ШАРИФ КОМИЛЗОДА

КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН:
ДИРӮЗ ВА ИМРӮЗ

ДУШАНБЕ
«ИРФОН»
2015
https://bikhon.tj/

ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ПАЖӮҲИШГОҲИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТИИ
ФАРҲАНГ ВА ИТТИЛООТ

ШАРИФ КОМИЛЗОДА
ДУШАНБЕ
«ИРФОН»
2015

КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН:
ДИРӮЗ ВА ИМРӮЗ
ДАСТУРИ ТАЪЛИМӢ БАРОИ МАКТАБҲОИ ОЛӢ

ДУШАНБЕ
«ИРФОН»
2015

https://bikhon.tj/

ББК
К - 65

Муҳаррир
номзади илмҳои таърих Қурбоналӣ Бӯриев
Муқарризон
доктори илмҳои педагогӣ, профессор Қурбон Хоҷаев
доктори илмҳои филологӣ, профессор Мурод Муродов
номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Сафар Шосаидов

Комилзода Ш. Китобхонаи миллии Тоҷикистон. Дирӯз ва
имрӯз: Дастури таълимӣ барои мактабҳои олӣ. – Душанбе: Ирфон,
2015. – 224 с.
Дар дастур маълумоти мушаххас оид ба таърих, давраҳои ташаккулёбӣ ва
фаъолияти илмиву методӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, библиографӣ ва байналмилалии
Китобхонаи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст. Ҳамзамон масоили
ҷамъоварӣ, ҳифзу нигоҳдории нусхаҳои муътабари фонди тиллоии китобхона ва
ҳаёти имрӯзаи он мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

Дастур ба донишҷӯёну омӯзгорони мактабҳои олӣ ва муҳаққиқону
мутахассисони соҳаи китобдорӣ таъйин шудааст.

© Комилзода Ш., 2015.
https://bikhon.tj/

https://bikhon.tj/

ПЕШГУФТОР
Китобхонаи миллии Тоҷикистон рукни беназири фарҳанги миллӣ буда, дар
ташаккули тамоми бахшҳои ҷомеаи ҳуқуқбунёду демократӣ ва дунявии
Тоҷикистони соҳибистиқлол нақши бузург дорад. Вобаста ба талаботи маънавию
иқтисодӣ ва сиёсии ҷомеаи муосири насли башар инкишоф меёбад, ба тарзу
усулҳои фаъолияташ мазмунҳои тоза бахшида, ҷиҳати батадриҷ ғанигардонии
боигарии моддию маънавии ҳамзамонон ва наслҳои оянда хизматҳои арзандаро
сомон мебахшад.
Китобхонаи миллӣ аз ибтидои фаъолияташ ба ҷамъоварӣ, коркард,
нигоҳдорӣ ва дастраснамоии китоб, нашрияҳои даврӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои
гаронқиммати моҳияти илмӣ, таърихӣ ва бадеидоштаи адибону муҳаққиқони
дохилу хориҷи кишвар кӯшиш ба харҷ медиҳад. Ва барҳақ, алҳол ин боргоҳи
илму маърифати мамлакат ҳам аз лиҳози ҳифзи маҷмӯи беназири маҳсули
тафаккури наслҳои зиёди ниёкону ҳамасрони миллат, офаридаҳои гуногунсоҳаю
мухталифҷабҳаи дигар қавму ақвом ва халқияту миллатҳои муқими Сайёра ва
ҳам, аз нигоҳи ба хидмати ниёзмандон қарор додани ин ганҷинаи бебаҳо, воқеан
ҳам, ба хазинаи беназири боигарии маънавии миллат табдил ёфтааст. Аз ин
захираи камназир алҳол шумораи зиёди олимону адибон, зиёиёну намояндагони
қишрҳои гуногуни ҷомеа истифода бурда, талаботи маънавию иттилоотии хешро
қонеъ мегардонанд.
Мусаллам аст, ки ҳар давру замон талаботи ба худ хос дорад. Ва агар талаботи
ҷомеаро ҳамчун зарурати рӯзгори он арзёбӣ намоем, пас аён мегардад, ки
таълифи китобу дигар меросҳои таҳририи инсонҳо натиҷаи ҳамин талабот аст. Аз
инҷост, ки маҳсули эҷоди таҳририи одамони ҳар давру замон дорои сабку услуби
хоси замони хеш буда, дар ниҳоят ба танаввуъи хазинаҳои Китобхонаи миллӣ
таъсири амиқи мусбат расонидааст. Вобаста ба ҳамин, танаввуъ ва
гуногунмазмунии боигариаш вазифаҳо ва шаклу усули кори Китобхона низ
якшаклу якнавохт нест. Бо талаботи замон пайваста шаклу мазмуни фаъолияти
ҷории хешро тағйир медиҳад, то битавонад дар рушду такомули ҷомеаи
ҳуқуқбунёду демократӣ ва дунявии Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳмгузор бошад.
Қобили зикр аст, ки ҳуқуқу вазифаҳои Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ», ки аз тарафи
Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2003
қабул гардидааст, ба таври мушаххас нишон дода шудаанд.
Ширкат дар таҳия ва татбиқи барномаҳои давлатии рушди китобдорӣ аз
самтҳои муҳими фаъолияти Китобхонаи миллӣ маҳсуб меёбад. Тавассути ширкат
варзидан дар ин раванд Китобхонаи миллӣ дар амалигардонии сиёсати
фарҳангии давлат саҳм мегузорад. Сиёсати фарҳангии давлати соҳибистиқлоли
Тоҷикистон бошад, таҷассуми фаъолияти мақомоти қонунгузору иҷроияи он,
такмили рукнҳои маънавии давлатдорӣ, пешрафти тафаккури созандаву
бунёдкоронаи мардум, болоравии ифтихори миллӣ ва эҳсоси ватандории ҳамаи
сокинони ҷумҳурӣ, пояндагии сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмии тамоми табақаҳои
иҷтимоии аҳолӣ ва дар маҷмӯъ, ривоҷи ҳувияти миллӣ мебошад. Асоси сиёсати
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китобдории Тоҷикистони соҳибистиқлол аз ҳамин омилҳо сарчашма гирифта,
вазифаҳои муайяну мушаххаси соҳаро ба миён мегузорад.
Китобхонаи миллӣ маркази илмӣ-методӣ барои китобхонаҳои ҷумҳурӣ буда,
тавассути ин амал дар идоранамоӣ ва ба танзимдарории фаъолияти китобдорӣ
ширкат меварзад ва ҷиҳати татбиқи сиёсати давлатӣ оид ба рушду такомули ин
соҳа мусоидат менамояд.
Дар қисми 5-и «Оинномаи Муассисаи давлатии Китобхонаи миллии
Тоҷикистон» омадааст, ки «Китобхона ҳамчун объекти дорои арзиши махсуси
мероси фарҳангии халқҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, нигоҳдорандаи миллии
ҳуҷҷатҳо ва бойгонии матбуоти миллӣ, маркази аҳамияти ҷумҳуриявидоштаи
илмӣ - таҳқиқотӣ, илмӣ - иттилоотӣ ва фарҳангӣ ба ҳисоб рафта, ҳуқуқу озодиҳои
конститутсионии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро барои дарёфти иттилоот,
истифодаи фондҳои китобхона ва дастрасии озодона ба комёбиҳои илмӣ ва
фарҳангии ҷаҳонию миллӣ таъмин менамояд».
Зимнан, бояд таъкид намуд, ки ҳамоҳангсозӣ ва муттаҳидгардонии
фаъолияти ҳамагуна шаклҳои китобхонаҳо дар мамлакат, аз вазифаи муҳими
Китобхонаи миллӣ ба ҳисоб меравад.
Имрӯз Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар таҷрибаи хеш аз технологияи
муосири иттилоотӣ, ки барои рушду такомули ҳадамоти китобдорӣ, тадбиқи
низоми нисбатан комили худкори раванди китобдорӣ-иттилоотӣ, инчунин
фароҳамофарии шароитҳои мусоид барои истифодабарандагон имкон медиҳад,
ба таври васеъ кор мегирад. Тадбиқи технологияи муосири иттилоотӣ дар
таҷрибаи китобхона дигаргуниҳои навро ба вуҷуд овард ва китобхонаро водор
сохт, ки самтҳои асосии фаъолияти хешро ба вижагиҳои ҷомеаи иттилоотӣ
мувофиқу созгор намояд. Китобхона дар радифи иҷрои дархостҳои муқаррарии
хонандагон чиҳати истифодаи фонди чопӣ боз муваззаф шуд, ки ҳамчун маркази
фароҳамоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ, тавлиду коркард ва тарғибу ташвиқи манобеи
электронӣ ба хонандагони маҷозӣ (виртуалӣ) хизмат расонад ва бо
дарназардошти вижагиҳои ҷомеаи иттилоотӣ ва дар рақобат бо дигар воситаҳои
нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ шаклу усулҳои наву самарабахши хадамоти
китобдориро мавриди истифода қарор диҳад. Яъне, бо тақозои вижагиҳои
ҷомеаи иттилоотӣ китобдорони Китобхона вазифадор шуданд, ки бо истифода аз
фондҳои чопии китобхона дар радифи иҷрои хизматрасониҳои муқаррарӣ ба
хонандагони муқимӣ, боз талабу дархост ва ниёзҳои ба иттилоот доштаи
хонандагони маҷозиро ба инобат гиранд ва ҳамзамон эҳтиёҷоти ба манобеи
электронӣ доштаи хонандагони муқимиро қонеъ гардонанд. Истифодаи
самарабахши технологияи муосири иттилоотӣ аз бисёр ҷиҳат ба сатҳи дониши
касбии китобдорон робитаи ногусастанӣ дорад. Китобдори имрӯза бояд ба ҳайси
иттилоотсоз, иттилоотрасон (интиқолдиҳандаи иттилоот), иттилоотшинос,
маъмури бойгонии иттилоот, менеҷери воридоту содироти иттилоот, барномарез
ифои вазифа намояд. Иҷрои ин вазифаҳо аз китобдор дониши мукаммалу
пайвастаи тахассусӣ, масъулияти баланди касбиро тақозо намуда, водор месозад,
ки худ, қабл аз ҳама, истифодаи технологияи муосирро хуб донад ва дар омӯзиши
вижагиҳои кор бо он ба хонандагон кӯмак расонад.
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Чуноне, ки назарсанҷиҳо нишон медиҳанд имрӯз на ҳамаи хонандагони
Китобхонаи миллӣ роҳу равиши пажӯҳиши манбаъҳои иттилоотиро бо таври
бояду шояд аз худ кардаанд ва аз дастгоҳи маълумотдиҳиву библиографии
китобхона мустақилона истифода карда метавонанд. Баргузории таҳқиқоти
сотсиологии «Китобхонаи миллӣ аз нигоҳи донишҷӯ» (с.2014) имкон дод, ки
муносибати донишҷӯён (158 нафар) ба манбаҳои пажӯҳишӣ, низоми
қонеъгардонии талабот ба китобҳои дархостшуда, сарфаи вақт, сатҳу сифати
хизматрасонӣ муайян карда шавад. Ба саволи «Барои дарёфти адабиёти зарурӣ аз
кадом сарчашмаҳои маълумотдиҳӣ-библиографӣ бештар истифода мекунед»
донишҷӯён чунин посух доданд: аз феҳрист ва картотекаҳои анъанавӣ – 34,2%; аз
феҳристи электронӣ – 30,4%; аз фонди нашрҳои маълумотдиҳанда ва
библиографӣ (донишномаҳо, луғатҳо, маълумотномаҳо, тақвимҳо, дастурҳои
библиографӣ) – 29,7%; аз дигар сарчашмаҳо – 3,8%. Мутаассифона, то кунун на
ҳамаи донишҷӯён аз феҳристи электронӣ мустақилона истифода карда
метавонанд. Масалан, аз ҳисоби умумии посухдиҳандагон 45,5%-и донишҷӯён аз
феҳристи электронӣ мустақилона истифода карда наметавонад ва 41,8%-и онҳо ба
ёрии библиограф – навбатдор ниёз доранд. Яъне, бо ибораи дигар гӯем имруз
сатҳи маърифату фарҳанги китобшиносии хонандагон дар сатҳи паст қарор
дорад. Албатта ин ҷо сабабҳои объективӣ ҳузур доранд. Яке аз ин сабабҳо бо
таври бояду шояд ба роҳ монда нашудани таълими донишҳои китобдорӣбиблиографӣ дар мактабҳои олӣ мебошад. Хурсандибахш аст, ки таълими фанни
«Асосҳои дониши китобдорӣ-библиографӣ» дар Донишгоҳи давлатии тиббии
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва Донишгоҳи славянии Тоҷикистону
Русия тибқи барномаҳо ва дастурҳои таълимӣ ба роҳ монда шудааст. Аммо,
тадбиқи чунин иқдомҳои нек дар дигар донишгоҳу донишкадаҳои мамлакат кам
ба назар мерасанд.
Бо дарназардошти ҳамин талабот китоби мазкур ба ёрии донишҷӯёну
омӯзгорон таҳия карда шуд.
Омӯзиши маводи дар китоб пешниҳодшуда ба донишҷӯёну омӯзгорон
имкон медиҳад, ки роҷеъ ба таърих, давраҳои ташаккулёбӣ, фаъолияти илмӣтаҳқиқотӣ, илмӣ-методӣ, библиографӣ, нусхаҳои муътабари фонди тиллоии
Китобхонаи миллии Тоҷикистон, ҳамкориҳои байналмилалӣ ва ҳаёти имрӯзаи он
тасаввурот пайдо намоянд.
Дар поёни китоб ҳамчун замима барномаи фанни «Асосҳои дониши
китобдорӣ-иттилоотӣ» ва руйхати адабиёт доир ба Китобхонаи миллии
Тоҷикистон пешниҳод шудааст.
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САРЧАШМАҲО ОИД БА ТАЪРИХИ
КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
Оид ба таърихи Китобхонаи миллии Тоҷикистон, давраҳои ташаккулёбӣ ва
фаъолияти гуногунпаҳлуи он аз солҳои аввали таъсисёбиаш дар саҳифаҳои
матбуоти даврӣ мақолаву гузоришҳо ба табъ расиданд. Нахустин мақолаҳо ва
хабару гузоришҳо оид ба ташкили кор дар Китобхона, тарзу усули хизматрасонӣ
ба хонандагон, бунёди аввалин бахшу шуъбаҳои китобхона дар рӯзномаи
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«Коммунист Таджикистана» таҳти унвонҳои «Ҷойгоҳи китоб ва хонанда»[12], 1
«Вазифаҳои фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон» [14], «Хазинаи дониш» [16],
«Бунёди Шуъбаи адабиёти хориҷӣ» [17] ба забони русӣ интишор ёфтанд.
Ҳамзамон дар саҳифаҳои рӯзномаи мазкур мулоҳизаҳои танқидӣ нисбати
шароити номусоиди кор дар Китобхона («Библиотека или склад книг?») [15], танг
будани мафҳузгоҳи китоб ва толорҳои мутолиотӣ («В библиотеке с каждым днем
становится теснее») [18] дарҷ гардиданд.
Cолҳои 40-50-ум дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ мақолаву гузоришҳои
кормандони китобхона И. Зокиров [31, 33], Е. Беляков [39, 49], И. Рутенштейн [44,
50, 115], М. Қосимова [45, 46, 55, 56, 57, 62, 63], О. Каримова [54, 66, 68, 73, 74, 75, 91,
95, 102], Т. Маисеенко [77], Ғ. Ёқубов [93, 99], М. Николаева [100, 105], А. Юнусов
[106, 108, 111, 112], С. Абдуллоева [107], И. Ҳидоятов [110], оид ба тарзу усули
ташкили кор дар Китобхона, ифтитоҳу ба фаъолият шурӯъ намудани бахшу
шуъбаҳои китобхона, ташаккулу такмили фондҳои китобхона, ташкилу
баргузории чорабиниҳои оммавӣ, расонидани ёрии амаливу методӣ ба
китобхонаҳои мамлакат, сохмони бинои нави китобхона ва ба истифода дода
шудани он (с.1954), ҷамъоварӣ ва такмили фонди шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва
китобҳои нодири китобхона, тарғибу ташвиқи таҷрибаи муфиди китобдорӣ ва
дигар масоили марбут ба фаъолияти Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ, ба табъ
расиданд. Дар тӯли ин солҳо, инчунин мавод доир ба фаъолияти Китобхона дар
саҳифаҳои рӯзномаву маҷаллаҳои марказӣ, аз қабили маҷаллаи «Библиотекарь»
[34, 39, 44, 73], рӯзномаҳои «Правда» [40], «Известия» [58], «Литературная газета»
[42, 64] ва «Советская культура» [65, 96] дарҷ ёфтанд.
Дар радифи мақолаву гузоришҳои дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ ва
нашрияҳои тахассусӣ интишорёфта, маълумот оид ба фаъолияти Китобхонаи ба
номи Фирдавсӣ дар нашрҳои ҷудогона низ мавриди баррасиву таҳлил қарор
гирифтаанд. Бештари чунин нашрҳо характери маълумотӣ дошта, тавассути
очерк, ёддошт ба хонанда ва роҳнамоҳо дар шакли буклету ҷузваҳо ва китобҳои
хурдҳаҷм интишор ёфтаанд.
Солҳои 50-ум роҷеъ ба таърихи таъсисёбӣ, сохтор ва вижагиҳои ташкили
кор дар китобхона, ташаккул, нигоҳдорӣ ва ҳифзи фондҳои китобхона, ташкили
абонементи байни китобхонаҳо ва истифодаи фондҳо бо ин шакли хизматрасонӣ,
бунёди дастгоҳи маълумотиву библиографӣ, ҷамъоварӣ, коркард, омӯзиш ва
тарғиби нусхаҳои хаттӣ ва китобҳои нодир, асарҳои ҷудогона [80, 97, 98, 104, 114]
ба табъ расиданд, ки тавассути онҳо хонанда ба фаъолияти гуногунпаҳлуи бахшу
шуъбаҳо ва филиалҳои китобхона ошноӣ пайдо кард.
Аввалин очерке, ки оид ба таъриху давраҳои рушди Китобхонаи ба номи
Фирдавсӣ, фонду феҳристҳои он, ташкили кор бо хонандагон дар толорҳои
хониш, абонементи байни китобхонаҳо, хизматрасонии маълумотдиҳию
библиографӣ, роҳбарии методӣ ба китобхонаҳои мамлакат, баргузории
чорабиниҳои оммавӣ дар китобхона, хизмати содиқонаи кормандони китобхона
дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватаниву солҳои баъдиҷангӣ ва фаъолияти филиалҳои
Ин љо ва минбаъд раќамњои дохили ќафс ба раќамњои рўйхати адабиёти дар ќисми «Китобхонаи
миллии Тољикистон дар масири таърих», ки дар Замимаи №2 љой гирифтаанд, ишора мекунанд.
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китобхона, маълумоти мухтасар медиҳад, аз ҷониби яке аз китобдорони шоистаи
Тоҷикистон, ки таи солҳои 1944-1946 роҳбарии китобхонаро ба уҳда дошта, солҳои
минбаъда ба ҳайси муовини директор, мудири бахшу шуъбаҳои китобхона кору
фаъолият кардааст – Рина Осиповна Тальман, таълиф шудааст [80].
Барои шиносоии ҳарчи бештару беҳтари хонандагон ба дастгоҳи
маълумотдиҳию библиографии китобхона ва ҳамзамон омӯзиши малакаи кор ба
феҳристу картотекаҳои китобхона ёддоштҳо (памятка) барои хонандагон таҳияву
интишор шуданд. Аввалин чунин ёддошт барои хонандагон чиҳати роҳнамоӣ ба
феҳристҳои китобхона соли 1957 аз ҷониби кормандони китобхона Т.А. Лившиц,
Г.М. Сушко [97] таҳия карда шуд. Ёддошт аз қисмҳои феҳристҳои мураттабӣ,
алифбоӣ, матбуоти даврӣ, изографӣ, нотаҳо, фондҳои ёрирасон, адабиёти хориҷӣ,
алифбоии генералӣ, мураттабии хизматӣ ва картотекаҳо иборат буда, ба
хонандагон оид ба тарзи истифодаи феҳристҳо ва қоидаҳои дастрас намудани
китобҳо маълумот медиҳад. Худи ҳамон сол ёддошти дигар оид ба коркарди
фонди гурӯҳӣ ва қоидаи истифодаи он [98] аз ҷониби корманди дигари китобхона
М.В. Николаева тартиб дода шуд. Оид ба қоидаҳои истифодаи абонементи байни
китобхонаҳо низ ёддошт ба хонанда [114] ба табъ расид. Таҷрибаи кори филиали
Китобхона, ки дар назди Комбинати бофандагии Сталинобод таъсис ёфта буд, дар
китобчаи Т. А. Марозова [104] мавриди омӯзишу таҳлил қарор гирифт. Соли 1961
ба забонҳои тоҷикиву русӣ роҳнамо таҳти унвони «Китобхонаи давлатии
республикавии РСС Тоҷикистон ба номи Фирдавсӣ» [125, 129] интишор ёфт. Дар
роҳнамо оид ба таърихи таъсисёбии китобхона, мазмуну мундариҷаи фондҳои он,
манбаъҳои такмили фонди китобӣ бо адабиёти нав, вижагиҳои ташкилу
истифодаи феҳристу картотекаҳо, хизматрасонӣ ба хонандагон, корҳои
маълумотӣ-ахборотӣ, илмӣ-методӣ ва библиографӣ маълумот дода шуда, дар
поёни он рӯйхати адабиёти асосӣ дар бораи китобхона ва нашрҳои он пешниҳод
шудааст. Чунин роҳнамоҳо солҳои минбаъда низ таҳияву интишор шуданд [576,
749].
Солҳои 60-70-ум таҳқиқи масоили марбут ба фаъолияти Китобхонаи ба
номи Фирдавсӣ нисбатан васеъ гардида, дар радифи мутахассисони соҳа
таваҷҷуҳи муҳаққиқону муаррихонро низ ба худ ҷалб намуд. Анакнун фаъолияти
Китобхона на танҳо ба воситаи нашрҳои маълумотдиҳанда, аз қабили очерку
ёддошт ва роҳнамоҳо муаррифӣ мегардид, балки тавассути нашрияҳои илмӣ –
рисолаву маҷмӯаҳои илмӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешуд. Нашри китоби Б.
Пшеничный «Ганҷинаи китобҳо» [185] ва рисолаҳои илмии З. М. Шевченко «Аз
таърихи фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон» [214], Р. Шарофов «Марҳалаҳои
асосӣ ва қонуниятҳои инкишофи библиографияи адабии тоҷик» [239] ба
хонандагон ва мутахассисони соҳа имкон дод, ки бори нахуст ба бештари масоили
назарӣ ва услубии фаъолияти китобдории тоҷик ошноӣ пайдо намоянд.
Нашри аввалин маҷмӯаҳои илмии Китобхона таҳти унвонҳои «Баъзе
масъалаҳои китобшиносии тоҷик» [266], «Китобхонашиносӣ ва библиографияи
Тоҷикистон» [325] ва маводи конфронсҳои илмиву назарӣ ва амалии «Масъалаҳои
инкишофи библиографияи миллии тоҷик» [280], «Натиҷаҳо ва дурнамои рушди
фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон» [309] барои шаклгирию рушдёбии илми
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китобдории тоҷик шароит муҳайё сохта, дар ҳаллу фасли муаммоҳои мавҷудаи
соҳа мусоидат намуданд.
Соли 1978 ёддошти нав барои хонандагони китобхона [341] ба табъ расид,
ки аз ёддоштҳои қаблан нашршуда тафовут дошт. Дар ёддошти нав дар баробари
пешниҳоди маълумоти мухтасар оид ба таърих, сохтор, қоидаҳои бақайдгирӣ дар
китобхона ва хизматрасонии китобдорию библиографӣ ба хонандагон, ҳамзамон
доир ба ҳамаи навъҳои фондҳо ва феҳристу картотекаҳои китобхона маълумоти
мушаххас дода шуд. Аз ҷумла, ёддошт хонандаро ба чунин намудҳои фондҳои
китобхона (фонди китобҳои русӣ, фонди китобҳои тоҷикӣ, фонди адабиёт ба
забонҳои халқҳои ИҶШС, фонди адабиёти хориҷӣ, фонди нашрҳои даврӣ ва
давомдор, фонди нигоҳдории депозитарӣ, маҷмӯаи китобҳои камёб ва нодир,
фонди дастхатҳои Шарқ, фонди адабиёти техникӣ, фонди изография, фонди
нотаҳо, фонди харитаҳо, фонди микрофилмҳо, фонди маводи коркарди гурӯҳӣ,
фонди авторефератҳо, фонди ёрирасон (подсобный), фонди эҳтиётӣ-мубодилавӣ),
феҳристҳо: феҳристҳои алифбоӣ (феҳристи алифбоии хонандагон, феҳристи
алифбоии хизматӣ, феҳристи алифбоии китобҳо ба забонҳои хориҷӣ, феҳристи
алифбоии нашрҳои давомдор, феҳристи алифбоии нашрҳои даврӣ, феҳристи
алифбоии матбуоти хориҷӣ, феҳристи алифбоии унвони адабиёти бадеӣ,
феҳристи алифбоии адабиёти патентӣ-техникӣ, феҳристи алифбоии нотаҳо,
феҳристи алифбоии харитаҳо, феҳристи алифбоии кишавшиносии хизматӣ,
феҳристи алифбоии китобҳои дастнавис, феҳристи алифбоии китобҳои чопии
шуъбаи дастхатҳо), феҳристҳои мураттабӣ (феҳристи мураттабӣ ба китобҳои
тоҷикӣ, феҳристи мураттабӣ ба китобҳои ӯзбекӣ, феҳристи мураттабии
кишваршиносии нашрҳои Тоҷикистон ва адабиёт доир ба Тоҷикистон ба
забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, феҳристи мураттабии минтақавӣ (региональный),
феҳристи мураттабии китобҳо ба забонҳои хориҷӣ, феҳристи мураттабии
авторефератҳо, феҳристи мураттабии китобҳои чопӣ ва литографӣ, феҳристи
мураттабии нотаҳо, феҳристи мураттабӣ ба фонди ёрирасони шуъбаи патентӣтехникӣ, феҳристи мураттабии китобҳои нав), картотекаҳо: (картотекаи умумии
мураттабии мақолаҳои рӯзномаву маҷаллаҳо, картотекаи мураттабии мақолаҳо
оид ба масъалаҳои техникӣ, картотекаи умумии мураттабии мақолаҳо аз
матбуоти даврӣ ба забони тоҷикӣ, картотекаи мавзӯии асарҳои бадеӣ ба забони
русӣ, картотекаи стандартҳои нав, картотекаи кишваршиносии мавзӯии асарҳои
бадеӣ ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, картотекаи иқтибосҳо ба забони тоҷикӣ,
картотекаи фардӣ ба забони тоҷикӣ), шинос кард.
Силсилаи мақолаҳои кормандони китобхона ва муҳаққиқони соҳа оид ба
самтҳои гуногуни фаъолияти Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ дар маҷмӯаҳои
илмии китобхона ба табъ расиданд. Аз ҷумла, дар маҷмӯаи илмии
«Китобхонашиносӣ. Библиография. Таърихи китоби тоҷик» [361] мақолаҳои
кормандони китобхона перомуни фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ, иттилоотӣбиблиографӣ, китобноманигории Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ ва робитаҳои
байналмилалии он дарҷ ёфтанд.
Дар маҷмӯаи илмии «Проблемаҳои
ташкилнамоӣ ва баландгардонии самаранокии хизмати китобхонавию
библиографӣ ба аҳолии Тоҷикистон» [431] фаъолияти Китобхонаи ба номи
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Фирдавсӣ дар самти китобноманигории нусхаҳои хаттии тоҷикӣ-форсӣ,
ташаккули захираи иттилооти библиографӣ ва такмили роҳбарии методии
фаъолияти китобдорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Вазъ ва роҳҳои
инкишофи библиографияи кишваршиносӣ, фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ дар
соҳаи китобшиносӣ, китобхонашиносӣ ва библиографишиносии тоҷик,
хизматрасонии иттилоотӣ-библиографӣ дар таҷрибаи кори Китобхонаи ба номи
Фирдавсӣ ва саҳми он дар тарғиби адабиёти ватаниву хориҷӣ дар мақолаҳои
маҷмӯаи «Проблемаҳо ва пешомадҳои таъмини ахборотию библиографии
иқтисодиёт ва маданияти Тоҷикистон» [467] арзёбӣ шуданд.
Дастовардҳои илмиву амалӣ ва фаъолияти гуногунҷабҳаи Китобхонаи
миллӣ инъикоси воқеии худро дар маҷмӯаҳои идона, ки ба ифтихори 50 [394], 60
[514] ва 70-солагии китобхона [585] интишор ёфтаанд, пайдо карданд. Дар ин
маҷмӯаҳо оид ба фаъолияти Китобхонаи миллӣ мақолаву хотираҳои олимони
маъруф, кормандони китобхона ва хонандагони он гирд оварда шудаанд. Бо
дарназардошти он, ки маҷмӯаҳо ҷанбаи идона доштанд, мазмуну муҳтавои
мақолаҳои дар онҳо сарҷамъомада, ҳарчанд гуногунҷанба бошанд ҳам, аз лиҳози
фарогирии мақсади ниҳоӣ шабеҳи якдигаранд, зеро онҳо таърихи дирӯзу имрӯзи
китобхона, баррасии дастовардҳои илмиву амалӣ ва самтҳои муҳими фаъолияти
серҷабҳаи Китобхонаи миллиро инъикос менамоянд.
Дар даврони истиқлол вобаста ба талаботу ниёзҳои ҷомеаи муосир ҳуҷҷату
санадҳои асосии танзимкунандаи фаъолияти китобхона тартиб дода шуданд.
Соли 1992 аввалин ақоиди асосии (консепсияи) «Китобхонаи миллии
Тоҷикистон» [499] ва соли 2001 бошад «Консепсияи инкишофи Китобхонаи
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ то соли 2010» [570]
ба табъ расиданд, ки дар маҷмӯъ ин санадҳои таҳияшуда барои такмили
дурнамои рушди фаъолияти китобхона мусоидат карданд.
Мусаллам аст, ки бештари таҳқиқотҳои анҷомёфта дар соҳаи китобшиносӣ,
китобхонашиносӣ ва библиографишиносии тоҷик ба фаъолияти илмиву эҷодии
кормандони Китобхонаи миллӣ алоқаи ногусастанӣ дорад. Бо мақсади
муаррифии фаъолияти тахассусии кормандони собиқадори китобхона ва осори
ҷолибу судманди онҳо ду маълумотномаи шарҳиҳолию библиографӣ [590, 630]
таҳия карда шуд. Маълумотномаҳои интишорёфта доир ба зиндагинома ва
фаъолияти илмиву эҷодии кормандони дирӯзу имрӯзи Китобхонаи миллӣ
иттилооти мушаххас медиҳанд.
Роҷеъ ба самтҳои мухталифи фаъолияти Китобхонаи миллии Тоҷикистон
силсилаи мақолаҳо дар маҷаллаи фарҳангӣ-маърифатии «Китобдор» [631, 634,
636, 639, 642-645, 651, 660, 669-672, 674, 678, 681, 688, 695-697, 699, 702, 705, 707, 717,
743, 751, 755, 758, 761] ва рӯзномаи «Дунёи китоб» [729, 730, 736, 744-746, 756, 760,
763, 773, 774, 776, 778] ба табъ расиданд.
Солҳои охир таърихи Китобхонаи миллии Тоҷикистон ва фаъолияти
гуногунҷанбаи он ба ҳайси объекти таҳқиқот таваҷҷуҳи олимони ҷавонро ба худ
бештар ҷалб кард. Яке аз таҳқиқоте, ки марбут ба ин мавзӯъ бахшида шудааст –
рисолаи М. Мамадазимова «Китобхонаи миллии Тоҷикистон: таърихи
ташаккулёбӣ ва рушди он (солҳои1933-1993)» [764] мебошад. Рисола аз ду боб ва 7
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зербоб иборат буда, дар асоси маводи бойгонӣ ва сарчашмаҳои таърихӣ иншо
шудааст ва роҳи тайнамудаи китобхонаро дар тули 60 сол баррасӣ менамояд.

ФАЪОЛИЯТИ ИЛМИВУ МЕТОДИИ
КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
Китобхонаи миллии Тоҷикистон ба сифати маркази методӣ, илмию иттилоотӣ
ва фарҳангии аҳамияти ҷумҳуриявидошта барои пешбурди фаъолияти
китобхонашиносӣ, библиографияшиносӣ ва китобшиносӣ саҳм мегирад.
Тибқи «Оинномаи Муассисаи давлатии КМТ» китобхона бо мақсади
фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати инкишофи кори китобдорӣ дар
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Ҷумҳурии Тоҷикистон, фаъолияти илмӣ-методиро дар чунин самтҳо ба анҷом
мерасонад:
- созмондиҳӣ ва баргузории таҳқиқоти илмӣ ва сотсиологӣ оид ба
масъалаҳои хизматрасонии китобдорию библиографӣ ба аҳолӣ, таҳияи меъёрҳои
хизматрасонии китобдорӣ, ҳуҷҷатҳои барномавӣ ва маълумотномаҳои таҳлилӣ
оид ба рушди фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- ҳамоҳангсозии корҳои илмию методӣ ва илмию таҳқиқотии китобхонаҳои
ҷумҳурӣ оид ба фаъолияти китобдорию библиографӣ ва мутобиқнамоии
нақшаву барномаи фаъолияти онҳо;
- омӯзиш ва таҳлили натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ, таҳияи маводи методӣ ва
ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадами китобдорӣ дар фаъолияти кори
китобхонаҳои ҷумҳурӣ;
- ташкили маркази таълимию тренингӣ оид ба азхудкунии технологияи
навтарини соҳаи китобдорӣ барои китобдорони ҷумҳурӣ;
- банақшагирии тадбирҳои давлатӣ ва байналмилалӣ дар соҳаи фаъолияти
китобдорӣ.
Китобхонаи миллии Тоҷикистон ҳамчун маркази илмӣ-методӣ ва
ҳамоҳангсози фаъолияти китобхонаҳои мамлакат дар ташаккули сиёсати
китобдорӣ, татбиқи санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи китобдорӣ саҳм гирифта,
барои пешрафти фаъолияти китобхонаҳо ва дар таҷрибаи кори онҳо ҷорӣ
намудани таҷрибаи муфид мусоидат менамояд. Ҳамзамон ба китобхонаҳои
мамлакат чиҳати баланд бардоштани нақш ва мақоми китобхона ҳамчун маркази
фароҳамоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва мавриди омӯзишу тарғиб қарор додани
асноди дар ҳама шаклу намудҳои имконпазир интишорёфта ёрии амаливу
методӣ мерасонад. Ёрии амаливу методӣ бештар тавассути таҳияву интишори
дастуруламалҳо, маслиҳатҳои методӣ ва сафарҳои хидматии кормандони
китобхона роҳандозӣ шуда, дар онҳо масоили такмили фонди китобӣ, омӯзиш ва
муҳофизати фондҳои китобхона, ташкили дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ,
банақшагирӣ ва таҳияи ҳисоботи солона, усули коргузорӣ ва пажӯҳишу таҳқиқ
дар соҳаи китобдорӣ, татбиқи шаклу усулҳои наву самарабахши кор бо
хонандагон,
автоматисозии
раванди
китобдорӣ-иттилоотӣ,
истифодаи
технологияи нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар фаъолияти китобхонаҳо,
таҳияи сомонаҳои интернетӣ, тақвияти заминаи моддиву техникии китобхонаҳо
ва дар ин робита ҷорӣ намудани хизматрасонии музднок дар фаъолияти онҳо,
мавриди баррасӣ қарор мегиранд.
Бештари маводи методиву дастурамалҳои таҳиякардаи Китобхона дар
баланд бардоштани сатҳи дониши кормандони китобхонаҳои мамлакат ёрӣ
расонида, барои рушти фаъолияти китобдорӣ ва татбиқи навгониҳо дар таҷрибаи
кори китобхонаҳо мусоидат менамоянд.
Китобхона аз рӯзҳои аввали таъсисёбиаш ба пешбурди фаъолияти илмиву
методӣ дар соҳаи китобдорӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намуда, тӯли солҳои
фаъолияти хеш дар ин ҷода силсилаи комёбиҳои назаррасро касб кардааст.
Бахусус, аз солҳои 30-юм то давраи оғози Ҷанги Бузурги Ватанӣ фаъолияти
китобхона, асосан дар самти бунёди фонди китобӣ, муҳайё сохтани толорҳои
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хониш, ташкили хадамоти китобдорӣ ва библиографӣ ба хонандагон, ташкил ва
баргузории чорабиниҳои оммавӣ ва ҷалби аҳолӣ ба китобхона ва китобхонӣ
равона шуда буд. Дар баробари иҷрои корҳои муқаррарии китобхона масъалаи
мутобиқсозии назария ба амалияи кори китобхона ба миён омад. Анакнун зарур
буд, ки сатҳи дониши кормандони китобхона ба вижагиҳои кори китобхона
мувофиқ кунонида шавад ва онҳо тарзу усулҳои кор бо хонандагон ва таҳияву
истифодаи манбаҳои пажӯҳишӣ, аз қабили феҳристу картотекаҳоро хуб донанд.
Ба ин хотир барои кормандони китобхона курсҳои омӯзишӣ ташкил карда
шуданд. Соли 1936 дар сохтори Китобхона кабинети методӣ ба фаъолият шурӯъ
кард ва барои кормандони китобхона курсҳои омӯзишии «Тасвири библиографии
асарҳои чопӣ» ва «Ташкили феҳристи алифбоӣ» доир гардиданд.
Самти дигари фаъолияти методӣ, ки дар даҳсолаи аввали мавҷудияташ
китобхона роҳандозӣ намуд – таҳияи дастуруламалҳои корӣ ва дастурҳои
методӣ барои китобхонаҳои мамлакат буд. Таъмин намудани китобхонаҳои
ҷумҳурӣ бо маводи зарурии методиву дастуруламалҳои корӣ мутахассисони
соҳаро вазифадор намуд, ки ба рушди соҳаи китобдории тоҷик, бахусус назарияю
услуби он таваҷҷуҳи амиқ зоҳир намоянд. Аз ин рӯ, кормандони Китобхонаи
миллӣ баҳри ҳалли муаммоҳои мавҷуда камари ҳиммат бастанд ва дар танзиму
таҳияи асарҳои методию библиографӣ фаъолона ширкат варзиданд. Онҳо бо хубӣ
дарк карданд, ки вазъи онрӯзаи фаъолияти китобхонаҳои ҷумҳурӣ ба ҳалли
мушкилоти мавҷуда мусоидат намекунад ва эҳтиёҷоти ба китоб доштаи ҷомеаро
пурра қонеъ карда наметавонад. Бахусус, масоили суст амал кардани хадамоти
китобдорӣ дар байни омма, мавриди омӯзиш ва тарғиб қарор нагирифтани
таҷрибаи пешқадам, бо таври бояду шояд доир нагардидани чорабиниҳои
оммавӣ дар китобхонаҳо, номукаммалии дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ,
бидуни нақша ва бе дарназардошти эҳтиёҷоти хонандагон нашр шудани
китобномаҳо, устувор набудани ҳампайвастагии назария ва амалияи
китобхонашиносӣ ва библиографишиносии тоҷик аз ҷумлаи муаммоҳое буданд,
ки таваҷҷӯҳи кормандони китобхонаро бештар ба худ ҷалб карданд.
Соли 1940 Китобхона барои китобхонаҳои мамлакат аввалин дастури худро
таҳти унвони «Маҷмӯаи материалҳои дастуруламалӣ ва методӣ дар бораи кори
китобхона» 2 ба забони тоҷикӣ бо теъдоди 2000 нусха нашр кард ва ба
китобхонаҳои ҷумҳурӣ паҳн намуд.
Солҳои минбаъда низ аз ҷониби бахшу шуъбаҳои Китобхона дастуруламалҳо
ва маводи методӣ оид ба масоили ташкили китобхонаҳои колхозӣ ва
фароҳамоварии фонди онҳо 3, созмондиҳии китобхонаҳои умумӣ (шаҳрӣ,
ноҳиявӣ, қишлоқӣ, бачагона), баҳисобгирӣ, банақшагирӣ ва ҳисобдиҳӣ дар онҳо 4,
2 Маљмўаи материалњои дастуруламалї ва методї дар бораи кори китобхона. – Сталинобод,
1940. – 56 с.
3 Низомнома дар бораи китобхонањои колхозї. – Сталинобод, 1949. – 7 с.; Ба ёрии коркунони
китобхонањои колхозї: Ёддошт / Тарт. Е. Г. Беляков; Муњаррир А. Назаров. – Сталинобод, 1950. – 10
с.; Ба ёрии ташкилкунандагони китобхонањои колхозї. Барои китобхонањои колхозї кадом адабиётњо
лозиманд: Нишондињандаи адабиёт / Тарт.: М. Ќосимова, И. Њидоятов, Е. Г. Беляков; Муњаррир М.
Ахмедова. – Сталинобод, 1950. – 48 с.
4 Ќоидањои асосии ташкили кори китобхонањои умумї (районї, шањрї, ќишлоќї ва
китобхонањои бачагона): Дастурамал ва формањои бањисобгирї. – Сталинобод: Нашрдавтољик, 1950.
– 65 с.; Мактуби дастуруламалї-методї оид ба бањисобгирии фонди китобї: Ба ёрии китобхонањои
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батанзимдарории фонди китобхонаҳо, гурӯҳбандии адабиёт ва ҷобаҷогузории он
тибқи таснифоти китобдорӣ5, омӯзиши фонди китобӣ6, ташкили дастгоҳи
маълумотдиҳӣ-библиографӣ7, созмондиҳӣ ва баргузории чорабиниҳои оммавии
китобхона 8, хизматрасонӣ тавассути низоми абонементи байни китобхонаҳо 9,
чорабиниҳо оид ба марказонидани китобхонаҳои шаҳрӣ ва ноҳиявӣ 10, кор бо
оммавии республика / Муњаррирон Ѓ. Ашуров, Т. А. Гольбрайх. – Сталинобод, 1955. – 40 с. – Матн ба
забонњои тољикї ва русї.; Бањисобгирї, бапландарорї ва њисобдињї, бюджет ва смета дар
китобхонањои ќишлоќї: Дастури методї / Тарљума аз русї. – Сталинобод, 1958. – 24 с.; Минимуми
техникаи китобхонавї дар китобхонањои районї, шањрї, ќишлоќї ва бачагон: Дастуруламал ва
шаклњои бањисобгирї. Тарљума аз нашри 8-уми русї / Тарљумаи Ќ. Љамолов; Муњаррир К. Ќурбонов.
– Сталинобод, 1959. – 62 с.; Минимуми техникаи китобдорї дар китобхонањои оммавї: Дастуруламал
ва шаклњои бањисобгирї. Тарљума аз нашри 9-уми русї / Мутарљим Н. Давлатов; Муњаррирон И. С.
Норкаллаев, Љ. Абдулњаев. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 72 с.; Минимуми техникаи китобдорї дар
китобхонањои оммавї: Дастуруламал ва шаклњои бањисобгирї. Тарљума аз нашри 10-уми русї /
Мутарљимњо: Н. Давлатов, Р. Шарофов. – Душанбе, 1972. – 138 с.; Ташкилдињї ва нигоњдории фонди
китобњо дар китобхонањои ќишлоќї: Маслињатњои методї ба ёрии китобхонањои оммавї / Мураттиб
Г. А. Надеждина; Аз русї тарљумаи Т. Њакимов; Тањрири Р. Шарофов. – Душанбе, 1972. – 62 с.;
Корњои ташкилию методии китобхонањои районї: Материалњои методї / Тарт. Т. Д. Садофьева;
Тарљумаи И. С. Норкаллаев; Тањрири Р. Шарофов. – Душанбе, 1973. – 95 с.; Ташкил, бањисобгирї ва
ба план даровардани кори китобхонањои ќишлоќї: Дастуруламали методї / Аз руси тарљумаи Њ.
Назаров; Муњаррир С. Низомиддинова. – Душанбе, 1973. – 44 с.; Методические указания к
составлению годового плана работы и информационного отчета районных и городских библиотек
республики / Сост. Е. Е. Юдина. – Душанбе, 1978. – 17 с.
5 Иќтибос аз классификацияи дањтогї барои китобхонањои хурд. – Сталинобод, 1948. – 26 с. –
Матн ба забонњои тољикї ва русї.; Љадвалњои мухтасари классификацияи фонди китобњои
китобхонањои оммавї / Тарт.: О. Н. Гаррицкая, Ѓ. Ёќубов, Т. А. Ливщин ва диг.; Тарљумаи Ѓ. Ятимов;
Муњаррир П. Я. Абрамов. – Сталинобод, 1957. – 60 с.; Номгўи намунавии индексњо барои
љобаљогузории китобњо дар китобхонањои ќишлоќї. – Сталинобод, 1957. – 24 с.; Шарофов, Р. Љадвали
муаллифї (дураќама): Дастур барои бо тартиби алифбо љо ба љо гузоштани китобњои китобхона /
Муњаррир К.Ќурбонов. – Сталинобод: Нашрдавтољик, 1960. – 24 с.; Љадвали классификацияи
китобхонавї барои китобхонањои оммавї / Тарљума ва иловаи К. Ќурбонов; Муњаррир Р. Шарофов. –
Душанбе, 1963. – 188 с.; Ташкили фонди кушоди китобї дар асоси љадвали таснифоти китобхонавию
библиографї: Маслињатњои методї ба ёрии китобхонањои оммавї / Тарт. Т. Назаров; Муњаррир Н.
Давлатов. – Душанбе, 1979. – 13 с.; Положение и инструкции по внедрению ББК в практику работы
массовых библиотек республики / Сост. О. Ф. Юсупова, Л. Какоева. – Душанбе, 1980. – 69 с.; Ба
љадвали ККБ гузаронидани фондњо ва фењристњои китобхонањои оммавї: Тавсияњои методї / Тарт. Н.
А. Дорофьева, В. М. Серебренникова; Аз руси тарљумаи Н. Давлатов, Х. Зиёев; Муњаррир Љ.
Каримов. – Душанбе, 1980. – 140 с.; Низомнома ва дастуруламалњо доир ба љорї намудани ККБ дар
амали кори китобхонањои оммавї: Тавсияњои методї / Тарт. О. Ф. Юсупова, Л. Какоева; Тарљумаи А.
Ќањњоров; Муњаррир А. Сангинов. – Душанбе, 1981. – 97 с.
6 Роњњои омўхтани захираи китобї: Маслињатнома ба ёрии китобхонањои оммавї / Муаллиф Т.
А. Мистрюкова; Тарљумаи Њ. Назаров; Муњаррир С. Одинаев. – Душанбе, 1974. – 46 с.
7 Дар бораи ташкил намудани каталоги алфавитї дар китобхонањои оммавї / Тарљума ва
иловањои Ѓ. Ятимов, Ѓ. Ёќубов; Муњаррир П. Я. Абрамов. – Сталинобод, 1957. – 20 с.
8 Шарофов, Р. Материалњо барои гузаронидани конференцияи хонандагон ва шабњои адабї /
Муњаррир Р. Набиева. – Сталинобод, 1958. – 44 с.
9 Междубиблиотечный абонемент: Памятка / Сост. С. Ишкулова; Ред. Р. Кукушкина. –
Сталинабад, 1959. – 14 с.; Истифодабарї ва пур кардани абонементи байникитобхонавї / Тарт. А. К.
Сергеева; Тарљумон ва муњаррир Х. Рањимов. – Душанбе, 1970. – 8 с.; Работа междубиблиотечного
абонемента: Инструктивно-методическое письмо. – Душанбе, 1970. – 9 с.; Истифодабарии абонементи
байникитобхонавї дар хизматрасонии хонандагон: Мактуби методї-инструктивї ба ёрии
китобхонањои оммавї / Тарт. А. К. Сергеева, Х. Зиёев; Муњаррир Љ. Раљабов. – Душанбе, 1984. – 18 с.
10
Примерный план подготовительных мероприятий по созданию централизованной
библиотечной системы в городах и районах Таджикской ССР на 1975-1980 гг.: Порядок учета и
передача литературы из централизованной городской, районной библиотеки централизованной
библиотечной системы в филиалы / Сост. С. Одинаев. – Душанбе, 1976. – 14 с.; Централизованные
библиотечные системы Таджикистана в 1978-1979 годы / Сост. С. Одинаев, М. Каримов, А. Эргашев;
Ред. М. Курбанова. – Душанбе, 1981. – 43 с.; Особенности организации централизованных
библиотечных систем в условиях высокогорных районов Таджикистана / Сост. С. И. Сулейманов; Ред.
Д. Раджабов. – Душанбе, 1982. – 31 с.; Марказонидани маљмўаи китобхонањои оммавии давлатї:
Материалњои дастуруламалї-методї. Бароришњои 10-11 /Муњаррири масъул В. В. Серов; Аз руси
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нақшаҳои мавзӯйии нашриётҳо 11, ташкил ва баргузории семинарҳои китобдорон
дар китобхонаҳои оммавӣ12, шакли ғайримуқимии хизматрасонии китобдорӣ дар
китобхонаҳои мамлакат 13, ташкили мубодилаи адабиёт байни китобхонаҳо 14,
библиографияи тавсиявӣ ва нақши он дар роҳбарии хониш 15, ихтисорнамоии
калима ва ибораҳои тоҷикӣ дар тасвири библиографии асарҳои матбуот16 ба
забонҳои тоҷикӣ ва рӯсӣ таҳия, тарҷума ва чоп шуданд. Ҳамзамон ба ёрии
методистони китобхонаҳои вилоятӣ ва китобхонаҳои низоми марказонидашуда 17
дастуруламал-мактуби методӣ таҳия ва интишор шуд.
Роҷеъ ба аҳамияти дастурҳои таҳияшудаву тарҷумашудаи солҳои 60-ум
китобшиноси маъруфи тоҷик Раҳимҷони Шарофзода чунин нигоштааст: «Барои
омӯхтани ибтидои касби китобдорӣ нақши «Минимум» ва «Ҷадвалҳо» бузург буд. Ин
ду тарҷума даҳҳо мафҳуми ба китобдорию китобшиносӣ марбутаро бори нахуст ба
забони тоҷикӣ ба миён оварданду таблиғи касбро ба роҳи дуруст бароварданд. Он солҳо
китобдори тоҷик аз аҳамияту чигунагии радабандӣ огаҳӣ ёфт, ба феҳристнигорӣ рӯ
овард ва ба дунёи риштаҳои дониш дохил шуд. Ва боз муҳим ин ки ӯ маҷмӯаи
китобҳояшро ба низом даровард, дар бораи фароҳамоварию манбаъҳои китоб маълумот
гирифт. Истифодаи ин дастурҳо ба китобдор илова бар тафриқи дониш ба фаҳмиши
мафҳумҳои касбӣ роҳ кушоданд» [613, с.69].
Ҳамин тавр, дастурҳои интишорёфта таҳкурсии фаъолияти илмӣ-методии
Китобхонаи миллиро қавӣ гардонида, барои танзими намудҳои дигари дастурҳои
тарљумаи М. Љалилов; Муњаррир Б. Ањмадов. – Душанбе, 1976. – 238 с.; Системаи марказонидашудаи
китобхонањо: Дастур оид ба ташкил ва методикаи кор / Зери тањрири Р. З. Зотова, В. В. Серов;
Тарљумаи И. С. Норкаллаев, А. Њ. Рањимов; Муњаррир К. Ќурбонов. – Душанбе, 1980. – 290 с.;
Наќшаи тахминии плани солонаи корї ва њисоботи ахборотии китобхонањои системаи
марказонидашуда: Тавсияи методї. – Душанбе, 1981. – 34. С. – Матн ба забонњои тољикї ва русї.;
Материалњои роњбарикунанда оид ба кори китобхонањои марказонидашуда / Тарт. ва мутарљим Њ.
Назаров. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 256 с.
11 Как работать с тематическими планами издательств: Консультация / Сост. Е. Е. Юдина. –
Душанбе, 1977. – 16 с.
12 Дастуруламалњо барои гузаронидани машѓулиятњои семинарњо дар мавзўи «Баланд
бардоштани савияи тарѓиботи китоб ва роњбарии хониш дар китобхонањои оммавї» / Тарт. Н. Н.
Быкова; Муњаррир И. В. Трутнова; Тарљумаи Њ. Назаров; Муњаррир С. Асадуллоев. – Душанбе, 1974.
67 с.; Методические советы по организации и проведению районного семинара работников библиотек:
Примерная тематика занятий на 1977-1978 гг. / Сост. Е. Юдина; Ред. С. Одинаев. – Душанбе, 1977. – 21
с.
13 Нестационарная форма обслуживания сельского населения: Информационное письмо / Сост.
Н. Бахриева, Е. Юдина. – Душанбе, 1977. – 7 с.; Шаклњои хизматрасонии берун аз китобхонавї ба
ањолии ќишлоќ / Тарт. Х. Зиёев; Муњаррир Н. Давлатов. – Душанбе, 1979. – 11 с.
14 Ташкили мубодилаи адабиёт дар байни китобхонањо: Дастури методї ба ёрии китобхонањои
оммавї / Тарт. Љ. Ќурбоншоев; Муњаррир А. Юнусов. – Душанбе, 1981. – 11 с.
15 Библиографияи тавсиявї – асоси тарбияи маданияти хониш: Мактуби дастуруламалию
методї / Тарт. Е. Е. Троицкая, А. Г. Жукова; Тарљумаи И. С. Норкаллаев; Муњаррир Р. Шарофов. –
Душанбе, 1974. – 46 с.; Дар бораи баланд бардоштани роли библиографияи тавсиявї дар роњбарии
хониш: Материалњои методї / Тарљумаи Н. Кароматуллоева; Муњаррир И. С. Норкаллаев. – Душанбе,
1974. – 61 с.; Библиографияи тавсиявї дар китобхонањои оммавї: Маљмўаи маќолањо дар бораи
таљрибаи пешќадам / Тарт. Б. А. Смирнова, И. Б. Теплицкая; Тарљумаи А. Юнусов; Муњаррир И. С.
Норкаллаев. – Душанбе, 1975. – 119 с.
16Дастур оид ба мухтасаркунии калима ва иборањои тољикї дар тасвири библиографии асарњои
матбуот / Тарт. М. Ањмадова, И. С. Норкаллаев; Муњаррир А. Юнусов. – Душанбе, 1983. 23 с.;
Ихтисорањои тољикї дар тасвири библиографии асарњои матбуот / Тарт. И. С. Норкаллаев, А.
Юнусов ва диг. – Душанбе, 1988. – 24 с.
17 Организация школы передового библиотечного опыта: Инструктивно-методическое письмо
для методистов обл. библиотек и ЦБС / Сост. Н. Новощевская; Ред. Л. Маренкова. – Душанбе, 1981. –
19 с.
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методӣ мусоидат карданд. Яъне, доир ба масоили мубрами ҳар як давраи рушди
ҳаёти ҷомеа аз ҷониби кормандони китобхона дастуруламалҳо ва дастурҳои
методӣ таҳия шуданд ва ин мавод вазифаҳои худро мутобиқ ба тақозои ҳамон
айём то андозае иҷро карданд. Қисме аз онҳо арзиши методии худро то имрӯз
нигоҳ дошта, пайваста мавриди истифода қарор мегиранд. Аз ҷумла, дастури
«Ҷадвали муаллифӣ (дурақама)» (мураттиб Р. Шарофов, 1960) то кунун ягона
дастуре мебошад, ки барои бо тартиби алифбо ҷо ба ҷо гузоштани китобҳо дар
китобхонаҳои мамлакат адои хизмат менамояд.
Солҳои охир бо дарназардошти ворид шудани технология нави иттилоотӣ
дар фаъолияти китобхонаҳо ва тадбиқи низоми автоматикунонии раванди
китобдорӣ-иттилоотӣ талабот ба таҳияи дастурҳои методӣ зиёд гардид.
Кормандони бахшу шуъбаҳои КМТ талаботи мазкурро ба инобат гирифта барои
китобдорони ҷумҳурӣ дастурҳои «Фаъолияти абонементи байни китобхонаҳо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон» [762], «Истифодаи навгониҳои соҳаи китобдорӣ тавассути
технологияи иттилоотии муосир» 18, «Китобхонаи электронӣ ва дастёбӣ ба он» 19ро таҳия намуданд.
Дар тӯли фаъолияти хеш КМТ ба ёрии китобхонаҳои мамлакат доир ба
мавзӯъҳои гуногуни соҳаҳои мухталифи дониш теъдоди зиёди мактубу
маслиҳатҳои методиро таҳия намудааст. Масалан, тибқи маълумоти
нишондиҳандаҳои библиографии «Нашри Китобхонаи давлатии РСС Тоҷикистон
ба номи А. Фирдавсӣ. Солҳои 1940-1972, 1973-1982» [270, 375], «Нашрияҳои
Китобхонаи миллии Тоҷикистон ба номи А. Фирдавсӣ. Солҳои 1983-2003» [594]
тӯли солҳои 1957-2003 аз ҷониби КМТ доир ба масъалаҳои гуногуни марбут ба
ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, илмӣ, адабӣ ва фарҳангии Тоҷикистон 176
мактубу маслиҳатҳои методӣ таҳия ва интишор шудааст.
Самти дигари фаъолияти илмӣ-методии КМТ – омӯзиш, тарғиб ва ҷорӣ
намудани таҷрибаи пешқадам дар фаъолияти китобхонаҳо мебошад. Ҳануз
солҳои 50-ум дар ин самт кормандони Китобхона таҷрибаи пешқадами як қатор
китобхонаҳои мамлакатро мавриди омӯзиш қарор дода, дар шакли ҷузваю
китобҳо ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ чоп ва паҳн намуданд. Аз ҷумла, таҷрибаи
пешқадами Китобхонаи ноҳияи Ҳисор 20, таҷрибаи тарғиби адабиёти техникӣ дар
китобхонаи ноҳиявии №3-и пойтахт, филиали Китобхонаи ба номи Фирдавсии
назди Комбинати бофандагии шаҳри Сталинобод, таҷрибаи гузаронидани
конфронси хонандагон дар Китобхонаи Варзоб ГЭС-и Поёнӣ 21, Китобхонаи

18

Истифодаи навгонињои соњаи китобдорї тавассути технологияи иттилоотии муосир: Дастури
услубї / Мураттибон: А. Валиев Г. Шукурова,. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 44 с.
19

Китобхонаи электронї ва дастёбї ба он: Дастури услубї (методї) барои китобдорон /
Мураттибон М. Каримов, П. Ќадимова. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 44 с.
20 Гиссарская районная библиотека: Опыт работы / Сост. Т. Лившиц; Ред. Р. Тальман. –
Сталинабад, 1956. – 21 с.
21 Из опыта пропаганды литературы / Ред. Р. Кукушкина. – Сталинабад, 1958. – 23 с.; Аз
таљрибаи пропагандаи адабиётњо / Тарљумаи А. Љўраев; Муњаррир Ќ. Љамолов. – Сталинобод, 1958. –
24 с.; Опыт работы филиала Государственной республиканской библиотеки им. Фирдоуси при
Сталинабадском текстильном комбинате / Сост. Т. Марозова; Ред. М. Николаева. – Сталинабад, 1958.
– 21 с.
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бачагонаи Регар 22, Китобхонаи пасёлкавии Пахтаобод23, таҷрибаи кори фонди
кушоди китобхонаи ноҳияи Душанбе 24, тарғиби адабиёти кишоварзӣ дар
таҷрибаи кори Китобхонаи қишлоқи Кӯктош 25, тарғиби адабиёти ҷамъиятӣ-сиёсӣ
дар таҷрибаи китобхонаи №2-и шаҳри Душанбе 26 ва таҷрибаи пешқадами
китобхонаҳои ноҳияҳои Конибодом, Хуҷанд, Ленин (ҳоло Рӯдакӣ) ва шаҳри
Қурғонтеппа 27 мавриди омӯзиш ва тарғиб қарор гирифтанд. Солҳои 70-80-ум
кормандони Китобхона таҷрибаи кори китобхонаҳои деҳоти Тоҷикободи ноҳияи
Ғарм, Чоряккорони Шӯрои деҳоти Испечаки ноҳияи Ленин (1973), Китобхонаи
оммавии ба номи Тошхоҷа Асирии вилояти Ленинобод (1974), Китобхонаи
ноҳияи Вахш (1974), Китобхонаи бачагонаи ба номи Гоголи ш. Душанбе (1979),
китобхонаҳои ноҳияи Орҷоникидзеобод (1980, 1989), Шуъбаи методии
Китобхонаи марказии шаҳрии ба номи А. Лоҳутӣ (1982) ва Китобхонаи посёлкаи
Навободи шаҳри Исфараро (1982) мавриди омӯзиш қарор дода, тавассути
нашрҳои ҷудогона тарғиб намуданд.
Самти дигари фаъолияти илмӣ-методии КМТ ташкил ва баргузории
семинар-тренингҳо бахшида ба масоили мубрами соҳаи китобдорӣ, омӯзиш ва
тарғиби таҷрибаи муфиди китобдорӣ ва ҷорӣ намудани технологияи нави
иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар таҷрибаи кори китобхонаҳо мебошад. Чунин
чорабиниҳоро КМТ ҳам барои кормандони худ ва ҳам барои кормандони
китобхонаҳои мамлакат дар китобхона ва берун аз он доир менамояд. Масалан,
соли 1991 аз ҷониби кормандони бахши илмӣ-методии КМТ се семинарҳои сайёр
доир ба мавзӯъҳои: «Ташкили фаъолияти китобдорӣ дар марҳилаи нав» (ноҳияи
Ҷиргатол), «Вазъи корҳои методӣ дар китобхонаҳои марказонидашудаи вилояти
Кӯлоб ва роҳҳои беҳтар намудани он» (ноҳияи Восеъ), «Тарғиби аёнӣ ва шифоҳии
адабиёт дар китобхонаҳо ва тарзи ташкили онҳо» (ноҳияи Файзобод) баргузор
шуданд.

22 Егошина, Е. Регарская детская библиотека: Из опыта работы. В помощь детским
библиотекам. – Сталинабад, 1960. – 24 с.; Егошина, Е. Китобхонаи бачагонаи Регар / Тарљумаи А.
Юнусов; Муњаррир Н. Кароматуллоева. – Сталинобод, 1961. – 24 с.
23 Шарофов, Р. Китобхонаи посёлкавии Пахтаобод: Таљрибаи кор / Муњаррир К. Ќурбонов. –
Сталинобод, 1960. – 24 с.; Шарофов, Р. Пахтаабадская библиотека: Опыт работы / Ред. Р. А.
Кукушкина. – Сталинабад, 1960. – 26 с.
24 Ибрагимов, С., Муминов, Т. Приближаем книгу к читателю: Из опыта работы открытого
доступа Душанбинской районной библиотеки / Ред. С. Абуллоева. – Сталинабад, 1961. – 39 с.;
Иброњимов, С., Мўминов, Т. Китобро ба хонанда наздик мекунем: Аз таљрибаи кори фонди кушоди
китобхонаи райони Душанбе / Тарљумаи К. Ќурбонов; Муњаррир Р. Шарофов. – Сталинобод, 1961. –
38 с.
25 Руденко, Е. А. Пропаганда сельскохозяйственной литературы среди колхозникови колхозниц:
Опыт работы Кокташской сельской библиотеки / Ред. Л. Т. Воробьева. – Сталинабад, 1961. – 15 с.;
Руденко, Е. Тарѓиби адабиёти хољагии ќишлоќ дар байни колхозчиён ва колхозчизанон: Таљрибаи
кори китобхонаи ќишлоќи Кўктош / Тарљумаи Р. Шарофов; Муњаррир К. Ќурбонов. – Сталинобод,
1961. – 15 с.
26 Бородина, К. Н. Пропаганда общественно-политической литературы в районной библиотеке
№2, г. Душанбе: Опыт работы. – Душанбе, 1962. – 23 с.
27 Китобхонањои Тољикистон: Аз таљрибаи кор. – Душанбе, 1956. – 34 с. – Матн ба забонњои
тољикї ва русї.; Назаров, Ш., Шаропов, Р. Общественность – наша сила: Из опыта работы
Шахракской сельской библиотеки Канибадамского района и библиотеки совхоза «Палас»
Ходжентского района. – Душанбе, 1963. – 31 с.; Дащенко, В. Д., Руденко, Е. А. Эстетическое и
политическое воспитание детей: Из опыта работы библиотек республики / Ред. Л. Т. Воробьева, Э. Н.
Яковлева. – Душанбе, 1964. – 34 с.
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КМТ дар ҳамкорӣ бо Институти «Ҷомеаи кушода» – Бунёди мадади
Тоҷикистон дар ташкил ва баргузории «Мактаби тобистонаи кормандони
китобхонаҳои Тоҷикистон», ки солҳои 2003-2006 бо иштироки китобдорони
китобхонаҳои ҷумҳурӣ дар истироҳатгоҳҳои ноҳияи Варзоб доир гардид, саҳми
муносиб гузошт. Аз ҷониби кормандони КМТ нақшаи мавзӯъҳои семинартренингҳо ва барномаҳои таълимӣ таҳия гардиданд ва дарсҳои лексиониву
машғулияҳои амалӣ гузаронида шуданд. Масалан, тибқи барномаи «Мактаби
тобистонаи кормандони китобхонаҳои Тоҷикистон» барои соли 2005 28 дар тӯли
шаш рӯзи тақвимӣ, аз 4 то 9 июли соли 2005 дар Осоишгоҳи «Хоҷа Оби Гарм» бо
иштироки кормандони китобхонаҳои мамлакат дар ду бахш: «Ташаккули асосҳои
консептуалии фаъолияти методии китобхонаҳо дар ҷомеаи иттилоотӣ» ва
«Самтҳои умдаи фаъолияти марказҳои методӣ дар шароити ҷаҳонишавии фазои
иттилоотӣ» силсилаи дарсҳои лексионӣ ва машғулиятҳои амалӣ доир ба
мавзӯъҳои: «Таҳлили вазъи фаъолияти методӣ дар заминаи омилҳои сиёсӣ,
иҷтимоӣ-ӣқтисодӣ, фарҳангӣ, технологӣ», «Дастгоҳи мафҳумии фаъолияти
методӣ», «Дастовардҳои нави тахассусии фаъолияти методӣ», «Банақшагирии
фаъолияти методӣ дар китобхонаҳо», «Зарурати таъминоти методии раванди
навгониҳо бо дарназардошти сиёсати буҷавӣ, иқтисоди бозаргонӣ (маркетинги
китобдорӣ), идораи китобхонаҳо (менеҷменти китобдорӣ), ҷаҳонӣ шудани
иттилоот ва технологияи муосири иттилоотӣ», «Таъмини методии захираҳои
электронии иттилоот», «Таъминоти меъёриву ҳуқуқии фаъолияти китобхонаҳо
ҳамчун унсури кори методӣ», «Ҷанбаҳои методӣ-библиографии татбиқи
технологияи нави иттилоотӣ дар китобхонаҳо», «Таъмини методии равандҳои
технологии фаъолияти китобхона», «Услуби танзими дастурҳои методӣ барои
кормандони китобхона» гузаронида шуданд.
Рӯзҳои 25-26 июли соли 2005 дар ш. Душанбе семинар-тренинг оид ба
мавзӯи «Автоматикунонии фаъолияти китобдорӣ-иттилоотӣ дар Тоҷикистон» бо
иштироки директори генералии Иттиҳодияи илмӣ-истеҳсолии «Информсистема»-и ш. Москва В. Т. Грибов баргузор гардид, ки дар он масъалаҳои вазъи
автоматикунонии равандҳои китобдорӣ-иттилоотӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ташаккули фазои ягонаи иттилоотӣ ҳамчун ҷузъи сохтори иттилооти ҷаҳонӣ,
нақши бозори иттилоот дар қонеъ намудани эҳтиёҷоти ҷомеа ба маҳсулот ва
хадамоти иттилоотӣ, истифодаи барномаҳои ИРБИС, МАРК дар фаъолияти
китобхонаҳои Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Соли 2006 ду
семинар доир ба мавзӯъҳои «Нақши китоб дар тарбияи маънавию маърифатии
ҷомеа» (ш. Норак, 30 июн) ва «Беҳтар намудани низоми абонементи байни
китобхонаҳо (АБК) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (ш. Душанбе, 9-11 ноябр) баргузор
гардид. Минбаъд низ аз ҷониби кормандони КМТ доир ба мавзӯъҳои
«Нигаҳдории махзани китобхонаҳо дар Тоҷикистон», «Татбиқи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» семинарҳои омӯзишӣ ташкил ва
гузаронида шуданд.

Фаъолияти методии китобхонањои Тољикистон дар фазои иттилоотии муосир: Барномаи «Мактаби
тобистонаи кормандони китобхонањои Тољикистон» барои соли 2005 / Мураттибон: Ш. Тошев, С.
Шосаидов. – Душанбе: Эљод, 2005. – 8 с.
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Тавассути сафарҳои хизматӣ расонидани ёрии амаливу методӣ ба
китобхонаҳои ҷумҳурӣ – самти дигари фаъолияти илмӣ-методии КМТ-ро ташкил
медиҳад. Дар ҷараёни сафарҳои хизматӣ кормандони КМТ ба фаъолияти
китобхонаҳои мамлакат аз наздик ошно шуда, бештар доир ба масъалаҳои ҷо ба
ҷо намудани фонди китобхонаҳо, феҳристнигории суннатӣ ва электронӣ,
муқоисаи феҳристҳои китобхона бо фонди китобӣ, фароҳамоварии манобеи
электронӣ ва бунёди китобхонаҳои электронӣ, беҳтар намудани сатҳу сифати
фарҳанги хизматрасонӣ ба хонандагон, ташкили чорабиниҳои оммавӣ, аз қабили
созмон додани намоишҳои китобӣ, баргузор намудани конфронси хонандагон,
семинару машваратҳо, шабҳои адабӣ, услуби таҳия намудани шакли хурди
дастурҳои библиографӣ, вижагиҳои тартиб додани нақшаҳои корӣ ва навиштани
ҳисобот оид ба фаъолияти китобхона, дастёбӣ ба манобеи электронии иттилоотӣ
тавассути истифодаи технологияи муосир, таҳияи сомонаҳои интернетӣ оид ба
фаъолияти китобхонаҳо кӯмаки амаливу методӣ мерасонанд. Масалан,
кормандони бахши илмӣ-методии КМТ соли 1991 15 сафарҳои хизматӣ ба шаҳру
ноҳияҳо ташкил намуда ба фаъолияти 73 китобхонаҳо шинос шуданд ва ба онҳо
ёрии амаливу методӣ расонданд. Тӯли солҳои 2000-2005 бошад кормандони ин
бахш тавонистанд вобаста ба имкониятҳои молиявӣ ба китобхонаҳои шаҳру
ноҳияҳои ҷумҳурӣ: Шаҳринав, Рӯдакӣ, Нуробод, Рашт, Тоҷикобод, Кумсангир,
Шаҳритуз, Темурмалик, Норак, Данғара, Кӯлоб, Айнӣ, Шаҳристон, Ғончӣ,
Истаравшан, Конибодом ва Хӯҷанд 26 сафарҳои хизматӣ намоянд ва ба
кормандони ин китобхонаҳо ёрии амаливу методӣ расонанд.
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ФАЪОЛИЯТИ ИЛМӢ-ТАҲҚИҚОТИИ
КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
Яке аз вазифаҳои асосии Китобхонаи миллии Тоҷикистон, чуноне, ки дар
моддаи 18-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ»
таъкид шудааст: «анҷом додани корҳои илмию тадқиқотӣ дар соҳаи
китобхонашиносӣ, библиографияшиносӣ, китобшиносӣ, фаъолияти иттилоотӣ
ва дигар илмҳои вобаста ба он» [575] мебошад. Ҳамзамон Китобхона чиҳати
пешбурди корҳои илмию таҳқиқотӣ, илмию иттилоотӣ ва методӣ дар соҳаи
фаъолияти китобдорӣ, библиографӣ, кори китобшиносӣ ва дигар соҳаҳои бо ҳам
алоқаманд фаъолияти дастаҷамъонаро ба амал мебарорад.
Воқеан Китобхонаи миллии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали таъсисёбиаш дар
радифи иҷрои рисолати тахассусии хеш – ҷамъовариву бақайдгирӣ, коркарду
батанзимдарорӣ, таснифу багурӯҳдарорӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва тарғибу ташвиқи
асноди дар ҳамаи намудҳои имконпазир интишорёфта боз муваззаф шуда буд, ки
дар баррасии масоили назарии соҳа ва таҳқиқу роҳандозии афкори пешқадами
илмӣ дар фаъолияти хеш саҳм гирад. Яъне, бо ибораи дигар гӯем Китобхона на
танҳо ҳамчун маркази фароҳамовариву нигоҳдорӣ ва мавриди омӯзишу тарғиб
қарор додани осори чопиву қаламӣ хизмати шоистаро ба анҷом расонидааст,
балки ба ҳайси донишкадаи китобдорӣ чиҳати таълиму тарбияи кадрҳои ҷавони
соҳаи китобдорӣ низ саҳми муносиб гузоштааст. Дар Китобхона омӯзиши
масоили назарӣ ва амалии соҳаи китобдорӣ бештар тавассути ташкили курсҳои
омӯзишӣ ба роҳ монда мешуд. Дар ин хусус, таваҷҷуҳ фармоед ба нигоштаҳои яке
аз собиқадорони соҳаи китобдорӣ, китобшиноси маъруфи тоҷик, шодравон
Раҳимҷони Шарофзода: «Курсҳо аз ду гурӯҳ иборат буд. Гурӯҳи якум китобдорони
дорои маълумоти ҳамагониро дар бар гирифта, ба онҳо оид ба унсурҳои шиносгорӣ,
истифодаи феҳристҳо, талаботи асосии хизматрасонӣ ва амсоли инҳо иттилоъ медод.
Курс барои шунавандагонаш ҷои асосии омӯзиши усулу услуби китобдорӣ ба ҳисоб
мерафт. Хатмкардагони он илова бар дониши касбӣ боз ҳаққи маҳз дар китобхона
фаъолият намуданро пайдо мекарданд. Ана ҳамин ҳақ пайдо намудан завқи касбии
китобдоронро боло бардошта ба онҳо умеди зина-зина боло баромаданро фароҳам овард.
Воқеан ҳамин тавр ҳам шуд. Баъзе аз онҳо аз китобдори қаторӣ ба мансаби мудири
шуъба расиданд ва даҳсолаҳо бо кӯшишу ғайрат фаъолият карданд. Гурӯҳи дигареро
шунавандагони дорои маълумоти миёнаи касбӣ ва олии ғайри касби китобдор созмон
доданд. Барои онҳо илова бар дарсҳои амалӣ аз услубу назария ҳам таълим медоданд.
Теъдоди шунвандагони ин гурӯҳ камтар бошад ҳам дарсҳояшон бозавқ мегузашт.
Масъалаҳои худи Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ низ он ҷо баррасӣ мегардид. Яъне
Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ дар солҳои шастум ба ҳайси донишкада амал намуда,
талаботи дохилии ба кордонҳо зарур бударо худаш таъмин менамуд» [613, с.65-66].
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Соли 1961 Анҷумани якуми кормандони китобхонаҳои ҷумҳурӣ баргузор
гардид ва дар он ба масъалаҳои мубрами илми китобдорӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир
карда шуд. Анҷуман роҳҳои минбаъдаи инкишофи фаъолияти китобхонаҳои
мамлакатро муайян намуда, баҳри баланд бардоштани сатҳу сифати
хизматрасонии китобдорӣ ба аҳолии ҷумҳурӣ тавсияҳои мушаххас пешниҳод
кард.
Дар ташаккулёбӣ ва рушди библиографияшиносии тоҷик саҳми Китобхонаи
миллии Тоҷикистон назаррас мебошад. То соли 1967, баъд аз таъсиси Шуъбаи
китобхонашиносӣ ва библиография дар сохтори факултаи санъати Институти
давлатии педагогии ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко (ҳоло Донишгоҳи
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ) ва аз соли 1978 ба ҳайси
кафедраи мустақил фаъолият намудани кафедраи библиографишиносӣ дар
сохтори факултаи китобдории Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба
номи М.Турсунзода масоили назарӣ, услубӣ ва амалии библиография асосан дар
Китобхонаи миллӣ мавриди баррасӣ ва ҳаллу фасл қарор мегирифтанд. Яъне
Китобхонаи миллӣ дар ҳамоҳангсозии назария ва амалияи библиографияи тоҷик
ва рушду нумӯи он корҳои шоёну назаррасро ба анҷом расонидааст.
Библиографияшиносии тоҷик ҳамчун соҳаи мустақили илм охири солҳои 60ум арзи вуҷуд намуд ва дар шаклгирию рушдёбии он нақши аввалин конфронси
илмиву назарии ҷумҳуриявии «Масъалаҳои инкишофи библиографияи миллии
тоҷик» [280] ва чопи нахустин маҷмӯаи илмии Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ
«Баъзе масъалаҳои китобшиносии тоҷик» [266] назаррас мебошанд. «Ҳам дар
конференсияи илмӣ-назарӣ ва ҳам дар маҷмӯа китобшиносон ба масъалаҳои мухталиф,
вале хеле ҷиддии алҳол омӯхтанашудаи библиографияи умумӣ, ба проблемаҳои ҷудогонаи
библиографияҳои соҳавӣ, инчунин ба масъалаҳои терминологияи библиография диққат
зоҳир намуданд. Ин саъю кӯшиш на танҳо ба тараққиёти библиографияшиносӣ, балки
ба тарғибу оммавигардонии библиографияи миллӣ ва паҳн кардани донишҳои
библиографӣ низ ёрӣ дод. Масалан, дар кор бо хонандагон истифода кардани
нишондиҳандаҳои чопӣ афзуд. Ғайр аз ин дар китобхонаҳои оммавӣ тартибдиҳии
«шаклҳои хурд»-и библиография бо суръати баландтар инкишоф ёфт, номгӯи «шаклҳои
хурд» бою гуногунранг гашт. Дар бобати тараққӣ додани амалия, махсусан
библиографияи тавсиявӣ Китобхонаи давлатии республикавии ба номи Фирдавсӣ дар
сафи пеш аст. Бо саъю кӯшиш ин маркази библиографияи тавсиявӣ на танҳо теъдоди
дастурҳо афзуд ва мавзӯоти онҳо гуногугу паҳнотар гардид, балки аз нуқтаи назари
методӣ сифати ин дастурҳо баланд ҳам шуд…., Яъне амалия мувофиқи тақозои замон
вазифаи худро иҷро мекунад. Дастурҳои нав ба навро ба миён оварда, ба пешравии
методика роҳ мекушояд. Маҳз бо ҳамин васила вай барои назария майдони тадқиқоту
пешравии илми библиографияшиносиро омода месозад» [331, с.65-66]. Доир ба
баргузории конфронси нахустин 7 гузориш дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ чоп
шуданд [228-230, 236-238].
Соли 1970 нахустин рисолаи илмӣ доир ба илми библиографишиносии
тоҷик таҳти унвони «Марҳалаҳои асосӣ ва қонуниятҳои инкишофи
библиографияи адабии тоҷик» [239] ба табъ расид ва муаллифи он Раҳимҷони
Шарофзода аввалин шуда таърихи библиографияи адабии тоҷикро бо
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қонуниятҳояш таҳлил ва бо далелҳои муътамади илмиву мантиқӣ асоснок намуд.
Ӯ ба хулосае омад, ки мавриди баррасӣ қарор додани давраҳои асосии рушди
библиография бояд қонуниятҳои ташаккул ва инкишофи онро вобаста ба
инкишофи мабҳас, илму фарҳанг ва фаъолияти марказҳои иттилоотию
библиографӣ ба эътибор гирифт. Ба ақидаи ӯ, рушду такомули библиография
чун ҷузъи муҳими инқилоби маданӣ дар инкишофи илму маориф, фарҳангу
ҳунар ва соҳаҳои дигари ҳаёти ҷомеа мақоми хоса дорад. Ҳамзамон, мақолаи
проблемавии ӯ «Назаре ба библиографияшиносии тоҷик» [331] маҳз ба таҳқиқи
масоили муҳими библиографияи умумӣ ва соҳавии тоҷик бахшида шуд ва чун
барномаи дурнамои инкишофи библиографияи миллӣ мавриди истифода қарор
гирифт. Раҳимҷони Шарофзода фаъолияти библиографии чеҳраҳои шинохтаи
илму адаби тоҷик Абӯалӣ ибни Сино ва Садриддин Айниро низ мавриди таҳқиқи
илмӣ қарор додааст, ки дар бобати инкишоф додани назарияи библиографияи
ашхоси муътабар таҷрибаи аввалин буда, барои муайяну мушаххас намудани
таърих, назария ва амалияи илми библиографишиносии тоҷик шароит муҳайё
сохтанд.
Таъсиси шуъбаи илмӣ-таҳқиқотӣ (соли 1969) дар сохтори Китобхона барои
тарҳрезии нақшаҳои корӣ, таҳияву чопи маҷмӯаҳои илмӣ, созмондиҳиву
баргузории таҳқиқотҳои сотсиологӣ, ташкилу гузаронидани ҳамоишҳои илмии
тахассусӣ ва ба низомдарорию ҳамоҳангсозии фаъолияти илмиву таҳқиқотии
бахшу шуъбаҳои китобхона мусоидат кард. Соли 1970 Шуъба «Нақшаи корҳои
илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба китобхонашиносӣ, библиография ва таърихи китоби
Тоҷикистонро барои солҳои 1971-1975» мураттаб сохт ва тибқи он фаъолияти
кориро дар самти таҳқиқи проблемаҳои таърихи кори китобхонаҳои Тоҷикистон,
китоб ва хониш дар ҳаёти мардуми ҷумҳурӣ, омӯзиши фондҳои Китобхонаи
давлатии ба номи Фирдавсӣ, хизматрасонии китобдорӣ-библиографӣ ба
хонандагон, муаммоҳои ташаккулёбӣ ва рушди библиографияи адабии тоҷик,
тарғиби адабиёт дар китобхонаҳоро ҷоннок намуд.
Нашри маҷмӯаҳои илмии Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ: «Баъзе масъалаҳои
китобшиносии тоҷик» [266], «Масоили инкишофи библиографияи миллии
тоҷик» [280], «Натиҷаҳо ва дурнамои рушди фаъолияти китобдорӣ дар
Тоҷикистон» [309], «Китобхонашиносӣ ва библиографияи Тоҷикистон» [325],
«Китобхонашиносӣ. Библиография. Таърихи китоби тоҷик» [361], «Китобхонаи ба
номи Фирдавсӣ – 50 сола» [394], «Фаъолияти муассисаҳои фарҳангу ҳунари ҶШС
Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ» [428], «Проблемаҳои ташкилнамоӣ
ва баландгардонии самаранокии хизмати китобхонавию библиографӣ ба аҳолии
Тоҷикистон» [431], «Проблемаҳо ва пешомадҳои таъмини ахборотию
библиографии иқтисодиёт ва маданияти Тоҷикистон» [467], «Китобхонаи миллии
Тоҷикистон: Ҷашннома» [514], «Китобхонаҳои Тоҷикистон дар арафаи асри XXI»
[556], «Ганҷинаи фарҳанг» [585], «Коршиносони эҷодкори Китобхонаи миллӣ.
Қисми 1» [590], «Коршиносони Китобхонаи миллӣ. Қисми 2» [630] дар ҳаллу
фасли бештари масоили назарии соҳаи китобдорӣ равшанӣ андохта, ҳамчун
маводи тахассусӣ барои ошно намудани мутахассисони соҳа ба комёбиҳои илми
китобдории тоҷик мавриди истифода қарор гирифтанд. Бахусус, баррасӣ шудани
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масоили назарӣ ва амалии кори китобхонаҳо, библиографияи тоҷик, услуб ва
созмондиҳии фаъолияти библиографӣ, тарбияи маданияти хониш, тарғиби
донишҳои библиографӣ ва дигар масоили марбут ба илмҳои китобшиносӣ,
китобхонашиносӣ ва библиографияшиносӣ дар ин маҷмӯаҳо барои шаклгирию
рушдёбии илми китобдории тоҷик шароити мусоид фароҳам оварданд. Дар
робита ба ин масоил мақолаи Л. Г. Козырева «Вазъ ва роҳҳои мукаммалгардонии
корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар соҳаи китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва
китобшиносии Тоҷикистон» [475] ба табъ расидааст, ки дар он муҳаққиқ
дақиқназарона корҳои дар ин самт оғозёфта, иҷрошуда ва анҷомёбандаро ба
риштаи таҳрир даровардааст.
Соли 2006 бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар ҷомеаи китобдории
Тоҷикистон соҳиби маҷаллаи тахассусии хеш «Китобдор» гардид. Аз рӯзҳои
аввали таъсисёбиаш маҷалла тасмим гирифт, ки роҷеъ ба масоили мубрами илми
китобдорӣ, вазъи имрӯза ва дурнамои инкишофи китобхонаҳои Тоҷикистон,
проблемаҳои китобшиносӣ, китобхонашиносӣ, библиографишиносӣ ва
иттилоотшиносии тоҷик, омӯзиш ва тарғиби таҷрибаи муфиди китобдории
ватанӣ ва хориҷӣ дар фаъолияти китобхонаҳои Тоҷикистон, мувофиқу мутобиқ
намудани самтҳои афзалиятноки рушди фаъолияти китобхонаҳо ба шароиту
вазифаҳо ва вижагиҳои ҷомеаи иттилоотӣ, баланд бардоштани сатҳи дониши
касбии китобдорон бо дарназардошти ҷаҳонишавии иттилоот ва рушди
технологияи муосири иттилоотӣ, расонидани кӯмаки амаливу методӣ ба
китобхонаҳои мамлакат дар самти ҷорӣ намудани шаклу усулҳои наву
самарабахши хадамоти китобдорӣ маводи хонданибоб ба табъ расонад. Дар даҳ
шумораи маҷалла (солҳои 2006-2013) доир ба соҳаи китобдорӣ 120 мавод интишор
ёфт. Аз ин ҳисоб доир ба масоили китобшиносӣ (таърихи китоб ва пайдоиши
хат, нақш ва мақоми китоб дар ҳаёти ҷомеа, табъу нашри китоб, фаъолияти
муассисаҳои интишоротӣ, мавод ва сифати чоп, китобҳои электронӣ ва
вижагиҳои нашри онҳо, китобҳои савтӣ ва тафовути онҳо аз дигар навъи китобҳо)
– 39; китобхонашиносӣ (таърихи китобхонаҳо, хизматрасонии китобдорӣ,
омӯзиши майлу рағбати китобхонӣ, бунёди китобхонаҳои электронӣ, тадбиқи
навгониҳо дар амалияи кори китобхонаҳо, маркетинг ва менеҷменти фаъолияти
китобдорӣ,
фаъолияти
илмӣ-таҳқиқотии
китобхонаҳо)
–
68;
библиографияшиносӣ
(ташкили
дастгоҳи
суннатӣ
ва
электронии
маълумотдиҳӣ-библиографӣ, китобноманигорӣ, хизматрасонии библиографӣ,
истифодаи манобеи чопӣ ва электронии библиографӣ дар роҳбарии хониш,
омӯзиш ва тарғиби донишҳои библиографӣ) – 13.
Китобхонаи миллии Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали таъсисёбиаш барои
пешбурди фаъолияти хеш ба дастовардҳои илмӣ ва таҷрибаи китобхонаҳои
пешрафта такя намуда, фаъолияти илмӣ-таҳқиқотиро бо дарназардошти тақозои
ҳар як давраи рушди ҳаёти ҷомеа роҳандозӣ кардааст.
Тӯли солҳои фаъолияташ КМТ вобаста ба тақозои давр ва вазифаҳои ба
зимма доштааш борҳо таҳқиқоти сотсиологиро доир намудааст. Ташкил ва
баргузории таҳқиқоти сотсиологӣ, аз як ҷониб, барои муайяну мушаххас
намудани муаммоҳо ва омӯзиши вазъи феълии фаъолияти китобхона маълумот
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диҳанд, аз ҷониби дигар ба таҳқиқотчиён имкон медиҳанд, ки роҳҳои ҳалли
масоили мавҷуда ва дурнамои рушди фаъолияти минбаъдаи китобхонаро нишон
дода, дар таҳқиқу баррасии масоили назарии соҳа саҳм гиранд.
Китобхонаи миллӣ дар ҳамкорӣ бо Китобхонаи ба номи Ленини собиқ
ИҶШС солҳои 1973-1975 таҳқиқоти сотсиологиро доир ба мавзӯи «Маҷрои
хониш ва бозпурс аз ин ҷараён дар деҳоти водии Ҳисор» доир намуд. Ҳадафи
асосии таҳқиқот омӯзиш ва таҳқиқи мазмуну мундариҷаи хониши гурӯҳҳои
мухталифи хонандагон дар деҳот, вазъи ташрифоварии онҳо ба китобхона,
муайян намудани шавқу рағбати онҳо ба хониши адабиёти гуногунмазмун, дороӣ
ва ноқисии захираи китобхонаҳо бо адабиёти ниёзи хониш буд. Таҳлили натиҷаи
таҳқиқот дар китоби Л.Г.Козырева [343] мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст.
Солҳои 1972-1973 таҳқиқоти «Вазъ ва дурнамои рушди фондҳои КД ба
номи Фирдавсӣ» баргузор гардид, ки тавассути он таркиби фондҳои асосии
китобхона, афкору андешаҳои гурӯҳҳои мухталифи хонандагон оид ба мазмуну
мундариҷаи фондҳои китобхона ва сатҳу сифати хизматрасонӣ дар китобхона
мавриди омӯзиш қарор гирифт.
Дар доираи чорабиниҳои ба нақшагирифтаи Вазорати маданияти
Тоҷикистон дар бораи беҳтар намудани хадамоти китобдорӣ ба кормандони
соҳаҳои истеҳсолот, сохтмон ва нақлиёти Тоҷикистон Шӯъбаи илмӣ-таҳқиқотии
Китобхонаи миллӣ солҳои 1973-1975 таҳқиқоти дигари сотсиологиро таҳти
унвони «Такмилгардонӣ ва истифодаи адабиёт доир ба саноати сабук дар
китобхонаҳои техникӣ, иттифоқҳои касаба ва оммавии шаҳрҳои Душанбе,
Хуҷанд, Қайроққум ва Конибодом» доир намуд, ки таҳлил ва натиҷагирӣ аз он
дар мақолаи Л.Г.Козырева 29 мавриди баҳс қарор гирифтааст.
Охири соли 1977 ва ибтидои соли 1978 Китобхонаи миллӣ дар баргузории
таҳқиқоти сотсиологии «Омӯзиши шавқу рағбати хонандагони соҳаи
муҳандисӣ-техникӣ» саҳм гирифт.
Охири соли 1978 ва ибтидои соли 1979 Шӯъбаи илмӣ-таҳқиқотии Китобхона
дар ҳамкорӣ бо дигар шӯъбаҳо барои амиқомӯзии майлу рағбати хониши
кормандони илм, аз қабили, кормандони пажӯҳишгоҳҳои илмӣ-таҳқиқотӣ,
омӯзгорони макотиби олӣ, аспирантҳо ва муайян намудани афзалияти манбаъҳои
мухталифи пажӯҳишӣ дар интихоби адабиёт таҳқиқоти «Китоб дар ҳаёти
олимон»-ро доир намуд. Дар ин таҳқиқот фикру мулоҳизот ва посухҳои 92
корманди илм, ки аз ин ҳисоб 11 нафар дорандаи дараҷаи илмӣ буданд, мавриди
омӯзишу таҳқиқ қарор дода шуд. Тавассути таҳқиқот муайян гардид, ки майлу
рағбати олимон ҷиҳати хониши на танҳо китобу рисолаҳои илмӣ дар кадом поя
қарор дорад, балки аз ҷониби онҳо то кадом андоза васоити дигари иттилоотӣ, аз
қабили кино, телевизион, матбуоти даврӣ мавриди истифода ва омӯзиш қарор
мегиранд. Роҷеъ ба саволҳои пешниҳодгардидаи пурсишнома таҳқиқотчиён
ҷавобҳои мувофиқ гирифтанд. Аз ҷумла, ба саволи «Кадом манбаъҳои пажӯҳишӣ
дар интихоби адабиёти зарурӣ ба Шумо кӯмак мерасонанд?», олимон вобаста ба
имконоти мавҷуда бо истифода аз ҳамаи манбаъҳо чунин посух доданд: 90,3% аз
29 Козырева Л.Г. Библиотеки Таджикистана легкой промышленности: К итогам исследования //
Китобхонашиносї ва библиографияи Тољикистон: Маљмўаи маќолањо /Муњаррир-тартибдињанда
Р.Шарофов. – Душанбе, 1977. – С.25-44.
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дастгоҳи маълумотдиҳӣ – библиографӣ; 51,1% аз намоишҳои китобӣ; 50,0% аз
дастурҳои библиографӣ; 38,0% аз шиносҳо истифода менамоянд. Илова бар ин,
таҳқиқот нишон дод, ки барои қонеъ намудани эҳтиёҷоти ба китоб доштаи
олимон дар радифи дигар шаклҳои хизматрасонии китобдорӣ, хизматрасонӣ бо
тариқи абонементи байни китобхонаҳо (АБК) низ мақоми хоса дорад. Аз ҷумла,
26 нафар ва ё 28,2% аз хизматрасонӣ тавассути АБК пурра истифода мекунанд.
Ҳамзамон таҳқиқот имкон дод, ки 63% посухдиҳандагон ҷиҳати беҳдошти вазъи
хизматрасонии Китобхонаи миллӣ ибрози ақида намоянд. Масалан, ба ақидаи
бештари онҳо бисёр хуб мешуд, ки: нусхаҳои ҳатмӣ ба абонемент дода нашаванд;
барои кормандони илм толори васеи хониш ҷудо карда шавад; назорати доимӣ ба
ҳифзи китобҳои ба толори хониш додашуда ҷорӣ карда шавад; ба
пажӯҳишгарони ҷавон иҷозати ба хона гирифтани китобҳо дода шавад;
баҳисобгирии воридоту содироти китобҳои АБК ба низом дароварда шавад;
боадабӣ, фурӯтанӣ, чустучолокии кормандони китобхона таъмин карда шавад;
фаъолияти муттасаддиён дар толори феҳристҳо беҳтар карда шавад. Таҳқиқоти
доиршуда барои ошкор намудани камбудиҳо ва нишон додани роҳҳои ҳалли онҳо
ба кормандони Китобхонаи миллӣ имкон дод, ки фаъолияти минбаъдаи худро бо
дарназардошти тақозои ҳамон айём ба роҳ монанд 30.
Таҳқиқотчиёни Китобхонаи миллӣ тавассути таҳқиқоти «Рағбати
хонандагии сокинони ноҳияҳои кӯҳӣ ва баландкӯҳи Тоҷикистон» (солҳои
1981-1982) вазъи амалияи хадамоти китобдориро дар шароити ноҳияҳои
баландкӯҳ мавриди таҳлил қарор дода, аз мушкилоту муаммоҳои он огоҳӣ
ёфтанд. Ташкил ва баргузории ин таҳқиқот дар китобхонаҳои ВАБК ва ноҳияи
Комсомолобод (ҳоло Сарбанд) имкон дод, ки шароитҳои асосии боло бурдани
хадамоти китобдорӣ дар ин манотиқ асоснок карда шавад ва роҳу воситаҳои
такмили фаъолияти амалии минбаъдаи китобхонаҳо муайяну мушаххас
гарданд 31.
Мақсади асосии таҳқиқоти «Истифодабарии дастурҳои методию
библиографӣ дар китобхонаҳои Тоҷикистон», ки соли 1986 доир гардид барои
омӯзиши вазъи таъмини китобхонаҳои ҷумҳурӣ бо маводи ба табъ расонидаи
Китобхонаи миллӣ ва истифодаи мақсадноки онҳо дар фаъолияти кори
китобхонаҳо бахшида шуд. Натиҷаи таҳқиқот нишон дод, ки дар радифи
муваффақиятҳо боз камбудиҳое низ вуҷуд доранд, ки ислоҳи онҳо барои
пешрафти фаъолияти кори китобхонаҳо муфид мебошанд. Аз ҷумла, на ҳамаи
китобхонаҳои ҷумҳурӣ сари вақт маводи чопкардаи Китобхонаи миллиро
мегиранд ва на ҳама вақт адабиёти дар дастурҳои библиографӣ инъикосёфтаро аз
захираи китобхонаҳои шаҳриву ноҳиявӣ дарёфт кардан имконпазир аст.
Бо мақсади муайян намудани шавқу рағбати хонандагон ва дараҷаи
қонеънамоии эҳтиёҷоти онҳо бо адабиёти ниёзи хониш ва бо ҳамин васила
30

Трофимов С.А. Книга в жизни ученого: По материалам социологического исследования //
Китобхонашиносї. Библиография. Таърхи китоби тољик. – Душанбе: Ирфон, 1981. – С.119-130.
31
Сулаймони С. Читательские интересы населения горных и высокогорных районов
Таджикистана: Метод. рекомендации; ГРБ. им. Фирдоуси.- Душанбе.- 1982.- 25 с.
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тақвият бахшидан ба ташаккули фонди китобхонаҳо ва беҳтар намудани вазъи
хадамоти китобдорӣ таҳқиқоти сотсиологии «Мазмун ва мундариҷаи талабот
ба адабиёти муосири соҳаҳои мухталифи дониш бо забони миллатҳои
таҳҷоӣ» (аввали солҳои 90-ум) доир гардид.
«Ҷобаҷогузорӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои китобхонаҳо дар
мамлакат», «Захираҳои китобию библиографии иттилоотию илмӣ», «Нашри
китобҳо дар нашриётҳои маҳаллӣ ва қонеъгардонии талаботи хонандагон
дар китобхонаҳои Тоҷикистон», «Хонандаи ҷавони Китобхонаи давлатии ба
номи Фирдавсӣ» (охири солҳои 80-ум); «Китобхона дар ҳаёти донишҷӯён»
(солҳои 2003-2004) аз ҷумлаи таҳқиқоте низ мебошанд, ки дар ин самт ба амал
бароварда шуданд. Натиҷаи таҳқиқоти охир нишон дод, ки дар радифи
муваффақиятҳо дар фаъолияти кори Китобхонаи миллӣ боз як қатор камбудиву
норасигиҳо ҷой доранд. Аз ҷумла, нисбати кам будани адабиёти тозанашри
таълимӣ доир ба соҳаҳои ҳуқуқ, равоншиносӣ, тиб, иқтисодиёт, сиёсатшиносӣ ва
ҷиҳати ҳарчи бештар дастрас намудани ин адабиёт донишҷӯён фикру андешаҳои
худро баён намуданд. Инчунин нисбати сари вақт қонеъ нашудани баъзе талабу
дархост ва дар фасли зимистон сарду дар фасли тобистон гарм будани толорҳои
мутолиотӣ донишҷӯён низ ибрози ақида карданд. Фишурдани натиҷаи таҳқиқот
барои тарҳрезии барномаи рушди минбаъдаи фаъолияти китобхона мавриди
истифода қарор гирифт.
Бо мақсади омӯзиш ва муайян намудани вазъи воқеии хизматрасонӣ ба
хонандагони муқимии Китобхонаи миллии Тоҷикистон соли 2014 таҳқиқоти
сотсиологии «Китобхонаи миллӣ аз нигоҳи донишҷӯ» баргузор гардид.
Тавассути пурсишнома, ки иборат аз 11 савол ва 30 посухҳои тахминӣ буд, фикру
мулоҳизаҳои 158 донишҷӯёни макотиби олӣ мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор
дода шуд. Таҳқиқот имкон дод, ки муносибати донишҷӯён ба манбаҳои
пажӯҳишӣ, низоми қонеъгардонии талабот ба китоби дархостшуда, сарфаи вақт,
сатҳу сифати хизматрасонӣ, муомилаи китобдор ба хонанда муайян карда
шаванд. Ба саволи «Барои дарёфти адабиёти зарурӣ аз кадом сарчашмаҳои
маълумотдиҳӣ-библиографӣ бештар истифода мекунед» донишҷӯён чунин
посух доданд: аз феҳрист ва картотекаҳои анъанавӣ – 34,2%; аз феҳристи
электронӣ – 30,4%; аз фонди нашрҳои маълумотдиҳанда ва библиографӣ
(донишномаҳо, луғатҳо, дастурҳои библиографӣ) – 29,7%; аз дигар сарчашмаҳо –
3,8%. Мутаассифона, то кунун на ҳамаи донишҷӯён аз феҳристи электронӣ
мустақилона истифода карда метавонанд. Масалан, аз ҳисоби умумии
посухдиҳандагон 72 нафар ва ё 45,5%-и донишҷӯён аз феҳристи электронӣ
мустақилона истифода карда наметавонад ва 41,8%-и онҳо ба ёрии библиографнавбатдор ниёз доранд. Илова бар ин, таҳлил нишон дод, ки на ҳамаи китобҳои
дархостшуда сари вақт ба хонандагон дастрас карда мешаванд. Масалан, барои
гирифтани китоби дархостшуда 54,4% - 10 дақиқа, 24,7% - 20 дақиқа ва 19,6% - 30
дақиқа интизор мешаванд. Ба саволи «Бо кадом сабабҳо ба китобҳои
дархосткардаатон бештар радномаҳо мегиред» 45,6%-и донишҷӯён посух
доданд, ки китобҳои дархостшуда дар дасти дигар хонандагон, 18,4% - дар дигар
толори хониш қарор доранд. 10,1% бо сабаби «нест дар ҷояш» ва 20,9% бо
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сабабҳои гуногун китобҳои дархосткардаашонро дастрас карда натавонистанд. Бо
сабабҳои зикршуда 21,5%-и донишҷӯён ҳафтод дар сад, 4,4% - шаст дар сад, 6,3% панҷоҳ дар сад, 5,7% - чил дар сад, 13,9% - си дар сад, 7% - бист дар сад ва 12% - даҳ
дар сади китобҳои дархосткардаашонро барои мутолиа гирифта натавонистанд.
Ба саволи «Муомилаи китобдорон бо Шумо ҳамчун хонанда дар кадом поя қарор
дорад» андешаҳои хонандагон чунин арзёбӣ шуд: 57% - «хуб»; 33,5% «муқаррарӣ»; 1.9% - «бад». 3,8% дар ҷавоб додан ба ин савол танқисӣ кашиданд.
Ҳамзамон, таҳқиқот имкон дод, ки афкору андешаҳои хонандагон чиҳати
беҳтар намудани фаъолияти КМТ муайян карда шавад. Бахусус, посухҳои
донишҷӯён ба саволи «Ба ақидаи Шумо, барои беҳбуд бахшидан ба фаъолияти
Китобхонаи миллӣ, қабл аз ҳама, бояд кодом корҳоро ба анҷом расонд»,
метавонанд бо мақсади таҳияи тавсияномаҳои мушаххас барои беҳбуд бахшидан
ба фаъолияти минбаъдаи КМТ мавриди истифода қарор гиранд. Ба ақидаи
бештари донишҷӯён: китобҳои таърихиву бадеӣ барои мутолиа бештар пешниҳод
шаванд ва китобдорон назорат кунанд, ки хонандагон варақаҳои онҳоро надаронанд;
беҳтар мешуд, агар китобҳои камёфтро аз сари нав чоп намоянд; дар толорҳои хониш
хомуширо риоя намоянд; шумораи китобҳои электронӣ бештар шавад; дар сомонаи
КМТ бештар матни китобҳои электронӣ ҷой дода шавад; бисёр хуб мешуд, ки
адабиёти зарурӣ ба хонандагон ба муҳлати аз 1 то 3 рӯз барои истифодаи муваққатӣ ба
хона дода шаванд; хуб мешуд, ки реҷаи кори КМТ то соати 2200 дароз карда шавад; ба
хизматрасонии кормандони китобхона диққати ҷиддӣ дода шавад то ин ки хоҳиши
хонандагонро қонеъ гардонида тавонанд; хуб мешуд, ки китобдорон китобҳои зарурии
дархостшударо фавран дастрас намоянд; бояд ба китобхона мутахассисони ба соҳаи
китобдорӣ ҷавобгӯй бештар ба кор қабул карда шаванд.
Соли 2013 кормандони бахши китобшиносии Шуъбаи илмӣ-таҳқиқотӣ
чиҳати омӯзиши вазъи воридшавии китобҳои тозанашр ба ҳайси нусхаҳои ҳатмӣ
ба фондҳои Китобхонаи миллии Тоҷикистон насарсанҷӣ доир намуданд. Санҷиш
нишон дод, ки мутаассифона на ҳамаи маҳсулоти чопии дар қаламрави ҷумҳурӣ
нашршуда тибқи муқаррароти қонунгузорӣ, яъне қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи Номгӯйи гирандагони нусхаҳои ҳатмии ройгони
ҳуҷҷатҳо» (аз 31 августи соли 2012, №453), ба ҳайси нусхаҳои ҳатмӣ ба КМТ ворид
мешаванд. Масалан, аз 28 муассисаҳои интишоротии мамлакат ҳамагӣ 324 номгӯи
китоб бо теъдоди 696 нусха ба китобхона ворид шуданд, дар сурате, ки ин
нашриётҳо дар соли 2013 1483 номгӯи китобро ба табъ расониданд ва аз ин ҳисоб
ҳамагӣ 21,8% китобҳои чопшуда ба ҳайси нусхаҳои ҳатмӣ ба китобхона фиристода
шуданд. Боқимонда 78,2% - и китобҳои нашршуда ба сифати нусхаи ҳатмӣ ба
КМТ ворид нашуданд. Илова бар ин, насарсанҷӣ нишон дод, ки на ҳамаи
муассисаҳои табъу нашр тибқи муқаррароти қонунгузорӣ амал карданд ва ҳатто
баъзе аз онҳо чиҳати ҳалли масъалаи мазкур умуман таваҷҷуҳ зоҳир накарданд.
Мисол, агар соли 2013 нашриёти «Адиб» 54 номгӯи китобҳоро ба табъ расонида
бошад, аз ин ҳисоб ҳамагӣ 3 номгӯи онҳоро ба ҳайси нусхаи ҳатмӣ ба Китобхонаи
миллӣ интиқол додааст. Нашриётҳои «Ирфон» аз 14 номгӯй – 2 номгӯй, «Шарқи
озод» аз 13 номгӯй – 1 номгӯй, «Бухоро» аз 50 номгӯй – 10 номгӯй, «Истеъдод» аз
15 номгӯй – 1 номгӯй ба КМТ фиристоданд. Нашриётҳои «Адабиёти бачагона» аз
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157 номгӯй, «Маориф ва фарҳанг» аз 32 номгӯй ва «Матбуот» аз 4 номгӯй ягон
номгӯй ҳам ба Китобхонаи миллӣ насупориданд. Яъне, дар маҷмӯъ аз ҳисоби 339
(100%) китобҳои чопкардаи нашриётҳои номрафта ҳамагӣ 17 номгӯй (5,1%) ба
КМТ ворид шуданд, шумораи боқимондаи китобҳо – 322 номгӯй (94,9%) ворид
нашуданд.

НУСХАҲОИ МУЪТАБАРИ ФОНДИ ТИЛЛОИИ
КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар тӯли фаъолияти хеш барои ҷамъоварӣ,
ҳифзу нигоҳдорӣ ва мавриди баррасӣ қарор додани нодиртарин ёдгориҳои
хаттии миллати тоҷик, дастнависҳои илмию адабӣ, ки ҳазорсолаҳо умр доранд,
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саҳми муносиб гузоштааст. Маҳз бо саъю кӯшиш ва таҳқиқотҳои пурарзиши
ходимони фидоии Китобхона беҳтарин намунаҳои осори хаттӣ ҷамъоварӣ ва аз
нав эҳё шуда, ба ҳайси муқаддастарин арзишҳои волои миллӣ барои шинохти
воқеии таъриху фарҳанги миллати тоҷик ва зиндасозиву абадигардонии хотираи
пурғановати таърихӣ нақши муҳим бозиданд.
Китобхона ҳанӯз аз ибтидои таъсис ба масоили гирдоварӣ, таҳқиқ ва тарғиби
нусхаҳои хаттӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир мекард. Моҳи майи соли 1933 Пажӯҳишгоҳи
илмӣ-таҳқиқотии назди Комиссарияти маорифи халқии Тоҷикистон ба
Китобхонаи Фирдавсӣ аввалин маҷмӯи дастхатҳои нодирро интиқол медиҳад ва
баъд аз як сол дар сохтори Китобхона Шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва китобҳои
нодир, ки имрӯз махзани асосии нусхаҳои муътабари хаттӣ маҳсуб меёбад, ба
фаъолият шурӯъ мекунад. Ҳадафи асосии Шуъба, қалб аз ҳама, ҷамъоварӣ,
коркард, таҳқиқ, ҳифз ва нигоҳдории нусхаҳои нодири хаттӣ ва китобҳои чопи
сангӣ буд. Дар радифи ин иқдоми нек, кормандони шуъба дар созмондиҳӣ ва
таҳияи аввалин феҳристҳои нусхаҳои хаттӣ кӯшиш ба харҷ доданд.
Соли 1953 бо қарори Ҳукумати ҷумҳурӣ як қисми фонди дастхатҳои
Китобхонаи ба номи Абулқосим Фирдавсӣ (3290 нусха, аз ҷумла 1804 нусха
дастхат) ба Академияи илмҳои Тоҷикистон интиқол дода шуд ва ин фонд барои
таъсиси Пажӯҳишгоҳи шарқшиносӣ ва мероси хаттии Академияи илмҳои
ҷумҳурӣ замина гузошт. Аз соли 1954 Китобхонаи ба номи Абулқосим Фирдавсӣ
фаъолияти хешро ҷиҳати ҷамъоварӣ ва дастрас намудани нусхаҳои нодири хаттӣ
аз аҳолӣ идома дод. Масалан, бо ташаббуси яке аз ходимони фидоии соҳаи
китобдорӣ, ки беш аз ним аср вазифаи мудири Шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва
китобҳои нодири КМТ-ро ба уҳда дошт, устод Абдуллоҷон Юнусов дар радифи
дигар намунаҳои беҳтарини осори ниёгон, чунин дастхатҳои нодир, аз қабили
«Таърихи Фирӯзшоҳ»-и Зиёи Баранӣ (асри XIV), «Хамса»-и Амир Хусрави
Деҳлавӣ (асри XV), «Решаҳот»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ (асри XVI), «Нигористон»и Ҷувайнӣ (асри XVI), «Лавомеъ-ул-асрор»-и Аллома Қутбиддини Шерозӣ (асри
XVI), «Ҷодат-ул-ошиқин»-и Ҳусайни Хоразмӣ (асри XVI), «Хамса»-и Низомии
Ганҷавӣ (асри XVI) ва дигар осори қаламӣ, ки доир ба бештари соҳаҳои илм
бахшида шудаанд аз аҳолӣ ҷамъоварӣ шуда ба фонди тиллоии Китобхонаи
миллӣ ворид шуданд.
Имрӯз дар фонди тиллоии шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва китобҳои нодири
КМТ
26576 нусха китобҳои нодир, ки мутааллиқ ба асрҳои XII–XIX
мебошанд, ҳифзу нигоҳдорӣ карда мешаванд. Аз ин ҳисоб 2476 нусхаро дастхатҳо,
21430 нусхаро китобҳои чопи сангиву муосир ва 2670 ададро нусхаҳои хаттии
электронӣ ташкил медиҳад. Аз ҷумла, «Таърихи Табарӣ»-и муаррихи маъруфи
асри Х, Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ (асрҳои XIII -XIV), «Ҳандаса»-и Хоҷа
Насриддини Тӯсӣ (асри XV), «Эҳёи улуми дин»-и Абуҳомид Муҳаммад – ал –
Ғаззолӣ (асри XV), «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ (асри XVI), «Девон»-и
Абдурраҳмони Ҷомӣ (соли 1526) ва маснавии ӯ «Юсуф ва Зулайхо» (соли 1571),
«Гулистон» ва «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ (асри ХVI), «Хамса»-и Амир Хусрави
Деҳлавӣ (асри XVII), «Рисолат-ул-азҳавия»-и Абӯалӣ ибни Сино (асри ХVII),
«Девон»-и Камоли Хуҷандӣ (асри ХVII), «Ҳабиб-ус-сияр»-и Хондамир (асри ХVII),
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«Ҳидояи шариф»-и Бурҳониддин Алӣ ибни Абубакри Марғенонӣ (асри XVII),
«Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Румӣ ва дигар осори муътабар, ки марбут
ба соҳаҳои гуногуни илм мебошанд, ташкил медиҳанд. Ин нусхаҳои хаттӣ ҳамчун
мероси гаронмояи миллӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти
низоми махсуси ҳифзу нигоҳдорӣ ва истифодабарӣ қарор доранд.
Яке аз муҳаққиқоне, ки чанд муддат дар таҳқиқу феҳристнигории нусхаҳои
хаттӣ саҳм гирифта буд, андешаҳои хешро перомуни захираи Шуъбаи дастхатҳои
Шарқ ва китобҳои нодири КМТ чунин баён намудааст: «Дар давоми кор ки хеле
дақиқ сурат мегирад, чашмам ба нусхаҳои хаттӣ ва китобҳои пурарзиш ва нодире
меафтад, ки метавон гуфт дар зоти худ ягона ва мунҳасир ба фард ҳастанд. Дар воқеъ
он нуктаи равшан ва воқеияти ҳол бори дигар ба субут мерасад, ки миллати сарбаланд
ва фарҳангсолори мо чи асолати тоърихиеро ба душ дошта ва чи сарвати бебаҳои илму
донишро нисори оламиён намудааст. Бе муболиға мегӯям, ки дар ин хазинаи бебаҳои
миллат яъне нусхаҳои хаттӣ, дар тамоми мавзӯот метавон маводи хонданӣ ва
таҳқиқотӣ пайдо намуд, аз қабили мантиқ ва фалсафа, илми балоғату баён, сарфу
наҳв, таърих ва тамаддун, шеъру адаб, ахлоқ ва русум, рисолаҳо дар бораи шаҳрсозӣ,
боғкорӣ, кишоварзӣ, хонаву манзил, рисола дар бораи тайёр намудани таомҳо, дар бораи
шикор ва асноду васиқаҳои амлок, қазовату додгоҳӣ ва насбу азли волиён ва ҳокимон ва
садҳо мавзуоти рӯзмарраи зиндагии башарӣ, ки то ҳоли ҳозир қиммат ва арзишҳои
илмӣ, таърихӣ ва мадании худро аз даст надодаанд. Боиси таассуф ва хиҷолат аст, ки
ин ганҷи бебаҳо мавриди истифодаи оммаи мардум қарор нагирифтааст, ба ҷуз чанд
нафар пажӯҳанда ва ба истилоҳ муҳаққиқоне, ки меоянду бархе ин дастнависҳоро варақ
мезананд ва матн ё мазмуни мавриди назарашонро барои иқтибос дар корҳои ба
истилоҳ илмиашон рӯнавис мекунанду мераванд. Зимни баррасӣ ва бознависии нусхаҳои
қадима якчанд рисола ва китобҳои пурарзишеро мушоҳида кардам, ки банда аз
мутолиаи андаки онҳо дар худ ҳаяҷону шефтагӣ ва тааҷҷуби амиқи қалбӣ эҳсос кардам,
азбаски ин нусхаҳо аз нигоҳи ман қадимтарин намунае аз таърих, тафсир ва аз ҳама
муҳим забони ширину мавзуну гуворои тоҷикӣ буданд. Ман бо қотеъият ва итминони
комил мегӯям, ки чашми муҳаққиқе, забоншиносе ва ё муаррихе бар ин китобҳо
наафтодааст ва агар ҳам боре дидаанд, таваҷҷуҳи зарурӣ накарданд»32.
Асоснокнамоӣ ва муайянсозии вижагиҳои хоси нусхаҳои хаттӣ ҳамчун
мабҳаси (объекти) фаъолияти библиографӣ яке аз масоили мубрами илми
библиографишиносӣ буда, таваҷҷуҳи олимони зиёди риштаро то ба имрӯз ба худ
ҷалб кардааст. Таърихи китобноманигории нусхаҳои хаттӣ ба пайдоиши
муассисаҳои махсуси нигоҳдории нусхаҳои хаттӣ робитаи ногусастанӣ доранд.
Фароҳамоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва тарғибу ташвиқи нусхаҳои хаттӣ барои
тавлиди китобшиносиҳо замина ба вуҷуд оварданд. Бахусус, бо мақсади қонеъ
намудани эҳтиёҷоти мухталифи иттилоотии мутахассисон, бавижа ховаршиносон
номгӯи нусхаҳои хаттӣ тавассути намудҳои гуногуни китобшиносиҳо, аз қабили
феҳристу картотекаҳо, китобномаҳо, поённомаҳо, хулосаҳо мавриди тарғиб қарор
гирифтанд. Аввалин манобеи библиографӣ роҷеъ ба нусхаҳои хатии тоҷикӣфорсӣ ҳануз дар асри ХVIII ба вуҷуд омада буд. Новобаста аз ҳузур доштани
манобеи зиёди библиографӣ то солҳои 50-уми асри XX нусхаҳои хаттии бештари
32
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китобхонаҳо номнавис нашуда буданд. Маҳз, баъди солҳои 50-уми асри гузашта
бо кӯшишу эҳтимоли олимон, бавижа ховаршиносон масъалаи бунёди дастурҳои
библиографии бузургҳаҷм ба миён омад. Дар ин кори хайр саҳми муассисаҳои
илмӣ-таҳқиқотӣ, бахусус Академияҳои илмҳои Русия, Тоҷикистон, Ӯзбекистон,
Озарбойҷон, Гурҷистон, Арманистон ва китобхонаҳои миллии Русия (СанктПетербург) ва Тоҷикистон хеле назаррасанд. Аз ҷониби ин муассисаҳо теъдоди
зиёди феҳристу китобномаҳо оид ба нусхаҳои хаттӣ таҳия ва ба табъ расиданд. Аз
ҷумла, Кормандони Шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва китобҳои нодири Китобхонаи
Фирдавсӣ дар радифи ҷамъоварӣ ва ҳифзу нигоҳдории ганҷи ниёгон, чиҳати
тарғибу ташвиқи онҳо низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда 3 ҷилди «Феҳристи
дастнависҳои тоҷикӣ-форсии Китобхонаи Фирдавсӣ»-ро (1971, 1978, 1983) таҳияву
нашр карданд. Ҷилди аввал доир ба 132 номгӯи дастхатҳое, ки аз нигоҳи мазмун
бисёрсоҳа мебошанд, маълумот медиҳад. Ҷилди дуюм 72 дастхатҳои соҳаи тибро
фаро мегирад. Дар ҷилди сеюм 95 нусха осори 15 шоир номнавис шудааст. Илова
бар ин, аз ҷониби кормандони Шуъба «Феҳристи дастнависҳои Китобхонаи
миллии Тоҷикистон» (дар ҳамкорӣ бо китобшиноси Эрон устод Алии Баҳромиён
иборат аз се ҷилд бо хати арабиасос таҳия гардид ва ҷилди аввал соли 2001 дар
шаҳри Куми Эрон ба табъ расид ва доир ба 651 номгӯи дастнависҳо маълумот
медиҳад), дастурҳои библиографии «Рӯдакӣ» (дар 3 ҷилд), «Абдураҳмани Ҷомӣ»
«Аҳмади Дониш», «Ҷалолиддини Балхӣ», «Носири Хусрави Қубодиёнӣ»,
«Китобшиносии Фирдавсӣ ва «Шоҳнома», «Таърихи забоншиносии тоҷик» (дар 2
ҷилд) ва китобномаҳои шарҳиҳолии як зумра олимони шинохтаи Тоҷикистон
таълифу таҳия ва нашр шуданд. Ҳамзамон доир ба осори хаттии шоирони
ҷудогона, аз қабили китобномаҳои «Дастнависҳои Ҳофиз дар Китобхонаи
Фирдавсӣ», «Феҳристи рӯйхати дастнависҳои «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ»
таҳия шудаанд. Ҳамзамон, дар ҳамкорӣ бо олимони Пажӯҳишгоҳи шарқшиносӣ
ва мероси хаттии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо дастгирии
молиявии Институти «Ҷомеаи кушода» – Бунёди мадади Тоҷикистон тавассути
татбиқи лоиҳаи «Феҳристнигории электронии дастхатҳо» 500 номгӯи дастхатҳо, аз
ҷумла 150 номгӯи дастхатҳои Китобхонаи миллӣ номнавис шуданд.
Феҳристнигории суннатӣ ва электронии нусхаҳои хаттӣ идома ёфт. Рӯйхати
дастхатҳои нодири КМТ (600 номгӯй) дар 3 шумораи маҷаллаи «Китобдор» (№2(6)
2009, №1(7) 2010, №2(8) 2010) низ ба табъ расид ва матни электронии он тавассути
bew-сайти Китобхона (www.nlrt.tj) ба хонандагони ватаниву хориҷӣ пешниҳод
шуд. Рӯйхат дар асоси дафтари ба қайдгирии дастхатҳо таҳия шуд ва 5 унсури
библиографиро фаро гирифт: рақами инвентарии дастхат; ному насаби
муаллифи дастхат ва котиб; унвони дастхат; соли китобати дастхат бо
солшумории ҳиҷрӣ ва мелодӣ; бо кадом забон нигошта шудани дастхат.
Имрӯз кормандони Шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва китобҳои нодир барои
бунёди фонди электронии дастхатҳо ва китобҳои нодир қадамҳои устувор
гузошта, аз ҳисоби рақамигардонии нусхаҳои хатии худи китобхона ва манобеи
электронии китобхонаҳои мамолики хориҷ (тибқи созишномаҳои ҳамкорӣ)
пайваста захираи дастхатҳои электрониро такмил медиҳанд. Шуъбаи дастхатҳои
Шарқ ва китобҳои нодир дорои толори махсус ва феҳристи алифбоии чопиву
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электронӣ мебошад. Беш аз 2000 дастхатҳои нодир рақамӣ гардонида шуд ва
мавриди истифодаи хонандагон қарор гирифтаанд.
Дар радифи ҷамъоварӣ, коркарди илмӣ, феҳристнигории нусхаҳои хаттӣ
роҷеъ ба мазмуну муҳтаво, вижагиҳои нигориш ва арзиши илмиву таърихии
дастхатҳо силсилаи мақолаҳои муҳаққиқону кормандони Шуъбаи дастхатҳои
Шарқ ва китобҳои нодири Китобхона дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ дарҷ ёфтанд.
Аз ҷумла, доир ба ин масоил дар саҳифаҳои нашрияҳои даврӣ силсилаи
мақолаҳои Абдуллоҷон Юнусов таҳти унвонҳои «Бозёфти пурарзиш» (с.1958),
«Ганҷинаҳои камёб» (с.1959), «Китоб сарчашмаи дониш» (с.1959), «Ёдгориҳои
хаттӣ» (с.1960), «Садои таърих» (с.1961), «Махзани дастхатҳои шарқӣ» (с.1961),
«Дастхатҳои қадима бозёфт шуданд» (с.1962), «Тӯҳфаҳои гаронбаҳо» (с.1964),
«Дастнависи нодир» (с.1966), «Аз қаъри асрҳо» (с.1967), «Дастхатҳои қадима»
(с.1968), «Бозёфти нодир» (с.1969), «Баъд аз се аср» (с.1970), «Дастнависҳои девони
Ҳофиз» (с.1971), «Дастхатҳои Абдураҳмони Ҷомӣ» (с.1974), «Ганҷинаи дастхатҳои
Шарқ» (с.1975) ба табъ расиданд, ки роҷеъ ба таърихи пайдоиш, муаллифону
мураттибон ва китобат шудани нусхаҳои хаттӣ маълумоти муайяну мушаххас
медиҳанд. «Мақолаҳои дар ин мавзӯъ иншо сохтаи олим (А. Юнусов – Ш. К.) диққати
уламои зиёдеро ба худ ҷалб сохта, дар омӯзишу таҳқиқи васеи таърихи фарҳанг,
адабиёти форсу тоҷик, зинаҳои гуногуни рушду такомули ақоиди иҷтимоӣ – фалсафии
тоҷикон мусоидат кардаанд. Натиҷаи ҳамин буд, ки аксари нусхаҳои хаттӣ ва
китобҳои нодири мавҷудаи китобхона дар таҳияи рисолаҳои илмӣ, матнҳои илмиву
оммавӣ, алалхусус, матнҳои интиқодӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд».33
Дар тӯли солҳои 1991-2010 доир ба фаъолияти Шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва
китобҳои нодири Китобхона дар саҳифаҳои нашрияҳои даврӣ 153 мақола ба табъ
расидааст.
Соли 2011 аз Китобхонаи оммавии ба номи Тошхоҷа Асирии вилояти Суғд
ба фонди КМТ 308 номгӯй китобҳои нодир, аз ҷумла 109 нусхаҳои хаттӣ ва 199
нусхаҳои чопи сангӣ интиқол дода шуд. Нусхаҳои воридшуда аз ҷониби
мутахассисони КМТ мавриди ташхис қарор гирифтанд. Ташхис нишон дод, ки
бештари нусхаҳо то замони ба КМТ ворид шудан мавриди омӯзиш ва таҳқиқ
қарор нагирифтаанд ва тибқи қоидаҳои китобноманигорӣ нодуруст номнавис ва
ба расмият дароварда шудаанд. Ва нусхаҳое низ мавҷуд буданд, ки бо истиснои
ишораи «дастхат» ва ё «чопи сангӣ» дигар маълумоте оид ба онҳо, аз қабили
унвони асар, муаллиф, замону макони китобат шудани нусхаҳои хаттӣ, навъи хату
қоғаз, котиб, хаттот ва ё шахси рӯйнавискунандаи онҳо, вуҷуд надоштанд. Аз
ҷумла, чунин нусхаҳо бори нахуст баъд аз ташхиcу коркарди илмӣ бо унвони
аслиашон ва муаллифонашон номнавис ва гурӯҳбандӣ карда шуданд: «Мақосидул-авлиё» (асри XVI), «Рисола дар мантиқ ва ақоид» (асри XVII), «Бӯстон»-и Саъдии
Шерозӣ (асри XVII), «Тафсири Яъқуби Чархӣ»-и Мавлоно Яъқуби Чархӣ (асри
XVIII), «Юсуф ва Зулайхо»-и Алишери Навоӣ (асри XVIII), «Ал-ҳидоя»-и
Бурҳониддини Марғинонӣ (асри XVIII), «Девон»-и Мирзо Абдулқодири Бедил
(соли 1809), «Шарҳу-л-виқоя»-и Убайдуллоҳ ибни Масъуд (соли 1861) ва ғ.
33 Рањимов, А. Олим, китобшиносу библиограф ва омўзгор // Абдуллољон Юнусов: Маљмўаи маќолањо
ва китобномаи шарњињолї / Мураттиб Љ. Раљабов; Муњаррири масъул Ш. Тошев. – Душанбе: Эљод,
2007. – С.21.
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ФАЪОЛИЯТИ БИБЛИОГРАФИИ
КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
КМТ аз рӯзҳои аввали таъсисёбиаш дар радифи фароҳамоварии фонди
китобӣ, ташкили низоми мукаммали хадамоти китобдорӣ, созмондиҳию
баргузории чорабиниҳои маърифативу фарҳангӣ, иттилоотиву тарғиботӣ ба
бунёди дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ, таҳияи маводи меъёриву
дастуруламалҳои корӣ таваҷҷуҳи амиқ зоҳир менамояд.
Дар таҷрибаи кории КМТ чор самти фаъолияти библиографӣ: созмондиҳии
дастгоҳи
маълумотдиҳӣ-библиографӣ,
хизматрасонии
библиографӣ,
китобноманигорӣ (таҳияи дастурҳои библиографӣ), омӯзиш ва тарғиби
донишҳои библиографӣ бештар роҳандозӣ шудааст.
Дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ барои омӯзиш, таҳлил, такмили
мазмуну мундариҷаи фонди китобхона ва истифодаи он созмон дода мешавад.
Дар ин робита, мақсади асосии дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ – ёрӣ
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расонидан ба хонандагон чиҳати дастёбии озодона ба фонди китобӣ ва интихоби
адабиёти ниёзи хониш мебошад.
Дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ асосан аз чунин қисмҳо таркиб
меёбад: фонди нашрҳои анъанавӣ ва электронии маълумотдиҳӣ-библиографӣ,
системи феҳристу картотекаҳо ва захираи (бойгонии) маълумотномаҳои
иҷрошуда (фонди дастурҳои библиографии чопнашуда).
Фонди нашрҳои анъанавӣ ва электронии маълумотдиҳӣ-библиографӣ
(ФНАЭМБ)
барои таъмин намудани эҳтиёҷоти гуногуни хонандагон ба
иттилооти зарурӣ, муайяну мушаххас намудани шарҳи мафҳуми ба ин ё он
масоил ихтисосдошта, оҷилан муайян кардани манбаъҳои пажӯҳишӣ мусоидат
карда, имкон медиҳад, ки талаботи хонандагон чиҳати пайдо намудани адабиёти
дархостшаванда сари вақт қонеъ гардад. ФНАЭМБ-и КМТ аз нашрияҳои расмӣ,
донишномаҳо, луғатҳо, маълумотномаҳо, тақвимҳо, роҳнамоҳо, маҷмӯаҳои оморӣ
ва дастурҳои библиографӣ иборат аст. Дар ФНАЭМБ-и КМТ нашрҳои
маълумотдиҳанда, аз қабили «Энсиклопедияи Миллии Тоҷик» (алъон дар 3 ҷилд),
«Энсиклопедияи Советии Тоҷик» дар 8 ҷилд, «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати
тоҷик» дар 3 ҷилд, «Энсиклопедияи хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон» дар 2 ҷилд,
«Донишномаи мухтасари кӯдакон ва наврасон», донишномаҳо доир ба шаҳру
ноҳияҳои ҷумҳурӣ: «Душанбе», «Хуҷанд», «Кӯлоб», «Исфара», «Файзобод»,
«Конибодом», «Фархор» ва ғ. ҳам дар фонди асосӣ ва ҳам дар фондҳои соҳавии
шуъбаву марказҳои китобхона барои истифода пешниҳод шудаанд. Илова бар ин,
дар ФНАЭМБ-и КМТ нашрҳои маълумотдиҳанда доир ба соҳаҳои мухталифи
дониш, ки бо забонҳои гуногуни дунё интишор ёфтаанд, ҳифзу нигоҳдорӣ карда
мешаванд. Масалан, нусхаҳои донишномаи «Ҷоизаи Нобелӣ – 100 сол» иборат аз
60 ҷилд, донишномаҳо оид ба соҳаҳои тиб, иқтисодиёт, тиҷорат, адабиёт, санъат,
ҳуқуқ, таърих, астрономия, варзиш ва дигар соҳаҳо, ки ба забони русӣ ба табъ
расиданд дар ФНАЭМБ-и КМТ ҳифзу нигоҳдорӣ шуда, пайваста мавриди
истифода қарор мегиранд.
Дар КМТ барои пажӯҳиши адабиёти дархостшаванда ва сари вақт дастрас
намудани он системи феҳристу картотекаҳо созмон дода шудааст, ки бо
истифода аз онҳо дастёбии хонандагон ба номгӯи ҳуҷҷатҳои фондҳои китобхона
таъмин мегардад. Дар КМТ асосан чунин намуди феҳристҳо: алифбоӣ, муратаббӣ,
предметӣ, хидматӣ, генералӣ, топографӣ барои истифодаи хонандагон ва
китобдорон пешниҳод шудаанд ва дар маҷмӯъ беш аз 10 млн. баргаро (карточка)
инъикос мекунанд.
Дар феҳристи алифбоӣ навиштаҷоти библиографӣ бо тариқи алифбои
ному насаби муаллифон ва ё унвони асарҳо ҷо ба ҷо гузошта мешаванд. Бо
истифода аз ин намуди феҳрист дар фонд нигоҳ дошта шудани асари ин ё он
муаллиф муайян карда мешавад. Дар феҳрист баргаҳо (карточка) тибқи
чобоҷогузории алифбоӣ аввал бо ҳиҷоҳо, сипас бо тартиби ҷойгиршавии ҳарфҳо
паси ҳам гузошта мешаванд. Агар муаллифон ҳамнасаб бошанд, ҷобаҷогузории
алифбоии номи онҳо истифода мешавад.
Дар феҳристи мураттабӣ навиштаҷоти библиографӣ аз рӯи соҳаҳои
дониш тибқи ҷадвали таснифоти китобдорӣ-библиографӣ ҷо ба ҷо гузошта
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мешаванд. Бо ёрии ин намуди феҳрист мавҷуд будани адабиёт доир ба ин ё он
соҳаҳои дониш муайян карда мешавад.
Дар КМТ се шакли феҳристҳо: баргаӣ, чопӣ ва электронӣ арзи вуҷуд дорад.
Яке аз қисмҳои муҳими дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографии КМТ –
системи картотекаҳои библиографӣ мебошад. Картотекаҳои библиографӣ
фонди нашрияҳои даврӣ, давомдор ва маҷмӯаҳоро инъикос намуда, феҳристҳои
китобхона ва дастурҳои библиографии чопӣ ва электрониро мукаммал
менамоянд.
Дар КМТ картотекаи мураттабии мақолоти нашрияҳои даврӣ, картотекаҳои
кишваршиносӣ, мавзӯӣ, фардӣ ва картотекаҳои махсус: унвони осори бадеӣ,
тақризҳо, иқтибосҳо, тасвири аккосӣ, рӯйдод ва санаҳои муҳим, воқеот
(фактографӣ), хидмати тафриқии роҳбарон ва ғайраҳо тартиб дода шудаанд ва
мавриди истифода қарор мегиранд.
Картотекаи мураттабии мақолоти нашрияҳои даврӣ аз нигоҳи услуби
таҳия ба феҳристи мураттабӣ шабоҳат дорад. Дар картотекаи мазкур
навиштаҷоти библиографӣ бештар ба мавзӯъҳо ва предметҳо тақсим карда
мешаванд, яъне адабиёти воридшуда аз рӯи ин аломатҳо табақабандӣ мегардад.
Дар дохили қисм ва зерқисмҳои картотека баргаҳо оид ба масъалаҳои мубрам, аз
рӯи муаллифони асар ва ё ному насаби ашхосе, ки мавод ба ӯ бахшида шудааст,
ҷо ба ҷо гузошта мешаванд. Картотекаи мураттабии мақолоти нашрияҳои даврӣ
маводи марбут ба зиндагинома ва фаъолияти ходимони давлатию сиёсӣ, олимону
адибон ва аҳли фарҳангу ҳунар, ки дар фаъолияти хеш саҳми назаррас доранд,
фароҳам оварда, дар равзанҳои ҷудогона баррасӣ мекунад.
Картотекаи мавзӯи номгӯи асноди чопӣ ва электрониро оид ба мавзӯъҳои
муайян инъикос мекунад. Вижагии ин картотека дар интихоби мавзӯи муҳиму
рӯзмарра ва оҷилан тарғиб намудани асноди гуногуннашр мушоҳида мешавад.
Дар картотекаи мавзӯи тавсифҳои маълумотӣ нақши муҳим доранд. Онҳо дар
баробари шарҳи мазмуни аснод, андешаҳои гуногуни муаллифонро доир ба
махсусияти таҳқиқи мавзӯъ низ баррасӣ мекунанд.
Картотекаи фардӣ оид ба фаъолияти як шахс маълумот дода, асосан барои
муаррифии осори адибон, чеҳраҳои маъруфи илму фарҳанг ва адабиёт роҷеъ ба
зиндагинома ва эҷодиёти онҳо созмон дода мешаванд.
Захираи маълумотномаҳои иҷрошуда ҳамчун қисми таркибии дастгоҳи
маълумотдиҳӣ-библиографии
КМТ
барои
нигоҳ
доштани
матни
маълумотномаҳои иҷрошуда ва ё нусхаи онҳо арзи вуҷуд дорад. Захираи
маълумотномаҳои иҷрошударо барои таҳияи дастурҳои библиографӣ ва қонеъ
намудани эҳтиёҷоти хонандагон дар раванди хизматрасонӣ низ мавриди
истифода қарор медиҳанд.
Имрӯз барои сари вақт қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти гуногуни хонандагон,
пажӯҳишу дарёфти адабиёти дархостшаванда ва оҷилан пешниҳод намудани
маълумоти зарурӣ оид ба ин ё он мавзӯъ ва ё соҳаи дониш бо истифода аз васоити
нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар КМТ тибқи барномаи «Алеф» дастгоҳи
маълумотдиҳӣ-библиографии электронӣ созмон дода шудааст.
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Самти дигари фаъолияти библиографии КМТ – китобноманигорӣ ва ё
таҳияву интишори силсилаи дастурҳои библиографӣ доир ба соҳаҳои мухталифи
дониш мебошад.
Барои таҳлили дастурҳои библиографии нашркардаи КМТ ва муайян
намудани давраҳои рушди он, сараввал таҳқиқи ду намуди нисбатан маъмули
библиография – библиографияи илмӣ-ёрирасон ва библиографияи тавсиявӣ, ба
мақсад мувофиқ мебошад.
Дастурҳои библиографияи илмӣ-ёрирасон яке аз намудҳои рушдёфтаи
библиография дар фаъолияти КМТ маҳсуб меёбад. Ин намуди библиография
бештар дар доираи нишондиҳандаҳои умумӣ–тарҷеъӣ, умумиадабӣ ва дастурҳои
нашри алоҳидаи барои гуруҳи муайяни хонандагон, масалан, амиқомӯзони
адабиёт таъйиншуда ба вуҷуд омадааст. Хусусияти хоси инкишофи библиографияи
илмӣ-ёрирасон боз дар он зоҳир мегардад, ки пешравии онро рушди соҳаҳои
мухталифи илм, ҳамзамон библиографияи умумӣ ва библиографияи соҳавии
тоҷик таъмин кардааст. Воқеан, ин намуди библиография ҳам аз назари таърихи
пайдоиши дастурҳо, ҳам аз ҷиҳати услуби таҳияву омодасозиашон гуногунрангу
бой мебошад.
Дастурҳои библиографияи илмӣ-ёрирасон бо дарназардошти номнависии
адабиёт тибқи замони нашрашон одатан ба ду гуруҳ тақсим мешаванд: дастурҳои
ҷорӣ ва тарҷеъӣ (ретроспективӣ).
Иттилооти ҷории библиографии адабиёт доир ба соҳаҳои мухталифи
дониш бештар тавассути рӯйхатҳои адабиёт, нишондиҳандаҳои библиографӣ,
бюллетенҳои ахборотӣ ва дигар намудҳои маҳсулоти библиографии КМТ
пешниҳод мегарданд.
Масалан, иттилоъ оид ба адабиёти тозанашр дар нишондиҳандаҳои ҷории
КМТ «Адабиёти нав доир ба Тоҷикистон» (дар як сол чаҳор маротиба солҳои 19711992 ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ нашр шудааст), «Тарбияи коммунистии
меҳнаткашон» (дар як сол чаҳор маротиба солҳои 1971-1990 ба забонҳои тоҷикӣ ва
русӣ нашр шудааст), «Мудофиаи шаҳрвандӣ» (дар як сол ду маротиба солҳои 19721974 нашр шудааст), «Адабиёти нав оид ба геология» (дар як сол чаҳор маротиба
солҳои 1971-1975 нашр шудааст), «Адабиёти нав оид ба илмҳои педагогӣ ва
маорифи халқ» (аз соли 1972 то соли 1978 таҳти унвони «Китобҳои нав доир ба
илмҳои педагогӣ ва маорифи халқ» дар як сол чаҳор маротиба ба забони русӣ, аз
соли 1979 то соли 1980 дар ҳамкорӣ бо Институти илмҳои педагогии Вазорати
маорифи ҷумҳурӣ, аз соли 1981 то соли 1990 дар як сол ду маротиба ба забонҳои
тоҷикӣ ва русӣ нашр шудааст), «Адабиёти нав доир ба фарҳангу ҳунари Ҷумҳурии
Тоҷикистон» (аз соли 1977 то соли 1979 шаш маротиба дар як сол ва аз соли 1980 то
соли 1990 дар як сол чаҳор маротиба таҳти унвони «Адабиёти нав оид ба маданият
ва санъати РСС Тоҷикистон» нашр шудааст), инъикос меёфт. Аз соли 2006
нишондиҳандаи ҷории «Адабиёти нав доир ба фарҳангу ҳунари Ҷумҳурии
Тоҷикистон» ду маротиба дар як сол ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ чоп мешавад.
Илова бар ин, аз ҷониби Шуъбаи адабиёти хориҷии КМТ бо мақсади
иттилоърасонӣ ба хонандагон оид ба воридоти рӯзномаву маҷаллаҳои хориҷӣ ба
китобхонаҳои ш. Душанбе «Бюллетени ҷомеи рӯзномаву маҷаллаҳои хориҷии ба
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китобхонаҳои ш. Душанбе воридшаванда» аз соли 1970 то соли 1991 дар ду сол як
маротиба таҳия ва нашр мешуд. Ҳамзамон, аз ҷониби ин Шуъба «Рӯйхати
китобҳои пешниҳод намудаи Китобхонаи давлатии ҷумҳуриявии ба номи
А.Фирдавсӣ (аз соли 1993 Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи
А.Фирдавсӣ барои мубодилаи байналмилалии китоб)» аз соли 1983 то соли 2007 бо
истиснои солҳои 1995-2005 дар як сол чаҳор маротиба нашр шуд. Аз соли 1980 аз
ҷониби Шуъбаи маълумотӣ-библиографӣ бо мақсади ҳамоҳангсозии фаъолияти
библиографии китобхонаҳои ҷумҳурӣ ва фаъолгардонии мубодилаи мавод
«Бюллетени ҷомеи маълумотномаҳои библиографии хаттии иҷрокардаи
китобхонаҳои ш. Душанбе» дар як сол ду маротиба ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ чоп
мешуд. Нашри Бюллетен аз соли 1993 қатъ гардид.
Саҳми КМТ дар таҳия ва нашри дастурҳои илмӣ-ёрирасони тарҷеъӣ низ
назаррас мебошад. Соли 1960 КМТ дар ҳамкорӣ бо Палатаи китобҳои ҷумҳурӣ
(ҳоло Муассисаи давлатии Агентии миллии Созмони байналмилалии
рақамгузории стандартии китоб «ISBN» – Хонаи китоби Тоҷикистон) нашри
нисбатан пурраи нишондиҳандаи умумӣ-тарҷеъйии «Феҳристи китобҳои РСС
Тоҷикистон» 34-ро ба табъ расонд. Феҳрист адабиёти гуногунмазмуни солҳои 19261956 нашршударо фаро гирифта, дорои 7342 навиштаҷоти библиографӣ мебошад.
Унвони ҳамаи китобҳои ба феҳрист воридшуда тибқи замони нашрашон ба забони
русӣ тасвир ёфта, дар поёни навиштаҷоти библиографӣ забони нашри китобҳо
нишон дода шудаанд. Таҳия ва нашри Феҳрист таҷрибаи нахустин дар
библиографияи умумӣ-тарҷеъйии миллии тоҷик маҳсуб меёбад.
Дастури дигари умумӣ-тарҷеъйие, ки соли 1960 ба табъ расид номгӯи
рисолаҳои номзадию доктории солҳои 1934-1959 доир ба маводи ҶШС Тоҷикистон
дифоъшударо фаро мегирад. 35
Се ҷилди дастурҳои умумӣ-тарҷеъйӣ, ки аз ҷониби кормандони Шуъбаи
дастхатҳои Шарқ ва китобҳои нодири КМТ таҳия гардид, мазмуну муҳтавои ин
намуди библиографияро ғанӣ гардонида, дар омӯзиш ва тарғиби дастхатҳои
муътабари китобхона мусоидат намуданд. Соли 1971 ҷилди аввали нишондиҳанда 36
рӯи чопро дид ва дар он 132 нусхаҳои хаттии нодир мавриди тавсифнигорӣ қарор
гирифтанд. Ҷилди дуюм 37 оид ба 72 нусхаҳои хаттии соҳаи тиб ва ҷилди сеюм38 оид
ба 95 осори хаттии 15 шоир маълумот медиҳанд. Инчунин бо ҳуруфоти форсӣ
феҳристи нусхаҳои хаттии Китобхонаи миллии Тоҷикистон39 ба табъ расид.
Интишори нишондиҳандаҳои «Нашри Китобхонаи давлатии РСС Тоҷикистон ба

Каталог книг Таджикской ССР. 1926-1956 / Сост. Р.О.Тальман, Т.И.Поддымникова, Г.Я.Якубов и
др.; Ред.О.Каримова, Х.Гулямов. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1960. – 294 с.
35 Шевченко, З.М., Николаева, М.В. Каталог кандидатских и докторских диссертаций, защищенных на
материалах Таджикской ССР. 1934-1959: Библиогр.указатель литературы. – Сталинабад: Изд-во АН
Тадж.ССР, 1960. – 100 с.
36 Юнусов, А. Фењрасти дастнависњои тољикї-форсии Китобхонаи давлатии РСС Тољикистон ба номи
Абулќосим Фирдавсї / Муњаррири масъул А.Афсањзод. – Душанбе, 1971. – Љ. 1. – 296 с.
37 Кароматуллоева, Н. Фењрасти дастнависњои тољикї-форсии Китобхонаи давлатии РСС Тољикистон
ба номи Абулќосим Фирдавсї / Муњаррири масъул Т.Н.Зењнї. – Душанбе, 1978. – Љ. 2. – 208 с.
38 Кароматуллоева, Н. Фењрасти дастнависњои тољикї-форсии Китобхонаи давлатии РСС Тољикистон
ба номи Абулќосим Фирдавсї / Муњаррири масъул Т.Н.Зењнї. – Душанбе, 1983. – Љ. 3. – 136 с.
39 Фењристи нусхањои хаттии Китобхонаи миллии Тољикистон / Мураттибон А. Бањромиён, А.Юнусов.
– Ќум, 2002. – Љ.1. – 126 с. – Матн бо њуруфоти форсї.
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номи Фирдавсӣ» дар се барориш, 40 «Тоҷикистон дар матбуоти Эрон ва
Афғонистон», 41 «Книжное дело Таджикистана», 42 «Университети давлатии
Тоҷикистон» 43 дар рушду нумӯи системи дастурҳои умумӣ-тарҷеъйӣ мусоидат
намуданд.
Ҳамзамон дар шаклгирию рушдёбии дастурҳои библиографияи умумӣтарҷеъйии тоҷик нашри силсилаи нишондиҳандаҳои библиографии «Тоҷикистон
дар адабиёт ба забонҳои хориҷӣ» мусоидат намуд. Нашри аввали ин
нишондиҳанда соли 1969 44 ба табъ расид ва адабиёти солҳои 1961-1965
интишорёфтаро инъикос мекунад. Дар нишондиҳанда нашри даврӣ (номгӯи
мақолаҳои рӯзномаву маҷаллаҳо) ва ғайридаврӣ (номгӯи китобҳо) ба забонҳои
хориҷӣ бо истиснои алифбои арабиасос новобаста аз макони нашрашон номнавис
шуда, адабиёт бо забони асл ва тарҷумаи он ба забони русӣ тасвир ёфтааст.
Асарҳое, ки тавассути тасвири сарлавҳа дарки мазмуни нашрашон душвор аст, бо
тавсифҳои маълумотӣ таъмин гаштаанд. Ҳар як барориш бо дастгоҳи маълумотӣ:
рӯйхати ихтисорот, рӯйхати маводи дар шакли ихтисор пешниҳодшуда, рӯйхати
нашрҳои азназаргузаронидашуда, руйхати ихтисори номгӯи рӯзномаву маҷаллаҳо
ва кӯмакфеҳристҳои номӣ таъмин шудааст. Доир ба мазмуну муҳтаво, услуби таҳия
ва омодасозии нашри аввал ва минбаъдаи нишондиҳандаи «Тоҷикистон дар
адабиёт ба забонҳои хориҷӣ» 45 дар матбуоти даврии ватанӣ ва хориҷӣ 23 тақриз аз
ҷониби муҳаққиқон ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ, англисӣ, чехӣ, лаҳистонӣ чоп
шуд. Инчунин, дастури дигар аз ҷониби корманди Шуъбаи адабиёти хориҷӣ В. Г.
Белан таҳти унвони «Шарқ: Китобҳои ба забонҳои хориҷии шуъбаи адабиёти
хориҷӣ» 46 иборат аз 4 қисм таҳия шуда, интишор ёфт.
Адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик ва ҳамзамон осори адабиётшиносиву
забоншиносии тоҷик тавассути дастурҳои тарҷеъии умумиадабии тоҷик:
«Адабиёти бадеии тоҷик ва танқид. 1955-1960», 47 «Адабиёти бадеии тарҷумашудаи

40 Нашри Китобхонаи давлатии РСС Тољикистон ба номи Фирдавсї: Нишондињандаи библиографї.
Солњои 1940-1972 / Мураттибон И.С.Норкаллаев, Р.О.Тальман. – Душанбе, 1973. – 84 с.; Нашри
Китобхонаи давлатии РСС Тољикистон ба номи А.Фирдавсї: Нишондињандаи библиографї. Солњои
1973-1982 / Мураттибон И.С.Норкаллаев, А.И.Мурзинская. – Душанбе, 1982. – 101 с.; Нашрияњои
Китобхонаи миллии Тољикистон ба номи А.Фирдавсї: Нишондињандаи библиографї. Солњои 19832003 / Мураттибон Љ.Раљабов, Г.С.Мадиева, И.А.Рытикова. – Душанбе: Эљод, 2004. – 116 с.
41 Кароматуллоева, Н. Тољикистон дар матбуоти Эрон ва Афѓонистон: Нишондињандаи адабиёт.
Солњои 1961-1970 / Муњаррири масъул Р.Њошим. – Душанбе, 1976. – 108 с.
42 Козырева, Л.Г. Книжное дело Таджикистана: История книги. Печать. Библиотечное дело.
Библиографоведение. 1924-1974 гг./ Под ред.Р.Шаропова. – Душанбе, 1980. – 302 с.
43 Университети давлатии Тољикистон бп номи В.И.Ленин: Нишондињандаи библиографї. Солњои
1948-1978 / Тартибдињанда Е.И.Бурњонова; Муњаррири масъул ва муаллифи сарсухан М.Б.Бобохонов.
– Душанбе, 1983. – 222 с.
44 Белан, В.Г. Таджикистан в литературе на иностранных языках. 1961-1965: Аннот.указатель
литературы / Отв.ред. А.Хромов. – Душанбе, 1969. – 198 с.
45 Белан, В.Г. Таджикистан в литературе на иностранных языках. 1966-1970: Аннот.указатель
литературы / Отв.ред. А.Л.Хромов. – Душанбе, 1972. – Ч.1-2. – 378 с.; Белан, В.Г. Таджикистан в
литературе на иностранных языках. 1971-1975: Аннот.указатель литературы / Отв.ред.А.Л.Хромов. –
Душанбе, 1978. – Ч.1-3. – 624 с.; Белан, В.Г. Таджикистан в литературе на иностранных языках. 19761980: Аннот.указатель литературы / Отв.ред.А.Л.Хромов. – Душанбе, 1983. – Ч.1-3. – 1082 с.
46 Белан, В.Г. Восток: Книги на иностранных языках отдела иностранной литературы: Каталог. 19661975 гг. / Отв.ред.А.Л.Хромов. – Душанбе, 1976-1981. – Ч.1-4. – 714 с.
47 Адабиёти бадеии тољик ва танќид: Нишондињандаи адабиёт. 1955-1960 / Тартибдињанда ва
муаллифи сарсухан Р.Шарофов; Муњаррир К.Ќурбонов. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 160 с.
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халқҳои СССР ба забони тоҷикӣ. 1926 – 1965», 48 «Адабиёти мамлакатҳои хориҷӣ ба
забони тоҷикӣ. 1930-1970; 1971-1980», 49 «Таджикская советская литература в
социалистических странах. 1948-1970», 50 «Таърихи забоншиносии тоҷик. 18611971» 51 иборат аз ду ҷилд мавриди тарғибу ташвиқ қарор гирифтаанд. Ҳамзамон ин
намуди библиография аз ҳисоби дастурҳои библиографияи фардӣ бою рангин
гардид. Солҳои 50-60-уми асри XX силсилаи дастурҳои тарҷеъйии ба адибони
классику муосири тоҷик бахшидашуда рӯи чопро диданд. Аз ҷумла,
нишондиҳандаҳои библиографии «Мирзо Турсунзода», 52 «Садриддин Айнӣ»,53
«Мирсаид Миршакар» 54 дар нашрҳои ҷудогона ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ,
нишондиҳандаҳои библиографии «Аҳмади Дониш» 55 ва «Рӯдакӣ» 56 ба забони
тоҷикӣ интишор ёфтанд. Дар дохили нашрҳо адабиёт бо дигар забонҳо низ ворид
шудаанд ва ин имкон медиҳад, ки доираи истифодаи дастурҳо васеъ гардад.
Солҳои 80-ум нишондиҳандаҳои библиографии «Аҳмади Дониш», 57
«Рӯдакӣ» 58 ва «Абдураҳмони Ҷомӣ» 59 дар як нашр ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ ба
табъ расиданд.
Дар фаъолияти КМТ таҳияву интишори нишондиҳандаҳои илмӣёрирасони тарҷеъйӣ оид ба соҳаҳои алоҳидаи дониш аз солҳои 50-уми асри ХХ
оғоз ёфтааст. Бештари дастурҳои интишорёфта ба масъалаҳои мубрами ҳаёти
ҷомеаи ҳамон айём, ки хониши адабиёти тахассусиро тақозо мекард, бахшида

48 Адабиёти бадеии тарљумашудаи халќњои СССР ба забони тољикї: Фењраст. 1926-1965 / Муаллифи
сарсухан ва муњаррир Р.Шарофов. – Душанбе, 1972. – 204 с.
49 Рањматуллоева, С.Њ. Адабиёти мамлакатњои хориљї ба забони тољикї: Нишондињандаи адабиёт.
1930-1970 / Муњаррири масъул А.Л.Хромов. – Душанбе, 1976. – 240 с.; Рањматуллоева, С.Њ. Адабиёти
мамлакатњои хориљї ба забони тољикї: Нишондињандаи адабиёт. 1971-1980 / Муњаррири масъул
А.Л.Хромов. – Душанбе, 1988. – 182 с.
50 Белан, В. Таджикская советская литература в социалистических странах. 1948-1970 / Ред.Р.Хошим. –
Душанбе: Ирфон, 1971. – 84 с.
51 Юнусов, А. Таърихи забоншиносии тољик: Нишондињандаи адабиёт. 1861-1971. Иборат аз панљ
љилд. Љ.1: Ќисми умумї. Хат ва имло. Таълими забони тољикї / Муњаррири масъул Д.Т.Тољиев. –
Душанбе, 1981. – 262 с.; Юнусов, А. Таърихи забоншиносии тољик: Нишондињандаи адабиёт. 18611971. Иборат аз панљ љилд. Љ.2. Китобњои дарсї. Программањо. Проблемањои услубшиносї. Таърихи
забони тољикї. Шевањои забони тољикї. Муносибати забони тољикї бо забонњои дигар / Муњаррири
масъул Д.Т.Тољиев. – Душанбе, 1986. – 256 с.
52 Мирзо Турсунзода: Нишондињандаи библиографї / Тарт.: П. Я. Абрамов, М. Ќосимова; Зери
назари Б. Рањимзода. – Сталинобод: Нашрдавтољик, 1953. – 64 с.; Мирзо Турсун-заде – Лауреат
Сталинской премии: Библиогр. указатель / Сост.: Р. О. Тальман, М. М. Явич; Ред. Н. Н. Кладо, М. М.
Явич. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1953. – 68 с.
53 Садриддин Айнї: Нишондињандаи библиографї / Тарт. Ќ. Љамолов; Муњаррири масъул Р.
Њодизода. – Сталинобод, 1956. – 40 с.; Садриддин Айни: Аннот.библиогр.указатель / Сост.Р. О.
Тальман; Ред. Р. Њодизода. – Сталинабад, 1956. – 49 с.
54 Мирсаид Миршакар: Нишондињандаи библиографї / Тарт. Р. Набиева; Муњаррир Ќ.Њисомов. –
Сталинобод, 1960. – 40 с.; Мирсаид Миршакар: Аннот.указатель литературы / Ред. З. Пономарева. –
Сталинабад, 1961. – 68 с.
55 Юнусов, А. Ањмади Дониш: Нишондињандаи адабиёт / Муњаррир А А. маъсумї. – Сталинобод,
1960. – 28 с.
56 Тальман, Р. О., Юнусов, А. Рўдакї: Фењристи адабиёт / Муњаррири масъул А. М. Мирзоев. –
Душанбе, 1965. – 218 с.
57 Ањмади Дониш: Фењристи адабиёт / Тарт.: А. Юнусов, И. С. Норкаллаев; Муњаррири илмї Р.
Њодизода; Муњаррири масул А. Рањимов. – Душанбе, 1988. – 124 с.
58 Кароматуллоева, Н. Рўдакї: Фењристи адабиёт. Солњои 1964-1985 / Муњарири илмиву библиографї
А. Юнусов. – Душанбе, 1988. – 142 с.
59 Абдурањмони Љомї: Фењристи асарњо / Тарт.: Л. А. Балуева, Н. Г. Щербакова, А. Ю. Юнусов;
Муњаррир А. А. Афсањзод. – Душанбе, 1989. – 520 с.
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шуданд. Масалан, дар самти тарғиби адабиёти техникӣ аввалин дастур60 соли 1956
интишор ёфт ва барои сохтмончиёну муҳандисони нерӯгоҳҳои обӣ-барқӣ таъйин
шуда буд. Солҳои минбаъда доир ба ин мавзуъ дастурҳои дигар низ ба табъ
расиданд 61. Доир ба тарғиби адабиёти оммавӣ-сиёсӣ низ дастурҳои библиографӣ
нашр шуданд. Аз ҷумла, нишондиҳандаҳои библиографӣ оид ба мавзӯъҳои ҷанги
шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ва мубориза алайҳи босмачиён62, таърихи Ҳизби
коммунисти Тоҷикистон63, таърихи шаҳрҳои калонтарини Тоҷикистон 64,
муҳофизати ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангии Тоҷикистон 65 ба табъ расиданд. Доир
ба варзиш нишондиҳандаҳои илмӣ-ёрирасони тарҷеъйӣ ба забонҳои тоҷикӣ ва
русӣ интишор ёфтанд 66.
КМТ аз солҳои 70-уми асри ХХ ба ташаккулёбии яке аз шохаҳои дастурҳои
библиографияи илмӣ-ёрирасон – библиографияи шарҳиҳолӣ мусоидат кард.
Аз ҷониби кормандони Китобхона соли 1973 аввалин дастури шарҳиҳолӣ оид ба
зиндагинома ва фаъолияти илмиву таҳқиқотии академик Соли Ашурхоҷаев
Раҷабов 67 таҳия гардид. Солҳои 1970-1980 Китобхона дар ҳамкорӣ бо дигар
ташкилоту муассисаҳо китобномаҳои шарҳиҳолии Шарифҷон Ҳусейнзода 68,
Турақул Зеҳнӣ 69, Раҳим Ҳошим 70, Холиқ Мирзозода 71, Альберт Леонидович
Хромов 72, Додоҷон Тоҷиевич Тоҷиев73 ва Насриддин Шарофовро 74 таҳия ва
60 В помощь гидротехническому и гидроэнергетическому строительству Таджикистана: Список
литературы / Сост. Т. Н. Масевич. – Сталинабад, 1956. – 22 с.
61 Кайрак-Кумская ГЭС «Дружба народов»: Аннот.указатель литературы / Сост.: Р. О. Тальман, Л. В.
Турсунова; Ред. Я. И. Флигельман. – Душанбе, 1962. – 58 с.; Патентная литература: Аннот.указатель /
Сост.: Э. Н. Яковлева, А. С. Шепилова. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 28 с.; Перепадная и головная
гидроэлектростанции: Аннот.указатель литературы / Сост. Т. Н. Масевич; Отв. ред. Д. Р.
Мамаджанов. – Душанбе: Ирфон, 1965. – 22 с.; Нурекская ГЭС: Указатель литературы. 1960-1970 гг. /
Сост.: З. А. Бектамирова, Л. Т. Воробьев; Науч. ред. А. Г. Трестман. – Душанбе, 1972. – 118 с.;
Станцияи электрики обии Норак: Нишондињандаи адабиёт. 1960-1970 / Тарт. С.Љўраев; Муњаррири
масъул С. А. Раљабов. – Душанбе, 1974. – 94 с.
62 Участники гражданской войны и борьбы за ликвидацию басмачества в Таджикистане:
Аннот.указатель литературы / Сост. М. Николаева; Ред. З. В. Пономарева. – Сталинабад, 1957. – 34 с.
63 Коммунистическая партия Таджикистана: Аннот.указатель литературы / Сост. М. Николаева;
Под.ред. М. И. Иркаева. – Душанбе, 1962. – 330 с.
64 Шањрњои Тољикистон: Фењристи адабиёт / Тарт. И. С. Норкаллаев; Муњаррири масъул Н. Н.
Неъматов. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 80 с.; Города Таджикистана: Указатель литературы / Сост. Р. О.
Тальман; Отв.ред. Н. Н. Негматов. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 88 с.
65 Муњофизати ёдгорињои таърихї ва мадании Тољикистон: Нишондињандаи адабиёт / Тарт.: Р. О.
Тальман, И. С. Норкаллаев; Муњаррир С. Г. Хмельницкий. – Душанбе, 1972. – 38 с.
66
История таджикского спорта: Указатель литературы. 1900-1993 гг. / Составители: С.
Махмадрасулов, Дж. Раджабов, Б. Махмадрасулов; Под ред. А. Х. Рахимова. – Душанбе, 1997. – 140 с.;
Таърихи варзиши Тољикистон: Нишондињандаи адабиёт. Солњои 1917-1991 / Мураттибон: С.
Мањмадрасулов, Љ. Раљабов, Б. Мањмадрасулов; Муњаррири масъул А. Њ. Рањимов. – Душанбе, 1997. –
96 с.
67
Академик Соли Ашурходжаевич Раджабов: Биобиблиография / Автор-составитель Х.
Шаймардонов; Отв.ред. С. Д. Джураев. – Душанбе, 1973. – 88 с.
68 Шарифљон Њусейнзода: Биобиблиография / Тарт.: Н. Кароматуллоева, С. Шоимронов; Муњаррири
масъул Х. Шарифов. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 76 с.
69 Т.Н.Зењнї: Биобиблиография / Тарт.: Н. Кароматуллоева, Ф. Зењнї; Муњаррир Н. Бобољонова. –
Душанбе, 1976. – 69 с.
70 Рањим Њошим: Фењристи тарљумаињолї / Тарт.: Н. Кароматуллоева, М. Рањимова; Муњаррир Б. Ш.
Шукуров. – Душанбе, 1979. – 124 с.; Рањим Њошим: Фењристи тарљумаињолї / Тарт.: А. Ю. Юнусов, Н.
К. Кароматуллоева, М. А. Умарова; Муњаррир: А. Ю. Юнусов, Ш. Рањмонов. – Душанбе: Дониш,
1988. – 132 с.
71 Холиќ Мирзозода: Фењристи тарљумаињолї / Тарт. М. Насриддинова; Муњаррир А. Юнусов. –
Душанбе: Ирфон, 1982. – 64 с.
72 Альберт Леонидович Хромов: Биобиблиография / Сост.: А. Юнусов, Ш. Хайдаров; ОГтв.ред. В. А.
Капронов. – Душанбе, 1983. – 62 с.
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интишор намуд. Солҳои минбаъда низ аз ҷониби кормандони Китобхона дар ин
самт китобномаҳои шарҳиҳолӣ бахшида ба фаъолияти илмиву таҳқиқотӣ ва
эҷодии олимону адибон, адабиётшиносону забоншиносон, фарҳангшиносону
китобшиносон ба табъ расиданд.
Манбаи дигаре, ки ба системи дастурҳои умумӣ-библиографӣ мансуб аст –
«Тақвими ҷашн ва санаҳои муҳими Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад.
«Тақвим…» аз ҷониби КМТ аз соли 1964 ба забони русӣ ва аз соли 1965 то соли 2011
бо истиснои солҳои 1993-1996 ба забонҳои тоҷикию русӣ чоп шудааст. То соли 1967
«Тақвим…» дар ҳамкорӣ бо Раёсати бойгонии назди Шӯрои Вазирони РСС
Тоҷикистон нашр мешуд. Аз соли 2012 ба забони тоҷикӣ нашр мешавад.
«Тақвим…» аз ду қисм таркиб ёфта, дар қисми аввал ахбори воқеаҳои сол ва дар
қисми дуюм очеркҳо вобаста ба санаҳои мавлуди арбобони сиёсӣ, давлатӣ, ҳизбию
ҷамъиятӣ, Қаҳрамонони Иттифоқи Шӯравӣ, Қаҳрамонони Меҳнатӣ Сотсиалистӣ,
Қаҳрамонони Тоҷикистон, генералҳо (ҳамаи навъҳои низомию маъмурӣ ва адлия)
аз Тоҷикистон, олимон (академику узви вобастаи АИ Тоҷикистон, доктору
номзадҳои илм, профессорону дотсентон (бо унвони забоншинос, адабиётшинос,
муаррих, файласуф ва ё олими дигар соҳа), адибону журналистони ҷумҳурӣ, арбобони фарҳангу ҳунар (актёрону коргардонҳои театру кино, радио ва телевизион,
сарояндагону мутрибон, оҳангсозону рассомон, меъморон ва ғайра) оварда
мешаванд. Инчунин, намояндагони сиёсат, адабу фарҳанги ҳамзабон аз дигар
мамолик, хоса Афғонистону Эрон, донишмандону муҳаққиқон ва нигорандагони
хориҷӣ, ки ба пажӯҳиши ҷабҳаҳои мухталифи ҳаёти Тоҷикистону мардуми он ва
таъриху тамаддуни форсизабонҳо шуғл варзидаанд, муаррифӣ мешаванд.
Изофатан, ҷашнҳои байналмилалӣ, миллию соҳавии ҷумҳурӣ, идҳои хуҷастаи
ниёгон, воқеаҳои сиёсию иҷтимоӣ, илмию адабӣ ва фарҳангии Тоҷикистон ба
тақвим шомил мешаванд. Ахбори тақвим ба тартиби алифбои ному насаби
нафароне, ки дар Тоҷикистон зодашуда ё кору зиндагӣ доштаанд, оварда мешаванд
ва баъдан думболи он ҳамзабонони бурунмарзию муҳаққиқону донишмандони
хориҷӣ ва ҷашнҳои миллӣ ва санаю воқеаҳои муҳими Тоҷикистон ва
байналмилалӣ муаррифӣ мегарданд. «Тақвим…» ба китобдорон ва дигар
масъулон, ки дар тарҳрезиву созмондиҳӣ ва баргузории чорабиниҳои муҳими
сиёсӣ, илмӣ, адабию фарҳангӣ ва оммавӣ-маърифатӣ ҳиссагузоранд, таъйин
шудааст. Вижагии дигари «Тақвим…» боз дар он зоҳир мегардад, ки он характери
тавсиявӣ, тарғиботӣ дошта, бештар дар тарғиби адабиёти кишваршиносӣ саҳм
мегирад. Масалан, тӯли солҳои 1964-1976 ба «Тақвим…» 1246 ҷашну сана ва
воқеаҳои муҳим дохил шудаанд. Аз ин шумора ба 246 ҷашну санаҳои асосии
муҳимтарин очеркҳои мухтасар навишта шуда, дар он 2400 номгӯй адабиёт ба
забони тоҷикӣ ва 2708 номгӯй ба забони русӣ тавсия шудааст75.

73 Додољон Тољиевич Тољиев: Фењристи тарљумаињолї / Тарт. А. Юнусов; Муњаррири масъул М. Н.
Ќосимова. – Душанбе, 1985. – 100 с.
74 Фарњангшинос ва интернационалист: Фењристи тарљумаињолии Н. О. Шарофов / Тарт. А. Юнусов;
Муњаррир Б. Тилавов. – Душанбе, 1988. – 102 с.
75 Норкаллаев, И. С. Ёрдамчии боэътимоди китобхонањо: Аз таљрибаи нашри «Таќвими љашн ва
санањои РСС Тољикистон» // Китобхонашиносї ва библиографияи Тољикистон: Маљмўаи маќолањо /
Муњаррир-тартибдињанда Р. Шарофов. – Душанбе, 1977. – С.78.
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Қисми дигари силсилаи дастурҳои библиографие, ки аз ҷониби КМТ таҳия
ва интишор шудаанд – дастурҳои библиографияи тавсиявиро ташкил
медиҳанд. Хусусияти хоси ин намуди библиография аз библиографияи илмӣёрирасон дар он зоҳир мегардад, ки дастурҳои библиографияи тавсиявӣ ба
доираи васеи хонандагон таъйин шуда, бештар бо мақсади: тавсияи адабиёти
беҳтарин барои хониши мустақилона ва баланд бардоштани ҷаҳонбинии
хонандагон; васеънамоии доираи дониши хонандагон бо дарназардошти омилҳои
иҷтимоӣ-демографӣ ва инфиродӣ-психологӣ, аз қабили синну сол, дараҷаи
маълумот, мазмуни фаъолият, ҷинсият, фарҳанги хониш, рағбати хониш, сабаб ва
ҳадафи хониш, сатҳи дониши забони нашр ва хониши он; ташаккули рағбатҳои
устувори хонандагӣ ба ин ё он соҳаи муайяни дониш, мавзӯъ ва ё масоили муосир;
инкишоф ва қавигардонии майлу рағбатҳои мавҷуда ва ёрӣ расондан дар
созмондиҳии хониши мукаммал, таҳия мешаванд.
Барои татбиқи мақсадҳои дар боло ишорашуда дар дастурҳои
библиографияи тавсиявӣ яке аз тарзҳои маъмули шарҳи аснод (китоб) –
тавсифнигорӣ (аннотирования) бештар мавриди истифода қарор мегиранд.
Тавсиф (аннотация) «ин хусусияти мухтасари осори матбуот (маҷмӯи он ё
қисмати он) аз назари мазмун, таъйинот, шакл ва дигар махсусиятҳост» 76. Агар
хостагирӣ ва радабандии мавод дар китобноманигорӣ барои муайяну мушаххас
намудани ҳудуд ва нақшаи хониш шароит муҳайё сохта, барои зина ба зина ба
низомдарории раванди хониш мусоидат намоянд, тавсиф дар пажӯҳишу
интихоби маводи муайян кӯмак расонида, рағбати нави хонандаро ба хониши ин
мавод бедор менамояд ва барои амалишавии он роҳбаладӣ мекунад.
Тавсифнигорӣ аз рӯи аломатҳои таъйини маъмурӣ, васоити шарҳи мазмуни
аснод ва хусусиятҳои асноди тавсифшаванда бештар ба ду гурӯҳ: тавсифоти
маълумотӣ ва тавсиявӣ тақсим мешаванд. Тавсифи маълумотӣ дар бораи баъзе
хусусиятҳои жанрӣ, таъйиннокӣ, мазмуннокии асар маълумот дода, тасвири
библиографиро пурра мегардонад. Тавсифи тавсиявӣ адабиёти беҳтаринро хоста
гирифта, хониши онро ба хонандагон тарғиб менамояд. Тавсифнигорӣ раванди
мураккаби эҷодӣ буда аз мураттиб-библиограф дониши мукаммали касбӣ, зеҳни
борик, маҳорати баланди эҷодӣ ва бар замми ин амиқ донистани мабҳаси
фаъолияти хеш – системи «Аснод - истеъмолкунанда» («китоб-хонанда»)-ро
тақозо мекунад. Ҳар як калимаю ибораҳои ба тавсиф воридшаванда бояд ҳадафи
муайяну мантиқи комил дошта ба хусусиятҳои хоси донишандӯзӣ, дараҷаи
маълумот, ҷаҳонбинӣ ва тафаккури хонандагон мувофиқу созгор бошанд.
Равшану саҳеҳ, соддаю мушаххас ифода ёфтани мазмуни асар, бамаврид истифода
шудани калимаву ибораҳои ба завқу фаҳмиши хонанда мувофиқ тавсифро табии
ва боварибахш намуда, таъсирбахшии онро афзун мегардонад. Хубу ҳамаҷониба
донистани мабҳас имкон медиҳад, ки тавсиф ҷолибу таъсирбахш таҳия шуда, ба
таъйини хонандагиву мақсади таъйини китобнома ҷавобгӯй бошад. Ин иқдом
барои баланд шудани арзиши услубии китобнома ва самарабахшии истифодаи
он мусоидат менамояд. Муваффақияти тавсифнигорӣ боз бештар дар он зоҳир
мегардад, ки агар мураттиб аз дастовардҳои илми китобдорӣ, ва соҳае, ки
76
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китобнома ба он ихтисос дорад бохабар бошад, усул ва услуби таҳлили адабиётро
хуб донад ва ба моҳияти ҳодисаю воқеаҳои дар асар тасвиршуда дуруст сарфаҳм
равад.
Аввалин дастурҳои библиографии тавсиявӣ оид ба адабиёти оммавӣ-сиёсӣ 77,
бадеӣ78, кишоварзӣ 79 ва табиатшиносӣ 80 солҳои 40-ум ва ибтидои солҳои 50-ум ба
табъ расиданд, ки ҳадафи асосии онҳо тарғибу ташвиқи адабиёти марбут ба
соҳаҳои номрафта дар байни гурӯҳҳои васеи хонандагон буд.
Аз нимаи дуюми солҳои 50-ум Китобхонаи ба номи Абулқосим Фирдавсӣ дар
баробари омодасозӣ ва нашри дастуруламалҳо оид ба қоидаҳои ташкили кори
китобхонаҳои бачагона дар ҷумҳурӣ дар таҳияи дастурҳои тавсиявӣ барои
роҳбарони хониш низ таваҷҷуҳ зоҳир кард. Бо кӯшиши кормандони Китобхона
теъдоди муайяни дастурҳои тавсиявӣ ба ёрии падару модарон, омӯзгорон,
мураббияҳо ва китобдорон нашр шуданд. Аз ҷумла, ёддошту дастурҳои тавсиявии
«Падару модар оид ба тарбияи кӯдак бояд чиро хонад», «Алоқаи мактаб, оила ва
аҳли ҷамъият», «Дар бораи обрӯю эътибори муаллим», «Дар бораи обрӯю
эътибори падару модарон», «Ба мактаб тайёр кардани кӯдак», «Оила ва мактаб».
Илова бар ин, соли 1975 бо кӯшиши кормандони Китобхона бори нахуст дар
Тоҷикистон барои мактаббачагон дастури умумиадабии тавсиявии «Барои шумо,
бачаҳо» 81 ба таъб расид. Ин нишондиҳанда аз ҷиҳати услуби китобноманигорӣ,
фарогирии мавод ва ороиш ҷавобгӯи талабот буда, 45 номгӯи асарҳои беҳтарини
нависандагони тоҷикро тарғиб менамояд. Таҷрибаи чопи дастури библиографии
«Барои шумо, бачаҳо» талаботи хеле калони хонандагони хурдсоли Тоҷикистонро
маҳз ба ҳамин гуна нашрҳо собит кард. Афсӯс, вале ин ташаббуси хубу муфид
дигар аз ҷониби Китобхона идома дода нашуд. Дастури дигаре, ки аз ҷониби
Китобхонаи ба номи А. Фирдавсӣ таҳия шуд «Рӯйхати тавсиявии адабиёт доир ба
хониши берун аз синфи талабагони синфҳои I-X мактабҳои тоҷикӣ»82 ном дошт ва
он соли 1982 нашр гардид. Дастур 484 номгӯи адабиёти беҳтаринро фаро гирифта
аз 3 қисм: «Адабиёти тоҷик», «Адабиёти рус», «Адабиёти хориҷӣ» таркиб ёфтааст.
Дар дастур адабиёт барои синфҳои 1-8 ба ҳар як синф алоҳида ва барои синфҳои 910 дар як рӯйхат, пешниҳод шудааст.
Таҷрибаи таҳияи дастурҳои библиографии тавсиявӣ дар солҳои 60-70-ум
хеле густариш ёфт ва ба соҳаҳои мухталифи дониш бахшида шуданд. Тибқи
маълумоти нишондиҳандаҳои библиографии «Нашри Китобхонаи ба номи
Абулқосим Фирдавсӣ»83 тӯли солҳои 1940-2011 аз ҷониби кормандони Китобхона
Армияи сурх дар посбонии ватани сотсиалистї: Нишондињандаи мухтасари адабиёт / Тарт.: Р. О.
Тальман, Н. Ражева, С. Икромова; Муњаррири масъул Д. Овчинникова. – Сталинобод, 1941. – 22 с.
78 М. Ю. Лермонтов (1841-1941): Нишондињандаи мухтасари адабиёт / Тарт.: Р. О. Тальман, С.
Икромова; Муњаррирони масъул Д. Овчинникова, С. Иброњимов. – Сталинобод, 1941. – 14 с.
79 Пахтакорони Тољикистон – Ќањрамонони Мењнати Сотсиалистї: Рўйхати мухтасари адабиёт /
Тарт.: Р. О. Тальман, И. И. Рутенштейн, М. Ќосимова. – Сталинобод, 1949. – 40 с.
80 Дар бораи табиат ва ќонунњои он чињоро бояд хонд: Рўйхати тавсиявии адабиёт / Тарт. З. Черных. –
Сталинобод, 1953. – 39 с.
81 Барои шумо, бачањо: Нишондињандаи тавсиявии адабиёт / Тартибдињанда Њ. Исомутдинова;
Муњаррири масъул Р.Шарофов. – Душанбе: Ирфон, 1975. – 76 с.
82 Рўйхати тавсиявии адабиёт доир ба хониши берун аз синфи талабагони синфњои I-X
мактабњои тољикї / Тартибдињанда Р.Рањматуллоева. – Душанбе, 1982. – 46 с.
83 Нашри Китобхонаи давлатии РСС Тољикистон ба номи А. Фирдавсї: Нишондињандаи
библиографї / Тарт.: И. С. Норкаллаев, Р. О. Тальман. – Душанбе, 1973. – 83 с.; Нашри Китобхонаи
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151 дастурҳои библиографии тавсиявӣ таҳия ва чоп шуданд. Аз ҷумла оид ба
тарғиби адабиёти оммавӣ-сиёсӣ – 66 номгӯй, адабиёти илмӣ-табии ва илмӣатеистӣ – 11 номгӯй, адабиёти техникӣ – 7 номгӯй, адабиёти кишоварзӣ – 31
номгӯй, адабиёти бадеӣ – 29 номгӯй ва адабиёт доир ба фарҳанг ва ҳунар – 7
номгӯй.
Солҳои охир аз ҷониби кормандони КМТ дастурҳои нави библиографӣ, ки
аз нигоҳи банду баст ва услуби китобноманигорӣ ҷавобгӯи талаботи замон аст
доир ба масъалаҳои мубрами ҳаёти ҷомеа, санаҳои муҳими таърихӣ ва
ҷашнвораҳо таҳияву интишор шуданд 84.
РОБИТАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
Яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти КМТ ҳамкориҳои байналмилалӣ
мебошад.
Ҳамкориҳои мутақобилаи КМТ бо китобхонаҳо, марказҳои иттилоотӣ ва
созмонҳои байналмилалии китобдории ҷаҳонӣ асосан дар самтҳои мубодилаи
байналмилалии китобҳо, тарғибу ташвиқи ҳамаҷонибаи мероси фарҳангии
тарафҳо, бунёд ва инкишофи низоми электронии пахши иттилоот, созмондиҳӣ ва
истифодаи толорҳои хониши маҷозӣ, ташкил ва баргузории намоишгоҳҳои
китобӣ, таҳия ва интишори китобномаҳо, маҷмӯаҳои илмӣ ва нашрияҳои даврӣ,
иштирок дар озмунҳои лоиҳавӣ ба роҳ монда шудааст. Ҳамзамон, КМТ мутобиқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкориҳои байналмилалии соҳаи
фаъолияти китобдорӣ, библиографӣ, иттилоотонӣ ширкат варзида, оид ба
масъалаҳои марбут ба китобхонаҳо дар ҷаласа ва конференсияҳои байналмилалӣ
иштирок менамояд. КМТ аз соли 2005 узви ҷамъияти ғайритиҷоратии
«Ассамблеяи китобхонаҳои Авруосиё» мебошад ва тибқи нақшаи кории Ҷамъият
дар ҷаласаҳои он иштирок намуда, ҳамасола дар саҳифаҳои «Паёмномаи
Ассамблеяи китобхонаҳои Авруосиё» оид ба ҳаёти китобдории Тоҷикистон
мақолаву гузоришҳои илмиро ба табъ мерасонад.
давлатии РСС Тољикистон ба номи А. Фирдавсї: Нишондињандаи библиографї. Солњои 1973-1982 /
Тарт.: И. С. Норкаллаев, А. И. Мурзинская. – Душанбе, 1982. – 101 с.; Нашрияњои Китобхонаи миллии
Тољикистон ба номи А. Фирдавсї: Нишондињандаи библиографї. Солњои 1983-2003 / Мураттибон: Љ.
Р. Раљабов, Г. С. Саъдиева, И. А. Рытикова; Муњаррири масъул Ш. К. Тошев. – Душанбе: Эљод, 2004.
– 116 с.; Нашрияњои КМЉТ дар солњои 1991-2011 // Китобдор. – 2011. – №1-2 (9). – С.17-24.
84 Иљлосияи сарнавиштсоз: Фењристи адабиёт / Мураттибон: Ш.Комилзода, М.Акобирова; Зери
назари Н.Салимов. – Душанбе: Бухоро, 2012. – 206 с.; Балљувон осоишгоњи байналмилалї: Фењристи
адабиёт / Мураттибон Ш.Комилзода, Б.Ањмадов. – Душанбе: Истеъдод, 2012. – 80 с.; Наврўз:
Китобнома / Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор Ш.Комилзода; Муњаррири масъул Н.Салимов. –
Душанбе, 2012. – 330 с.; Наврўзнома: Фењристи адабиёт / Мураттиб Ш.Комилзода; Муњаррир
Ќ.Бўриев. – Душанбе: Бухоро, 2013. – 174 с.; Об – манбаи њаёт: Фењристи адабиёт / Мураттибон:
Ш.Комилзода, М.Акобирова; Зери назари Н.Салимов. – Душанбе: ЭР-граф, 2013. – 576 с. – Матн ба
забонњои тољикї, русї ва англисї.; Вањдати миллї: Китобнома / Мураттиб Ш.Комилзода; Зери назари
М.Асрорї. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 342 с.
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КМТ бо китобхонаҳои миллӣ ва давлатии Россия, китобхонаҳои миллии
Ҷумҳурии Исломии Эрон, Туркия, Чин, Ҷумҳурии Мисри Араб, Куриё,
Покистон, Институти Гётеи Ҷумҳурии Федеративии Олмон, Китобхонаи
Донишгоҳи забонҳо ва тамаддунҳои ба номи Булаки ш.Порис, Фонди Институти
Карол Седжони Ҷумҳурии Куриё, китобхонаҳои миллии ҷумҳуриҳои Беларус,
Қазоқистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо
расондааст. Мутобиқи ин созишномаҳо ҷонибҳо муваззаф шуданд, ки дар соҳаи
мубодилаи байналмилалии маводи чопӣ ва электронӣ, созмондиҳӣ ва баргузории
чорабиниҳои муҳими соҳавӣ (конфронсу форумҳо, вохӯриву мулоқотҳо, семинартренингҳо, мизҳои мудаввар, намоишогоҳҳои китоб, курсҳои такмили ихтисос),
таҳияю интишори китобномаҳо ва дигар нашрияҳои тахассусӣ, бунёд ва
инкишофи низоми электронии пахши иттилоот, омӯзишу тарғиби таҷрибаи
муфиди китобдорӣ ҳамкорӣ намоянд. Масалан, тибқи созишномаи ҳамкорӣ
байни КМТ ва КМ ҶИЭ 5 нафар кормандони КМТ ба фаъолияти Китобхонаи
миллии Ҷумҳурии Исломии Эрон шинос шуданд. 1 нафар корманди КМТ тӯли 5
моҳ дар Китобхонаи миллии Куриё курси такмили ихтисосро тибқи барномаи
маърифатӣ ва омӯзишии китобдорӣ хатм намуд. Аз соли 2008 ин ҷониб дар асоси
созишномаи ҳамкорӣ байни КМТ ва Китобхонаи давлатии Россия барои
хонандагони КМТ толори хониши маҷозии (виртуалии) Китобхонаи электронии
диссертатсияҳои Китобхонаи давлатии Россия ташкил карда шуд, ки бо истифода
аз ин толор эҳтиёҷмандон метавонанд доир ба ин ё он соҳаи илм маводи заруриро
бо таври ройгон мавриди истифода қарор диҳанд. Мувофиқ ба Ёддошти тафоҳум
байни КМТ ва Китобхонаи Донишгоҳи забонҳо ва тамаддунҳои ба номи Булаки
шаҳри Порис 120 адад матни электронии китобҳои нодир, аз қабили нусхаҳои
хаттии «Таърихи ҷаҳонгушо»-и Алоуддин ибни Атомалик Муҳаммад оли
Ҷувайнӣ (асри XII), «Аз-зиҷ-ул-илхонӣ»-и Хоҷа Насириддини Тӯсӣ (охири асри
XIII ва аввали асри XIV), «Ал-адаб-ул-ваҷиз лил-валадис-с-сағир»-и Ибни
Муқаффаъ (тарҷимаи Насируддин Муҳаммад ибни Муҳаммади Тӯсӣ, с.
887ҳ/1483м), «Ҳифз-ус-сиҳати Носирӣ»-и Мир Муҳаммад Козими Гелонӣ (с.
949ҳ/1542м), «Девон»-и Хоҷа Камолуддин Осафӣ (с. 1012ҳ/1604м) ба фонди
электронии КМТ ворид шуданд ва бештари онҳо бори нахуст ба ҳайси нусхаҳои
нав мавриди омӯзиш, коркард ва феҳристнигорӣ қарор гирифтанд.
Китобхона тавассути мубодилаи байналмилалии китоб бо китобхонаҳои
мухталифи мамолики хориҷ, ҳамкорӣ менамояд. Алъон бо 27 китобхонаи 23
давлати ҷаҳон додугирифт дорад. Аз ҷумла, бо китобхонаҳои бузурги ИМА
(Китобхонаи Конгресс ва Китобхонаи Донишгоҳи Калифорния), Бритониёи
Кабир (Китобхонаи Донишгоҳи Оксфорд), Ҷумҳурии Олмон (Ҷамъияти илмӣ,
Китобхонаи давлатӣ ва Китобхонаи Донишгоҳи Гумболд), Фаронса (Китобхонаи
миллӣ), Полша (Китобхонаи халқӣ), Маҷористон (Китобхонаи миллӣ,
Китобхонаи Академияи илмҳо), Булғористон (Китобхонаи миллӣ), Славакия
(Китобхонаи миллӣ), Эрон (Китобхонаи миллӣ, Китобхонаи илмӣ-техникӣ),
Ҷопон (Китобхонаи миллӣ, Китобхонаи Донишгоҳи Тахо-Хоккайдо), Ветнам
(Китобхонаи миллӣ), Чин (Хонаи илмӣ), Туркия (Китобхонаи миллӣ), Ҳиндустон
(Китобхонаи миллӣ). Ҳамзамон, ҳамкориҳо дар ин самт бо китобхонаҳои
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давлатҳои узви ИДМ: Китобхонаҳои давлатӣ ва миллии Русия, китобхонаҳои
миллии Озарбойҷон, Арманистон, Белорус, Қазоқистон, Қирғизистон ва
Ӯзбакистон ба роҳ монда шудааст. Масалан, дар соли 2014 тавассути мубодилаи
байналмилалии китоб 42 нусха китоб ва 218 нусха маҷалла аз китобхонаҳои
миллии Туркия, Ҳиндустон, Озарбойҷон, Донишгоҳи Ҳокайдои Ҷопон,
Китобхонаи созмони ЮНЕСКО дар Ҷумҳурии Фаронса ворид шуданд ва
ҳамзамон тавассути ин низом аз КМТ 54 нусха китоб ба Китобхонаи давлатии
Россия, китобхонаҳои миллии Арманистон, Беларус, Озарбойҷон ва Ҷoпон
фиристода шуданд.
Мубодилаи байналмилалии китоб барои бунёди фонди кишваршиносӣ ва
мамлакатшиносии Шуъбаи адабиёти хориҷӣ мусоидат намуда, дар омодасозӣ
ва нашри силсилаи нишондиҳандаи библиографии «Тоҷикистон дар адабиёт ба
забонҳои хориҷӣ», ки маводи дар матбуоти хориҷӣ доир ба Тоҷикистон
интишорёфтаро номнавис менамояд, шароит муҳайё сохт. Шуъбаи адабиёти
хориҷӣ аз соли 1956 дар ҷамъоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва омӯзишу тарғиби
адабиёти гуногунсоҳаи ба забонҳои хориҷӣ нашршуда саҳм гирифта, чиҳати
ташкили мубодилаи байналмилалии китоб, густариши равобити китобдорӣ бо
мамлакатҳои хориҷӣ, қоне гардонидани талабу дархости гурӯҳҳои мухталифи
хонандагон ва баргузории чорабиниҳои тахассусӣ хизмати шоистаро ба анҷом
мерасонад. Шуъба дорои фонди комили адабиёти хориҷӣ буда, 87091 нусха китоб
ва матбуоти давриро бо 42 забони халқҳои ҷаҳон дарбар мегирад. Аз ҷумла, 33466
нусха ба забони англисӣ, 17182 нусха – ба забони немисӣ, 6512 нусха – ба забони
фаронсавӣ ва 29931 нусха – бо дигар забонҳо. Дар толори хониши Шӯъба, ки
иборат аз 140 ҷойи нишаст мебошад, нашрҳои пурарзиши илмиву оммавӣ, аз
қабили донишномаҳо, луғату маълумотномаҳо, адабиёти таълимиву бадеӣ ва
мавод доир ба кишваршиносӣ ва мамлакатшиносӣ ҷамъ оварда шудаанд. Дар ин
толор бештар чунин нашрҳо, ба монанди «Донишномаи Британия», «Ҷаҳони
дониш», «Ларусс», «Донишномаи ислом» мавриди истифода қарор мегиранд.
Дар КМТ гӯшаву марказҳо ва толорҳои иттилоотӣ-фарҳангии давлатҳои
хориҷӣ ва созмонҳои байналмилалӣ: Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Ҷумҳурии
Олмон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Ҷумҳурии Халқии Хитой, Шоҳигарии
Арабистони Саъудӣ ва ЮНЕСКО таъсис ёфтанд. Дар толорҳои иттилоотӣфарҳангӣ хонандагон дар радифи истифодаи манбаҳои чопӣ ҳамзамон ба
манобеи электронии китобхонаҳои давлатҳои фавқузикр дастрасӣ доранд. Аз
ҷумла, бо истифода аз сомонаҳои «Library thing.com» ва «e-library.gov»
истифодабарандагони «Гӯшаи фарҳанги Амрико» имкони дастёбии озодонаро ба
манобеи электронии китобхонаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пайдо намуданд.
Масалан, дар соли 2014 ба Гӯшаи фарҳанги Амрико 37161 нафар хонанда, Маркази
иттилоотии Олмон 3427 нафар хонанда, Гӯшаи фарҳанги Чин 3654 нафар
хонанда, Гӯшаи фарҳанги Шоҳигарии Арабистони Саъудӣ 2705 нафар хонанда,
Маркази фарҳанги Эрон 1186 нафар хонанда ва ба Гӯшаи фарҳанги Ҷумҳурии
Куриё 897 нафар ташриф оварданд.
Ҳамкории КМТ бо китобхонаҳои кишварҳои хориҷӣ инчунин дар самти
абонементи байни китобхонаҳо (АБК) ба роҳ монда шудааст.
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АБК – яке аз шаклҳои хадамоти китобдорӣ, ки бо усули истифодаи
тарафайни фонди китобхонаҳо асос ёфта, тибқи қоидаҳои муқарраршуда амалӣ
мегардад.
АБК ҳамчун шакли инкишофёфтаи ҳамкории иҷтимоии китобхонаҳо аз
рӯзҳои аввали мавҷудияташ то имрӯз барои фаъолгардонии ҳамгироӣ ва
рушдёбии ду самти асосии фаъолияти китобдорӣ – ҳифзу нигоҳдории фонд, аз як
ҷониб ва дастраси умум гардонидани он, аз ҷониби дигар, мусоидат кардааст.
Низоми АБК дастёбии озодонаи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиии ватаниву
хориҷиро ба ҳуҷҷатҳои дархостшаванда тавассути истифодаи фондҳои
китобхонаҳои мамлакат таъмин намуда, раванди мубодилаи онро ба танзим
медарорад. Ҳамзамон дар ҳолати дар фонди китобхонаҳои мамлакат вуҷуд
надоштани адабиёти дархостшаванда онро бо истифода аз низоми АБК аз
китобхонаҳои мамолики хориҷ дастрас намуда, пешниҳод менамояд. АБК
истифодаи муваққатии ҳуҷҷатҳоро ба ихтиёри китобхонаҳо, муассисаву
ташкилотҳои иттилоотӣ, истифодабарандагони гурӯҳӣ ва инфиродӣ вогузор
мекунад.
Хизматрасонӣ бо низоми АБК, қабл аз ҳама, омӯзиши пайвастаи
вижагиҳои талабу дархости хонандагон ва мувофиқ будани ин талабу дархост ба
мазмуну мундариҷаи фонди китобхонаҳоро тақозо мекунад. Бахусус дар шароити
камёфт будани бештари адабиёти ниёзи хониш ва ё бо теъдоди кам чоп шудани
маводи зарурии дархостшаванда ниёз ба истифодаи низоми АБК беш аз пеш
меафзояд.
Ворид шудани технологияи ҷадиди иттилоотӣ дар фаъолияти китобхонаҳо
барои ҳалли бештари масоили марбут ба мубодилаи китобҳо ва қонеъ намудани
талабу дархости хонандагони китобхонаҳои гуногун ба адабиёти ниёзи хониш
мусоидат карда, имкон дод, ки новобаста аз макони нигоҳдории манбаъҳои
иттилоотӣ, дастёбӣ ба онҳо озод ва саривақтӣ бошад. Ин ҷо, қабл аз ҳама, рушди
интишори китобҳои электронӣ, ташаккули манобеи электронии марказҳои
иттилоотӣ ва ба фаъолият шурӯъ кардани китобхонаҳои электронӣ шароити
мусоид фароҳам оварданд.
Дар фаъолияти Китобхонаи миллӣ низоми хизматрасонӣ тавассути АБК аз
рӯзҳои аввали таъсисёбии китобхона ҷорӣ гардид ва то имрӯз идома дорад.
«Умуман то соли 1992 таъмини мутахассисон, олимон, устодони донишкадаҳо ва
дигар гурӯҳҳои ниёзмандони нашрҳои мухталиф тавассути абонементи байни
китобхонаҳо дуруст ба роҳ монда шуда буд. Ҳамаи китобхонаҳо ва органҳои
иттилоотӣ новобаста аз мансубияти идорӣ дар системаи ягонаи давлатии АБК
муттаҳид гардида, амал мекарданд ва фаъолияти онҳо тибқи стандарти давлатӣ
танзим мешуд. Ҳар сол тавассути абонементи байни китобхонаҳо дар ҳудуди
Иттиҳоди Шӯравӣ беш аз 5 миллион китоб доду гирифт мешуд. Баъд аз
пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва нобасомониҳои дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
амал омада, фаъолияти хизматрасонии китобдорӣ тавассути низоми АБК суст
шуд» 85. Барои беҳтар намудани вазъи хизматрасонии китобхонаҳо тавассути АБК
85
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ва барқарор намудани ҳамкориҳои тарафайн байни китобхонаҳои кишварҳои
узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) 13 январи соли 1999 дар шаҳри
Саратов аз ҷониби Сарони ҳукуматҳои кишварҳои узви ИДМ «Созишнома оид
ба созмондиҳии маҷмӯи абонементи байникитобхонавии кишварҳои аъзои
ИДМ» 86 ба имзо расид ва ин санад марҳилаи нави ҳамкориҳоро дар ин самт оғоз
намуд. Бо мақсади дар амал татбиқ намудани санади баимзорасида ва ҳамзамон
огоҳ намудани маҳфуздоранда дар бораи аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро
гардидани расмиёти дохилидавлатие, ки ҷиҳати эътибор пайдо кардани
Созишномаи мазкур заруранд, Қарори Ҳукумати Тоҷикистон аз 17 апрели соли
2001, таҳти рақами 181 дар бораи тасдиқи «Созишнома оид ба созмондиҳии
маҷмӯи абонементи байникитобхонавии кишварҳои аъзои ИДМ» қабул гардид ва
тибқи банди 2-и қарори мазкур 87 дар Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба номи Абулқосим Фирдавсӣ Маркази миллии абонементи байникитобхонавии
(ММАБК) ИДМ созмон дода шуд. Ба зимаи Маркази миллии абонементи байни
китобхонаҳо ва расонидани ҳуҷҷатҳои Китобхонаи миллии Тоҷикистон (ММАБК
ва РҲ КМТ) роҳбарии фаъолияти илмӣ, таҳқиқотӣ ва методӣ дар соҳаи АБК ва РҲ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамоҳангсозии фаъолияти китобхонаҳои мамлакат
дар ин самт вогузор карда шуд.
Самтҳои асосии фаъолияти ММАБК ва РҲ КМТ:
- таъмин намудани ҳуқуқи дастёбии озоди шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба манобеи иттилоотӣ ва китобдории ҷаҳонӣ тавассути АБК ва РҲ;
- қонеъ намудани эҳтиёҷоти истифодабарандагони хориҷӣ ба нашрҳои дар
Тоҷикистон интишорёфта;
- ташкил ва баргузории корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва методӣ оид ба
фаъолияти АБК ва РҲ;
- мусоидат ба рушди самарабахши низоми миллии АБК, РҲ ва ҳамкории он
бо китобхонаҳои мамолики хориҷ.
Вазифаҳои асосии ММАБК ва РҲ КМТ:
- иҷрои дархости абонентҳои воқеӣ ва ҳуқуқии ватанию хориҷӣ бо роҳи
диҳиши ҳуҷҷатҳо аз фондҳои КМТ барои истифодаи муваққатӣ;
- пешниҳоди нусхаи мақолаҳои ҷудогона, китобҳо, рӯзномаву маҷаллаҳое,
ки дар фондҳои КМТ маҳфузанд;
- расонидани электронии ҳуҷҷатҳо;
- дастгирии библиографии дархостҳо тавассути АБК ва РҲ;
- иҷрои дархостҳо тавассути АБК барои хонандагони КМТ бо истифода аз
фонди дигар китобхонаҳо;
- диҳиши ҳуҷҷатҳо аз фондҳои КМТ ба хонандагон ва кормандони
китобхона тавассути абоненти инфиродӣ;
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кишварњои аъзои ИДМ: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 17 апрели с.2001, №181 [Манобеи
электронї]. – Низоми дастрасї: www.adlia.tj
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- бе мамоният расонидан ва қабул намудани ҳамаи ҳуҷҷатҳое, ки дар
марказҳои иттилоотӣ ва фондҳои китобхонаҳои кишварҳои узви ИДМ маҳфуз
мебошанд;
- иҷрои фармоишҳои абонент-китобхонаҳои ҷумҳурӣ ва китобхонаҳои
кишварҳои узви ИДМ;
қонеъ
намудани
эҳтиёҷоти
абонентҳои
дастаҷамъӣ
–
истифодабарандагони ватаниву хориҷӣ;
- ҷустуҷӯи маълумотҳо бо истифода аз ҳамаи навъҳои манбаъҳои
иттилоотӣ;
- расонидани ҳуҷҷатҳо дар асл ва ё нусхаи он дар мӯҳлати муайян ба
абонентҳое, ки мақсади донишомӯзӣ, амали навоварӣ ё ин ки таҳқиқотӣ доранд. 88
Роҷеъ ба масоили таърих, давраҳои рушд ва вазъи кунунии низоми
хадамоти китобдорӣ тавассути АБК ва РҲ дар КМТ, ҳамзамон ҳуқуқу уҳдадориҳои
хонандагон чиҳати истифодаи АБК, РҲ ва қоидаҳои истифодабарӣ аз онҳо дар
дастури услубии «Фаъолияти абонементи байни китобхонаҳо дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон» 89 маълумот дода шудааст. Бо дарназардошти вижагиҳои ин шакли
хадамоти китобдорӣ муаллифи дастур М.Эшонқулова кӯшиш намудааст, ки ба
бештари муаммоҳои дар ин самти фаъолияти китобдорӣ вуҷуддошта равшанӣ
андозад. Азбаски раванди иҷрои бештари дархостҳо ва мубодилаи китобҳо бо
китобхонаҳои дигар давлатҳо, бахусус ИДМ ба забони русӣ сурат мегиранд,
муаллиф зарур донистааст, ки матни созишномаҳо, низомнома ва дигар асноди
марбут ба АБК ва РҲ-ро дар қисми замимаҳои дастур ба забони русӣ ворид созад,
то ки истифодабарандагон ва масъулини бахшу шуъбаҳои АБК китобхонаҳо
барои ба танзимдарории ҳуҷҷатҳои дархостшаванда ба хатогиҳо роҳ надиҳанд.
КМТ бо созмонҳои байналмилалӣ чиҳати таҳияи лоиҳаҳо ва соҳиб шудан
ба бурсҳои хурд низ ҳамкорӣ менамояд. Соли 2001 лоиҳаи кормандони КМТ:
«Лаборатория оид ба таъмиру тармими китобҳои китобхонаҳои Тоҷикистон»
ғолиби озмуни Институти «Ҷомеаи кушода» – Бунёди Мадади Тоҷикистон гардид
ва барои иҷрои лоиҳа аз ҷониби ин ташкилот 12040 доллари ИМА ҷудо карда
шуд. Мутобиқ ба мақсад ва вазифаҳои лоиҳа дар назди КМТ лабораторияи
таъмиру тармими китобҳо ба фаъолият шурӯъ кард. Лаборатория бо ҳамаи
таҷҳизоти лозима, аз қабили компютер, сканер, принтер, ксерокс, дастгоҳи
ширешкунӣ ва ғ. ҷиҳозонида шуда, 9 нафар мутахассис ба кори он ҷалб карда
шуд. Дар натиҷа тибқи лоиҳа 10 ҳазор китобу матбуоти 10 китобхонаи
калонтарини пойтахт, аз ҷумла КМТ таъмир карда шуданд.
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КИТОБХОНАИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
ДАР ДАВРОНИ ИСТИҚЛОЛ
Дар даврони истиқлол, дар радифи соҳаҳои дигари ҳаёти ҷомеа, дар соҳаи
китобдорӣ низ дастовардҳои назаррас ба амал омаданд, ки бевосита ба рушди
минбаъдаи соҳа дар Тоҷикистон мусоидат мекунанд. Аз ҷумла, таҳия ва ба тасвиб
расидани силсилаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ доир ба соҳаи китобдорӣ, таъсиси
мағозаҳои китобфурӯшӣ дар маркази шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, баргузории
намоишгоҳҳои байналмилалии китоб, таҷлили ҳамасолаи Рӯзи китоб дар
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мамлакат ва бунёди биноҳои нави китобхонаҳо дар шаҳру навоҳии ҷумҳуриро
метавон аз муҳимтарин дастовардҳои даврони истиқлол арзёбӣ кард.
Соли 1992 маҷмӯи ақоид ва назарияи «Инкишофи фарҳанги Тоҷикистон» ва
«Китобхонаи миллии Тоҷикистон» таҳия карда шуданд, ки туфайли ин ҳуҷҷатҳо,
пас аз як сол бо қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 июли соли
1993, таҳти №328 Китобхона аз мақоми миллӣ бархурдор шуд.
Қабул шудани Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон (с.1994),
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг» (с.1997), «Дар бораи
фаъолияти китобдорӣ» (с.2003) ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар
бораи беҳтар намудани вазъи Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи
Абулқосим Фирдавсӣ» (с.2003) ҳамчун асноди асосии танзимкунандаи фаъолияти
китобдорӣ барои ба талаботу ниёзҳои ҷомеаи муосир мувофиқ намудани самтҳои
афзалиятноки рушди фаъолияти Китобхонаи миллӣ шароити мусоид фароҳам
оварданд. Бо мақсади дар амал татбиқ намудани санадҳои мазкур «Барномаи
рушди Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ
барои солҳои 2006-2015» таҳия ва аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 2юми июни соли 2005 тасдиқ шуд. Ҳадафи асосии Барномаи зикршуда беҳбуд
бахшидан ба ҳамаи самтҳои фаъолияти Китобхонаи миллӣ, бахусус мусоидат
кардан ба автоматисозии равандҳои китобдорию иттилоотӣ, компютеркунонӣ ва
ҷорӣ намудани технологияи нави иттилоотӣ дар фаъолияти китобхона, тайёр
кардани мутахассисони баландихтисоси соҳа ва такмили сатҳи дониши касбии
китобдорон буд.
Татбиқи Барнома имкон дод, ки дар сохтори китобхона шуъбаву бахшҳои нави
хадамотӣ созмон дода шаванд ва вазъи хизматрасонӣ ба хонандагон нисбатан
беҳтар гардад. Аз ҷумла, шӯъбаҳои автоматикунонӣ ва технологияи компютерӣ,
равобити байналмилалӣ ва баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ, фонди
нашрияҳои электронӣ ва рисолаҳои илмӣ, маркази тоҷикшиносӣ, маркази фарҳанги Чин, толори хониши маҷозӣ (виртуалӣ) ба фаъолият шурӯъ карданд.
Толори нави нуқтаи хизматрасонии модулӣ бо 15 ҳазор китобҳои тозанашри
фаннӣ барои донишҷуён созмон дода шуд. Бори нахуст барномаи тахассусии
ҳифз, нигоҳдорӣ ва истифодаи китобҳои электронӣ таҳия гардид. Дар ин робита
бо истифода аз технологияи муосири иттилоотӣ толори нави хониши электронӣ
бо фонди беш аз 120 ҳазор нусха нашрияҳои электронӣ созмон дода шуд. Ин
толор бо технологияи замонавӣ: компютерҳо, сканерҳо, принтерҳо, дастгоҳҳои
нусхабардорӣ ҷиҳозонида шуд ва истифодаи шабакаи байналмилалии Интернет
барои хонандагон бо таври ройгон пешниҳод шуд. Матни электронии беш аз 6000
номгӯй китобҳои нодиру камёб, ки бо теъдоди 1 нусха дар китобхона мафҳуз
буданд, тасвирбардорӣ карда шуда, барои истифодаи хонандагон пешниҳод
гардид. Аз ҷумла, хонандагон имкон пайдо карданд, ки ба матни электронии
китобҳои нодир, аз қабили «Тарихи Табарӣ», «Кимёи саодат»-и Муҳаммад
Ғаззолӣ, «Энсиклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик», «Фарҳанги забони тоҷикӣ»
ва дигар китобҳои нодир шинос шаванд ва ё тавассути дархост матни электронии
онҳоро харидорӣ намоянд. Китобхона дар таҳияи феҳристи электронии саҳм
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гирифта, беш аз 50 ҳазор номгӯӣ китобҳои тозанашрро ба ин васила дастраси
хонандагон гардонид.
Илова бар ин, Китобхона сомонаи худро (www.nlrt.tj) созмон дод, ки тавассути
он дар радифи маълумоти мушаххас оид ба таърих, фаъолияти бахшу шӯъбаҳои
Китобхона, суроға ва реҷаи кории он, боз матни электронии нашрияҳои
Китобхона, аз қабили «Тақвими ҷашн ва санаҳои муҳими Ҷумҳурии Тоҷикистон»,
«Адабиёти нав доир фарҳанг ва ҳунари Ҷумҳурии Тоҷикистон», маҷаллаи
«Китобдор», китобномаҳои «Рӯдакӣ», «Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ (Румӣ)»,
«Зиндагиномаи Имоми Аъзам», «Танзими расму оинҳои миллӣ ва анъанаву
маросимҳои динӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Рӯйхати китобҳои электронии
Китобхонаи миллии ба номи Фирдавсӣ» пешниҳод шуданд. Инчунин, тавассути
сомонаи Китобхона хонандагони ватанӣ ва хориҷӣ имкон пайдо карданд, ки бе
ягон мамоният матни электронии китобҳои «Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров,
«Таджики»-и А.Шишов, «Тоҷикон дар оинаи таърих»-и Эмомалӣ Раҳмон,
«Давлати Сомониён»-и Н.Неъматовро бо забонҳои рӯсӣ, англисӣ ва форсӣ
мавриди истифода қарор диҳанд. Истифодаи ин манбаъ имкон дод, ки дар
радифи хонандагони анъанавӣ, хонандагони маҷозӣ (виртуалӣ) номнавис шаванд
ва фонди электронии Китобхонаи миллиро мавриди истифода қарор диҳанд.
Татбиқи Барнома инчунин барои таҳкими заминаи моддию техникии
китобхона, ташаккулу такмил ва ҳифзу нигоҳдории фондҳои китобхона шароити
мусоидро фароҳам овард. Дар доираи татбиқи нишондодҳои Барнома баҳри
мукаммалгардонии фондҳои
китобхона ҳамасола маблағҳои муайян ҷудо
гардида, адабиёти тозанашр ва дастхатҳои нодир аз шахсони воқеию ҳуқуқӣ
харидорӣ шуданд. Аз ҷумла, дастхатҳои «Қуръон»-и карим, «Фиқҳ»-и Имоми
Аъзам, « Равзат-ул-аҳбоб», «Китоб-ул-мавоиз ва аҳодис»-и Набавӣ, «Девони
имло», «Нодир-ул-меъроҷ», «Сироҷ-ул-қулуб», «Шарҳи вақоеъ», «Китоби масъала
ва тӯҳфат-ул-воизин», «Мулк-ул-ваҳҳоб», «Маслак-ул-мутаққин»-и Суфи Аллоҳёр,
«Юсуф ва Зулайхо»-и Нозими Ҳиравӣ ва дигар китобҳои нодир харидорӣ карда
шудаанд. Инчунин обуна ба нашрияҳои даврии ватанию хориҷӣ, пардохти
хизмати почта ҷиҳати интиқоли китобҳо баҳри таъмини ҷараёни мубодилаи
байналмилалии китоб беҳтар гардид ва имкони таъмири китобҳои фарсудашуда
ва муқовабандии рӯзномаю маҷаллаҳо пайдо шуд. Боми китобхона, лифтҳои
борбардор, ноқилҳои барқии мафҳузгоҳҳо таъмир шуда, шабакаҳои огоҳнамоӣ аз
сӯхтор ва низоми равшанидиҳӣ дар фондҳо ба танзим дароварда шуданд. Барои
беҳбуд бахшидан ба фаъолияти бахшу шуъбаҳои китобхона молу амвол ва
таҷҳизоти лозима, аз қабили мизу курсиҳо, ҷевону рафҳои китобмонӣ, дастгоҳҳои
аксбардорию наворгирӣ ва нақлиёти хизматрасон харидорӣ карда шуданд. Дар
китобхона дастгоҳи мушоҳидавӣ насб карда шуд.
Дар муқоиса ба солҳои пешин вазъи ташрифоварии
хонандагон ба
Китобхонаи миллӣ рӯ ба беҳбудӣ ниҳод. Масалан, агар теъдоди умумии
хонандагон дар Китобхонаи миллӣ соли 2002 – 20100 нафарро ташкил дода
бошад, пас 1 январи соли 2011 ин нишондод ба 35100 нафар расид. Аз ҳисоби
охирон 26063 нафарро (74,2%) донишҷӯёни макотиби олии пойтахт ташкил
доданд. Албатта вазъи ташрифоварии донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳои
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пойтахт ба Китобхонаи миллӣ аз ҳамдигар тафовут доранд. Тибқи маълумоти
бахши бақайдгирӣ то 1 январи соли 2011 аз ҳисоби хонандагони умумии
Китобхонаи миллӣ 22,5% ё 5862 нафарро донишҷӯёни Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон, 16,5% ё 4288 нафарро донишҷӯёни Донишгоҳи техникии Тоҷикистон
ба номи М.Осимӣ, 14,9% ё 3878 нафарро донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии
омӯзгории ба номи С.Айнӣ, 8,6% ё 2262 нафарро донишҷӯёни Донишгоҳи
аграрии Тоҷикистон ташкил доданд. Пас аз ба инобат гирифта шудани шумораи
ба узвият пазируфта шудани донишҷӯён ба Китобхонаи миллӣ аз ҳисоби теъдоди
умумии донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳои пойтахт, афзалиятро дар радифи
донишгоҳу донишкадаҳои номбаршуда, донишҷӯёни Донишкадаи забонҳо,
Донишгоҳи славянии Тоҷикистону Россия, Донишгоҳи давлатии тиббии
Тоҷикистон ва Донишгоҳи технологии Тоҷикистон соҳиб шуданд.
Масоили назария ва таърихи кори китобхонаҳо, библиографияи тоҷик, услуб
ва созмондиҳии кори библиографӣ, тарбияи фарҳанги хониш, тарғиби донишҳои
библиографӣ ва дигар масоили марбут ба илми китобдорӣ дар нашрияҳои
ҷудогона ва маҷмӯаҳои илмии Китобхонаи миллӣ мавриди баҳсу мунозира қарор
гирифтанд, ки ин тамоюл барои шаклгирию рушдёбии илми китобдории тоҷик
шароити мусоид фароҳам овард. Бахусус, мавриди таҳқиқи илмӣ қарор
гирифтани фаъолияти библиографии яке аз чеҳраҳои шинохтаи илму адаби
тоҷик Садриддин Айнӣ 90 дар бобати инкишоф додани назарияи библиографияи
ашхоси мӯътабар таҷрибаи аввалин буда, барои муайяну мушахас намудани
таърих, назария ва амалияи илми библиографишиносии тоҷик мусоидат
менамояд.
Дар маҷмӯаи «Китобхонаи миллии Тоҷикистон» 91 мақолаҳои олимони
риштаи китобдорӣ ва кормандони Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ ба табъ
расиданд. Аз ҷумла, дар мақолаи С. Ғоибназаров «Давраҳои асосии тараққиёти
библиографияи кишваршиносии тоҷик» пайдоиш, зинаҳои инкишоф ва вазъи
кунунии ин намуди библиография, дар мақолаи Р. Шарофзода «Ба сӯи низоми
тозаи китобшиносии тоҷик» таърихи пайдоиши библиографияи тоҷик, зинаҳои
инкишофёбии он ва саҳми идораи рӯзномаву маҷаллаҳо, муассисаҳои
библиографӣ, аз ҷумла Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ дар таҳия ва нашри
дастурҳои мухталифи библиографӣ мавриди омӯзишу таҳлил қарор гирифтаанд.
Мақолаи дигари профессор Р. Шарофзода ба таҳқиқи се ҷанбаи библиографии
Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ бахшида шудааст. Муаллиф ба фаъолияти
библиографии китобхона аз дидгоҳи системи ҷадид нигоҳ карда онро ба се ҷанбаи
зайл тақсим намудааст:
– таъмини китобхона ва хонандагони он мувофиқи талаби онҳо бо иттилооти
библиографӣ;
– созмондиҳии маводи библиографӣ роҷеъ ба риштаҳои умури улум, яъне
қонеъ кардани муассисаҳои мушаххас, аз ҷумла китобхонаҳо бо дастурҳои
библиографӣ;
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– созмондиҳии дастурҳои библиографии дорои аҳамияти умумириштаи
дошта, яъне қонеъгардонии тамоми ҷомеа ва баҳисобгирии тафриқаи хониши
онҳо.
Муаллиф дар қатори муваффақиятҳо номушаххасиҳою номуайянҳоро, ки
бевосита ба шаклгирӣ ва рушдёбии се ҷанбаи библиографии китобхона сабаб
шуданд ошкор сохта, дурнамои инкишофи фаъолияти библиографии
китобхонаро бо назардошти шароити даврони истиқлол нишон додааст.
Оид ба масоили пайдоиши китоб ва китобаткунӣ, муносибати мутақобилаи
китобу хонанда, нақши китобхонаҳо дар оммавигардони маҳсулоти чопию
қаламӣ, вазифаи китобдор дар ҳифз, нигаҳдорӣ ва тарғиби захираи китобхона,
саҳми донишкадаҳои китобдорӣ дар омодасозии мутахассисони ин ришта ва
масоили марбут ба назарияву услуби соҳаҳои китобшиносӣ, китобхонашиносӣ ва
библиографияшиносӣ дар мақолаи А. Раҳимзода «Андешаҳо перомуни китобу
китобхона» арзёбӣ шудаанд. Профессор А.Раҳимзода саҳми Китобхона ба номи
Фирдавсиро дар ташаккули нерӯи илмию эҷодӣ ва фарҳангии ҷумҳурӣ нишон
дода, дар заминаи он созмондиҳии Китобхонаи миллии Тоҷикистонро ҳатмиву
зарур мешуморад. Ба ақидаи муаллиф Китобхонаи миллӣ бояд «марказе бошад,
ки аз рӯи мазмун боигарии маҳсулоти чопӣ ва ғайричопӣ ҳамоҳангу
ифодакунандаи дараҷаи имрӯзаи муваффақиятҳои тафаккури илмӣ, техникӣ ва
фарҳангии миллиро дар бар гирад, инчунин он ба тараққиёти минбаъдаи онҳо
тавассути ба роҳ мондани хизмати баланди ҳуҷҷатию ахборӣ ва фароҳам
овардани базаи васеи ахборӣ мусоидат карда тавонад» 92.
Нақши захираи китобхона дар қонеъгардонии талаботи ҷомеа ба иттилоот,
ташаккули рағбатҳои хонандагон, тарбияи маданияти хониш ва таъсири хонанда
ҳамчун зоти (субъекти) фаъол дар раванди амсиласозӣ, фароҳамоварӣ ва мавриди
истифода қарор додани захираи китобхона дар мақолаи Ҷ.Шерматзода «Маҷмӯаи
китобхона ҳамчун василаи раҳнамуни хониш» баррасӣ шудааст.
Самарабахшии истифодаи захираи китобхона, қабл аз ҳама, аз ташкили хуби
дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ вобастагии калон дорад. Дастгоҳи
маълумотдиҳӣ-библиографӣ ҳамчун васоити ёрирасон дар таъмини пажӯҳиши
маҳсулоти чопию қаламӣ ва тарғиби захираи китобхона саҳми арзанда мегузорад.
Андешаҳо перомуни ин масоил дар мақолаи Р. Кочкионова «Дастгоҳи
маълумотдиҳӣ-библиографӣ дар раванди қонеъгардонии талаботи хонандагон»
арзёбӣ шудаанд. Муаллиф вазифаи бахши маълумотдиҳӣ-библиографии
Китобхонаи ба номи Фирдавсиро дар оммавигардонии захираи китобхона нишон
дода, вазъ ва дурнамоии истифодабарии дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографии
ин бахшро ба риштаи таҳрир даровардааст.
Бахши «Тоҷикистоншиносӣ»-и Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ моҳи июни
соли 1991 дар асоси бахшҳои «Библиографияи миллӣ», «Дастхату китоби нодири
Шарқ», «Адабиёти мусиқиву нотҳо», «Иттилоот оид ба фарҳангу ҳунар» созмон
дода шуд, ки қаблан номи «Библиографияи миллӣ»-ро дошт ва имрӯз низ таҳти
ҳамин унвон фаъолият дорад. Фаъолияти бахш дар ҳифзу тарғиби дастхатҳои
92 Рањимзода, А. Андешањо перомуни китобу китобхона // Китобхонаи миллии Тољикистон:
Љашннома. – Душанбе,1993. – С.38.
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қадима, маводи чопи сангӣ ва танзими дастурҳои библиографии ҷорӣ ва тарҷеъӣ,
нишондиҳандаҳои илмию ёрирасон ва тавсияӣ дар мақолаи Г. Набиева «Бахши
Тоҷикистоншиносӣ: Назаре ба ибтидо ва вазъи кунунии он» баррасӣ шудааст.
Тавсияҳои муаллиф нисбати беҳтарсозии дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографии
бахш ва зарурияти созмондиҳии феҳристи ҷомеъ, ки барои ташкили захираи
ягонаи маводи чопию қаламии миллӣ шароити мусоид фароҳам меоварад, лоиқи
дастгирист.
Масоили ҳамкории байналмилалии Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ бо
китобхонаҳои мамолики хориҷ дар самти додугирифти китобҳо, қонеъ намудани
эҳтиёҷи хонандагони ватаниву хориҷӣ бо адабиёти мавриди ниёз, баргузории
чорабиниҳои муҳими илмиву маърифатӣ дар мақолаи З. Маъзарова «...» мавриди
арзёбӣ қарор гирифтааст.
Масоили вазъи истифодаи нашрҳои ҳунари тасвирӣ дар Китобхонаи ба номи
Фирдавсӣ ва саҳми китобхона дар китобноманигории адабиёти риштаи
пахтакорӣ дар мақолаҳои С. Муҳиддинов ва Қ. Бӯриев баррасӣ шудаанд.
Бо тақозои айёми соҳибистиқлолӣ масъулини бахшҳои алоҳида ба таҳқиқу
тадқиқи масоили мубрами соҳа таваҷҷӯҳи амиқ зоҳир намуданд. Бори нахуст
ақоиди асосии «Китобхонаи миллии Тоҷикистон» 93 таҳияву интишор шуд, ки дар
он маъмуриятҳои асосӣ, мақсад, вазифа, сохтор, фаъолияти илмию методии
китобхона ва мақоми он дар раванди иттилоърасонӣ ба ҷомеа, ҳамкорию
ҳамгироии китобхона ба хонандагон ва ташкилоту муассисаҳо мавриди арзёбӣ
қарор гирифтаанд.
Доир ба масоили тарғибу дастраси умум гардонидани дастовардҳои истиқлоли
миллӣ ва арзии Тоҷикистон, осори баландғояи адибони классику муосири тоҷик,
давлатдории Сомониён, хусусиятҳои хоси давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ,
роҳу воситаҳои мубориза алайҳи нашъамандӣ, соли байналмилалии оби тоза,
соли бузургдошти тамаддуни Ориёӣ ва дигар мавзӯъҳо дастурҳои мухталифи
методиву библиографӣ таҳияву нашр шудаанд. Аз ҷумла, дастурҳои «Авесто» –
китоби муқаддаси зардуштиён», «Давлати бузурги Сомониён», «Тоҷикистон –
соҳибистиқлол», «Истиқлолият – дастоварди бузурги миллат», «Истиқлолият
ҷавҳари асосии зиндагии миллат аст» «Иқтисоди бозаргонӣ», «Нашъамандӣ –
душмани ҷомеаи солим», «Об – манбаи ҳаёт», «Кӯлоби бостон», «Соли 2006 – соли
бузургдошти тамаддуни Ориёӣ», «Сулҳу ваҳдат – бахти миллат», «Соли 2008 –
соли бузургдошти забони тоҷикӣ», «Бузургони адабиёти классикии тоҷику форс»
«Адибони Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Танзими расму оинҳои миллӣ ва анъанаву
маросимҳои динӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Зиндагиномаи Имоми Аъзам» ва
ғайраҳо ба табъ расиданд.
Бахшида ба зиндагинома, фаъолияти сиёсиву роҳбарӣ ва илмиву эҷодии
қаҳрамонони Тоҷикистон Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Бобоҷон Ғафуров,
Эмомалӣ Раҳмон, Шириншоҳ Шотемур ва Нусратулло Махсум дастурҳои
методиву библиографӣ чоп шуда, мавриди истифода қарор гирифтанд.
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Роҷеъ ба тарғиби осори классикони адабиёти тоҷику форс: Абуабдуллоҳи
Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Носири Хусрав, Умари Хайём,
Саъдии Шерозӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ,
Ҳофизи Шерозӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Бадриддин Ҳилолӣ, Сайидо Насафӣ,
Абдураҳмон Мушфиқӣ адибони муосири тоҷик: Абдусалом Деҳотӣ,
Муҳаммадҷон Раҳимӣ, Ҳаким Карим, Пайрав Сулаймонӣ, Пӯлод Толис, Файзулло
Ансорӣ, Мирсаид Миршакар, Фотеҳ Ниёзӣ, Сотим Улуғзода, Ҷалол Икромӣ,
Раҳим Ҷалил, Ғани Абдулло, Муҳиддин Аминзода, Боқӣ Раҳимзода, Фазлиддин
Муҳаммадиев, Бурҳон Фаррух, Муҳиддин Фарҳад, Абдумалик Баҳорӣ, Юсуф
Акобиров, Меҳмон Бахтӣ, Тилло Пӯлодӣ, Лоиқ Шералӣ, Мастон Шералӣ, Ибод
Файзулло, Мӯъмин Қаноат, Гулназар Келдӣ, Алӣ Бобоҷон, Ҳабибулло Назаров,
Саттор Турсун, Муҳиддин Хоҷаев, Наимҷон Назирӣ, Ашур Сафар, Аскар Ҳаким,
Абдулҳамид Самадов, Ӯрун Кӯҳзод, Нурмуҳаммад Ниёзӣ ва дигар адибон
дастурҳои методиву библиографӣ ва китобномаҳои шарҳиҳолӣ таҳияву нашр
шуданд.
Китобхона доир ба фаъолияти илмию эҷодии олимону адибони ҷумҳурӣ
силсилаи китобномаҳои шарҳиҳолиро низ таҳия намуд, ки барои омӯзиш ва
баррасии
афкори
забоншиносӣ,
адабиётшиносӣ,
фарҳангшиносӣ
ва
китобшиносии тоҷик муфид мебошанд. Аз ҷумла, роҷеъ ба зиндагинома,
фаъолияти илмиву эҷодӣ ва ҳунарии яке аз асосгузорони санъати хореографии
тоҷик Ғаффор Валаматзода, адибони шинохта Гулназар Келдӣ, Ҷамолиддин
Тошматов, файласуф Кароматулло Олимов, табиб Муллозуҳур Тоҳирӣ,
санъатшинос Низом Нурҷонов, фарҳангшиносон Бобохон Маҳмадов, Раҷабмад
Амиров, забоншиносон Ҳилол Каримов, Фарҳод Зикриёев, адабиётшиносон
Хуршеда Отахонова, Соҳиб Табаров, Худойназар Асозода, Шоҳзамон Раҳмонов,
китобшиносон Раҳимҷони Шарофзода, Ислом Ҷӯраев, Абдуллоҷон Юнусов,
Соҳибназар Ғоибназаров, Ҷелмат Шерматзода ва диг. китобномаҳои шарҳиҳолӣ
таҳияю нашр шуданд. Китобномаҳои мазкур аз чиҳати банду баст, интихобу
хостагирӣ, тасвиру тавсиф ва таснифу радабандии мавод ба талаботи стандарҳои
маъмул ҷавобгӯ мебошанд.
Китобхона дар даврони соҳибистиқлолӣ соҳиби нашрияҳои даврии тахассусӣ
шуд. Аз ҷумла, рӯзномаҳои «Китоб» (солҳои 1999-2001, ҳамагӣ чаҳор шумора),
«Хирад»-ро (соли 2007, ҳамагӣ ду шумора) ва «Дунёи китоб»-ро (солҳои 2012-2014,
ҳамагӣ даҳ шумора) ба табъ расонид. Маҷаллаи фарҳангӣ-маърифатии «Китобдор»-ро аз соли 2006 то имрӯз нашр менамояд.
Китобхона дар намоишгоҳҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалии китоб пайваста
ширкат варзида, маҳсулоти чопии хешро муаррифӣ менамояд. Аз ҷумла, дар
аввалин Намоишгоҳи байналмилалии китоби Душанбе (25-27 майи соли 2011) дар
радифи дигар муассисаву ширкатҳои интишоротӣ барои муаррифии маҳсулоти
чопии Китобхонаи миллӣ гӯшаи алоҳида ҷудо гардид. Яке аз бахшҳои асосии
гӯшаи мазкурро беш аз 50 номгӯи дастурҳои тозанашри Китобхона ташкил
доданд. Барои гиромидошти арзишҳои волои миллӣ, бузургдошти мероси
пурғановати ниёгон дар Намоишгоҳ дастхатҳои нодири Китобхона, аз қабили
«Қуръони маҷид», «Шоҳнома»-и Абулқосим Фирдавсӣ, «Юсуф ва Зулайхо»-и
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Абдураҳмони Ҷомӣ, «Дувалронӣ ва Хизрхон»-и Амир Хусрави Деҳлавӣ,
«Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ, «Ашколи хутути исломия»-и Ҳоҷӣ Амир Ҳусайни
Балҷувонӣ, «Далоил - ул - хайрот», ки мутааллиқи асрҳои XIV-XIX мебошанд, ба
марази тамошо гузошта шуданд. Муаррифии чунин нусхаҳои беназири хаттӣ ба
тамошобинон имкон дод, ки ба вижагиҳои китобат шудани дастхатҳои нодир,
истифодаи навъи хат, қоғаз, санъати хаттотӣ, ороишӣ ва дигар хусусиятҳои то
замони мо расидани онҳо ошноӣ пайдо намоянд.
Дар доираи тадбирҳое ки дар Китобхонаи миллӣ сурат мегиранд, нақши
конфронсҳои илмию амалӣ шоёни таваҷҷуҳ мебошад. Конфронсҳои доиркардаи
Китобхона таҳти унвонҳои «Китобхонаи миллӣ ҳамчун омили ташаккул ва рушди
маънавиёти давлати мустақил» (с. 1993), «Китобхонаҳои Тоҷикистон дар арафаи
асри XXI» (с. 2000), «Фароҳамоварии хазинаи китобхонаҳои Тоҷикистон бо
адабиёти миллӣ» (с. 2001), «Абонементи байни китобхонаҳо ҳамчун шакли нави
хадамоти китобдорӣ дар даврони истиқлол» (с. 2002), «Китобхонаҳо дар давраи
ҷаҳонишавии фазои иттилоотӣ» (с. 2004), «Китобхонаҳои Тоҷикистон дар роҳи
бунёди ҷомеаи иттилоотӣ» (с. 2005), «Нақши китобхонаҳо дар тарғиби Ваҳдати
миллӣ», «Вазъи кунунии фаъолияти китобхонаҳои Тоҷикистон ва роҳҳои
инкишофи минбаъдаи онҳо» (с. 2007), «Китобхонаҳо дар даврони
соҳибистиқлолии Тоҷикистон», «Бобоҷон Ғафуров ва масоили китобноманигории
сарчашмаҳои таърихӣ», «Омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи муфиди китобдории
ҷаҳонӣ» (с.2008), «Аҳамияти асарҳои Эмомалӣ Раҳмон дар шинохти воқеии осор
ва афкори Имоми Аъзам», «Шириншоҳ Шоҳтемур – Қаҳрамони Тоҷикистон»,
«Нақши китоб дар таҳкими истиқлолияти миллӣ-фарҳангӣ», «Нақши
истиқлолият дар раванди худшиносии миллӣ» (с.2009), «Татбиқи технологияи
нави коммуникатсионӣ дар фаъолияти китобхонаҳо», «Аҳамияти мероси
Мавлоно Ҷалоллидини Балхӣ дар тарбияи худшиносии миллӣ», «Истиқлолият ва
рушди фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон» (с.2010), Китоб – шиносномаи
миллат», «Ҷойгоҳи Мирзо Турсунзода дар сарнавишти фарҳангу адаби тоҷик»,
«Наврӯз – пайвандгари халқҳо ва фарҳангҳо» (с.2011), «Китобхонаи миллӣ –
маркази бузурги илму фарҳанг», «Рисолати фарҳанг ва китоб дар Паёми
Президенти Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ», «Сабақҳои таърихии Иҷлосияи XVI
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Китоб ва китобшиносӣ дар замони
муосир», «Сиёсати ҷаҳонишавӣ ва масоили ҳифзи музаффариятҳои
истиқлолияти Тоҷикистон», «Шаклҳои нави хизматрасони китобдорӣ тавассути
абонементи байни китобхонаҳо дар Тоҷикистон» (с.2012), «Паёми ваҳдат ва
созандагӣ», «Ваҳдати миллӣ-омили амният ва суботи Тоҷикистон», «Истиқлолият
ва арзишҳои миллӣ», «Китобноманигорӣ ва таҷдиди он дар шароити ҷомеаи
иттилоотӣ» (с.2013), «Нақши китобхонаҳо дар таҳкими маърифати ҳуқуқии
ҷавонон», «Рӯдакӣ ва суннатгароӣ дар адабиёти тоҷику форс» (с.2014) ва ғ. барои
муайяну мушаххас намудани самтҳои асосии фаъолияти китобхонаҳо ва
мутобиқгардонии фаъолияти онҳо ба талаботи замон ва ҷомеа, вобаста ба
ниёзҳои хонандагон ташаккул додани тарзу усули наву самарабахши хадамоти
китобдорӣ ва дар маҷмӯъ фароҳамоварии фазои иттилоотии мамлакат мусоидат
намуданд.
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Бо дарназардошти тақозои айёми нав ва баҳри дар амал татбиқ намудани
«Барномаи рушди Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи
Абулқосим Фирдавсӣ барои солҳои 2006-2015» Китобхона ба масъалаи тарбияи
кадрҳо низ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуд. Бори нахуст барномаи таълимии курси
такмили ихтисос барои кормандони Китобхонаи миллӣ таҳти унвони «Асосҳои
дониши китобдорӣ-иттилоотӣ» ба табъ расид. Барномаҳои таълимии соҳаи
китобдорӣ: «Муқаддимаи ихтисос», «Асосҳои кори илмӣ-таҳқиқотӣ»,
«Аснодшиносӣ», «Библиографишиносӣ», «Феҳристҳои китобхона», «Педагогикаи
китобдорӣ», «Фаъолияти библиографӣ дар китобхонаҳо» таҳия ва нашр шуданд.
Дар ин самт дар Китобхонаи миллӣ ва Факултаи такмили ихтисоси кормандони
фарҳанг, матбуот ва табъу нашри назди Донишкадаи давлатии санъати
Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода курсҳои такмили ихтисос аз рӯи равияҳои
«Намунаҳои нусхаҳои хаттии Шарқ», «Асосҳои дониши китобдорӣ-иттилоотӣ»,
«Асосҳои дониши компютерӣ», «Забони англисӣ», созмон дода шуд, ки 83 нафар
кормандони Китобхона ин курсҳоро хатм намуда, соҳиби гувоҳномаҳо шуданд.
БИНОИ НАВИ КИТОБХОНАИ МИЛЛӢ
ВА ТАШКИЛИ НИЗОМИ КОР ДАР ОН
Воқеан дар паҳлуи маҷмааи Исмоили Сомонӣ, дар рӯ ба рӯи ҳайкали
асосгузори адабиёти классикии тоҷику форс Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ қомат
афрохтани бинои муҳташами нуҳошёнаи Китобхонаи миллӣ нодиртарин туҳфа
ба наслҳои имрӯзаву ояндаи миллати соҳибистиқлоли тоҷик маҳсуб ёфта, далели
равшани тамаддунофарӣ ва фарҳангсолории Сарвари давлат ва Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллии Тоҷикистон» (МД КМТ) бо
Фармони Президенти мамлакат аз 27 июли соли 2011, № 1093 таъсис ёфта,
муассиси он Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
4 сентябри соли 2007 Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон хишти аввали
сохтмони бинои нави Китобхонаи миллиро гузошт ва ҳамон рӯзро «Рӯзи Китоб»
эълон намуд.
Таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи тарҳи бинои нави Китобхонаи миллӣ дар асоси
озмуни байналмилалӣ амалӣ шуд. Дар озмун меъморони ватанию хориҷӣ
ширкат варзиданд ва ғолиби озмуни байналмилалии лоиҳаи «Китобхонаи
миллӣ» меъмори маъруфи тоҷик, директори ҶСНК «Гипропром» Сироҷиддин
Зуҳуритдинов гардид. Барои таҳияи лоиҳа муаллиф сохти китобхонаҳои қадима
ва ҳозираи мамолики Шарқу Ғарб ва сарчашмаҳои таърихиро мавриди омӯзиш
ва таҳлил қарор додааст. «Қабл аз он ки асарро эҷод намоям,- чунин менигорад
муаллифи лоиҳаи «Китобхонаи миллӣ» С.Зуҳуритдинов, - бо тартибу усул ва сохту
таъсирбахшии китобхонаҳои замонавии кишварҳои Шарқу Ғарб шинос шудам... Ғояи
асосии китобхонаи мазкур нишон додани симои ба худ хоси қасри илм ва эҷодиёт,
маркази маърифат, инкишоф ва зиёд намудани иқтидори қобилияти фикрӣ бо роҳи
тайёр кардани сохти бисёрфунксионалӣ ва воситаҳои ҳозиразамони дар сатҳи
технологияи пешқадами ахборотӣ фаъолияткунанда мебошад. Истифодабарандагони
чунин технологияҳои ҳозиризамон хонандагон, ҳамчунин олимони ҷавон ва одамони
баландмаърифат, иштиёқмандони на фақат огоҳ гардидани масъалаҳои ҷаҳонии илмӣ
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ва фарҳангӣ, инчунин аз худ намудану истифода бурдани дастовардҳои тафаккури
зеҳнии тоҷикон, умуман зиёиёну такмилдиҳандагони дониш мегарданд». 94 Тибқи
лоиҳаи таҳияшуда бинои нави Китобхона барои нигоҳдории 10 миллион нусха
китоб пешбинӣ шудааст. Ҳангоми тарҳрезии лоиҳаи сохтмон меъёрҳои
байналмилалии ҳифзу нигоҳдории фонди китобҳо ба инобат гирифта шудаанд.
Ба ҳайси фармоишгари бинои нави Китобхонаи миллӣ Дирексияи
сохтмони иншоотҳои ҳукуматии Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон фаъолият намуд. Мувофиқ ба лоиҳа назорати муаллифии сохтмон ва
корҳои конструксионӣ, муҳандисӣ ва геологӣ ба зимаи Ҷамъияти саҳомии
кушодаи (ҶСК) «Пажӯҳишгоҳи илмӣ ва лоиҳакашию ҷустуҷӯии «САНИиОСП»
вогузор карда шуд. Корҳои муҳандисию технологиро кормандони Пажӯҳишгоҳи
илмӣ-таҳқиқотии саноати сабуки ҶСК «Синьцзян»-и Ҷумҳурии Халқии Хитой
иҷро карданд. Пудратчии асосии сохтмони бино Ширкати сеюми сохтмону
васлкунии «СУАР»-и Ҷумҳурии Халқии Хитой буд.
Бинои нави Китобхонаи миллӣ 167 метр дарозӣ ва 52 метр баландӣ дошта, аз
чор қисм иборат аст. Қисми «а» - аз 9 ошёна бо таҳхона, қисми «б» ва «в» аз 6
ошёна бо таҳхона, қисми «г» аз 4 ошёна иборат аст. Масоҳати умумии китобхона
44 ҳазору 78 метри мураббаъ мебошад. Қисмати байни бино ду саҳифаи бозшудаи
китобро акс менамояд. Бино бо воситаҳои замонавии муҳандисии ҳамлу нақл,
таъмини обу барқ, таҷҳизоти гармидиҳиву сарднамоӣ, ҳаворасонию шамолдиҳӣ,
хабардиҳию сӯхторхомушкунӣ, рӯшноидиҳии дохиливу берунӣ, мушоҳидавӣ,
эскалатор ва лифтҳо муҷаҳҳаз гардонида шудааст.
Китобхона дорои 25 толори хониш барои 1500 ҷойи нишаст, 28 маҳфузгоҳ
барои нигоҳдории 10 млн. китоб ва дигар навъҳои асноди иттилоотӣ, 9 маҷлисгоҳ
ва толори баргузории конфронсу симпозиумҳо барои 1200 ҷойи нишаст, 2 толори
намоишгоҳи китобҳо, 1 толори театрӣ барои 100 ҷойи нишаст, 40 бахшу шуъба ва
марказҳо мебошад. Китобхона 518 воҳиди корӣ дорад. Илова бар ин, бо
дарназардошти вижагиҳои майлу рағбати хониши гурӯҳҳои гуногуни хонандагон
дар Китобхона толорҳои нави хониши адабиёти техникӣ ва илмҳои дақиқ, тиббӣ
ва табиатшиносӣ, нусхаҳои хаттӣ ва китобҳои нодир, рисолаҳои илмӣ,
адабиётшиносӣ ва забоншиносӣ, адабиёти депозитарӣ, адабиёт доир ба фарҳангу
ҳунар, толор барои кӯдакону наврасон, толор барои ашхоси дорои имкониятҳои
маҳдуд, толори истифодаи маводи мусаббат ва толори хониши манобеи
электронӣ ба истифода дода шудаанд. Дар Китобхона барои хонандагон 275 ва
барои кормандони китобхона 312 ҷойгоҳи худкори корӣ муҳайё карда шуд. Аз
нигоҳи масоҳат, ғунҷоиши фонди китобӣ, фарогирии хадамоти китобдорӣиттилоотӣ ва фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ бинои нави Китобхонаи миллии
Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ ягона аст.
Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар маркази маҷмааи биноҳои тозабунёди
ҳукуматӣ, дар паҳлӯи ҳайкали Исмоили Сомонӣ, Қасри миллат, Нишон ва
Парчами миллӣ, Вазорати корҳои хориҷӣ, Осорхонаи миллӣ ва Боғи фарҳанги
устод Рӯдакӣ ҷойгир шудааст.
94 Зуњуритдинов, С. Маркази бузурги илму фарњанг / Мусоњибон Б.Каримзода, А.Њакимов // Садои
мардум. – 2011. – 12 март.
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Саҳни бинои Китобхонаро 22 нимпайкараи фарзандони бузурги миллат:
Ибни Муқаффаъ (Рӯзбеҳ), Муҳаммад ибни Ҷарири Табарӣ, Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ,
Абулқосими Фирдавсӣ, Абурайҳони Берунӣ, Абуалӣ ибни Сино, Робиаи Балхӣ,
Носири Хусрав, Умари Хайём, Саъдии Шерозӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ,
Абубакри Розӣ, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Камоли Хуҷандӣ, Ҳофизи Шерозӣ,
Абдурраҳмони Ҷомӣ, Сайидои Насафӣ, Мирзо Абдулқодири Бедил, Аҳмади
Дониш, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва Мирзо Турсунзода, ки дар масири
таърих парчами озодиву истиқлол, донишу маърифат ва адабиёту фарҳангро
баланд афрохтаанд, шукӯҳу шаҳомати хоса бахшидаанд.
Маросими ифтитоҳи бинои нави Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар
арафаи ҷашни байналмилалии Наврӯз, 20 марти соли 2012 бо иштироки
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид.
Мувофиқи стратегияи рушди МД КМТ самтҳои афзалиятноки фаъолияти
он иборатанд аз:
- созмон додани фазои ягонаи иттилоотӣ дар мамлакат;
- қонеъ гардонидани талаботи иттилоотии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии
ватанию хориҷӣ;
- фароҳам овардани маҷмӯаҳои умумии фондҳои ҳуҷҷатӣ, нигоҳдорӣ,
коркарди илмӣ ва таъмини ҳифзи воқеии онҳо;
- ба истифодабарандагон пешниҳод намудани маҷмӯаи нисбатан пурраи
ҳуҷҷатҳои ватанӣ ва хориҷии аҳамияти илмӣ дошта ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки ба
забони тоҷикӣ дар ҳудуди Тоҷикистон табъу нашр мегарданд ва нашрияҳое, ки
новобаста ба ҷои чопашон доир ба Тоҷикистон мебошанд, дар ҳамаи навъи
воситаҳои интишорӣ: анъанавӣ (нашрияҳои чопӣ), электронӣ (дар компютер,
компакт дискҳо), савтӣ (китобҳои гӯё, овоздор), маҷозӣ (дастёбӣ ба манобеи
Интернет);
- коркарди илмӣ ва дастрасӣ ба фондҳои китобхона тавассути низоми
феҳристҳои анъанавӣ ва электронии муосир, фароҳам овардани китобхонаҳои
электронӣ, манбаъҳои иттилоотӣ ва хазинаҳои маълумот, ташкили дастрасии
озод ба онҳо, инчунин ба дигар захираҳои иттилоотии ватанӣ ва хориҷӣ, ширкат
дар табодули иттилоотӣ;
- иштирок дар таҳия ва татбиқи барномаҳои давлатии рушди фаъолияти
китобдорӣ;
- ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар соҳаи китобдорӣ бо ҷамъиятҳои тоҷикон, ки
берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд;
- ширкат дар ҳамкориҳои байналмилалии соҳаи китобдорӣ.
Ҳамзамон МД КМТ оид ба ташкил намудани феҳристи ягонаи электронии
китобхонаҳои ҷумҳурӣ ҳамкории дастҷамъонаро бо дигар китобхонаҳо ба роҳ
монда, низоми марказии илмию ёрирасонии библиографӣ ва фонди эҳтиётии
ҳуҷҷатҳои дар ҳомили электронӣ сабтшавандаро созмон медиҳад.
Дар сохтори Китобхонаи нав илова ба бахшу шуъбаҳои амалкунанда,
шуъбаву марказҳои нав, аз қабили «Медиатекаи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон», «Шуъбаи маркетинг ва менеҷменти фаъолияти китобдорӣ»,
«Шуъбаи адабиёти техникӣ ва илмҳои дақиқ», «Шуъбаи нигоҳдории рисолаҳои
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илмӣ», «Шуъбаи феҳристнигорӣ ва истифодабарии онҳо», «Шуъбаи равобити
байналмилалӣ», «Шуъбаи тарғиб ва баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ»,
«Шӯъбаи таъмир ва тармими ҳуҷҷатҳо», «Шуъбаи таҳрир ва интишорот»,
«Шуъбаи хизматрасонӣ ба маъюбон», «Шуъбаи котибот», «Шуъбаи
истифодабарии техникӣ ва хизматрасонии коммуналӣ», «Шуъбаи истифодабарӣ
ва хизматрасонии электротехникӣ», «Бахши умумӣ ва коргузорӣ», «Бахши
иқтисод ва банақшагирӣ» ва 4 марказҳои соҳавии «Тоҷикшиносӣ», «Конуни
забони тоҷикӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ», «Иттилооти ҳуқуқӣ» ва «Такмили
ихтисос» таъсис ёфтанд. Таъсисёбӣ ва ба фаъолият шурӯъ кардани бахшу шуъба,
марказҳо ва толорҳои нави хониш имконоти бештареро барои татбиқи вазифаҳои
афзалиятноки китобхона дар самтҳои бунёди фондҳои электронӣ, инкишофи
низоми электронии пахши иттилоот, таҳияи навъҳои мухталифи феҳристу
картотекаҳои электронӣ фароҳам оварда, дастёбии озодонаи хонандагони
муқимӣ ва маҷозиро ба фондҳои чопӣ ва электронии китобхона таъмин намуд.
Истифодаи технологияи нави иттилоотӣ дар таҷрибаи Китобхонаи миллӣ
баҳри вусъатбахшии барномаҳои нави хизматрасонии китобдорӣ мусоидат
намуда, барои истифодабарандагон шароитҳои зарурӣ муҳайё сохт.
Дар Китобхона низоми нави худкори раванди китобдорӣ-иттилоотӣ дар
асоси яке аз барномаҳои дар соҳаи китобдории ҷаҳонӣ санҷидашуда «ALEPH»
(Алеф) ба роҳ монда шуд. Барномаи мазкур аз ду қисм иборат аст. Қисми якуми
барнома барои китобдорон таъйин шуда, фарогири 5 амалиёт (модул):
такмилдиҳӣ, феҳристнигорӣ, хизматрасонии муқимӣ, хизматрасонӣ тавассути
АБК, назоратӣ-маъмурӣ мебошад ва дар таваққуфгоҳи худкори кории
китобдорон пайваст карда шудааст. Қисми дуюми Барнома «ОРАК» (опак) ном
дошта, барои хонандагон пешбинӣ шудааст ва бо истифода аз он хонандагон
метавонанд тавассути феҳристи электронӣ китоби лозимаро ҷустуҷӯ карда, онро
барои мутолиа дархост намоянд. Барои ба низоми нави худкори раванди
китобдорӣ-иттилоотӣ мувофиқу созгор намудани ҳаракати системи «китобхонанда-хониш» бори нахуст фонди КМТ тавассути рамзбандии вижайӣ
(штрихкод) рақамгузорӣ карда шуд.
Китобхона дорои шабакаи дохилии компютерӣ (локалӣ) мебошад. Толорҳои
махсусгардонидашудаи дастёбӣ ба манобеи электронӣ ва матнҳои пурраи
захираи бойгонии рисолаҳо, маҷаллаҳо ва адабиёти таълимӣ ба фаъолият шурӯъ
карданд. Низоми электронии расонидани ҳуҷҷатҳо роҳандозӣ шуд.
Толори хониши электронӣ (ТХЭ) имкони дастёбии истифодабарандагонро
ба ҳуҷҷатҳои электронӣ, ки фарогири маводи иттилоотӣ, маълумотӣ, таълимӣмаърифатӣ ва илмӣ мебошанд, таъмин менамояд. Қисми асосии коллексияҳои
фонди толори манобеи электрониро CD DVD ва дигар ҳомилҳои электронӣ
ташкил медиҳанд. Дар маҷмӯи хизматрасонии толор пешниҳоди дастёбии бемузд
ба манобеи Интернет ва матнҳои пурраи захираи калонтарин Марказҳои
иттилоотии ҷаҳон ҷойи афзалиятнокро ишғол менамояд. Толори хониши
электронӣ барои истифодабарандагон бо 175 ҷойи нишаст, ки худкор мебошад,
таҷҳизонида шудааст. Тавассути ҷойҳои худкор истифодабарандагон имкони
дастёбии ройгонро ба манбаҳои зерин доранд:
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- феҳрист ва картотекаҳои электронии КМТ;
- манобеи электронии КМТ;
- китобхонаи электронии Китобхонаи илмии маҷозии Тоҷикистон;
- бонки марказонидашудаи иттилооти ҳуқуқии «Адлия» (adlia.tj ).
Ҳамзамон дастёбии истифодабарандагон ба беш аз 70 пойгоҳи захираҳои
электронӣ, ки дастрасиро ба маҷмӯи додапойгоҳҳои библиографӣ ва матнвораҳо
доир ба соҳаҳои мухталифи дониш таъмин менамоянд, пешниҳод шудааст.
Дар Китобхона дастёбии хонандагон дар радифи манобеи электронии
дохилӣ ва ҷумҳуриявӣ, инчунин ба манобеи Китобхонаи электронии
диссертатсияҳои Китобхонаи давлатии Русия, таъмин карда шудааст.
Шӯъбаи автоматикунонии раванди китобдорӣ-иттилоотӣ (ШАРКИ)
фаъолияти хешро бо мақсади созмондиҳӣ, идора ва истифодабарии фондҳои
электронӣ ва татбиқи технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар китобхона ба
роҳ мондааст. Самтҳои асосии фаъолияти ШАРКИ татбиқи лоиҳаи «Фонди
давлатии китобҳои электронии «Китобхонаи электронии миллии Тоҷикистон»;
таъмини дастёбии истифодабарандагон ба шабакаи Интернет ва манобеи
электронии дурдаст; бунёд ва мудирияти сомонаҳои иттилоотии худӣ (локалӣ)
мебошад. Таҷрибаи нахустини ШАРКИ дар самти рақамигардонии ҳуҷҷатҳои
чопӣ ва дар асоси он бунёди бонки иттилоотӣ ба тасвирбардории матни китобҳои
нодири марбут ба таърих ва фарҳанги ҷумҳурӣ ва маҷаллаҳои тоҷикии ибтидои
асри ХХ, аз қабили маҷаллаҳои «Оина» (солҳои 1913-1915), «Роҳбари дониш»
(солҳои 1927-1932), «Шӯълаи инқилоб» (солҳои 1919-1921), «Инқилоби маданӣ»
(солҳои 1930-1937) ва «Барои адабиёти сотсиалистӣ» (солҳои 1932-1941) мансуб аст.
Ҳамзамон, аз ҷониби кормандони ШАРКИ барномаи «Библиограф» (Bibliograf)
таҳия шуд, ки аз ду қисм иборат аст. Қисми якуми барнома барои маъмурият
пешниҳод шуда, фаъолияти идоранамоӣ ва такмили бонки иттилоотиро ба
танзим медарорад. Қисми дуюми барнома дастёбии хонандагонро бо истифодаи
дастгоҳи маълумотӣ-пажӯҳишӣ ба матни электронии 45 рӯзномаву маҷаллаҳои
ҷумҳуриявӣ таъмин менамояд.
Дар Китобхона барои истифодабарандагони дорои имконияти
маҳдуд
Шӯъбаи махсус амал мекунад, ки мутобиқ ба вижагиҳои хониши ин гурӯҳи
хонандагон хизматрасониро ба роҳ монда, дастрасии онҳоро ба адабиёти лозима
тавассути толори хониш ва хизматрасонии сайёр таъмин менамояд. Бахусус ба
нобиноён ва шахсони имконияти биноияшон маҳдуд таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда
шудааст. Барои истифодаи онҳо айни замон 500 нусха китобҳои бадеӣ бо ҳуруфи
Брайл, 14 ҳомили электронӣ ва 3150 китобҳои савтӣ пешниҳод шудааст.
Дар Шӯъбаи адабиёт доир ба фарҳанг ва ҳунар фонди электронӣ ва
китобҳои савтии мероси мусиқии халқи тоҷик бунёд ёфт ва дар он 50 асарҳои
оҳангсозон ва мусиқашиносони Тоҷикистон ва беш аз 1000 гуфторҳои савтии
осори классикон ва адибони муосир, суруду оҳангҳои классикӣ ва халқӣ
ҷамъоварӣ шуда, барои истифодаи хонандагон пешниҳод гардид. Шӯъба дорои
толори хониш бо 45 ҷойи нишаст ва толори ҳуҷҷатҳои мусаббат бо 35 ҷойи
нишаст мебошад, ки бо компютер ва барномаи махсус бо мақсади истифодаи
маводи савтӣ ва тамошои видеофилмҳо таъмин карда шудаанд. Дар фаъолияти
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Шуъба низоми нави истифодаи хазинаи электронии «Мероси мусиқии тоҷикон»
тибқи барномаи таҳиянамудаи мутахассисони Шуъба ба роҳ монда шуд.
Ҳамзамон дар фонди Шӯъбаи мазкур беш аз 63200 нусха нашри нотаҳо ва беш аз
5000 нусха осори мусаббат нигоҳдорӣ мешаванд. Дар коллексияи нашрҳои
мусиқии Шӯъба ҷойи муҳимро асарҳои оҳангсозони хориҷӣ (беш аз 3700 нусха),
аз ҷумла Бах, Дебюсс, Моцарт ва бисёр дигар истеъдодҳои барҷаста ишғол
намуда, бештар мавриди истифода қарор мегиранд.
Бо мақсади фароҳам овардани фонди алоҳидаи ҳуҷҷатҳои расмии давлатӣ ва
асноди марбут ба фаъолияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сохтори
Китобхона Медиатекаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис ёфт.
Ҳамзамон фаъолияти Медиатека баҳри иҷрои хизматрасонии иттилоотӣ ва
маълумотдиҳӣ-библиографии хонандагон, ташкили феҳристи электронӣ,
махзани манобеи электронӣ ва таҳияи асарҳои библиографӣ, равона карда
шудааст. Кормандони Медиатека дар ҷамъовариву батанзимдарории фонди
китобҳо ва матбуоти даврии ватанӣ, созмондиҳии дастгоҳи маълумотдиҳӣбиблиографии чопӣ ва электронӣ, таҳияи силсилаи дастурҳои библиографӣ саҳм
гирифтанд. Аз ҷумла, бори нахуст аз ҷониби онҳо дастгоҳи маълумотдиҳӣбиблиографии электронӣ созмон дода шуд ва дар сохтори он: захираи нашрҳои
маълумотдиҳанда (Энциклопедияи миллии тоҷик, ҷилдҳои 1-3; Энциклопедияи
советии тоҷик, ҷилдҳои 1-8; Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик, ҷилдҳои 13; Китобхонаи миллии Тоҷикистон: роҳнамо) ва библиографӣ (Эмомалӣ Раҳмон:
китобномаи шарҳиҳолӣ; Об-манбаи ҳаёт: феҳристи адабиёт; Иҷлосияи
сарнавиштсоз: феҳристи адабиёт; Наврӯз: китобнома иборат аз 2 ҷилд, Ваҳдати
миллӣ: феҳристи адабиёт); феҳристи мураттабӣ ва алифбоӣ; картотекаи
электронии рӯзномаҳо, картотекаи электронии маҷаллаҳо, картотекаи мавзӯии
электронии «Тоҷикистон дар қомуси бузурги шӯравӣ» ва картотекаи хронологии
маводи «Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» шомиланд ва мавриди
такмил, коркард ва истифода қарор доранд. Инчунин, дар самти ҷамъоварии
маводи электронии марбут ба сафарҳои дохилӣ ва хориҷии Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон (маълумоти пурра бо аксҳо), матни китобҳо, паёмҳо ба
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, суханрониҳо ва паёмҳои табрикотӣ ба
муносибати ҷашнҳои миллӣ (дар ҳаҷми 500 суханронӣ), маводи электронӣ оид ба
савгандёдкунии Сарвари давлат дар солҳои 2006, 2013 (маълумоти пурра ба
забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва ҳамчунин аксҳо), фиттаҳои «Видеофилмҳои
ҳуҷҷатии Тоҷикистон дар 20-соли Истиқлолияти давлатӣ» (20 адад фитта), корҳои
назаррасро ба анҷом расониданд.
Дар сохтори КМТ Маркази иттилооти ҳуқуқӣ таъсис ёфт, ки ҳадаф ва
вазифаҳои он - ҷамъоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ, тарғибу ташвиқи мунтазами
санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи дониш ва
маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон мебошад. Барои сари вақт қонеъ намудани
эҳтиёҷоти хонандагон ба иттилооти ҳуқуқӣ дар фонди Маркази иттилооти ҳуқуқӣ
беш аз 58 ҳазор маводи чопиву электронии ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ
интишорёфта ҷамъоварӣ карда шуданд. Таркиби коллексияи нашрҳои Маркази
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иттилооти ҳуқуқиро асосан конститутсияҳо, қонунҳо, кодексҳо, қонунҳои
конститутсионӣ, санадҳои байналмилалӣ, фармонҳо, амрҳо, фармоишҳо,
дастурамалу оинномаҳо, низомномаву тартиботҳо, қоидаву барномаҳои давлатӣ,
стратегияву конвенсияҳо, барномаҳо, адабиёти илмиву таълимӣ доир ба масоили
ҳуқуқ, ташкил медиҳанд. Бо истифода аз фонди электронии Марказ хонандагон
метавонанд, аз ҷумла, ба матни электронии 9333 санади меъёриву ҳуқуқии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалии бисёрҷониба ва
дуҷониба, ки солҳои 1990 - 2014 қабул шуда, ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ интишор
ёфтаанд, шинос шаванд ва онҳоро мавриди истифода қарор диҳанд. Илова бар
ин, Марказ дар такмили махзани маълумотҳои иттилоотӣ-ҳуқуқӣ саҳм гирифта,
дастрасии истифодабарандагонро ба ин манобеъ таъмин менамояд. Сомонаи
Маркази иттилоотии ҳуқуқӣ дар шабакаи Интернет таҳти домени www.lawinfo.tj
номнавис шудааст, ки аз он на танҳо хонандагони муқаррарӣ, балки маҷозӣ низ
истифода менамоянд.
Дар фонди Шӯъбаи нигоҳдории рисолаҳои илмӣ 350176 нусха маводи
гуногунмазмун, аз ҷумла: 332176 нусха авторефератҳо, 200 нусха диссертатсияҳо,
500 нусха китобҳои калонҳаҷм, 1300 нусха харитаи ҷаҳонӣ ва захираи
китобхонаҳои шахсии академикон ва олимони Тоҷикистон, ки дорои 16000 нусха
адабиёт мебошад, барои ҳифзу истифода нигаҳдорӣ мешаванд. Кормандони
Шӯъба фонди китобхонаҳои шахсии академикон ва олимони шинохтаи
ҷумҳуриро тибқи муқаррароти соҳавӣ гурӯҳбандӣ ва феҳристнигорӣ намуда,
барои истифодаи хонандагон пешниҳод карданд. Аз ҷумла, фонди китобхонаҳои
шахсии академикон: Михаил Николаевич Боголюбов, Раҷаб Амонов, Аҳрор
Мухторов ва Муҳаммадҷон Шакурӣ феҳристбандии чопӣ ва электронӣ шуда, дар
барномаи Word ворид карда шуд. Толори хониши Шӯъба ба кормандони илм
имкон медиҳад, ки маводи заруриро ҳам бо шакли анъанавӣ ва ҳам бо шакли
электронӣ дастрас намоянд. Ҳамзамон ин толор ба ҳайси толори хониши маҷозии
Китобхонаи электронии диссертатсияҳои Китобхонаи давлатии Русия дастёбии
истифодабарандагонро ба беш аз 500 000 рисолаҳои номзадӣ ва доктории дар
давлатҳои ИДМ дифоъшуда, таъмин менамояд.
Бо мақсади қонеъ намудани талаботҳои иттилоотии насли наврас дар КМТ
Толори хониш барои кӯдакону наврасон созмон дода шуд. Бо истифода аз ин
толор хонандагони хурдсол имкони дастёбиро ба манобеи чопӣ ва электронии
фондҳои Китобхонаи миллии Тоҷикистон ва дигар китобхонаҳову марказҳои
иттилоотии ватаниву хориҷӣ пайдо намуданд. Илова бар ин, дар ин толор барои
кӯдакону наврасон истифодаи сомонаҳои интернетии «Теремок.ru, Солнышко.ru,
900 igr.net, nachalka.info, umachka.ru, Почемучка.info ва дигар барномаҳои
омӯзишӣ имконпазир аст. Толор дорои 65 ҷойи нишаст буда, 15-тои он худкор
мебошад. Барои хонандагони синни то мактаб ҳуҷраи махсус ҷудо карда шудааст,
ки тавассути барномаҳои маърифатии компютерӣ дарсҳои омӯзиши ҳарфҳо,
маҳфилҳои расмкашиву аҷубасозӣ ва дигар машғулиятҳои шавқовар баргузор
мегарданд, ки дар маҷмӯъ барои ташаккули ҷаҳонбинӣ ва инкишофи майлу
рағбати китобхонии хурдсолон мусоидат менамоянд. Ин ҷо дар баробари
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шиносоӣ бо китобчаҳои суратдор боз барои ин гурӯҳи хонандагон тамошои
мултфилмҳо пешниҳод мешавад.
Китобхона дорои 2 толори калони намоишгоҳи китоб: «Осорхонаи китоб»
ва «Китобҳои даврони Истиқлол» мебошад. Дар «Осорхонаи китоб» беш аз 100
ёдгории қадимаи мероси хаттии халқи тоҷик, ки мутааллиқ ба асрҳои XIII-XIX
мебошанд, ба маърази тамошо гузошта шудааст. Намоишгоҳи «Китобҳои
даврони Истиқлол» беш аз 1500 китобҳои доир ба соҳаҳои гуногуни дониш
ихтисосдоштаро муаррифӣ менамояд. Инчунин дар толорҳои хониш ва долонҳои
Китобхона намоиши китобҳои тзанашр ба ихтиёри хонандагон вогузор карда
шудааст.
Толори театрии КМТ дорои 100 ҷойи нишаст буда, барои баргузории
чорабиниҳои фарҳангӣ-фароғатӣ пешбинӣ шудааст. Ин ҷо пайваста шабҳои
адабӣ-мусиқӣ, вохӯрӣ бо адибон ва ходимони илму фарҳанг, ҳунармандони
мардумӣ ва ромишгарони касбӣ доир мегарданд.
Китобхона дар радифи қонеъ намудани талабу дархости хонандагон бо
манобеи чопиву электронӣ ва мутобиқ намудани фаъолияти хеш ба вижагиҳои
ҷомеаи иттилоотӣ, ҳамчун маркази баргузории чорабиниҳои фарҳангӣмаърифатӣ низ корҳои назаррасро ба анҷом мерасонад. Бахусус баргузории
силсилаи чорабиниҳои фарҳангӣ дар толори театрии китобхона, рӯнамойӣ ва
намоиши китобҳои нав, муаррифии фаъолияти бахшу шӯъбаҳои ҷудогонаи
китобхона, аз қабили осорхонаи нусхаҳои хаттӣ ва китобҳои нодир, галереяи
китобҳои тозанашр тавассути доир намудани вохӯриву мулоқотҳо ва экскурсияҳо
барои ошноии ҳарчи бештари шаҳрвандони ҷумҳурӣ ва хориҷӣ ба фаъолияти
китобхона шароити мусоид фароҳам овард.
Ҳар шаҳрванди ҷумҳурӣ қатъи назар аз миллат, нажод, ҷинс, забон,
эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, маълумот ва молу мулк метавонад
истифодабарандаи МД КМТ шавад. Ба ҳайси истифодабарандаи маҷозӣ ҳар
шаҳрванди ҷаҳон низ аз ин ҳуқуқҳо бархӯрдор аст.
Бинои нави КМТ ҳамчун маркази баргузории чорабиниҳои муҳими сатҳи
байналмилалӣ низ мавриди истифода қарор мегирад. Дар тӯли солҳои 2013-2014
дар толорҳои КМТ 29 чорабинии муҳими сиёсиву иқтисодӣ ва илмиву фарҳангии
сатҳи баланд бо иштироки сарварони давлатҳо, ҳукуматҳо ва роҳбарони
мақомоти салоҳиятдори созмонҳои байналмилалӣ баргузор шуданд. Аз ҷумла,
Форуми иқтисодӣ ва сармоягузории «Соҳибкорӣ – муҳаррики иқтисодиёт:
Душанбе - 2014» бо иштироки Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, Форуми
соҳибкорони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Чехия бо иштироки сарони
кишварҳои ҳар ду давлат, мулоқоти расмии Сарвазири Ҷумҳурии Қирғизистон бо
Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳайати васеъи кормандони ҳар ду ҷониб,
машварати роҳбарони мақомоти салоҳиятдори аъзои Созмони Ҳамкориҳои
Шанхай ва дигар чорабиниҳо баргузор гардиданд.
Ҳамзамон ба КМТ Президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммедов,
Президенти Ҷумҳурии Бошқирдистон Рустам Закиевич Хамитов, ҳамсари
Президенти Федералии Ҷумҳурии Австрия ҷаноби Хайнтс Фишер хонум Маргит
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Фишер ташриф оварда ба фаъолияти кори китобхона ва толорҳои намоишгоҳҳои
китоб шинос шуданд.
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Замимаи №1

АСОСҲОИ ДОНИШИ
КИТОБДОРӢ-ИТТИЛООТӢ
Барномаи таълимӣ

Мақсади таълими фанни «Асосҳои дониши китобдорӣ-иттилоотӣ» баланд
бардоштани донишҳои назариявӣ ва амалии донишҷӯён марбут ба фаъолияти
Китобхонаи миллии Тоҷикистон мебошад.
Омӯзиши ин фан ба донишҷӯён имкон медиҳад, ки оид ба таърих, давраҳои
инкишоф, мазмуну мундариҷаи фондҳо, фаъолияти шуъбаву марказҳо, сохтори
дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ, созмондиҳии хадамоти китобдорӣбиблиографӣ, низоми худкори равандҳои китобдорӣ-иттилоотӣ, фаъолияти
илмӣ, методӣ, нашрӣ, равобити байналмилалии Китобхонаи миллии Тоҷикистон
ва дурнамои фаъолияти он тасаввурот пайдо намоянд.
Барномаи мазкурро шӯроҳои илмӣ-методии таълимгоҳҳо метавонанд барои
омодасозӣ ва таҳияи нақшаҳои таълимии «Асосҳои дониши китобдорӣбиблиографӣ», ки бештар дар донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат дар
доираи фанни «Муқаддимаи ихтисос» таълим дода мешаванд, мавриди истифода
қарор диҳанд.
Дар поёни барнома рӯйхати адабиёт барои худомӯзӣ пешниҳод шудааст.

3.

4.
5.
5.1

Амал
ӣ

Лабор
аторӣ

2

Семи
нар

1
1.
2.

Номгӯи мавзӯъҳо

Лекси
я

№/№

Ҳамаг
ӣ

Нақшаи мавзӯъҳо

3
1
2

4
1
2

5

6

7

Муқаддима
Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ доир
ба соҳаи китобдорӣ
Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии
2
Китобхонаи миллии Тоҷикистон
(КМТ)
Таърихи КМТ
4
Фондҳои КМТ
Фароҳамоварӣ ва такмили фондҳои 4
китобхона
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2

2
2

2
2

5.2

Фонди асосии китоб

6

2

2

5.3.

4

2

2

4

2

2

5.5.

Фонди нашрияҳои даврӣ ва
давомдор
Фонди нусхаҳои хаттӣ ва китобҳои
нодир
Фонди адабиёти депозитарӣ

3

1

2

5.6.

Фонди адабиёти хориҷӣ

4

2

2

5.7.

Фонди адабиёт доир ба фарҳанг ва
ҳунар
Фонди адабиёти электронӣ

3

1

2

6

2

4

6

2

4

8
4

2
2

5.4.

5.8
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Дастгоҳи маълумотдиҳӣбиблиографии КМТ (ДМБ)
Захираи нашрҳои маълумотдиҳӣбиблиографӣ (ЗНМБ)
Системаи феҳристҳо
Картотекаҳои библиографӣ

2

2
2

6.4.

Захираи маълумотномаҳои
иҷрошуда (ЗМИ)

3

1

7.
7.1.

Хадамоти китобдорӣбиблиографӣ
Низоми хадамот дар китобхона

3

1

7.1.

Созмондиҳии хадамоти китобдорӣ

6

2

7.3.

Хадамот дар толорҳои хониш

4

2

7.4.

6

2

2

7.5.

Хадамоти маълумотӣбиблиографӣ
Хадамоти иттилоотӣ-библиографӣ

4

2

2

7.6.

Хадамоти тавсиявӣ-библиографӣ

3

1

2

8.

Услуби таҳияи маводи методӣ ва
библиографӣ
Услуби таҳияи дастурҳои методӣ

4

2

2

6

2

6

2

8.1.
8.2.
9.

9.1.

Услуби таҳияи дастурҳои
библиографӣ
Истифодаи технологияи
муосири иттилоотӣ дар
фаъолияти КМТ
Низоми автоматикунонии раванди
китобдорӣ-иттилоотӣ
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2

2

2

2
2

2
2

2

2

2

4

9.2.

8

2

4

2

10.1.

Фаъолияти илмӣ-методӣ ва
таҳқиқотии КМТ
Фаъолияти илмӣ-методӣ

4

2

2

10.2.

Фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ

4

2

2

11.

Фаъолияти марказҳои КМТ

11.1.

Маркази Тоҷикшиносӣ

4

2

2

11.2.

Маркази Конуни забони тоҷикӣ

4

2

2

11.3.

Маркази иттилооти ҳуқуқӣ

4

2

2

11.4.

Маркази такмили ихтисос

4

2

2

12.

Фаъолияти Медиатекаи
Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Равобити байналмилалии КМТ

6

2

4

Ҳамкории китобхона бо
китобхонаҳои дигар кишварҳо
Мубодилаи байналмилалии китоб

2

2

2

2

КМТ - маркази миллии
абонементи байни китобхонаҳо
(ММАБК) ва расонидани ҳуҷҷатҳо
(РҲ)
Дурнамои фаъолияти КМТ

6

2

2

2

Ҳамагӣ

160

70

9.3.
10.

13.
13.1.
13.2.
13.3.

14.

Барномаи «Aleph» ва тадбиқи он
дар КМТ
web-сайти КМТ (www.kmt.tj)

2

4
2

6

2

2

40

44

Муқаддима
Мақсад, вазифаҳо ва сохтори фан. Аҳамият ва махсусияти омӯзиши он.
Равобити мутақобилаи фан бо фанҳои умумиилмӣ, китобхонашиносӣ,
библиографияшиносӣ
ва
иттилоотшиносии
донишкадаву
донишгоҳҳои
китобдорӣ. Шаклҳои асосии корҳои таълимӣ оид ба фан. Таъмини фан бо маводи
таълимӣ-методӣ.
Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ доир ба соҳаи китобдорӣ
Танзими фаъолияти фарҳангӣ дар соҳаи китобдорӣ тибқи Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг». Вазифаҳо, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои китобхонаҳо дар
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партави Қонуни мазкур. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти
китобдорӣ» ҳамчун санади асосии меъёрӣ-ҳуқуқии танзимкунандаи фаъолияти
китобдорӣ. Вазифа ва функсияҳои асосиии Китобхонаи миллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар моддаи 18-и Қонуни мазкур. Татбиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи беҳтар намудани вазъи Китобхонаи миллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ». Дастовардҳо ва масъалаҳои ҳалталаби
татбиқи «Консепсияи рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Ақоиди асосии
Китобхонаи миллии Тоҷикистон». Таҳия, мақсад, вазифаҳо ва самтҳои татбиқи
«Барномаи рушди фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои
2006-2015», «Барномаи рушди Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи
Абулқосим Фирдавсӣ барои солҳои 2006-2015» ва «Барномаи компютеркунонии
китобхонаҳои давлатии оммавии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013». Аҳамияти
истифодаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоот», «Дар бораи
ҳифзи иттилоот», «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои ахбори омма», «Дар
бораи реклама», «Дар бораи табъу нашр», «Дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои
вобаста ба он», «Дар бораи берун баровардан ва дохил кардани сарватҳои
фарҳангӣ», «Дар бораи нусхаи ҳатмии ҳуҷҷатҳо» дар таҳкими фаъолияти
китобдорӣ.
Санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқии
Китобхонаи миллии Тоҷикистон (КМТ)
«Оинномаи КМТ» – санади асосии меъёрии танзимкунандаи фаъолияти
Китобхона. Шарҳи мафҳумҳои асосӣ, мақсад, вазифаҳо, сохтор, ҳуқуқ, уҳдадориҳо,
ташкили фондҳои китобхона, идоракунии фаъолият, ҳамкориҳои дохилӣ ва
байналмилалии китобхона дар «Оинномаи КМТ». Вазифа, ҳуқуқ, уҳдадорӣ,
масъулият, идоранамоӣ ва ҳамоҳангсозии кори шуъбаву бахшҳои Китобхона дар
санади «Низомномаи кории КМТ». Танзими муносибати Китобхона бо хонандагон,
ҳуқуқу уҳдадорӣ, масъулияти китобдорон ва хонандагон дар раванди хизматрасонӣ
ва истифодаи фондҳои Китобхона дар «Қоидаҳои истифодабарии КМТ». Баррасии
масоили ба низомдарории фаъолияти меҳнатӣ, таҳкими интизом ва баланд
бардоштани самаранокии меҳнат, уҳдадории корфармо ва коргар, реҷаи корӣ,
ҳавасмандгардонии кормандон ва истифодаи муҷозот дар санади «Қоидаҳои
низоми дохилии китобхона». Риояи қонунҳои амалкунанда, уҳдадориҳои мансабӣ,
ҳуқуқу масъулияти кормандон чиҳати иҷрои вазифаҳо дар санади «Дастурамали
мансабии КМТ». Ҳифзи иҷтимоии кормандони Китобхона ва татбиқи он тавассути
санадҳои «Шартномаи коллективӣ байни Китобхонаи миллии Тоҷикистон ва
Кумитаи иттифоқи касабаи Китобхона», «Дастуруламал оид ба маблағҳои махсус
дар Муассисаи давлатии Китобхонаи миллии Тоҷикистон», «Низомнома оид ба
тартиби пардохти иловапулӣ ба кормандони Муассисаи давлатии Китобхонаи
миллии Тоҷикистон».
Таърихи КМТ
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Таъсиси КМТ ва фаъолияти он дар солҳои 30-юми асри ХХ. Таъсисёбии
аввалин шуъбаву бахшҳои Китобхона. Фароҳамоварии фонд ва созмондиҳии
дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ. Фаъолияти КМТ дар солҳои Ҷанги Бузурги
Ватанӣ. Мутобиқнамоии самтҳои асосии фаъолияти китобхона ба тақозои аёми
ҷанг. Саҳми Китобхона дар хизматрасонӣ ба маҷрӯҳон. Фаъолияти КМТ дар
солҳои 1946-1975. Ба истифода дода шудани бинои нави Китобхона (с.1954).
Такмили фонд ва таъсиси шуъбаҳои нав. Дастовардҳои тахассусии шуъбаву
бахшҳои Китобхона. Фаъолияти КМТ дар солҳои 1976-1991. Дастовардҳои илмӣ ва
методии Китобхона. Фаъолияти КМТ дар даврони истиқлол. Таъсиси шуъбаву
бахшҳои нав. Таҳияи феҳристҳои электронӣ. Бунёди фонди электронӣ ва
созмондиҳии web-сайти Китобхона.
Бунёди бинои нави Китобхона ва ба
истифода дода шудани он (2012). Такмили сохтори Китобхона. Ба фаъолият
шурӯъ кардани шуъбаву марказҳои нав.
ФОНДҲОИ КМТ
Фароҳамоварӣ ва такмили фондҳои китобхона
Масоили назарии такмили фондҳои Китобхона. Ба нақшагирии фонди
китобӣ. Манбаъҳои асосии такмили фонд: қабули нусхаҳои ҳатмӣ тибқи
муқаррароти қонунгузорӣ; аз ҳисоби маблағҳои буҷавӣ харидории манобеи чопӣ
ва электронӣ; воридоти китобҳои туҳфашуда аз ҷониби шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ;
воридоти китобҳо аз хориҷи кишвар тавассути мубодилаи байналмилалии китоб.
Қабул, баҳисобгирӣ ва қайди воридоту содироди адабиёт. Такмили ҷорӣ, тарҷеъӣ.
Вазифа, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шуъбаи такмили адабиёт.
Машғулияти амалӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Шуъбаи такмили адабиёт.

Фонди асосии китоб
Масоили назарӣ ва амалии фондшиносӣ. Ҷойгоҳи фондҳои китобхона дар
низоми китобдорӣ. Ташаккули фондҳои китобхона. Баҳисобгирӣ, коркард ва
санҷиши фондҳои китобхона. Ҷойгирнамоӣ ва ҷобаҷогузории фондҳои
китобхона. Бунёди фонди электронии китобхона. Нигоҳдорӣ ва ҳифзи фондҳои
китобхона: анъанавӣ (нашрияҳои қаламӣ, чопӣ); савтӣ (китобҳои гӯё, овоздор);
электронӣ (дар компютер, ҳомилҳои электронӣ); маҷозӣ (дастёбӣ ба захираҳои
Интернет). Истифодаи фондҳо тибқи дархости хонандагони анъанавӣ ва маҷозӣ
(виртуалӣ). Истифодаи фондҳо тавассути абонементи байни китобхонаҳо (АБК).
Истифодаи фондҳо тибқи дархости шуъбаву бахшҳои китобхона. Вазифа, ҳуқуқ
ва уҳдадориҳои Шуъбаи нигоҳдории китобҳо. Дастгоҳи маълумотии Шуъба:
индикатор, феҳристи топографӣ, картотекаи варақаҳои назоратӣ, картотекаи
боздоди ҷории китобҳо, картотекаи нуқсонҳо.
Машғулияти амалӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Шуъбаи нигоҳдории китобҳо.
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Машғулияти лабораторӣ:
нигоҳдории китобҳо.

Кор

бо

дастгоҳи

маълумотии

Шуъбаи

Фонди нашрияҳои даврӣ ва давомдор
Сохтор, мазмун ва мундариҷаи фонд. Такмили фонд. Бақайдгирӣ, коркард
ва нигоҳдории фонди нашрияҳои даврӣ ва давомдор. Ҷойгирнамоӣ ва
ҷобаҷогузории фонди нашрияҳои даврӣ ва давомдор. Ҳифз, санҷиш ва тармими
фонди нашрияҳои даврӣ ва давомдор. Фонди электронии нашрияҳои даврӣ ва
давомдор. Истифодаи фонди
электронии нашрияҳои даврӣ ва давомдор
тавассути таваққуфгоҳи худкори корӣ. Муаррифӣ ва тарғиби нашрияҳои даврӣ ва
давомдор тавассути баргузории чорабиниҳои оммавӣ. Омӯзиши майлу рағбати
хонандагон ва қонъегардонии талабу дархости онҳо. Созмондиҳии дастгоҳи
маълумотии фонд. Вазифа, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шуъбаи матбуоти даврӣ.
Машғулияти амалӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Шуъбаи матбуоти даврӣ.
Фонди нусхаҳои хаттӣ ва китобҳои нодир
Нусхаҳои хаттӣ манбаи муҳими шинохти воқеии таъриху тамаддуни миллат.
Ҷамъоварӣ, коркард, ҳифз ва нигоҳдории нусхаҳои хаттӣ ва китобҳои нодир.
Вазъи омӯзиш ва таҳқиқи нусхаҳои хаттӣ ва китобҳои нодир. Масоили
китобноманигории нусхаҳои хаттӣ ва китобҳои нодир. Тасвирбардории матни
нусхаҳои хаттӣ ва бунёди фонди электронии дастхатҳо ва китобҳои нодир.
Аҳамияти феҳристҳои анъанавӣ ва электронӣ дар тарғиби нусхаҳои хаттӣ ва
китобҳои нодир. Вазифа, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва
китобҳои нодир.
Машғулияти амалӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва
китобҳои нодир.
Фонди адабиёти депозитарӣ
Мафҳуми фонди депозитарӣ. Сохтор, таъин ва вижагии фонди адабиёти
депозитарӣ. Масоили хостагирӣ, коркард ва ҷобаҷогузории фонди адабиёти
депозитарӣ. Инъикоси фонди адабиёти депозитарӣ тавассути феҳристҳои чопӣ ва
электронӣ. Вазифа, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шуъбаи нигоҳдории депозитарӣ.
Машғулияти амалӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Шуъбаи нигоҳдории
депозитарӣ.
Фонди адабиёти хориҷӣ
Фароҳамоварӣ ва манбаъҳои асосии такмили фонди адабиёти хориҷӣ.
Мазмун ва мундариҷаи фонди адабиёти хориҷӣ. Таъмини ташкили фонди
китобҳои дар хориҷ нашршуда доир ба Тоҷикистон. Созмондиҳии системи
феҳристу картотекаҳо ва таҳияи силсилаи дастурҳои библиографии «Тоҷикистон
дар адабиёт ба забонҳои хориҷӣ». Баргузории чорабиниҳои тахассусӣ ва аҳамияти
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онҳо баҳри ҷалби хонандагон ба хониш ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ. Фонди
Шарқ ва кишваршиносии Шуъбаи адабиёти хориҷӣ. Вазифа, ҳуқуқ ва
уҳдадориҳои Шуъбаи адабиёти хориҷӣ.
Машғулияти амалӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Шуъбаи адабиёти хориҷӣ.
Фонди адабиёт доир ба фарҳанг ва ҳунар
Вижагии мазмун ва мундариҷаи фонди адабиёт доир ба фарҳанг ва ҳунар.
Ҷойгирнамоӣ ва ҷобаҷогузории фонди адабиёт доир ба фарҳанг ва ҳунар. Ҳайати
хонандагон ва гуногунии рағбатҳои онҳо. Махсусияти услуби китобноманигории
адабиёт доир ба фарҳанг ва ҳунар. Таҳияи дастури библиографии «Адабиёти нав
доир ба фарҳанг ва ҳунари Ҷумҳурии Тоҷикистон». Дастгоҳи маълумотдиҳӣбиблиографӣ ва аҳамияти он дар тарғиби адабиёт доир ба фарҳанг ва ҳунар.
Бунёди фонди электронии асарҳои оҳангсозону мусиқашиносони тоҷик ва фонди
ҳуҷҷатҳои мусаббат. Истифодаи хазинаи электронии «Мероси мусиқии тоҷикон»
тибқи барномаи таҳиянамудаи мутахассисони Шуъбаи адабиёт доир ба фарҳанг
ва ҳунар. Истифодаи маводи савтӣ ва видеоӣ. Муаррифии дастовардҳои фарҳангӣ
ва ҳунарӣ тавассути баргузории чорабиниҳои оммавӣ. Вазифа,
ҳуқуқ ва
уҳдадориҳои Шуъбаи адабиёт доир ба фарҳанг ва ҳунар.
Машғулияти амалӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Шуъбаи адабиёт доир ба
фарҳанг ва ҳунар.
Фонди адабиёти электронӣ
Мафҳуми «адабиёти электронӣ». Воситаҳои табдилдиҳии матни чопӣ ба
матни электронӣ. Фонди адабиёти чопӣ манбаи боэътимоди бунёди фонди
адабиёти электронӣ. Омодасозӣ ва ҳифзу нигоҳдории нусхаҳои электронӣ.
Китобчопкунии электронӣ. Сабти иттилоот дар ҳомилҳои электронӣ ва навъҳои
он. Вижагиҳои фонди адабиёти электронӣ ва дастрасӣ ба он. Робита ва тафовут
байни фонди адабиёти чопӣ ва фонди адабиёти электронӣ. Истифодаи фонди
адабиёти электронӣ дар шароити ҷаҳонишавии иттилоот. Дастёбӣ ба манобеи
электронии сомонаҳои интернетӣ. Нақши Шуъбаи автоматикунонии раванди
китобдорӣ-иттилоотӣ дар созмондиҳӣ, идора ва истифодабарии фонди адабиёти
электронӣ. Толори хониши маҷозӣ (виртуалӣ).
Машғулияти лабораторӣ: Шиносоӣ бо фонди адабиёти электронии толори
хониши электронӣ.
ДАСТГОҲИ МАЪЛУМОТДИҲӢ-БИБЛИОГРАФИИ КМТ
Захираи нашрҳои маълумотдиҳӣ-библиографӣ
Захираи нашрҳои маълумотдиҳӣ-библиографӣ (ЗНМБ) – қисми муҳими
дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографии китобхона. Таснифи ЗНМБ аз рӯи таъйин
ва мазмун. Таркиби ЗНМБ: донишномаҳо, луғатҳо, луғатҳои қомусӣ,
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маълумотномаҳо, роҳнамоҳо, тақвимҳо ва дастурҳои библиографӣ. Шакл, намуд
ва жанри дастурҳои библиографии чопӣ ва электронӣ (ДБ). Таснифи ДБ аз рӯи
таъйин ва мазмун. Вазифа, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шуъбаи маълумотдиҳӣбиблиографӣ.
Машғулияти амалӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Шуъбаи маълумотдиҳӣбиблиографӣ.
Машғулияти лабораторӣ: Иҷрои дархост бо истифода аз ЗНМБ.
Системаи феҳристҳо
Масоили назарӣ ва амалии феҳристнигорӣ. Тасвири библиографӣ – асоси
навиштаҷоти библиографӣ. Услуби умумии тасвири библиографӣ ва мувофиқати
он ба талаботҳои стандартҳои маъмул. Аломат, унсур ва намудҳои тасвири
библиографӣ. Намуд ва шаклҳои феҳристҳои китобхона. Таъйин, мазмун ва
вазифаҳои феҳристҳои хидматӣ. Созмондиҳии феҳристи алифбоӣ, аҳамият ва
вазифаҳои он. Қоидаҳои умумии созмондиҳии феҳристи мураттабӣ. Таҳрири
услубӣ ва техникии феҳрист. Вазифа ва сохтори нишондиҳандаи алифбоӣпредметӣ ба феҳристи мураттабӣ. Феҳристи электронӣ ва махсусияти
созмондиҳии он. Истифодаи барномаи «Аleph» дар таҳияи феҳристи электронӣ.
Таснифоти китобдорӣ-библиографӣ ва истифодаи он дар феҳристнигорӣ. Вазифа,
ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шуъбаи феҳристнигорӣ.
Машғулияти амалӣ: Тасвир ва таснифи библиографии китобҳои тозанашр.
Машғулияти семинарӣ: Вижагиҳои тасвири библиографии китобҳои чопӣ,
электронӣ ва савтӣ.
Машғулияти лабораторӣ: Кор бо феҳристи топографӣ.
Картотекаҳои библиографӣ
Системаи картотекаҳои библиографӣ – қисми муҳими ДМБ-и китобхона.
Инъикоси фонди нашрияҳои даврӣ, давомдор ва маҷмӯаҳо дар картотекаҳои
библиографӣ. Сохтор, таъйин ва мақсади картотекаи мураттабии мақолаҳо.
Мазмун ва мундариҷаи картотекаи кишваршиносӣ. Картотекаи мавзӯӣ ва
тафовути он аз дигар намудҳои картотека. Хусусиятҳои услубии созмондиҳии
картотекаҳои махсус: унвони осори бадеӣ, тақризҳо, фардӣ, иқтибосҳо, тасвири
аккосӣ, рӯйдод ва санаҳои муҳим, воқеот (фактографӣ), хидмати тафриқавии
роҳбарон. Вазифа, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шуъбаи библиографияи миллӣ.
Машғулияти амалӣ: Пажӯҳиши мавод бо истифода аз картотекаи
мураттабии мақолаҳо.
Захираи маълумотномаҳои иҷрошуда (ЗМИ)
Созмондиҳии захираи маълумотномаҳои иҷрошуда ва таъйини он. Талаботҳо
оид ба иҷроиш, ороиш ва нигоҳдории ЗМИ. Усули хостагирӣ ва воридсозии
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маълумотҳо дар ЗМИ. Истифодаи ЗМИ дар раванди хизматрасонӣ ва таҳияи
дастурҳои библиографӣ.
Машғулияти амалӣ: Таҳлили ЗМИ-и Шуъбаи библиографияи миллӣ.
ХАДАМОТИ КИТОБДОРӢ-БИБЛИОГРАФӢ
Низоми хадамот дар Китобхона
Қоидаҳои истифодабарии Китобхона. Тартиби бақайдгирӣ дар Китобхона.
Намудҳои асосии хадамот. Созмондиҳии хадамот дар бахшу шуъбаҳои
Китобхона. Гурӯҳҳои асосӣ ва махсуси истифодабарандагони Китобхона ва
ҳуқуқҳои онҳо. Созмондиҳии хадамоти ғоибона, сайёр ва маҷозӣ. Созмондиҳии
хадамоти муздноки китобдорӣ. Истифодаи таҷҳизоти муосири техникӣ дар
бахши бақайдгирии Шуъбаи хадамот. Вазифа, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои бахши
бақайдгирии Шуъбаи хадамот.
Машғулияти лабораторӣ: Кор дар бахши бақайдгирии Шуъбаи хадамот.
Созмондиҳии хадамоти китобдорӣ
Мақсад ва вазифаҳои асосии хадамоти китобдорӣ. Системаи «Китобдорхонанда» ҳамчун мабҳаси (объекти) фаъолияти хадамоти китобдорӣ. Ҳамкории
китобдор ва хонанда ҳамчун зоти (субъекти) хадамот дар раванди хадамоти
китобдорӣ-иттилоотӣ. Самтҳои асосӣ, шакл ва услубҳои хадамоти китобдорӣ.
Созмондиҳии хадамоти инфиродӣ, гурӯҳӣ ва оммавӣ. Хадамоти хонандагон
тавассути низоми АБК. Омӯзиши рағбатҳои хониши хонандагон ва роҳбарӣ ба ин
ҷараён. Тарбияи маданияти хониш. Ташаккули фарҳанги иттилоотӣ. Таҳлили
самарабахшии хадамоти китобдорӣ. Вазифа, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шуъбаи
хадамот.
Машғулияти амалӣ: Қабули дархост ва иҷрои он дар толори хониш.
Машғулияти лабораторӣ: Таҳлили дархостҳои иҷронашуда ва таҳияи санад.
Хадамот дар толорҳои хониш
Созмондиҳии хадамот дар толорҳои хониш. Навъи толорҳои хониш: умумӣ,
соҳавӣ ва махсусгардонидашуда. Дастёбии озод ба фонди китобии толорҳои
хониш ва махсусияти ҷобаҷогузорӣ адабиёт дар фонд. Толори хониши адабиёти
тиббӣ ва табиатшиносӣ. Толори хониш барои ашхоси дорои имкониятҳои
маҳдуд. Толори хониш барои кӯдакону наврасон. Толори хониши манобеи
электронӣ. Толори хониши маҷозӣ. Толори истифодаи маводи мусаббат.
Баҳисобгирии диҳиши китоб дар толорҳои хониш.
Машғулияти лабораторӣ: Кор дар толори хониши маҷозӣ.
Хадамоти маълумотӣ-библиографӣ
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Мақсад, вазифа ва мазмуни хадамоти маълумотдиҳӣ-библиографӣ.
Маълумотномаҳои хаттӣ ва шифоҳӣ. Давраҳои асосии иҷрои маълумотномаҳо:
қабул ва омӯзиши дархост, муайяннамоии манбаъҳои пажӯҳишӣ, коркард,
ороиш, пешниҳод, бақайдгирӣ. Ҳифзу нигоҳдорӣ, такмил ва истифодаи
маълумотномаҳои иҷрошуда. Услуби иҷроиши маълумотномаҳои мавзӯӣ, саҳеҳ,
суроғадор ва далелшиносӣ. Иҷрои маълумотномаҳо тавассути Интернет.
Машғулияти амалӣ: Иҷрои маълумотномаҳои хаттӣ.
Машғулияти лабораторӣ: Қабул ва иҷрои маълумотномаи суроғадорӣ
библиографӣ бо истифода аз манбаъҳои пажӯҳишӣ.
Хадамоти иттилоотӣ-библиографӣ
Мақсад, вазифа ва мазмуни хадамоти иттилоотӣ-библиографӣ.
Махсусият ва созмондиҳии низоми интихобан паҳннамоии иттилоот. Таҳияи
бюллетенҳо ва рӯйхатҳои китобҳои тозанашри чопӣ ва электронӣ. Истифодаи
маводи чопӣ ва электронии ВАО барои созмондиҳии хадамоти иттилоотӣбиблиографӣ. Талаботҳои асосӣ ва услуби баргузории «Рӯзи иттилоот», «Рӯзи
мутахассис».
Машғулияти амалӣ: Услуби таҳияи нақшаи баргузории «Рӯзи мутахассис».
Хадамоти тавсиявӣ-библиографӣ
Мақсад, вазифа ва мазмуни хадамоти тавсиявӣ-библиографӣ. Дастурҳои
тавсиявӣ манбаи муҳими созмондиҳии хадамоти тавсиявӣ-библиографӣ ва
аҳамияти онҳо дар тарғиби адабиёт ва роҳбарӣ ба ҷараёни хониши хонандагон.
Намуд, шакл ва жанри дастурҳои тавсиявӣ-библиографӣ. Дастурҳои тавсиявӣбиблиографии чопӣ ва электронии Китобхонаи миллии Тоҷикистон ва
истифодаи онҳо дар раванди хадамоти тавсиявӣ-библиографӣ.
Машғулияти амалӣ: Таснифи дастурҳои тавсиявӣ-библиографӣ аз рӯи
таъйини хонандагӣ, мақсад, сохтор, усули гурӯҳбандии мавод ва дастгоҳи
маълумотӣ-услубии нашр.
УСЛУБИ ТАҲИЯИ ДАСТУРҲОИ МЕТОДӢ ВА БИБЛИОГРАФӢ
Услуби таҳияи дастурҳои методӣ
Масъалагузорӣ, интихоб ва омӯзиши мавзӯи дастур. Таҳияи нақша ва
асоснокнамоии мафҳумҳои асосӣ. Мақсад, вазифа ва сохтори дастур. Тавсияҳои
услубӣ барои китобдорон қисми муҳими дастурҳои методӣ. Аҳамияти онҳо дар
баланд бардоштани сатҳи дониши тахассусии китобдорон. Дастгоҳи
маълумотдиҳии дастур. Таҳрир ва ороиши дастур. Имконоти истифодаи дастур
дар созмондиҳӣ ва баргузории чорабиниҳои оммавии китобхона.
Машғулияти амалӣ: Таҳлили дастурҳои чопӣ ва электронии КМТ.
Услуби таҳияи дастурҳои библиографӣ
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Давраҳои асосии таҳияи дастурҳои библиографии чопӣ ва электронӣ.
Интихоби мавзӯъ ва омӯзиши он, коркарди лоиҳаи дастур ва пайдонамоии
адабиёт ҳамчун амалиётҳои асосии давраи тайёрии таҳияи дастурҳои
библиографӣ. Таҳлили умумии библиографии адабиёти тавсифшаванда. Тасвири
библиографӣ тибқи талаботи стандартҳои маъмул. Хусусиятҳои хоси
тавсифнигорӣ. Маҳакҳои асосии хостагирии адабиёт ва тарзҳои гурӯҳбандии он.
Дастгоҳи маълумотдиҳандаи дастур ва сохтори он. Таҳрир ва ороиши дастур.
Машғулияти семинарӣ: Тавсиф ва тавсифнигорӣ дар библиографишиносии
тоҷик.
Машғулияти амалӣ: Таҳияи лоиҳаи дастур.

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИРИ ИТТИЛООТӢ
ДАР ФАЪОЛИЯТИ КМТ
Низоми автоматикунонии раванди китобдорӣ-иттилоотӣ (НАКИ)
Мафҳуми автоматикунонӣ. Мақсад ва вазифаҳои низоми автоматикунонӣ
дар КМТ. Талаботи асосии бунёди низоми автоматикунонии раванди китобдорӣиттилоотӣ (НАКИ, «АБИС»). Истифодаи НАКИ дар бахшу шуъбаҳои КМТ.
Таъмини маъмурияти АБК тавассути НАКИ. Ҷой ва мақоми барномаи «Aleph»
дар НАКИ. Китобхона – маркази манбаъҳои электронии иттилоот. Бунёди
китобхонаи электронӣ. Мақсад, вазифа ва тафовути он аз китобхонаи анъанавӣ.
Вазифа, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шуъбаи автоматикунонии раванди китобдорӣиттилоотӣ.
Машғулияти лабораторӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти толори хониши манобеи
электронӣ.
Машғулияти лабораторӣ: Таҳлили фонди китобҳои электронӣ.
Барномаи «Aleph» ва тадбиқи он дар КМТ
Шарҳи мафҳумҳои асосии Барномаи «ALEPH». Тафовути барнома аз дигар
барномаҳои соҳаи китобдорӣ (ИРБИС). Таваққуфгоҳи худкори кории китобдор ва
аҳамияти он дар тадбиқи барнома. Сохтори барнома. Тадбиқи амалиётҳои
(модулҳои) қисми якуми барнома аз ҷониби китобдорон. Амалиёти
«Такмилдиҳӣ» («Комплектование») ва вазифаҳои он дар номнависии маҷмӯи
ҳуҷҷатҳои ба фондҳои китобхона воридшаванда. Амалиёти «Феҳристнигорӣ»
(«Каталогизация») ва нақши он дар таҳияи феҳристи электронӣ, рақамгузорӣ ва
гурӯҳбандии ҳуҷҷатҳо. Барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои хонандагони ба узвияти
китобхона пазируфташуда ва бунёди захираи маълумот оид ба хонандагон, қабул
ва иҷрои талабу дархости хонандагон тавассути амалиёти «Хизматрасонӣ»
(«Обслуживание»). Ба танзим даровардани хизматрасонии китобдорӣ тавассути
низоми АБК – яке аз амалиётҳои муҳими қисми якуми барномаи «Aleph».
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Вазифаҳои амалиёти «Маъмур» («Администратор») чиҳати ҳамоҳангсозӣ,
такмилдиҳӣ ва назорати фаъолияти амалиётҳои қисми якуми барнома. «ОРАК» қисми дуюми барномаи «Aleph» ва вазифаҳои он дар пажӯҳиши электронии
ҳуҷҷатҳои дархостшаванда. Вижагиҳои истифодаи «ОРАК» аз ҷониби хонандагон.
Машғулияти амалӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти амалиёти «Хизматрасонӣ».
Машғулияти лабораторӣ: Рамзбандии вижаи китобҳо тибқи талаботи
барномаи «Aleph».
Web-сайти КМТ (www.kmt.tj)
Таҳияи барномаи бунёди web-сайт. Муайянсозии мафҳумҳои асосӣ. Мақсад
ва вазифаҳои web-сайт. Сохтори web-сайт. Тарзи интихоб, коркард, гурӯҳбандӣ ва
воридсозии мавод дар web-сайт. Пайвастнамоии web-сайт ба шабакаи Интернет.
Такмили мазмун ва мундариҷаи web-сайт. Муаррифии КМТ тавассути web-сайт.
Web-сайти КМТ – воситаи муҳими интиқоли иттилоот оид ба китобҳои тозанашр.
Матни электронии китобҳои чопӣ ва китобномаҳои нашркардаи КМТ дар webсайт. Нақши web-сайт дар тарғиби китобҳои чопӣ. Аҳамияти истифодаи web-сайт
дар тарғиби донишҳои китобдорӣ-иттилоотӣ ва такмили дониши тахассусии
китобдорон.
Машғулияти лабораторӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Web-сайти КМТ
(www.kmt.tj).
ФАЪОЛИЯТИ ИЛМӢ-МЕТОДӢ ВА ТАҲҚИҚОТИИ КМТ
Фаъолияти илмӣ-методӣ
КМТ маркази илмӣ-методии китобхонаҳои ҷумҳурӣ. Нақши КМТ дар
идоранамоӣ, батанзимдарорӣ, ҳамоҳангсозӣ ва муттаҳидгардонии фаъолияти
китобдорӣ. Менеҷмент ва маркетинг дар фаъолияти китобхона. Масъалагузорӣ,
омӯзиш, бунёд ва татбиқи навгониҳои китобдорӣ. Расонидани ёрии амалию
методӣ ба китобхонаҳо чиҳати баланд бардоштани мазмуну мундариҷаи
фаъолияти китобдорӣ. Омӯзиш ва ҷорӣ намудани таҷрибаи муфиди китобдорӣ
бо истифода аз технологияи муосири иттилоотӣ. Такмили дониши китобдорон
тавассути созмондиҳӣ ва баргузории семинар-тренингҳо ва курсҳои такмили
ихтисос. Таҳия ва интишори маводи методӣ ва тавсияномаҳо чиҳати ҷорӣ
намудани хизматрасонии музднок дар фаъолияти китобхона. Ҷалби шахсони
воқеиву ҳуқуқӣ чиҳати ҳамкориҳои судманд дар баргузории чорабиниҳо. Вазифа,
ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шуъбаи маркетинг ва менеҷменти фаъолияти китобдорӣ.
Машғулияти амалӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Шуъбаи маркетинг ва
менеҷменти фаъолияти китобдорӣ.
Фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ
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КМТ – маркази аҳамияти ҷумҳуриявидоштаи илмию таҳқиқотӣ дар соҳаи
китобшиносӣ,
китобхонашиносӣ,
библиографияшиносӣ
ва
фаъолияти
иттилоотӣ. Саҳми КМТ дар таҳқиқи масоили назарӣ ва амалии соҳаи китобдорӣ.
Иштироки КМТ дар таҳия ва татбиқи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва барномаҳои
давлатии рушди фаъолияти китобдорӣ. Созмондиҳӣ ва баргузории таҳқиқотҳои
сотсиологӣ. Мақсад, вазифа ва натиҷаи таҳқиқотҳои доиркардаи КМТ. Аҳамияти
маҷмӯаҳои илмӣ, маводи таълимӣ ва нашрияҳои даврии чопӣ ва электронии
КМТ дар рушду нумӯи илми китобдории тоҷик. Созмондиҳӣ ва баргузории
конфронсҳои илмию амалӣ. Вазифа, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шуъбаи илмӣтаҳқиқотӣ.
Машғулияти амалӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Шуъбаи илмӣ-таҳқиқотӣ.
ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗҲОИ КМТ
Маркази Тоҷикшиносӣ
Ҳадаф ва вазифаҳои Маркази Тоҷикшиносӣ дар ҷамъоварӣ, коркарди илмӣ,
тарҷума ва нашри маводи таърихии марбут ба шинохти миллати тоҷик, бунёди
фонди чопӣ ва электронии тоҷикшиносӣ, ташкил ва пешбурди бақайдгирии
библиографии
тоҷикшиносӣ,
созмондиҳии
дастгоҳи
маълумотдиҳӣбиблиографии чопӣ ва электронӣ, муҳайё сохтани заминаи мувофиқи корӣ барои
муҳаққиқон ва пажӯҳишгарони риштаҳои гуногуни илм доир ба масоили
тоҷикшиносӣ, ҳувияти миллӣ, худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ. Саҳми Маркази
Тоҷикшиносӣ дар таҳия ва интишори силсилаи китобҳои «Тоҷнома». Нашри
феҳристҳои чопӣ ва электронӣ доир ба тоҷикшиносӣ. Робитаи Маркази
Тоҷикшиносӣ бо марказҳои тоҷикони бурунмарзӣ. Баргузории ҳамоишҳои илмӣ,
семинару конфронсҳо оид ба шинохти таъриху тамаддун ва мақоми ҷаҳонии
миллати тоҷик.
Машғулияти лабораторӣ: Шиносоӣ ба дастгоҳи маълумотдиҳӣбиблиографии Маркази Тоҷикшиносӣ.
Маркази Конуни забони тоҷикӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ
Ҳадаф ва вазифаҳои Маркази Конуни забони тоҷикӣ ва омӯзиши забонҳои
хориҷӣ дар фароҳамоварӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ, тарғиб ва ташвиқи маҷмӯи нисбатан
пурраи ҳуҷҷатҳои таърихӣ оид ба забон ва афкори забоншиносии тоҷик, бунёди
бойгонии ёдгориҳои қадимаи хаттӣ ва чопии марбут ба таърихи забони тоҷикӣ,
ташкили курсҳои омӯзиши забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва дигар забонҳои хориҷӣ.
Фаъолияти Марказ дар самти бунёди фонди чопӣ ва электронӣ, созмондиҳии
дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографӣ, хизматрасонии китобдорӣ-библиографӣ
ба хонандагон. Баргузории ҳамоишҳои илмӣ, семинару конфронсҳо оид ба
масоили таҳқиқ ва омӯзиши ҷанбаҳои фарҳангӣ ва кишваршиносии забонҳо,
равияҳои нави забоншиносии муосир, истилоҳ ва масоили истилоҳшиносӣ.
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Машғулияти лабораторӣ: Шиносоӣ ба дастгоҳи маълумотдиҳӣбиблиографии Маркази Конуни забони тоҷикӣ ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ.

Маркази иттилооти ҳуқуқӣ
Нақши Маркази иттилооти ҳуқуқӣ дар ҷамъоварӣ, мураттабсозӣ,
феҳристнигорӣ ва ҳифзу нигоҳдории маҷмӯи нисбатан пурраи ҳуҷҷатҳо доир ба
ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносӣ, тарғибу ташвиқи мунтазами санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ,
баланд бардоштани сатҳи дониш ва маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон. Саҳми
Маркази иттилооти ҳуқуқӣ дар бунёди фонди манобеи электронии ҳуқуқӣ ва
қонеъ намудани эҳтиёҷоти хонандагон ба иттилооти ҳуқуқӣ. Ошноӣ бо маҷмӯи
нашрҳои Маркази иттилооти ҳуқуқӣ: конститутсияҳо, қонунҳо, кодексҳо,
қонунҳои конститутсионӣ, санадҳои байналмилалӣ, фармонҳо, амрҳо,
фармоишҳо, дастурамалу оинномаҳо, низомномаву тартиботҳо, қоидаву
барномаҳои давлатӣ, стратегияву конвенсияҳо ва дигар санадҳои меъёриву
ҳуқуқӣ. Дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографии Маркази иттилооти ҳуқуқӣ ва
сохтори он. Баргузории ҳамоишҳои илмӣ, семинару конфронсҳо оид ба масоили
таъмини волоияти қонун, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон, истиқлолияти давлатӣ ва
манфиатҳои миллӣ. Истифодаи сомонаи Маркази иттилооти ҳуқуқӣ
(www.lawinfo.tj) дар пажӯҳиш ва дастрас намудани санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ва
адабиёти илмиву таълимӣ доир ба масоили ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносӣ.
Машғулияти лабораторӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти сомонаи Маркази
иттилооти ҳуқуқӣ (www.lawinfo.tj).
Маркази такмили ихтисос
Ҳадаф ва вазифаҳои Маркази такмили ихтисос дар ташкил ва баргузории
курсҳои такмили ихтисоси кормандони китобхона, таҳияи нақшаҳои таълимӣ,
барнома ва дастурҳои таълимӣ, ҷамъоварӣ ва бунёди фонди маводи таълимӣ ва
методӣ доир ба соҳаи китобдорӣ ва иттилоотшиносӣ, созмондиҳии дастгоҳи
маълумотдиҳӣ-библиографии чопӣ ва электронӣ. Фаъолияти Марказ дар самти
ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати такмили ихтисос барои кормандони
китобхонаҳои ҷумҳурӣ дар КМТ ва китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ доир
ба масоили омӯзиши таҷрибаи муфиди китобдорӣ ва тадбиқи низоми худкори
раванди китобдорӣ-иттилоотӣ бо истифода аз технологияи нави иттилоотӣкоммуникатсионӣ дар фаъолияти китобхонаҳо. Ҳамкории Марказ бо муассисаҳои
таълимии кишвар дар самти омодасозии барномаву дарсномаҳои таълимӣ,
баргузории машғулиятҳои бозомӯзӣ, курсҳои такмили ихтисос ва семинартренингҳо барои кормандони китобхонаҳо.
Машғулияти лабораторӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Маркази такмили
ихтисос.
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ФАЪОЛИЯТИ МЕДИАТЕКАИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Нақши Медиатека дар бунёди фонди алоҳидаи ҳуҷҷатҳои расмии давлатӣ
ва асноди марбут ба фаъолияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Саҳми
Медиатека дар ҷамъоварӣ, мураттабсозӣ, феҳристнигорӣ, коркарди илмӣ, ҳифз ва
нигоҳдории манобеи чопӣ ва электронӣ, созмондиҳии дастгоҳи маълумотдиҳӣбиблиографӣ, таҳияи силсилаи дастурҳои библиографӣ, хизматрасонии
иттилоотӣ ва маълумотдиҳӣ-библиографии хонандагон. Бунёди фонди
электронии ҳуҷҷатҳои марбут ба сафарҳои дохилӣ ва хориҷии Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон (матни электронии китобҳо, суханрониҳо, паёмҳо ба
забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, маводи савтӣ ва видеоӣ).
Машғулияти лабораторӣ: Шиносоӣ ба дастгоҳи маълумотдиҳӣбиблиографии Медиатекаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва истифодаи он.
РАВОБИТИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ КМТ
Ҳамкории КМТ бо китобхонаҳои кишварҳои хориҷӣ
КМТ – узви Ассамблеяи китобхонаҳои Авруосиё. Ҳамкориҳои КМТ бо
Китобхонаи Конгресси ИМА, китобхонаҳои миллии Ҷумҳурии Исломии Эрон,
Туркия, Чин, Куриё, Покистон, Китобхонаи Донишгоҳи забонҳо ва тамаддунҳои
ба номи Булаки ш.Париж, китобхонаҳои давлатӣ ва миллии Федератсияи Россия,
китобхонаҳои миллии ҷумҳуриҳои Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон,
Озарбойҷон ва китобхонаҳои дигар мамолик. Робитаи КМТ бо ташкилоту
муассисаҳо ва созмонҳои байналмилалӣ. Созмондиҳӣ ва баргузории ҳамоишҳои
илмӣ, вохӯриву мулоқотҳо, семинар-тренингҳо, таҷрибаомӯзӣ, намоишгоҳҳои
китоб тибқи созишномаҳои ҳамкорӣ. Ҳамкориҳо дар самти бунёд ва инкишофи
низоми электронии пахши иттилоот, созмондиҳӣ ва истифодаи толорҳои хониши
маҷозӣ, таҳия ва интишори китобномаҳо, маҷмӯаҳои илмӣ ва нашрияҳои даврӣ.
Ҳамкории КМТ бо ҷамъиятҳои бурунмарзии халқи тоҷик. Вазифа, ҳуқуқ ва
уҳдадориҳои Шуъбаи равобити байналмилалии КМТ.
Мубодилаи байналмилалии китоб
Мубодилаи байналмилалии китоб (МБК) яке аз манбаъҳои муҳими такмили
фонд. Мубодилаи китобҳои чопӣ ва электронӣ. Талаботи асосӣ чиҳати
барқарорсозии муносибатҳои тарафайн барои МБК. Интиқоли дархостҳои расмӣ
ва пешниҳоди феҳристи китобҳо. Баррасии дархост, интихоби китоб,
мувофиқасозӣ ва муайяннамоии шартҳои мубодила. Ҳамкории КМТ бо
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муассисаҳои китобдорӣ, табъу нашр ва донишгоҳу донишкадаҳои хориҷӣ дар ин
самт. Аҳамияти МБК дар паҳннамоӣ ва тарғиби китобҳои чопи Тоҷикистон.
Истифодаи воситаҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар созмондиҳии МБК.
Китобхонаи миллии Тоҷикистон - маркази миллии абонементи
байни китобхонаҳо (ММАБК) ва расонидани ҳуҷҷатҳо (РҲ)
Нақши ММАБК ва РҲ КМТ дар ҳамоҳангсозии фаъолияти илмӣ, таҳқиқотӣ
ва методии абонементи байни китобхонаҳо (АБК) ва РҲ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон. Самтҳои асосии фаъолияти ММАБК ва РҲ КМТ. Вазифаҳои асосии
ММАБК ва РҲ КМТ. Абонементи байни китобхонаҳо – яке аз шакли
инкишофёфтаи хадамоти китобдорӣ. Санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ доир ба АБК.
Низоми хизматрасонӣ тавассути АБК дар фаъолияти КМТ. Истифодаи низоми
нави хизматрасонии АБК – «Маркази худкори расонидани ҳуҷҷатҳои Китобхонаи
давлатии Русия». Қабул ва иҷрои дархости абонентҳои инфиродӣ ва ҳуқуқӣ
тавассути воситаҳои нави иттилоотӣ-коммуникатсионӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои
хонандагон чиҳати истифодаи АБК ва РҲ дар КМТ. Қоидаҳои умумии
истифодабарии АБК дар КМТ. Тарзу усули барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои
дархостшаванда ва дастрас намудани онҳо тавассути АБК ва РҲ. Муҳлати
пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ва тартиби пардохти ҷарима дар ҳолати бознагардонидани
ҳуҷҷатҳои гирифташуда. Вазифа, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Шуъбаи АБК.
Машғулияти амалӣ: Шиносоӣ ба фаъолияти Шуъбаи АБК.
Машғулияти лабораторӣ: Иҷрои дархости абоненти фардӣ тавассути
Интернет.
ДУРНАМОИ ФАЪОЛИЯТИ КМТ
Мутобиқнамоии фаъолияти КМТ ба вижагиҳои ҷомеаи иттилоотӣ ва
таҷрибаи муфиди китобдории ҷаҳонӣ. Созмондиҳӣ ва баргузории таҳқиқотҳои
сотсиологӣ доир ба омӯзиши вазъи китобдорӣ дар ҷумҳурӣ. Таҳияи барномаҳо ва
стандартҳои давлатӣ доир ба соҳаи китобдорӣ. Ташаккули фондҳои электронии
КМТ ва созмондиҳии дастгоҳҳои маълумотдиҳӣ-библиографии онҳо. Таъмини
дастёбии хонандагони маҷозӣ ба фондҳои электронии КМТ тавассути
созмондиҳии толорҳои хониши маҷозӣ дар китобхонаҳои мамлакат. Татбиқи
низоми нисбатан комили худкори раванди китобдорӣ-иттилоотӣ дар фаъолияти
КМТ. Бунёди шабакаи ягонаи бойгонии додаҳо, пайваст ва интиқоли он ба кулли
китобхонаҳои ҷумҳурӣ. Таҳияи феҳристҳои электронӣ доир ба маҷмӯи асноди
дар ҳама шаклу намудҳои имконпазир интишорёфта.
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[Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1932. – 6 сентября.
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неудовлетворительных работы с ними // Коммунист Таджикистана. – 1936. – 6
марта.
19. Найдена рукопись сочинений
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26. Выставки и лекции в публичной библиотеке [Текст]: В Государственной
публичной библиотеке Тадж. ССР открылась выставка о войне // Коммунист
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7 ноября.
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37. Бахшида ба 30-солагии Армияи Советӣ [Матн]: Ифтитоҳи намоиши
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муаллимон. – 1948. – 14 феврал.
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43. Китобу китобхона зиёд мешавад [Матн]: Ёрии амаливу методии
Китобхонаи республикавии ба номи Фирдавсӣ ба китобхонаҳои ноҳиявӣ //
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апреля.
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55. Қосимова, М. Виставка [Матн]: Ташкили намоиши китобҳо бахшида ба
интихоботи судяҳо ва машваратчиёни халқӣ дар Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ //
Газетаи муаллимон. – 1951. – 28 ноябр.
56. Қосимова, М. Виставка [Матн]: Ташкили намоиши китобҳо бахшида ба
140-солагии В.Б. Белинский дар Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ // Газетаи
муаллимон. – 1951. – 15 июн.
57. Қосимова, М. Китобхонаи умумии давлатии ба номи Фирдавсӣ [Матн] //
Мактаби советӣ. – 1951. – №8. – С.43-45.
58. Филиал публичной библиотеки на предприятии [Текст]: Гос. публичной
библиотеки ТаджССР на Сталинабадском текстильном комбинате // Известия. –
1951. – 23 мая.
59. Читательская конференция [Текст] // Лит. Таджикистан. – 1951. – Кн. 3. –
С. 251-253.
1952
60. Выставка в Государственной публичной библиотеке [Текст]: В ГПБ
им.Фирдоуси открылась выставка литературы и иллюстраций, посвященная дню
большевистской печати // Коммунист Таджикистана. – 1952. – 6 мая.
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61. Выставка в Государственной публичной библиотеке [Текст]: Выставка
посвящённая дню Военно-Морского флота СССР // Коммунист Таджикистана. –
1952. – 10 августа.
1953
62. Қосимова, М. Аз фаъолияти китобхонаи мо [Матн] // Газетаи муаллимон.
– 1953. – 7 сентябр.
63. Қосимова, М. Дар Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ [Матн]: Баргузории
намоиши китобӣ бахшида ба 75-солагии Садриддин Айнӣ // Газетаи муаллимон.
– 1953. – 23 апрел.
64. Когда в Сталинабаде построят здание новой библиотеки? [Текст] //
Литературная газета. – 1953. – 29 марта.
65. Строится в Советском Таджикистане: гос. публичная библиотека
ТаджССР им. Фирдоуси [Текст] // Советская культура. – 1953. – 6 октября.
1954
66. Каримова, О. Бистсолагии Китобхонаи давлатии ба номи Фирдавсӣ
[Матн] // Тоҷикистони Сурх. – 1954. – 27 май.
67. Илбоева, И. Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ [Матн] // Пионер. – 1954. –
№4. – С. 8-9.
68. Каримова, О. Қасри китобҳо [Матн] // Тоҷикистони Сурх. – 1954. – 27
май.
69. Семенов, А. Макони маданият [Матн] // Тоҷикистони Сурх. – 1954. – 24
май.
70. Ашуров, Г. В помощь библиотекам республики [Текст]: О работе
методического кабинета // Ленинабадская правда. – 1954. – 14 апреля.
71. В юношеском читальном зале Государственной публичной библиотеке
им. Фирдоуси. Фото Б.Софьина [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1954. – 28
марта.
72. Гальперина, Е. Об одном из видов руководства библиотеками [Текст]:
Методический кабинет // Коммунист Таджикистана. – 1954. – 18 ноября.
73. Каримова, О. Б. Государственная публичная библиотека им. Фирдоуси
[Текст] // Библиотекарь. – 1954. – №11. – С.15-21.
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74. Каримова, О. Б. Замечательный дворец культуры [Текст]: К открытию в г.
Сталинабаде нового здания Гос. публичной библиотеки // Коммунист
Таджикистана. – 1954. – 7 марта.
75. Каримова, О. Б. Навстречу
Таджикистана. – 1954. – 16 января.

празднику

[Текст]

//

Коммунист

76. Кириллов, В. Встреча во дворце книги [Текст]: Стихи, посвященные Гос.
публичной библиотеке ТаджССР им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. –
1954. – 11 июля.
77. Моисеенко, Т. Ведущая библиотека Таджикистана [Текст]: К 20 летию
Гос. публичной библиотеки ТаджССР им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана.
– 1954. – 27 мая.
78. Мороз, А. Дворец книги [Текст]: К открытию нового здания библиотеки //
Коммунист Таджикистана. – 1954. – 7 марта.
79. Открытие нового здания Гос. публичной библиотеки им. Фирдоуси
[Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1954. – 23 марта.
80. Тальман, Р. О. Государственная публичная библиотека Таджикской ССР
им. Фирдоуси [Текст]: Краткий очерк / Ред. А. Мороз. – Сталинабад, 1954. – 88 с.
81. Экскурсии в Государственную публичную библиотеку им. Фирдоуси
[Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1954. – 31 октября.
1955
82. Дар китобхонаи халқӣ [Матн] // Тоҷикистони Сурх. – 1955. – 5 апрел.
83. Кириллов, В. Во дворец книги [Текст]: Стихи, посв. ГПБ ТаджССР им.
Фирдоуси // Литературный Таджикистан, 1955. – Кн.6. – С.158-161.
1956
84. Баранова, Ф. В зале текущей
Таджикистана. – 1956. – 1 апреля.

периодики

[Текст]

//

Коммунист

85. В мире газет и журналов: О работе зала периодики ГПБ Тадж. ССР им.
Фирдоуси [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1956. – 6 марта.
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86. Ефимов, А. Перед раскрытой книгой [Текст]: В ГПБ Тадж. ССР им.
Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. – 1956. – 15 апреля.
87. Леонидова, Д. Пропаганда книги [Текст] // Коммунист Таджикистана. –
1956. – 19 февраля.
88. Маджи, А. В тиши хранилищ восточных рукописей [Текст] Комсомолец
Таджикистана. – 1956. – 22 августа.
89. Мешкерис, В. А. Изобразительное искусство [Текст и фото]: О
художественном оформлении здания Библиотеки им. Фирдоуси // Труды
Института истории, археологии и этнографии АН ТаджССР. – 1956. – Т. 42. –
С.237.
90. Подвислова, В. Забота о читателе [Текст] // Коммунист Таджикистана. –
1956. – 12 августа.
1957
91. Каримова, О. Б. Китобхона воситаи пурзӯри кори идеологист [Матн] //
Маданияти Тоҷикистон. – 1957. – №1. – С.28-32.
92. Ҳақбердиев, У. Қасри китоб [Матн] // Занони Тоҷикистон. – 1957. – №11. –
С. 18.
93. Джамалов, К., Якубов, Г. Выставка таджикской книги [Текст] //
Коммунист Таджикистана. – 1957. – 28 ноября.
94. В хранилище древних рукописей [Текст] // Коммунист Таджикистана. –
1957. – 13 октября.
95. Каримова, О. Б. Сокровищница мудрости народной [Текст] // Советская
культура. – 1957. – 9 апреля.
96. Культурные связи с заграницей [Текст] // Коммунист Таджикистана. –
1957. – 28 февраля.
97. Путеводитель по каталогам Республиканской библиотеки им. Фирдоуси
[Текст]: Памятка читателю / Сост. Т. А. Лившиц, Г. М. Сушко. – Сталинабад, 1957. –
26 с.
98. Таджикская республиканская библиотека имени Фирдоуси. Фонд
групповой обработки и правила пользования им [Текст]: Памятка читателю /
Сост. М. В. Николаева; Ред. Л. В. Люперсольская. – Сталинабад, 1957. – 11 с.
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1958
99.

Ёқубов, Ғ. Қасри китоб [Матн] // Сталинобод. – 1958. – 13 май.

100. Николаева, М. Китоб ёрдамчии беҳтарини агигатор аст [Матн] //
Блокноти агигатор. – 1958. – №13. – С.37-47.
101. Карасева, И. Растет книжный фонд [Текст] // Сталинобод. – 1958. – 9 мая.
102. Каримова, О. Б. Книга помогает укреплению дружбы [Текст] //
Коммунист Таджикистана. – 1958. – 29 марта.
103. Каримова, О. Б. Крупнейшая в республике [Текст]: О ГБ Тадж. ССР им.
Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. – 1958. – 1 мая.
104. Морозова, Т.А. Опыт работы филиала Государственной республиканской библиотеки им. Фирдоуси при Сталинабадском текстильном комбинате
[Текст]. – Сталинабад, 1958 – 21 с.
105. Николаева, М. Книга лучший помощник агитатора [Текст]: О
деятельности Государственной республиканской библиотеки Тадж. ССР им.
Фирдоуси // Блокнот агитатора. – Сталинабад, 1958. – №13. – С.34-43.
106. Юнусов, А. Ценные приобретения [Текст]: О приобретение рукописи
Шейха Ансори и Али Саиба в ГБ им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. –
1958. – 10 августа.
1959
107. Абдуллоева, С. Китоб дар хизмати халқ [Матн]: Оид ба фаъолияти
Китобхонаи давлатии РСС Тоҷикистон ба номи А.Фирдавсӣ // Занони Тоҷикистон.
– 1959. – № 9. – С.14-15.
108. Аҳмадов, Ғ. Юнусов, А. Ганҷинаҳои камёб [Матн]: Оид ба дастнависҳои
қадима дар шуъбаи дастхатҳои Шарқ ва китобҳои нодири Китобхонаи давлатии
РСС Тоҷикистон ба номи А.Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1959. – 27 октябр.
109. Хоҷаев, А. Конференцияи хонандагон [Матн] // Комсомоли Тоҷикистон.
– 1959. – 11 декабр.
110. Ҳидоятов, И. Қасри китобҳо [Матн] // Маориф ва маданият. – 1959. – 27
август.
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111. Юнусов, А. Выставкаи дастхатҳо [Матн]: Бахшида ба 30-солагии
ташкилёбии Тоҷикистон дар Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ //Маориф ва
маданият. – 1959. – 13 октябр.
112. Юнусов, А., Кароматуллоева, Н. Китоб сарчашмаи дониш [Матн] //
Комсомоли Тоҷикистон. – 1959. – 9 декабр.
113. Библиотеке – 10 лет [Текст]: Библиотека Сталинабадского текстильного
комбината – филиала Республиканской библиотеки им. Фирдоуси // Коммунист
Таджикистана. – 1959. – 12 ноября.
114. Междубиблиотечный абонемент: Памятка / Сост. С. Ишкулова; Ред. Р.
Кукушкина. – Сталинабад, 1959. – 14 с.
115. Рутенштейн, И. Во дворце книги [Текст] // Сталинобод. – 1959. – 27
января.
116. Садуллаева, Н. Посетител – 1. 030 [Текст] // Комсомолец Таджикистана.
– 1959. – 1 ноября.
117. Турсунзаде, М. [О Гос. библиотеке им. Фирдоуси] [Текст] // Коммунист
Таджикистана. – 1959. – 17 октября.
1960
118. Абдуллоева, С. Дар зарфи 27 сол [Матн] // Маориф ва маданият. – 1960. –
19 ноябр.
119. Абдуллоева, С. Сокровищница знаний [Текст]: ГБ ТаджССР им.
Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. – 1960. – 18 ноября.
120. Абдуллаева, С. Сердце нашей культуры [Текст] // Комсомолец
Таджикистана. – 1960. – 18 ноября.
121. Хиай, Г. Филиал библиотеки: ГБ им. Фирдоуси на «Цемстрое» //
Комсомолец Таджикистана. – 1960. – 11 мая.
122. Ширкин, В. Дружба с книгой [Текст] // Комсомолец Таджикистана. –
1960. – 29 января.
123. Шукуров, М. Из истории развития сети культурно-просветительных
учреждений в Таджикистане [Текст]: О ГБ им. Фирдоуси // Труды ТГУ им. В. И.
Ленина. – 1960. – Т.27. – С.64.
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124. Юнусов, А. Памятники письменности [Текст]: В отделе восточных
рукописей и редких книг ГБ им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. – 1960. –
24 июля.
1961
125. Китобхонаи давлатии республикавии РСС Тоҷикистон ба номи
Фирдавсӣ [Матн]: Роҳнамо / Тарҷимаи Н. Кароматуллоева; Муҳаррир К.
Қурбонов. – Сталинобод, 1961. – 59 с.
126. Қурбонов, К. Ёрӣ ва корҳои методии қасри китоб [Матн] // Тоҷикистони
советӣ. – 1961. – 29 январ.
127. Набиев, М. Қомуси китобхона [Матн]: Роҷеъ ба фаъолияти Китобдори
хизматнишондодаи Тоҷикистон Рина Осиповна Тальман // Маориф ва маданият. –
1961. – 29 январ.
128. Юнусов, А. Махзани дастхатҳои Шарқ [Матн]: Роҷеъ ба фаъолияти
шуъбаи дастахатҳои Шарқ ва китобҳои нодири Китобхонаи давлатии РСС
Тоҷикистон ба номи Фирдавсӣ // Тоҷикистони советӣ. – 1961. – 1 апрел.
129. Государственная республиканская библиотека Таджикской ССР им.
Фирдоуси [Текст]: Путеводитель / Ред.З.Пономарева. – Сталинабод, 1961. – 59 с.
130. Николаева, М. С пометкой «В обмен» [Текст]: Опыт Государственный
публичной библиотеки Таджикской ССР им. Фирдоуси по организации
книгообмена // Библиотекарь. – 1961. – №8. – С.54.
131. Юнусов, А. Ценный дар [Текст]: Книги и периодика из Тегеранского
университета // Комсомолец Таджикистана. – 1961. – 4 августа.
1962
132. Бобоев, Д. Выставкаи «Расмҳои кӯҳҳо» [Матн]: Намоиш дар Китобхонаи
ба номи А. Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1962. – 4 январ.
133. Пӯлодов, Т. Конференцияи хонандагон [Матн] // Маориф ва маданият. –
1962. – 16 июн.
134. Юнусов, А. Ганҷинаи маънавии халқи тоҷик [Матн]: Оид ба фаъолияти
Китобхонаи ба номи А. Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1962. – 30 июн.
135. Юнусов, А. Бо ин мамлакатҳо шинос шавед [Матн]: Намоиши асарҳо
дар Китобхонаи ба номи А. Фирдавсӣ // Тоҷикистони советӣ. – 1962. – 14 сентябр.
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136. Юнусов, А. Дар бораи фалакпаймоҳо [Матн]: Оид ба ташкили намоиши
китобу расмҳо дар шуъбаи адабиёти техникӣ ва илмҳои дақиқи Китобхонаи ба
номи Фирдавсӣ // Тоҷикистони советӣ. – 1962. – 14 сентябр.
137. Юнусов, А. Намоиши китобҳои дӯстон [Матн]: Намоиши китобҳои
озарӣ дар Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1962. – 25
сентябр.
138. Юнусов, А. Нишондиҳандаи библиографӣ [Матн] //Маориф ва
маданият. – 1962. – 22 сентябр. – Тақриз ба кит.: Мирсаид Миршакар:
Нишондиҳандаи библиографӣ / Тарт. Р. Набиева. – Сталинобод, 1961. – 40 с.
139. Назаров, Ш. Видеть славу и гордость библиотеке… [Текст]: О работе ГБ
ТаджССР им. Фирдоуси // Комсомолец Таджикистана. – 1962. – 18 июля.
140. Найдены древные рукописи [Текст] // Коммунист Таджикистана. – 1962.
– 10 августа
141. Таджикскому Дворцу книги – тридцать лет [Текст] // Советская
культура. – 1962. – 28 июля.
142. 30 лет таджикскому Дворцу книги [Текст] // Ленинабадская правда. –
1962. – 3 августа.
143. Хамроева, Б. А. Спасибо за братскую помощь [Текст]: О книообмене
между ГБ СССР им. В.И.Ленина и ГБ Тадж. ССР им. Фирдоуси // Коммунист
Таджикистана. – 1962. – 1 июля.
1963
144. Юнусов, А. Макони тарғиботи адабиёт [Матн]: Оид ба фаъолияти
Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1963. – 1 октябр.
145. Булатов, К. Библиотека – мой университет [Текст]: О работе ГБ им.
Фирлоуси // Коммунист Таджикистана. – 1963. – 13 октября.
146. Назаров, Ш. Сокровища, доступные каждому [Текст]: По залам
Республиканской библиотеки им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. – 1964. –
11 августа.
147. Юнусов, А. Книги из Афганистана [Текст]: По международному
книгообмену Гос. биб-ке им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. – 1963. – 3
октября.
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1964
148. Белан, В. Г. Китобҳои нав аз Англия [Матн]: Воридоти китоб ба КД ба
номи Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1964. – 14 май.
149. Белан, В. Г. Мувофиқи мақсад истифода барем [Матн]: Оид ба
фаъолияти КД ба номи Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1964. – 8 феврал.
150. Белан, В. Г. Санъат халқҳоро ба ҳам наздик мекунад [Матн]: Воридоти
китобҳои нав ба КД ба номи Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1964. – 3 март.
151. Қурбонов, К., Шарофов, Р. Махзани илму ҳунар [Матн]: Оид ба
фаъолияти КДР ба номи Фирдавсӣ // Тоҷикистони советӣ. – 1964. – 4 феврал.
152. Муродов, О. Сӣ сол дар қасри китоб [Матн]: Роҷеъ ба фаъолияти
Китобдори хизматнишондодаи Тоҷикистон Саодат Икромова // Маориф ва
маданият. – 1964. – 7 март.
153. Юнусов, А. Ба муносибати ёдбуди шоир [Матн]: Омодагӣ ба ҷашни 550солагии А.Ҷомӣ дар КДР ба номи Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1964. – 2
июл.
154. Юнусов, А. Выставкаи шавқовар [Матн]: Дар Китобхонаи давлатии ба
номи Фирдавсӣ // Тоҷикистони советӣ. – 1964. – 31 январ.
155. Юнусов, А. Тақвими воқеаҳои муҳими таърихӣ [Матн]: Барои соли 1964
// Маориф ва маданият. – 1964. – 14 апрел.
156. Юнусов, А. Туҳфаҳои гаронбаҳо [Матн]: Аз мамлакатҳои ҳамсояи Шарқ
ба Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1964. – 24 окятябр.
157. Белан, В. Г. Из библиотек всей планеты [Текст]: Посредством
международного абонемента ГБ Тадж. ССР им. Фирдоуси // Коммунист
Таджикистана. – 1964. – 13 июня.
158. Белан, В. Г. Почитатели на Востоке и на Западе [Текст]: Произведения А.
Джами и литература о нем в ГБ им. Фирдоуси // Комсомолец Таджикистана. –
1964. – 16 декабря.
159. Белан, В. Г. Читателям других стран и народов [Текст]: Книжная выставка в ГБ Тадж. ССР им. Фирдоуси под названием «Таджикистан в иностранной
литературе» // Комсомолец Таджикистана. – 1964. – 22 ноября.
160. Книги из Нью-Йорка [Текст]: В ГБ им. Фирдоуси // Коммунист
Таджикистана. – 1964. – 17 мая.
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161. Назаров, Ш. Сокровища, доступные каждому [Текст]: Экскурсия по
залам республиканской библиотеки им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. –
1964. – 11 августа.
162. Раджабов, З. К истории культурно-просветительных учреждений в
Таджикистане [Текст]: О ГБ им. Фирдоуси // Известия АН Тадж. ССР. – 1964. –
Вып.3. – С.31-32.
163. Хамроева, Б. А. Книги-посланцы дружбы [Текст]: Книгообмен ГБ им.
Фирдоуси с библиотеками республики // Коммунист Таджикистана. – 1964. – 13
октября.
164. Ходунов, В. Время «пик» в книжном доме [Текст]: О работе ГБ им.
Фирдоуси // Комсомолец Таджикистана. – 1964. – 24 января.
165. Юнусов, А. К юбилею Джами [Текст]: Подготовка к 550-летнему юбилею
поэта-гуманиста в Гос. библиотеке им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. –
1964. – 1 июля.
1965
166. Белан, В. Г. Бахшида ба эҷодиёти шоир [Матн]: Чорабинӣ бахшида ба
эҷодиёти шоир Константин Симонов дар Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ //
Тоҷикистони советӣ. – 1965. – 28 ноябр.
167. Юнусов, А. Бахшида ба пешвои бузург [Матн]: Чорабиниҳои оммавӣ
бахшида ба 95-солагии зодрӯзи В.И.Ленин дар Китобхонаи давлатии ба номи
Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1965. – 22 апрел.
168. Юнусов, А. Вохӯрии мароқовар [Матн]: Баргузории чорабинӣ бахшида
ба 40-солагии комсомоли ҷумҳурӣ дар Китобхонаи давлатии ба номи Фирдавсӣ //
Тоҷикистони советӣ. – 1965. – 13 октябр.
169. Юнусов, А. Выставка ба муносибати 60-солагии Революцияи якуми рус
[Матн] // Маориф ва маданият. – 1965. – 21 января.
170. Юнусов, А. Сабоҳи файз авроқи китобаш [Матн]: Муносибати
хонандагон ба китоб ва тарзи истифодабарии он дар КДР ба номи Фирдавсӣ //
Комсомоли Тоҷикистон. – 1965. – 7 апрел.
171. Юнусов, А. Тақвими воқеаҳои муҳими таърихӣ [Матн]: Барои соли 1965
// Маориф ва маданият. – 1965. – 10 июл.

https://bikhon.tj/

172. Юнусов, А. Туҳфаи гаронбаҳои адабӣ [Матн]: Воридоти китобҳои нав аз
донишгоҳҳои Теҳрон ва Машҳад ба КД РСС Тоҷикистон ба номи Фирдавсӣ //
Комсомоли Тоҷикистон. – 1965. – 27 октябр.
173. Белан, В. Г. Знакомьтесь – Бхарат! [Текст]: Литература, посвященная
Индии в фондах ГБ им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. – 1965. – 26 января.
174. Белан, В. Г. Мир становится ближе [Текст]: Посредством
международного книгообмена ГБ им. Фирдоуси // Комсомолец Таджикистана. –
1965. – 23 июля.
175. Машкова, Э. Заходите в иностранный… [Текст]: О работе иностранного
отдела ГБ им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. – 1965. – 28 декабря.
176. Николаева, М. Как мы комплектуемся [Текст]: Опыт Таджикской
республиканской библиотеки имени Фирдоуси // Библиотекарь. – 1965. – №7. – С.
49-50.
1966
177. Белан, В. Г. Мубодилаи байналхалқии китоб [Матн]: Оид ба фаъолияти
Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ // Тоҷикистони советӣ. – 1966. – 1 май.
178. Юнусов, А. Туҳфаи гаронбаҳо [Матн]: Воридоти китобҳо аз Эрон ба КД
РСС Тоҷикистон ба номи Фирдавсӣ // Тоҷикистони советӣ. – 1966. – 6 июл.
179. Юнусов, А. Дастнависи нодир [Матн]: «Таърихи Фирӯзшоҳӣ»-и Зиёи
Баранӣ (асри XIV) // Комсомоли Тоҷикистон. – 1966. – 26 октябр.
180. Белан, В. Г. На иностранных языках [Текст]: О работе отдела
иностранной литературы ГБ им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. – 1966. –
21 апреля.
181. Белан, В. Г. Памяти Неру [Текст]: Выставка книг в ГБ им. Фирдоуси //
Коммунист Таджикистана. – 1965. – 14 ноября.
182. Гашо, Н. Доброе имя отдела [Текст]: Об отделе иностранной литературы
ГБ им. Фирдоуси // Комсомолец Таджикистана. – 1966. – 25 сентября.
183. Коснов, Д., Исмоилов, М. Дайте книге место! [Текст]: ГБ им. Фирдоуси
нуждается в помещении // Коммунист Таджикистана. – 1966. – 13 января.
184. Полторак, Г. Памятник поэту [Текст]: О строительстве нового здания ГБ
им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. – 1966. – 8 июня.
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185. Пшеничный, Б. Сокровищница книг [Текст]: О Библиотеке им.
Фирдоуси. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 108 с.
186. Строительство нового здания Таджикской республиканской библиотеки
им. Фирдоуси [Текст] // Библиотекарь. – 1966. – №9. – С.61.
187. Юнусов, А. Сокровищ прибавилось [Текст] // Коммунист Таджикистана.
– 1966. – 11 октября.
1967
188. Байрақ ба ганҷинаи тамаддун [Матн]: Супорида шудани байрақи
хотиравӣ ба Китобхонаи республикавии ба номи Фирдавсӣ // Маориф ва
маданият. – 1967. – 11 ноябр.
189. Выставкаи шавқовар [Матн]: Дар Китобхонаи республикавии ба номи
Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1967. – 5 сентябр.
190. Носиров, Н., Шералиев, Р. Ганҷинаи илму адаб [Матн]: Оид ба
фаъолияти КДР ба номи Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1967. – 2 феврал.
191. Пилипюк, В. Махзани дониш [Матн] // Комсомоли Тоҷикистон. – 1967. –
17 май. – Тақриз ба кит.: Пшеничный, Б. Сокровищница книг. – Душанбе: Ирфон,
1966. – 108 с.
192. Раҳмат, Д. Китобхонаи намунавӣ [Матн]: Оид ба фаъолияти филиали
Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ дар назди Комбинати бофандагии ш. Душанбе //
Комсомоли Тоҷикистон. – 1967. – 23 июн.
193. Юнусов, А. Бозёфтҳои нодир [Матн] // Маориф ва маданият. – 1967. – 10
июн.
194. Юнусов, А. Дар махзани ганҷи бебаҳо [Матн]: Китобхонаи давлатии
Тоҷикистон ба номи Фирдавсӣ ба пешвози Даҳаи маданияти рус // Тоҷикистони
советӣ. – 1967. – 4 апрел.
195. Юнусов, А. Тақвими ҷашн ва санаҳои муҳими таърихӣ [Матн]: Барои
соли 1967 // Комсомоли Тоҷикистон. – 1967. – 30 май.
196. Юнусов, А. Туҳфа ба хонандаи тоҷик [Матн]: Воридоти асарҳои
Муҳаммад Иқбол ба КД РСС Тоҷикистон ба номи Фирдавсӣ // Тоҷикистони
советӣ. – 1967. – 22 сентябр.
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197. Белан, В. Г. Не только на таджикском… [Текст]: О работе отдела
иностранной литературы ГБ им. Фирдоуси // Книжное обозрение. – 1967. – №39. –
С.3.
198. Морозова, Т. А. Приобщение к книге [Текст]: Из опыта работы филиала
ГБ им. Фирдоуси на Душанбинском текстильном комбинате // Коммунист
Таджикистана. – 1967. – 19 сентября.
199. Северова, Э. Дом на проспекте Ленина [Текст]: О ГБ им. Фирдоуси //
Коммунист Таджикистана. – 1967. – 9 апреля.
200. Хамроева, Б. А. Не бери сокровище, возьми книгу… [Текст] / Беседа с
директором ГБ им. Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. – 1967. – 20 июля.
201. Юнусов, А. Из глубины веков [Текст]: Рукописи ученого Востока
Хондамира «Друг жизнеописаний» (1524 г.) // Книжное обозрение. – 1967. – №39
(73). – 23 сентября.
202. Юнусов, А. Найдены уникальные рукописи [Текст]: ГБ им. Фирдоуси
приобрела рукописи произведений Абуали ибн Сины (ХУ1 в.), Джами (ХУ в.),
Саади (ХУ в.) и др. // Коммунист Таджикистана. – 1967. – 27 сентября.
1968
203. Аҳмадов, Б. Хонишҳои ленинӣ [Матн]: Конференсия дар КДР ба номи
Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1968. – 24 октябр.
204. Белан, В. Г. Адабиёти хориҷӣ ба китобхона [Матн]: Оид ба фаъолияти
шуъбаи адабиёти хориҷии Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ // Тоҷикистони советӣ.
– 1968. – 19 апрел.
205. Давлатов, Н. Китобхона ва тарбияи эстетики бачаҳо [Матн] // Маориф ва
маданият. – 1968. – 3 декабр.
206. Тальман, Р. О. Китобхонаи давлатии РСС Тоҷикистон ба номи Фирдавсӣ
[Матн] // Тақвими ҷашн ва санаҳои РСС Тоҷикистон барои соли 1968. – Душанбе,
1968. – С.13-15.
207. Юнусов, А. Сарчашмаи маданият [Матн]: Оид ба фаъолияти КД РСС
Тоҷикистон ба номи Фирдавсӣ // Комсомоли Тоҷикистон. – 1968. – 7 август.
208. Белан, В. Г. Посвящено конференции [Текст]: По Кушанской проблеме,
выставка в ГБ им. Фирдоуси под названием «Зарубежная литература по странам
Азии» // Коммунист Таджикистана. – 1968. – 28 сентября.
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209. Гоибназаров, С. Памятное знамя – библиотеке [Текст]: ГБ Тадж. ССР им.
Фирдоуси // Библиотекарь. – 1968. – №1. – С.64.
210. Подобед, Э. Одежда не по росту [Текст]: О неблагоприятных условиях
работы в книгохранении ГБ им. Фирдоуси // Вечерний Душанбе. – 1968. – 16
ноября.
211. Сорокина, И. Большое чудо [Текст]: О работе ГБ им. Фирдоуси //
Коммунист Таджикистана. – 1968. – 21 апреля.
212. Тальман, Р. О., Руденко, Е.А. Развитие библиотечного дела в Таджикистане за годы советской власти [Текст] // Библиотеки СССР. – 1968. – Вып. 37. – С.
33-46.
213. Улита едет… [Текст]: О затянувшемся строительстве нового здания ГБ
Тадж. ССР им. Фирдоуси // Советская культура. – 1968. – 10 октября.
214. Шевченко, З. М. Из истории библиотечного дела в Таджикистане [Текст]
/ Отв. ред. К. П. Марсаков. – Душанбе: Дониш, 1968. – 136 с.
1969
215. Аҳмадов, Б. Хизмати хуб [Матн]: Оид ба хизматрасонии шуъбаи
абонементи КДР ба номи Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1969. – 4 март.
216. Бобоҷонов, Р. Бахшида ба рӯзи Ғалаба [Матн]: Баргузории намоиши
китобҳо дар Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ // Тоҷикистони советӣ. – 1969. – 9 май.
217. Маҳмудова, М. Санъати дилкаш [Матн]: Дар бораи КДР ба номи
Фирдавсӣ // Комсомоли Тоҷикистон. – 1969. – 6 август.
218. Шавкат, Б. Намоиши асарҳои меҳмонон [Матн]: Ташкили намоиши
асарҳо дар Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ // Комсомоли Тоҷикистон. – 1969. – 24
сентябр.
219. Шукуров, А. Ташаббускор [Матн]: Роҷеъ ба фаъолияти саркитобдори
Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ А. Болтабоева // Маориф ва маданият. – 1969. – 19
июн.
220. Юнусов, А. Бозёфти нодир [Матн]: Нусхаи хаттии қадимаи «Ҷодат-улошиқин» ва «Мақомоти Мавлоно Шайх Ҳусайни Хоразмӣ»-и Шарофиддин
Ҳусайн // Тоҷикистони советӣ. – 1969. – 10 август.
221. Юнусов, А. Тақвими воқеаҳои муҳими таърихӣ [Матн]: Барои соли 1969
// Маориф ва маданият. – 1969. – 13 май.
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222. Белан, В. Г. Таджикскую книгу во все концы света [Текст]: О
международном книгообмене отдела иностранной лит-ры ГБ Тадж. ССР им.
Фирдоуси // Коммунист Таджикистана. – 1969. – 31 июля.
223. Бурханова, З. В хранилищах
Таджикистана. – 1969. – 2 февраля.

мудрости

[Текст]

//

Коммунист

224. Дун, А.З. Ценный библиографический указатель [Текст] //
Ленинабадская правда. – 1969. – 29 августа. – Рец. на кн.: Белан В. Г. Таджикистан в
литературе на иностранных языках (1961-1965). – Душанбе, 1969. – 198 с.
225. Матишев, Ф., Резникова, Л. Храм книги [Текст]: Из истории создания
филиала ГБ им. Фирдоуси на Душанбинском текстильном комбинате // Вечерний
Душанбе. – 1969. – 30 декабря.
226. Моторин, П. Золотой фонд [Текст]: О ГБ Тадж. ССР им. Фирдоуси к 100летию со дня рождения В.И.Ленина // Вечерний Душанбе. – 1969. – 1 сентября.
227. Юнусов, А. Тайна тысячелетий [Текст]: Интересные находки рукописей
средневековья // Вечерний Душанбе. – 1969. – 26 августа.
1970
228. Конференсияи библиографҳо [Матн] // Тоҷикистони советӣ. – 1970. – 18
октябр.; Комсомоли Тоҷикистон. – 1970. – 18 октябр.
229. Мирзоев, К. Ҷамъомади китобдорон [Матн] // Комсомоли Тоҷикистон. –
1970. – 21 октябр.
230. Ҷалилов, М. Библиографияи миллии тоҷик [Матн] // Маориф ва
маданият. – 1970. – 20 октябр.
231. Юнусов, А. Ганҷинаи маънавии халқи тоҷик [Матн]: Оид ба фаъолияти
КД РСС Тоҷикистон ба номи Фирдавсӣ // Маориф ва маданият. – 1970. – 2 апрел.
232. Юнусов, А. Рисолаи фоидабахш [Матн] // Маориф ва маданият. – 1970. –
24 январ. – Тақриз ба кит.: Белан, Г. Инъикоси Тоҷикистон дар адабиёт ба
забонҳои хориҷӣ. – Душанбе, 1969. – 198 с.
233. Юнусов, А. Туҳфаи дӯстони хориҷӣ [Матн]: Ба шуъбаҳои адабиёти
хориҷӣ ва дастнависҳои Шарқи Китобхонаи ба номи Фирдавсӣ // Тоҷикистони
советӣ. – 1970. – 16 июн, 15 декабр.
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234. Белан, В. Г. Выставка в библиотеке [Текст]: Выставка под названием
«Венгерская Народная Республика» в ГБ им. Фирдоуси // Вечерний Душанбе. –
1970. – 4 апреля.
235. Белан, В. Г. Растет число читателей [Текст]: В отделе иностранной
литературы ГБ им. Фирдоуси // Вечерний Душанбе. – 1970. – 18 июня.
236. Джураев, Ш. Первый республиканский [Текст] // Вечерний Душанбе. –
1970. – 15 октября.
237. Рустамова, М. Конференция библиографов [Текст] // Комсомолец
Таджикистана. – 1970. – 16 октября.
238. Совет библиографов [Текст]: Первая респ. науч.-теорет. конф. по
вопросам национальной библиографии // Коммунист Таджикистана. – 1970. – 18
октября.
239. Шаропов, Р. Основные этапы и закономерности развития таджикской
литературной библиографии [Текст] / Под ред. Ю.С.Зубова. – Душанбе: Ирфон,
1970. – 112 с.
240. Юнусов, А. Рукописи произведений Джами [Текст]: В отделе восточных
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