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TƏRTİBÇİ-MÜƏLLİFDƏN
Biblioqrafik məlumat kitabı Azərbaycan Respubli
kasının Əməkdar elm xadimi. Əməkdar mədəniyyət
işçisi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Beynəlxalq
İnformasiyalaşdırma Akademiyasının akademiki, Prezi
dent təqaüdçüsü, «Şöhrət» ordenli, Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyətinin prezidenti, Bakı Dövlət Universiteti
kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri, tarix elmləri dok
toru, professor Abuzər Alı oğlu Xələfovun elmi-pedaqoji
və ictimai fəaliyyətinin 1955-ci ildən 2011-ci ilin iyul
ayınadək olan dövrünü əhatə edir.
Biblioqrafik məlumat kitabı professor Abuzər Ah oğlu
Xələfovun anadan olmasının 80, elmi-pedaqoji fəaliyyə
tinin 60 illiyinə həsr olunmuşdur.
Biblioqrafik məlumat kitabında professor Abuzər
Xələfovun göstərilən müddət ərzində nəşr olunmuş 342
adda dərsliyi, dərs vəsaiti, monoqrafiyası, metodik göstə
riş və proqramları, elmi məqalələri, elmi-metodik və di
gər materialları toplanmışdır.
Kitabda həmçinin professor A.A.Xələfovun elmi rəh
bəri və rəsmi opponenti olduğu namizədlik və doktorluq
dissertasiyaları, redaktə və tərcümə etdiyi işlər haqqında
da materiallar öz əksini tapmışdır. Ümumiyyətlə, 658
mənbə müvafiq bölmələrdə öz əksini tapmışdır.
Professor A.A.Xələfov ulu öndər Heydər Əliyevin
əsərlərinin biblioqrafıyalaşdırılması sahəsində də çox
böyük işlər görmüşdür. İlk dəfə olaraq respublikamızın
milli biblioqrafik fəaliyyətində «Dünyanın görkəmli
• •
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dövlət xadimləri» seriyası təsis olunmuş və ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin 80 illik yubileyi münasibətilə
«Heydər Əliyev: Biblioqrafik məlumat kitabı» nəfis şə
kildə çap olunmuşdur (Heydər Əliyev: Biblioqrafik mə
lumat kitabı / Tərt. edənlər: A.A.Xələfov, S.A.Sadıqova;
Red. və ön sözün müəllifi A.M.Məhərrəmov.- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2003.- 434 s.). Kitabın Azərbay
can dilində 5 min, rus dilində 3 min və ingilis dilində 2
min tirajla ayrı-ayrılıqda çap edilməsi həm onun elmi əhə
miyyətinin miqyasını,''həm də Heydər Əliyevin zəngin
elmi-nəzəri irsinin öyrənilməsinin, onun çoxsaylı əsərlə
rində irəli sürülmüş siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni isla
hatların başa çatdırılması üçün çox gərəkli və faydalı xəzi
nə olduğunu müəyyənləşdirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlara qədər tərtib
olunmuş biblioqrafik məlumat kitabları ancaq «biblioqrafıya» adı ilə çap olunurdu, ilk dəfə olaraq «Heydər
Əliyev: Biblioqrafik məlumat kitabı»nın tərtibçi müəllif
ləri professor A.A.Xələfov və S.A.Sadıqova biblioqrafi
yanın inkişaf xüsusiyyətlərini, onun məzmununda gedən
dəyişikliyi nəzərə alaraq və bunu müasir informasiya
cəmiyyətinin tələbatına uyğunlaşdıraraq yeni bir terminin
yaradılmasına ehtiyac hiss etdilər və buraxılışına nail
oldular. Bu da ondan irəli gəlirdi ki, biblioqrafik vəsait
lərə ancaq biblioqrafiya deyilirdi. Biblioqrafik məlumat
kitabında getdikcə məzmun dəyişikliyi başlayır. Çünki
belə tərtib olunmuş vəsaitlərdə təkcə ədəbiyyat siyahısı
deyil, elmi məlumat və digər informasiyalar verildiyi
üçün professor A.A.Xələfovun qeyd etdiyi kimi onlar
«zəngin ensiklopedik kitablardır». Azərbaycan biblio8
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qrafiyası tarixində yeni bir janr elmi ictimaiyyət tərəfin
dən çox hörmətlə qarşılanmışdır.
Akademik Abel Məhərrəmov kitaba yazdığı «Azər
baycan intibahının böyük memarı» adlı ön sözdə qeyd
etdiyi kimi «bütün informasiya vəsaitləri, o cümlədən,
dünyanın məşhur adamlarına həsr olunmuş əsaslı biblio
qrafik vəsaitlər cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasında
olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Siyasi dövlət xa
diminə həsr olunan biblioqrafik informasiya mənbələri
həm də həmin şəxsin dünyagörüşünün, çoxcəhətli, icti
mai-siyasi, ideoloji fəaliyyətinin cəmiyyətin inkişafında
və dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsində, beynəlxalq iqti
sadi, elmi və mədəni əlaqələrin genişlənməsindəki misil
siz rolunun təbliğində və yayılmasında mühüm vasitədir.
Nüfuzlu biblioqrafiyäşünas alimlər biblioqrafik in
formasiya nəşrlərinin tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində
tədqiqatçılar və kitab həvəskarları üçün nadir və qiymətli
çap əsərlərinə dair «Qırmızı kitab» rolu oynadığını iddia
etməkdə yanılmırlar. Bu baxımdan, Azərbaycan Respub
likasının prezidenti, milli dövlətçiliyimizin memarı, dün
ya şöhrətli siyasi xadim, xalqımızın iftixarı cənab Heydər
Əlirza oğlu Əliyevə həsr olunan geniş, əhatəli, mükəm
məl biblioqrafik informasiya nəşrləri də cəmiyyətimizin
indisi və gələcəyi üçün çox ciddi informasiya qaynağı
olaraq onun yaradıcı irsinin araşdırılmasında və öyrənil
məsində istiqamətləndirici məşəl rolunu oynaya bilər».
«Dünyanın görkəmli dövlət xadimləri» seriyasında
milli biblioqrafiyamızın ilk qaranquşu olan bu biblio
qrafik nəşr bir daha sübuta yetirdi ki, dünyanın çox az
görkəmli dövlət xadimləri öz elmi-nəzəri əsərlərinin sayı
9
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na və həcminə görə ulu öndər Heydər Əliyevlə müqayisə
oluna bilər. Məhz bu cəhətdən də Heydər Əliyev fenome
nal bir şəxsiyyətdir. Hazırki biblioqrafik məlumat kitabı
bu faktın ən bariz nümunəsidir. Kitab ulu öndər Heydər
Əliyevin irsinin biblioqrafıyalaşdırılması sahəsində atılan
ilk addım və ən mühüm informasiya mənbəyidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, «Abuzər Xələfov: Biblio
qrafik məlumat kitabı»nda alimin bütün elmi-pedaqoji və
ictimai fəaliyyətini əhatə edən ədəbiyyat öz əksini tap
mışdır.
Burada professor A.A.Xələfovuıı pedaqoji və ictimai
fəaliyyətinin qısa oçerki verilir, həyat və fəaliyyətinin
xronologiyası izlənilir.
A.A.Xələfovun elmi-pedaqoji fəaliyyətinə həsr olun
muş ədəbiyyat biblioqrafik məlumat kitabının xüsusi
bölməsində verilmişdir.
Məzmun və xarakterinə görə bütün materiallar xro
noloji qaydada verilmiş, o cümlədən, daxildə əsər adla
rının əlifba prinsipi əsas götürülmüşdür.
Biblioqrafik məlumat kitabından lazımi məlumatı
almaq işini asanlaşdırmaq üçün köməkçi göstəricilər də
verilmişdir.
Ümid edirik ki, biblioqrafik məlumat kitabı professor
A.A.Xələfovun elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti ilə,
həmçinin, kitabxanaşünaslıq elmi ilə maraqlananlar üçün
mühüm mənbə olacaqdır.
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ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ
Библиографический справочник охватывает науч
но-педагогический и общественный деятельность Зас
луженного деятеля Науки, Заслуженного работника
культуры, академика Международной Академии Ин
форматизации при ООН, президентский стипендиат,
кавалера ордена «Славы», Президент Азербай
джанского Общества Библиотекарей, заведующего
кафедрой Библиотековедение Бакинского Государст
венного Университета, доктора исторических наук,
профессора Абузара Алы оглы Халафова в период с
1955 года по июля 2011 года.
Библиографический справочник посвящен 80-ле
тию со дня рождения и 60-летию научно-педагоги
ческой деятельности профессора Абузар Алы оглы
Халафова.
В библиографическом справочнике собраны 342
наименований учебников, учебных пособий, моногра
фий, методических указаний и программ, научных
статей, научно-методических и других материалов
профессора Абузара Халафова.
В библиографическом справочнике отражены так
же материалы о переведенных и редактированных рабо
тах, докторских и кандидатских диссертациях, руково
дителем или официальным оппонентом которых был
А.А.Халафов. В различных главах этого справочника
нашли в целом свое отражение 658 источников.
Профессор А.А.Халафов очень многое сделал в
и

Abuzər Xələfov

области библиографирования трудов великого лидера
Гейдар Алиева. Впервые в национально-библиографи
ческой деятельности республики учреждена серия
«Выдающиеся государственные деятели мира» и по
случай 80-летнего юбилея общенационального лидера
Гейдара Алиева в изящном оформлении издана книга
«Гейдар Алиев: Библиографический справочник»
(Гейдар Алиев: Библиографический справочник /
Сост.: А.А.Халафов, С.А.Садыгова; Ред. и автор пре
дисловия А.М.Магеррамов. - Б.: Издательство Бакин
ского Университета, 2003.- 446 с.). Издания книги ти
ражом 5 тысяч экземпляров на азербайджанском язы
ке, 3 тысяч на русском языке и 2 тысяч на английском
языке определяет масштаб ее научной значимости, как
очень нужный и полезный вклад изучения богатого
научно-теоретического наследия Гейдара Алиева, для
завершения политических, экономических, научных и
культурных реформ, которые выдвинуты в его много
численных трудах.
Следует отметить, что до последнего времени сос
тавленные библиографические справочники издава
лись только под именем «библиография».
Впервые авторы-составители книги «Гейдар Али
ев: Библиографический справочник», профессор
А.А.Халафов и С.А.Садыгова учитывая особенности
развития библиографии, изменения в его содержании
почуствовали необходимость создания нового терми
на в соотвествии потребностям современного инфор
мационного общества и добились выпуск}7. И это ис
ходило из того, что библиографические пособия на12
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зывались как библиография. Потому что, так как в по
собиях составленных таким образом дается не только
список литературы, ещё и научные и другие информа
ции, как отмечает профессор А.А.Халафов, они «бога
тые энциклопедические книги». Новый жанр в исто
рии Азербайджанской библиографии был встречен со
стороны научной общественности с большим уваже
нием.
Как отмечается в написанном к книги предис
ловии под названием «Великий архитектор возрожде
ния Азербайджана» академиком Абелем Магеррамовым «все средства библиографической информации, в
том числе фундаментальные библиографические по
собия, посвещенные выдающимся людям мира, имеют
чрезвычайно важное значение в информировании об
щества. Источники библиографической информации,
посвященные политическому государственному дея
телю, вместе с тем являются важным средством в про
паганде и распространении неоценимой роли мировозрения, многогранной, общественно-политической,
идеологической деятельности этого человека в разви
тии общества и укреплении государственности, рас
ширении международных экономических, научных и
культурных связей.
Известные ученые-библиографы правы, говоря о
том, что библиографическо-информационные издания
на отдельных этапах истории играют для исследовате
лей и книголюбов в отношении уникальных и ценных
печатных продукций роль «Красной книги». В этом
смысле, обстоятельные совершенные библиографичес13
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кие информационные издания, посвященные Прези
дент)' Азербайджанской Республики, архитектуру на
шей национальной государственности, всемирно из
вестному политическому деятелю, гордости нашего
народа, господину Гейдару Алирза оглы Алиеву, яв
ляясь достаточно серьезным информационным источ
ником для сегодняшнего дня и будущего нашего об
щества, могут сыграть роль направляющего маяка в
исследовании и изучении его творческого наследия.
Этот библиографическое издание являясь первой
ласточкой отечественной библиографии в серии «Вы
дающиеся государственные деятели» ещё раз дока
зала, что в мире очень мало выдающихся государст
венных деятелей, кто может сравниваться великим ли
дером Гейдар Алиевым по объему и количеству своих
научно-теоретической изданий. Именно с этой точки
зрения Гейдар Алиев является феноменальной лично
стью. Данный библиографический справочник самое
наглядное свидетельство этого факта. Книга является
первым шагом в области библиографирования насле
дия великого лидера Г ейдар Алиева и самым важным
информационным источником.
Надо отметить, что «Абузар Халафов: Библиогра
фический справочник» отражает всю литературу ох
ватывающую научно-педагогическое и общественное
деятельность ученого.
Библиографический справочник содержит хроно
логический перечень дат жизни и деятельности, крат
кий очерк научной, педагогической и общественной
деятельности профессора Абузара Халафова, выска14
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зывания видных деятелей науки и культуры о нем.
В специальном разделе справочника выделена
литература, посвященная научной педагогической и
общественной деятельности и трудам А.А.Халафова.
Все материалы в зависимости от содержания и харак
тера систематизированы в хронологическом, в том
числе и алфавитном порядке. Библиографический
справочник снабжен вспомогательными указателями,
облегчающими разыскания необходимых сведений.
Надеемся, что библиографический справочник
будет основным источником тем, кто интересуется
научно-педагогической и общественной деятель
ностью профессора А.А.Халафова, а также наукой о
библ иотеко веде нии.
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FROM AUTHOR-COMPILER
Bibliographic reference book includes activities on
scientific-pedagogical and social sciences of Honored
worker of Culture, academician of International Informa
tization Academy at the UN, the Presidential scholar,
Chevalier of the order of «Glory», the President of Azer
baijan Society of Librarians, head of department of Lib
rary science of Baku State University, doctor of historical
sciences, professor Khalafov Abuzar Ali oglu from 1955
to July 2011.
Bibliographic reference book is dedicated to 80th
birthday and 60th anniversary of scientific-pedagogical
activities of professor Abuzar Ali oglu Khalafov.
The reference book contains 342 titles of textbooks,
monographs, methodological index and programs, scien
tific papers, scientific-methodical and other materials of
professor Abuzar Khalafov.
The bibliographic reference is also reflected trans
lated, edited works and doctoral dissertations which are a
manager or an official opponent was A.A.Khalafov. In the
various chapters of the bibliography wholly reflected 658
sources.
Professor A.A.Khalafov made very much in compi
ling of the bibliography of papers of great leader Heydar
Aliyev. For the first time in national bibliography of our
republic established by the series «World’s distinguished
statesmen» and on the 80th anniversary of national leader
Heydar Aliyev was published «Heydar Aliyev: Biblio16
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graphic reference book» in an elegant design. (Heydar
Aliyev: Bibliographic reference book / Comp, by:
A.A.Khalafov, S.A.Sadigova, ed. and an introduction by
A.M.Maharramov. - B.: Publishing house of Baku University, 2003.- 455p.). Edition print run 5 thousand copies
in Azeri, 3 thousand in Russian, and 2 thousand in the
English language defines the scope of its scientific signifi
cance, as a much needed and valuable contribution to the
study of science and a rich theoretical heritage of Heydar
Aliyev, to complete the political, economic, scientific and
cultural reforms that are pushed in numerous works.
It should be noted that until recently compiled refe
rence books were published only as «bibliography».
The author-compilers of «Heydar Aliyev: Biblio
graphic reference book» professor A.A.Khalafov and
S.A.Sadigova for the first time feel a need for a new term
in a match the needs of the modem information society
and have issue given of peculiarities of the bibliography,
the changes in its content. And it came from the fact that
bibliographical aids called as bibliography. Because as in
textbooks compiled by this way provides not only a list of
references, and more scientific and other information, as
noted by professor A.Khalafov, they are «rich encyclope
dic books» a new genre in history of Azerbaijan biblio
graphy has been met with great respect by the scientific
community.
As noted in the preface of the book was written to un
der the title «Great architect of the revival of Azerbaijan»
academician Abel Maharramov «all means of biblio
graphic information; including basic bibliographic materiО
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als. devoted to outstanding people of the world, are ex
tremely important in informing the public.
Sources of bibliographic information on political
statesman, however, are an important tool in promotion
and propagation of the invaluable role of ideology, multi
faceted, socio-political and ideological activities of the
human society development and strengthening of state
hood. the expansion of international economic, scientific
and cultural relations.
Famous scientists-bibliographers are right in saying
that the bibliographic-information publications at various
stages of history are for research and book lovers for a
unique and valuable role of printed materials «Red book».
In this sense, detailed bibliographic information Commit
ted publications devoted to the President of the Republic
of Azerbaijan, the architecture of our national statehood,
the renowned politician, the pride of our nation, great
leader Heydar Alirza oglu Aliyev, being quite serious
source of information for today and the future of our soci
ety, may play a role guiding beacon in study of his artistic
heritage. This bibliographic edition being the first sign of
national bibliographies in the series «World's distin
guished statesmen» has proven once again that in a world
very few prominent public figures who can be compared
great leader Heydar Aliyev on the size and quantity of its
scientific and theoretical publications. From this point of
view of Heydar Aliyev is a phenomenal person. This ref
erence book is the clear evidence of this fact. This book is
the first step in compiling of bibliogrphy on legacy of the
great leader Heydar Aliyev and the most important inforA
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mation source.
It should be noted that «Abuzar Khalafov: Biblio
graphic reference book» reflects all the literature covering
scientific-pedagogical and public activities of the scientist.
The reference book provides the chronological list of
dates of life and activity, a brief account of the scientific,
educational and social activities of professor Abuzar Kha
lafov, and the statements of prominent scientists and cul
tures about him.
In a special section of the reference book is selected
the literature dedicated to scientific-pedagogical and pub
lic activity, to papers of A.A.Khalafov. All materials are
based on the content and charactere are systematized on
chronological, including alphabetical order. Reference
book is equipped with auxiliary indexes to facilitate find
ing the required information.
We hope that the reference book will be the main
source for those interested in scientific, educational and
social activities professor A.A.Khalafov, as well as the
science of librarianship.
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A.A.XƏLƏFOV HAQQINDA GÖRKƏMLİ
ALİMLƏRİN VƏ UNİVERSİTET
ƏMƏKDAŞLARININ FİKİRLƏRİ
«Bakı Dövlət Universiteti kitabxanaşünaslıq kafedra
sının müdiri, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalar
dır ma Akademiyasının həqiqi üzvii, tarix elmləri doktoru,
professor Abuzər Alı oğlu Xələfov Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin yaradıcısı, bu sahədə elmi məktəb
yaratmır tanınmır alim, bacarıqlı elm və təhsil tərkilatçısıdır. İftixar etməli haldır ki, Azərbaycanda kitabxanarünaslıq nəzəriyyəsinin elmi əsası A.A.Xələfov tərəfindən
qoyulmur, ölkəmizdə kitabxana irinin tarixi və inkiraf
perspektivlərinə həsr edilən arardırmaları ilə vətənimiz
də mədəniyyət tarixinin nəzəriyyə və təcrübəsi zənginlərdirilmirdir.
Bu görkəmli alimin tədqiqatları ilə müəyyən edilmirdir ki, sivilizasiyaya malik olan qədim xalqlardan biri
kimi azərbaycanlıların hələ antik dövrlərdən bafayaraq
zəngin kitab və kitabxana mədəniyyəti olmur, milli tarix
lərin bütün mərhələlərində həmin mədəniyyəti daim in
kiraf etdirmir, həmin kitabxanalar xalqın mədəni-mənəvi
təkamülündə və tərəqqisində mühiim rol oynamırdır».

Misir Mərdanov
Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri,
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi
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«Bəşəriyyət tarixində elə şəxsiyyətlər olmuşdur ki,
onların həyat və fəaliyyəti, qoyduğu izlər heç vaxt unu
dulmur, zaman keçdikcə daha parlaqlıqla özünü büruzə
verir. Azərbaycan xalqı daim belə oğullarına güvənmiş,
onların sözünün dəyərinə, zəkasının dərinliyinə pənah
aparmışdır.
Biz fəxr edə bilərik ki, Bakı Dövlət Universiteti kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri, tarix elmləri doktoru,
professor, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma
Akademiyasının akademiki, Azərbaycan Respublikasının
Əməkdar mədəniyyət işçisi Abuzər Alı oğlu Xələfov da
belə şəxsiyyətlərdəndir.
Azərbaycanda opera, dramaturgiya, mətbuatın öz
baniləri olduğu kimi, cəsarətlə deyə bilərik ki, kitabxanaşünaslıq elminin də banisi məhz Abuzər Xələfov ol
muşdur.
Abuzər müəllim universitetimizin əsas sütunlarından
biri kimi bu giin də yorulmadan fəaliyyət göstərir. Onun
fəaliyyət sferası o qədər genişdir ki, ВDU-ının elmi,
pedaqoji və ictimai həyatını Abuzər miiəllimsiz təsəvvür
etmək çətindir. Yaşının bu kamillik çağında topladığı təc
rübəni, bildiklərini gənc nəslə çatdırmaq üçün yorul
madan çalışır».

Abel Məhərrəmov
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, akademik,
Əməkdar elm xadimi, millət vəkili
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«Abuzər haqqında bu sətirləri yazanda onun adının
mənasına diqqət yetirdim.
Əgər səhv etmirəmsə, onun adı iki hissədən A bu və
Zərdən ibarətdir. Abuzər - qızıl su deməkdir. Abuzər qoyulmuş ada fikir verin. Müdrik ata-babaların verdiyi
ad - Qızıl su nə qədər də yerinə düşiib. Doğrudan da, Abu
zər həyatda millətin qızıl kimi bir oğluna çevrilmişdir.
Abuzər, Sizin soyadınızın X ələf olması da bir xoş
bəxtlikdir. Xələfov insanlığın bir qütbündə, Naxələfovlar
isə onun digər bir qütbündə dayanıb. Odur ki, AllahTəala Xələfovu naxələflərə qarşı qoymuş, onlara qarşı
yorulmadan mübarizə aparmaq üçün yaratmışdır.
Millətin əsl oğulları bütün həyatı boyu millətə şərəflə
xidmət ediblər. Möhtərəm professor Abuzər Xələfov, siz
də daim millətimizin daxili dünyasının saflaşmasına
xidmət etmişsiniz.
Vətənimizin sa f suyu, təmiz havası və günəşinin həra
rəti sizə halal olsun!».

Budaq Budaqov
akademik,
Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri
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«Abuzər müəllim həm də dinimizin qayda-qanunlayını gözəl bilən, onlara riayət edən bir insandır. Abuzər
müəllim dinin yarısı, olan insafı, heç bir zaman əldən
verməyən mömin bir müsəlmandır. Mən fakültəmizlə,
ümumən, universitetlə bağlı bir çox prinsipial məsələ
lərdə dəfələrlə bunun şahidi olmuşam.
Allahın evini - müqəddəs Kəbəni ziyarət etmiş
Abuzər müəllim bir hacı kimi respublika miqyasında
keçirilən dini tədbir və mərasimlərdə yaxından iştirak
edir, özünün ibrətamiz söhbətləri, gözəl məsləhətləri ilə
gəncliyimiz arasında inam, vətənpərvərlik hisslərinin
qüvvətlənməsi işində fəal rol oynayır».

Vasim Məmmədəliyev
akademik,
Əməkdar elm xadimi
«Abuzər X ələf ovla görüşəndə mənə elə gəlir ki,
dünya bütünlüklə olmasa cla, heç olmasa ətrafımız xeyli
aydınlaşır və paklaşır. Belə insana, məncə, yalançı da
yalan deyə bilməz.
Abuzər müəllim mənə, əgər belə demək mümkünsə,
klassik aydınlarımızı xatırladır. Xəyalən uzağa gedirəm,
təsəvvürümə Mirzə Cəlil, Sabir dövrünün maarifçiləri,
elm adamları gəlir.
Oziinü təbliğdən uzaq, gördüyü çox gərəkli işləri
cəmiyyətin diqqətinə özü çatdırmağa cəhd etməyən, necə
deyərlər, uzun və maraqlı yaradıcılıq yolları keçəndən
sonra da başını aşağı salıb doğma ixtisası sahəsində
məktəb yaradan insan qazandığı fərəhli nəticələrlə də
»Ш
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öyünmiir. Ölkəmizdə yaranmış yüksək səviyyəli kitabxana
sisteminin ahəngdar fəaliyyətinə görə isə hər birimizin
öyün məyə haqqımız var».

Hidayət Orucov
A zərbaycan Resp ublikası
Dini işlər iizrə Komitənin sədri, yazıçı
Ф

«Əzizim Abuzər, səni yüz yaşayasan. Bu həyatdan,
övladlarından, tələbələrindən, silahdaşlarından gözü
dolusu görəsən!
Arzum budur ki, tezliklə xain ermənilər Azərbaycan
torpaqlarından qovulsun, qədim Qafqaz ellərində əminamanlıq bərpa edilsin, bu yaxın vaxtlarda o biri
dostlarımızı da götürüb birlikdə Bakıdan çıxaq, bizim
Ağdaşda bir gecə rahatlandıqdan sonra özümüzü Sizin
tərəfə - Göyçə mahalına verək. Doğma yurdun diş göy
nədən şəffaf suyundan içib, sa f havasından udaq, mənəvi
gözəlliklərindən qidalanıb o qədər giimrahlanaq ki, ruhən, mənən bir qədər keçmişə qayıdaq, qəbul imtahanı
verdiyimiz illər, unudulmaz tələbəlik çağlarına qovuşaq!
Sözüm çox olsa da, müxtəsər yazdım. Ürəyimdən
keçənlərin qalanım isə professor Abuzər X ələf ovun 100
yaşı münasibətilə göndərəcəyim təbrik məktubunda yaza
cağam!»
Bəkir Nəbiyev
Azərbaycan MEA Nizami adma Ədəbiyyat
institutunun şöbə müdiri, akademik,
Əməkdar elm xadimi
24
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«A.A.Xələfov gözəl bir insan, dostluqda vəfalı və sa
diq, ailədə qayğıkeş, qeyrətli və namuslu bir şəxs, daha
doğrusu, şəxsiyyətdir. Daha bir gözəl sifətini də deyim.
O, vətənpərvər, millətsevər, əsl vətəndaşdır. Elini, xal
qını, vətənini, müstəqil respublikasını sevən millət oğlu,
millət övladıdır».

Fuad Qasımzadə
fəlsəfə elmləri doktoru, professor,
Azərbaycan MEA-nın müxbir iizvü

«Professor A.A.Xələfov universitetdə və respublika
mızda yalnız kitabxanaşünas kimi tanınmır, o, ictimai
elmləri dərindən bilən, universitetin, ümumən, res
publikamızın elmi, mədəni və ictimai həyatında böyük rol
oynayan nüfuzlu alim, şəxsiyyət, ictimai xadimdir.
O, bunların hamısını şəxsiyyəti, istedadı, əməyi, tərciimeyi-halı ilə qazanmışdır. Bir sözlə, Abuzər müəllim
«tərcümeyi-halnmın sahibi olan Kişidir...».
•

» »

*

«

'

^ *

Nizami Cəfərov
Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü,
filologiya elmləri doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi,
millət vəkili
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«Ömrün müdrik və kamillik dövrünü yaşayan
A.A.Xələfov bütöv bir şəxsiyyətdir. Onun həyatı, şəxsi və
ictimai fəaliyyəti, geniş elmi erudisiyası, yaradıcılıq
üslubu, tədqiqatçı-alim səliqə-sahmanı, idarəetmə qabi
liyyəti, insanlara məhəbbəti, qayğısı, ünsiyyət və səmi
miyyəti əsl nümunə məktəbidir. O, saflıq, təmizlik,
qeyrətlilik, xeyirxahlıq, obyektivlik və prinsipiallıq rəm
zidir. Əsl alim, vətənpərvər ziyalı, ümid, pənah yeri olan
el ağsaqqalı, ürəyində Vətən dərdi, yurd həsrəti, torpaq
itkisi, Göyçə nisgili yaşadan nadir insanlardandır».

Hüseyn Əhmədov
akademik

«Abuzərlə mən Bakı Dövlət Universitetinə bir ildə keçən əsrin tən ortasında - 1950-ci ildə daxil olmuşuq.
Hər ikimiz filologiya fakültəsinə: mən Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı şöbəsinə, o, kitabxanaşünaslıq.
Siyahıda sonuncu yeri kitabxanaşünaslıq tutsa da,
tələbələri çox seçilirdilər və o tələbələrdən ən çox
fərqlənən Abuzər idi.
Oxumaqda, ictimai həyatda, mühazirə yazmaqda, fa 
kültənin ilk dekanı olmaqda, kitabxanaçılar arasında
əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adını almaqda, kitabxana
tarixi üzrə respublikamızda elmlər doktoru, professor
olmaqda, respublikamızdan beynəlxalq aləmə çıxan
kitabxanaşünas olmaqda, «Şöhrət» ordeninə layiq görü
lən kitabxanaşünas olmaqda, alimliyi də, müəllimliyi də,
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insanlığı da bütöv olan, bir məzhəbə qulluq edən,
dostluqda da birinci olan Abuzər müəllim».

Ağamusa Axundov
filologiya elmləri doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi

«Deyirlər, həyat çox vaxt insanı büsbütün dəyişdirir.
Uzun illər ərzində yaxından tanıdığın adam, görürsən ki,
bir anın içərisində tamam başqalaşır. Abuzər müəllim isə
həyatı boyu olduğu kimi qalan, həmişə öz sadəliyi,
təvazökarlığı ilə seçilən bir insan kimi öz nəcibliyini sax
layaraq bu gün də peşəsində vurğunluqla çalışır. Yetir
mələrinin uğurlarına sevinən, onlarla haqlı olaraq öyiinən hörmətli alimimiz bu gün də sevimli tələbələrindən,
doğma həmkarlarından biliklərini əsirgəməyərək, elmi
axtarışlarını davam etdirir.
Abuzər müəllim ailəsinə, elinə-obasına, vətəninə,
Azərbaycana bütün varlığı ilə bağlı bir insandır. Çoxları
kimi o da qəlbində bu gün doğulub boya-başa çatdığı
Qərbi Azərbaycanın həsrətini, nisgilini yaşadır, bütün
xalqımız kimi Qarabağ dərdini daşıyır».

Seyfəddin Qəndilov
tarix elmləri doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi
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«Abüzər müəllim Bakı Dövlət Universitetinin yetişdirməsidir. Orada boya-başa çatıb, orada öz müəllimlik
işini fərəhlə, qürurla davam etdirir. Fərəh duyur, fərəh
lənir, adı ilə, əməli ilə fəxr edir və sevinir. Müəllimlik çə
tin olduğu qədər də şərəfli, qibtəyə layiq sənətdir. Xalqı
mız müəllimi sevdiyi qədər heç nəyi, heç kəsi sevmir. Ha
mımızın bir-birinə müəllim müraciəti çox şey deyir. Mü
əllim ulu sənətdir, duru sənətdir, təlim-tərbiyə məktəbi
dir, ibrətamizlik məktəbidir, sa f duyğular, nəcib hisslər
tərcümanıdır. Bütün bu nəcib keyfiyyəti, zərif duyğuları,
incə mətləbləri özündə birləşdirən Abuzər müəllim sözün
həqiqi mənasında əvəzsiz müəllimdir. O, yüzlərin, min
lərin müəllimidir. Nadir insanların, böyük şəxsiyyətlərin
taleyinə işıq salandır. Bu sahədə o, özünün sağlığında
heykəl ucaltmışdır, desəm, daha düzgün olar».

Teymur Bünyatov
Azərbaycan ME A Tarix və Etnoqrafiya
institutunun şöbə müdiriу akademik,
Əməkdar elm xadimi
«Abuzər müəllim universitetə öz doğma evi kimi ba
xan, onun müvəffəqiyyətlərinə sevinən, özünü universi
tetdən ayrı təsəvvür etməyən, qaynayıb-qarışan, konflikt
işlərini yoluna qoymaq iqtidarında olan, inandırmağı
bacaran universitet sütunlarındandır».

Vasif Babazadə
geologiya-mineralogiya elmləri doktoru, professor,
Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü,
Əməkdar elm xadimi
28
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«A büzər X ələf ovu tanıyanların hamısı onu çox ciddi
bir təşkilatçı kimi qiymətləndirir.
Bakı Universitetində kitabxanaçılığın müstəqil fakül
tə kimi yaranması onun adı ilə bağlıdır. Bu proses mənim
gözlərimin qarşısında gedib. Abuzər müəllim fakültəni
yaratdı və qısa müddətdə onu universitetin sayılan, ən intizamlı fakültələrindən birinə çevirdi. Mən Abuzər müəl
limi təşkilatçılığın və intizamın etalonu kimi tanıyıram.
Abuzər yaxşı yumor sahibidir - yumor insanın yara
şıqlarından biridir və kamillik əlamətidir. Ona bütün iş
ləri və xasiyyətləri ilə birlikdə yumoru da yaraşır. Yumo
run əskik olmasın, Abuzər X ələf ov».

Tofiq Hacıyev
BDU-nun Türkologiya kafedrasının nıiidiri,
Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, filologiya elmləri
doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi

«Cəfər Cabbarlı demiş, hər binanın bir ustadı oldu
ğu kimi, hər elmi sahənin də bir banisi, ustadı, ağsaqqalı
olur.
Mən öz yaşımdan və yaşıdlarımdan, nəslimin adın
dan danışmam. Kitabdan, kitabxanadan, mütaliə mədə
niyyətindən, maarifdən, təhsildən ciddi söhbət gedən
yerdə çox təbii olaraq öz halal haqqı kimi həmişə Abuzər
müəllim xatırlanır. Baxmayaraq ki, mən 1972-ci ildə uni
versitetin kitabxanaçılıq fakültəsini bitirmişəm, bu günə
qədər heç vaxt doğma fakültəmizlə və müəllimlər imizlə
əlaqəni kəsməmişəm. Taleyimə minnətdaram ki, Abuzər
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müəllim kimi tələbkar, ciddi, tərbiyəni və təhsili heç nəyə
güzəştə getməyən, kitabı «Quran» qədər müqəddəs bilən
bir müəllimin, bir təşkilatçının, bir elm fədaisinin tələbə
lərindən biri də mən olmuşam.
Büliin fəxri adlara, dövlətin ali mükafatlarına layiq
görülmüş Abuzər müəllimin ən böyük mükafatı xalq sev
gisi, el məhəbbəti, ən dadlı barı, meyvəsi onun tələbələri,
ən müqəddəs məbədgalu Bakı Dövlət Universiteti, ən isti
occığı kitabxanaçılıq fakültəsidir.
Açıq alınlı, uca başlı, səksən yaşlı sevimli Abuzər
müəllim! Vətənimin qeyrətli vətəndaşı, torpağımın təra
vətli oğlu, sizi bir tələbə-övlad məhəbbətilə bağrıma
basıram».

Yaqubov Z.Y. (Zəlimxan Yaqub)
Xalq şairi,
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri

«Təxminən on il əvvəl universitetdə Nəşriyyat Şurası
təşkil olundu. Professor A.A.Xələfov həmin şuraya sədr
təyin edildi. Abuzər müəllimin işgüzarlığı və tələbkar lığı
nəticəsində universitetdə nəşriyyat işi xeyli qaydaya
düşdü. Hazırlanan dərslik, dərs vəsaiti, proqram və
metodik göstərişlər bu şurada ətraflı müzakirə edilir və
çapa məsləhət görülür.
Bakı Dövlət Universitetinin tarixində Abuzər Xələfovun adı bir neçə cəhətdən birincilər sırasında qalacaq
dır: a) universitetin kitabxanaçılıq fakültəsinin təşkilat
çısı; b) həmin fakültənin ilk dekanı; c) müstəqil fakültədə
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ilk kafeclva müdiri/ ç) kitabxarıaşünaslıq üzrə ilk elmlər
doktoru; d) həmin sahə üzrə ilk professor. Bu başlan
ğıcların xüsusi mənası var. Belə ilkinlər, belə başlan
ğıclar hər adama qismət olmur».

Yusif Seyidov
filologiya elmləri doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi
«Abuzər müəllimin yolu çoxların keçdiyi yoldan da
ha enişli-yoxuşlu olub. Əslində keçdiyi yolu o, özü salma
lı olmuşdur. Mübaliğəsiz demək olar ki, universitetdə,
eləcə də Azərbaycanda kitabxanaçılıq və kitabşünaslıq
istiqamətlərinin yaradılması birbaşa professor Abuzər
Xələfovun adı ilə bağlıdır.
Professor Abuzər Xələfovun elmi və təşkilatçılıq
fəaliyyəti kitabxanaçılıq fakültəsi miqyasından çox
kənara çıxmışdır. O, son 30-35 ildə doğma universitetin
bütün ümdə problemlərinin həllində fəal iştirak etmişdir.
Abuzər müəllim bundan sonra da hələ çox illər bö
yük qayğıkeşlik və narahatçılıqla Azərbaycan təhsilinə,
elminə qulluq edəcəkdir».

Müseyib Müseyibov
coğrafiya elmləri doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi
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«Mən Abuzər X ələf ovu universitetə gələndən - tələ
bəlik illərindən tanıyıram. O, iradəli, vicdanlı, təmiz fi
kirli, insanların mənfi və müsbət xüsusiyyətlərini üzə
deməyi bacaran adamdır. Universitetin həyatında əməyi
çox böyükdür. Kitabxanaçılıq fakültəsinin yaranmasının
əsas səbəbkarlarından biridir. Neçə illərdir BDU-nun
Veteranlar Şurası sədrinin 1-ci müavinidir. Üzərinə dü
şən vəzifəni layiqincə yerinə yetirir. Hacıdır, kərbəlayıdır, məşədidir və bu adların müqəddəsliyini heç vaxt
yadından çıxarmır.
Bir sözlə, Abuzər Xələfov müqəddəs bir insandır.»

Məlik Məhərrəmov
Sovet ittifaqı Qəhrəmanı

«Bir insan, bir universitet müəllimi haqqında deyilən
söz, ilk növbədə onun həyat yolunda iz buraxmış olan
işlərə bağlanır. Abuzər müəllimin həyat kitabında başlıca
yer tutan işlər bir küll olaraq yalnız onun haltərciiməsində deyil, Bakı Dövlət Universitetinin yaşamın
da və quruluşunda iz buraxmışdır söyləsək, yanılmarıq.
Abuzər Xələfov universitetimizə ayrıca fakültə adı daşı
maqda olan bütöv bir təhsil-tədris bölümü və ayrıca bir
müvafiq elmi araşdırma sahəsi bəxş etmişdir. Hamımız
bilirik, bu, Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq
fakültəsi və onun təmsil etdiyi cıdı daşıyan fəndir.
Ancaq hamımız yaxşı bilirikmi, hansı çətinliklər he
sabına mümkün olmuşdur bu yeniliklər? Yeni fikir, yeni
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ideya hər zaman köhnəliklə və köhnəçiliklə qarşılaşmalı,
iiz-üzə gəlməli olur. Nə etmək olur, bu belədir. Köhnəçilik isə yalnız qarşılaşma ilə bitib qurtarmır, yeni doğul
maqda olan qayə və ya ideyanı yolverilməz üsullar ilə
boğub yox etməyə can atır. Mən burada salnaməçilik
yapmağa bir lüzum görmürəm. Sadəcə, bir zaman Abuzər
müəllimin fəaliyyətinə, xüsusilə onun təqdim etdiyi
doktorluq işinə qaragüruh qüvvələrin inadkarcasına
mane olmaq istədiklərini gözlərində görmüşəm. Guya,
belə bir elm və araşdırma sahəsi yoxdur, olsa da, predmetsizdir. Söz yox, günümüzün insanı üçün belə iradlar
gülünc görünə bilir, o zaman isə bütün bunlar «ciddicəhd» biçimində təqdim olunmaqda idi...
Məmnunluqla xatırlada bilərəm ki, o zamanla işlərin
gedişatında Abuzər müəllim ilə bir sırada olmuş, bizim
«ev retroqradları» ilə olan «davaları» onunla pay
laşmışam. Və taleyə şükranlıq edirəm ki, illər boyunca bu
anlaqlı məsləkdaşlıq münasibətləri öz səmimi axarında
davam etmişdir».
Süleyman Əliyarlı
tarix elmləri doktoru, professor,
Əməkdar elm xadimi,
Türk Tarix Qurumunun fəxri iizvü

Abuzər Xələfov

«A. A.Xələf ovun elmi tədqiqatı, araşdırılma səviyyə
sinə görə son illərdə müttəfiq respublikalarda yerinə
yetirilmiş ən yaxşı orijinal işlərdən biridir. SSRİ Rəyasət
Heyəti Kitabxana Şurasının, Moskva Dövlət Mədəniyyət
və İncəsənət Universiteti kitabxanaşünaslıq kafedrasının
rəylərində qeyd edilirdi ki, müttəfiq respublikalarda ki
tabxana işinin inkişafının tarixi, nəzəri və təcrübi prob
lemlərinin işlənməsi üçün bu tədqiqat böyük əhəmiyyətə
malikdir».

Konstantin Abramov
pedaqoji elmlər doktoru, professor,
Rusiya Federasiyasının Əməkdar elm xadimi

«Alim o zaman yüksəlir ki, məşğul olduğu sahənin,
hətta problemin vurğunu olur. Ömrünü bu vurğunluq, bu
sevgi ilə yaşayır, bu vurğunluqdan yeni çalarlar tapır,
onları işıqlandırır və elmə yeni töhfələr verir. Professor
Abuzər Xələfov elmdə bu xoşbəxt vurğunlardandır».

Həmid İrnanov
BDU-nuıı fəlsəfə (humanitar fakültələr iizrə)
kafedrasının müdiri,
fəlsəfə elmləri doktoru, professor
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«Abüzər Xələfovu peşəsini dərindən bilən bir bağ
bana bənzədirəm. Elə bir bağbana ki, yetişdirib ərsəyə
çatdırdığı ağacların meyvəsini sağlığında dərə bilir. Elə
bir bağbana ki, böyütdüyü qollu-bııdacjlı ağacların köl
gəsində oturub ürək dolusu nəfəs alır və bu günlərə
şükürlər olsun deyir. Abuzər müəllim tələbələrinin yadın
da yaxşılıqları ilə, alim kimi axtarışları ilə qalıbdır».

Elbrus Şahmar
Polis polkovniki, yazıçı-publisist

«Abuzər müəllim respublikamızda tanınmış, sayılıbseçilən, sanballı alimlərdən biridir. O, bu səviyy’əyə öz
gücii, bacarığı, çalışqanlığı və təşkilatçılığı sayəsində
ucalıb.
Abuzər müəllim həmişə xalqımızın və respublikamı
zın layiqli təmsilçisi, tədrisi dərindən bilən səriştəli ali
məktəb işçisi kimi tanınmışdır. Məhz Abuzər müəllimin
şəxsiyyəti, sahəsinin alimi kimi hörməti, mübarizliyi, istə
nilən səviyyələrdə birbaşa sözünü deməsi sayəsində kitabxanaçılıq fakültəsi universitetdə formalaşmışdır. Bu
gün demək olar ki, o, fakültəmizin yaradıcısı, sözün əsl
mənasında memarı, olmaqla yanaşı, həm də 50 ildən çox
fəaliyyət göstərən kitabxanaçılıq fakültəsinin canlı tari
xidir.
Universitetdə, bütövlükdə təhsil sistemində Abuzər
müəllimin göstəriş və məsləhətlərinə həmişə qulaq asılıb.
Ona görə də istər əvvəlki, istərsə də indiki təhsil qanunu
nun hazırlanmasında Abuzər müəllim aparıcı mütəxəssis
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kimi iştirak edir və bütün təhsil işçiləri onunla hesab
laşır.
Çox az alimlər tapılar ki, onun elmi-tədqiqat və kadr
hazırlığı sahəsində özünün elmi məktəbi vardır. Azərbay
canda kitabxanaçılıq elmi məktəbinin yaradıcısı kimi
professor Abuzər Alı oğlu X ələf ovu hamı tanıyır.
Abuzər müəllim bir sıra fəxri adlara və titullara la
yiq görülüb. Bunların hamısı onun zəhmətinə, qabiliyyə
tinə və istedadına verilən qiymətdir».
m

Xəlil İsmayılov
В D U-n un Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin
dekanı, tarix elmləri doktoru, professor,
Əməkdar mədəniyyət işçisi
«Elmi və əməli fəaliyyət sahələrinin yaranması və
inkişafı tarixində ilk növbədə onların əsasını qoyanlar banilər xatırlanır. Azərbaycanda kitabxana işi haqqında
elmi fikrin yaranmasının, formalaşmasının banisi professor
Abuzər Xələf ovdur. O, təkcə fakültədə deyil, iimumuniversitet miqyasında, respublikanın, hətta ondan kənar mə
kanın kitabxanaçılıq-informasiya aləmində seçilən, sayılan
nüfuzlu ağsaqqal alim, təlim-tərbiyə sahəsinin, kitabxanaçılıq işinin bacarıqlı təşkilatçısı kimi tanınır.
Professor A.A.Xələfov Azərbaycanda və onun sər
hədlərindən kənarda yüksək ixtisaslı kitabxanaşünasların, biblioqrafıyaşünasların və tar ixşünas larin yetişdir il
məsində xüsusi çəkisi olan bir alimdir. O, sanballı tədqi
qatları və elmi-pedaqoji təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə res
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publikamızda kitabxanaşünaslıq elmi məktəbinin əsasını
qoymuşdur.
Bir müdrik kəlam var: «Yiiksək mövqelər böyiik
adamları daha böyük, kiçik adamları daha kiçik edir».
Doğrudan da, Abuzər müəllim şəxsiyyəti o qədər böyük
və əzəmətlidir ki, onun mövqeləri yüksəldikcə həmişə
gözümüzdə böyüyür, zirvəyə yüksəlir».

Zöhrab Əliyev
ВD U-n un Biblioqrafiyaşünaslıq
kafedrasının prof ess or uf
Əməkdar mədəniyyət işçisi

«Çox maraqlıdır ki, respublikamızda keçirilən is
tənilən tədbirdə kitabxanaçılıq fakültəsindən söz düşəndə
Abuzər müəllim göz önünə gəlir, Abuzər müəllimdən
söhbət gedəndə kitabxanaçılıq fakültəsi elmi ictimaiyyə
tin diqqət mərkəzinə çəkilir.
Geniş dünyagörüşə, dərin elmi biliyə, yüksək insani
keyfiyyətlərə malik olan professor Abuzər X ələf ovun hə
yat yolu çoxmənalıdır, nəsillərə nümunədir».

Bayram Allahverdiyev
В D U-n un Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi
kafedrasının müdiri,
tarix elmləri doktoru, professor

37

Abuzər Xələfov

«Abuzər müəllim onu tanıyanların nəzərində müdrik
ağsaqqal zirvəsindədir. Onun dəyərli məsləhətləri, fayda
lı tövsiyələri bundan sonra hələ neçə-neçə gəncin qolun
dan tutacaq».

Tacəddin Quliyev
Pedaqoji elmlər namizədi, dosent
«Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq fikrinin müstəqil
elm sahəsi kimi formalaşıb inkişaf etməsi tarix elmləri
doktoru, professor, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşclırma Akademiyasının həqiqi üzvii Abuzər Xələfovun adı ilə bağlıdır.
Kitabxana işində nəzəri müddəaları kitabxana təcrü
bəsi ilə vəhdətdə götürüb sistemli şəkildə əlaqələndirmək
Abuzər Xələfovun elmi yaradıcılığının ən mühüm səciy
yəvi xüsusiyyətlərindən biridir. Cəmiyyətdə baş verən
müasir kitabxana proseslərinə tarixi yanaşmaq, təcrübi
məqalələri dünya kitabxanaşünaslıq nəzəriyyəsində fo r
malaşdırılmış nəzəri konsepsiyalarla sintezləşdirmək
A. A.Xələf ovun bütün əsərlərində özünü qabarıq şəkildə
göstərir.
Abuzər Xələfovun 55 illik elmi-yaradıcılıq yolu elm,
mədəniyyət və kitabxana ictimaiyyətinin rəğbətini
qazanan görkəmli alim-pedaqoqun keçdiyi şərəfli yoldur.
Azərbaycanda kitab, kitabxana işi sahəsində nəzəri fikrin
müasir nailiyyətləri, büliin mühüm və əlamətdar hadisə
ləri onun adı ilə möhkəm bağlıdır.
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Hazırda Azərbaycanda Abıızər Xələfovun kitabxanaşünaslıq elmi məktəbinin formalaşması sayəsində bu
məktəbin layiqli alim-pedaqoqları və gənc istedadlı təd
qiqatçıları uğurla fəaliyyət göstərir».

Rasim Kazımov
Pedaqoji elmlər namizədi, dosent

«Respublikamızın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada
Abuzər müəllimin tələbələri olmasın. Abıızər müəllim
biitün kitabxanaçıların müəllimidir».

Fizurə Quliyeva
F.Köçərli adma Respublika Dövlət
Uşaq Kitabxanasının direktoru,
Əməkdar mədəniyyət işçisi

«Professor Abuzər X ələf ov qazandığı halal ad-sana,
şan-şöhrətə görə yalnız öz istedadına, işgüzarlığına,
gərgin zəhmətinə borcludur. Onu şöhrətləndirən xalqımı
zın çoxəsrlik milli kitab mədəniyyətinin öyrənilməsi,
qədim dövrlərdən bu günə qə dərki kitabxanalarımızın
fəaliyyətinin araşdırılması, Azərbaycan kitabxanaşi'maslıq elminin əsasının qoyulması və yüksək ixtisaslı kitab
xan aşüncıs-biblioqraf kadrların hazırlanması sahəsində
göstərdiyi əvəzsiz xidmətləridir.
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Abuzər müəllim alimliklə müəllimliyi, insanlıqla ziyalılığı, müdrikliklə aqilliyi qoşalaşdıran, birləşdirən,
zirvələşdirən şəxsiyyədər dəndir».

Knyaz Aslan
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və
Jurnalistlər Birliyinin iizvii,
dosent
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PROFESSOR ABUZƏR XƏLƏFOVUN HƏYAT VƏ
FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS TARİXLƏRİ
Abuzər Alı oğlu Xələfov 1931-ci il dekabr ayının 25-də
Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Cil kəndində anadan
olmuşdur.
1938-ci il

Krasnoselo rayonunun Cil kənd
yeddiillik məktəbində təhsil almağa
başlamışdır.
1945-ci il
ÜİLKGİ sıralarına qəbul edilmişdir.
1945-ci il
Krasnoselo rayonunun Cil kənd
yeddiillik məktəbini bitirmişdir.
1945- 1946-cı illər Krasnoselo rayonunun Cil kəndin
dəki Əli Bayramov adına kolxozda
işləmişdir.
1946- cı il
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
fərmanı ilə «Böyük Vətən mühari
bəsində (1941-1945-ci illər) rəşadət
li əməyə görə» medalı ilə təltif edil
mişdir.
1947-ci il
Krasnoselo rayonunun Toxluca kənd
onillik məktəbinin 8-ci sinfində
oxumağa başlamışdır.
1950-ci il
Krasnoselo rayonunun Toxluca kənd
onillik məktəbini bitirmişdir.
1950-ci il
Bakı Dövlət Universiteti Filologiya
fakültəsinin kitabxanaçılıq şöbəsinə
qəbul edilmişdir.
1955-ci il
Sov. İKP sıralarına qəbul edilmişdir.
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1955-ci il
1955-ci il

1957- ci il

1958-ci il

1958-ci il

1960- cı il

1961- ci il

1961- 1981-ci
illərdə
1962- ci ildən
1969- cu ilə kimi
1962-ci ildən
1970- ci ilə kimi
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Bakı Dövlət Universitetini bitir
mişdir.
Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya kafed
rasında müəllim saxlanılmışdır.
Bakı Dövlət Universitetinin şərqşü
naslıq fakültəsi partiya bürosunun
katibi seçilmişdir.
«Kitabxana fondunun təşkilinin bəzi
məsələləri» adlı ilk kitabı çapdan
çıxmışdır.
Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya
kafedrasının baş müəllimi vəzifəsinə
seçilmişdir.
«Azərbaycanda kitabxana işinin ta
rixindən (1870-1920)» adlı kitabı
nəşr olunmuşdur.
«Azərbaycanda kitabxana işinin ta
rixindən (1920-1932-ci illər)» möv
zusunda dissertasiya müdafiə edib
tarix elmləri namizədi elmi dərəcə
sini almışdır.
Bakı Dövlət Universiteti partiya
komitəsinin üzvü olmuşdur.
Bakı Dövlət Universitetinin
Doktorluq dissertasiyaları müdafiəsi
üzrə Elmi şurasının üzvü olmuşdur.
Bakı Dövlət Universiteti kitabxanaçılıq fakültəsinin dekanı vəzifəsində
işləmişdir.
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1962- ci ildən
bu günə kimi
1963-cü ildən
bu günə kimi
1964- cü il

1964- cü ildən
1984-cü ilə kimi
1965- ci ildən
1980-ci ilə kimi
1966- cı ildən
bu günə kimi
1969-cu il

1970-ci ildən
1979-cu ilə kimi

1970-ci ildən
1985-ci ilə kimi
1970-ci il

Bakı Dövlət Universitetinin Böyük
Elmi Şurasının üzvüdür.
Bakı Dövlət Universiteti kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri vəzifə
sində çalışır.
Ali Attestasiya Komissiyası (AAK)
tərəfindən kitabxanaşünaslıq kafed
rası üzrə dosent elmi adı təsdiq edil
mişdir.
Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazirliyi yanında Idarələrarası Kitabxana
Şurasının sədri olmuşdur.
SSRİ Mədəniyyət Nazirliyi yanında
Idarələrarası Kitabxana Şurasının
üzvü olmuşdur.
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının
elmi məsləhətçisidir.
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin fərmanı ilə «Azərbaycan
SSR Əməkdar mədəniyyət işçisi»
fəxri adına layiq görülmüşdür.
Bakı Dövlət Universiteti Elmi əsər
lərinin «Kitabxanaşünaslıq və bib
lioqrafiya» seriyasının redaktoru ol
muşdur.
«Kitablar aləmində» jurnalının
redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
fərmanı ilə Vladimir İliç Leninin
anadan olmasının 100 illiyinin qeyd
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1970-ci ildən
1985-ci ilə kimi

edilməsi ilə əlaqədar «Şərəfli əməyə
görə» medalı ilə təltif edilmişdir.
Bakı Dövlət Universitetinin Tarix
fakültəsi yanında Doktorluq müda
fiəsi üzrə Elmi şuranın üzvü olmuş
dur.
Umumittifaq «Bilik» Cəmiyyətinin
fəxri fərmanına layiq görülmüşdür.
Azərbaycan SSR Ali və Orta ixtisas
Təhsili Nazirliyi (indiki Təhsil Nazir
liyi) Elmi-Metodik Şurasının «Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya» bölmə
sinin sədridir.
«Mədəni-maarif işi» jurnalının re
daksiya heyətinin üzvü olmuşdur.
«Azərbaycanda kitabxana işinin tari
xi (1933-1958)» adlı kitabı çap olun
muşdur.
Azərbaycan SSR Ali və Orta ixtisas
Təhsili Nazirliyi Maarif, Ali Məktəb
və Elmi İdarə İşçiləri Həmkarlar
ittifaqının Respublika Komitəsi tə
rəfindən «1973-cü il sosializm yarı
şının qalibi nişanı» ilə mükafatlan
dırılmışdır.
Bakı Dövlət Universiteti üzrə nəza
rət təşkilati-metodik komissiyasının
sədri olmuşdur.
Azərbaycan Kitabsevərlər Cəmiyyəti
idarə heyətinin üzvüdür.
• •

1971- ci il
1972- ci ildən
bu günə kimi

1973- cü ildən
1988-ci ilə kimi
1974- cü il

1974-cü il

1975-ci ildən
1979-cu ilə kimi
1975-ci ildən
bu günə kimi
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1975-ci il

1976-cı il

1977-ci il

1977-ci il

1978-ci il
1978-ci il

Tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsi
almaq üçün «Azərbaycanda kitabxa
na işinin tarixi (1933-1958-ci illər)»
mövzusunda dissertasiya müdafiə
etmişdir.
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
fərmanı ilə «Böyük Vətən mühari
bəsində (1941-1945-ci illər) qələbə
nin 30 illiyi» yubiley medalı ilə
təltif edilmişdir.
SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Na
zirliyi və Maarif İşçiləri Ali məktəb
və elmi müəssisələr üzrə Həmkarlar
ittifaqı Mərkəzi Komitəsi tərəfindən
«1976-cı il sosializm yarışının
qalibi» nişanı ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas
Təhsili Nazirliyi, Maarif, Ali rnəlctəb və Elmi idarə işçiləri Həmkarlar
ittifaqının Respublika Komitəsi tə
rəfindən «1976-cı il sosializm yarı
şının qalibi» nişanı ilə təltif edil
mişdir.
ÜİLKGİ Mərkəzi Komitəsi tərəfin
dən fəxri fərmanla təltif edilmişdir.
Ali Attestasiya Komissiyası (AAK)
tərəfindən kitabxanaşünaslıq kafed
rası üzrə professor elmi adı təsdiq
edilmişdir.
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1979-cu il

1979 -cu il
1979-cu ildən
1981-ci ilə kimi
1979-cu ildən
1985-ci ilə kimi
1980- ci il

SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili Na
zirliyi tərəfindən «İşdə əla müvəf
fəqiyyətlərinə görə» döş nişanına
layiq görülmüşdür.
SSRİ Kitabsevərlər Cəmiyyətinin II
qurultayının nümayəndəsi olmuşdur.
Bakı Dövlət Universiteti Partiya
Komitəsinin ideoloji işlər üzrə katib
müavini olmuşdur.
Bakı şəhəri Oktyabr (indiki Yasa
mal) rayon üç çağırış Xalq Depu
tatları Sovetinin deputatı olmuşdur.
Azərbaycan SSR Ali və Orta ixtisas
Təhsili Nazirliyinin keçirdiyi Res
publika Müşavirəsinin iştirakçısı ol
muşdur.
Lenin ordenli Umumittifaq «Bilik»
Cəmiyyətinin təşəkkürnaməsinə la
yiq görülmüşdür.
V.I.Lenin adına Lenin ordenli SSRİ
Dövlət Kitabxanası yanında kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiya və kitabşünaslıq elmləri üzrə doktorluq mü
dafiəsi ixtisaslaşdırılmış elmi şurası
nın üzvü olmuşdur.
SSRİ Aii və Orta İxtisas Təhsili
Nazirliyi ali təhsil üzrə tədris-metodik
idarəsi yanında «Kitabxanaşiinaslıq
və biblioqrafiya təhsili üzrə» Elmimetodik surasının üzvü olmuşdur.
• •

1980-ci il

1980-ci ildən
1987-ci ilə kimi

1980-ci ildən
1987-ci ilə kimi
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1980- ci ildən
Bakı Dövlət Universiteti Kitabxana1994-cü ilə kimi
çılıq fakültəsinin dekanı olmuşdur.
1981- ci il 9 dekabrAzərbaycan SSR Ali və Orta ixtisas
Təhsili Nazirliyinin fəxri fərmanı ilə
təltif edilmişdir.
1981-ci il
Maarif.
Ali
Məktəb
və
Elmi
İdarə
•
•
24 dekabr
işçiləri Həmkarlar ittifaqı Respub
lika Komitəsinin fəxri fərmanı ilə
təltif edilmişdir.
1981- ci il
Azərbaycan SSR Mədəniyyət Nazir
liyi tərəfindən fəxri fərmanla təltif
edilmişdir.
1982- ci il
Umumittifaq Könüllü Kitabsevərlər
Cəmiyyətinin fəxri fərmanı ilə təltif
edilmişdir.
1982-ci ildən
Azərbaycan SSR Kitabsevərlər Cə
1987-ci ilə kimi
miyyətinin «Kitab» Xalq universi
tetinin rektoru olmuşdur.
1984-cü il
SSRİ Mədəniyyət Nazirliyi və Mə
dəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı
nın Rəyasət Heyəti tərəfindən
«N.K.Krupskaya» medalı ilə təltif
edilmişdir.
1984-cü il
Azərbaycan SSR Təhsil Nazirliyi və
30 oktyabr
Maarif İşçiləri Ali Məktəb və Elmi
Müəssisələr üzrə Həmkarlar ittifaqı
Mərkəzi Komitəsi tərəfindən « 1983cü il sosializm yarışının qalibi»
nişanı ilə təltif edilmişdir.
0

• •
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1985-ci il

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
fərmanı ilə «Böyük Vətən mühari
bəsində (1941-1945-ci illər) qələbə
nin 40 illiyi» yubiley medalı ilə
təltif edilmişdir.
1987-ci il
Umumittifaq «Bilik» Cəmiyyəti tə
rəfindən «Fəal işinə görə» nişanı ilə
təltif edilmişdir.
1987-ci il
«Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsi
linin inkişafı» adlı monoqrafiyası
çap olunmuşdur.
1989-cu il
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
20 sentyabr
Fərmanı ilə «Əmək veteranı» me
dalı ilə təltif edilmişdir.
1991- ci il
Azərbaycan Respublikası Xalq Təh
23 dekabr
sili Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə
təltif edilmişdir.
1992- 1993-cü illər «Təhsil haqqında» Azərbaycan Res
publikasının Qanununu hazırlayan
ekspert komissiyasının üzvü olmuş
dur.
1995-ci il ildən
Bakı Dövlət Universiteti Veteranlar
bu günə kimi
Şurasının sədr müavinidir.
1995-ci il
Azərbaycan Respublikası Preziden
tinin 1995-ci il tarixli fərmanı ilə
«1941-1945-ci illər Böyük Vətən
müharibəsində qələbənin 50 illiyi»
yubiley medalı ilə təltif olunmuşdur.
1998-ci il
Bakı Dövlət Universiteti Nəşriyyat
Şurasının sədri təyin olunmuşdur.
• •
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1998-ci il
mart-aprel
1998-ci il

Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhə
rində Həcc ziyarətində olmuşdur.
«Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq
təhsili» adlı monoqrafiyası çapdan
çıxmışdır.
1998-ci il
«Kitabxana işi haqqında» Azərbay
can Respublikası Qanununun layi
həsini hazırlayan işçi qrupunun səd
ri olmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Müəllim
1999-cu il
lər Qurultayının nümayəndəsi ol
muşdur.
Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiy
1999 -cu il
yətinin prezidenti seçilmişdir.
Professor A.A.Xələfovun rəhbərliyi
1999-cu il
ilə kitabxanaçılıq fakültəsi nəzdində
«Kitabxana proseslərinin kompüterləşdirilməsi» adlı elmi-tədqiqat la
boratoriyası açılmışdır.
Respublika Təhsil Şurasının
1999-cu ildən
uzvudur.
bu günə kimi
iran islam Respublikasında Məşhəd
1999-cu il
14-24 iyun
ziyarətində olmuşdur.
1999- cu il
Azərbaycan Respublikası Təhsil
4 oktyabr
Nazirliyi kollegiyasının qərarı ilə
fəxri fərmana layiq görülmüşdür.
2000- ci il 11 fevralAzərbaycan Respublikası Preziden
tinin fərmanı ilə «Şöhrət» ordeni ilə
təltif edilmişdir.
2000-ci il
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanın••

•

•<

f

ıt

•
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15 fevral

2000-ci il iyun

2001-ci il
12-16 fevral
2001-ci il
20 fevral

2001-ci il

2001-ci il

2001-ci il
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da Beynəlxalq Informasiyalaşdırma
Akademiyasının müxbir üzvü seçil
mişdir.
Azərbaycan Respublikası Preziden
tinin göstərişi ilə Yasamal Rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı tərəfin
dən 1941-1945-ci illər Böyük Vətən
müharibəsində qələbənin 55 illiyi
şərəfmə « 1941-1945-ci illər mühari
bəsi veteranı» nişanı ilə təltif edil
mişdir.
Kərbəla ziyarətində olmuşdur.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Beynəlxalq Informasiyalaşdırma
Akademiyasının həqiqi üzvü (aka
demiki) seçilmişdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında Beynəlxalq Informasiyalaşdırma
Akademiyasının və Rusiya Yazıçılar
İttifaqının «Xeyriyyəçilik və maarif
çilik» medalı ilə təltif edilmişdir.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq «Kitabxanaşünaslığa giriş» adlı dərsliyi
çapdan çıxmışdır.
A.A.Xəiəfova «Əməkdar elm xadi
mi» fəxri adının verilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Preziden
tinin Fərmanı: Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq elminin inkişaf etdiril-
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məsindəki xidmətlərinə sörə Abuzər
Alı oülu Xələfova «Əməkdar elm
xadimi» fəxri adı verilsin. Heydər
Əliyev. Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti. Bakı şəhəri. 24
dekabr. - 2001-ci il.
Professor A.A.Xələfov İsgəndəriyyə
kitabxanasının yubiley mərasimində
iştirak etmişdir. Professor bu səfərə
dünyanın ən məşhur kitabxanası
olan qədim İsgəndəriyyə kitabxa
nasının təntənəli açılış mərasimində
iştirak etmək üçün həmin kitabxana
nın müdiri doktor İsmayıl Siracəddin tərəfindən rəsmən dəvət olun
muşdur. Təntənəli açılış mərasimin
də MƏR prezidenti Hüsnü Mübarək,
Fransa prezidenti Jak Şirakla yanaşı,
bir çox dövlətlərin yüksək rütbəli xa
dimləri, o cümlədən, Əhməd Kamil
(Misir), Əbdül Lətif Əhməd (Kü
veyt), Hənan Əşrəfi (Fələstin), Jak
Attalu (Fransa), Marqaret KatleyKarlson (Kanada), Umberto Eko
(İtaliya), Hans Pefpir (Almaniya) və
başqa tanınmış simalar iştirak et
mişlər. Açılış zamanı geniş məruzə
ilə çıxış edən MƏR-in Prezidenti
H.Mübarək cəmiyyətdə kitabın və
kitabxanaların rolunu yüksək qiy
w

C

2002-ci il

?
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mətləndirmiş, dünyanın zəngin mədəniyyət ocaqlarından birinin - is
gəndəriyyə kitabxanasının minillik
lərin ağır sınağından şərəflə çıx
masını və yenidən dünyanın qabaq
cıl texnologiyasına uyğun bərpa edi
lərək çoxsaylı oxucuların istifadə
sinə verilməsini böyük mədəni
hadisə adlandırmışdır.
Azərbaycanlı alim ABİ-nin mükafa
tına layiq görülmüşdür.
Professor A.A.Xələfov «Kitabxanaşünaslığa giriş» dərsliyinə görə
«Təhsil» cəmiyyətinin təsis etdiyi
«Təhsil sahələri üzrə nailiyyətlərə
görə» mükafatına layiq görülmüş
dür.
«Kitabxanaşünaslığa giriş» dərsliyi
nin 3-cü hissəsi çapdan çıxmışdır.
Ümummilli liderimizin 80 illik yu
bileyinə həsr olunmuş «Heydər
Əliyev: Biblioqrafik məlumat kita
bı» Azərbaycan, rus və ingilis dillə
rində çap olunmuşdur.
Professor A.A.Xələfovun rəhbərliyi
ilə İslamova Ş.İ. «Azərbaycan Res
publikası Elmlər Akademiyası ki
tabxana şəbəkəsinin təşəkkülü və in
kişafı (1923-1990-cı illər)» mövzu#

2002-ci il
2002-ci il

2003-cü il
2003-cü il

2003-cü il
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2003-cü il

2004-cü il

2004-cü il

2004-cü il

2004- cü il
2005- ci il
4 iyul

sunda namizədlik dissertasiyasını
müdafiə etmişdir.
Amerika Bioqrafiya institutunun son
10 il ərzində hər il nəşr etdiyi «Xü
susi fərqlənən liderliyin beynəlxalq
göstəricisi» adlı biblioqrafik soraqməlumat kitabının 2003-cü il üçün
çıxmış XI buraxılışına professor
A.Xələfovun da adı daxil edilmişdir.
Professor A.A.Xələfovun rəhbərliyi
ilə X.Ismayılov «Azərbaycan Res
publikasında kitabxana işinin meto
dik təminat sistemi (1918-1920-ci il
lər) tarixi, müasir vəziyyəti və pers
pektivləri» mövzusunda doktorluq
dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
«Azərbaycanda kitabxana işinin
tarixi» adlı dərsliyin birinci hissəsi
nəşr olunmuşdur.
Professor A.A.Xələfovun elmi rəh
bərliyi ilə Aslanov K. «Şəxsiyyətin
formalaşmasında bədii ədəbiyyatın
rolu» (Azərbaycan kitabxanalarının
materialları əsasında) namizədlik
dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
Professor A.A.Xələfov Amerikada
«İlin adamı-2004» seçilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti
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2006-cı il

2006-cı il
10 may

2006-cı il
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tərəfindən professor Xələfov Abuzər Alı oğlu 2004-2005-ci tədris ili
nin nəticələrinə görə Bakı Dövlət
Universiteti üzrə «İlin müəllimi»
fəxri adı ilə təltif edilmişdir.
«Heydər Əliyev və Azərbaycanda
kitabxana işi» adlı kitabı çap olun
muşdur.
M.F.Axundov adına Milli Kitabxa
nada professor Abuzər Xələfovun
«Heydər Əliyev və Azərbaycanda
kitabxana işi» kitabının təqdimat
mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdə
Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev, AMEA-nın müxbir üz
vü, BDU-nun rektoru, millət vəkili
Abel Məhərrəmov, akademik Fuad
Qasımzadə, xalq şairi Zəlimxan Ya
qub, YUNESKO-nun «Hamı üçün
informasiya» proqramının Rusiya
komitəsinin sədri, beynəlxalq eks
pert Yevgeniy Kuzmin, BDU-nun
dosenti Rasim Kazımov, Milli Ki
tabxananın direktoru Kərim Tahirov
və b. çıxış edərək kitab haqqında öz
ürək sözlərini söyləmişlər.
Professor A.A.Xələfov elm və təhsil
'sahəsindəki əvəzsiz xidmətlərinə
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2006-cı il
9 noyabr

2006-cı il
22 dekabr

2007-ci il

2009-cu il

görə Heydər Əliyev Fondunun təsis
etdiyi «Mədəniyyətin dostları» tə
qaüdünə layiq görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Na
zirliyinin əmri ilə A.Xələfov «Qa
baqcıl təhsil işçisi» döş nişanı ilə
təltif edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Mədə
niyyət
və
Turizm
Nazirliyi,
M.F.Axundov adma Milli Kitab
xanada görkəmli alim. Əməkdar elm
xadimi, BDU-nun kitabxanaşünaslıq
kafedrasının müdiri, professor Abuzəı* Xələfovun 75 illik yubileyinə
həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.
«Abuzər Xələfov: Biblioqrafik mə
lumat kitabı»nm təqdimatı və
«Abuzər Xələfov - 75» adlı kitab
sərgisinin açılışı olmuşdur.
Təntənəli yubiley mərasimi saat
18:00-da Azərbaycan Dövlət Mahnı
Teatrında başa çatmışdır.
«Azərbaycanda kitabxana işinin ta
rixi» dərsliyinin ikinci hissəsi çap
dan çıxmışdır.
Professor Abuzər Xələfovun böyük
xidmətlərini nəzərə alan Azərbaycan
KİVİHİ öz qərarı ilə onu «Qızıl
qələm» diplomuna layiq görmüşdür.
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2009-cu il

2009-cu il

2010-cıı il

2010-cu il

2010-cu il

2010-cu il

2011-ci il
ı
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Əməkdar elm xadimi, Bakı Dövlət
Universitetinin professoru Abuzər
Xələfov «İlin nüfuzlu ziyalısı» Fəxri
diplomuna layiq görülüb.
Professor A.A.Xələfovun elmi rəh
bərliyi ilə Tahirov K.M. «M.F.Axun
dov adına Azərbaycan Milli Kitab
xanasının yaranması və inkişafı:
1923-1969-cu illər» mövzusunda
dissertasiya işini müdafiə etmişdir.
Professor A.Xələfovun elmi rəhbər
liyi ilə Kazımi P.F. «Səfəvilər döv
ründə Azərbaycanda kitabxana işi»
mövzusunda dissertasiya işini mü
dafiə etmişdir.
Amerika Bioqrafiya institutu Abuzər Xələfovu «ilin adamı» elan et
miş və onu «Qızıl medal»la müka
fatlandırmışdır.
«Azərbaycanda kitabxana işinin
tarixi» dərsliyinin III hissəsi çapdan
çıxmışdır.
Professor Abuzər Xələfovun təsisçi
si və baş redaktoru olduğu «Kitabxanaşünaslıq və informasiya» adlı
elmi-nəzəri və praktiki jurnal nəşr
olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Na
zirliyi (21.04.2011, əmr №623),
Azərbaycan Respublikası Mədəniy-
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2011-ci il 24 may

yət və Turizm Nazirliyi (29.04.
2011, əmr №211) və Bakı Dövlət
Universitetinin rektorluğu (18.05.
2011, əmr №R-41) ayrı-ayrılıqda
professor A.A.Xələfovun 80 illik yu
bileyinin qeyd olunması haqqında
əmr vermişdir. Həmin əmrlərdə geniş
tədbirlər planı öz əksini tapmışdır.
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasın
da «Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafıyaşünaslıq və kitabşünaslıq üzrə el
mi tədqiqat işlərinin ümumrespublika müsabiqəsimin yekunları ilə
bağlı tədbir keçirilib. Kitabxanaşünaslıq üzrə ən yaxşı elmi-tədqiqat
işinə görə Bakı Dövlət Universite
tinin professoru A.A.Xələfov dip
lomla təltif olunub.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССОРА
АБУЗАРА ХАЛАФОВА
Халафов Абузар Алы оглы родился 25 декабря
1931 г. в селе Джиль Западного Азербайджана.
Поступил в семилетнюю школу с.
Джиль Красносельского района.
Вступил в ряды ВЛКСМ.
1945г.
Окончил семилетшою школу с. Джиль
1945г.
Красносельского района.
1945-1946гг. Работал в колхозе им. Али-Байрамова
с. Джиль Красносельского района.
Указом Президиума Верховного Со
1946г.
вета СССР награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941-1945 гг.».
Поступил в 8 класс десятилетней
1947г.
школы с. Тохлуджа Красносельского
района.
Окончи я десятилетнюю школу с. Тох
1950г.
луджа Красносельского района.
Поступил на библиотечное отделение
1950г.
филологического факультета Бакин
ского Государственного Университета.
Принят в члены КПСС.
1955г.
1938г.

1955г.
58

Окончил Бакинский Государственный
Университет.
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Оставлен преподавателем кафедры
библиотековедения и библиографии
Бакинского Государственного Универ
ситета.
Избран секретарем партийного бюро
1957г.
факультета востоковедения Бакинско
го Государственного Университета.
Издана первая книга «Некоторые воп
1958г.
росы организации библиотечных фон
дов».
1958г.
Избран старшим преподавателем ка
федры библиотековедения и библио
графии.
Издана книга «История библиотечно
1960г.
го дела в Азербайджане: (1870-1920)».
1961г.
Защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата историчес
ких
• • наук на тему «Из истории библиотечного дела в Азербайджане 19201932 гг.».
1961- 1981гг. Член партийного комитета Бакинско
го Государственного Университета.
19624969гг. Член Ученого Совета по защите докторских диссертаций Бакинского Го
сударственного Университета.
1962- 1970гг. Избран деканом библиотечного фа
культета Бакинского Государственно
го Университета.
1962г.
Член Большого Ученого Совета Бакин
по сей день ского Государственного Университета.
1955r.

,4
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Заведующий кафедрой библиотекове
дения Бакинского Государственного
Университета.
Утвержден Высшей Аттестационной
1964г.
Комиссией (ВАК) в ученом звании
доцента.
1964- 1984гг. Председатель Межведомственного биб
лиотечного Совета при Министерстве
Культуры Азербайджанской ССР.
1965- 1980гг. Член межведомственного библиотеч
ного совета при Министерстве куль
туры СССР.
Научный консультант Азербайджанс
1966г.
по сей день кой Советской Энциклопедии.
1963г.
по сей день

%

1969г.

Указом Президиума Верховного Совета
Азербайджанской ССР присвоено По
четное звание «Заслуженного работника
культуры Азербайджанской ССР».
1970-1985гг. Член редакционной коллегии журнала
«Китаблар алеминде».
1970-1979гг. Редактор научных трудов серии «Биб
лиотековедение и библиография» Ба
кинского Государственного Универ
ситета.
1970г.
Указом Президиума Верховного Со
вета СССР награжден медалью «За
доблестный труд в ознаменовании
100-летия со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина».
1970-1985гг. Член Ученого Совета по защите док60
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торских диссертаций при историчес
ком факультете Бакинского Государ
ственного Университета.
1971г.
Награжден благодарственной грамо
той Всесоюзного Общества «Знание».
Председатель научно-методического
1972г.
по сей день Совета Министерства Высшего и
Среднего Специального Образования
Азербайджанской ССР (нынешний
Министерство Образования) секции
«Библиотековедение и библиография».
1973-1988гг. Член редколлегии журнала «Меденимаариф иши».
1974г.
Издана монография «История библио
течного дела в Азербайджане (19331958)».
1974г.
Награжден значком «Победитель со
циалистического соревнования 1973
года» Министерства Высшего и Сред
него Специального Образования Азер
байджанской ССР, Республиканского
Комитета Профсоюза работников про
свещения высшей школы и научных
учреждений.
1975-1979гг. Председатель организационно-мето
дической комиссии по контролю Ба
кинского Государственного Универ
ситета.
1975г.
Член правления Общества Книголю
по сей день бов Азербайджанской ССР.
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1975г.

1976г.

1977г.

1977г.

1978г.
1978г.

1979г.

62

Защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора исторических
наук на тему «История библиотечного
дела в Азербайджане (1933-1958 гг.)».
Указом Президиума Верховного Со
вета СССР награжден юбилейной ме
далью «30 лет победы в Великой Оте
чественной войне (1941-1945 гг.)»
Награжден значком «Победитель со
циалистического соревнования 1976 г.»
Министерство Высшего и Среднего
Специального Образования СССР, ЦК
профсоюза работников просвещения
высшей школы и научных учреждений.
Награжден значком «Победитель со
циалистического соревнования 1976 г.»
Министерство Высшего и Среднего
Специального Образования Азербай
джанской ССР, Республиканского Ко
митета профсоюза работников просве
щения высшей школы и научных уч
реждений.
Награжден грамотой ЦК ВЛКСМ.
Высшей Аттестационной Комиссией
СССР утвержден в звании профессора
по кафедре библиотековедения.
Награжден нагрудным значком «За
отличные успехи в работе» Минис
терства Высшего и Среднего Специ
ального Образования СССР.
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1979г.
1979-1981гг.

1979- 1985гг.

1980г.

1980г.

1980- 1987гг.

1980-1987гг.

1980-1994гг.

Делегат II съезда Общества Книголю
бов СССР.
Заместитель секретаря партийного ко
митета по идеологической работе Ба
кинского Государственного Универ
ситета.
Депутат третьего созыва Совета на
родных депутатов Октябрьского (ны
нешний Ясамальский ) района г. Баку.
Участник республиканской конферен
ции проведенной Министерством
Высшего и Специального Образо
вания Азербайджанской ССР.
Награжден благодарственной грамо
той Ордена Ленина Всесоюзного Об
щества «Знание».
Член научно-методического совета по
библиотечно-библиографическому
образованию при учебно-методичес
ком управлении по высшему образо
ванию Министерства Высшего и
Среднего Специального образования
СССР.
Член Специализированного доктор
ского Ученого Совета при государст
венной библиотеке СССР Ордена Ле
нина им. В.И.Ленина по специальнос
ти «Библиотековедение, библиогра
фия и книговедение».
Декан Библиотечного факультета Ба63
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1981г.
9 декабря

1981г.
24 декабря

1981г.

1982г.
1982-1987гг.

1984г.

1984г.
30 октября
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кинского Государственного Универ
ситета.
Награжден Почетной грамотой Ми
нистерства Высшего и Среднего Спе
циального Образования Азербайджан
ской ССР.
Награжден Почетной грамотой респуб
ликанского комитета профсоюза работ
ников просвещения, высшей школы и
научных учреждений.
Награжден Почетной грамотой Ми
нистерства Культуры Азербайджан
ской ССР.
Награжден Почетной грамотой Все
союзного общества книголюбов.
Ректор народного университета «Кни
га» общества книголюбов Азербай
джанской ССР.
Постановлением коллегии Министер
ство Культуры СССР и Президиума
ЦК профсоюза работников культуры
награжден медалью «Н.К.Крупская».
Награжден значком «Победитель со
циалист ического соревнования 1983г.»
Министерства Высшего и Среднего
Специального Образования Азербай
джанской ССР, Республиканского Ко
митета профсоюза работников про
свещения высшей школы и научных
учреждений.
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Указом Президиума Верховного Со
вета СССР награжден юбилейной ме
далью «40 лет в Великой Отечествен
ной войне (1941-1945 гг.)».
1987г.
Награжден значком «За активную ра
боту» Всесоюзным Обществом «Зна
ние».
Издана монография «Развитие биб
1987г.
лиотечного образования в Азербай
джане».
1989г.
Указом Президиума Верховного Со
20 сентября вета СССР награжден медалью «Ве
теран труда».
Награжден Почетной грамотой Минис
1991г.
терства Народного Образования Азер
23 декабря
байджанской Республики.
1992-1993гг. Член экспертной комиссии по подго
товке «Закона об Образовании Азер
байджанской Республики»
1995г.
Заместитель председателя Совета ве
по сей день теранов Бакинского Государственного
Университета.
1995г. май
Указом Президента Азербайджанской
Республики в мае 1995 г. награжден
юбилейной медалью «50 лет в Вели
кой Отечественной войне (1941-1945
гг.)».
1998г.
Председатель Издательского Совета
по сей день Бакинского Государственного Уни
верситета.
1985r.
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1998г.
март-апрел
1998г.

Совершил поломничество в Мекку.

Издана монография «Высшее библио
течное образование в Азербайджане».
Председатель рабочей группы на под
1998г.
готовке проекта «Закон о библиотеч
ном деле» Азербайджанской Респуб
лики.
Делегат съезда преподавателей Азер
1999г.
байджанской Республики.
1999г.
Избран президентом Общества Биб
лиотекарей Азербайджана.
1999г.
Под руководством проф. А.А.Халафова при библиотечном факультете
БГУ создана лаборатория «Компьюте
ризация библиотечных процессов».
Член Республиканского Совета обра
1999г.
по сей день зования. ,
Совершил поломничество в Ислам
1999г.
14-24 июнь скую Республику Иран.
Постановлением коллегии Министер
1999г.
4 октября
ства Образования Азербайджанской
Республики награжден Почетной гра
мотой.
Указом Президента Азербайджанской
2000г.
Республики награжден орденом «Сла
Пфевраля
вы».
2000г.
Избран членкорром Международной
15 февраля Академии Информатизации при ООН.
2000г. июнь Указом Президента Азербайджанской
66
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2001r. 12-16
февраля
2001г.
20 февраля
2001г.

2001г.
2001г.

2002г.

Республики, главой Исполнительного
Комитета Ясамальского Района наг
ражден значком «Ветеран войны
1941-1945 гг.» в связи 55-летия побе
ды Великой Отечественной Войны.
Совершил поломничество в Кербалаи.
Избран действительным членом Меж
дународной Академии Информатиза
ции при ООН.
Награжден медалью «Благотворитель
ность и просвещение» Междуна
родной Академией Информатизации
при ООН и Союза писателей России.
Издал впервые в республике учебник
«Введение в библиотековедение».
Указ Президента Азербайджанской
Республики о присвоении почетного
звания «Заслуженный деятель науки»
А.А.Халафову: За заслуги в развитии
науки библиотековедения в Азербай
джане присвоить почетное звание «За
служенный деятель науки» Халафову
Абузар Алыевичу. Гейдар Алиев. Пре
зидент Азербайджанской Республики.
Город Баку. - 24 декабря. - 2001 г.
Профессор Абузар Халафов принимал
участие в юбилейной церемонии
Александрийской Библиотеки. Про
фессор был официально приглашен на
67
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2002г.
68

эту поездку для участия на открытии
самой известной библиотеки мира,
Александрийской Библиотеки дирек
тором той же библиотеки Исмаилом
Сираджеддином. На торжественном
открытии принимали участие Пре
зидент АРЕ Хосни Мубарак, Прези
дент Франции Жак Ширак, многие
высокопоставленные деятели многих
государств, в том числе, Ахмед Ка
миль (Египет), Абдул Лятиф Ахмед
(Кувейт), Хенан Ашрафи, (Фалестин),
Жак Атталу (Франция), Маргарет
Катлей-Карлсон (Канада), Умберто
Еко (Италия), Ганс Пефпир (Герма
ния) и другие известные люди. На от
крытии выступив с докладом, прези
дент APE X.Мубарак высоко оценил
роль книги и библиотеки в обществе,
назвал большим событием культуры,
выдержание из тяжелых испытаний
тысячелетий одного из богатых куль
турных центров мира - Александрий
ской Библиотеки и что, она заново
была представлена к использованию
читателей после реставрации соответ
ственно самых передовых технологий
мира.
Азербайджанский ученый был удо
стоен вознаграждению АБИ.
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2002r.

2003r.
2003г.

2003г.

2003г.

2004г.

Профессор А.А.Халафов был удосто
ен вознаграждению «За успехи по об
ластям образования» за учебник
«Введение в библиотековедение», уч
режденная обществом «Техсил».
Вышла из печати 3-й часть учебника
«Введение в библиотековедения».
Вышла из печати книга «Гейдар Али
ев: Библиографический справочник»
на Азербайджанском, русском и анг
лийском языке, который был посвя
щен к 80 летнему юбилею общена
ционального лидера.
Исламова Ш.И. под научном руково
дством профессора А.Халафова защи
тила диссертацию на тему «Становле
ние и развитие библиотечной сети АН
Азербайджанской Республики (19231990 гг.)».
Имя профессора А.А.Халафова была
включена в XI выпуск библиографи
ческого справочника «Международ
ный показатель особо отличающего
лидерства» которая вышла в 2003 го
ду, которая в течении последних 10
лет выпускается каждый год Амери
канским Биографическим Институ
том.
Исмаилов X. под научным руковод
ством профессора А.А.Халафова за69
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2004г.

2004г.

2004г.
2005г.
4 июля

2006г.

2006г.
10 мая
70

щитил докторскую диссертацию на те
му «Система методического обеспече
ния библиотечного дела в Азербай
джанской Республике (1918-1920 гг.)».
Вышел из печати первая часть книги
«История библиотечного дела в Азер
байджане».
Асланов К. под научным руковод
ством профессора А.А.Халафова за
щитил кандидатскую диссертацию на
тему «Роль художественной литера
туры в формировании личности (на
основе материалов библиотек Азер
байджана)».
Профессор А.А.Халафов был избран в
Америке «Человеком года - 2004».
Халафов Абузар Алы оглы был наг
ражден почетным именем «Учитель
года» Министерством Образования
Азербайджанской Республики, Бакин
ским Государственным Университе
том, за результатов 2004-2005 учебно
го года по Бакинскому Государствен
ному Университету7.
Была опубликована книга, «Гейдар
Алиев и библиотечное дело в Азер
байджане».
В Национальной библиотеке имени
М.Ф.Ахундоза состоялась презента
ция книги профессора Абузара Хала-
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фова «Гейдар Алиев и библиотечное
дело в Азербайджане». В мероприя
тии участвовали Министр культуры и
туризма Абульфас Караев, ректор
БГУ, депутат Абель Магеррамов, ака
демик Фуад Касумзаде, народный
поэт Залимхан Якуб, председатель
Российского комитета программы
ЮНЕСКО «Информация для всех»,
международный эксперт Евгений
Кузьмин, доцент БГУ Расим Казимов,
директор Национальной библиотеки
Керим Таиров и др. выступая, выра
зили свои сердечные слова о книге.
Профессор А.А.Халафов был удосто
ен стипендии «Друзья культуры» уч
режденный Фондом Гейдара Алиева
за незаменимые услуги в области нау
ки и образования.
Указом Министерства Образования
Азербайджанской Республики про
фессор А.А.Халафов был награжден
на грудным значком «Передовой ра
ботник образования».
Министерство Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики прове
ло мероприятие посвященное 75 лет
нему юбилею выдающего ученого,
Заслуженного деятеля науки, заве
дующего кафедрой Библиотековеде•

2006r.

2006r.
9 ноября

2006г.
22 декабря

•w
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2007г.

2009г.
июль

2009г.
октябр

2009г.

2010г.
72

ние БГУ, профессора Абузара Халафова в Национальной Библиотеке
имени М.Ф.Ахундова. Состоялось от
крытие выставки книг «Абузар Халафов-75» и презентация книги «Абузар
Халафов: библиографический спра
вочник».
Юбилейная церемония завершилась в
18:00 в Азербайджанском Государ
ственном Театре Музыки.
Вышла из печати вторая часть учеб
ника «История библиотечного дела в
Азербайджане».
Принимая во внимание большие заслу
ги профессора Абузара Халафова Про
фессиональный Союз Работников СМИ
Азербайджана удостоил ученого ди
плома «Золотое перо».
Заслуженный деятель Науки, профес
сор Бакинского Г осударственного
Университета Абузар Халафов был
удостоен почетного диплома «Авто
ритетный интеллигент года».
Таиров К.М. под научным руковод
ством профессора А.А.Халафова за
щитил кандидатскую диссеряацию на
тему «Создание и развитие Азербай
джанской Национальной Библиотеки
имени М.Ф. Ахундова: 1923-1969гг.».
Казыми П.Ф. под научным руковод-
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2010г.

2010г.

2010г.

2011г.

2011г.
24 мая

ством профессора А.А.Халафова за
щитил кандидатскую диссертацию на
тему «Библиотечное дело в Азербай
джане во время Сефевидов».
Американский Институт Биографии
объявил профессора Абузара Халафова «Человеком года» и наградил его
«Золотой медалью».
Вышла из печати III часть учебника
«История библиотечного дела в Азер
байджане».
Начался выпуск научно-теоретическо
го и практического журнала «Библио
тековедение и информация» которого,
создал профессор Абузар Халафов и
является главным редактором.
Министерство Образования Азербай
джанской Республики (21.04.2011,
приказ №623), Министерство Культу
ры и Туризма Азербайджанской Рес
публики (29.04.2011, приказ №211) и
ректорат Бакинского Государственного Университета (18.05.20101, при
каз №Р-41), по отдельности дали при
каз о проведении 80-летнего юбилея
профессора А.А.Халафова. В прика
зах нашло отражение широкий план
мероприятий.
В Центральной Библиотеке Нацио
нальной Академии Наук Азербайджа

Abuzər Xələfov

на состоялось мероприятие связи с ре
зультатами «Общереспубликанского
конкурса научно исследовательских
работ по библиотековедении, библиографоведении и книговедении». Про
фессор Бакинского Государственного
Университета А.А.Халафов был воз
награжден дипломом за самую хоро
шую научно-исследовательскую ра
боту.

74

Biblioqrafik m əlum at kitabı

BASIC DATES OF LIFE AND ACTIVITY OF
PROFESSOR ABÜZAR KHALAFOV
Abuzar Khalafov Ali oglu was born on December 25,
1931 in the village of Jil in Western Azerbaijan.
1938y.
1945y.
1945y.

1945-1946yy.

1946y.

1947y.

1950y.

1950y.

Enrolled in seven-year school of the
village Jil Krasnoselsky district.
He joined the ULYCL.
He graduated from the seven-year
school of the village Jil in Kras
noselsky district.
Worked on the farm named after
Ali-Bayramov of the village Jil in
Krasnoselsky district.
Awarded the medal «For Valiant
Labor in the Great Patriotic War of
1941-1945» on Decree of the Pre
sidium of the Supreme Soviet of the
USSR.
Enrolled in 8lh form of ten years
school in the village Tokhluja of
Krasnoselsky district.
He graduated from the ten years
school of the village Tokhluja of
Krasnoselsky district.
Entered the library branch of philo
logical faculty of Baku State Uni
versity.
75
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1955 у.
1955y.
1955y.

1957y.

1958y.

1958y.

1960y.

1961y.

1961- 1981yy.
1962- 1989yy.

76

Became a member of the Commu
nist Party.
He graduated from Baku State Uni
versity.
Retained as a teacher of Library sci
ence and bibliography of the Baku
State University.
Elected secretary of the party bureau
of the faculty of Oriental studies of
the Baku State University.
Was published first book, «Some
problems of organization of library
collections».
Elected senior lecturer at the de
partment of library science and bib
liography.
Was published book «From history
of library work in Azerbaijan (18701920)».
Defended his thesis for the degree
of candidate of historical sciences
on «From the history of library
work in Azerbaijan in 19201932yy».
Member of the Party Committee of
Baku State University.
Member of the Scientific Council
for doctorral theses at Baku State
University.
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1962-1970yy.
1962 y. to the
present clay
1963y. to the
present day
1964y.

1964-1984yy.

1965-1980yy.

1966y. to the
present day
1969y.

1970-1985yy.
1970-1979yy.

1970y.

Elected Dean of Library Faculty of
Baku State University.
Member of the Academic Council
of the greater Baku State University.
Head of the Department of Library
Science, to the present day Baku
State University.
Approved by the Higher Attestation
Commission (НАС) in academic
rank of assistant professor.
Chairman of the Interdepartmental
Council on library under Ministry of
Culture of the Azerbaijan SSR.
Member of Interdepartmental Coun
cil on library under the Ministry of
Culture of the USSR.
Scientific consultant of the Azerbai
jan Soviet Encyclopedia.
With Decree of the Presidium of the
Supreme Soviet of Azerbaijan SSR
was awarded the honoraiy title
«Honored Worker of Culture of
Azerbaijan SSR».
Member of the editorial board of
journal «Kitablar aleminde».
Editor of proceedings series «Lib
rary science and bibliography» of
Baku State University.
Awarded the medal «For Valiant La
bor in commemoration of the 100th
77
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1970-1985yy.

1971y.
1972y. to the
present day

1973-1988yy.
1974y.

1974y.

1975-1979yy.

78

anniversary of the birth of Vladimir
Ilyich Lenin» on Decree of the Pre
sidium of the Supreme Soviet of the
USSR.
Member of the Scientific Council for
defence of doctoral dissertations un
der History faculty of Baku State
University.
He was awarded diploma of the Allunion Society «Knowledge».
Chairman of the Scientific and Metho
dological Council of the Ministry of
Higher and Secondary Special Educa
tion of the Azerbaijan SSR (current
Ministry of Education) section of
«Library science and bibliography».
Member of the editorial board of
«Medeni- maarif ishi».
Was published the monograph «The
History of library work in Azerbaijan
(1933-1958)».
Awarded the badge «Winner of So
cialist Competition 1973» of the Mi
nistry of Higher and Secondary Spe
cial Education of the Azerbaijan SSR,
the Republican Committee of Trade
Union of Education Workers of higher
education and research institutions.
Chairman of the organizational-me
thodical commission for the control
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1975y. to the
present day
1975y.

1976y.

1977y.

1977y.

of the Baku State University.
Board member of the Society of
Book Lovers Azerbaijan.
Defended his thesis for the degree of
doctor of historical sciences on «The
history of library work in Azerbaijan
(1933-1958 yy.)».
Decree of the Presidium of the Sup
reme Soviet of the USSR awarded the
Jubilee Medal «30 Years of Victory
in Great Patriotic War (1941-1945)».
Awarded the badge «Winner of Socialist Competition 1976» The Minis
try of Higher and Secondary Special
Education of the USSR, the Central
Trade Union of Education Workers
of higher education and research in
stitutions.
He was awarded the badge «Winner
of Socialist Competition 1976» The
Ministry of Higher and Secondary
Special Education of the Azerbaijan
SSR, the Republican Committee of
Trade Union of Education Workers
of higher education and scientific institution.
He was Awarded Diploma of the the
Komsomol ULYCL.
Deputy Secretary of Party Committee
of the ideological work of the Baku
О

О

1978y.
1979-1981yy.
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1979-1985yy.

1980yy.

1980y.

1980-1987yy.

1980-1987yy.

1980-1994yy.
1981y.
December 9

80

State University.
The deputy of the third convocation
of the Council of People's Deputies of
the October (current Yasamal) city of
Baku.
Participiant of the Republican confer
ence held by the Ministry of Higher
and Special Education of the Azerbai
jan SSR.
Awarded Diploma of the Order of
Lenin All-Union Society «Know
ledge».
Member of the Scientific and Me
thodical Council on Library and bib
liographical education in student's
Higher Education Ministry of Higher
and Secondary Special Education of
the USSR.
Member of the Specialized Scientific
Council at the doctor's public library,
the Soviet Union Order of Lenin to
them. Lenin's specialty «Library Sci
ence, Bibliography and Bibliology».
Dean of Library Faculty of Baku
State University.
He was awarded the diploma of the
Ministry of Higher and Secondary
Special Education of the Azerbaijan
SSR.
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1981y.
December 24

1981y.

He was awarded the diploma of the
Republican Committee of trade union
educators, higher education and re
search institutions.
He was awarded the diploma of the
Republican Committee of trade union
educators, higher education and scientific institutions.
He was awarded the honorary dip
loma of the Ministry of Culture of the
Azerbaijan SSR.
He was awarded the diploma of AllUnion Society of bibliophiles.
Rector of National University «Book»
society of bibliophiles Azerbaijan SSR.
With resolution of the Board of the
Ministry of Culture of the USSR and
the Presidium of the Central Trade
Union of Culture workers awarded
the medal «N.K.Krupskaya».
He was awarded the badge «Winner
of Socialist Competition 1983» of the
Ministry of Higher and Secondary
Special Education of the Azerbaijan
SSR, the Republican Committee of
Trade Union of Education Workers
of higher education and research ins
titutions.
With decree of the Presidium of the
Supreme Soviet of the USSR
'

1981y.

1982y.
1982-1987yy.
1984y.

1984y.
December 30

1985y.

О
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1987y.

1987y.
._

^

1989y.
September 20
1991y.
December 23
1992-1993yy.

1995y. to the
present day
1998y. to the
present day
• •

1998y. marchapril
1998y.
1998y.
82

awarded the Jubilee Medal «40 Years
of the Great Patriotic War (19411945)».
Awarded the badge «For active
work», All-union Society «Know
ledge».
Was published the monograph «The
development of library education in
Azerbaijan».
Decree of the Presidium of the Su
preme Soviet of the USSR awarded
the medal «Veteran of Labour».
Awarded the diploma of the Minis
try of National Education of Azer
baijan Republic.
Member expert committee to pre
pare the «Law on Education of the
Republic of Azerbaijan».
Deputy Chairman of the Veterans
Council of Baku State University.
With Presidential Decree in May
1995 was awarded the Jubilee
Medal «50 Years of the Great Patri
otic War (1941-1945yy)».
He made a pilgrimage to Mecca.
Was published the monograph
«Higher library education in Azer
baijan».
Chairman of the Working Group on
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1999y.
1999y.
1999y.

1999y. to the
present day
1999y.
June 14-24
1999y.

2000y.
February 11
2000y.
February 15
2000y. June

the draft «Law on Library work»
Republic of Azerbaijan.
The delegate of the Congress of
teachers of the Azerbaijan Republic.
Elected president of the Society of
Librarians of Azerbaijan.
Under the guidance of prof. A.Khalafov at the library faculty of BSU a
laboratory «Computerization of lib
rary processes».
A member of the National Council
of Education.
He made a pilgrimage to the Islamic
Republic of Iran.
With resolution of the Board of the
Ministry of October 4 Education of
Azerbaijan Republic awarded a Diploma.
With Presidential Decree was
awarded the order of «Glory».
Elected a corresponding member of
the International Academy of In
formation at the UN.
With Presidential Decree the head
of the executive committee of
Yasamal district was awarded with
icon «Veteran of War (1941-1945.)»
due to the 55th anniversary of the
victory of GPW.
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2001y.
February 12-16
2001y.
February 20
2001y.

2001y.

2001y.

He made a pilgrimage to Karbalayi.
Elected a member of the Internatio
nal Academy of Informatization of
the UN.
Awarded the medal «Philanthropy
and Education» by the International
Academy of Informatization of the
UN and the Russian Writers Union.
He published the first textbook in
the country, «Introduction to Lib
rary science».
Presidential Decree on conferring the
honorary title «Honored worker of
science» to A.A.Khalafov: For merits
in development of science of library
science in Azerbaijan, to bestow on
honorary title «Honored worker of
science» to Abuzar Ali oglu Khalafov. Heydar Aliyev. - President of
Azerbaijan Republic. Baku. - 24 De
cember. -2001.
Professor Abuzar Khalafov took
part in an anniversary ceremony of
the Alexandrian Library. The pro
fessor was officially invited for the
trip to attend the opening of the
most famous libraries of the world,
director of the Alexandria Library of
the same library Ismail Siradzheddin. At the opening ceremony was
О

2002y.
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2002y.
2002y.

2003y.

attended by the President of Egypt
Hosni Mubarak, French President
Jacques Chirac, many senior figures
in many states, including Ahmad
Kamil (Egypt), Abdul Latif Ahmad
(Kuwait), Hanan Ashrafi (Falestin),
Jacques Attalus (France) Margaret
Catley-Carlson (Canada), Umberto
Eco (Italy), Hans Pepfir (Germany)
and other famous people. At the
opening of making a presentation,
President of ARE Hosni Mubarak
praised the role of books and libra
ries in society called the big event of
culture, the Braves from the ordeal
of one of the thousands of rich cul
tural centers in the world - Alexan
dria Library and that she represented
to the use of readers after restora
tion, respectively the most advanced
technologies in the world.
Azerbaijani scientist was awarded a
prize by ABI.
Professor A.A.Khalafov was awar
ded a prize «For success on the field
of education» for the textbook «In
troduction to Library science» es
tablished by community «Tahsil».
Was published third level of the
textbook «Introduction to Library
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2003y.

2003y.

2003y.

2004y.

2004y.
2004y.
86

science» .
Was published «Heydar Aliyev:
Bibliographic reference book» in
Azerbaijani, Russian and English,
which was dedicated to the 80th an
niversary of national leader.
Islamova Sh.I. under the supervision
of professor A.Khalafov defended
her on «Formation and development
of library networks of Academy of
Sciences of the Azerbaijan Republic
(1923-1990 yy.)».
Name of professor A.Khalafov was
included into XI edition of the bib
liographic reference «International
index much different leadership»,
which was released in 2003, which
in the last 10 years devoted to each
year by the American Biographical
Institute.
Ismailov Kh. under the supervision
of professsor A.Khalafov defended
his doctoral thesis on «The System
of methodological support for lib
raries in the Republic of Azerbaijan
(1918-1920 yy.)».
Published the first part of the book
«History of libraries in Azerbaijan».
Aslanov К. under the supervision of
professor A.A.Khalafov defended

B ib lio q r a fik m ə lu m a t k ita b ı

2004у.

2005у.

2006у.

2006у.

2006у. May 10

his thesis on «The role of literature
in shaping identity (based on librar
ies of Azerbaijan)».
Professor A.A.Khalafov was elected
in America, «Man of the Year 2004».
Was published the second part of
the book «History of libraries in
Azerbaijan».
Khalafov Abuzar Ali ogli was
awarded the honorary name of
«Teacher of the Year» by the Minis
try of Education of Azerbaijan Re
public, Baku State University for re
sults of the 2004-2005 academic
year at the Baku State University.
Published a book called «Heydar
Aliyev and library science in Azer
baijan».
In National Library name after
M.F.Akhundov was held presenta
tion of the book professor Abuzar
Khalafov «Heydar Aliyev and lib
rary science in Azerbaijan». The
event Minister of Culture and Tou
rism Abulfas Garayev, rector of
BSU, deputy Abel Maharramov,
academician Fuad Kasumzade, the
national poet Zalimkhan Yakub,
chairman of the Russian Committee
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2006y.

2006y.
November 9

2006y.
December 22

88

of UNESCO program «Information
for All», an international expert Ev
geny Kuzmin, assistant professor of
BSU Rasim Kazimov, director of
the National Library and Karim Tairov others speaking, have expressed
their heartfelt words about the book.
Professor A. Khalafov has been
awarded the scholar «Friends of cul
ture» established by Heydar Aliyev
Foundation for essential services in
the field of science and education.
Professor A.Khalafov was awarded
with breast badge «Best Educator»
on Decree of the Ministry of Educa
tion of Azerbaijan Republic.
Ministry of Culture and Tourism of
Azerbaijan Republic held an cere
mony devoted to the 75th anniver
sary of outstanding scientist, Hono
red scientific worker, head of the
department Library science of Baku
State University professor Abuzar
Khalafov in National Library name
after M.F.Akhundov. Hosted ope
ning an exhibition of books «Abuzar
Khalafov 75» and the book «Abuzar
Khalafov: bibliography».
Anniversary ceremony concluded at
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2007у.

2009у. July

2009у. October

2009у.

2010у.

2010у.

2010у.

18:00 Azerbaijan State Music Thea
tre.
Was published the second part of
the textbook «History of library
work in Azerbaijan».
Taking into account the great merits
of professor Abuzar Khalafov Occu
pational union Members of the Me
dia in Azerbaijan has honored scien
tist with Diploma «Golden Pen».
Honored Worker of Science, profes
sor of Baku State University Abuzar
Khalafov was awarded the Hono
rary Diploma «Authoritative intel
lectual of the year».
Tairov K.M. under the supervision
of professor A.Khalafov defended
his thesis on «Creation and deve
lopment of the Azerbaijan National
Library named after MF Akhundov:
1923-1969yy.»
Kazymi P.F. under the supervision
of professor A.Khalafov defended
his thesis on «Library work in
Azerbaijan during the Safavids».
American Institute of Bio Declares
professor Abuzar Khalafov «Man of
the Year» and awarded him a «Gold
medal».
Was published the III part of the
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2010y.

201İy.

2011y. May 24
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textbook «History of library work in
Azerbaijan».
Started publishing of the scientific
and theoretical and practical journal
«Librarianship and information»
which created a professor Abuzar
Khalafov and is editor-in-chief.
Ministry of Education of Azerbaijan
Republic (04.21.2011, order number
623), the Ministry of Culture and
Tourism of Azerbaijan Republic
(29.04.2011, order number 211) and
rector of Baku State University
(18.05.2011 order number R-41),
separately gave the order to holding
the 80th anniversary of professor
A.A.Khalafov. The orders reflected
a broad plan of action.
In Central Library of the National
Academy of Sciences of Azerbaijan
held an event with the results of
«Republican competition of scientific
research in librarianship, bibliography
and book science». Professor of Baku
State University A.A.Khalafov was
rewarded with a diploma for the most
good research work.
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ABUZƏR ALI OĞLU XƏLƏFOV
(Elmi, pedaqoji və ictimai fəaliyyəti
haqqında qısa oçerk)
BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Aka
demiyasının həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi, Azər
baycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Ba
kı Dövlət Universiteti kitabxanaşünaslıq kafedrasının
müdiri, «Şöhrət» ordenli, tarix elmləri doktoru, professor
Abuzər Alı oğlu Xələfov Azərbaycan milli kitabxanaşünaslıq elminin banisidir. Respublikamızda kitabxanaçılıq,
biblioqrafiya elmlərinin və ali kitabxanaçılıq təhsilinin
yaranması və formalaşması onun adı ilə bağlıdır.
Abuzər Alı oğlu Xələfov 25 dekabr 1931-ci ildə Qər
bi Azərbaycanda - ulu Göyçə mahalının Krasnoselo ra
yonunun Cil kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur.
O, natamam orta təhsilini burada almış, Böyük Vətən
müharibəsi illərində doğma kənddəki kolxozda işləyəişləyə təhsilini davam etdirmişdir.
1950-ci ildə həmin rayonun Toxluca kənd orta mək
təbini bitirən Abuzər Xələfov Bakı Dövlət Univer
sitetinin Filologiya fakültəsinin kitabxanaçılıq şöbəsinə
daxil olur.
Hələ tələbəlik illərində özünün qeyri-adi elmi qa
biliyyəti ilə başqalarından fərqlənən bu gənc tələbə elmi
konfranslarda maraqlı məruzələrlə çıxış edir, dəfələrlə
fəxri fərmanlarla təltif olunur.

91

Abuzər Xələfov

Əla oxuması və ictimai fəallığı ilə diqqəti cəlb
etdiyinə görə A.A.Xələfov ali təhsilini başa çatdıran kimi
Bakı Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsində
saxlanılır. 1955-1978-ci illərdə müəllim, baş müəllim,
dosent vəzifələrində çalışır.
A.A.Xələfov həmin illəri həyatının mühüm dövrü
adlandırır. Belə ki, gənc mütəxəssis məhz o dövrdə təd
qiqatçı alim kimi özünün ustalığını artırır, elm və tədris
prosesinə rəhbərlik vərdişlərinə yiyələnir, bir sözlə, hər
tərəfli təkmilləşir. A.Xələfovun xoşbəxtliyi onda idi ki,
bu illərdə o, Yusif Məmmədəliyev, Əliheydər Qarayev,
Şəfaət Mehdiyev, Faiq Bağırzadə, Məmməd Arif Dadaşzadə, Cəfər Xəndan, Feyzulla Qasımzadə, Məmməd
Cəfər Cəfərov, Həmid Araslı, Əli Sultanlı, Mir Cəlal
Paşayev, Məmmədhüseyn Təhmasib, Əliheydər Qəhrə
manov, Mehdixan Vəkilov, Abbas Zamanov, Pənah
Xəlilov, Zülfəli İbrahimov və başqaları kimi görkəmli
alim-pedaqoqlar dəstəsi ilə əhatə olunmuşdu və onların
təsiri ilə formalaşıb yetkinləşirdi. Bu tanınmış şəxsiyyət
lərdən hər biri gənc mütəxəssislərə kömək göstərməyə
hər an hazır olan geniş dünyagörüşlü, yüksək səviyyəli,
qayğıkeş insan idi.
A.A.Xələfovun işgüzar və səmərəli fəaliyyəti nə
ticəsində 1962-ci ildə BDU-nun kitabxanaçılıq şöbəsi
müstəqil fakültəyə çevrilir və o, yeni yaradılmış fakültə
nin ilk dekanı seçilərək 25 il bu vəzifədə çalışır. 1963-cü
ildə eyni zamanda kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri
seçilən A.A.Xələfov bu günə kimi fasiləsiz olaraq həmin
vəzifəni uğurla yerinə yetirir.
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Abuzər Xələfov 1961-ci ildə Azərbaycanda kitab
xana işi üzrə ilk namizədlik, 1975-ci ildə isə ilk doktor
luq dissertasiyaları müdafiə edir, professor elmi adı alır.
Sevindirici haldır ki, A.A.Xələfov Sovetlər Birliyi
ərazisində kitabxana işi üzrə doktorluq dissertasiyası
müdafiə etmiş və tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsi
almış ilk alimdir. Onun elmi rəhbəri isə Azərbaycan EAnın müxbir üzvü, tanınmış alim, qayğıkeş insan Zülfəli
İbrahimov olmuşdur.
Azərbaycanda kitabxana işi sahəsində ilk sanballı
elmi-tədqiqatlar aparmış, ilk dəfə namizədlik və dok
torluq dissertasiyaları müdafiə etmiş Abuzər Xələfov
bununla da həmişəlik ölkəmizdə kitabxanaşünaslıq
elminin banisi statusunu qazanmışdır.
Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq
elminin banisi
Professor A.A.Xələfov elmi-tədqiqat işinə hələ tələbə
ikən maraq göstərmiş, tələbə elmi dəməklərində, semi
narlarda fəal iştirak etmiş, kitabxana işinin tarixi və nə
zəriyyəsi ilə bağlı məruzələr və məlumatlar hazırlamışdır.
İlk araşdırmalarını müəllim işlədiyi zaman davam
etdirən gənc mütəxəssis öz elm yolunun başlanğıcında
Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi probleminin elmi
tədqiqini qarşısına məqsəd qoyur. Bu zaman o, belə bir
şəksiz konsepsiyaya söykənir ki, tarixi keçmişə müraciət
etmədən kitabxana işinin müasir problemlərinin elmi
cəhətdən düzgün dərk edilməsi mümkün deyildir. Kitab
xana işi tarixinin tədqiqatçısı kimi A.Xələfov 1950-ci
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illərin sonlarında ilk elmi-tədqiqat məqalələri ilə
mətbuatda çıxış edir. Onun bu araşdırmaları XIX əsrin
sonu - XX əsrin əvvəllərində. 20-30-cu illərdə Azərbay
canda kitabxana işinin tarixi, habelə kitabxanaların
qabaqcıl iş təcrübəsi və müasir problemləri və s. kimi
mövzulara həsr olunmuşdu. Bununla yanaşı o, mədəniy
yət, kitabxanaçılıq və kitabçılıq işlərinə dair nəşr olun
muş yeni kitablar haqqında resenziyalar və icmal məqa
lələri yazaraq dərc etdirir.
Gənc tədqiqatçının 1960-cı illərin əvvəllərində nəşr
etdirdiyi «Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən
(1870-1920)» və «Sovet Azərbaycanında kitabxana işinin
tarixindən (1920-1932)» monoqrafiyaları elmi ictimaiy
yətin böyük rəğbətini qazanır. Sonuncu monoqrafiya
müəllifin namizədlik dissertasiyasının əsasını təşkil edir.
A.A.Xələfovun elmi üslubundakı arxiv sənədlərinə
sistemli müraciət, fasiləsiz axtarış, yeni fakt və sənəd
lərin elmi dövriyyəyə daxil edilməsi və s. kimi fərqləndi
rici cəhətlər məhz bu araşdırmalarda formalaşmağa baş
layır. Onun elmi-tədqiqat işlərinin çoxu məhz təkzibolun
maz arxiv-sənəd bazasına əsaslanması ilə seçilir.
A.Xələfov hələ 1960-cı illərdə kitabxana işinin tarixinə
dair yazıb nəşr etdirdiyi kitablarında bu işin başlanğıcını
qoymuşdu. Bu tədqiqatlarla da o, əvvəllər mahiyyətcə
heç kim tərəfindən öyrənilməmiş mühüm bir problemin Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafı tarixi problemini
ilkin olaraq araşdırmaq yolunu tutdu.
Sovet hakimiyyəti illərində mövcud olan ideoloji
konsepsiyalara qeyri-standart yanaşması, yaradıcı müna
sibət bəsləməsi, tənqidi təhlil verməsi A.Xələfova həmin
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dövrdə kommunist ehkamlarına uyğun olaraq cəhalət və
avamlıq ocağı adlandırılan məscidlərin kitabxana işinin
inkişafında, xalqın maariflənməsində rolu və əhəmiyyəti
haqqında orijinal fikirlər söyləmək üçün imkan yaradır.
ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının guya
mürtəce rejim olması haqqında sovet dövründə uyduru
lan çeynənmiş fikirlərin əksinə ustalıqla çıxan A.Xələfov
nəinki ADR dövründə kitabxana işinin inkişafını təsdiq
ləyən bir sıra faktları üzə çıxarmış, hətta adının çəkilməsi
belə qadağan olunan Məmməd Əmin Rəsulzadənin xal
qın maariflənməsində kitabxanaların rolu və əhəmiyyəti
ilə bağlı söylədiyi fikirlərdən sitatlar gətirmiş, 1919-cu
ildə Azərbaycan kitabxanalarının kitabla təchiz olunma
sında Türkiyənin köməyi barədə faktları misal göstərmiş,
həmçinin XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kitabxana
işinin vəziyyətinə dair yanlış təsəvvür yaradan rus
statistikasına tənqidi təhlil vermişdir və s. Bütün bunlar
isə gənc tədqiqatçıdan təkcə elmi prinsipiallıq deyil, eyni
zamanda saf vətəndaşlıq qeyrəti tələb edirdi.
Kitabxanaların sosial təbiətinin aşkarlanması, cəmiy
yətin sosial institutları kimi ictimai rol və funksiyalarının
açılması, müxtəlif tarixi mərhələlərdə kitabxana proses
ləri qanunauyğunluqlarının cəmiyyətin mənəvi, iqtisadi
və siyasi şəraiti ilə, mədəniyyət və maarifçilik səviyyəsi
ilə sıx əlaqədə aydınlaşdırılması və ümumiləşdirilməsi,
maarifin, elmin, xalqın intellektual imkanlarının inkişa
fında kitabxana işinin mahiyyətinin geniş şəkildə göstə
rilməsi və əsaslandırılması A.Xələfovun Azərbaycanda
kitabxana işinin tarixinə dair ilk tədqiqatlarının xarak
terik cəhətlərindəndir.
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A.A.Xələfovun tədqiqatları nəticəsində 1960-cı il
lərdə respublikamızda kitabxana işi tarixinin və nəzəriy
yəsinin problemləri üzrə elmi nəticələr və müddəalar
formalaşır ki, bunlar da Azərbaycan kitabxanalarının
nümunəsində müasir kitabxanaların mahiyyətini, məq
sədini və iş metodlarını açıb göstərir. O dövrdə günün
tələblərinə uyğun olaraq respublikada kitabxana işinin
iqtisadi, təsərrüfat və ideoloji vəzifələrin həlli istiqaməti
nə yönəldilməsi məsələsinin işlənilməsi tədqiqatçının
fəaliyyətində xüsusi elmi-əməli əhəmiyyət kəsb edir.
1970-ci illərdə A.Xələfov tarixi prosesləri dərindən
təhlil edərək müasir dövrün aktual problemlərini üzə
çıxarır. Bu dövrdə onun əsərlərində humanitar elm kimi
kitabxanaşünaslığın ümumnəzəri və metodoloji problem
lərinin işlənilməsi, kitabxanaların sosial funksiyalarının
inkişafının araşdırılması, əhalinin mütaliə mədəniyyəti
nin formalaşmasında bu funksiyaların rolunun və yerinin
müəyyənləşdirilməsi məsələləri böyük yer tutur.
Həmin mərhələdə o, Azərbaycan Sovet Ensiklopedi
yasının ayrı-ayrı cildləri üçün kitabxana-biblioqrafiya və
kitabçılıq işinin tarixi və nəzəri problemləri, Azərbayca
nın böyük kitabxanalarının tarixi haqqında məqalələr
seriyası yazır.
1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında
A.Xələfovun «Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi
(1933-1958)» adlı sanballı əsəri çapdan çıxır. Monoqrafi
yada 1930-50-ci illərdə respublikamızda hərtərəfli inkişaf
etmiş kitabxana şəbəkələrinin formalaşması prosesinin
geniş mənzərəsi yaradılmışdır. Olduqca əlamətdardır ki,
müəllif Azərbaycanda kitabxana quruculuğunun inkişaf
96

Biblioqrafik m əlum at kitabı

dinamikasını ümumiləşdirərək, həmin mərhələdə Azər
baycanın sosial-iqtisadi və mənəvi həyatının bütiin cəhət
lərini qarşılıqlı əlaqədə göstərir. Kitabxana işinin inkişafı
bütün mərhələlərdə Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti ilə
sıx əlaqədə, cəmiyyətin siyasi, iqtisadi və mədəni həya
tının ayrı-ayrı sahələrində baş verən proseslər fonunda
əks etdirilir.
Tədqiqatda Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafı
nın elmi əsasları və təcrübi metodları açılıb göstərilir, ki
tabxana quruculuğu sahəsində dövlət siyasəti təhlil edilir.
Tədqiq olunan dövrdə respublikanın şəhərlərində və
kənd rayonlarında müxtəlif tipli kitabxanalarda (kütləvi,
elmi, texniki, ali məktəb, həmkarlar ittifaqı və s.) əhaliyə
xidmətin forma və metodları da əsərdə özünün ətraflı
təhlilini tapır.
Kitabxana işinin dövlət planlaşdırılması, kitabxana
şəbəkələrinin yerləşdirilməsi, kitabxanaların maddi-tex
niki bazasının möhkəmləndirilməsi, kitabxana fəaliyyəti
nin metodik təminat sisteminin yaradılması və təkmilləş
dirilməsi, kitabxanaçılıq təhsili və s. kimi məsələlərin sis
temli şəkildə işıqlandırılması həmin mərhələdə Azərbay
can Respublikasında kitabxana işinin inkişafının geniş
mənzərəsini yaradır.
Əsərdə xeyli arxiv sənədlərinin və dövri mətbuat
materiallarının elmi dövriyyəyə daxil edilməsi əsasında
respublika kitabxanalarının Böyük Vətən müharibəsi
dövründəki fəaliyyəti hərtərəfli tədqiq olunur. Müəllif
müharibə illərində kitabxanaların tarixini öyrənərkən
orların «Hər şey cəbhə üçün, hər şey qələbə üçün!» tarixi
şüarının həyata keçirilməsində iştirakına xüsusi yer
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ayırır, bu istiqamətdə kitabxanaların fəaliyyətini müfəssəl
təhlil edir. Qeyd edək ki, həmin faktlar Azərbaycana
erməni təcavüzünün davam etdiyi indiki şəraitdə xüsusi
aktuallığa malikdir.
Monoqrafiyada elmi dövriyyəyə, demək olar, ilk
dəfə daxil edilən çoxlu sayda faktlar əsasında inandırıcı
şəkildə göstərilir ki, Azərbaycanda xüsusilə Böyük Vətən
müharibəsindən sonrakı illərdə kitabxana işinin təkmil
ləşdirilməsi onun məzmununun keyfiyyətcə xeyli dəyiş
məsinə və daha da dərinləşməsinə, kitabxana işinin res
publikanın sosial-iqtisadi vəzifələri ilə sıx bağlanmasına,
cəmiyyətdə kitabxanaların rolunun və əhəmiyyətinin hiss
olunacaq dərəcədə artmasına, beləliklə, kitabxana işinin
xalqın mədəni inkişafında həlledici amillərdən birinə
çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır.
Artıq qeyd etdiyimiz kimi, həmin monoqrafiya Abu
zər Xələfovun 1975-ci ildə uğurla müdafiə etdiyi doktor
luq dissertasiyasının özülünə çevrilmişdir.
Abuzər Xələfovun 15 illik tədqiqatının nəticələrini
ümumiləşdirən bu doktorluq dissertasiyası həm Sovetlər
Birliyinin kitabxana ictimaiyyətinin, həm də mədəniyyətşünaslıq sahəsi mütəxəssislərinin diqqətini yalnız ma
raqlı və qiymətli elmi faktların zənginliyi ilə deyil, eyni
zamanda, elmi nəticələrin yeniliyi, orijinallığı və ümumi
ləşdirilməsi səviyyəsi ilə cəlb etmişdir. Təsadüfi deyil ki,
A.Xələfovun tədqiqatını görkəmli alimlərdən Azərbay
can EA-nın vitse-prezidenti, akademik M.A.Dadaşzadə,
akademiyanın müxbir üzvü, professor A.M.Aslanov,
tarix elmləri doktoru, professor Z.İbrahimov, filologiya
elmləri doktoru, professor F.F.Qasımzadə, tarix elmləri
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doktoru, professor A.M.Atakişiyev, tarix elmləri doktoru,
professor M.Y.Vəkilov, tarix elmləri doktoru, professor
N.A.Paşayev, həmçinin, Sovet ittifaqının tanınmış kitabxanaşünasları, kitabxana işi tarixçiləri və nəzəriyyəçiləri
yüksək qiymətləndirmişlər. Belə ki, Moskva Dövlət
Mədəniyyət və incəsənət Universiteti kitabxanaşünaslıq
kafedrasının müdiri, pedaqoji elmlər doktoru, professor,
Rusiya Federasiyasının Əməkdar elm xadimi K.İ.Abra
mov belə hesab edirdi ki, A.Xələfovun elmi tədqiqatı
araşdırılma səviyyəsinə görə son illərdə müttəfiq respub
likalarda yerinə yetirilmiş ən yaxşı orijinal işlərdən
biridir. SSRİ EA Rəyasət Heyəti Kitabxana Şurasının,
Moskva Dövlət Mədəniyyət və incəsənət Universiteti kitabxanaşünaslıq kafedrasının rəylərində qeyd edilirdi ki,
müttəfiq respublikalarda kitabxana işinin inkişafının ta
rixi, nəzəri və təcrübi problemlərinin işlənilməsi üçün bu
tədqiqat böyük əhəmiyyətə malikdir.
Sonrakı illərdə Abuzər Xələfov Azərbaycanda kitab
xana işinin inkişaf tarixi və müasir problemləri sahəsində
tədqiqatlarının xronoloji çərçivəsini daha da genişləndirir
və dərinləşdirir.
A.Xələfov həmin dövrdə respublikamızda 1970-ci
illərin ikinci yarısında kütləvi kitabxanaların mərkəz
ləşdirilməsi sahəsində qazanılmış təcrübəni ümumiləş
dirmək üçün genişmiqyaslı işlər görür.
A.Xələfov Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin ki
tabxana sistemlərinin mərkəzləşdirilməsi haqqında zən
gin materialları sistemləşdirərək və ümumiləşdirərək,
mərkəzləşdirmə nəticəsində baş verən mühüm prosesləri
müəyyənləşdirir, mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri
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nin xüsusiyyətlərini sistemli şəkildə təhlil edir, bir sıra
çatışmazlıqları göstərir və MKS-lərin təşkili və idarə
olunması metodlarının təkmilləşdirilməsi vacibliyini
sübuta yetirir.
O.
xüsusi qayğıkeşliklə qeyd edir ki, kitabxanaların
mərkəzləşdirilməsi prosesində bir sıra irəliləyişlərə bax
mayaraq, MKS-lərin fəaliyyətinin metodik təminatı, ki
tab təchizatı sistemi, mühüm kitabxana-biblioqrafiya pro
seslərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması,
oxuculara informasiya xidməti, kitabxanaların yüksək ix
tisaslı kadrlarla təminatı, maddi-texniki bazanın möh
kəmləndirilməsi sahələrində uğurlu nəticələr qazanıl
madı.
Alim 80-ci illərin əvvəllərində respublikanın rəsmi
mətbuat orqanlarında və Bakı Dövlət Universitetinin el
mi əsərlərində dərc etdirdiyi məqalələrdə müasir prob
lemlərin dərin təhlili əsasında yaxın zamanlarda və uzaq
perspektivdə respublikada kitabxana işinin bir sıra inki
şaf istiqamətlərini təklif edir.
1980-ci illərdə A.Xələfovun elmi araşdırmalarının
mühüm xarakterik cəhətlərindən biri də onun Azərbay
canda kitabxanaların yaranmasının tarixi köklərinə, ayrıayrı mərhələlərdə kitabxanaların tarixi təcrübəsinə mün
təzəm müraciət etməsi və bu zaman kitabxanaların inki
şafını Azərbaycan xalqının mənəvi mədəniyyətinin inki
şafı ilə sıx əlaqədə öyrənməsi, varislik məsələsini diqqət
də saxlamasıdır.
Həmin tədqiqatların nəticəsi olaraq 1986-cı ildə alim
«Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən» adlı kitab
nəşr etdirir. O, burada ilk dəfə olaraq qədim dövrlərdə və
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orta əsrlərdə Azərbaycanda kitabxanaların yaranmasının
tarixi köklərini araşdırır, Qədim Albaniya dövründən
başlamış XVIII əsrədək kitabçılıq və kitabxanaçılıq işi
nin inkişaf yolunu izləyir.
Müəllif tədqiq etdiyi dövrdə kitabxana işinin və
ziyyəti haqqında əhatəli elmi məlumat vermək məqsədi
ilə qədim tarixi mənbələri və müasir ədəbiyyatı araşdırıb
öyrənərkən xeyli zəhmət çəkmiş, Nizami dövrünə, Qazan
xanın və Şah İsmayıl Xətainin hakimiyyəti illərinə xüsusi
diqqət yetirmişdir. Kitabda saray, din, şəxsi kitabxana
larla bağlı əvvəllər geniş oxucu kütləsinə məlum ol
mayan bir sıra qiymətli faktlar yığcam şəkildə ilk dəfə
elmi dövriyyəyə daxil edilmiş, Azərbaycan mədəniyyət
və elm dühalarının kitab, kitabxana və mütaliə haqqında
baxışları aşkara çıxarılmış və sistemləşdirilmişdir.
«Azərbaycanda kitabxana işinin tarixindən» əsəri
xalqımızın mənəvi mədəniyyət tarixi sahəsindəki möv
cud boşluğu doldurmaq baxımından böyük əhəmiyyət
kəsb edir.
1985-ci ildə Sovet İttifaqında ilk dəfə nəşr edilmiş
sanballı «Kitabxana işçisinin məlumat kitabı», həqiqətən,
kitabxana işçilərinin masaüstü kitabına çevrildi ki, bu
nəşrin müəlliflərindən biri də Abuzər Xələfov idi. Kitab
da toplanmış və ümumiləşdirilmiş materiallar kitabxana
işçilərini kitabxana-biblioqrafiya və informasiya işinin
bütün əsas anlayışları ilə tanış edir, çap əsərlərindən icti
mai istifadənin təşkilində kitabxanaların sosial funk
siyalarını açıb göstərir. Burada həmçinin kitab fondları
nın formalaşmasının, ədəbiyyatın kataloqlaşdırılmasmm,
kitabxanaların soraq-biblioqrafiya fəaliyyətinin, müxtəlif
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oxucu qruplarına və xalq təsərrüfatı sahələrinə kitabxana
xidmətinin təşkilinin müasir vəziyyəti və prinsipləri
xarakterizə olunur, böyük kitabxanaların fəaliyyəti nəzər
dən keçirilir.
Məlumat kitabında kitabxana işinin proqnozlaşdırıl
ması və planlaşdırılması metodlarının, mərkəzləşdirilmiş
kitabxana sistemlərində vahid kitab fondlarının komplektləşdirilməsi ilə, soraq-biblioqrafiya aparatı ilə, me
todik işin və kitabxana işinin idarə olunması ilə bağlı
olan kompleks işlərin təcrübədə aşılanması məsələlərinə
geniş yer ayrılmışdır.
Kitabxanalarda oxucularla işin müasir mütərəqqi
üsullarından istifadə edilməsinə, bu işin keyfiyyətinin
yüksəldilməsinə kitabda xüsusi fikir verilmişdir. Kitab
eyni zamanda əməyin elmi təşkili metodlarını, kitabxana
proseslərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması
haqqında müasir bilikləri, dövlət standartlarının kitabxa
naların əməli fəaliyyətinə tətbiqini kitabxanaçılara aşılayır.
1990-cı illərdə kitabxana işinin tarixi, nəzəriyyəsi və
metodikası sahəsində A.Xələfovun elmi-tədqiqat fəaliy
yəti Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və suve
renliyi şəraitində keyfiyyətcə yeni tarixi biçimdə mey
dana çıxır.
Abuzər Xələfov bu illərdə özünün çoxsahəli elmi və
pedaqoji fəaliyyətini Azərbaycanda hüquqi, demokratik
cəmiyyət quruculuğu şəraitində siyasi plüralizmin,
informasiya azadlığının, milli və ümumbəşəri dəyərlərin
ilkinliyinin nəzərə alımnasx əsasında kitabxana xidməti
nin təşkilinin metodik problemləri ilə, şəxsiyyətin və
>
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bütövlükdə cəmiyyətin intellektual və mənəvi inkişafında
kitabxanaların rolu ilə sıx şəkildə bağlayır.
Alimin «Müasir şəraitdə kitabxana işinin nəzəri və
təcrübi metodoloji əsasları haqqında». «Müasir dövrdə
kitabxanaların sosial funksiyaları» və başqa konseptual
məqalələrində cəmiyyətdə baş verən sosial-iqtisadi və
mədəni proseslərin elmi şəkildə dərk edilməsi əsasında
Azərbaycanda kitabxana işinin nəzəriyyə və təcrübəsinin
inkişaf konsepsiyası hazırlanmışdır ki, bu da yeni cəmiy
yətin reallıqlarını özündə hərtərəfli əks etdirir.
Sovet hakimiyyəti dövründə ölkədə kitabxana işinin
inkişafının bir sıra cəhətlərini tənqid edən, bunların infor
masiya təminatında oxucuların hüquq və azadlıqlarının
məhdudlaşdırılması, kitabxanaların fəaliyyətində birtərəf
li partiya və ideoloji istiqamət götürülməsi, kitabxana
işinin idarə edilməsində inzibati-amirlik metodlarından
istifadə olunması ilə bağlı olduğunu vurğulayan müəllif,
bununla yanaşı, ötən illərdə qazanılmış uğurların nəzərə
alınmasına etinasızlıq göstərilməsi barədə də xəbərdarlıq
edir. Alimin fikrincə, tarixə məhəl qoymamaq, onu
qiymətdən salmaq, gələcəkdə onun ən dəyərli və faydalı
cəhətlərini götürməmək ən bağışlanılmaz səhv olar.
Yeni tarixi şəraitdə Azərbaycanda kitabxana işinin
nəzəriyyə və təcrübəsinin inkişaf strategiyasını müəyyən
ləşdirərkən A.Xələfov kitabxana işinin təşkilinin və idarə
edilməsinin bütün sisteminin demokratikləşdirilməsini,
kitabxanaların ideoloji ehkamlardan azad edilməsini,
oxucuların informasiya almasında hüquq və azadlıq
larının təmin olunmasını ilk plana çıxarır. O qeyd edir ki,
Azərbaycanda kitabxana işi kompüterləşdirmə yoluna
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çıxmalı, başqa sözlə, hesablama texnikası, telekommuni
kasiya, şəbəkə texnologiyası, dünya informasiya və in
tellektual məkanı ilə birləşmə prosesləri kompleks şəkil
də, ümumi miqyasda kitabxanalarda tətbiq olunmalıdır.
A.Xələfovun 1996-cı ildə nəşr edilmiş «Kitabxanaşünaslığa giriş», «Kitabxana işinin tarixi kursuna giriş»
adlı kitabları da yeni tarixi reallıqlar ovqatında yazıl
mışdır. Müəllif bu əsərlərdə yeni prinsiplər mövqeyindən
çıxış edərək dünya kitabxanaşünaslığının nailiyyətlərini,
ümumbəşəri dəyərləri və milli dirçəliş ideyalarını nəzərə
alaraq, kitabxanaların müasir problemlərini, informasiyalaşmış cəmiyyətdə kitabxanaların sosial funksiyalarını
aydınlaşdırmağa, kitabxana işi tarixinin öyrənilməsi, kitabxanaşünaslığın başqa elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsinə yeni
yanaşma metodlarını və prinsiplərini göstərməyə, kitab
xanaların tipologiyasını verməyə, humanitar elm kimi
kitabxanaşünaslığın əsas ümumnəzəri və metodoloji
problemlərini müəyyənləşdirməyə nail olmuşdur.
Yeni əsrin əvvəllərində «Kitabxanaşünaslığın nəzəri
əsasları» və «Kitabxana haqqında təlim» adlı 2 hissədən
ibarət «Kitabxanaşünaslığa giriş» dərsliyinin çapdan
çıxması A.Xələfovun elmi fəaliyyətinin zirvəsi sayıla bi
lər. Bu nəşr Azərbaycanda kitabxanaçılıq təhsili tarixində
kitabxanaşünaslığa dair meydana çıxmış ilk dərslikdir.
Həmin kitab əhatə etdiyi problemlərə, mənbə və sə
nəd bazasına, materialların həcminə və təhlil üsullarına
görə sanballı bir nəşrdir.
Dərsliyin ən mühüm üstünlüklərindən biri də məz
munca çox mürəkkəb olan materialların dəqiq təşkili,
sistemləşdirilməsi və ifadəsidir.
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Yeni tədqiqat əsəri olan bu dərslik əvvəllər A.Xələfovun, xarici ölkələrin, o cümlədən, Rusiyanın və ABŞ-ın
görkəmli mədəniyyət və kitabxana işi nəzəriyyəçilərinin
kitabxanaşünaslığm və kitabxana işinin nəzəri əsasları
haqqında irəli sürdükləri nəticələri və müddəaları ümu
miləşdirir.
Dərsliyin məzmunu və mahiyyəti burada araşdırılan
problemlərin əhəmiyyəti ilə şərtlənir ki, bu da dünyada
müasir kitabxana-informasiya proseslərinin nəzəriyyə və
təcrübəsi üçün olduqca vacibdir. Kitabda kitabxanaşünaslıq fikrinin inkişaf tarixinin aktual məsələləri, dünya
informasiya məkanında kitabxanaların elmi, informasiya
və sosial-mədəni missiyası da tədqiq edilmişdir.
Dünya kitabxanaşünaslığmın nailiyyətlərinə əsas
lanan dolğun materiallar hissələrin, fəsillərin və paraqrafların dəqiq bölgüsü ilə, elmi müddəaların ifadəsinin
məntiqiliyi və yığcamlığı ilə seçilir.
Kitabxanaşıınaslığı kitabxana-informasiya prosesləri
nin və sosial kommunikasiyaların qanunauyğunluqları
haqqında elm kimi şərh edən müəllif onun inkişafının
tarixi və nəzəri cəhətlərini hərtərəfli açıqlayır. Bu baxım
dan ilk dəfə işlənmiş «Tarixəqədərki kitabxanaşünaslıq
(bizim eradan əvvəl II minilliyin ortalarından XVIII əsrə
qədər) fikrinin meydana gəlməsi və inkişafı», «XIX əsrdə
kitabxanaşünaslığm inkişafı», «XX əsrdə kitabxanaşünaslığın inkişafı», «Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq fik
rinin təşəkkülü və inkişafı (ən qədim dövrlərdən XX
əsrin əvvəllərinə qədər)», «Azərbaycanda kitabxanaşünaslığın inkişafı (1920-2000-ci illər)» bölmələri xüsusilə
qiymətlidir.
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Kitabxanaşünaslığın sistemli təhlili həm kitabxanaşünaslığın özünün daxilində, həm də onun başqa elmlərlə
qarşılıqlı əlaqəsində bir sıra münasibətləri aşkara çı
xarmağa müəllifə imkan vermişdir. Bu cür yanaşma dərs
likdə «Müasir kitabxanaşünaslığın mahiyyəti, obyekti və
predmeti», «Kitabxanaşünaslığın funksiyaları», «Kitabxanaşünaslığın metodologiyası», «Kitabxanaşünaslığın
elmi metodikası», «Kitabxanaşünaslıq tədqiqatlarının təş
kili» və başqa mövzular üzrə bölmələrə daha çox xasdır.
Kitabxanaşünaslığın başqa elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi
nin və qarşılıqlı təsirinin sistemli xüsusiyyətlərini aydınlaşdırması müəllifin xüsusi xidməti kimi qiymətləndirilə
bilər. Sovet kitabxanaşünaslığında lazımi səviyyədə işlə
nilməmiş bu problemi A.Xələfov «Kitabxanaşünaslıq və
fəlsəfə», «Kitabxanaşünaslıq və sosiologiya», «Kitabxanaşünaslıq və iqtisadiyyat», «Kitabxanaşünaslıq və riya
ziyyat», «Kitabxanaşünaslıq və informatika», «Kitabxanaşünaslıq və pedaqogika», «Kitabxanaşünaslıq və psi
xologiya» adlı yeni bölmələrdə hərtərəfli araşdırmışdır.
A.Xələfov kitabxanaşünaslığın nəzəri əsaslarını
cəmiyyətdə kitabxanaçılıq fəaliyyəti ilə məntiqi şəkildə
birləşdirməyə nail olmuşdur. Nəzəriyyənin təcrübədən
ayrı düşməsini aradan qaldırmaq məqsədilə dərslikdə
«Kitabxana haqqında təlim» bölməsi də verilmişdir ki,
burada sənəd, oxucu, kitabxanaçı və maddi-texniki baza
kimi mühüm kitabxana ünsürlərinin quruluş xüsusiyyət
lərinin sistemli təhlili nəzəri müddəalar baxımından özü
nün əksini tapmışdır.
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Dərslikdə müasir cəmiyyətdə kitabxanaların sosial
funksiyalarına həsr olunmuş xüsusi fəsil də diqqəti cəlb
edir.
A.Xələfov bu fəsildə uzun illər sovet kitabxanaşünaslığmda üstünlük qazanmış ideoloji, mədəni-maarif və
informasiya müəssisələri olan kitabxanaların sosial funk
siyaları haqqında konsepsiyanı əhəmiyyətli dərəcədə işlə
yib tamamlamış və zənginləşdirmişdir.
Müəllif kitabxanaların sosial funksiyalarının keyfiy
yətcə yeni sistemini əsaslandırır. Buraya elm, informa
siya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə funksiyaları daxildir.
İctimai inkişafın qanunauyğunluqlarını nəzərə almaqla
kitabxanaların sosial funksiyalarının bu xüsusiyyətlərini
yaradıcı şəkildə işləyən A.Xələfov kitabxanaşünaslıq nə
zəriyyəsinə mühüm töhfə vermişdir.
Dərslikdəki müasir cəmiyyətdə kitabxana sistem
lərinin tipoloji bölgülərinə həsr olunmuş fəsil üzərində də
ayrıca dayanmağa dəyər. Burada müəllif tipik və özünə
məxsus əlamətlərin aşkara çıxarılması əsasında kitab
xanaların təsnifləşdirilməsini verir və bu zaman onların
tipoloji əhəmiyyətindən asılı olaraq vəzifələrini, funksi
yalarını. əlaqələrini, oxuculara xidmətin təşkili səviyyə
lərini uzlaşdırır.
Kitabın kitabxaııaçılıq peşəsinin problemlərini işıq
landıran son fəsli də maraqla oxunur. Bu fəsildə kitab
xana işçisinin nümunəvi modeli yaradılmış, bugünkü
kitabxanaçıya aid olan biliklər kompleksi və tələbatlar
sistemi müəyyənləşdirilmişdir. Bütün bunlar elmi-texniki
tərəqqi, sosial-iqtisadi inkişaf və cəmiyyətin informasiya-
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Iaşdırılması şəraitində kitabxanaların fəaliyyətinin səmərələşdirilməsi zəruriliyi ilə şərtləndirilir.
Abuzər Xələfovun kitabxanaşünaslıq, kitabxana
işinin tarixi və nəzəriyyəsi sahəsində çoxcəhətli elmitədqiqatçılıq fəaliyyətini yığcam şəkildə bu cür ümumi
ləşdirmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, indiyə qədər
onun qələmindən kitabşünaslığın və kitabxanaşünaslığın
ən müxtəlif problemlərinə dair 254 elmi əsər, o cümlə
dən, monoqrafiya, kitab, dərslik, dərs vəsaiti və məqalə
lər çıxmışdır. Onun bu əsərləri XX əsrin ikinci yarısında
kitabxana işçiləri nəsillərini tərbiyə edib yetişdirmişdir.
Professor Abuzər Xələfovun elmi əsərlərindən belə
bir fikir qızıl xətlə keçir: «Hər hansı bir ölkənin, hər
hansı bir xalqın tarixi inkişafında mühüm rol kitabxa
nalara məxsusdur. Kitabxana bütün dövrlərdə tərəqqiyə
can atır, öz mahiyyətinə görə cəmiyyətin inkişafında əsas
amil və mənbə kimi çıxış edir. Yalnız intellektuallığı və
vətənpərvərliyi çatışmayan adamlar kitabxana işinin əhə
miyyətini qiymətləndirməyə bilərlər».

Abuzər Xələfovun elmi məktəbi
Elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması sahəsində
professor Abuzər Xələfovun xidmətləri əvəzsizdir.
Bu gün Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi və nə
zəri problemləri üzrə bütöv bir elmi məktəb formalaşaraq
uğurla fəaliyyət göstərir ki, onun da bünövrəsini A.Xəiəfov qoymuşdur. Bu məktəb ayrı-ayrı tarixi mərhələlərdə
Azərbaycanda kütləvi, elmi, texniki, partiya, həmkarlar
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ittifaqı, uşaq, məktəb, tibb, kənd təsərrüfatı kitabxana
larının tarixinə, kitabxana işinin nəzəriyyə və təcrübəsinə
həsr olunmuş sanballı elmi-tədqiqatları ilə tanınır. Res
publikamızda kitabxana işinin aparıcı tarixçi və nəzəriy
yəçiləri, dosentlər, elmlər namizədləri T.Quliyev, E.Bədəlov, M.Həsənov, A.Abbasova, X.Ismayılov, A.Əliyev,
Z.Baxşəliyev, E.Əhmədov, M.Məmmədov, Ş.Islamova,
K.Aslan, K.Tahirov, P.Kazımi və başqaları məhz bu elmi
məktəbin yetişdirmələridir.
A.Xələfovun rəhbərliyi ilə son illərdə 20 aspirant və
tədqiqatçı namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
90-cı illərdə A.Xələfovun rəhbərliyi ilə «1923-1988-ci
illərdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində kitabxana
işinin inkişafı» mövzusunda maraqlı dissertasiya işi
(müəllif Ə.Nəcəfov) hazırlanmışdır ki, bu tədqiqatda
Muxtar Vilayətin mədəni həyat tərzinin və əhaliyə kitab
xana xidmətinin guya aşağı səviyyədə olması haqqında
erməni separatçılarının Azərbaycanın ünvanına yağdır
dıqları yalan iftiralar əsaslı dəlillərlə rədd edilir. Çoxsaylı
arxiv sənədləri və rəsmi statistika əsasında əsərdə əsl
mənzərə yaradılır. Bu isə vilayətin kitabxana şəbəkəsinin
inkişafına, burada məskunlaşmış erməni əhalisinin kitab
xana kitabı və kitabxana xidmətinin müxtəlif formaları
ilə təmin olunmasına Azərbaycanda xüsusi qayğı gös
tərildiyini, habelə vilayətdə kitabxana işi üzrə əsas
göstəricilərin bütövlükdə istər Azərbaycan, istərsə də
Ermənistan respublikaları üzrə müvafiq göstəricilərdən
yüksək olduğunu sübuta yetirir.
1970-80-ci illərdə A.Xələfov təkcə Bakıda deyil,
həmçinin Sovetlər Birliyinin Moskva, Sankt-Peterburq,
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Tbilisi. Daşkənd, Kiyev, Samara və başqa şəhərlərində
mədəniyyət, kitabxanaçılıq və kitabçılıq işinin tarixi və
nəzəriyyəsi üzrə yerinə yetirilmiş bir sıra namizədlik və
doktorluq dissertasiyalarının rəsmi opponenti kimi çıxış
etmiş, bir neçə doktorantm məsləhətçisi olmuşdur.
A.Xələfov 1970-80-ci illərdə Moskva şəhərində fəa
liyyət göstərən kitabxanaşünaslıq, biblioqrafıyaşünaslıq
və kitabşünaslıq sahələrində doktorluq dissertasiyalarının
müdafiəsi üzrə Sovet İttifaqında yeganə İxtisaslaşdırılmış
Şuranın üzvü seçilmişdir. O, eyni zamanda 80-ci illərdə
ölkənin görkəmli kitabxanaşünas alimi, əməkdar elm
xadimi, pedaqoji elmlər doktoru, professor K.İ.Abramovun yazdığı SSRI-də kitabxana işinin tarixinə dair ən
sanballı monoqrafiyanın rəsmi rəyçisi olmuşdur.
Professor A.Xələfov respublikamızda təkcə kitabxa
naşünas alim, kitabxanaşünaslıq elmi məktəbinin nəzə
riyyəçisi və yaradıcısı kimi tanınmır, eyni zamanda, mə
dəniyyət tarixi problemləri də onun elmi maraq və təd
qiqatçılıq dairəsinə daxildir. Təsadüfi deyil ki, o, Azər
baycanda mədəniyyət tarixi və mədəni quruculuq məsələ
lərinə həsr olunmuş xeyli namizədlik və doktorluq disser
tasiyasının opponenti kimi də fəaliyyət göstərmişdir.
A.Xələfov uzun illərdir ki, «Bakı Universitetinin Xə
bərləri» elmi məcmuəsinin redaksiya heyətinin üzvüdür.
Professor A.Xələfov 1970-1980-ci illərdə BDU Elmi
Xəbərlərinin «Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya» seriyasının yaradıcısı və əvəzsiz redaktoru olmuşdur. Oz
məzmununa və mahiyyətinə görə ümumittifaq əhəmiy
yətli nəzəri mətbu orqan olan bu seriyanın səhifələrində
Sovet İttifaqının bir çox tanınmış kitabxana işi mütəxəs• •
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sislərinin elmi axtarışlarının nəticələri dərc edilirdi.
Mövcud olduğu 10 il ərzində elmi əsərlərdə kitabxanaşünaslığın, biblioqrafiyaşünaslığın, kitabşünaslığm və
informatikanın tarixinə və nəzəri problemlərinə dair 200-ə
yaxın elmi məqalə işıq üzü görmüşdür.
1980-ci ildən seriya kitabxana işinin tarixinin və nə
zəriyyəsinin ən aktual problemlərinə həsr olunmuş möv
zu məcmuələri şəklində davam etdirilmişdir ki, onlar da
A.Xələfovun redaktorluğu ilə çıxmışdır. Həmin məcmuə
lərdən bəzilərinin adlarını qeyd etmək yerinə düşər:
«Azərbaycanda kitabxana işinin mərkəzləşdirilməsi mə
sələləri», «Elmi işçilərə kitabxana-biblioqrafiya xidməti
nin təşkili», «Azərbaycanda kitabxanaçı kadrların hazır
lanması», «Azərbaycanda kənd əhalisinə kitabxana xid
mətinin təşkili», «Müasir mərhələdə Azərbaycanda kitab
xana işi məsələləri» və s.
Professor A.Xələfovun yaratdığı elmi məktəb ha
zırda 1963-cü ildən bəri onun başçılıq etdiyi kitabxanaşünaslıq kafedrasının əsas elmi istiqamətini müəyyən
ləşdirir. Ölkəmizdə bu kafedranın kitabxanaşünaslığın
elmi mərkəzinə çevrilməsi də məhz bununla izah olunur.
50 il ərzində kitabxanaşünaslıq kafedrası kitabxana
işinin tarixi, nəzəriyyəsi və metodikasının aktual məsə
lələrinə dair iri həcmli işlər yerinə yetirmişdir ki, bunlar
da Azərbaycanda yeni ictimai-siyasi vəziyyət işığında,
suveren və azad dövlət quruculuğu şəraitində kitabxana
işi problemlərinin müasir baxımdan çözülməsi, cəmiyyə
tin sosial, iqtisadi və mənəvi həyatının ümumi sistemində
kitabxana-informasiya proseslərinin yüksək peşəkarlıqla
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ümumiləşdirilməsi, dərindən və hərtərəfli şəkildə araşdı
rılması səviyyəsi ilə seçilir.
Kitabxanaşünaslıq kafedrasının elmi seminarları hə
mişə yüksək elmi səviyyədə keçirilir ki, burada da
kitabxana işi nəzəriyyə və təcrübəsinin ən ağrılı məsələ
ləri müzakirə olunur. Yalnız son illərdə keçirilən semi
narlarda bu mövzular dinlənilmiş və müzakirə edilmişdir:
«Bazar icıtisadiyyatı və kitabxanalar», «Müasir şəraitdə
əhaliyə kitabxana xidmətinin demokratikləşdirilməsi»,
«internet və kitabxanalar», «Kitabxana proseslərinin
kompüterləşdirilməsi problemləri» və s.
Kitabxanaşünaslıq kafedrasında müntəzəm olaraq
kitabxana işinin ən aktual məsələlərinə dair elmi kon
franslar və müşavirələr də keçirilir. Bu elmi yığıncaq
larda professor A.Xələfov dəfələrlə məruzə və məlumat
larla çıxış etmişdir.
Professor Abuzər Xələfov magistrlərin və bakalavr
ların elmi işlərinə də xüsusi diqqət yetirir. Bakalavrların
buraxılış işləri, magistrlərin dissertasiyaları, bir sözlə,
tələbələrin respublika və universitet miqyaslı elmi konfranslardakı məruzələri və çıxışları həmişə mütəxəssis
lərin yüksək qiymətini alır. A.Xələfovun rəhbərlik etdiyi
tələbələrin elmi məruzələri dəfələrlə diplomlara və fəxri
fərmanlara layiq görülmüşdür.
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Ali kitabxanaçıhq təhsilinin
nəzəriyyəçisi və təşkilatçısı
Professor Abuzər Xələfovun elmi-pedaqoji fəaliyyə
tində kitabxanaçı kadrların hazırlanmasının mühüm prob
lemlərinin tədqiqi böyük yer tutur ki, bu da Azərbaycan
Respublikasında ali kitabxanaçıhq təhsilinin müasir kon
sepsiyasının əsasını təşkil edir.
Kitabxana işinin tarixi və nəzəriyyəsi problemləri ilə
yanaşı, professor A.Xələfov 60 ildən artıqdır ki,
müntəzəm olaraq Azərbaycanda kitabxanaçıhq təhsilinin
nəzəri və metodoloji cəhətlərini işləyib hazırlayır. Onun
çoxsaylı monoqrafiya, məqalə, məruzə və çıxışlarında bu
məsələ ilə bağlı kitabxanaçılıq-biblioqrafıya təhsilinin
dərindən əsaslandırılmış konsepsiyası formalaşmışdır ki,
bu da respublikamızda kitabxana işinin nəzəriyyə və
təcrübəsinin müasir tələblərinə cavab verir.
Çoxillik pedaqoji fəaliyyəti, fakültə dekanı və kafed
ra müdiri kimi tədris prosesinə rəhbərlik işi A.Xələfovun
Azərbaycanda səriştəli tədris-tərbiyə işi təşkilatçısı ola
raq formalaşmasına imkan yaratmışdır. O, BDU-nun
kitabxanaçıhq fakültəsinin dekanı vəzifəsində işlədiyi
müddətaə elm və tədris sahəsində ciddi kəmiyyət və
keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermişdir. Həmin 25 il
ərzində fakültəyə tələbə qəbulunun sayı ildən-ilə artmış,
qiyabi və axşam şöbələri, rus bölməsi açılmışdır.
Məhz həmin dövrdə fakültənin nəzdində biblioqrafıyaşünaslıq, kitabxana fondu və kataloqların təşkili,
kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedraları, kitabxana işinin
təşkili və idarə edilməsi, kitabxana fondu və kataloqları,
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biblioqrafik informasiya-axtarış sistemləri tədris labora
toriyaları yenidən təşkil edilmişdir.
Fakültənin məzunları Sovetlər Birliyinin müxtəlif
şəhərlərində bu gün də uğurla fəaliyyət göstərirlər.
Professor A.Xələfov ali məktəbdə tədris prosesinin
mahir bilicisi kimi tanınır. Təsadüfi deyil ki, respublika
mızda, Bakı Dövlət Universitetində ali təhsilin yenidən
qurulması və optimallaşdırılması ilə bağlı bütün məsələ
lər məhz onun yaxından iştirakı sayəsində öz həllini
tapır.
Respublika Təhsil Şurasının, ali təhsil üzrə vahid şu
ranın rəyasət heyətinin üzvü, habelə Azərbaycan Respub
likası Təhsil Nazirliyinin kitabxanaçılıq-biblioqrafıya
təhsili üzrə vahid şurasının bölmə sədri olmaqla, pro
fessor A.Xələfov ölkəmizdə bütünlükdə ali təhsil sistemi
nin təkmilləşdirilməsi, Azərbaycan Respublikasının yeni
Təhsil Qanununun hazırlanması yönümlərində səmərəli
işlər görür.
Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq-biblioqrafıya təhsili
nin inkişafında və optimallaşdırılmasında onun xidmət
ləri əvəzsizdir.
Tələbələrin elmi dünyagörüşlərinin genişləndirilmə
si, peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsi, ixtisas təhsilinin
kütləvi, elmi və xüsusi kitabxanaların iş təcrübəsi ilə
qarşılıqlı əlaqəsi, kitabxana proseslərinə mexanikləşdirnıə və avtomatlaşdırma vasitələrinin tətbiq edilməsi kimi
mühüm məsələlərlə bağlı professor A.Xələfov bir sıra
təşəbbüslər irəli sürmüş və onların həyata keçirilməsi
üçün əməli fəallıq göstərmişdir.
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Yüksək ixtisaslı kitabxanaçı kadrlar hazırlanmasının
xarakteri və metodikası ilə əlaqədar A.Xələfovun ideya
və baxışlarının əməli təntənəsi hələ 1989-cu ildə onun
rəhbərliyi ilə Bakı Dövlət Universiteti kitabxanaçılıq
fakültəsinin fərdi tədris planının işlənib hazırlanması və
SSRİ Ali Təhsil Nazirliyi tərəfindən Sovet İttifaqının
kitabxanaçılıq fakültəsi olan bütün universitetləri üçün
nümunəvi plan kimi təsdiq edilməsi olmuşdur.
A.Xələfov 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyində ölkəmizdə ali kitabxanaçılıq-biblioqrafıya təhsili sahəsində dövlət standartlarının yaradıl
ması üzrə komissiyanın işinə rəhbərlik etmişdir.
Təcrübəli alimin «Kitabxanaçılıq informatikası»,
«Kitabxanaçılıq pedaqogikası», «Kitabxanaçılıq psixolo
giyası», «Kitabxana iqtisadiyyatı», «Kitabxanaçı peşəsi»
kimi kitabxanaşünaslıq sahələrinin formalaşmasına, həm
çinin, kitabxanaçı kadrların hazırlığının ixtisaslaşdırılmasına, geniş profilli kitabxana işçilərinin hazırlanma
sına dair ideya və təklifləri həmişə maraq doğurmuş,
tamamilə perspektiv xarakter daşımışdır.
Professor A.Xələfovun həmin ideya və təklifləri Bakı
Dövlət Universitetində yeni ali təhsil sisteminin - «baka
lavr» pilləsinin əsasını təşkil etmişdir. Alim eyni za
manda Bakı Dövlət Universitetində kitabxanaşünaslıq,
biblioqrafıyaşünaslıq və informatika üzrə magistr təhsi
linin təşkilatçısı, ali kitabxanaçılıq təhsilinin bu mərhələ
sində ixtisas fənlərinə dair tədris plan və proqramlarının
əsas müəllifidir. Kitabxanaçılıq fakültəsinin magistratu
rasında dissertasiya tədqiqatları mövzularının işlənilməsi
ilə bağlı prosesə də məhz o rəhbərlik etmişdir.
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Kitabxanaçı kadrlar hazırlığının tarixi, nəzəriyyəsi və
metodikasına dair professor A.Xələfovun çoxillik elmi
təşkilatçılıq fəaliyyətinin nəticəsi onun yazdığı «Azər
baycanda kitabxanaçılıq təhsilinin inkişafı», «Azər
baycanda ali kitabxanaçılıq təhsili» monoqrafiyalarında,
həmçinin, alimin redaktorluğu ilə buraxılmış «Azərbay
canda ali kitabxanaçı kadrların hazırlanması» məqalələr
toplusunda özünün geniş əksini tapmışdır. Həmin mo
noqrafiyalarda müəllif XX əsrin 20-ci illərindən əsrin
sonlarına qədərki dövrdə respublikamızda kitabxanaçılıq
təhsilinin meydana gəlməsinin və inkişafının mərhələlə
rini ümumiləşdirmiş, kitabxana işi mütəxəssisləri hazırlı
ğının mühüm forma və metodlarının xüsusiyyətlərini ver
mişdir.
Bu baxımdan 1998-ci ildə BDU-nun kitabxanaçılıq
fakültəsinin 50 illiyi münasibəti ilə professor A.Xələfo
vun nəşr etdirdiyi «Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təh
sili (1947-1997)» kitabı mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Burada kitabxanaçılıq fakültəsinin yarıməsrlik tarixi
ərzində Azərbaycanda ali kitabxanaçılıq təhsilinin inkişaf
meylləri araşdırılır. Müəllif müxtəlif inkişaf mərhələlə
rində fakültənin tədris planlarının təhlilinə, kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq, kitabxana fondu və
kataloqların təşkili, kitabşünaslıq kafedralarının fəaliyyət
xüsusiyyətlərinə xüsusi diqqət yetirir. Fakültənin elmitədqiqat işinin mühüm istiqamətlərinin təsviri, özlərini ali
kitabxanaçılıq təhsilinin yaranmasına və inkişafına həsr
etmiş şəxslərin həyat və fəaliyyəti də əsərdə geniş işıq
landırılır. Monoqrafiyada müasir şəraitdə Azərbaycanda
ali kitabxanaçılıq təhsilinin, kitabxanaçı kadrların ixtisas
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artırma sisteminin yeniləşməsinin strateji istiqamətləri
müəyyən olunmuşdur.
Professor A.Xələfovun pedaqoji fəaliyyəti də çox
barlı-bəhərlidir. O. demək olar ki, yarıməsrlik pedaqoji
fəaliyyəti dövründə kitabxanaşünaslığa dair bütün fənləri
tədris etmişdir. Son onilliklər ərzində isə Abuzər müəllim
bakalavrlar üçün «Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi»,
«Ümumi kitabxanaşünaslıq» və başqa ixtisas kursları
üzrə, həmçinin magistratura tələbələri üçün «Kitabxanaşünaslığm müasir problemləri», «Kitabxanaşünaslığın ta
rixi və metodologiyası» fənləri üzrə mühazirələr oxuyur.
Alim eyni zamanda, həm ayrı-ayrı kitabxanalarda,
həm də fasiləsiz fəaliyyət göstərən mədəniyyət işçilərinin
ixtisasartırma kurslarında kitabxana işçiləri qarşısında
mühazirələr oxumağa da vaxt tapır.
Professor A.A.Xələfov kitabxanaçılıq fakültəsində
mühüm kitabxanaşünaslıq və biblioqrafıyaşünaslıq fənlə
ri silsiləsi üzrə, demək olar ki, bütün dərsliklərin, tədris
və metodik vəsaitlərin və proqramların müəllifi, həmmüəllifı, redaktoru, yaxud tərcüməçisi olmuşdur.
1999-2000-ci tədris ilində professor A.Xələfovun
rəhbərliyi ilə yeni tarixi şəraitdə Azərbaycanda ali kitabxanaçıiıq təhsilinin müasir konsepsiyası əsasında kitabxanaşünaslıq fənləri silsiləsi proqramlarının yeniləşdirilməsi üzrə xeyli işlər görülmüşdür.
1999-cu ildə professor A.Xələfov kitabxanaçılıq fa
kültəsi nəzdində «Kitabxana proseslərinin kompüterləşdirilməsi» elmi-tədqiqat laboratoriyasının yaradılması
təşəbbüsünü irəli sürmüş və bu yeni laboratoriyaya
rəhbərliyi öz üzərinə götürmüşdür. Məhz onun başçılığı
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ilə Azərbaycan ali məktəb kitabxanaları texnologiyasının
kompiiterləşdirilməsi, informasiya ehtiyatlarının inteqra
siyası və əlverişliliyi problemlərinin həlli üzrə laborato
riyanın əsas nəzəri və tətbiqi fəaliyyət istiqamətləri
müəyyənləşdirilmişdir. İlkin mərhələdə bu işin təcrübi
nəticəsi Bakı Dövlət Universiteti elmi kitabxanasındakı
Azərbaycan nəşrlərinin kataloq kartoçkalarının maşınla
oxunan şəkildə retrospektiv konversiyasının yaradılması
olmuşdur. Hazırda burada kitabdakı xarici nəşrlərin elek
tron kataloqunun optimal texnologiyasının seçilməsi,
respublika ali məktəb kitabxanalarının ümumi elektron
kataloqunun yaradılması istiqamətində iş aparılır. Proses
tamamlanarkən UNIMARC biblioqrafik qeydlərin bey
nəlxalq formatı Azərbaycan dilinə tərcümə edilir.
Gələcəkdə Azərbaycan ali məktəb kitabxanalarının
qlobal şəbəkələrdə vahid idarəetmə çıxışına malik korpo
rativ kompüter şəbəkəsinin yaradılması və respub
likamızın əksər ali məktəb kitabxanalarının istifadəçi
kimi bu şəbəkəyə qoşulması da nəzərdə tutulmuşdur.
Abuzər Xələfovuıı ictimai fəaliyyəti
Professor A.A.Xələfov özünün çoxcəhətli elmi və
pedaqoji fəaliyyətini fəal ictimai işlərlə sıx şəkildə bağ
layır.
O, 1960-1984-cü illərdə Azərbaycan Mədəniyyət
Nazirliyi yanında Idarələrarası Kitabxana Şurasına başçı
lıq etmiş, 1976-1989-cu illərdə isə Respublika Mədəniyyət Nazirliyi yanında Dövlət Idarələrarası Kitabxana
Komissiyasının üzvü seçilmişdir.
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Professor A.Xələfovun ictimai fəaliyyətinin ən mü
hüm istiqamətlərindən biri Kitabxana Şurasının keçirdiyi
çoxsaylı konfrans, müşavirə, seminar, dəyirmi masa və
disputlarda fəal iştirak etməsi, həmçinin, kitabxana işinin
və kitabxaııaçılıq təhsilinin aktual problemləri ilə bağlı
radio və televiziyada müntəzəm çıxışlar etməsi ilə bağ
lıdır.
1960-1980-ci illərdə A.Xələfovun rəhbərlik etdiyi iki
şura - Kitabxana Şurası və Respublika Təhsil Nazirliyi
nəzdində kitabxanaçılıq-biblioqrafıya təhsili üzrə elmimetodik şura çərçivəsində respublikamızda bütövlükdə
əhaliyə kitabxana xidməti sisteminin və kitabxanaçı
kadrlar hazırlığının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətin
də çox vacib tədbirlər həyata keçirilmişdir. O, bu ictimai
işləri yerinə yetirərkən Azərbaycanın mədəni həyatındakı
mühüm proseslərə səmərəli təsir göstərən sistem yarat
mağa nail olmuşdur. Məhz bunun nəticəsində Azərbay
canda əhaliyə kitabxana xidmətinin optimallaşdırılmasına, elmi işçilərin və mütəxəssislərin informasiya təmi
natına, akademiya kitabxanalarının mərkəzləşdirilməsinə,
ali kitabxanaçılıq təhsili sisteminin təkmilləşdirilməsinə
yönəlmiş bir sıra ümumittifaq və respublika əhəmiyyətli
elmi konfranslar, müşavirələr, seminarlar keçirilmişdir.
A.Xələfov 1970-80-ci illərdə Bakı şəhəri Yasamal
rayon Xalq Deputatları icraiyyə Sovetinin deputatı kimi
mədəniyyət komissiyasına rəhbərlik edərkən şəhərdə
mədəni-maarif işinin canlandırılınası istiqamətində əhə
miyyətli işlər görmüşdür. Bu işlər, hər şeydən əvvəl,
klubların və kitabxanaların maddi-texniki bazalarının
möhkəmləndirilməsində, onların ixtisaslı kadrlarla təmin
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edilməsində və fəaliyyət məzmununun yaxşılaşdırıl
masında özünü büruzə verirdi.
Professor A.Xələfov 50 ildən artıqdır ki, kitabxana
işi problemlərinə dair beynəlxalq miqyasda keçirilən bir
sıra simpoziumlarda, konqreslərdə və müşavirələrdə
Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil edir. O, Moskva, SanktPeterburq, Kiyev, Tbilisi, Daşkənd, İstanbul, Tehran,
Təbriz şəhərlərinin mötəbər kürsülərindən Azərbaycanın
müasir elmi, mədəni və kitabxanaçılıq həyatının aktual
istiqamətləri, onun dünya informasiya məkanına daxil
olması imkanları və səmərəli yolları ilə bağlı özünün ide
ya və baxışlarını səsləndirmişdir.
1999-cu ildə professor A.Xələfovun təşəbbüsü ilə
Azərbaycanda Respublika kitabxanaçılarinin ilk peşəkar
ittifaqı - Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyəti yaradılır.
Respublikanın kitabxana ictimaiyyəti yeni təsis edilmiş
Cəmiyyətin prezidenti vəzifəsinə məhz A.Xələfovu seçir.
Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyətinin başçısı və
görkəmli mütəxəssis kimi professor A.Xələfovun xarici
ölkələrdəki kitabxanaçılıq təşkilatlarının nümayəndələri
ilə görüşlər keçirməsi, kitabxana işinin inkişafının aktual
problemlərinə dair respublikamızda təşkil olunan bey
nəlxalq forumlarda iştirak etməsi beynəlxalq kitabxana
ictimaiyyətində müstəqil Azərbaycanın kitabxana siyasəti
sahəsində yeni imicini formalaşdırmağa, həmçinin, onla
ra Azərbaycanın kitabçılıq və kitabxana işinin tarixi
ənənələri haqqında daha geniş informasiya verməyə, bu
istiqamətlərdə əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə kömək
göstərmişdir. Əlbəttə, bütün bu əlaqələr eyni zamanda
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü haqqında, er
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məni işğalının ölkəmizin mədəni həyatına, kitabxana işi
nə vurduğu dəhşətli ziyan haqqında əsl həqiqətləri xarici
ölkə nümayəndələrinə çatdırmağa imkan vermişdir.
1970-ci illərdən professor A.Xələfov respublika
mızda çıxan «Mədəni-maarif işi», «Kitablar aləmində»
kimi dövri mətbuat orqanlarının redaksiya heyətlərinin
üzvü olmuş, respublikamızda kitabxana işinin vəziyyəti
və inkişafı ilə bağlı mühüm problemlərə dair elmi və
elmi-kütləvi məqalələrin həmin jurnallarda işıq üzü
görməsinə yardım göstərmişdir.
Professor A.Xələfov eyni zamanda Azərbaycan
Sovet Ensiklopediyasının elmi məsləhətçisi olmuşdur.
1975-ci ildən başlayaraq, A.Xələfov Respublika Kitabsevərlər Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin üzvü və «Kitab»
xalq universitetinin rektoru kimi Azərbaycanda kitabçılıq
və kitabxana işinin tarixi, nəzəriyyəsi və təcrübəsinə dair
elmi biliklərin təbliğində mühüm xidmət göstərmişdir.
Professor A.Xələfov 1967-ci ildən Bakı Dövlət
Universiteti Böyük Elmi Şurasının və tarix fakültəsi ya
nında namizədlik və doktorluq dissertasiyalarının müda
fiəsi üzrə ixtisaslaşdırılmış şuranın üzvüdür.
Hazırda o, BDU-nun redaksiya-nəşriyyat şurasının
rəhbəri kimi bu ali təhsil ocağının elmi və tədris prose
sinin kitabşünaslıq və informasiya təminatı sahəsində
işlərinin qaydaya salınması üçün çox böyük təşkilatçılıq
işi aparır.
Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin və suveren
liyinin möhkəmləndirilməsi şəraitində kitabxana işinin
inkişafının hüquqi bazasının yaradılması sahəsində pro
fessor Abuzər Xələfovun ictimai fəaliyyətini və xidmə
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tini xüsusi vurğulamaq lazım gəlir. Bu baxımdan Azər
baycanın kitabxana işi tarixində ilk dəfə olaraq meydana
çıxmış «Kitabxana işi haqqında» Azərbaycan Respubli
kasının Qanunu daha mühüm əhəmiyyətə malikdir.
A.A.Xələfov «Kitabxana işi haqqında» Qanunu ha
zırlayan işçi qrupunun rəhbəri kimi müasir şəraitdə
Azərbaycan xalqının milli və mənəvi həyatında baş verən
mütərəqqi dəyişikliklərin nəzərə alınması şərti ilə respub
likada kitabxana işinin kökündən yeniləşdirilməsinin
hüquqi əsaslarının işlənilməsi üçün çox böyük elmi
təşkilatçılıq işi həyata keçirmişdir.
«Kitabxana işi haqqında» Qanun Azərbaycan Res
publikasında kitabxana işi sahəsində dövlət siyasətinin
hüquqi normalarını, kitabxana işinin müntəzəm inkişafı
nın elmi, maddi-texniki, kadr və təşkilati təminatını
özündə cəmləşdirir. Qanunda Azərbaycanın vahid kitab
xana sisteminin təşkilati quruluşu, kitabxanaların kitabla
təchizatı onların fondlarının yeniləşməsi və mühafizəsi
sistemləri, oxuculara xidmətin təşkilinin və kitabxana işi
nin idarə olunmasının demokratik prinsipləri, kitabxa
naların və kitabxana işçilərinin statusu, onların əməyinin
qiymətləndirilməsi, ictimai kitabxana birliklərinin hüquq
və vəzifələri, kitabxanaların beynəlxalq əməkdaşlığı
haqqında əsasnamələr özünün hüquqi təsdiqini tapmışdır.
«Kitabxana işi haqqında» Qanun hazırlanarkən pro
fessor Abuzər Xələfov xarici ölkələrdə kitabxana işi
sahəsində mövcud olan qanunvericilik təcrübəsinin də
rindən öyrənilməsinə və ümumiləşdirilməsinə, Azərbay
canda kitabxana işinin strateji inkişafının əsas istiqamət
lərini təmin edən prinsipcə yeni hüquqi normaların
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hazırlanmasına, onların həyata keçirilməsi mexanizminin
işlənilməsiııə xüsusi diqqət yetirmiş, nəticə baxımından
çox yüksək səviyyəli dövlət sənədinin meydana çıx
masında mühüm xidmət göstərmişdir.
Professor Abuzər Xələfovun çoxcəhətli elmi, peda
qoji və ictimai fəaliyyəti təkcə Azərbaycanda deyil, ölkə
mizin sərhədlərindən uzaqlarda da ona elm, mədəniyyət
və əlbəttə ki, kitabxana ictimaiyyətinin böyük nüfuzunu
və hörmətini qazandırmışdır.
Azərbaycanda kitabxanaçılıq elminin və kitabxana
işinin inkişafında səmərəli xidmətlərinə görə Abuzər
Xələfov 2000-ci ildə BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının müxbir üzvü, az sonra isə
həqiqi üzvü - akademiki seçilmişdir. Qeyd etmək lazım
dır ki, dünyanın bir sıra dövlətlərinin başçıları və səlahiy
yətli şəxsləri, bir çox Nobel mükafatı laureatları, gör
kəmli alimlər, elm və mədəniyyət xadimləri beynəlxalq
miqyaslı həmin qurumun üzvüdür.
Professor Abuzər Xələfovun Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının həqiqi üzvü seçilməsi, söz
süz ki, dünya kitabxana-informasiya məkanında Azər
baycanın inteqrasiyası prosesinin dərinləşməsinə mühüm
təsir göstərəcəkdir.
Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın görkəmli elm və
mədəniyyət xadimlərinin məqalələrində və çıxışlarında
milli elmimizin və mədəniyyətimizin inkişafında, kadr ha
zırlığında A.Xələfovun xidməti yüksək qiymətləndirilir.
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri, Respublika
Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya institutunun direk
toru, akademik Budaq Budaqov professor Abuzər Xələ123
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fovu ölkəmizdə kitabxana-biblioqrafiya işinin cəfakeşi
adlandırır.
Akademik Fuad Qasımzadənin fikrincə, A.Xələfov
bir şəxsiyyət kimi özündə alimə, pedaqoqa, tərbiyəçiyə,
gözəl insana, sədaqətli və qayğıkeş dosta məxsus ən gö
zəl keyfiyyətləri birləşdirir. O, həqiqi vətəndaş, öz xalqı
nın vətənpərvəridir.
Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü, millət vəkili, ta
nınmış dilçi-alim, BDU-nun dilçilik kafedrasının müdiri,
professor Nizami Cəfərov qeyd edir ki, professor Abuzər
Xələfov universitetdə və respublikada təkcə kitabxanaşünas-alim kimi deyil, həm də yüksək səviyyəli şəxsiyyət
və ictimai elmləri dərindən bilən ictimai xadim kimi
tanınır. O, universitetin və bütövlükdə respublikamızın
elmi, mədəni və ictimai həyatında böyük rol oynayır.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir
üzvü, əməkdar elm xadimi Vasif Babazadə professor
Abuzər Xələfovun universitet daxilində gördüyü səmərəli
işləri yüksək qiymətləndirərək qeyd edir ki, Abuzər
müəllimdən ötrü Bakı Universiteti doğma evdən irəlidir.
O, universitetin bütün uğurlarına və nailiyyətlərinə ürək
dən sevinir. Abuzər Xələfov universitetin əsas sütun
larından biridir.
Tanınmış dövlət xadimi Hidayət Orucov professor
Abuzər Xələfovun həyatını Azərbaycanın məşhur şəxsiy
yətlərindən olan Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin və
Mirzə Ələkbər Sabirin maarifçilik fəaliyyətləri ilə müqa
yisə edir. Onun fikrincə, A.Xələfovla hər görüş insanı
mənən saflaşdırır, onu işığa, nura qərq edir. O qeyd edir
ki, özünün ağsaqqallarını, müəllimlərini həmişə minnət
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darlıqla yada salması A.Xələfovun ən gözəl insani
keyfıyyətlərindəndir.
Professor A.Xələfovun elmi, pedaqoji və sırf insani
keyfiyyətləri haqqında görkəmli elm və mədəniyyət
xadimlərinin bu cür fikirlərinin sayını istənilən sayda
artırmaq mümkündür.
30 professor, elmlər doktoru, dosent, elmlər namizə
di və baş müəllimin çalışdığı, onlarla aspirant və disser
tantın təhsil aldığı Kitabxanaçılıq fakültəsində A.Xələfov
ali kitabxanaşünaslıq təhsilinin təşkilatçılarından biri
kimi çox yüksək nüfuz və dərin hörmət qazanmışdır.
Professor Abuzər Xələfovun başçılıq etdiyi kitabxanaşünaslıq kafedrası son qırx ildə Azərbaycanda kitabxanaşünaslığın elmi mərkəzinə çevrilmişdir. Kafedranın
nüfuzlu elmi-pedaqoji kollektivi həm əməkdaşlarının
sayma, həm də təhsil dərəcəsinə görə SSRİ dövründə ali
məktəblərdə formalaşmış məşhur kitabxanaşünaslıq
məktəblərini gözə çarpacaq səviyyədə ötüb keçirdi və bu
gün də onları qabaqlamaqda davam edir.
A.Xələfov özünün tələbələri və yetirmələri olan
kitabxana işçiləri arasında böyük sevgi və hörmətə ma
likdir. Öz müəllimlərinə sonsuz ehtiram bəsləyən həmin
insanlar bu gün Azərbaycanın, demək olar ki, bütün
kitabxanalarında səmərəli fəaliyyət göstərir, respubli
kamızın böyük kitabxanalarına və müxtəlif bölgələrdəki
kitabxana sistemlərinə uğurla rəhbərlik edirlər. Onlardan
bir çoxu isə dövlət qurumlarında, ictimai təşkilatlarda,
kütləvi informasiya vasitələrində bacarıqla işləyirlər.
Respublikamızın kitabxana ictimaiyyəti Abuzər Xələfovu haqlı olaraq Azərbaycanda kitabxanaçılıq elminin
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banisi, kitabxanaşiınaslığın klassiki sayırlar. Bu, doğ
rudan da, belədir. Azərbaycanın çoxəsrlik kitabxana işi
tarixində artıq ayrıca «Abuzər Xələfov mərhələsi» vardır.
Bu isə XX əsrin ikinci yarısına düşür. Sevindirici haldır
ki, həmin mərhələ XXI əsrdə də davam etməkdədir.
Abuzər Xələfovun Azərbaycanda cəmiyyət, elm və
mədəniyyət qarşısındakı xidmətləri özünün yüksək
qiymətini almışdır.
1946-cı ildə - cəmi 15 yaşı olarkən Abuzər Xələfov
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə «19411945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əmə
yinə görə» medalına layiq görülmüşdür.
Sonrakı illərdə o, dövlət və ictimai təşkilatlar tərə
findən bir çox medallarla, fəxri fərmanlarla, döş nişanları
ilə təltif edilmişdir. Onların arasında SSRİ Mədəniyyət
Nazirliyinin N.K.Krupskaya adma medalı, «SSRİ ali məktəb əlaçısı» nişanı, «Bilik» Cəmiyyəti Həmkarlar ittifaqı
təşkilatının fəxri fərmanları və digərləri xüsusi yer tutur.
A.Xələfov 1969-cu ildə Azərbaycan Respublikasının
«Əməkdar mədəniyyət işçisi» fəxri adına layiq görül
müşdür.
2000-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyevin fərmanı ilə Abuzər Ah oğlu Xələfov
elm və təhsilin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə öl
kəmizin yüksək mükafatı - «Şöhrət» ordeni ilə təltif olun
muşdur. 2001-ci ildə professor A.A.Xələfova “Əməkdar
elm xadimi” fəxri adı verilmişdir.
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Universitetimizin fəxri
2001 -2011 -ci illər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ya
nında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının
akademiki, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xa
dimi, «Şöhrət» ordenli, tarix elmləri doktoru, professor,
BDU-nun kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri Abuzər
Alı oğlu Xələfovun elmi fəaliyyətinin zirvəsi sayıla bilər.
Bu illər ərzində onun yaratdığı əsərlər, apardığı təd
qiqatlar öz məzmunu, elmi əhəmiyyəti baxımdan əvvəllər
yazdığı çoxsaylı əsərlərinin məntiqi davamı olmaqla
yanaşı, müəllifin elmi təfəkkürünün, zəhmətsevərliyinin
və öz peşəsinə vurğunluğunun daha yüksək zirvələrə çat
dığından xəbər verir.
Professor Abuzər Xələfovun 2001-2011-ci illərdəki
elmi fəaliyyəti çox geniş və əhəmiyyətlidir. Professorun
XXI əsrin ilk illərindəki zəngin yaradıcılıq yolu, elmi
ictimaiyyətin dərin rəğbətini qazanan, görkəmli ziyalı
alim, müəllim, fədakar elm, mədəniyyət və təhsil xadimi
nin keçdiyi şərəfli bir yoldur.
Amerika Bioqrafiya institutunun direktoru Y.M.Evansın imzası ilə BDU-nun professoru Abuzər Xələfovun
ünvanına xoş məramlı məktub gəlmişdir.
Məktubda deyilir: «Azərbaycan kitabxanaçılıq elmi
nin banisi, milli kitabxanaların tarixinin görkəmli tədqi
qatçısı, Bakı Dövlət Universiteti kitabxanaşünaslıq ka
fedrasının müdiri, kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi
nin yaradıcısı, BMT yanında Beynəlxalq İnformasiyalaşdırma Akademiyasının akademiki, əməkdar elm xadimi.
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tarix elmləri doktoru, professor Abuzər Xələfov Amerika
Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən «İlin adamı - 2004» seçil
mişdir». Y.M.Evansın təbrik məktubunda bildirilir ki, bu
titul görkəmli şəxslərin cəmiyyətin quruculuq və inki
şafındakı xidmətlərinə görə təltif edildikləri nadir
nominasiyadır.
XXI əsrin ilk illərində Abuzər Xələfovun elmi-tədqi
qat fəaliyyətində kitabxanaşünaslıq nəzəriyyəsinin tarixi
və müasir problemlərinin işlənməsi xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir.
Bu baxımdan onun 2001-2004-ci illərdə nəşr etdir
diyi 2 cildlik «Kitabxanaşüııaslığa giriş» monoqrafiyası
Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq fikrinin inkişafında yeni
mərhələ sayıla bilər.
Azərbaycanın müstəqilliyi şəraitində kitabxanaşünaslıq nəzəriyyəsində ümumbəşəri və milli dəyərlərə,
eləcə də dünya kitabxanaşünaslıq nəzəriyyəsinin müasir
mütərəqqi ideyalarına əsaslanan bu əsər respublikamızda
kitabxanaçılıq-informasiya ixtisası üzrə ilk dərslikdir.
Burada kitabxanaşünaslığın nəzəri problemləri və meto
doloji əsasları, kitabxanaçılıq fəaliyyəti verilmişdir.
Dərsliyin birinci cildində «Kitabxanaşünaslığa giriş»
fənninin predmeti, bunun tərkib hissələri, cəmiyyətdə
kitabxanaçılıq fəaliyyətinin ictimai mahiyyəti, sosial
funksiyalarının ümumnəzəri problemləri sistemləşdiril
miş və ümumiləşdirilmiş bir elmi fənn kimi əks etdiril
mişdir.
Dərsliyin ən mühüm və önəmli xüsusiyyətlərindən
biri də odur ki, dünyada kitabxanaşünaslıq fənninin inki
şaf mərhələləri şərh edilmiş, Azərbaycanda orta əsrlərdən
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başlayaraq müasir dövrə qədər kitabxanaşünaslığın təşək
külü və inkişafının mühüm tarixi mərhələləri işıqlandırıl
mışdır.
Həmin kitab əhatə etdiyi problemlərə, mənbə və
sənəd bazasına, materialların həcminə və təhlil üsullarına
görə sanballı bir nəşrdir. Dərsliyin ən mühüm üstünlüklə
rindən biri də məzmunca cox mürəkkəb olan materiallarin dəqiq təşkili, sistemləşdirilməsi və ifadəsidir.
Yeni, XXI əsrin əvvəllərində Abuzər Xələfovun
xalqımızın mədəniyyət tarixinə verdiyi qiymətli töhfələ
rindən biri də onun 2004-cü ildə çap etdirdiyi «Azərbay
canda kitabxana işinin tarixi» adlı dərslik olmuşdur.
Həmin il bu dərsliyin ölkəmizdə kitabxana işi tarixinin
ən qədim dövrlərdən XX əsrə qədərki dövrünü əhatə
edən I hissəsi çap edilmişdir.
Bu əsaslı tədqiqatın ana xətti ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan xalqı hələ tarixin erkən çağlarından başla
yaraq təhsilə, elmə, kitab və kitabxanalara çox böyük
qiymət vermiş, milli sərvətimiz olan yazı abidələrinin
toplanıb saxlanılmasında, əsrdən-əsrə, nəsildən-nəslə çat
dırılmasında kitabxanalarımız əvəzsiz rol oynamışlar.
Müəllifin yazdığı kimi «Vətən tarixini öyrənmək, öz
soykökünə qayıtmaq, qan yaddaşını bərpa etmək hər bir
insanın şərəfli vəzifəsidir, vətəndaşlıq borcudur. Tarix
insanlara keçmişin ibrət dərsini anlamaqda, Vətən
qarşısındakı borcunu başa düşməkdə, Vətənə məhəbbəti,
torpaq sevgisi borcunu başa düşməkdə, torpaq sevgisi
yaratmaqda, əsrlərdən bəri yaranıb formalaşan milli
mənəvi sərvətlərə yiyələnməkdə güclü amildir».
>
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Professor A.A.Xələfovun xalqımızın kitab və kitab
xana tarixinə həsr etdiyi bu əsəri məhz həmin niyyətlərə
xidmət edən qiymətli tədqiqatdır.
2006-cı ildə professor A.Xələfovun Azərbaycan elmi
və mədəniyyətinə verdiyi qiymətli töhfələrdən biri də
onun «Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işi»
adlı monoqrafiyasıdır.
Professor A.A.Xələfov kitaba daxil etdiyi əlavələrdə
kitabxana işi ilə bağlı olan bir sıra mühüm sənədləri də
oxucuların diqqətinə çatdırmağı lazım bilmişdir. Burada
müasir dövrdə müxtəlif tipli və növlü kitabxanalarda
Heydər Əliyev irsinin səmərəli təbliği məqsədilə ümum
milli liderin həyat və fəaliyyətinin qısa tarixçəsi, təltif
ləri, əsərlərindən seçmələr, dünyanın görkəmli siyasətçi
lərinin, elm və mədəniyyət xadimlərinin onun haqqında
fikirləri verilmişdir.
2006-cı ildə professor A.Xələfov elm və təhsil
sahəsindəki əvəzsiz xidmətlərinə görə Heydər Əliyev
Fondunun təsis etdiyi «Mədəniyyətin dostları» təqaüdünə
layiq görülmüşdür. Həmin ildə Azərbayan Respublikası
Təhsil Nazirliyinin əmri ilə A.Xələfov «Qabaqcıl təhsil
işçisi» döş nişanı ilə təltif edilmişdir.
A.Xələfovun XXI əsrin ilk illərində yazdığı elmi
məqalələrdə ölkəmizin müstəqilliyi şəraitində cəmiy
yətdə kitabxana işinin sosial-siyasi, iqtisadi və tərbiyəvi
əhəmiyyəti, informasiya cəmiyyətinin formalaşmasında
kitabxanaların rolu və vəzifələri hərtərəfli işıqlandırıl
mışdır. Bu məqalələr müasir dövrdə kitabxana işinin
modernləşdirilməsi, informasiyalaşdırılması, ayrı-ayrı ki
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tabxana proseslərinin yeniləşməsi vəzifələri haqqında ge
niş təsəvvür yaradır.
Abuzər Xələfovun elmi məqalələri mücərrəd səviyyə
daşımayıb, əksər hallarda konkret obyekt, şəxs və ya
problem əsasında qurulmuş təhlil xarakteri daşıyır, ayrıayrı kitabxanaların fəaliyyətinə qiymət verir, onların
gələcək inkişaf perspektivlərinə dair qiymətli tövsiyələr
verir.
Bu məsələlərlə yanaşı, Abuzər Xələfovun ümummilli
lider Heydər Əliyevə həsr edilmiş məqalələrində bu
böyük şəxsiyyətin ölkədə kitabxana işinin inkişafındakı
rolu, müasir dövrdə ölkə kitabxanalarında Heydər
Əliyevin əsərlərinin təbliğinə xüsusi diqqət yetirilir.
Professor Abuzər Xələfovun «Azərbaycanda kitab
xana işinin tarixi» adlı dərsliyinin II hissəsi 2007-ci ildə
çapdan çıxmışdır.
«Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi» dərsliyinin II
hissəsi XX əsrin birinci yarısında respublikamızda
kitabxanaların yaranması, inkişafı və formalaşması məsə
lələrinin tədqiqinə və təhlilinə həsr olunmuşdur. Müəllif
müxtəlif tipli və növlü kitabxanaların inkişaf xüsusiy
yətlərini ölkənin ictimai-siyasi, elmi-mədəni və sosialiqtisadi həyatı ilə vəhdətdə şərh etmiş, kitab nəşri, mət
buat və mədəniyyətin digər sahələri ilə sıx əlaqələndir
mişdir.
Professor A.Xələfovun daha bir əsəri - «Azərbaycan
da kitabxana işinə dair Heydər Əliyev doktrinası uğurla
davam edir» 2009-cu ildə çapdan çıxmışdır. Kitabda
ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan Respub
likasına 34 illik rəhbərliyi dövründə Azərbaycan mədə
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niyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olan kitabxana quru
culuğu sahəsində misilsiz xidmətləri, həyata keçirdiyi
kitabxana siyasəti ümumiləşdirilmiş və bu siyasətin ulu
öndərin layiqli varisi İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilməsi işıqlandırılmışdır.
Görkəmli alimin «Bakı Dövlət Universitetinin Elmi
Kitabxanası 90 il elm və təhsilin xidmətində» adlı
monoqrafiyası Bakı Dövlət Universitetinin yaradılma
sının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş çox qiymətli
əsərdir. İlk dəfə nəşr olunan bu monoqrafiyada ayrıca bir
kitabxananın - Bakı Dövlət Universiteti Elmi Kitabxana
sının 90 illik tarixi əhatəli tədqiq edilmişdir.
Professor A.Xələfovun elmi rəhbərliyi ilə 2009-cu
ildə К.M.Tahirov «M.F.Axundov adma Azərbaycan Mil
li Kitabxanasının yaranması və inkişafı: 1923-1969-cu
illər» mövzusunda, 2010-cu ildə P.F.Kazımi «Səfəvilər
dövründə Azərbaycanda kitabxana işi» mövzusunda
dissertasiya işini müdafiə etmişdir.
2009-cu ildə professor Abuzər Xələfovun böyük xid
mətlərini nəzərə alan Azərbaycan KİVİHİ öz qərarı ilə
onu «Qızıl qələm» diplomuna layiq görmüşdür. Elə
həmin ildə Əməkdar elm xadimi, Bakı Dövlət Universi
tetinin professoru Abuzər Xələfov «İlin nüfuzlu ziyalısı»
Fəxri diplomuna layiq görülüb.
Abuzər Xələfovun «Azərbaycanda kitabxana işinin
tarixi» adlı dərsliyinin III hissəsi «Bakı Universiteti»
nəşriyyatında 2010-cu ildə çap olunmuşdur.
«Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi» dərsliyinin
III hissəsi XX əsrin ikinci yarısında və XXI əsrin əvvəl
lərində respublikamızda müxtəlif kitabxana şəbəkələrinin
%
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inkişafı və formalaşması məsələlərinin araşdırılmasına və
ümumiləşdirilməsinə həsr edilmişdir. Müəllif kitabxana
işinin tarixini Azərbaycan mədəniyyətinin tərkib hissəsi
kimi tədqiq etmiş, ölkəmizin mədəni inkişafında kitabxa
naların rolunu və vəzifələrini elmi şəkildə sistemləş
dirmişdir.
Dərslikdə XX əsrin 70-80-ci illərində respublikamız
da kitabxana işinin inkişafında Heydər Əliyev mərhələ
sinin hərtərəfli tədqiqinə və öyrənilməsinə xüsusi diqqət
yetirilmişdir.
Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, son illər ərzində də
kitabxanaşünaslıq və informasiya sahəsində respublika
mızda əldə edilmiş nailiyyətlər bu alimin adı ilə möhkəm
bağlıdır. Bu dövr ərzində də Abuzər Xələfov kitabxanaçı
və kitabxanaşünas alimlərin müəllimi olmuşdur. Bu
müəllimlik təkcə onun elmi-nəzəri və pedaqoji ustalığı
ilə məhdudlaşmır. Abuzər Xələfov həm də yüksək mənə
vi, əxlaqi keyfiyyətlərə malik insandır. Təsirə qapılma
maq, öz vicdanının səsinə qulaq asmaq Abuzər Xələfovun bir ziyalı və alim kimi əxlaqi keyfiyyətlərini xarak
terizə edir.
2010-cu ildə «Kitabxanaşünaslıq və informasiya»
adlı elmi-nəzəri və praktiki jurnal nəşr olunur. Təsisçisi
və baş redaktoru Abuzər Xələfov olan bu jurnal-kitabxanaşünaslığm, kitabxana işinin tarixi, nəzəriyyəsi və
təcrübi problemlərinə dair elmi məqalələri dərc edən
nüfuzlu elmi jurnallardan hesab edilir.
Ömrünün 60 ilini kitabxana işi tarixinin araşdırıl
masına, kitabxanaçılıq elminin formalaşdırılmasına, inki
şafına və təcrübədə tətbiq edilməsinə, yüksək ixtisaslı
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kadrların yetişdirilməsinə həsr etmiş alimi yaxın və uzaq
xarici dövlətlərdə də yaxşı tanıyırlar. 0 , kitabxana işinin
tarixinə və kitabxanaşünaslığm aktual məsələlərinə dair
çoxsaylı dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar və elmi məqalə
lərin müəllifidir.
2010cu ildə Amerika Bioqrafiya institutu Abuzər
Xələfovu «ilin adamı» elan etmiş və onu «Qızıl medal »la
mükafatlandırmışdır. «Şöhrət» ordenli professor Abuzər
Xələfovun belə nüfuzlu titula layiq görülməsi Azər
baycanda kitabxanaçılıq elminin dünyada tanınmasına
dəlalət edir.
2011ci ilin may ayında AMEA Mərkəzi Elmi
Kitabxanasında «Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafıyaşünaslıq və kitabşünaslıq üzrə elmi tədqiqat işlərinin ümumrespublika müsabiqəsi»nin yekunları ilə bağlı tədbir keçi
rilib. Kitabxanaşünaslıq üzrə ən yaxşı elmi-tədqiqat işinə
görə Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abuzər
Xələfov diplomla təltif olunmuşdur.
Görkəmli kitabxanaşünas alim, professor A.A.Xələfovun 80 illik yubileyinin geniş şəkildə qeyd olunması
haqqında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 21
aprel 2011-ci il tarixli 623 saylı əmr, Azərbaycan Res
publikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 29 aprel 2011ci il tarixli 211 saylı əmr və Bakı Dövlət Universitetinin
rektorluğu 18 may 2011-ci il tarixli R-41 saylı əmr ver
mişdir. Həmin əmrlərdə geniş tədbirlər planı öz əksini
tapmışdır.
Özünə və ətrafındakılara qarşı tələbkarlıq, prinsipial
lıq, işgüzarlıq, ciddilik, düzgünlük, qayğıkeşlik, səmimi
lik, yüksək vətəndaşlıq məsuliyyəti hissləri, milli dirçəliş
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və milli dövlətçilik ideyalarına sədaqət Abuzər Xələfovu
alim, vətəndaş və doğma Vətənin sadiq vətənpərvəri kimi
səciyyələndirən xarakterik cəhətlərdir. Bu gün professor
Abuzər Xələfov çox yüksək elmi səviyyədədir. Alim
müstəqil Azərbaycanda elmin, mədəniyyətin və təhsilin
inkişafı naminə yeni ideyalar və yaradıcılıq planları haq
qında düşünür.
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АБУЗАР АЛЫ ОГЛЫ ХАЛАФОВ
(Краткий очерк научно-педагогической
и общественной деятельности)
Действительный член Международной Академии
Информатизации при ООН, Заслужанный деятель нау
ки, Заслуженный работник культуры Азербайджанской
Республики, зав. кафедрой библиотековедения Ба
кинского Государственного Университета, кавалер ор
дена «Славы», Доктор исторических наук, профессор,
Абузар Алы оглы Халафов является основоположни
ком национального библиотековедения в Азербайджа
не, с научной и организаторской деятельностью кото
рого связано становление и формирование библио
течно-библиографической науки и высшего библио
течного образования в республике.
А.А.Халафов родился 25 декабря 1931 года в селе
Джиль Красносельского района Западного Азербай
джана в семье крестьянина. Здесь же он получил не
полное среднее образование, совмещая учебу в годы
Второй Мировой войны с работой в колхозе родного
села.
В 1950 году, окончив полную среднюю школу в
селе Тохлуджа Красносельского района, А.А.Хала
фов поступает на библиотечное отделение фило
логического факультета Бакинского Государственного Университета. Будучи студентом, проявив неза
урядные научные способности, он выступает с докла
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дами, сообщениями на научно-студенческих конфе
ренциях, неоднократно награждается почетными гра
мотами.
Принимая во внимание отличную учебу и актив
ную общественную деятельность А.А.Халафова в
студенческие годы, после завершения им учебы в
1955 году он оставляется в БГУ в качестве препода
вателя.
В 1955-1978 гг. А.Халафов работал преподавате
лем, старшим преподавателем, доцентом. Эти годы
А.Халафов считает для себя очень важными, так как,
именно тогда совершенствовалось его мастерство как
ученого-исследователя и навыки руководителя науч
ного и учебного процесса. В эти годы А.Халафова
окружала плеяда прекрасных ученых-педагогов, лю
дей широко образованных и доброжелательных, го
товых прийти на помощь молодым специалистам.
Среди них А.Караев, М.А.Дадашзаде, Дж.Хандан,
Ф.Касумзаде, Ш.Мехтиев, Г.Араслы, 3.Ибрагимов и
др.
В 1962 году благодаря активной деятельности
А.Халафова библиотечное отделение БГУ преобразо
вывается в самостоятельный библиотечный факультет
и А.Халафов становится его первым деканом, работая
на этой должности 25 лет. В 1963 году он одновре
менно был избран на должность зав. кафедры библио
тековедения, где работает по настоящее время.
Абузар Халафов в 1961 году защищает первую
кандидатскую, а в 1975 году первую докторскую
диссертацию в Азербайджане по библиотечному де
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лу, получает звание профессора.
Примечательно, что А.Халафов впервые в пост
советском пространстве защитил докторскую диссер
тацию по библиотечному делу на соискание ученой
степени доктора исторических наук. Научным руко
водителем А.Халафова был замечательный человек и
ученый, член корреспондент АН Азербайджана
Зульфали Ибрагимов.
Защитой первых, кандидатской и докторской,
диссертационных исследований по библиотечному
делу в Азербайджане за А.Халафовым навсегда за
крепляется статус основоположника библиотеко
ведческой науки в Азербайджане.
Основоположник науки
библиотековедения в Азербайджане
Интерес к научно-исследовательской работе про
будился у А.Халафова еще в студенческие годы, ког
да он принимал активное участие в работе студенчес
ких научных кружков, семинаров, выступал с докла
дами и сообщениями по истории и теории библио
течного дела.
В начале своего научного пути А.Халафов избрал
предметом научного исследования проблемы исто
рии библиотечного дела в Азербайджане. При этом
он исходил из той неоспоримой концепции, что без
обращения к историческому прошлому невозможно
правильное научное осмысление современных проб
лем библиотечного дела. Избрав путь историка биб
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лиотечного дела А.Халафов, в конце 1950-х годов
выступает в печати с первыми научными статьями по
истории библиотечного дела в Азербайджане в конце
XIX и начале XX вв., в 20-30-х годах XX столетия, о
современных проблемах и передовом опыте работы
библиотек, пишет рецензии и обзорные статьи о но
вых книгах по культуре, библиотечному и книжному
делу.
Широкое признание в начале 1960-х годов полу
чают монографии молодого исследователя «Из исто
рии библиотечного дела в Азербайджане (18701920)» и «Из истории библиотечного дела в Совет
ском Азербайджане (1920-1932)». Последняя легла в
основу кандидатской диссертации автора.
Именно в этих работах формировалась отличи
тельная особенность стиля А.Халафова - системати
ческое обращение к архивным документам, постоян
ный поиск и введение в научный оборот новых исто
рических фактов и документов. Большинство его ра
бот тем и отличается, что опираются они на прочную
архивно-документальную базу. Начало этому было
положено в первых книгах по истории библиотечно
го дела появившихся в 1960-х годах. Этими исследо
ваниями А.Халафов приступил к разработке по су
ществу никем не изученной прежде проблемы исто
рии развития библиотечного дела в Азербайджане.
Нестандартные подходы, творческое осмысление,
критический анализ господствующих в те годы идео
логических концепций дали возможность А.Халафову сделать оригинальные выводы, в частности, о роли
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и значении мечетей в развитии библиотечного дела, в
просвещении народа, которые в соответствии с ком
мунистическими догмами рассматривались не иначе
как очаги мракобесия и невежества.
Вопреки существующим стереотипам о первой
Азербайджанской Демократической Республике, как
о реакционном режиме, А.Халафову удалось скрытно
осветить ряд фактов, свидетельствующих о развитии
библиотечного дела в условиях АДР, даже проци
тировать М.Э.Расулзаде о роли и значении библиотек
в просвещении народа, привести факты о помощи
Турции в книгоснабжении библиотек Азербайджана
в 1919 году, дать критический анализ российской
статистики относительно состояния библиотечного
дела в Азербайджане в начале XX в. и т.д. Все это
требовало от молодого исследователя не только науч
ной принципиальности, но и чисто гражданского му
жества.
Характерной чертой первых исследований А.Халафова по истории библиотечного дела в Азербай
джане является рассмотрение социальной природы
библиотек, раскрытие их общественной роли и функ
ций как социальных институтов общества, выявление
и обобщение закономерностей библиотечных про
цессов в различные исторические периоды в тесной
связи с духовными, экономическими и политически
ми условиями, уровнем культуры и просвещения об
щества, широкий показ и обоснование сущности
библиотечного дела в развитии просвещения, науки,
интеллектуального потенциала народа.
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Благодаря исследованиям А.Халафова в 1960-х
годах по проблемам истории и теории библиотечного
дела, в республике формируется система научных
выводов и положений, раскрывающих сущность, на
значение, цели и методы работы современных биб
лиотек на примере библиотек Азербайджана. Особое
научно-практическое значение имела разработка
А.Халафовым в его многочисленных статьях этого
периода вопросов о подчинении библиотечной рабо
ты экономическим, хозяйственным и идеологическим
задачам республики соответствующего периода.
В 1970-е годы А.Халафов, не замыкаясь в про
странстве истории, опираясь на глубокие знания ис
торических процессов, выходит на актуальные про
блемы современности. В эти годы в его трудах боль
шое место занимает разработка общетеоретических и
методологических проблем библиотековедения как
гуманитарной науки, исследования развития соци
альных функций библиотек, их роли и месте в про
цессе формирования культуры чтения населения. В
этот период он пишет серию статей для соответст
вующих томов Азербайджанской Советской Энцик
лопедии по историческим и теоретическим пробле
мам библиотечно-библиографического и книжного
дела, истории крупных библиотек Азербайджана.
В 1974 году в издательстве Азернешр выходит
капитальный труд А.Халафова «История библиотеч
ного дела в Азербайджане. 1933-1958 гг.». В моногра
фии воссоздана развернутая картина формирования
всесторонне развитой библиотечной сети в респуб
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лике в 1930-50-х годах. При этом весьма существен
но, что автор при обобщении динамики развития
библиотечного дела в Азербайджане показывает
взаимосвязь всех сторон социально-экономической и
духовной жизни Азербайджана на данном этапе. Раз
витие библиотечного дела на всех этапах показано на
фоне процессов, происходящих во всех сферах поли
тической, экономической и духовной жизни об
щества, в тесной связи с историей Азербайджана и
его культурой в целом.
В исследовании раскрыты научные основы и
практические методы развития библиотечного дела в
Азербайджане, проанализирована государственная
политика в области библиотечного строительства. В
работе дается глубокий анализ форм и методов биб
лиотечного обслуживания населения различными ти
пами библиотек (массовыми, научными, техничес
кими, вузовскими, профсоюзными и др.) в исследуе
мый период, как в городах, так и в сельских районах.
Системное рассмотрение вопросов государствен
ного планирования библиотечного дела, размещение
библиотечной сети, укрепление материально-техни
ческой базы, становление и совершенствование сис
темы методического обеспечения библиотечной дея
тельности, библиотечного образования и другие про
блемы создают целостную панораму развития биб
лиотечного дела в Азербайджанской Республике в
рассматриваемый период.
В работе на основе вовлечения в научный оборот
большого числа архивных документов и материалов
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периодической печати всесторонне исследована дея
тельность библиотек республики в период Второй
Мировой Войны. Изучая историю библиотек воен
ных лет автор отводит много места их участию в пре
творении в жизнь исторического лозунга «Все для
фронта, все для победы», подробно анализирует их
деятельность в этом направлении. Эти факты особен
но актуальны сегодня, в условиях армянской агрес
сии.
В монографии на основе многочисленных фактов,
в большинстве случаях впервые введенных в науч
ный оборот, убедительно показано, что совершенств
ование библиотечного дела в Азербайджане особенно
в послевоенные годы привело к возникновению боль
ших качественных изменений и углублению содер
жания библиотечного дела, более тесному увязыва
нию работы библиотек с задачами социально-эконо
мического развития республики, заметному росту
роли и значения библиотек в обществе, превращение
библиотечного дела в один из решающих факторов
культурного развития народа. Как уже было отме
чено, содержание указанной монографии легло в основу докторской диссертации Абузара Халафова, ко
торая была успешно защищена в 1975 году.
Докторская диссертация Абузара Халафова, в ко
торой были обобщены результаты исследований ав
тора, приоведенных в течение 15 лет, привлекла вни
мание как библиотечной общественности страны, так
и специалистов в области культурологии не только
обилием интересных и ценных фактов, но и новиз
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ной, оригинальностью их постановки и обобщения.
Не случайно исследование А.Халафова было высоко
оценено видными учеными - вице-президентом АН,
академиком М.А.Дадашзаде, академиком Ф.Ф.Касумзаде, чл.-корр. АН А.М.Аслановым, доктором исто
рических наук, профессором А.М.Атакишиевым,
доктором исторических наук, профессором М.Ю.Векиловым, доктором исторических наук, профессором
Н.М.Пашаевым, а также крупнейшими библиотеко
ведами, видными историками и теоретиками библио
течного дела бывшего СССР. Так, завед.кафедрой
библиотековедения Московского государственного
университета культуры и искусства, доктор педаго
гических наук, профессор, заслуженный деятель нау
ки Российской Федерации К.И.Абрамов считал, что
по глубине разработки исследование А.Халафова яв
ляется одной из лучших оригинальных работ, выпол
ненных в последние годы в союзных республиках. В
отзывах Библиотечного Совета Президиума АН
СССР, кафедры книговедения Московского государ
ственного университета культуры и искусства отме
чалось, что это исследование имеет большое значе
ние для разработки исторических, теоретических и
практических проблем развития библиотечного дела
в союзных республиках.
В последующие годы Абузар Халафов расширил
и углубил хронологические рамки своих исследо
ваний в области истории и современных проблем
развития библиотечного дела в Азербайджане.
В эти годы А.Халафов много сделал для обоб
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щения накопленного опыта масштабной работы по
централизации массовых библиотек в республике во
второй половине 1970-х годов.
Систематизируя и обобщая огромный материал о
централизации библиотек системы Министерства
культуры А.Халафов сумел определить важные про
цессы, которые произошли в результате централиза
ции, подверг системному анализу особенности цен
трализованных библиотечных систем, указал на важ
нейшие недостатки и доказал необходимость совер
шенствования методов их организации и управления.
Он с озабоченностью отмечал, что в процессе
централизации библиотек, несмотря на позитивные
сдвиги так и не были достигнуты заметные поло
жительные результаты в методическом обеспечении
их деятельности, системе книгоснабжения, механи
зации и автоматизации важнейших библиотечно-биб
лиографических процессов, в информационном об
служивании читателей, обеспечении библиотек вы
сококвалифицированными кадрами, укреплении их
материально-технической базы.
В статьях, опубликованных в официальных рес
публиканских органах, а также в научных трудах
БГУ в начале 1980-х годов, на основе глубокого ана
лиза современных проблем, ученый предложил ряд
вариантов параметров развития библиотечного дела в
республике на ближайшую и долгосрочную перспек
тиву.
Важнейшей характерной чертой научных разра
боток А.Халафова в 1980-е годы было также система
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тическое обращение его к истокам зарождения биб
лиотечного дела в Азербайджане, историческому
опыту7 библиотек в самые отдаленные эпохи, видя в
этом неразрывную связь и преемственность в разви
тии духовной культуры азербайджанского народа.
Результатом этих исследований стал выход в
1986 году его книги «Из истории библиотек Азер
байджана». В этой работе автор впервые исследует
исторические корни зарождения библиотек в древнем
и средневековом Азербайджане, прослеживает пути
развития книжного и библиотечного дела в древней
Албании по XVIII век.
Автор выполнил огромный труд по разысканию и
изучению древних и современных источников о со
стоянии библиотечного дела в исследуемый период,
особое внимание уделив эпохе Нйзами, периоду
правления Газан хана и Шах Исмаила Хатаи. В кни
ге, несмотря на лаконичность изложения, введены в
научный оборот много ранее неизвестных широкому
кругу читателей ценнейших фактов относительно
дворцовых, религиозных, личных библиотек, выяв
лены и систематизированы взгляды на книгу, чтение,
и библиотеки корифеев азербайджанской культуры и
науки. Работа «Из истории библиотечного дела в
Азербайджане» заполнила существенный пробел в ис
тории духовной культуры азербайджанского народа.
Поистине настольной книгой библиотечных ра
ботников стало появившееся в 1985 году впервые в
Советском Союзе фундаментальное издание «Спра
вочник библиотечного работника», одним из авторов
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которого был Абузар Халафов. Собранный и обоб
щенный в книге материал знакомит библиотечных
работников со всеми основными понятиями библио
течно-библиографической и информационной рабо
ты. раскрывает социальные функции библиотек в ор
ганизации общественного пользования произведе
ниями печати. В книге характеризуется состояние и
современные принципы формирования книжных
фондов, каталогизации литературы, справочно-биб
лиографической деятельности библиотек, организа
ции библиотечного обслуживания различных групп
читателей и отраслевых библиотек.
Значительное место в справочнике уделено при
витию практикам библиотечного дела методов прог
нозирования и планирования, комплекса работ, свя
занных с комплектованием единых фондов в центра
лизованных библиотечных системах, справочно-биб
лиографического аппарата, организацией методиче
ской работы и управления библиотечным делом.
Особое внимание в справочнике уделено использо
ванию в библиотеках современных прогрессивных
форм работы с читателями, повышению эффектив
ности этой работы. Книга вооружает библиотекарей
методами научной организации труда, современными
знаниями о механизации и автоматизации библио
течных процессов, внедрении государственных стан
дартов в практическую деятельность библиотек.
В 1990-х годах научно-исследовательская дея
тельность А.Халафова в области истории, теории и
методики библиотечной работы проявилась в качест
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венно новой исторической обстановке, в условиях
независимости и суверенитета Азербайджанской
Республики.
В эти годы свою многогранную научную и педа
гогическую деятельность Абузар Халафов тесно свя
зывает с методическими проблемами организации
библиотечного обслуживания в современном пони
мании этого термина, роли библиотек в интеллекту
альном и нравственном развитии личности и общест
ва в целом, в условиях построения правового, демо
кратического общества в Азербайджане, с учетом по
литического плюрализма, свободы информации, при
оритета национальных и общечеловеческих ценнос
тей.
В его концептуальных статьях «О методологичес
ких основах теории и практики библиотечной работы
в современных условиях», «О социальных функциях
библиотек на современном этапе» и др. на основе на
учного осмысления социально-экономических и
культурных процессов, происходящих в обществе,
построена концепция развития теории и практики
библиотечного дела в Азербайджане адекватно отра
жающее реалии нового общества.
Практикуя некоторые аспекты развития библио
течного дела в стране в прошлом, связанные с огра
ничением прав и свобод читателей в получении ин
формации, однобокую партийную и идеологическую
ориентацию в деятельности библиотек, командноадминистративные методы управления библиотеч
ным делом, автор вместе с тем предостерегает от оп
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рометчивого игнорирования достигнутых успехов в
прошлом. По мнению автора, было бы непрос
тительной ошибкой пренебрегать историей, умалять
ее, не брать из нее в будущее все ценное и полезное.
Определяя стратегию развития теории и практики
библиотечного дела в Азербайджане в новых истори
ческих условиях, А.Халафов на первый план выдви
гает демократизацию всей системы организации и
управления библиотечным делом, освобождения
библиотек от идеологических догм, обеспечение прав
и свобод читателей в получении информации.
Библиотечное дело в Азербайджане должно пол
ностью перейти на пути компьютеризации, т.е. ком
плексного, всеобщего по масштабам внедрения вы
числительной техники, телекоммуникаций, сетевых
технологий, единения с мировым информационным и
интеллектуальным пространством.
В духе новых исторических реалий написаны и
другие книги А.Халафова, изданные в 1996 году
«Введение в библиотековедение», «Введение в курс
истории библиотечного дела». В этих работах автору
удалось с новых принципиальных позиций с учетом
осмысления достижений мирового библиотековеде
ния, общечеловеческих ценностей и идей националь
ного возрождения рассмотреть современные пробле
мы библиотековедения, социальные функции биб
лиотек в информационном обществе, обозначить но
вые подходы и принципы изучения истории, биб
лиотечного дела, взаимосвязь библиотековедения с
другими науками, дать типологию библиотек, опре
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делить основные общетеоретические и методологи
ческие проблемы библиотековедения как гуманитар
ной науки.
Вершиной научной деятельности А.Халафова, в
начале нового века стала монография-учебник «Вве
дение в библиотековедение» в 2-х частях «теоретиче
ские основы библиотековедения», «учение о библио
теке». Это первый учебник по библиотековедению в
Азербайджане, появившийся за всю историю биб
лиотечного образования в республике.
Данная книга фундаментальна по кругу рассмат
ривающихся в ней проблем, по Источниковой, доку
ментальной базе и способу анализа большого по объ
ему материала.
Одно из важнейших достоинств учебника - чет
кость организации, систематизации и изложения
очень трудного по содержанию материала.
Новый учебник - исследование синтезирует пре
жде всего все ране сформулированные А.Халафовым,
а также крупными теоретиками культуры и библио
течного дела зарубежных стран, в том числе русски
ми и США, выводы и положения о теоретических ос
новах библиотековедения и библиотечного дела.
Содержание и логика учебника обусловлены
приоритетным значением рассмотренных в нем про
блем для теории и практики, современных библио
течно-информационных процессов в мире. В книге
рассмотрены актуальные вопросы истории развития
библиотековедческой мысли, научная, информаци
онная и социально-культурная миссия библиотеки в
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мировом информационном пространстве.
Обстоятельный, обширный материал, основан
ный на основе достижений мирового библиотекове
дения, отличается четким подразделением частей,
глав и параграфов, логичностью и лаконичностью
изложения материала.
Трактуя библиотековедение как науку о законо
мерностях библиотечно-информационных процессов
и социальных коммуникациях, автор раскрывает ис
торические и теоретические аспекты её развития. В
этом отношении особую ценность представляют
впервые разработанные им такие разделы, как: «Ста
новление и развитие библиотековедения от доисто
рического периода по XVIII век», «Развитие мирово
го библиотековедения в XIX веке», «Развитие миро
вого библиотековедения в XX веке», «Развитие и
формирование библиотековедения в Азербайджане с
древних времен до начала XX века», «Развитие биб
лиотековедения в Азербайджане (1920-2000гг.)»
Системный анализ библиотековедения позволил
автору выявить многообразие отношений элементов
как внутри самого библиотековедения, так и во взаи
модействии ее с другими науками. Такой подход оп
ределил выделение в учебнике таких тематических
разделов, как: «Сущность, объект и предмет совре
менного библиотековедения», «Функции библиоте
коведения», «Методология библиотековедения»,
«Методика библиотековедения», «Организация биб
лиотековедческих исследований» и др.
Особой заслугой автора следует считать систем
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ную характеристику взаимосвязей и взаимодействий
библиотековедения с другими науками. Данная проб
лема, в прошлом разработанная в советском библио
тековедении явно недостаточно, наполнена А.Халафовым новыми разделами: «Библиотековедение и
философия» «Библиотековедение и социология»,
«Библиотековедение и экономика», «Библиотекове
дение и математика», «Библиотековедение и инфор
матика», «Библиотековедение и педагогика», «Биб
лиотековедение и психология».
В книге А.Халафову удалось логически объеди
нить теоретические положения библиотековедения с
библиотечной деятельностью в обществе, с целью
преодоления изолированности теории от практики в
учебнике имеется раздел «Учение о библиотеках»,
где сквозь призму теоретических положений подвер
гается системному анализу структурная характери
стика важнейших элементов библиотеки документ,
читатель, библиотекарь и материально-техническая
база.
Учебник содержит специальную главу, посвящен
ную социальным функциям библиотек в современном
обществе.
В данной главе А.Халафову удалось существенно
дополнить и обогатить госиодствовавшуюся в тече
ние долгих лет в советском библиотековедении, кон
цепцию о социальных функциях библиотеки как
идеологических, культурно-просветительных и ин
формационных учреждений.
Автор обосновывает качественно новую систему
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социальных функций библиотек. Она включает в се
бя научные, информационные, культурные, образо
вательные и воспитательные функции. Творчески
разрабатывая эти сущностные особенности социаль
ных функций библиотек, с учетом законов общест
венного развития, А.Халафов внес существенный
вклад в теорию библиотековедения.
Особо следует остановиться на главе учебника,
посвященной типологической характеристике систе
мы библиотек в современном обществе. В этой главе
автор на основе выявления типичных и специфичес
ких признаков дает классификацию библиотек диф
ференцируя задачи, функции, связи, уровни органи
зации обслуживания читателей в зависимости от их
типологической сущности.
Хотелось бы обратить внимание на последнюю
главу книги, в которой освещены проблемы библио
течной профессии, создана некая модель библиотеч
ного работника, определены комплекс знаний и сис
тема требований к библиотекарю сегодняшнего дня.
Все эго обусловливается необходимостью интенси
фикации деятельности библиотек в условиях научнотехнического прогресса, социально-экономического
развития л информатизации общества.
Такова краткая характеристика многогранной на
учно-исследовательской деятельности Абузара Халафова в области библиотековедения, истории и теории
библиотечной работы. Ему принадлежит 254 науч
ных работ монографий, книг, учебников и учебных
пособий, научных статей по самым разнообразным
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проблемам книговедения и библиотековедения. На
трудах Абузара Халафова воспитано целое поколе
ние библиотечных работников во второй половине
XX века.
В научных трудах профессора Абузара Халафова
красной нитью проходит мысль: «В историческом
развитии любой страны, любого народа важнейшая
роль принадлежит библиотекам. Библиотека во все
времена способствует прогрессу, является по суще
ству постоянным фактором и источником развития
общества. Только люди с дефицитом интеллекта и
патриотизма могут недооценивать значение библио
течного дела».
Научная школа Абузара Халафова
Неоценимы заслуги А.Халафова в деле подготов
ки научно-педагогических кадров.
Сегодня в Азербайджане сформирована и успеш
но действует целая научная школа по историческим и
теоретическим проблемам библиотечного дела, осно
ванная А.Халафовым. Эта школа представлена иссле
дованиями, посвященными истории массовых и тех
нических библиотек, научных и партийных библио
тек, детских и школьных библиотек, медицинских и
сельскохозяйственных библиотек, теории и практики
библиотечного дела в Азербайджане в различные ис
торические периоды. В эту школу входят ведущие
историки и теоретики библиотечного дела в Азер
байджане, кандидаты наук, доценты Т.Кулиев, Э.Бада
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лов, M.Гасанов. А.Аббасова, Х.Исмайлов. А.Алиев.
М.Гасанов, Э .Ахмедов, М.Мамедов, Ш.Исламова,
К.Аслан, К.Таиров, П.Казыми и др.
За последние годы под руководством А.Халафова
20 аспирантов и соискателей защитили кандидатские
диссертации. В 1990-х годах под руководством
А.Халафова было выполнено интересное диссерта
ционное исследование - «Развитие библиотечного
дела в Нагорно-Карабахской автономной области в
1923-1988 гг.» (автор Наджафов А.), в которой аргу
ментировано опровергнуты лживые обвинения ар
мянских сепаратистов в адрес Азербайджана о низ
ком качестве культурной жизни и библиотечного об
служивания населения Автономной области. В рабо
те на основе многочисленных архивных документов
и официальной статистики воссоздана истинная кар
тина свидетельствующая о заботе Азербайджана в
развитии сети библиотек в крае, обеспечении прежде
всего армянского населения Автономной области
библиотечной книгой и разнообразными формами
библиотечного обслуживания, основные показатели
которых были выше соответствующих показателей в
Армянской и Азербайджанской республиках. В 197080-х годах он консультировал нескольких докторан
тов, выступал в качестве официального оппонента
многих кандидатских и докторских диссертаций по
истории и теории культуры, библиотечного и книж
ного дела, выполненных не только в Баку, но и в Мо
скве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Ташкенте, Киеве,
Самаре и др. городах бывшего союза.
/

✓

✓

/

/
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В 1970-80-х годах А.Халафов был членом единст
венного в Советском Союзе специализированного
совета в Москве по защите докторских диссертаций в
области библиотековедения, библиографоведения и
книговедения. Он был официальным рецензентом
самой крупной в СССР монографии по истории биб
лиотечного дела, написанной в 80-х годах крупней
шим библиотековедом страны, доктором педагогиче
ских наук, профессором, заслуженным деятелем нау
ки К.И.Абрамовым.
В 1970-1980-х годах А.Халафов обосновал и был
бессменным редактором серии «Библиотековедения
и библиографии» ученых записок Бакинского Госу
дарственного Университета, который по существу
был теоретическим органом всесоюзного значения,
на страницах которого публиковались научные изы
скания многих представителей библиотечной науки
бывшего СССР.
С 1980 года эта работа продолжалась в виде тема
тических сборников, посвященных самым актуаль
ным проблемам истории и теории библиотечного де
ла: «Проблемы централизации библиотечного дела в
Азербайджане», «Организация библиотечно-библио
графического обслуживания научных работников»,
«Библиотечное образование в Азербайджане», «Со
временные проблемы библиотечно-библиографичес
кого обслуживания сельского населения в Азербай
джане» и др.
В настоящее время созданная А.Халафовым науч
ная школа и определяет основное научное направле
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ние кафедры библиотековедения, которая с 1963 года
возглавляется им. Именно этим объясняется то, что
эта кафедра превратилась в научный центр библиоте
коведения в стране.
За 50 лет кафедрой библиотековедения выполне
на большая по объему работа по актуальным воп
росам истории, теории и методики библиотечной ра
боты, отличающаяся высокой степенью профессио
нализма, обобщения, широким и глубоким видением
библиотечно-информационных процессов в общей
системе социальной, экономической и духовной жиз
ни общества, современной трактовкой библиотечных
проблем в свете новой общественно-политической
ситуации в Азербайджане в условиях формирования
суверенного и независимого государства.
Всегда на высоком научном уровне проходят на
учные семинары кафедры библиотековедения, где об
суждаются самые злободневные вопросы теории и
практики библиотечного дела. Только в последние го
ды на семинарах были заслушаны доклады: «Рыноч
ная экономика и библиотеки», «Демократизация биб
лиотечного обслуживания населения в современных
условиях», «Интернет и библиотеки», «Проблемы
компьютеризации библиотечных процессов» и т.д.
На базе кафедры библиотековедения системати
чески проводятся научные конференции и совещания
по самым актуальным вопросам библиотечной рабо
ты. На многих из них А.Халафов выступает с докла
дами и сообщениями.
Абузар Халафов много внимания уделяет науч
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ным работам магистрантов и бакалавров. Диссерта
ционные и дипломные работы магистрантов и бака
лавров, их сообщения и доклады на республиканских
и университетских научных конференциях постоянно
получают высокую оценку специалистов. Не раз на
учные доклады студентов, написанные под его руко
водством, награждались дипломами и почетными
грамотами.
Теоретик и организатор
высшего библиотечного образования
Большое место в научно-педагогической деятель
ности Абузара Халафова принадлежит исследованию
важнейших проблем подготовки библиотечных кад
ров, которое составляет основу современной концеп
ции высшего библиотечного образования в Азербай
джанской Республике.
Наряду с проблемами истории и теории библио
течного дела профессор А.Халафов более чем 60 лет
интенсивно разрабатывает теоретические и методи
ческие аспекты библиотечного образования в Азер
байджане. В его монографиях, многочисленных
статьях, докладах и выступлениях по данному вопро
су формировалась глубоко аргументированная кон
цепция библиотечно-библиографического образова
ния, отвечающая современным требованиям теории и
практики библиотечного дела в республике.
Долголетняя педагогическая деятельность, работа
по руководству учебным процессом в качестве дека
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на и заведующего кафедрой способствовали форми
рованию А.Халафова, как умелого организатора
учебно-воспитательной работы в Азербайджане. Он
является признанным знатоком вузовского учебного
процесса. Не случайно все вопросы реорганизации и
оптимизации высшего образования в республике, в
Бакинском Государственном Университете решались
при активном участии А.Халафова.
Будучи членом Республиканского Совета по об
разованию, президиума единого совета по высшему
образованию, а таюке председателем отделения еди
ного совета по библиотечно-библиографическому
образованию Министерства образования Азербай
джанской Республики он проводит интенсивную ра
боту по совершенствованию всей системы высшего
образования в стране, в подготовке нового закона
Азербайджанской Республики образованию.
Особенно велики его заслуги в развитии и опти
мизации высшего библиотечно-библиографического
образования в Азербайджане.
Абузар Халафовым выдвинуты целый ряд поло
жений относительно характера общенаучной и миро
воззренческой подготовки студентов, совершенство
ванию их профессиональной подготовки, взаршосвязей профессионального обучения студентов с прак
тикой работы массовых, научных и специальных
библиотек, применения средств механизации и авто
матизации библиотечных процессов.
Практическим воплощением идей и взглядов
А.Халафова относительно характера и методики под
159

Abuzər Xələfov

готовки библиотечных кадров высшей квалификации
явился разработанный под его руководством еще в
1989 году индивидуальный учебный план Библио
течного факультета Бакинского Государственного
Университета, который был утвержден Минвузом
СССР в качестве типового для библиотечных фа
культетов всех университетов Советского Союза.
В 1997 году А.Халафов возглавил работу комис
сии Министерство образования Азербайджана по
созданию государственных стандартов в области
высшего библиотечно-библиографического образо
вания в республике.
Весьма перспективными являются его идеи и
предложения о формировании таких отраслей биб
лиотековедения как «Библиотечная информатика»,
«Библиотечная педагогика», «Библиотечная психоло
гия», «Библиотечная экономика», «Профессиография
библиотекаря», специализация подготовки библио
течных кадров, а также о подготовке библиотечных
работников широкого профиля.
Эти и другие идеи А.Халафова легли в основу но
вой системы высшего образования - ступени «Бака
лавр» в Бакинским Государственном Университете.
А.Халафов является организатором магистерско
го образования по библиотековедению, библиографоведению и информатике, учебных планов и про
грамм по спецдисциплинам на данном этапе высшего
библиотечного образования в Бакинском Государст
венном Университете. Он же возглавил работу по
разработке тематики диссертационных исследований
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в Магистратуре библиотечного факультета.
Результатом многолетней научно-организацион
ной деятельности А.Халафова по проблемам исто
рии, теории и методики подготовки библиотечных
кадров явились подготовленные им монографии
«Развитие библиотечного образования в Азербай
джане», «Высшее библиотечное образование в Азер
байджане», а также сборник статей «Подготовка биб
лиотечных кадров в Азербайджане», выпущенный
под его редакцией.
В монографиях автора обобщены этапы станов
ления и развития библиотечного образования в рес
публике с 20-х годов по настоящее время, дана ха
рактеристика важнейших форм и методов подготовки
специалистов библиотечного дела.
Особый интерес в этом отношении представляет
изданная в 1998 году к 50-летию библиотечного фа
культета БГУ книга А.Халафова «Высшее библио
течное образование в Азербайджане. 1947-1997».
Здесь рассматриваются тенденции развития высшего
библиотечного образования в Азербайджане в тече
ние полувековой истории библиотечного факультета.
Большое внимание в работе уделяется анализу учеб
ных планов факультета в различные периоды его раз
вития, характеристике деятельности кафедр: библио
тековедение, библиографоведения, организации биб
лиотечных фондов и каталогов, книговедения. В кни
ге нашло отражение описание важнейших направле
ний научно-исследовательской работы факультета,
жизни и деятельности лиц, посвятивших себя станов
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лению и развитию высшего библиотечного образова
ния. В монографии определены стратегические на
правления обновления высшего библиотечного обра
зования. системы повышения квалификации библио
течных кадров в Азербайджане в современных усло
виях.
Не менее плодотворна педагогическая деятель
ность профессора А.Халафова, за период его почти
полувековой деятельности в качестве педагога он
преподавал практически все дисциплины по библио
тековедению. В течение последних десятилетий он
читает курсы по истории библиотечного дела в Азер
байджане. «Библиотековедение. Общий курс», раз
личные спецкурсы для бакалавров, а также «Совре
менные проблемы библиотековедения», «История и
методология библиотековедения» в магистратуре.
Находит он время прочитать лекции по актуальным
проблемам библиотечного дела для практических
библиотечных работников, как в самих библиотеках,
так и на постоянно действующих курсах повышения
квалификации работников культуры.
А.Халафов автор, соавтор, редактор или перево
дчик практически всех учебников, учебных и мето
дических пособий и программ по циклу важнейших
библиотековедческих и библиографоведческих дис
циплин на библиотечном факультете.
В 1999-2000 учебном году под руководством
А.Халафова была проведена большая работа по обнов
лению программ цикла библиотековедческих дисци
плин на основе современной концепции высшего
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библиотечного образования в Азербайджане в новых
исторических условиях.
В 1999 году А.Халафов выступил с инициативой
создания при библиотечном факультете научноисследовательской лаборатории «Компьютеризации
библиотечных процессов» и стал её руководителем.
Под его руководством были определены основные
теоретические и прикладные направления деятельно
сти лаборатории по решению проблем компьютери
зации библиотечной технологии, интеграции и дос
тупности информационных ресурсов вузовских биб
лиотек Азербайджана. Практическим воплощением
этой работы на начальном этапе стала ретроспектив
ная конверсия карточных каталогов азербайджанских
изданий научной библиотеки Бакинского Государ
ственного Университета в машиночитаемую форму.
В настоящее время ведется работа по оптимальной
технологии создания электронного каталога зарубеж
ных изданий библиотеки, создания сводного элек
тронного каталога вузовских библиотек республики,
В процессе завершения находится перевод на азер
байджанский язык международного формата библио
графической записи UNIMARC.
В перспективе создание корпоративной компью
терной сети вузовских библиотек Азербайджана с
единым управляемым выходом в глобальные сети и
подключение к этой сети большинства вузовских
библиотек Азербайджана в качестве пользователей.
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Общественная деятельность
Абузара Халафова
Свою многогранную научную и педагогическую
деятельность А.А.Халафов тесно связывает с актив
ной общественной работой.
С 1960 года по 1984 год он возглавлял Библио
течный Совет республики, а с 1976 по 1989 год был
членом Межведомственной Государственной Биб
лиотечной Комиссии при Министерстве Культуры
Азербайджанской Республики.
Многочисленные конференции, совещания, семи
нары, круглые столы и диспуты, которые осуществ
лялись Библиотечным Советом, а также выступления
по радио и телевидению по актуальным проблемам
библиотечного дела и библиотечного образования, одно из важнейших направлений деятельности А.Халафова. В 1960-80-х годах в рамках Библиотечного
Совета, научно-методического совета по библиотеч
но-библиографическому образованию Министерство
Образования, возглавляемый А.Халафовым были
осуществлены ряд очень важных мероприятий, нап
равленных на улучшение всей системы библиотечно
го обслуживания населения, подготовки библиотеч
ных кадров в республике. Выполняя эти обществен
ные работы, он сумел сформировать в республике
эффективно действующую систему воздействия на
важнейшие процессы культурной жизни Азербай
джана, благодаря которой был осуществлен ряд круп
ных всесоюзных, республиканских научных конфе
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ренций, совещаний, семинаров, направленных на оп
тимизацию библиотечного обслуживания населения,
информационного обеспечения научных работников,
централизации академических библиотек, улучшения
системы высшего библиотечного образования в
Азербайджане.
Значительную работу по оживлению культурнопросветительной работы в городе Баку А.Халафов
осуществлял в 1970-80-х годах в качестве депутата
исполнительного органа Ясамальского района г. Ба
ку, возглавляя комиссию по культуре. Эта работа вы
разилась, прежде всего в укреплении материальнотехнической базы клубных и библиотечных учреж
дений, обеспечении их квалифицированными кадра
ми и улучшения содержания их работы.
В течение более 60 лет А.Халафов достойно
представляет Азербайджан на многих симпозиумах,
конгрессах и совещаниях по проблемам библио
течного дела, в бывшем СССР, так и в международ
ном масштабе. Москва, С.Петербург, Киев, Тбилиси,
Ташкент, Анкара, Стамбул, Тегеран, Тебриз, вот
лишь основные географические пункты с трибун ко
торых А Халафов провозглашал свои идеи и взгляды
по актуальным направлениям современной научной,
культурной и библиотечной жизни Азербайджана,
возможностях и путях эффективного ее вхождения в
мировое информационное пространство.
В 1999 году по инициативе А.Халафова в Азер
байджане был создан первый общественный профес
сиональный союз библиотекарей республики - Обще165
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библиотечных работников Азербайджана. Биб
лиотечная общественность республики избрала А.Халафова президентом этого общества.
Его встречи в качестве главы библиотечного об
щества и крупнейшего специалиста в области биб
лиотечного дела в Азербайджане с представителями
библиотечных организаций зарубежных стран, уча
стие на международных форумах, проводимых в рес
публике по актуальным проблемам развития библио
течного дела, способствовали формированию у меж
дународной библиотечной общественности нового
имиджа независимого Азербайджана в области биб
лиотечной политики, а также для получения более
объемной информации об исторических традициях
Азербайджана в книжном и библиотечном деле, для
развития сотрудничества в этих направлениях. И ко
нечно же, эти контакты позволили донести правду об
агрессии Армении против Азербайджана, о том чу
довищном уроне, который нанесла она библиотекам
нашей республики, ее культурной жизни.
С 1970-х годов А.Халафов будучи членом ред
коллегии таких республиканских периодических ор
ганов как «Медени-маариф иши» («Культурно
просветительская работа»), «Китаблар алеминде» («В
мире книг»), активно способствовал появлению на
страницах этих органов многочисленных проблем
ных, публицистических статей по важнейшим про
блемам состояния и развития библиотечного дела в
республике. А.Халафов является научным консуль
тантом Азербайджанской Советской Энциклопедии.
ctbo
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C 1975 года А.Халафов как член Президиума
Общества книголюбов и ректор народного универси
тета «Книга», внес большой вклад в пропаганду на
учных знаний по истории, теории и практике книж
ного и библиотечного дела в Азербайджане.
С 1967 года Абузар Халафов член Большого Уче
ного Совета Бакинского Государственного Универ
ситета и Специализированного Совета исторического
факультета по защите кандидатских и докторских
диссертаций. В настоящее время А.Халафов возглав
ляет редакционно-издательский Совет БГУ, осущест
вляя большую организационную работу по упорядо
чению дела в области книговедения, информацион
ного обеспечения научного и учебного процесса
БГУ.
Особо следует остановится на общественной дея
тельности Абузара Халафова по созданию правовой ба
зы развития библиотечного дела в Азербайджане в ус
ловиях независимости и укрепления суверенитета Рес
публики. Эта была работа по созданию первого в ис
тории библиотечного дела Азербайджана «Закона Азер
байджанской Республики по библиотечному делу».
Возглавив рабочую группу по разработке Библио
течного закона А.Халафов осуществил очень трудо
емкую научно-организационную работу по выра
ботке правовых основ, обуславливающих кардиналь
ное обновление библиотечного дела в республике с
учетом новых прогрессивных явлений, происходящих
в процессе национального и духовного обновления
азербайджанского народа в современных условиях.
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Библиотечный закон содержит правовые нормы
государственной политики в области библиотечного
дела, научного, материально-технического, кадрово
го и организационного обеспечения интенсивного
развития библиотечного дела в Азербайджанской
Республике.
В Законе юридически закреплена организацион
ная структура единой библиотечной системы Азер
байджана, системы книгоснабжения библиотек, об
новления и сохранности их фондов, демократические
принципы организации обслуживания читателей и
управления библиотечным делом, положение о ста
тусе библиотек и библиотечных работников, об опла
те их труда, о правах и обязанностях общественных
библиотечных объединений, международном со
трудничестве библиотек.
В процессе подготовки Закона Абузар Халафовым была осуществлена большая работа по изучению
и обобщению зарубежного опыта библиотечного за
конодательства, разработаны принципиально новые,
правовые нормы, обеспечивающие приоритетные на
правления стратегии развития библиотечного дела в
Азербайджане, механизм их реализации.
Многогранная научная, педагогическая и общест
венная деятельность Абузара Халафова снискала ему
большой авторитет и уважение научной, культурной и
конечно же библиотечной общественности не только в
Азербайджане, но и за его пределами. Признанием
больших заслуг А.Халафова в деле развития науки и
библиотечного дела в Азербайджане стало избрание
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его в 2000 году действительным членом Междуна
родной Академии Информатизации при ООН.
В этой солидной организации мирового масштаба
собраны главы и другие ответственные лица многих
государств, лауреаты Нобелевской премии, крупней
шие ученые, деятели науки и культуры многих стран.
Избрание А.Халафова в действительные члены
МАИ безусловно будет способствовать углублению
интеграционных процессов Азербайджана в мировое
библиотечно-информационное пространство.
Не случайно в публикациях и высказываниях
крупнейших деятелей науки и культуры Азербайджа
на отмечаются его большие заслуги в деле развития
отечественной науки и культуры, подготовки кадров.
Председатель Совета старейшин Азербайджана,
директор Института Географии АН, академик Будаг
Будагов считает Абузара Халафова становым хреб
том библиотечно-библиографической работы в Азер
байджане. По мнению академика Фуада Касумзаде
А.Халафов как личность воплотил в себе все лучшие
качества ученого, педагога, воспитателя, прекрасного
человека, преданного и заботливого друга. Он истин
ный гражданин, патриот своего народа.
По признанию известного ученого-лингвиста, де
кан филологического факультета БГУ Низами Джафарова, профессор Абузар Халафов известен в уни
верситете и в республике не только как ученыйбиблиотековед, но и как личность высокого уровня и
глубокий знаток общественных наук. Чл. корр. Ака
демии Наук Азербайджана, заслуженного деятель
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науки Васиф Бабазаде, которым отмечая плодотвор
ную работу А.Халафова в стенах университета, под
черкивает, что для Абузара Халафова Бакинский
Университет больше чем родной дом. Всем успехам,
достижениям университета он искренно радуется. Он
один из столбов на котором держится университет.
Известный государственный деятель И.Оруджев
сравнивает жизнь А.Халафова с просветительской
деятельностью выдающихся лиц периода Мирза
Джалила Мамедкулизаде, Сабира. По его мнению
каждая встреча с А.Халафовым очищает человека,
делает его светлым. Важнейшей чертой А.Халафова
он считает чувство признательности к своим педаго
гам, наставникам.
Перечень таких выражений выдающихся деяте
лей науки, культуры о научных, педагогических и
чисто человеческих качествах А.Халафова можно
продолжить бесконечно.
Непререкаемым авторитетом и глубоким уваже
нием он пользуется на библиотечном факультета.
Как один из организаторов высшего библиотековед
ческого образования, где 'грудятся профессора, док
тора и доценты, старшие преподаватели, обучается
около десятка аспирантов и соискателей.
За истекшие четыре десятилетия кафедра библио
тековедения, возглавляемая Абузаром Халафовым,
превратилась в научный центр библиотековедения в
Азербайджане, в солидный научно-педагогический
коллектив, который и численностью и образователь
ным цензам сотрудников ощутимо опережал и про
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должает опережать многие известные школы биб
лиотековедения, формировавшиеся в вузах бывшего
СССР.
Особой любовью и уважением А.Халафов поль
зуется среди библиотечных работников - своих уче
ников и воспитанников, которые успешно трудятся
практически во всех библиотеках Азербайджана, воз
главляют крупные библиотеки и библиотечные сис
темы во всех регионах республики. Многие из них
плодотворно работают в государственных и общест
венных органах, в средствах массовой информации.
Библиотечная общественность республики по
право считают Абузара Халафова основоположником
библиотечной науки, классиком библиотековедения в
Азербайджане. Это действительно так. В многовеко
вой истории библиотечного дела в Азербайджане
имеется этап Абузара Халафова - эта вторая полови
на XX века. К счастью, этот этап продолжается и в
XXI веке.
Заслуги Абузара Халафова перед обществом, нау
кой и культурой Азербайджана получили высокое
признание.
Еще в 15 - летнем возрасте в 1946 году Абузар
Халафов Указом Президиума Верховного Совета
СССР был награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».
В последующие годы он был награжден много
численными наградами государственных и общест
венных организаций: медалями, почетными грамота
ми, значками. Среди них, медаль им. Н.К.Крупской
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Минкультуры СССР, «Отличник высшей школы
СССР». Почетные грамоты профсоюзных органов,
«Общества Знание» и др.
С 1969 года А.Халафов носит почетное звание «Заслуженный работник культуры Азербайджанской
Республики».
В 2000 году Указом президента Азербайджанской
Республики Г.Алиева за большие заслуги в развитии
науки и образования Абузар Алы оглы Халафов на
гражден высоким орденом республики - орденом
«Славы». В 2001 году профессору А.Халафову было
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель
науки».

Гордость нашего университета
2001-2011 гг. могут считаться вершиной научной
деятельности профессора Абузара Халафова.
Созданные труды, проведенные исследования им
в течение этих лет с точки зрения содержания, своей
научной значимости являясь логическим продолже
нием ранее написанных многочисленных произведе
ний говорят о достижении высоких вершин научной
мысли, трудолюбимостк и любви к в своей професси
автора.
Научная деятельность профессора Абузара Хала
фова в 2001-2011 гг. очень широкое и значимое. Бо
гатый творческий путь профессора в первые годы
XXI века является славным путем выдающегося ин
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теллигента ученого, преподавателя, самоотверженно
го деятеля науки, культуры и образования завоевав
шего глубокую симпатию научной общественности.
Прибыла письмо доброй воли в адрес профессора
БГУ Абузара Халафова с подписью директора Американского Биографического Института И.М.Евансана.
В письме говориться: «Основоположник библио
течной науки Азербайджана, выдающий исследова
тель истории национальных библиотек, Заведующий
кафедрой Библиотековедения Бакинского Государст
венного Университета, основатель Библиотечно-ин
формационного факультета, академик Международ
ной Академии Информатизации при ООН, Заслужен
ный деятель науки, доктор исторических наук, про
фессор Абузар Халафов со стороны Американского
Биографического Института избран «Человеком года
- 2004»». В поздравительном письме И.М.Евансана
говорится, что этот титул является уникальным но
минацией с которым награждаются выдающиеся ли
ца за заслуги в создании и развитии общества.
В первые годы XXI века в научно-исследова
тельской деятельности Абузара Халафова имеет осо
бое значение разработка истории и современных
проблем теории библиотековедения.
С этой точки зрения, монография «Введение в
библиотековедение» в 2 томах, которая была издана
профессором, может считаться новым этапом в раз
витии библиотечного дела в Азербайджане.
Основанная на общечеловеческие и националь
ные ценности в теории библиотековедения, а также
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на современных прогрессивный идей теории биб
лиотековедения, этот учебник впервые в нашей рес
публике по библиотечно-информационной специаль
ности в условиях независимости Азербайджана.
Эта книга является монументальным изданием по
охватывающим проблемам, по Источниковой и доку
ментальной базе, по объеме материалов и по методам
анализа. Одним из главных преимуществ учебника,
это четкая ооганизация, систематизация и изложение
очень сложных по содержанию материалов.
В начале нового, XXI века, одним из ценных
вкладов Абузара Халафова в историю культуры на
шего народа, является его учебник под названием
«История в библиотечного дела в Азербайджане» ко
торую выпустил в 2004. В том же году была опубли
кована первая часть учебника, которая охватывает
период истории библиотечного дела в стране с
древнейших времен до XX века.
Главная линия фундаментального исследования
заключается в том, что азербайджанский народ еще с
ранних времен истории высоко оценивает образова
ние, науку, книги и библиотеки. Библиотеки сыграли
незаменимую роль в сохранении и в передаче из по
коления в поколение, из веков в века писменных па
мятников, которые являются национальном достоя
нием.
Как отмечает автор, «изучить историю своей ро
дины, вернуться к предшественникам, восстановить
память, почетная обязанность, гражданский долг
каждого человека. История является мощным фак
-
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тором в понимании уроков, долгов перед родиной,
любови к родние, любви к земле, в обладании нацио
нально-духовных ценностей, которые создавались и
формировались испокон веков».
Можно с уверенностью утверждать, что книга,
посвященная истории книги и библиотеки нашего
народа, является именно ценным исследованием, ко
торая служит тем же целям.
Одним из ценных вкладов профессора А.Халафова, это монография, которая была опубликована в
2006г. под названием «Гейдар Алиев и библиотечное
дело в Азербайджане».
Автор привлекает внимание на то, что книги
изданные на азербайджанском и русском языках, со
ставляют более 23 тысяч страниц. Профессор А.Халафов посчитал нужным довести до внимания чита
телей ряд важных документов, связанных с библио
течным делом в приложениях, которых включил в
книгу. Здесь с целью пропаганды наследия Гейдара
Алиева в библиотеках различных типов и видов в
современный период, дано краткая история жизни и
деятельности общенационального лидера, награды,
избранные труды, мысли выдающихся политиков,
деятелей науки и культуры.
Профессор А.А.Халафов в 2006 был удостоен
стипендии «Друзья культуры» учрежденной Фондом
имени Гейдара Алиева за незаменимые заслуги в
области образо-вания, науки и культуры. В том же
году по приказу Министерства Образования Азер
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байджанской Республики был награжден грудным
знаком «Передовой работник образования».
В научных статьях написанных А.Халафовым в
первые годы XXI века всесторонне освещены со
циально-политическое, экономическое и воспита
тельное значение библиотек, роль и обязанности биб
лиотек в формировании информационного общества
в условиях независимости нашей страны. Эти статьи
создают широкое представление о задачах модерни
зации, информатизации библиотечного дела, об об
новлении отдельных библиотечных процессов в
современном этапе.
Научные статьи Абузара Халафова не носят
абстрактный уровень, в большинстве случаев носят
характер анализа построенного на основе конкрет
ных объектов, отдельных лиц или проблем, оценива
ет деятельность отдельных библиотек, дают ценные
рекомендации, касающиеся перспектив их развития в
будущем.
Наряду с этими проблемами, Абузар Халафов в
своих статьях посвященных общенациональному
лидеру Гейдару Алиеву уделяет особое внимание ро
ли этой великой личности в развитии библиотечного
дела в стране, пропаганде в библиотеках страны тру
дов Гейдара Алиева на современном этапе.
В 2007 году вышел в свет II часть учебника про
фессора Абузара Халафова под названием «История
библиотечного дела в Азербайджане».
Вторая часть учебника «История библиотечного
дела в Азербайджане» посвящена исследованию и
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анализу вопросов создания библиотек, развитию и
формированию библиотек нашей республики в пер
вой половине XX века. Автор прокомментировал
особенности развития различных типов и видов биб
лиотек в единстве с общественно-политической,
научно-культурной жизню, тесно связал с книго
изданием, печатью и другими сферами культуры.
Еще одна книга профессора А.Халафова вышла в
свет в 2009 году под названием «В Азербайджане
успешно продолжается доктрина Гейдара Алиева по
библиотечному делу». В книге обобщены неоцени
мые заслуги общенационального лидера Гейдара
Алиева в области библиотечного формирования в
период 34-летнего руководства, являющейся неотъ
емлемой составной частью азербайджанской культу
ры, осуществляемая библиотечная политика и освя
щено успешное продолжение этой политики со сто
роны достойного преемника великого лидера прези
дентом Ильхамом Алиевым.
Монография под названием «Научная Библиотека
Бакинского Государственного Университета 90 лет
на заслуге науки и образования» очень ценная книга
посвященная 90-летнему юбилею Бакинского Госу
дарственного Университета. В монографии, изданная
впервые, обширно исследована 90 летняя история от
дельной библиотеки - Научной Библиотеки Бакин
ского Государственного Университета.
В 2009 году под научным руководством профес
сора А.А.Халафова К.М.Таиров защитил канди
датскую диссертацию на тему «Создание и развитие
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Азербайджанской Национальной Библиотеки имени
М.Ф.Ахундова: 1923-1969 гг.», а таже, в 2010 году
П.Ф.Казыми под научным руководством профессора
А.А.Халафова защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Библиотечное дело в Азербайджане во вре
мя Сефевидов».
В 2009 году принимая во внимания большие за
слуги профессора Абузара Халафова Профессио
нальный Союз Работников СМИ Азербайджана удо
стоил ученого диплому «Золотое перо». В том же го
ду Заслуженный деятель Науки, профессор Бакин
ского Государственного Университета Абузар Халафов был удостоен Почётному диплому «Авторитет
ный интеллигент года».
В 2010 году вышел в свет III часть учебника про
фессора Абузара Халафова под названием «История
библиотечного дела в Азербайджане». III часть учеб
ника «История библиотечного дела в Азербайджане»
посвящена исследования и обобщению вопросов раз
вития и формирования различных библиотечных се
тей в республике во второй половине XX века и в на
чале XXI века. Автор исследовал историю библио
течного дела как составная часть азербайджанской
культуры, научно систематизировал роль библиотек
в развитии культуры страны.
В учебнике особое внимание было уделено всес
тороннему исследованию и изучению эпохи Гейдара
Алиева в развитии библиотечного дела в 70-80 гг. XX
века.
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C 2010 года начался выпускаться научно-теорети
ческий и практический журнал «Библиотековедение
и информация» которого, создал профессор Абузар
Халафов и является главным редактором. Этот жур
нал считается одним из престижных журналов, где
публикуются научные статьи о книговедении, про
истории, теории и о практических вопросах библио
течного дела.
Ученого посвятившего 60 лет своей жизни изуче
нию истории библиотечного дела, развитию и фор
мированию библиотековедения и ее применению на
практике, подготовке высококвалифицированных
кадров, хорошо знают в странах ближнего и дальне
го зарубежья. Он является автором многочисленных
научных статей, монографий и учебных пособий по
актуальным вопросам библиотековедения и истории
библиотечного дела.
В 2010 году Американский Институт Биографии
объявил профессора Абузара Халафова «Человеком
года» и наградил его «Золотой медалью». Награжде
ние профессора Абузара Халафова престижной меда
лью кавалера ордена «Славы» свидетельствует о
признании в мире библиотечной науки Азербайджана.
Как и в прежние времена, так и в течение
последних годов успехи достигнутые в области биб
лиотековедения информации крепко связано с име
нем учёного. В течение этого периода, Абузар Хала
фов также стал преподавателем библиотекарей и
ученых-библиотековедов.
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В 2011 году в Центральной Библиотеке Нацио
нальной Академии Наук Азербайджана состоялось
мероприятие связи с результатами «Общереспубли
канского конкурса научно исследовательских работ
по библиотековедении, библиографоведении и кни
говедении».
21 апреля 2011-года Министерство Образования
Азербайджанской Республики (приказ №623), 29 ап
реля 2011 года Министерство Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики (приказ №211), 18 мая
2011 года ректорат Бакинского Государственного
Университета (приказ R-41) по отдельности дали
приказ о проведении 80-летнего юбилея выдающего
ся ученого, профессора А.А.Халафова. В приказах
отражены широкие планы мероприятий.
Требовательность к себе и окружающим, принци
пиальность, деловитость, строгость и справедли
вость, наряду с заботливостью и доброжелательно
стью, высокое чувство гражданской ответственности,
преданность идеям национального возрождения и го
сударственности - все это характерные черты Абузара Халафова как ученого и гражданина, патриота
своей Родины.
Сегодня Абузар Алы оглы Халафов в отличной
научной уровне. Он полон новых замыслов и твор
ческих планов во имя дальнейшего развития науки,
культуры и образования суверенного Азербайджана.
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ABUZAR ALI OGLU KHALAFOV
(A brief sketch of the scientific and pedagogical
and social activities)
Member of the International Information Academy at
the United Nations, Honored worker of Science, Honored
worker of Culture of the Azerbaijan Republic, the head of
the department of Library Science of Baku State Univer
sity, commander of the order of «Glory», doctor of histori
cal sciences, professor, Abuzar Ali oglu Khalafov is the
founder of the National Library in Azerbaijan, with the sci
entific and organizational activity is associated formation
and development of library and bibliographic research and
higher education libraries in the country.
A.A.Khalafov was born in December 25, 1931 in vil
lage Jil in Krasnoselsky district of West Azerbaijan in a
peasant family. Here he received an incomplete secon
dary education, combining his studies during the Second
World War to work on the farm of his native village.
In 1950, after graduating from high school in the vil
lage Tokhluja Krasnoselsky district, A.A.Khalafov goes
to the Library branch of Philological faculty of Baku
State University. Being of student, with demonstrating
outstanding academic ability, he makes reports on sci
ence and student conferences, repeatedly awarded with
diplomas.
Taking into account the excellent study and public
activities of A.A.Khalafov during a student years, after
*
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completing his studies in 1955 he was left in BSU as a
teacher.
In the 1955-1978 years A.Khalafov worked as a lec
turer, senior lecturer, associate professor. These years
A.Khalafov considers it very important, as it was then
perfected his skills as a research scientist-researcher and
leadership skills of scientific and educational process. In
these years, A.Khalafov surrounded by a galaxy of good
scientists and educators, well-educated and friendly hu
man, ready to help young professionals. Among them,
A.Karayev, M.A.Dadashzade, J.Chandan, F.Kasimzade,
S.Mehdiyev, H.Arasli, Z.Ibrahimov etc.
In 1962, due to activity A.Khalafov Library branch
of BSU converted into an independent Library faculty
and A.Khalafov became its first dean, working in this po
sition for 25 years. In 1963, he was simultaneously
elected as the head of department Library science, where
he works for now.
Abuzar Khalafov defends the first candidate in 1961,
and in 1975 the first doctoral dissertation in Azerbaijan
in librarianship, awards the title of professor.
It is noteworthy, that A.Khalafov the first time in
post-soviet space defended doctoral thesis in library work
at the degree of doctor of historical sciences. Scientific
supervisor A.Khalafov was a remarkable man and scien
tist, corresponding member of AS of Azerbaijan Zulfali
İbrahimov.
Defending first candidate and doctoral thesis research
in librarianship in Azerbaijan A.Khalafov forever se
cured status of the founder of library work in Azerbaijan.
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The founder of library science in Azerbaijan
Interest to scientific-researching work in A.Khalafov
awoke in his student years when he took an active part in
student scientific circles, workshops and gave lectures
and reports on the history and theory of librarianship.
At the beginning of his scientific path A.Khalafov
chose the subject of scientific research on the history of
library science in Azerbaijan. At the same time he started
from the indisputable notion that without recourse to the
historical past can not be the correct scientific under
standing of contemporary problems of library work. Ha
ving chosen the path of the historian of library work
A.Khalafov, in the late 1950’s appears in print with the
first scientific articles on the history of libraries in Azer
baijan in the late XIX and early XX centuries, 20-30’s of
the XX century, on contemporary issues and best prac
tices of libraries, writes reviews and review articles about
new books on culture, library and book case.
Widely recognized in the early 1960“s are a young
researcher’s monograph «From the history of library
work in Azerbaijan (1870-1920)» and «From the history
of library work in Soviet Azerbaijan (1920-1932).» Last
was the basis of the author's candidate thesis.
Exactly, it is in these works formed a distinctive fea
ture of the style of A.Khalafov - the systematic recourse
to archival documents, and the constant search for enter
ing in scientific use of new historical facts and docu
ments. Most of his work is distinguished, that they are
based on solid archival documentary base. This began in
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the first books on the history of library work emerged in
the 1960’s. With these researches A.Khalafov started to
develop essentially no one studied the problem before the
history of library development in Azerbaijan.
Innovative approaches, creative interpretation, the
critical analysis of prevailing in those years made it pos
sible concept: A.Khalafov make original conclusions, in
particular, the role and importance of mosques in the de
velopment of library science, to educate the people who,
in accordance with communist dogma considered not
other than obscurantist and pockets of ignorance.
Contrary to existing stereotypes about the first of the
Azerbaijan Democratic Republic, as a reactionary mode,
A.Khalafov managed secretly to highlight a number of
facts indicating the development of librarianship in the
ADR, even quoting M.E.Rasulzadeh about the role and
importance of libraries in educating the people, to bring
the facts on aid to Turkey in Azerbaijan in the supply of
books libraries in 1919, give a critical analysis of Rus
sian statistics on the status of libraries in Azerbaijan in
the early twentieth century etc. All it required of the
young researcher is not only a scientific principle, but
purely and civic courage.
A characteristic feature of the first studies on the his
tory of A.Khalafov libraries in Azerbaijan is to examine
the social nature of libraries, public disclosure of their
role and function as social institutions of society, identi
fication and synthesis of patterns of library processes in
different historical periods in close contact with the spiri
tual, economic and political conditions, the level of cul
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ture and enlightenment of society, a wide display and
study the essence of librarianship in developing educa
tion, science, and intellectual potential of the people.
Thanks to research A.Khalafov in the 1960’s on the
history and theory of librarianship in the country, a sys
tem of scientific findings and conditions, revealing the
nature, purpose, goals and methods of the modern librar
ies in the sample of libraries in Azerbaijan. Special scien
tific and practical importance was the development of
A.Khalafov in his numerous articles in the period of
questions about the subordination of library work to eco
nomic and ideological problems of the republic the same
period.
In 1970?s A.Khalafov not confined to space history,
drawing on deep knowledge of historical processes that
go to the urgent problems of our time. During these
years, his work is a great place develop general theoreti
cal and methodological problems of library science as a
human science, the study of the social functions of librar
ies, their role and place in the process of creating a cul
ture of reading people. During this period he wrote a se
ries of articles for the volume of the Azerbaijan Soviet
Encyclopedia, for historical and theoretical problems of
library and bibliographic and publishing, history of large
libraries of Azerbaijan.
In 1974 he published a major book A.Khalafov «The
history of library work in Azerbaijan 1933-1958 yy.» in
publish house «Azerneshr». The book recreates the de
tailed picture of the formation of a fully developed li
brary network in the country in 1930-50’s. It is very im185
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poıtant that the author, the synthesis of the dynamics of
development of libraries in Azerbaijan shows the rela
tionship of all parties to the socio-economic and cultural
life of Azerbaijan at this time. The development of li
brary science at all stages shown in the background of the
processes occurring in all spheres of political, economic
and spiritual life of society, in close connection with the
history of Azerbaijan and its culture in general.
The survey revealed the scientific basis and practical
methods of library development in Azerbaijan, analyze
public policy in the field of library construction. The pa
per gives a deep analysis of the forms and methods of li
brary services to the public libraries of various types
(massive, scientific, technical, university, trade union,
etc.) in the study period, in both urban and rural areas.
Systemic review on public library planning, placing
the library network, strengthening of material base, the
establishment and improvement of the methodological
support of library activities, library education and other
issues create a complete panorama of the development of
librarianship in the Republic of Azerbaijan in the period
under review.
In this monagraph based on involvement in the scien
tific use of a large number of archival documents and
materials, periodicals comprehensively investigated the
activities of libraries during the World War Second. In
studying the history of libraries wartime author devotes
much space to their participation in the implementation
of the historic slogan «Everything for the front, every
thing for victory», a detailed analysis of their activities in
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this direction. These facts are especially relevant in to
day's Armenian aggression.
The book, based on numerous facts, in most cases
were first introduced into scientific notation mouth,
clearly shows that the improvement of libraries in Azer
baijan, especially in the postwar years led to a large
qualitative change and deepen the content of library
work, work more closely linking the library with the
tasks socio-economic development, a marked increase in
the role and importance of libraries in society, the trans
formation of libraries in one of the decisive factors in the
cultural development of the people. As already noted, the
content of this book formed the basis of his doctoral the
sis Abuzar Khalafov, which was successfully defended in
1975.
Doctoral thesis of Abuzar Khalafov, which was
summarized the results of research of the author con
ducted over 15 years, has attracted attention as a public
library of the country and experts in the field of cultural
studies is not only an abundance of interesting and valu
able facts, but the novelty, originality of their produc
tions and generalization. It is no accident investigation
A.Khalafov was praised by prominent scholars - the vicepresident of the Academy of Sciences, Academician
M.A.Dadashzade, Academician F.F.Kasumzade, a corresponddent member of the Academy of Sciences A.Aslanov, doctor of historical sciences, Professor A.M.Atakishiyeva, doctor of historical sciences, Professor M.Y.Vekilov, doctor of historical sciences, professor N.M.Pashayev, as well as the largest library professionals, promi
187

Abuzər Xələfov

nent historians and theorists library of the former USSR.
Thus, the head of the department of Library science,
Moscow State University of Culture and Arts, Doctor of
pedagogical sciences, professor, Honored scientist of the
Russian Federation Konstantin Abramov believed that
the depth of study design A.Khalafov is one of the best
original works performed in recent years in Soviet repub
lics. The feedback of the Library Council Presidium of
the Academy of Sciences of the USSR, the Department
of Book Science of Moscow State University of Culture
and Art noted that this study is of great importance for
the development of historical, theoretical and practical
problems of library development in the Soviet republics.
In subsequent years, Abuzar Khalafov expanded and
aggravated chronological framework of his research in
the area of the history and current problems of library
development in Azerbaijan.
In these years, did much to Khalafov lessons learned
large-scale effort to centralize public libraries in the
country during the second half of the 1970’s.
Classifying and summarizing the vast amount of ma
terial about the centralization of libraries system of Mi
nistry of Culture A.Khalafov able to identify important
processes that occurred as a result of centralization, sys
tems analysis especially subjected to centralized library
systems, pointed to important shortcomings and demon
strated the need to improve their methods of organization
and management.
He noted with concern that in the process of centrali
zation of libraries, in spite of positive developments have
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not been achieved notable positive results in the me
thodical support of their activity, the system of book pro
viding, mechanization and automation of key biblio
graphic processes in the information service of readers,
providing libraries with highly staff, strengthening their
logistical base.
In articles published in the official national bodies, as
well as in scientific works of Belarusian State University
in the early 1980's, based on a thorough analysis of con
temporary problems, the scientist suggested a number of
options for the parameters of library development in the
country in the short and long term.
The most important feature of scientific development
of A.Khalafov in 1980’s was also a systematic treatment
of its origins to the birth of libraries in Azerbaijan, the
historical experience of libraries in the most remote
times, seeing the inseparable connection and continuity
in the development of spiritual culture of the Azerbaijani
people.
The result of these studies was the publication in
1986 of his book «History of Libraries in Azerbaijan». In
this paper the author first explores the historical roots of
the birth of libraries in ancient and medieval Azerbaijan,
traces the development of books and libraries in the an
cient Albania on the XVIII century.
The result of these studies was the publication in
1986 of his book «History of Libraries in Azerbaijan». In
this paper the author first explores the historical roots of
the birth of libraries in ancient and medieval Azerbaijan,
traces the development of books and libraries in the an189
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cient Albania on the fifteenth century.
The author performed a great job of finding the study
and the ancient and modern sources on the state of librarianship in the study period, paying special attention
to age, Nizami period of the Gazan Khan and Shah Is
mail Khatai. In the book, despite the brevity of presenta
tion, put into scientific circulation many previously un
known wide circle of readers the most valuable facts
about the palace, religious, private libraries, identified
and systematized views of the book, reading, and library
luminaries of Azerbaijani culture and science. The paper
«From the history of libraries in Azerbaijan» has filled an
important gap in the history of the spiritual culture of
Azerbaijan people.
Truly a handbook for librarians has appeared in 1985
for the first time in the Soviet Union, the fundamental
issue «Reference librarian», one of the authors of which
was Abuzar Khalafov. The collected and consolidated
material in the book introduces the library staff with all
the basic concepts of library and bibliographical and in
formation work, reveals the social function of libraries in
the organization of public works of the press. The book is
characterized by the state and the modern principles of
book collections, cataloging, literature, reference and bib
liographic activities of libraries, library organization ser
vicing different groups of readers, and special libraries.
Significant place in the handbook given to inculcate
practices of library science methods of forecasting and
planning, and complex work related to the manning of
common funds in the centralized library systems, biblio
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graphic apparatus, methodical organization and manage
ment of librarianship. Particular attention is paid to the
use of reference libraries in the modern progressive
forms of work with readers, increasing the efficiency of
the work. The book equips librarians scientific manage
ment methods, advanced knowledge of mechanization
and automation of library processes, implementation of
state standards in the practice of libraries.
In 1990's, the research activities of A.Khalafov in
history, theory and methodology of library work mani
fested in a qualitatively new historical conditions, in
terms of independence and sovereignty of the Azerbaijan
Republic.
In its conceptual papers «On the methodological
foundations of the theory and practice of library work in
modern conditions», «On the social functions of libraries
at the present stage», and others on the basis of scientific
understanding of the socio-economic and cultural proc
esses taking place in society, based concept of develop
ment theory and practice Librarianship in Azerbaijan
adequately reflect the realities of the new society.
By practicing some aspects of library development in
the country in the past relating to the restriction of the
rights and freedoms of the readers to obtain information,
one-sided partisan and ideological orientation of librar
ies, command-administrative methods of management of
librarianship, the author nevertheless cautions against
reckless disregard for the achievements in past. Accord
ing to the author, it would be an unforgivable mistake to
neglect history, belittle her, not take from it in the future
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is valuable and useful.
Defining the strategy for the development of theory
and practice of library work in Azerbaijan in the new his
torical conditions. A.Khalafov to the fore the democrati
zation of the entire system of organization and manage
ment of library work, libraries, free of ideological dog
mas, the rights and freedoms of the readers to obtain in
formation.
Librarianship in Azerbaijan should move towards full
computerization, an integrated, global-scale introduction
of computer technology, telecommunications, network
ing, unity with the world's information and intellectual
space.
In the spirit of the new historical realities, and other
books written by A. Khalafov, published in 1996, «Intro
duction to Library Science», «Introduction to the history
of library work». In these papers, the author succeeded
with the new principal positions with understanding the
achievements of the world of library science, human val
ues and ideas of national revival to review current prob
lems of library science, social function of libraries in the
information society, to identify new approaches and
principles of studying history, library science, library sci
ence relationship with other sciences, provide a typology
of libraries, to identify the main general theoretical and
methodological problems of library science as a human
science.
The peak of scientific activity Khalafov, at the be
ginning of the century was a monograph, a textbook, «In
troduction to Library Science» in 2 parts, «the theoretical
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foundations of library science», «the doctrine of the li
brary”. This is the first textbook on library in Azerbaijan,
the appearance shiysya in the history of library education
in the republic.
This book is fundamental in circles consider it the
problems, of the source, a documentary based on the
method and analysis of a large volume of material.
One of the major advantages of the textbook - the or
ganization of clarity, organization and presentation of
very hard on the content of the material.
New book - study synthesizes primarily all wound
made by A.Khalafov, as well as major theorists of culture
and library work of foreign countries, including Russian
and U.S. findings and the status of the theoretical founda
tions of library science and library science.
The content and loçic of the textbook are due to the
priority of addressing the problems in it for the theory
and practice of modern library and information processes
in the world. The book examines current issues of history
of thought in library science, scientific, informational,
social and cultural mission of libraries in the world in
formation space.
A thorough, extensive material, based on the
achievements of the world of library science, a clear divi
sion of different parts, chapters and paragraphs, logical
and concise presentation.
Treating librarianship as a science of the laws of li
brary and information processes and social communica
tion, the author reveals the historical and theoretical as
pects of its development. In this respect, of special value
О
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for the first time he developed topics such as: «The es
tablishment and development of library science from the
prehistoric age of XVIII», «Development of the world of
library science in the XIX century», «Development of the
world of library science in the XX century», «Develop
ment and creation of library in Azerbaijan from ancient
times to the beginning of the XX century», «Develop
ment of Library science in Azerbaijan (1920 - 2000yy.)».
Systems analysis of library allowed the author to
identify the elements of the diversity of relations both
within the library, and in its interaction with other sci
ences, this approach identified in the textbook selection
of topics such as: «The essence of the object and subject
of the modern library», «Library Functions», «Methods
of Library Science», «library method» and others.
A special merit of the author should consider sys
temic characteristics of relationships and interactions
with other sciences library. This problem, in the past
worked in the Soviet library science is not enough, filled
with A.Khalafov new sections: «Library science and Phi
losophy», «Library science and sociology», «Library sci
ence and economics», «Library science and mathemat
ics», «Library and Information science», «Library and
pedagogy», «Library science and psychology».
The book was logically A.Khalafov combine theo
retical principles of library with library activities in the
community, to overcome the isolation of the theory and
practice in the textbook has a chapter on «Teaching about
libraries», where the light of theoretical propositions be
ing a systems analyst structural characteristic of the most
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important elements of the library document reader, a lib
rarian and material-technical base.
Pupil has a special chapter on the social functions of
libraries in modern society.
In this chapter, A.Khalafov could significantly sup
plement and enrich the dominant for many years in the
Soviet library science, the concept of the social functions
of the library as an ideological, cultural, educational and
information institutions.
The author proves a qualitatively new system of so
cial functions of libraries. It includes scientific, informa
tional. cultural, educational and coaching skills. Creatively developing these essential features of the social
functions of libraries, subject to the laws of social devel
opment, A.Khalafov made a significant contribution to
the theory of library science.
Special mention should be the head of a textbook de
voted to the typological characteristics of libraries in
modern society. In this chapter, the author, by identifying
common and specific features differentiating gives a
classification of library tasks, functions, communication,
organization levels of reader service, depending on their
typological nature.
I would like to draw attention to the last chapter of
the book, which highlights the problem of library science
profession, created a certain model of library workers,
defined body of knowledge and system requirements for
a librarian today. All this necessitates an intensification
of the activities of libraries in science and technology,
socio-economic development and informatization of so195
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ciety.
This is a brief description of the multifaceted scien
tific and research activities Abuzar Khalafov in library
science, history and theory of library work. He owns 254
scientific papers monographs, books, textbooks and
teaching materials, scholarly articles on a variety of prob
lems and Book Science Library. On the writings of
Abuzar Khalafov nurtured a generation of librarians in
the second half of the twentieth century.
In scientific studies professor Abuzar Khalafov per
meates the thought: «In the historical development of any
country, any people the most important role is played by
libraries. Library at all times contributes to progress, is
essentially a constant factor and a source of social devel
opment. Only people with lack of intelligence and patri
otism may underestimate the value of library work».

Scientific school of Abuzar Khalafov
Invaluable contribution of A.Khalafov is in training
of the scientific-teaching staff.
Today Azerbaijan is formed and successfully ope
rated a whole school of the historical and theoretical
problems of the library, founded A.Khalafov. This school
is represented by studies on the history and massive
technical libraries, scientific and party libraries, children
and school libraries, medical and agricultural libraries,
theory and practice of library work in Azerbaijan in dif
ferent historical periods. This school includes leading
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historians and theorists of library work in Azerbaijan,
candidates, associate professors T.Guliyev, E.Badalov,
M.Gasanov, A.Abbasov, Kh.Ismailov, A.Aliyev, M.Hasanov, E.Akhmedov, F.Mammadov, Sh.Islamova, K.Aslan, K.Tairov, P.Kazimi and others.
In recent years, under the direction of Khalafov 20
postgraduate students defended their dissertations. In the
1990's, under the direction of Khalafov was held re
search is interesting - «The development of librarianship
in the Nagorno-Karabakh Autonomous Region in 19231988 years» (The author A. Najafov), which convinc
ingly refuted the false charges against Armenian separa
tists Azerbaijan on the poor quality of cultural life and
library services to the population of the Autonomous Re
gion. In this paper, based on numerous archival docu
ments and official statistics recreated the true picture is
about taking care of Azerbaijan to develop a network of
libraries in the province, ensuring above all the Armenian
population of the Autonomous Region of library books,
and various forms of library service, the major indices
were higher than the corresponding indicators in Arme
nia and Azerbaijan republics. In 1970’s and 80’s, he ad
vised several doctoral students, acted as the official op
ponent of many of theses on the history and theory of
culture, libraries and publishing, made not only in Baku
but also in Moscow, St.-Petersburg, Tbilisi, Tashkent,
Kiev, Samara and other cities of the former USSR.
In 1970’s and 80’s A.Khalafov was a member of
only in the Soviet Union, a specialized council in Mos
cow on doctoral theses in library science, bibliography
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and book science. He was an official reviewer of the
largest in the Soviet monograph on the history of library
science, written in 1980’s by librarianship of largest
country, a doctor of pedagogical sciences, professor,
honored worker of science K.I .Abramov.
In 1970-1980’s A.Khalafov substantiated and was a
permanent editor of the series «Library science and bibli
ography» scientists notes Baku State University, which
was essentially a theoretical organ of the all-union sig
nificance, in the pages of which were published scientific
studies of many representatives of library science of the
former U SSR.
Since 1980, this work continued in the form of the
matic collections devoted to the most urgent problems of
the history and theory of librarianship: «The problems of
centralization of library science in Azerbaijan», «Organi
zation of library and bibliographic services researchers»,
«Library education in Azerbaijan», «Modern problems
library and bibliographic services to the rural population
of Azerbaijan» and others.
At present, created by A.Khalafov scientific school
and determines the main direction of the department of
library science, which in 1963 led to them. This explains
the fact that this department has become a research center
library in the country.
50 years, the department of librarianship made a big
volume of work on current issues of history, theory and
methodology of library work, a high degree of profes
sionalism, generalizations, broad and deep vision of the
library and information processes in the overall system of
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social, economic and spiritual life of society, a modern
interpretation library problems in the light of new socio
political situation in Azerbaijan in the formation of a
sovereign and independent state.
Always at a high scientific level of scientific semi
nars are held the Department of Library Science, where
we discuss the most pressing problems in the theory and
practice of librarianship. Only in recent years, the work
shops were presented: «The market economy and the li
brary”, “The democratization of library services to the
population under modern conditions», «Internet and the
library», «Problems of computerization of library pro
cesses» and etc.
On the base of the department of librarianship held
systematic scientific conferences and meetings on the
most actual issues of library work. On many of them
A.Khalafov was speaker.
Abuzar Khalafov pay much attention to scientific
work masters and bachelors. Theses and diploma works
of masters and bachelors, their submissions and presenta
tions at national conferences and universities always re
ceive highly appreciated by experts. Often research pa
pers of students, written under his supervision, were
awarded with diplomas and certificates of merit.
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Theoretician and organizer
of higher library education
A great place to research and teaching Abuzar Khalafov belongs to explore major issues of training of library
staff, which forms the basis of the modern conception of
higher libraries education in Republic of Azerbaijan.
Along with the problems of history and theory of lib
rary science professor A.Khalafov more than 60 years
intensively developing the theoretical and methodologi
cal aspects of library education in Azerbaijan. In his
monographs and numerous articles, reports and speeches
on the subject formed a deep-reasoned concept of library
and bibliographic education that meets the requirements
of modern theory and practice of librarianship in the
country.
Many years of teaching activities, the work of the
education process, as dean and head of the department
contributed to the formation of A.Khalafov, as a skilled
organizer of educational work in Azerbaijan. He is a rec
ognized expert on high school education process. No ac
cident that the reorganization and optimization of higher
education in the Republic, Baku State University dealt
with the active participation of A.Khalafov.
As a member of the Republic Council of Education,
of Presidium of unified council for higher education, as
well as chairman of the department a single council for
library and bibliographic Education, Ministry' of Educa
tion of the Azerbaijan Republic, he worked hard on im
proving the whole system of higher education in country
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to prepare a new law of Azerbaijan Republic Education.
Especially his achievements in the development and
optimization of library bibliographic higher education in
Azerbaijan is great.
Abuzar Khalafov put forward a number of provisions
regarding the nature of general scientific and ideological
training of students, improving their training, the rela
tionship of vocational training students with the practice
of mass, academic and special libraries, the application of
mechanization and automation of library processes.
Practical realization of ideas and views about the na
ture of A.Khalafov and methods of preparing libraries of
highly qualified personnel was developed under his lead
ership in 1989 individual curriculum Librarian Faculty of
Baku State University, which was approved by the Mi
nistry of Higher Education of the USSR as a model for
library faculties of all universities in the Soviet Union .
In 1997 A.Khalafov headed the commission Educa
tion Ministry to establish national standards for higher
education library' and bibliography in republic.
Very promising are its ideas and proposals on the
formation of such industries of librarianship «Library
Science», «Library pedagogy», «Library Psychology»,
«Library economy», «Increasing specialization of librar
ian», specialization of training library' staff and library
staff to prepare a wide profile.
These and other ideas of A.Khalafov formed the ba
sis for a new system of higher education - degree
«Bachelor» in Baku State University.
A.Khalafov is the organizer of a master of education
О
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in Librarianship, bibliography and computer science, cur
riculum and programs for special disciplines at this stage
of higher library education at the Baku State University.
He also led the effort to develop a dissertation research
topic in the library faculty masters.
The result of years of scientific and organizational
activity of A.Khalafov on the history, theory and meth
odology of training library staff were trained by him of
the monograph «The development of library education in
Azerbaijan», «Graduate library education in Azerbaijan»,
as well as a collection of articles entitled «Training of
library staff in Azerbaijan», released under his editorship.
In monographs the author summarizes the stages in
the development of library education in the country with
the 1920s to the present, the characteristic of the most
important forms and methods of training of library sci
ence.
Of particular interest in this regard represents is pub
lished in 1998, for the 50th anniversary of the library of
BSU, book of A.Khalafov «Higher education in library
Azerbaijan. 1947-1997». Here we consider the trends in
higher education libraries in Azerbaijan during the halfcentury history of the library faculty. Much attention is
paid to the analysis in the curriculum department in dif
ferent periods of its development, the characteristics of
the chairs: library science, bibliography, organization of
library collections and catalogs, book science. The book
reflected a description of the major directions of research
faculty life and work of individuals who have dedicated
themselves to the establishment and development of
1
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higher education libraries. The book identifies strategic
directions of the renewal of higher library education.
continuing education of library personnel in Azerbaijan
at present.
No less productive pedagogical activities of professor
A.Khalafov, during his almost fifty years of activity as a
teacher, he taught virtually every discipline of library
science. In recent decades, he teaches courses on the his
tory of library work in Azerbaijan. «Library. General
Course», various courses for undergraduate, as well as
«Contemporary Library», «History of library science and
methodology» in the magistracy. He finds time to lecture
on current issues of library science to practical library
workers, both within libraries and at the permanent train
ing courses of cultural workers.
A.Khalafov author, coauthor, editor or translator of
nearly all the textbooks, and manuals and programs for
the major cycle librarianship and librarianship disciplines
at the library faculty.
In 1999-2000 academic year, under the direction of
A.Khalafov did a great job on updating the program cy
cle librarianship disciplines on the basis of the modern
conception of higher education libraries in Azerbaijan in
the new historical conditions.
In 1999 A.Khalafov initiated the establishment of the
library faculty at the research laboratory, «Computeriza
tion of library processes», and became its leader. Under
his leadership, identifies the main theoretical and practi
cal activities of the laboratory to solve the problems of
computerization of library technology, integration and
w
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accessibility of information resources of university lib
raries of Azerbaijan. Practical realization of this work
initially was the retrospective conversion of card catalogs
Azerbaijani publications Research Library of the Baku
State University, in machine-readable form. At present
we are working on the best technology of the electronic
catalog of foreign publications library, creating electronic
union catalog of university libraries of the republic is in
the process of completing a translation into the Azerbai
jani language of international bibliographic record format
UNIMARC.
In the future the creation of a corporate computer
network of university libraries of Azerbaijan with a sin
gle controlled access to the global network and connect
to this network, the majority of university libraries of
Azerbaijan as the users.
Public activities of Abuzar Khalafov
His multi-faceted research and teaching activities of
the A.A.Khalafov closely linked with active social work.
From 1960 to 1984 he headed the Library Council of
the Republic, and from 1976 to 1989 he was a member of
the Interagency Commission of the State Library under
the Ministry of Culture of the Azerbaijan Republic.
Numerous conferences, meetings, seminars, round
tables and debates that have been undertaken by the
Council of the Librarian, as well as performances on ra
dio and television on topical issues of library work and
library education - one of the most important activities of
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A.Khalafov. In the 1960’s and 80’s through the Library
Council, the Scientific and Methodical Council on Li
brary and bibliographical Ministry of Education, headed
by A.Khalafov were carried out a series of important
measures aimed at improving the system of library ser
vices, training of library staff in the country. In carrying
out these public works, he was able to form a republic in
an effective system of impact on critical processes of cul
tural life in Azerbaijan, through which the implementa
tion of several large-Union, republican scientific confer
ences, meetings, seminars, aimed at the optimization of
library services to the public, information scientists, cen
tralization academic libraries, to improve the system of
higher education libraries in Azerbaijan.
Considerable work to revitalize the cultural and edu
cational work in the city of Baku A.Khalafov carried out
in 1970 and 80 years as deputy executive Yasamal dis
trict of Baku, leading the Commission on the Arts. This
work is expressed, primarily in strengthening the mate
rial base of the club and library institutions, providing
them with qualified personnel and to improve the content
of their work.
For over than 50 years, A.Khalafov adequately repre
sents Azerbaijan at many symposiums, congresses and
meetings on library science in the former Soviet Union
and internationally. Moscow, St.Petersburg, Kiev, Tbi
lisi, Tashkent, Ankara, Istanbul, Tehran, Tabriz, that’s
only the main locations of the stands where A.Khalafov
proclaim their ideas and views on important areas of
modern scientific, cultural and library life of Azerbaijan,
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opportunities, and ways of its effective integration into
the global information space.
In 1999 at the initiative of Khalafov in Azerbaijan
was established the first public librarians union republics
- Azerbaijan Society of library workers. The library
community of the republic, elected president of the
A.Khalafov society.
His meetings as head of the library community and
the largest specialist in the field of library science in
Azerbaijan with library organizations of foreign coun
tries, participation in international forums held in the
country on urgent problems of library development, fos
tered in the international library community a new image
of independent Azerbaijan in the field Library policies,
as w^ll as to obtain more information about the volume
of historical traditions of Azerbaijan in the bookstore and
library science, to promote cooperation in these areas. Of
course, these contacts are allowed to bring the truth about
the Armenian aggression against Azerbaijan, about the
monstrous damage it inflicted libraries of our country, its
cultural life.
Since 1970’s A.Khalafov as a member of the edito
rial board of national periodical publications as «Medenimaarif ishi» («Cultural and educational work»), «Kitab
lar aleminde» («In the world of books”), actively facili
tated the appearance in the pages of these bodies numer
ous problematic, analytical articles on important issues of
state and development of libraries in the country.
A.Khalafov is a scientific consultant of the Azerbaijan
Soviet Encyclopedia.
206

Biblioqrafik m əlum at kitabı

Since 1975 A.Khalafov as a member of the Presid
ium of the Society of bibliophiles and rector of National
University «Book», made a great contribution to the
promotion of scientific knowledge on the history, theory
and practice of book and library science in Azerbaijan.
Since 1967 Abuzar Khalafov member of the Greater
Academic Council of Baku State University and Divi
sional Council of the Faculty of History on candidate and
doctoral dissertations. Currently headed by A.Khalafov
editing and publishing the Council of BSU, carrying a
large organization to streamline the case of book science,
information science and learning process at BSU.
Special attention should be on community activities
of Abuzar Khalafov to create a legal basis for the devel
opment of libraries in Azerbaijan in terms of independ
ence and strengthen the sovereignty of the Republic. This
was the work on creation of the first in the history of li
brary work in Azerbaijan, «Azerbaijan Republic Law on
library work».
As head of a working group to the Library Law
A.Khalafov performed very labor-intensive organiza
tional work to develop legal frameworks that lead to a
radical renewal of libraries in the country with new pro
gressive phenomena occurring in the national and spiri
tual revival of the Azerbaijani people in the modern
world.
Library Act provides the legal norms of public policy
in the field of library science, scientific, logistical, staff
ing and organizational support of the intensive develop
ment of librarianship in the Republic of Azerbaijan.
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The Act legally enshrined the organizational struc
ture of a unified library system in Azerbaijan, the system
of providing with book library renovation and preserva
tion of their collections, democratic principles of organi
zation of services for readers and library management
business, the position on the status of libraries and li
brarians about their salaries, rights and responsibilities of
public library associations, international co-operation of
libraries.
In preparation for the Law Abuzar Khalafov was held
extensive work on studying and summarizing interna
tional experience of library legislation, principally new,
legal norms, providing strategy, priority areas of library
development in Azerbaijan, the mechanism for their im
plementation.
The multi-faceted scientific, educational and social
activities Abuzar Khalafov earned him great credibility
and respect for scientific, cultural and, of course, the pub
lic library not only in Azerbaijan but also outside it. Rec
ognition of the great merits of Khalafov in the develop
ment of science and library science in Azerbaijan, was
his election in 2000, a full member of the International
Information Academy at the UN.
In this solid organization worldwide chapters and
other officials of many nations, Nobel laureates, promi
nent scientists, science and culture of many countries.
The election of A.Khalafov an active member of the
IAI will certainly contribute to the deepening of integra
tion processes in Azerbaijan in the international library
and information space. It is no accident in the publica208
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lions and statements by leading scientists and cultural
workers of Azerbaijan has reported its large contribution to
the development of national science and culture training.
Chairman of the Council of elders of Azerbaijan. Ins
titute of Geography of the Academy of Sciences, Aca
demician Budag Budagov believed Abuzar Khalafov
backbone library and bibliographic work in Azerbaijan.
According to the academician Fuad Kasumzade A.Khalafov as a person embodied the best qualities of scholar,
teacher, educator, a fine man, a devoted and caring
friend. He is the true citizen, a patriot of his people.
As acknowledged by the famous scholar and linguist,
dean of the Philological faculty of the Baku State Uni
versity, Nizami Jafarov, professor Abuzar Khalafov
known in university and country not just as a scientist librarianship, but also as a person of high level and a deep
connoisseur of the social sciences, corresponding mem
ber of ANAS, the deserved worker Science Vasif Babazade who noting the fruitful work of A.Khalafov at the
university, said that for Abuzar Khalafov Baku Univer
sity more like home. All the successes, accomplishments,
he genuinely enjoys the university. He is one of the pil
lars on which rests the university.
Famous statesman I.Orujev compares the life of
A.Khalafov with educational activities of prominent in
dividuals Mirza Jalil Mammadguluzadeh period, Sabir.
According to him, every meeting with A.Khalafov puri
fies man, making it lighter. The most important feature of
A.Khalafov he believes a sense of gratitude to their
teachers, mentors.
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List of such expressions of outstanding science, cul
ture of scientific, educational and purely human qualities
A.Khalafov can continue indefinitely.
Unquestioned authority and he enjoys great respect in
the faculty library. As one of the organizers of the higher
librarianship education where work professors, doctors
and professors, senior lecturers, has about a dozen gradu
ate students and researchers.
Over the past four decades, Department of Library
science, led by Abuzar Khalafov, has become a research
center library in Azerbaijan, a solid scientific and peda
gogical staff, which numbers and educational qualifica
tions of employes and significantly ahead of many wellknown continues to outpace the school library that were
formed in the universities of the former USSR.
Special love and respect for A.Khalafov enjoys
among librarians - their students and students who have
successfully employed in almost all libraries of Azerbai
jan, led by large libraries and library systems in all re
gions of the country. Many of them are doing productive
work in government and public bodies in the media.
The library community of the republic is right to be
lieve Abuzar Khalafov founder of library science, library
science classics of Azerbaijan. This is true. In the long
history of libraries in Azerbaijan has Abuzar Khalafov
stage - this second half of the XX century. Fortunately,
this phase continues in the XXI century.
Merits of Abuzar Khalafov to society, science and
culture of Azerbaijan received high recognition.
Back in the 15 - year-old in 1946 Abuzar Khalafov
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On Decree of Presidium of the Supreme Soviet of the
USSR was awarded medal «For Valiant Labor in the
Great Patriotic War 1941-1945».
In later years he was the recipient of numerous
awards of state and public organizations: medals, diplo
mas and badges. Among them, medal of the Ministry of
Culture of the USSR named after N.K.Krupskaya, «Ex
cellence in higher education of the USSR». Certificates
of appreciation to trade union bodies, the «knowledge
society» and others.
Since 1969, A. Khalafov is the title - «Honored cul
tural worker of Azerbaijan Republic».
In 2000, on Decree of President of Azerbaijan Re
public Heydar Aliyev Abuzar Ali oglu Khalafov awarded
the highest Order of the Republic - the Order of «Glory»
for the great achievements in development of science and
education. In 2001 professor A.Khalafov has been
awarded the honorary title «Honored worker of science».

Proud of our university
2001-2011 yy. can be regarded as the top of scientific
activity of professor Abuzar Khalafov.
His papers and researches over the years in terms of
content, its scientific importance are the logical continua
tion of the previously written numerous works on the
achievement of said high peaks of scientific thought,
hard work and a bridge of love for their profession of the
author.
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Scientific activities of professor Abuzar Khalafov
2001-2011 yy. very broad and significant. A rich career
of professor in the early years of the XXI century is a
nice way of outstanding intellectual scholar, a teacher, a
selfless leader of science, culture and education has won
deep sympathy for the scientific community.
The letter reads: «The founder of Library Science of
Azerbaijan, outstanding researcher of history of national
libraries, head of the department of Baku State Univer
sity. Library science, founder of Library and Information
Department, Academician of International Informatiza
tion Academy at the UN, Honored Scientist, doctor of
historical sciences, professor Abuzar Khalafov by the
American Biographical Institute elected «Man of the
Year - 2004». In his congratulatory letter J.M.Evanson
says that this title is unique in that nominations are
awarded for outstanding achievements in the face of
creation and development of society.
In the first years of XXI century in research Abuzar
Khalafov has a special significance of the history and
current problems of the theory of library science.
From this perspective, the monograph «Introduction
to Library science» in two volumes, which he published,
can be considered a new stage in the development of li
braries in Azerbaijan.
Based on universal and national values in the theory
of library science, as well as on the modern progressive
ideas of the theory of library science, this textbook for
the first time in our country for library and information
profession in terms of independence of Azerbaijan.
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This book is a monumental edition of covering the is
sues of the source and on the basis of the documentary,
in terms of materials and methods of analysis. One of the
main advantages of the textbook, it is clear organization,
classification and presentation of highly complex and
content materials.
At the beginning of a new, XXI century, one of the
valuable contributions Abuzar Khalafov in the cultural
history of our nation, it is his textbook entitled «The his
tory of libraries in Azerbaijan» buy out released in 2004.
In the same year published the first part covers a period
in the history of librarianship in the country from ancient
times to the twentieth century.
The main line of fundamental research is that the
Azerbaijani people since the earliest times, stories
praised the education, science, books and libraries, librar
ies have played an irreplaceable role in preserving and
passing on from generation to generation, from century
to century, written form of monuments, which are na
tionally property.
As the author notes, «to explore the history of his
homeland to return to the ancestors, to restore the me
mory, honorable duty, a civic duty of every person. His
tory is a powerful factor in understanding the lessons of
debt to the motherland, love of country, love for the land,
in possession of national and spiritual values that were
created and formed from time immemorial».
We can confidently say that the book is devoted to
the history books and the library of our people is a valu
able study serves the same purpose.
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One of the valuable contributions of professor
A.Khalafov, is the monograph is being published in
2006. named as «Heydar Aliyev and library work in
Azerbaijan».
The author draws attention to the fact that books pub
lished in Azerbaijani and Russian languages, make up
more than 23 thousand pages. Professor A.Khalafov
found it necessary to bring to the attention of readers a
number of important documents relating to librarianship
in applications, which included a book. Here to promote
the heritage of Heydar Aliyev in different types and
kinds of libraries in the modern period, is given a brief
history of the life and work of national leader, awards,
selected works, the thoughts of prominent politicians,
scientists and artists.
Professor A.Khalafov in 2006 was awarded a
scholarship, «Friends of culture» established by Heydar
Aliyev Foundation for essential services in education,
science and culture. In the same year by order of the
Ministry of Education of Azerbaijan Republic has been
awarded the badge «Best educator».
In scientific articles written by A.Khalafov in the first
years of XXI century comprehensively covered the
socio-political, economic and educational value of
libraries, the role and responsibilities of libraries in the
information society in our country’s independence. These
articles provide a broad understanding of the tasks of
modernization, computerization of library science, to
update the library of individual processes in the present
stage.
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Research articles Abuzar Khalafov not have an abst
ract level, in most cases has the nature of the analysis
built on concrete objects, individuals, or problems,
assesses the activities of individual libraries, give
valuable advice on the prospects for their future
development.
Along with these challenges, Abuzar Khalafov in
their articles on the national leader Heydar Aliyev pays
special attention to the role of this great personality in
the development of librarianship in the country,
promotion of libraries in the country works Heydar
Aliyev at the present stage.
In 2007 was published in Part II of the textbook of
professor Abuzar Khalafov entitled «History of libraries
in Azerbaijan».
The second part of the textbook «History of libraries
in Azerbaijan» is devoted to research and analysis of the
creation of libraries, library development and formation
of our republic in the first half of the twentieth century.
The author commented on the peculiarities of different
types and kinds of libraries in unity with the social, po
litical, scientific and cultural life is closely related to
book publishing, printing and other spheres of culture.
Another book by ‘ Professor A. Khalafov was
published in 2009 under the name «Azerbaijan has
successfully extended the doctrine of Heydar Aliyev in
librarianship». The book summarizes the invaluable
contribution of nationwide leader Heydar Aliyev in the
library during the formation of 34 year leadership, which
is an integral part of Azerbaijani culture, carried out by
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library policy, and sanctified by the successful conti
nuation of this policy on the part of a worthy successor to
the great leader Ilham Aliyev.
Monograph entitled «Scientific Library of Baku State
University 90 years on the merit of science and educa
tion» a very valuable book dedicated to the 90th anniver
sary of the Baku State University, respectively. The
book, published for the first time extensively studied 90
years' history of individual library - Library of Science,
Baku State University.
Under the supervision of professor A.Khalafov in
2009 Tairov K.M. defended his thesis on «Creation and
development of the Azerbaijan National Library named
after MF Akhundov: 1923-1969 yy.», and in 2010
Kazymi P.F. under the supervision of professor
A.Khalafov defended his thesis on «Library work in
Azerbaijan during the Safavids».
In 2009 Taking into account the great merits of pro
fessor Abuzar Khalafov Occupational union Members of
the Media in Azerbaijan has honored scientist with Di
ploma «Golden Pen». And in the same year Honored
worker of science, professor of Baku State University
Abuzar Khalafov was awarded the Honorary Diploma
«Authoritative intellectual of the year».
In 2010 Was published the III part of the textbook
«History of library work in Azerbaijan».
Part III of the textbook «History of libraries in Azer
baijan» is devoted to research and compile the issues of
development and formation of various library networks
in the country during the second half of the twentieth
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century and early twenty-first century. The author re
searched the history of librarianship as part of Azerbai
jani culture, science codified the role of libraries in the
cultural development of the country.
In the tutorial, special attention was paid to the comprehen-sive study and the study period of Heydar Aliyev
in the development of librarianship 70-80 years of XX
century.
Since 2010 began produced scientific, theoretical
and practical journal «Librarianship and information»
which created a professor Abuzar Khalafov and is editor
in chief. This journal schiaetsya one of the prestigious
journal which publishes scientific articles on book sci
ence, about the history, theory and practical aspects of
librarianship.
Scientist who dedicated 60 years of his life studying
the history of librarianship, and development and a prac
tical application of library science, training highly quali
fied, well know in the near and far abroad. He is the au
thor of numerous scientific articles, monographs and
textbooks on the topical issues of libraries and library
history.
In 2010, the American Institute of Bio announced a
professor Abuzar Khalafov «Man of the Year» and
awarded him the «Gold Medal». Awarding of Chevalier
of the Order of «Glory» professor Abuzar Khalafov pres
tigious medal «is a recognition in the world of Azerbai
jan library science».
As in earlier times, and over the past years, too,
progress has been made in the area of information
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strongly bibliotkovedeniya associated with the name of
the scientist. During this period, also became a professor
Abuzar Khalafov librarians and scholars library pro
fessionals.
In 2011 in Central Library of the National Academy
of Sciences of Azerbaijan held an event with the results
of «Republican competition of scientific research in Iibrarianship, bibliography and book science».
In april 21, 2011. the Ministry of Education of Azer
baijan Republic (order number 623), april 29, 2011 Mi
nistry of Culture and Tourism of Azerbaijan Republic
(order number 211), may 18, 2011 the administration of
Baku State University (order R-41) were given the order
separately celebrating the 80th anniversary of distin
guished scientist, professor A.Khalafov. The orders ref
lect the broad plans of action.
His demands on himself and to others, integrity, effi
ciency, fairness and rigor, along with care and kindness,
a high sense of civic responsibility, devotion to the ideas
of national rebirth and nationhood - all features Abuzar
Khalafov as a scientist and a citizen, a patriot of his
Homeland.
Today Abuzar Ali oglu Khalafov in a good scientific
form. He is full of new ideas and creative plans for the
further development of science, culture and education of
sovereign Azerbaijan.
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ском Азербайджане» adlı monoqrafiyası haqqında) //
Azərbaycan müəllimi.- 1977.- 9 fevral.
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Sovet Ensiklopediyası: C.5-B.: ASE, 1981.- S. 409.
96. Kitabxana kollektoru // Azərbaycan Sovet En
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125. Milli yaddaş ocağımızda (Professor A.A.Xə
ləfovla müsahibəni apardı Almaz Ülvi) // Ədəbiyyat
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Azərbaycan. -1998.- 10 fevral.
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(Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri, Azərbaycan
Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix elm
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may.
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təsi // Bakı Dövlət Universitetinin 80 illiyi münasibə
tilə elmi konfransın materialları.- B.: BDU, 1999. - S.
516-517.
141. Abel Məhərrəmovu rektor təyin etdiyi üçün
Prezidentimizə minnətdaram. Universitet kollektivi
t
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yeni təyinatı necə qarşılayır? // Bakı Universiteti.1999.- 28 yanvar.- S. 3.
142. Müasir kitabxanaların sosial funksiyaları //
Kitabxanaşüııaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və
təcrübi jurnal.- B.: BUN, 1999.- №2. - S. 3-32.
143. Silahlı qüvvələrimiz vətənin dayağıdır: Ordu
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Araz Vaqifoğlunun söhbəti) // Azərbaycan ordusu.1999.- 3 mart.- S. 3.
144. Исторический роль библиотек в инфор
мационном обеспечении общества (опыт дела и
проблемы информатизации общества / / Тезисы
докладов международной научной конференции
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ковский Государственный Университет Культуры,
1999.- С . 202-204.
145. Barlı-bəhərli ömür (Kitabxanaşünas-alim Таcəddin Quliyevin dünyaya gəlişinin 70, elmi-pedaqoji
fəaliyyətinin 45 illiyi münasibətilə) // Xəzər Xəbər.1999.- №74.-15 noyabr.- S. 22.
K.Aslanla birlikdə.
146. Şərəfli ömür yolu (Kitabxanaşünas-alim
Tacəddin Quliyevin dünyaya gəlişinin 70, elmi-peda
qoji fəaliyyətinin 45 illiyi münasibətilə) // Bakı Uni
versiteti.- 1999.- 26 noyabr.
K.Aslanla birlikdə.
147. Cəmiyyətin informasiya təminatında kitab
xanaların tarixi rolu (Azərbaycan Respublikası ki
tabxanalarının tarixi təcrübəsi əsasında) // Bakı
Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər ser.). B.,
1999.- № 4.-S. 221-227.
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148. İl-ilə qovuşanda: Yurd yuvadı, vətəndi. Bu ana
torpaq ki, var, Anamızdı, Vətəndi! (Professor
A.A.Xələfovun Azərbaycan televiziyasının «Elmikütləvi və təhsil proqramları» redaksiyasının hazırla
dığı yeni il şənliyində müsahibəsi) / Səhifəni hazırladı:
M.Kərimova // Ziyalı.-2000.-7yanvaı\- S.7.
149. Kitabxanaları özəlləşdirmək və icarəyə ver
mək olmaz («Şöhrət» ordenli professor A.A.Xələfovla
müsahibəni qələmə aldı Adilə Qocayeva) // İki sahil.2000.- 24 fevral.
150. Kitabxana işi anlayışının öyrənilməsinə dair //
Kitabxanaşiinaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və
təcrübi jurnal.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2000.№2.- S. 3-8.
151. Проблемы компьютеризации библиотек
Азербайджана // Библиотечное дело - 2000: Пробле
мы формирования открытого информирования от
крытого информационного общества / Тезисы докла
дов Пятой международной Научной конференции
(Москва, 25-26 апреля 2000г.): Ч.2.- М., 2000.- С. 36.
В соавторстве с А.И.Курбановым.
152. Böyük sənətkarın qayğısı (S.Rəhimovun
mədəni-maarif fəaliyyəti haqqında) // Respublika. 2000. -6 iyun.
153. Altı dəfə yaralanmış Sovet İttifaqı qəhrəmanı:
Söhbət azərbaycanlı Məlik Məhərrəmovdan gedir
(M.Məhərrəmovun 80 illiyi münasibətilə) // Xəzər
Xəbər.- 2000.- №93. - 1 noyabr - S. 10-11.
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2001
154. Hidayət haqqında fikirlər // Ələsgərov B.Hi
dayət: Biblioqrafiya.- B.: Nağıl evi, 2001.- S.76-77
155. Использование Интернет в Библиотеках
Азербайджана // Библиотеки в мировом информаци
онном и интеллектуальном пространстве.- М., 2001.С. 99-100.
Вместе с Р.А.Кязимовым и А.И.Курбановым.
156. Библиотечное дело в Азербайджанской
Республике (Исторический обзор) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri və təcrübi jurnal. B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- №2.- C. 3-16
157. «Не нужны конкретные сроки, нужна кон
кретная постановка вопроса» - считает профессор
БГУ Абузар Халафов, и с этим нельзя не согласить
ся (По вопросу о переходе на латинскую графику) /
Подготовила И.Умудлу // Зеркало.- 2001.-10 марта.
158. Azərbaycan elmi-texniki fikrinin xəzinəsi:
(Respublika Elmi-Texniki Kitabxanasının 70 illiyi) //
Azərbaycan neft təsərrüfatı. - 2001. - №3. - S. 56-61.
159. Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin
formalaşmasında Heydər Əliyev irsinin rolu // Xalqın
böyük xilaskarı: Heydər Əliyevin 32 illik rəhbərlik
dövrünə və Azərbaycanın müstəqilliyinin 10 illiyinə
həsr olunmıış elmi-nəzəri konfransın materialları. B.: Bakı Universiteti, 2001. - S. 34-43.
160. Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin
formalaşmasında Heydər Əliyev irsinin rolu II
Azərbaycan.- 2001.- 10 oktyabr. - S. 3.
161. Kitabxanaçıbğı qız sənəti hesab etmirəm /
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Qələmə aldı M.Novruzqızı // Bizim əsr.- 2001.- 28
noyabr.- S. 6.
162. К истории библиотек Азербайджана: Из
глубины веков // Вестник БАЕ.- 2001.- №4.- С. 64-67.
*

2002
163. Mən fəxr edirəm ki, Bakı Döviət Universite
tinin məzunuyam (Prezident Heydər Əliyevə həsr
olunmuş eyni adlı kitab haqqında) // Respublika.2002.- 24 fevral.- S. 2.
N .İsmayılovla birlikdə.
164. Şərəfli ömrün zirvəsi (prof. A.A.Xələfov) /
Müsahibəni apardı Emin Salmanoğlu // Ziyalı.- 2002.21-27 fevral.- S. 9.
165. Avtomatlaşdırılmış kitabxana informasiya
idarəetmə sistemləri // Bakı Universiteti Xəbərləri:
Humanitar elmlər seriyası.- 2002.- №2.- S. 243-250.
N. Musayeva ilə birlikdə.
166. Heydər Əliyev əsərlərinin nəşri və təbliği
məsələləri II Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya.- B.:
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- №2.- S. 5-16.
167. Azərbaycan elminin qızıl fondu (AMEA
Mərkəzi Elmi Kitabxanasının bu günü və sabahı) //
Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və
təcrübi jurnal.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2002.№ 2.-S. 17-28.
R.Kazımovla birlikdə.
168. Yazıçı haqqında informasiya mənbəyi (Yazıçı
Hidayət haqqında çapdan çıxmış biblioqrafik gös
tərici haqqında) // Ədəbiyyat qəzeti.- 2002.- 29 mart.
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169. İnformasiyalaşdırılmış cəmiyyətin xüsusiyyət
ləri və problemləri (prof. A.Xələfovun kitabxanaşünaslıqla informasiyanın qarşılıqlı əlaqələri baxımından
informasiyalaşdırılmış cəmiyyət haqqında bəzi müla
hizələrindən bəhs olunıır // Respublika.- 2002.- 17
aprel.- S. 4.
170. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab
Heydər Əliyevə (Prezidentin anadan olmasının 79-cu
ili münasibətilə təbrik) // Azərbaycan yolları.- 2002.- 7
may.- S. 6.
17L Qələbə bayramı qeyd olundu (Bakı Dövlət
Universitetində 9 may Qələbə bayramı münasibətilə
keçirilən tədbirdə çıxışı) // Bakı Universiteti.- 2002.16 may.
172. Kitab öz “ünvan”ma çatdıqda oxunur: Yaxud
müasir dövrdə kitabxana nəşriyyat münasibətlərinin
bəzi xüsusiyyətləri // Azərbaycan.- 2002.- 7 iyul.
173. Xalqımızın sevimli ziyalısı (prof. V.Məmmə
dəliyevin 60 illik yubileyi münasibətilə) // Bakı
Universiteti.- 2002.- 26 sentyabr.- S. 3.
174. Yubileyiniz mübarək! / Bakı Universiteti qə
zetinin yubileyi münasibətilə // Bakı Universiteti.2002. - 26 sentyabr.- S. 6.
175. Abuzər Xələfov: Azərbaycam bundan sonra da
işıqlı gələcəyə yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası apara
bilər (Müsahibəni apardı Emin Salmanoğlu) // Ulu
Azərbaycan.- 2002.- 21 noyabr.- S.3.
176. Düşüncə / Radionun “Təhsil və elmi-kütləvi
proqram lar” redaksiyasının əməkdaşı Mehriban Ramazanqızı prof. Abuzər Xələfovla görüşmüş və onun
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səfər təəssüratını lentə almışdır. Noyabrın 24-də saat
9:35 dəqiqədə efirdə // Ekran- efir. - 2002. - 18-24
noyabr.
177. Qədiın kitab məbədinə yeni həyat verildi
(isgəndəriyyə kitabxanası haqqında) // Respublika.2002.- 27 noyabr; Respublika.- 2002.- 28 noyabr.- S. 7.
178. Azərbaycanı bundan sonra da işıqlı gələcəyə
yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası apara bilər (Müsa
hibəni apardı Emin Salmanoğlu) // Azərbaycan.2002.- 11 dekabr.
179. 2003-cü ilin “Heydər Əliyev ili” elan olunması
tarixi zərurətdir // Azad Azərbaycan.- 2002.- 20
dekabr.- S. 3.
2003
180. Azərbaycan elminin qızıl fondu (AMEA Mər
kəzi Elmi kitabxanasının bu günü və sabahı) // Elm.2003.- 16 yanvar.- S. 13-14.
R.Kazımovla birlikdə.
181. Heydər Əliyev və Bakı Dövlət Universiteti birbirindən ayrılmayan iki böyük varlıqdır (Bakı Dövlət
Universitetinin kollektivi Heydər Əliyevin tövsiyə
lərini əlində rəhbər tutur: Universitet müəllimlərinin
yubiley təbrikləri) / Qələmə aldı: S.Babaşova // Bakı
Universiteti.- 2003.- 24 aprel.- S. 2.
182. Heydər Əliyev əsərlərinin nəşri və təbliği
məsələləri II Azad Azərbaycan.- 2003.- 4 may.- S. 5.
183. Xalqımızın milli iftixarı (Görkəmli dövlət
xadimi Heydər Əliyev haqqında) // Qərbi Azərbay
can.- 2003.- 10 may.- S. 2.
244

Biblioqrafik m əlum at kitabı

184. Heydər Əliyev məktəbinin layiqli yetirməsi
(İ.Əliyev haqqında) // Azad Azərbaycan.- 2003.- 1
oktyabr.- S. 3.
185. Zöhrab Əliyev - 70 // Azərbaycan biblioqra
fiyasının canlı salnaməsi.- B.: Mütərcim, 2003.- S. 5-9.
186. Xatirələrdə əbədi yaşayacaq dahi. (Prezident
Heydər Əliyev haqqında) // Bakı Universiteti.- 2003.19 dekabr.- S.7.
2004
187. Arif Babayev haqqında dost sözü // Arif
Babayev - 70 il. - B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,
2004.-S. 19-22.
188. Böyük alim, müdrik el ağsaqqalı (Akademik
Budaq Budaqov haqqında) // Əkbəroğlu Y. Elmimizin
şah budağı.- B.: «Oğuz eli» nəşriyyatı, 2004.- S. 112-116.
189. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilham
Əliyevə // Azad Azərbaycan.- 2004.- 18 yanvar.
190. Məktəb kitabxanaları Azərbaycanın müstəqil
liyi şəraitində // Kitabxanaşüııaslıq və biblioqrafiya.B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- №1.- S. 3-14.
E.Əhmədovla birlikdə.
191. Göyçə həsrəti: Akademik Hüseyn Əhmədovun
«Xatirələrim və ya nəslimizin şəcərəsi» kitabı nəfis
şəkildə işıq üzü görüb // Ulu körpü.- 2004.- 7 fevral.- S. 6.
K.Aslanla birlikdə.
192. Azərbaycanda AMEA Mərkəzi Elmi kitab
xanası müstəqillik illərində // Kitabxanaşüııaslıq və
biblioqrafiya.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.№ 2.-S. 3-11
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S.Məmmədova ilə birlikdə.
193. İnformasiya cəmiyyəti və kitabxana işi // Bakı
Universitetinin Xəbərləri: Humanitar elmlər ser.- B.:
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2004.- №3.- S. 316-327.
194. Xələfov A. «Baş yurdum Göyçə tək böyük
ümmana...» (Akademik Hüseyn Əhmədovun «Xatirə
lərim və ya nəslimizin şəcərəsi» kitabı haqqında) //
Xəzər Xəbər. - 2004. - 1 aprel (№164). - S. 30-31.
K.Aslanla birlikdə.
195. Heydər Əliyevin əməlləri əbədidir // Dahi.2004.- №1.- 7 avqust.- S. 6.
196. İlham Əliyev öz andına sadiqdir: İlham Əliyev
ümummilli liderin yolunu uğurla davanı etdirir // Bakı
Universiteti.- 2004.- 13 oktyabr.- S. 6.
197. Şərəfli alim ömrü: T.Quliyevin 75 illiyi müna
sibətilə II Bakı Universiteti.- 2004.- 13 oktyabr.- S. 8.
K.Aslanla birlikdə.
198. Şərəfli alim ömrü: T.Quliyev - 75 // İnsan
hüquqları.- 2004.- 15 oktyabr.- S. 3.
K.Aslanla birlikdə.
199. Elektron kataloqun əhəmiyyəti və təşkili
prinsipləri // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Huma
nitar elmlər ser.- 2004.- №4.- S. 288-290.
A.Hüseynova ilə birlikdə.
2005
200. Alovlu vətəndaş, vətənpərvər ziyalı // Hidayət.
Zəngəzurda doğuldum.- B.: Əbilov, Zeynalov oğul
ları.- 2005.-S. 318-319.
201. Barlı-bəhərli ömür (Dost sözü) // Barlı-bəhərli
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illər / Tacəddin Fərhad oğlu Quliyev: Anadan olması
nın 75, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 50 illiyinə həsr olu
nur.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- S. 10-12.
K.Aslanla birlikdə.
202. Əziz və hörmətli Tacəddin müəllim! // Barlıbəhərli illər.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- S.
137-139.
203. Gərgin elmi yaradıcılıq axtarışlarının uğurlu
bəhrəsi // Aslan K. Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii
ədəbiyyatın rolu (Azərbaycan kitabxanalarının
materialları əsasında): Monoqrafiya.- B.: Görkəmli
filoloq-alim, istedadlı jurnalist (prof. Şamil Qurbanov
haqqında) // Ləkəsiz bir vicdan, böyük bir ürək.- B.:
Nurlan, 2005.- S. 55-58.
204. Şərəfli alim ömrü // Barlı-bəhərli illər.-B.:
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- S. 13-15.
K.Aslanla birlikdə.
205. Yazıçı haqqında informasiya mənbəyi // Hida
yət. Zəngəzurda doğuldum... - B.: Əbilov, Zeynalov
oğulları, 2005.-S. 319-321.
206. Heydər Əliyevin xatirəsi əbədiləşdirilməlidir II
Cəmiyyət və lider: Beynəlxalq elmi-analitik, hüquq
jurnalı.- 2005.- №1 (may).- S. 2-4.
207. Müasir dövrdə kitabxana fəaliyyətinin əsas
istiqamətləri // Kitabxanaşiinaslıq və biblioqrafiya:
elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.- B.: Bakı Universiteti
Nəşriyyatı, 2005.- №1.- S. 3-10.
N.Mehdiyeva ilə birlikdə.
208. Müdrikliyə aparan yol (prof. X.İsmaydov
haqqında) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elıııi247
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nəzəri və təcrübi jurnal.- 2005.- №1.- S. 130-138.
K.Aslanla birlikdə.
209. Kitabxana dünyasına açılan pəncərə (AMEAMEK-nm tərtib etdiyi Vebbioqrafiya adlı göstəricidən,
onun axtarış imkanlarından və onlayn texnologiya
larının kitabxana işi üçün əhəmiyyətindən bəhs
olunur) // Respublika.- 2005.- 27, 28 yanvar.
Ə.Məmmədovla birlikdə.
210. İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasında
kitabxanaların vəzifələri // Kitabxanaşünaslıq və
biblioqrafiya: elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal.B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- №2.- S. 5-17.
211. AMEA MEK-sı müstəqillik illərində (19912004) II AMEA MEK-nın Elmi əsərləri.- 2005.Bur.6.-S. 25-41.
2006
212. İnformasiya xidməti // Kitabxanalar biliklər
cəmiyyətində.- B.: Nurlar, 2006.-S. 64-74. (Azərbay
can və rus dillərində).
213. Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramının hə
yata keçirilməsində Respublika Gənclər Kitabxanasının
rolu II Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: elmi-nəzəri,
metodik və təcrübi jurnal.- B.: Bakı Universiteti
Nəşriyyatı, 2006.- №1.-S. 3-15.
M.Məmmədovla birlikdə.
214. Ölkəmizdə ilk fundamental elektron kitab
xana (Prezident Aparatı kitabxanası haqqında) //
Xalq qəzeti.- 2006.- 18 fevral.- S. 6.
• •
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2007
215. Görkəmli pedaqoq-alim // Eyyubov S. Ölüm
sevinməsin qoy. - B.: Nurlan. 2007. - S. 73-75.
216. Görkəmli tarixçi-alim, istedadlı pedaqoq,
sadiq dost (Qurban Bayramov haqqında bir neçə
kəlmə dost sözü) // Qurban Bayramov xatirələrdə. B.: BUN, 2007.- S . 56-61.
217. BDU-nun Elmi Kitabxanasının elektron
kataloqu // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar
elmlər ser. - 2007. - №3. - S. 198-202.
N.D.Mehdiyeva ilə birlikdə.
218. Ölkəmizdə kitabxana işinin inkişaf strate
giyası // Respublika. - 2007.- 25 aprel.
219. Kitabxanalar barədə məlumatlar və statistik
göstəricilər toplusu «Azərbaycan kitabxanaları XXI
əsrin informasiya məkanında» kitabı haqqında //
Respublika. - 2007. - 7 dekabr. - S. 7.
E.Əhmədovla birlikdə
2008
220. Bənzərsiz filosof, mahir pedaqoq (Akademik
Camal Mustafayev haqqında) // Dədə Camal (Xatirələr,
şeirlər, fotolar).- B.: Pedaqogika, 2008. - S. 26-30.
221. Böyüksevəı* haqq sevgisidir // İsmayıl E.
Cahan ömrü. - B.: Səda, 2008. - S. 315-321.
222. İlk fundamental elektron kitabxana // Kitab
xana, az Müstəqil elmi, metodiki və praktiki jurnal. 2008.-№ 1 (01), iyun. - S. 7-10.
223. Kitabxanaşünaslıq fəlsəfəsi // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. - B.: BUN, 2008. -№ 1 .- S. 5-26.
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224. XX əsrdə Türkiyədə kitabxana işi (Qısa tarixi
icmal) // Bakı Universitetinin Xəbərləri: Humanitar
elmlər ser. - 2008. -№ 3. - S. 231-242.
N.D.Mehdiyeva ilə birlikdə.
225. Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana
quruculuğu // Respublika. - 2008. - 8 aprel. - S. 3-4.
226. O, kitabı təhsilin, elmin, insanın həyat fəaliy
yətinin əsas vasitəsi kimi qiymətləndirirdi / Ümummilli
lider Heydər Əliyev - 85 // TV-Plyus: aylıq televiziya
və radio jurnalı. - B.- 2008. - №5 (20), may, Xüsusi
buraxılış. - S. 149-150.
2009
227. BDU-nun Elmi Kitabxanası 90 ildə // Bakı
Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olun
muş Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. B.: Bakı
Universiteti nəşriyyatı. -2009. - S. 482-483.
228. Dilçi alimin şöhrəti // Akad. N .Cəfərovun 50
illik yubileyi ilə bağlı. - B.: Nurlan, 2009. - S. 90-93.
229. Müstəqillik illərində ali kitabxanaçılıq təhsili
nin inkişafı // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. 2009.- №1. -S. 10-26.
230. Professor V.İ. Razumovskidən akademik
A.M.Məhərrəmova qədər keçilmiş inkişaf və tərəqqi
yolu // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. - 2009.№2. - S. 28-47.
231. Milli mədəniyyətimizin təəssübkeşi «Əməkdar
mədəniyyət işçisi»dir (prof.X.l.İsmayılov haqqında) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya. - 2009. - № 2.- S. 19-27.
K.Aslanla birlikdə.
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232. Abuzər Xələfov: «Son 10 il BDU-nun tari
xində intibah dövrüdür»: Bəxtiyar Vahabzadə ən sevim
li müəllimim olub // Bizim söz. - 2009. - 4 iyun. - S. 4.
233. Azərbaycan mədəniyyətinin qızıl fondu //
Azərbaycan. - 2009. - 1 iyul.
234. Azərbaycanın ilk elm ınəbədgahı / Bakı
Dövlət Universitetinin 90 illiyi qarşısında // Xalq
qəzeti. - 2009. - 9 iyul.
235. Bakı Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanası
90 il elm və təhsilin xidmətində // Azərbaycan. - 2009.
- 1 oktyabr.
236. Ənənələrini yaşadan məbədgah / BDU-nun 90
illik yubileyinə həsr olunub // Azərbaycan. - 2009. - 5
oktyabr.
237. Müstəqillik illərində Azərbaycanda kitabxanaşünaslığın inkişafı // AMEA MEK-nın Elmi əsərləri.
-2009. - № 10.- S . 3-28.
238. Bu günün mühazirəsi necə olmalıdır? / Əmək
dar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor, Bakı
Dövlət Universitetinin Kitabxanaşünaslıq kafedrası
nın müdiri A.Xələfovun dedikləri. Hazırladı Malik
Novruzov // Azərbaycan müəllimi. - 2009. - 25 de
kabr. - S. 5.
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ensiklopediya / prof. İ.Hüseynovanın «Qafqazın tarix
ensiklopediyası» adlı kitabı haqqında // Bakı Univer
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REDAKTORU OLDUĞU VƏ ÖN SÖZ YAZDIĞI
ƏSƏRLƏR
1958
255. Kitabxanaşünaslıq: Kitabxanaçıhq institutları
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«Kitabxanaşünaslıq» ixtisası üzrə təhsil alan ali mək
təb tələbələri üçün dərs vəsaiti / Red.: A.A.Xələfov. B. : BU N ,1996.-212 s.
1997
275. Oxucularla iş: M.Ə.Rəsulzadə adma Bakı
Dövlət Universiteti Kitabxanaçıhq fakültəsi üçün:
Proqram / Tərt. ed.: S.Rzayev: Red.: A.A.Xələfov. B.: BUN, 1997. - 14 s.
256

B ib lio q r a fik m ə lu m a t k ita b ı

2000
276. Abel Məhərrəmov: Biblioqrafik məlumat kita
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258

Biblioqrafik m əlum at kitabı

- B.: BUN, 2004.- 24 s.
289.
Kazımov R. Kitabxana işinin iqtisadiyyatı:
Dərs vəsaiti / Elmi red.: A.A.Xələfov; Rəyçilər:
Z.I.Baxşəliyev, K.Aslan.- B.: Bakı Universiteti Nəşriy
yatı, 2004.- 88 s.
2005
290. Aslan K. Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii
ədəbiyyatın rolu (Azərbaycan kitabxanalarının mate
rialları əsasında) Monoqrafiya / Red.: A.A.Xələfov.B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2005.- 298 s.
291. Barlı-bəhərli illər: Tacəddin Fərhad oğlu
Quliyev / Anadan olmasının 75, elmi-pedaqoji fəaliy
yətinin 50 illiyinə həsr olunur / Tərt.ed.: K.Aslan;
Red.: A.Xələfov.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,
2005.- 180 s.
292. Dünya kitabxanalarının tarixi: Proqram
(Bakalavr təhsil pilləsi üçün) / Tərt. ed.: M.Bağırov,
K.Aslan; Elmi red.: A.Xələfov; Rəyçilər: E.Əhmədov,
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Elmi red.: A.A.Xələfov; Rəyçilər: Z.I.Baxşəliyev;
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naminə; Son söz əvəzi: Elm və mədəniyyət xadimlərimiz
(Professor A.A.Xələfov haqqında) // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi jurnal.1997.-X9l.-S. 55-65.
397. Abdinov Ə., İdrisoğlu C. M.Ə.Rəsulzadə adı
na BDU-nun Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri,
tarix elmləri doktoru, professor, respublikanın Əmək
dar mədəniyyət işçisi Abuzər Alı oğlu Xələfov cənab
larına Kitabxanaçılıq fakültəsinin 50 illik yubileyi mü
nasibətilə təbrik məktubu II İnsan hüquqları.- 1997.- 10
noyabr.- S. 1.
398. Zəngibasarlı M. Azərbaycan mədəniyyətinin
təntənəsi: Kitabxanaçılıq fakültəsi-50 (Prof. A.A.Xələfovun elmi yaradıcılığı haqqında) // İnsan hüquqları.
- 1997. - 10 noyabr. - S. 1.
1999
399. Azərbaycanda vahid elektron kitabxana (Gör
kəmli alim, kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri,
professor Abuzər Xələfovun rəhbərliyi altında
«Kitabxananın kompyuterləşdirilməsi» elmi-tədqiqat
laboratoriyasının yaradılması haqqında) // Bakı
Universiteti. - 1999. -26 oktyabr. - S. 5.
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400. Təbrik edirik: Prof. A.A.XəIəfovım «Şöhrət»
ordeni ilə təltif edilməsi münasibətilə Kitabxanaçılıq
fakültəsinin kollektivi və «Kitabxanaşünaslıq və biblio
qrafiya» jurnalının redaksiya heyətinin təbriki // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya: Elmi-nəzəri və təcrübi
jurnal. - 2000. - S. 3-4.
401. Kazımov R.Ə., İsmayılov N.İ. İlk kitabxanaşünas-biblioqraf alim, görkəmli pedaqoq və ictimai
xadim: Bakı Dövlət Universiteti - 80 (Prof. A.A.Xələ
fov) // Respublika.- 2000.- 6 fevral.
402. Azərbaycan alimi Beynəlxalq Akademiyanın
üzvüdür (Prof. A.A.Xələfovun Beynəlxalq Informasiyalaşdırma Akademiyasının müxbir üzvü seçilməsi
haqqında Azər.TAC-ın məlumatı // Azərbaycan. 2000. - 13 fevral.- S. 4.
403. İsmayılov X. Bir ömrün izi ilə (Professor
Abuzər Alı oğlu Xələfovun elmi, pedaqoji və təşkilati
fəaliyyəti haqqında) // Azərbaycan müəllimi.- 2000.10-16 fevral.- S. 2.
404. Professor Abuzər Xələfovun «Şöhrət» ordeni
ilə təltif olunması münasibətilə tələbələrin təbriki //
Yeni Azərbaycan. - 2000. - 17 fevral. - S. 14.
405. Əhmədov E., Hacıyeva V. Bilik, zəka mənbəyi
- Və ya Azərbaycan kitabxanaçılıq tarixini beynəlxalq
aləmdə tanıdan alim (Prof. A.A.Xələfov) // Yeni
Azərbaycan. -2000. - 24 fevral.
406. Кязимова T. Книгоиздание в Азербайджа
не (Беседа с завкафедрой библиотековедения БГУ,
доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента Международной Академии Информати
___
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зации Абузара Халафова компьютеризации библио
течного дела БГУ // Вышка.- 2000.- 25 февраля.- С. 6.
407. Azərbaycan aliminin dünyadakı uğuru (Prof.
A.A.Xələfovun BMT-nin nəzdində fəaliyyət göstərən
Beynəlxalq Informasiyalaşdınna Akademiyasına üzv
seçilməsi münasibətilə) «Məkan»çılar // Məkan. 2000.-№ 8-14 aprel.-S. 2.
408. «Şöhrət» ordenli alimlə görüş (Azərbaycan
Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, «Şöhrət»
ordenli, tarix elmləri doktoru, prof. Abuzər Xələfovla
C.Cabbarlı adma Respublika Gənclər Kitabxanasında
görüş keçirilmişdir // Respublika. - 2000. - 5 may.
409. Ulduzə, Leyla. Elm fədaisi (Beynəlxalq Iııformasiyalaşdırma Akademiyasının müxbir üzvü, prof.
A.A.Xələfovla C.Cabbarlı adma Respublika Gənclər
Kitabxanasında görüş keçirilmişdir // Yeni Azərbay
can.- 2000. -5 may. - S. 14.
410. Kafedranın yubileylər ili (A.A.Xələfov haq
qında) // Bakı Universiteti. - 2000. - 21 iyun.
411. Düşüncə (Prof. A.A.Xələfov haqqında BDUnun kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti Rasim Ka
zımovun söhbəti // Ekran - efıı*. - 2000. - 19-25 iyun.
412. Budaqov B. Azərbaycan biblioqrafiyasının şah
damarı: Şəxsiyyət (Prof. A.A.Xələfov haqqında) //
Elm. - 2000. - 29 noyabr.- S. 6.
413. Baxşəliyev Z.İ. Bu əməkdaşlıq kitabxanaşünaslığm inkişafına xidmət edir: Elmimiz bu gün (XX
əsrdə dünya kitabxanaşünaslıq elminin inkişafında
rus-sovet alimlərinin və mütəxəssislərinin böyük
xidməti olmuşdur və bu missiya indi də davam
etdirilir) // Hakimiyyət. - 2000.- 21 dekabr.
____
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414. Cavanşirqızı İ. Parçalanmış Azərbaycan - Ulu
Göyçə: Göyçə ziyalıları (Abuzər Xələfov haqqında) //
Zəngəzur. - 2000.- №18.- 23 dekabr. - S. 5.
2001
415. Axundov A.A. Həmişə birinci // Mənalı ömür
yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriy
yatı, 2001.- S. 62-65.
416. Aslan K. Ön söz // Mənalı ömür yolu (A.Xə
ləfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S.
3-5.
417. Aslan K. Ucalıq mərtəbəsi // Mənalı ömür
yolu (A.Xələfov - 70) // B.: Bakı Universiteti Nəşriy
yatı, 2001.-S. 217-218.
418. Babazadə V.M. Əziz dostum Abuzər haqqında
qeydlər // Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.:
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 66-70.
419. Cəfərov N.Q. «Tərcümeyi hal»ınm sahibi olan
kişi // Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 71-75.
420. Elbrus Şahmar. Sızlar yada düşəndə... //
Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 155-160.
421. Əfəndiyeva H. Humanist, insanpərvər şəxsiy
yət // Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 172-173.
422. Əhmədov H.M. Mənalı ömür yolu // Mənalı
ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti
Nəşriyyatı, 2001.- S.50-56.
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423. Əliyev Z.H. Azərbaycan kitabxanaçılıq
məktəbinin yaradıcısı // Mənalı ömür yolu (A.Xələfov 70).- B.: BUN, 2001.- S. 130-133.
424. Bayramov Q.M. Qocaman elm və təhsil
xadimi // Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.:
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 95-100.
425. Budaqov B.Ə. Abuzər-Qızılsu // Mənalı ömür
yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriy
yatı, 2001.- S.39-45.
426. Bünyatov T.Ə. Dağ təbiətli, dağ qürurlu //
Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Univer
siteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 46-48.
427. Əsgərov B.M. Minlərlə yüksək ixtisaslı
kitabxanaçılıq ordusunun müəllimi // Mənalı ömür yolu
(A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,
2001.-S. 76-80.
428. Hüseynov E.B. Ucalıqdan başlanan ömür yolu
// Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Uni
versiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 91-94.
429. Gərayzadə L. Mənəvi dayaq // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (Xüsusi buraxılış: A.Xələfov 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- №1.- S.
101-104.
430. Görkəmli alim və pedaqoqun yubileyi (Azər
baycan kitabxana işinin görkəmli xadimi prof.
A.A.Xələfovun 70 illiyi) // Bakı Universitetinin xəbər
ləri: Humanitar elmlər ser.- B.: Bakı Universiteti Nəş
riyyatı, 2001.-S. 163-168.
431. Hacı Oruc Quliyev. İmanı pak, əməli saleh
ziyalımız II Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.:
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Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 161-162.
432. Hacıyev T.İ. İki kəlmə dost sözü // Mənalı
ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti
Nəşriyyatı, 2001.- S.81-82.
433. Xələfov Abuzər Alı oğlu // M.S.Xəlilov,
А.I.Qurbanov, N.N.Musayeva. Kitabxana informati
kası: C. 1 / Elmi red.: İ.Ə.Qurbanov, Rəy.: A.M.Əli
yev, Y.Ə.Əbilov.- B.: Odlar yurdu, 2001.- S. 3-6.
434. İbrahimova S.H. Müasir kitabxanaçılar nəsli
nin müəllimi // Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.:
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 166-168.
435. İmanov H.K. Abuzər Xələfov haqqında düşün
cələrim // Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.:
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 105-109.
436. isayev Ə.M. Əzəldən ağsaqqal olub Abuzər
Xələfov // Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.:
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 146-154.
437. İslam Z. Bakıya gəlməyim // Mənalı ömür
yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriy
yatı, 2001.-S. 216-217.
438. İslam Z. Göyçədə keçən illər // Mənalı ömür
yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriy
yatı, 2001.- S.189-195.
439. Islam Z. Mənim medal almağım // Mənalı
ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti
Nəşriyyatı, 2001.- S. 195-216.
440. İsmayıl Eldar. Durur // Mənalı ömür yolu
(A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,
2001.-S. 219-220.
441. İsmayıl E.Ə. Buradan başlanır dağın dağlısı //
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Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 140-145.
442. Qafurova L.Y. Müəllimim haqqında // Mənalı
ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti
Nəşriyyatı, 2001.-S. 163-165.
443. Qasımov A.A. Böyük nüfuzlu şəxsiyyət //
Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 124-125.
444. Qasımov N.A. Görkəmli alim və pedaqoq //
Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 110-111.
445. Qasımova F.M. Əziz müəllimim haqqında
ürək sözlərim // Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 169-171.
446. Qasmızadə F.F. Görkəmli alim, müəllim və
insan II Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 57-59.
447. Qəndilov S.T. Nəcib insan, qayğıkeş müəllim
// Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 86-90.
448. Quliyev T.F. Görkəmli kitabxanaşiinas alim //
Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 134-139.
449. Mazanov A.Ə. Xələfli ocağının ləyaqətli varisi
// Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 179-188.
450. Məhərrəmov A.M. Universitetimizin fəxri //
Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 29-32.
451. Mərdanov M.C. Tanınmış alim, bacarıqlı elm
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təşkilatçısı // Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.:
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 24-28.
452. Müseyibov M.A. Universitetimizin, elmimizin,
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ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti
Nəşriyyatı, 2001.-S. 112-114.
453. Nəbiyev B.Ə. Dostum haqqında ürək sözlərim
// Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 60-61.
454. Orucov H.X. Aydm insan // Mənalı ömür yolu
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2001.-S.33-36.
455. Şəmsizadə M. 70 yaşın mübarək // Mənalı
ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti
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qeydlərim // Mənalı ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.:
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Nəşriyyatı, 2001.- S.223.
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Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 83-85.
459. Allahverdiyev B. Sevimli vətəndaş alim //
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••

286

Biblioqrafik m əlum at kitabı
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Nəşriyyatı, 2001.-№1.- S. 46-53.
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A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,
2001.-№1.-S. 125-126.
484. Xələfov Ə. Nadir şəxsiyyət, fitri istedada
malik tədqiqatçı, əsl pedaqoq II Kitabxanaşünaslıq və
biblioqrafiya (Xüsusi buraxılış: A.Xələfov - 70).- B.:
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- №1.- S. 54-57.
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485. İbrahimov Z. Mədəniyyət keşikçisi // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (Xüsusi buraxılış:
A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,
2001.- №1.- S. 94-95.
486. İsmayılov X. Görkəmli şəxsiyyət // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (Xüsusi buraxılış: A.Xələ
fov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.№ 1.-S. 7-16.
487. İsmayılov X.İ. 70 ilin zirvəsində // Mənalı
ömür yolu (A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti
Nəşriyyatı, 2001.- S.26-129.
488. İsmayılova H. Fakültəmizin canlı tarixi //
Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (Xüsusi buraxılış:
A. Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,
2001.- №1.- S.137-138.
489. İsmixanova T.Ə. Abuzər müəllimlə ünsiyyətdə
olmaq böyük məktəbdir // Mənalı ömür yolu
(A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,
2001.-S. 174-175.
490. Kazımov R. Abuzər Xələfov Azərbaycan kitabxanaşünaslığmın banisidir // Kitabxanaşünaslıq və
biblioqrafiya (Xüsusi buraxılış: A.Xələfov - 70).- B.:
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- №1.- S. 58-66.
491. Quliyev X. Kitabxanaçılıq ordusunun sərkər
dəsi // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (Xüsusi bu
raxılış: A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriy
yatı, 2001.-№ 1.-S. 124.
492. Quliyev S. Zəhmətkeş alim // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (Xüsusi buraxılış: A.Xələfov - 70).B. : Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- №1.- S. 43.
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493. Quliyev T. Kitabxanaçıhq tarixinin ilk tədqi
qatçısı // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (Xüsusi
buraxılış: A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəş
riyyatı, 2001.- S.25-36.
494. Məmmədəliyev V. Gözəl alim, qayğıkeş müəl
lim, səmimi insan // Kitabxanaşünaslıq və biblio
qrafiya (Xüsusi buraxılış: A.Xələfov - 70).- B.: Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- №1.- S. 5-6.
495. Məmmədov M. Xeyirxahlığın təntənəsi // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (Xüsusi buraxılış:
A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı,
2001.- №1.- S. 96-100.
496. Mustafayeva S. Qayğıkeş ziyalı // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (Xüsusi buraxılış: A.Xələfov 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- №1.- S.
119-121.
497. Şeydayev S. 70 ilin yaşantısı // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (Xüsusi buraxılış: A.Xələfov 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- №1.- S.
129-131.
498. Şəınsizadə M. 70 bahar // Kitabxanaşünaslıq
və biblioqrafiya (Xüsusi buraxılış: A.Xələfov - 70).- B.:
Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- №1.- S. 107-109.
499. Vəzirova R. Universitetdə ilk müəllimim //
Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (Xüsusi buraxılış:
A.Xələfov - 70).- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.№1.-S. 114-116.
500. Alisgəndərov O. Müstəqil Kitabxanaçıhq
fakültəsinin yaradıcısı (prof. A.Xələfov) // Kainat:
Elmi, kütləvi, publisistik jurnal.- 2001.- №1.- S. 52.
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501. Quliyev T. «Dünyanın heç bir yerində belə
dəhşətli vəziyyət yoxdur»: Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətində kitabxana işinin tarixindən (1923-1996-cı
illər) (prof. A.Xələfov haqqında da danışılır) //
Respublika.- 2001.- 18 fevral.- S. 4.
•
502. Nuriyev F. Azərbaycan alimi Beynəlxalq in
formatika Akademiyasının akademiki seçilmişdir
(Azər.TAc-ın xiisusi müxbiri. Moskva) // Azərbaycan.
- 2001. - 1 mart.
503. Abuzər Xələfov Beynəlxalq informatika
Akademiyasının akademiki seçilmişdir // Bakı Univer
siteti.- 2001.- 14 mart.- S. 3.
504. «Kitabxanaşünaslığa giriş» / Abuzər Xələfovuıı çapdan çıxmış kitabı haqqında // Bakı Univer
siteti. - 2001.- 14 mart. - S. 8.
505. Abuzər Xələfov Beynəlxalq İnformatika
Akademiyasının akademiki seçilmişdir (Abuzər Xələfovun BİA-nın akademiki seçilməsi haqqında rəsmi
məktubu ona «Kitabxanaşünaslıq» bölməsinin aka
demik-katibi Yuri Stolyarov göndərmişdir) // Bakı
Universiteti.- 2001. -14 mart. - S. 3.
506. Quliyev T. Kitabxanaşünaslığm tarixi (Prof.
A.A.Xələfovun «Kitabxanaşünaslığa giriş» adlı yeni
çapdan çıxmış kitabı haqqında) // Respublika. - 2001.
- 18 mart. - S.4.
507. Baxşoliyev Z. Kitabxanaşünaslığa dair yeni
dərslik (Prof. A.A.Xələfovun «Kitabxanaşünaslığa
giriş» adlı dərsliyi haqqında /7 Yeni Azərbaycan.2001.- 10 aprel.
508. Əhmədov E. Milli və bəşəri dəyərlərə söy
kənən yeni dərslik: Kitab rəfi (Prof. A.A.Xələfovun
. __
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«Kitabxanaşünaslığa giriş» adlı dərsliyi haqqında) //
Ekspress. - 2001. - 10 aprel.- S.18.
509. İsmayılov N. Kitabxanaşünaslıq üzrə ilk milli
dərslik (Prof. A.A.Xələfovun «Kitabxanaşünaslığa
giriş» adlı dərsliyi haqqında) // Azərbaycan. - 2001. 14 aprel. - S. 6.
510. Aslan K. Kitabxanaşünaslıq elminə sanballı
töhfə: Yeni dərslik / prof. A.Xələfovun «Kitabxanaşünaslığa giriş» adlı dərsliyi haqqında // Xəzər-Xəbər.
- 2001. - №104. - 15 aprel.- S.22-23.
511. Məmmədov M. Xələfov əsassız fikirləri rədd
edir (Prof. A.A.Xələfovun «Kitabxanaşünaslığa giriş»
adlı ilk dərsliyi haqqında) // Hakimiyyət. - 2001. - 21
aprel.
512. Quliyev T., Aslan K. Kitabxanaşünaslığa dair
dərslik: Yeni nəşrlər (Prof. A.A.Xələfovun «Kitabxa
naşünaslığa giriş» adlı dərsliyi haqqında) //
Azərbaycan müəllimi. B., 2001.-17-13 may.
513. Bağırov M. Azərbaycan kitabxanaşünaslıq
elminin yaradıcısı professor Abuzər Xələfov // Tarix və
onun problemləri: nəzəri, elmi, metodik jurnal: H.2.B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- S. 205-209.
514. «Kitabxanaşünaslığa giriş»: Dərslik.-Bakı
Universiteti Nəşriyyatı, 2001.-400s. / D-0241 (Pro
fessor A.A.Xələfovun yeni çapdan çıxmış dərsliyi
haqqında) // Kataloq:Yayım Assosiasiyası.-2001. №4.-S. 17.
515. Gərayzadə L. Kitabxanaşünaslıq elminin
banisi (prof. A.Xələfov) // Yeni Azərbaycan.- 2001.- 5
oktyabr.- S. 4.
516. Cəlalqızı S. Müdriklik zirvəsinin fatehi (prof.
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A.Xələfov) // İnsan hüquqları.- 2001.- 6 oktyabr.- S .1.
517. Fikrət. Zəhmətkeş alim (prof. A.Xələfov - 70)
// Elm və təhsil.- 2001.- 6 noyabr.
518. Şıxverdiyeva S. Kitabxanaşünas-alimin yubi
leyi (prof. A.Xələfov) // Azərbaycan.- 2001.- 14
noyabr.- S. 4.
519. Əhmədov E. Alimin yubileyi qeyd edilib (prof.
A.Xələfov) // Zaman (Azərbaycan).- 2001.- 20-21
noyabr.- S.2.
520. Quliyev T. «Şöhrət ordenli alim» (prof. A.Xə
ləfov haqqında) // Yeni Azərbaycan.- 2001.- 28
noyabr.-S. 13.
521. Tahirqızı Ş. Müdrikliyin zirvəsində (prof.
A.Xələfov) // Yeni Azərbaycan.- 2001.- 30 noyabr.- S. 6.
522. Məmmədov M. Professorun yubileyi keçirilir
(prof. A.Xələfovun 70 illik yubileyi ilə əlaqədar) //
Hakimiyyət.- 2001.- 2 dekabr.- S .4.
523. İsmayılov X. Kitabxanaçı kadrlar universitet
də hazırlanmalıdır (prof. A.Xələfov) // Tələbə-Press.2001.- 5 dekabr.-S. 3.
524. Əliyev Z.H. Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq
məktəbinin banisi haqqında məlumat kitabı (Abuzər
Xələfov: Biblioqrafik məlumat kitabı haqqında) //
Bakı Universiteti.- 2001.- 6 dekabr.
525. Quliyev T. Zəhmət şöhrət gətirir (prof. A.Xə
ləfov haqqında) // Bakı Universiteti.- 2001.- 6 dekabr.S. 4.
526. Quliyev T. «Şöhrət» ordenli alim (prof.
A.Xələfov haqqında) // Hakimiyyət.- 2001.- 7 dekabr.
527. Əliyev Z.H. Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq
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məktəbinin banisi (prof. A.Xələfov haqqında) // İki
sahil.- 2001.- 8 dekabr.-S. 13.
528. Verdiyeva X. Zəhmətlə qazanılan nüfuz (prof.
A.Xələfov haqqında) // Yeni Azərbaycan.- 2001.- 15
dekabr.
529. Əliyev S. Mənalı bir ömür (prof. A.Xələfov
haqqında) // Xalq qəzeti.- 2001.- 18 dekabr.- S. 5.
530. Kərimov R. Alimin yubileyi qeyd olunur (prof.
A.Xələfovun 70 illik yubileyi haqqında) // Azərbay
can.- 2001.- 19 dekabr.- S. 4.
531. Mənalı ömrün 70 çaları: Azərbaycan kitabxaııaçılıq elminin banisi: professor Abuzər Xələfovun 70
yaşı tamam olur // Express.- 2001.- 20 dekabr.- S. 15.
532. Kərimov Ə. Kitablar aləminin fatehi (Prof.
A.Xələfov haqqında) // Bizim əsr.- 2001.- 22 dekabr.S. 5.
533. Zəngibasarlı M., Oqtayqızı H. Kitabxanaçıhq
elminin banisi (A.Xələfov-70) // Qərbi Azərbaycan.2001.- 24 dekabr.
534. Bəşirli A. Bir dəfə deyilən mühazirə (prof.
A.Xələfov haqqında) // Yeni Azərbaycan.- 2001.- 25
dekabr.- S. 6.
535. Quliyev T., Aslan K. Milli mədəniyyətin
yüksəlişi yolunda (prof. A.Xələfov haqqında) //
Respublika.- 2001.- 25 dekabr.
536. Zəngibasarlı M. Şərəfli həyat yolu (prof.
A.Xələfov haqqında) // İnsan hüquqları.- 2001.- 26
dekabr.- S. 2.
537. Qocayeva A. Görkəmli alimin yubileyi (prof.
A.Xələfov haqqında) // İki sahil.- 2001.- 27 dekabr.- S. 10.
295

Abuzər Xələfov

538. Sadıqova S.A. Əzizimiz Abuzər müəllim!
(prof. A.Xələfovun 70 illiyi münasibətilə təbrik) //
Yeni Azər-baycan.- 2001.- 27 dekabr.- S. 8.
539. Sadıqova S.A. Müəllimlər müəllimi (prof.
A.Xələfov haqqında) // Tələbə-Press.- 2001.- 28
dekabr.
540. Qaraqoyunlu A. Yubileyə tələbə təbriki
(A.Xələfov-70) // Kredo.- 2001.- 29 dekabr.
541. Zeynalov M. Müqəddəs insanın mənalı həyatı
(prof. A.Xələfov haqqında) // Təhsil.- 2001.- 29
dekabr.

2002
542. Əhmədov H., Rüstəmov F. Mənalı ömür yolu
(Bizim alimlərimiz: A.Xələfov - 70) // Azərbaycan
məktəbi.- 2002.- №1,- S. 86-89.
543. Azərbaycanlı alim ABİ-nin mükafatına layiq
görülmüşdür // Azərbaycan; Xalq qəzeti; Respublika.2002.- 6 yanvar.
544. «Azərbaycanda kitabxanaşiinaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabxanaşünaslığın müasir problem
ləri» (prof. A.Xələfovun 70 illik yubileyinə həsr olun
muşdur) // Bakı Universiteti.- 2002.- 11 yanvar.- S. 2.
545. Müəllim hədiyyəsi (prof. A.Xələfovun 70 illik
yubileyinə həsr olunmuş «Kitabxana informatikası»
kitabı haqqında) // Bakı Universiteti.- 2002.- 11
yanvar.
546. Rzayev H. Abuzər Xələfov Əməkdar elm
xadimi fəxri adma layiq görüldü (A.Xələfov - 70) //
Bakı Universiteti.- 2002.- 11 yanvar.- S. 2.
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547. «Təhsil»iıı laureatları. «Təhsil» cəmiyyətinin
təsis etdiyi «Təhsil sahələri üzrə nailiyyətlərə görə»
mükafatının qalibləri müəyyənləşdi (BDU-nım pro
fessoru Abuzər Xələfovun «Kitabxanaşünaslığa giriş»
dərsliyi haqqında // Təhsil.- 2002.- 15 yanvar,- S. 5.
548. Babayeva N. Kitabxanaçılıq-informasiya fa
kültəsi, müəllimlər və fəxri məzunlar (prof. A.Xələfov
haqqında) // Mədəniyyət.- 2002.- 26 yanvar.- S. 2.
549. İslamova Ş. Ömrün müdriklik çağı (prof.
A.Xələfov haqqında) // İqtisadiyyat.- 2002.- 15-21
fevral.- S. 8.
550. Qaraqoyunlu A. Töhfə (prof. A.Xələfov haq
qında çapdan çıxmış «Mənalı ömür yolu» adlı kitab
haqqında) // Arı.- 2002.- 24 fevral.- S. 7.
551. Rlistəmli N. Mənalı ömür yolu. Abuzər
Xələfov-70.- B.: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.229 s. (prof. A.Xələfov haqqında çap olunmuş kitab
haqqında) // Respublika.- 2002.- 31 mart.- S. 4.
552. Azaflı Q. Müstəqil kitabxanaçıhq fakültəsinin
banisi (prof. A.A.Xələfov haqqında) // Azərbaycan
yolları. - 2002. - 29 aprel.
553. Əliyev A., Aslan K. Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elminin banisi (prof. A.Xələfov haqqında) //
Dil və ədəbiyyat: nəzəri, elmi, metodik jurnal.- 2002.№ 3.-S. 154-158.
554. Tahirqızı Ş., Aslan K. Hüsnü Mübarək qədün
İsgəndəriyyə kitabxanasının şöhrətini özünə qaytardı (prof.
A.Xələfovun MƏR-də İsgəndəriyyə kitabxanasının təntə
nəli açılış mərasimində iştirakı ilə əlaqədar səfər təəssü
ratları) //Yeni Azərbaycan.- 2002.- 23 oktyabr.- S. 6.
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2003
••
555. Əsədzadə U. «Heydər Əliyev: Biblioqrafik mə
lumat kitabı». BDU-da prezidentin yubileyi münasi
bətilə yeni kitab nəşr olunub // Yeni Azərbaycan.2003.-8 may.- S. 8.
556. Qocayeva A. Dəyərli töhfə («Heydər Əliyev:
Biblioqrafik məlumat kitabı» haqqında) // İki sahil.2003.- 9 may.- S. 5.
557. Baxşəliyev Z.İ. «Kitabxanaşüııaslığa giriş»
kitabının II hissəsi çapdan çıxmışdır (prof.A.Xələfovun
eyni adlı kitabı haqqında) // Yeni Azərbaycan.- 2003.3 iyun.- S. 8.
558. Vüsal Bəxtiyar. Alimlərimiz: Abuzər Xələfov
// Mənim Azərbaycanım.- 2003.- 4 iyun.- S. 3.
559. Əliyev Z., İsmayılov N. Azərbaycan biblioqra
fiyasını zənginləşdirən dəyərli töhfə. Dünyanın gör
kəmli dövlət xadimləri (H.Əliyev: Biblioqrafik məlu
mat kitabı haqqında) // Respublika.- 2003.- 13 iyun.S.l; 2.
560. BDU dünya şöhrətli məzununun yubileyini
qeyd etdi / «Heydər Əliyev: Biblioqrafik məlumat kitabı»nm təqdimat mərasimi keçirildi // Bakı Univer
siteti.- 2003.- 14 iyun.- S. 2.
561. Quliyev T. Kitabxanaşünaslıq elminə dair ilk
dərslik (prof. A.Xələfovun «Kitabxanaşüııaslığa giriş»
adlı II kitabı haqqında) // Respublika.- 2003.- 24 iyul.
562. Məmmədov Ə. Dünyada tanınan alim (Ame
rika Bioqrafiya İnstitutunun son 10 il ərzində hər il
nəşr etdiyi «Xüsusi fərqlənən liderliyin beynəlxalq
göstəricisi» adlı biblioqrafik soraq-məlumat kitabının
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2003-cü il üçün çıxmış XI buraxılışına professor
A.Xələfovun da adı daxil edilmişdir // Bakı Univer
siteti,- 2003,- 13 oktyabr,- S. 5.
563. Aslan K. Heydər Əliyev irsi maraqla öyrənilir
(«Heydər Əliyev: Biblioqrafik məlumat kitabı» haq
qında) // Azərbaycan,- 2003,- 9 noyabr,- S. 2.
564. Azərbaycanın özü kimi əbədi: (Heydər Əliyev:
Biblioqrafik məlumat kitabı haqqında) // Bakı Uni
versiteti,- 2003,- 19 dekabr,- S. 8.
2004
565. Professor Abuzər Xələfov Amerikada «ilin
adamı - 2004» seçilmişdir // Qafqaz Press,- 2004,mart,- S. 4.
566. Azərbaycan alimi Amerikada «İlin adamı 2004» seçilmişdir (prof. A.Xələfov haqqında) // Xalq
qəzeti,- 2004,- 7 mart.
567. Professor Abuzər Xələfov Amerikada «ilin
adamı - 2004» seçilmişdir // Qafqaz qəzeti,- 2004,- 17
mart.
568. Quliyev T., Aslan K. Professor Abuzər Xələ
fov ABŞ-da «İlin adamı» elan olunmuşdur // Azər
baycan müəllimi,- 2004,- 2 aprel,- S. 6.
569. Aslan K., Nəbioğlu M. Təbrik edirik! (prof.
A.Xələfov Amerika Bioqrafiya İnstitutu tərəfindən
«İlin adamı - 2004» seçilmişdir) // Ulu körpü,- 2004,- 3
aprel,- S. 1.
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2005
570. Aslan K. «Kitab tarixinin ensiklopediyası»
(prof. A.Xələfovun «Azərbaycanda kitabxana işinin
tarixi» kitabı haqqında) // Xalq qəzeti.- 2005.- 27
fevral.- S. 6.
571. Əhmədov E. Mənəvi irsimiz müasir dərslik
lərdə (prof. A.Xələfovun «Azərbaycanda kitabxana
işinin tarixi» adlı kitabı haqqında // Yeni
Azərbaycan.- 2005.- 5 mart.- S .7.
572. Quliyev T. Kitabxanaçılıq işinin tarixi (prof.
A.Xələfovun «Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi» adlı
kitabı haqqında) // Azərbaycan.- 2005.- 12 mart.- S .5.
573. Rzayev S. Milli kitabxana işinin tarixi haq
qında ilk dərslik (A.Xələfovun «Azərbaycanda kitab
xana işinin tarixi» kitabı haqqında) // Respublika.2005.- 10 aprel.- S. 4.
574. Aslan K. Kitabxanalarımız tarixi elmi araş
dırma aynasında (prof. A.Xələfovun «Azərbaycanda
kitabxana işinin tarixi» adlı dərsliyi haqqında) //
Xəzər Xəbəı*.- 2005.- 15 may.- S. 28-29.
575. Исмайылов Х.И. Педагог с большой бук
вы (Педагоги Бакинского Университета о профессо
ре А.Халафовы) //Pedaqoji aləm.- 2005.- №1 (13).S.16-17.
2006
576.
Sadıqova S.A. Professor Abuzər Xələfov
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