета министров по этому вопросу. За этот период 

Азербайджан присоединился к двадцати  международным 

конвенциям данного направления [7, 8]. 

Кроме официальных документов, за прошедший 

период в республике были изданы в большом количестве 

научной, производственной, учебной, справочной 

литературы. Одновременно, в обществе из года в год 

наблюдается значительный рост информационных 

потребностей по этой тематике. Такая ситуация ставит 

перед библиотеками республики важные задачи по 

доведению потребителей этих и других документов, 

библиографической информации об этих документов.  По 

этой причине представляет интерес анализ деятельность 
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ведущих библиотек республики по созданию 

документальных и библиографических ресурсов, 

доведении первичной и библиографической информации 

до потребителей, организации всех видов 

библиографического обслуживания. Теперь рассмотрим 

эту деятельность более подробно.  

Как известно, к концу советского периода, 

накануне  независимости в республике функционировали 

около десяти тысяч библиотек, из которых более 5 тысяч 

были школьные библиотеки Министерства просвещения 

библиотек (возглавляемая Республиканской Научно-

педагогической  библиотекой), а 4605 массовых 

библиотек в подчинении Министерства культуры. Кроме 

того,  в это число входили отдельно сеть научно-

технических библиотек (возглавляемая Республиканской 

Научно-технической библиотекой), сеть 

сельскохозяйственных библиотек (возглавляемая 

Республиканской Научно-сельскохозяйственной  

библиотекой), сеть медицинских библиотек 

(возглавляемая Республиканской Научно-медицинской  

библиотекой), сеть академических библиотек 

(возглавляемая ЦНБ АН Азербайджанской Республики), 

За годы независимости в библиотечном деле страны 
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произошли значительные изменения. Большое количество 

библиотек, вместе с их фондом, были уничтожены в 

результате войны развязанной  армянской военщиной. По 

данным же последнего анализа проведѐнного в 2008 году 

Государственным комитетом по статистике в республике 

функционировали 8507 библиотек. Из этих  библиотек 

3812 были массовыми, 4400 библиотек функционировали 

в школах, училищах и СУЗах. Структура ведомственного 

библиотек, число библиотек республиканского уровня 

осталось как прежде [6. S. 3-4]. 

Для библиотечно-библиографического 

обеспечения потребностей пользователей республики 

интересующихся вопросами окружающей среды 

немаловажное значение имеет деятельность ведущей 

библиотеки республики - Азербайджанской 

Национальной библиотеки им М.Ф. Ахундова 

Министерства культуры и туризма. Эта научная 

библиотека, обоснованная в 1923 голу и в разные периоды 

именующаяся по разному,  получила в 2004 году 

обозначение «национальной» является крупнейшей 

публичной библиотекой страны. АНБ им. им М.Ф. 

Ахундова-это крупнейшее хранилище книг на 

азербайджанском языке, ведущий научно-
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исследовательский центр по библиотечному делу, 

библиографии, информации, книжному делу,  

методический центр республиканского значения по - 

библиографии художественной литературы, 

литературоведении, культуры, искусству и туризму, а так 

же методический центр для всех массовых библиотек 

страны. Уже к 2008 голу объѐм его книжных фондов 

превысил 4,5 млн. экземпляров.  

(10, S.5.) 

По разнообразию и по объѐму созданных 

библиографических ресурсов АНБ им. им М.Ф. Ахундова 

находится в первом месте среди библиотек республики.  

Так как   эта библиотека является универсально-научной, 

в еѐ фондах хранятся большое количество литературы по 

охране окружающей среды и экологическим наукам.  

Библиотека имеет богатый справочно - 

библиографический аппарат, в составе которого 

документы по охране окружающей среды и 

экологической науке представлены достаточно. 

Например, в данное время система каталогов Библиотеки 

включает : 

–Генеральный алфавитный каталог  книг на  

азербайджанском языке; 
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–Читательский алфавитный каталог  книг на  

азербайджанском языке; 

–Читательский систематический каталог  книг на  

азербайджанском языке; 

Исследования показывают, что среди 

документальных ресурсов Библиотеки документы-книги и 

другие издания по окружающей среде пока имеют 

незначительную долю. Например, к июлю 2013 года в 

системе каталогов Библиотеки были отражены на 

азербайджанском языке 250 называний книг, 94 

авторефератов докторских и кандидатских диссертаций, 

на русском языке- 216 книг, 91 авторефератов докторских 

и кандидатских диссертаций по экологической тематике. 

Кроме этих в каталогах книг на иностранных языках 

нашли отражение 17 называний книг на немецком, 9 книг 

на английском и 1 книга на французском,  посвященные 

экологической тематике. Все эти документы нашли 

отражение в книжном каталоге и в каталоге 

авторефератов диссертаций.  

Внизу приведены образцы типичных 

библиографических записей, из каталога Библиотеки, 

отражающие книги на азербайджанском и русском языке  

по экологической тематики: 
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Yusifov, Elman. Ətraf mühit, iqtisadiyyat, həyat /E. 

F. Yusifov, B. H. Təhməzov ; red. M. A. Musayev, V. C. 

Hacıyev, X. H. Kazımlı Bakı : El - Aliance , 2004.-236 s. 

İsmayılova, Nəzakət Ağaməmməd qızı Böyük 

Qafqazın Cənub-Şərq yamacının meşəaltı torpaqlarının 

ekoloji münbitlik modelləri [Mətn]: Biologiya 

е.n.а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis-nın avtoreferatı: 

03.00.27.; 03.00.16. /Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası Torpaqşunaslıq və Aqrokimya İnstitutu.-

Baki, 2003-23 s., 

Касымов, Абдул Гусейнали оглы. Экология 

планктона Каспийского моря /Абдул Касымов; 

Национальная Академия наук Азербайджана. 

Институт Зоологии.- Баку : Адильоглы , 2004.-545 c.  

Новиков, Юрий Владимирович. Экология, 

окружающая среда и человек [Текст]: [учеб. пособие 

для вузов, сред. шк. и колледжей] /Ю. В. Новиков.- 

Москва : Изд. торговый дом Гранд : Фаир-пресс , 

2005..-735 c.  

 Наряду с монографическими документами в 

системе каталогов и карто-тек нашли отражение и 

аналитические описания материалов опубликованных на 

страницах периодики. Так в Систематической картотеке 
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статей были отражены 800 статей на азербайджанском 

языке и 650 статей на русском языке по тематике 

окружающей среды. 

Аннотация 

В современных условиях вопросы охраны 

окружающей среды с каждым годом приобретает все 

более важное значение. Велик интерес к этой проблеме и 

в Азербайджане. Особенно, после восстановления 

государственной независимости Азербайджана взрос 

общественное внимание этим вопросам, была создана 

необходимая законодательная база. Большое значение 

приобретает так же библиографическое обеспечение 

специалистов этого профиля. Среди библиотек 

республики большой вклад в это дело вносит  

Азербайджанская национальная библиотека им. М.Ф, 

Ахундова. В статье анализируется деятельность 

Библиотеки в этом направления. Даѐтся описание 

системы каталогов и картотек, системы 

библиографических пособий этой библиотеки с анализом 

представления в них документов по вопросам экологии и 

с анализом их методических особенностей.  
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Irada Aliyeva 

Dissertator of the Central Scientific Library of the 

National Academy of Sciences of Azerbaijan 

Some questions of the Activity  of the Azerbaijan 

National Library named after MF Ahundova on 

Environmental Bibliography during the Years of 

Independence 

 

SUMMARY 

 

In modern conditions, year  by year environmental 

issues becomes more and more important. Great interest to 

this problem  observed in the Azerbaijan too. Especially, after 

the restoration of state independence of Azerbaijan increased  

public attention to these issues , there was created the 

necessary legal framework . Great importance has as well 

bibliographic provision to experts on this field. Among the 

libraries of the Republic a great contribution to this field 

makes Azerbaijan National Library named  M.F , Akhundov. 

In the article analyzed the activities of this library in this 

direction.  Described    the system of catalogs and 

bibliographic tools, the system of bibliographical indexes. 
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Analyzed  methods  of  introduction in this sources the 

documents  on environmental issues. 
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БИБЛИОТЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ 

   

Земля – это наш общий дом, она должна быть 

составной частью всего образовательного и 

воспитательного процесса. Формирование экологического 

сознания –это сложный и длительный процесс. 

Экологическое воспитание –это целенаправленное 

формирование экологического мышления у людей любого 

возраста, это формирование экологических, моральных, 

правовых взглядов на природу и на место в ней человека. 

 Нарушение хрупкой природной гармонии в эпоху 

научно-технического процесса угрожает не только 

благосостоянию, но и самому существованию 

человечества. Итогом стремительного развития 

человеческой деятельности за последнее столетие во всех 

областях экономики стало негативное отношение к 

окружающей среде  и чрезмерная эксплуатация 

природных богатств. Как и в большинстве  стран, в 

Азербайджане придаѐтся огромное значение решению 

проблем окружающей среде и рационального 

использования природных ресурсов. 
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Трудно переоценить значение библиотек. Их богатство и 

значение росли по мере роста познаний об 

окружающем мире и человеке. Они содержат «все» и 

имеют отношение «ко всему», призваны оказывать 

помощь «всем» и «во всем» человеку в любом 

возрасте. В библиотеках все знания, накопленные 

поколениями разных народов на всем историческом 

пути.  

  В современном мире произошло эволюция 

социальной роли библиотек. К традиционным 

функциям просветительского характера, сохранения и 

преумножения культурного населения добавлены 

функции информационных центров, предоставляющих 

доступ к национальным и информационным сетям и 

базам всех стран. Стало нормой онлайновое 

обслуживание пользователей библиотек, а 

библиотекаря чаще называют информационным 

специалистом, навигатором в океане информации. 

  По мере обострения экологической ситуации в 

мире и в Азербайджане, в частности, все больше 

возникает необходимость формирования 

экологического сознания у каждого гражданина 

планеты. Экологическое образование и просвещение 
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становятся неотложным делом человечества, 

желающего выжить в негативно экстремальной 

окружающей природной среде. 

  В целях формирования экологической культуры 

общества, воспитания бережного отношения к 

природе, рационального использования природных 

ресурсов, профессиональной подготовки специалистов 

в области охраны среды библиотеки осуществляют 

информационное обеспечение экологического 

просвещения населения посредством распространения 

экологических знаний об экологической безопасности, 

информации о состоянии окружающей среды, 

использовании природных ресурсов, в том числе путем 

информирования населения о законодательстве в 

области охраны окружающей среды и 

законодательства в области экологической 

безопасности. 

  Методическое обеспечение экологической 

деятельности библиотек основывается на принципах 

научности, активности, оперативности, 

дифференцированного подхода, включая: 

осуществление активной консультационной и 

практической помощи библиотекарям; развитие и 
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поддержку инновационной деятельности библиотек; 

способствование созданию центров экологической 

информации в общедоступных библиотеках и 

формированию библиотечной эколого-

просветительской системы; организацию и проведение 

семинаров и круглых столов по актуальным вопросам 

экологической библиотечной деятельности, участие в 

научных конференциях и т.д. Работа по 

распространению экологических и природоохранных 

акций; воспитание экологической культуры. Работники 

библиотек оказывают помощь населению в решении 

следующих вопросов: возможности реализации прав 

гражданина на участие в принятии решений по охране 

окружающей среды; формировании осведомленности о 

Международных соглашениях (сохранение природных 

ресурсов); реализации Права на доступ к 

экологической информации [1, с.30]. Выделяют 

тематические блоки экологической информации 

(табл.1): 

                                                                                                                       

Таблица 1. 

Основные тематические блоки экологической 

информации 
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№№ Тематические 

блоки 

Их содержание 

 

1 

 

Экологическое 

право 

рассматривает 

законодательство по 

вопросам экологии и охраны 

окружающей среды 

(международное, 

федеральное и региональное) 

 

2 

 

Экология как 

раздел 

биологии 

рассматривает основные 

закономерности 

функционирования 

природных систем 

различного ранга (от 

биосферы до элементарных 

экосистем и популяций) 

3 Социальная 

экология 

рассматривает 

взаимоотношения общества 

и природы 

 

4 

 

Прикладная 

экология 

Рассматривает вопросы 

природоохранной 

деятельности, рационального 

природопользования, 

экологической безопасности 
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  В связи с динамичным развитием общественных 

отношений и ростом спроса на информационные 

услуги в областиэкологии, охраны окружающей среды, 

рационального природопользования данный перечень 

остается открытым. 

  Документы по экологии на традиционных 

носителях включают в себя печатные издания: книги, 

брошюры, периодические издания; аудиовизуальные 

материалы по экологии и охране окружающей среды, 

справочно-библиографический фонд: справочные и 

библиографические издания, экспресс-информация, 

неопубликованные библиографические пособия и т.д. 

  Информация о вновь издаваемых документах 

доступна через каталоги издательств, книжные 

выставки-ярмарки, сайты издающих организаций и 

подписных агентств. Практически любая библиотека 

имеет возможность формировать коллекции 

экологических документов [2, с.38]. Электронные 

информационные ресурсы библиотек по экологии 

обеспечивают доступ пользователей к 

информационным ресурсам: собственной генерации; 

своих партнеров по региональным библиотечным 
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консорциумам; БД международных информационных 

центров на CD и DVD [2]. В качестве самостоятельного 

сегмента информационного экологического 

пространства выступает совокупность сетевых 

ресурсов, представленных в Интернет. На сайтах 

библиотек размещаются следующие сведения (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  Сведения, на размещающиеся на сайтах библиотек 

по экологической      тематике 

 

 Ссылки на информационные ресурсы по экологии 

за пределами библиотеки даются: на наиболее крупные 

и стабильные Интернет-ресурсы, посвященные 

экологической проблематике; на сайты библиотек и 

Основное содержание сайтов библиотек по экологической 

тематике 

Данные об 

информационных 

ресурсах по 

экологии данной 

библиотеки (фондах 

документов,  и пр.) 

 

Данные об 

экологической 

деятельности данной 

библиотеки (услугах, 

правилах и условиях 

обслуживания, 

изданиях и пр.); 

 

Данные об 

экологической 

деятельности других 

библиотек и учреждений 

региона, располагающих 

информационными 

ресурсами по экологии 
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других учреждений (административных и 

природоохранных органов, архивов, научных 

учреждений и учебных заведений) региона, на которых 

представлены информационные ресурсы по экологии, 

состоянию окружающей среды в регионе. 

 Таким образом, библиотеки располагают 

колоссальными ресурсами и ведут огромную работу по 

осуществлению экологического образования и 

воспитания, представляя разностороннюю 

информацию как на бумажных, так и на электронных 

носителях. Возможности библиотек в воспитании 

экологического сознания огромные.  В связи с этим 

возросла социальная значимость библиотек.  И это 

позволит осознать свою роль и место в эколого-

просветительском процессе 
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