Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci
Təsdiq edirəm:
Tədris işləri üzrə direktor müavini:
___________ _ İ.Əyyubova__
"__" "_Fevral __" 2020-ci il
Fənn sillabusu
İxtisas: Kitabxana-informsiya təminatı
Şöbə: Pedaqoji
Fənn Birləşmə komissiyası: İqtisadiyyat və İdarəetmə
I. Fənn haqqında məlumat:
Fənnin adı: Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq (Proqram: Azərbaycan Respublikası Təhsil

Nazirliyinin 27.02.2015-ci il tarixli 250 saylı əmri ilə fənn proqramı kimi təsdiq
edilmişdir.)
Kurs: IIÇ
Kodu: İPF-B 08
Tədris ili: (2019-2020ci tədris ili) Semestr: yaz
Tədris yükü: cəmi: 90 saat, (Auditoriya saatı) - ( 60 saat mühazirə, 30 saat məşğələ)
Tədris forması: Əyani
Tədris dili: Azərbaycan dili
AKTS üzrə kredit: 6 kredit
Auditoriya N:217,
Saat 1210-1715
II.Müəllim haqqında məlumat:
Adı: Validə, Soyadı: Məmmədova. elmi dərəcəsi və elmi adı:
Məsləhət günləri və saatı:
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III.Tövsiyə olunan dərslik, dərs vəsaitivə metodik vəsaitlər:
Əsas
1. Kitabxana işi haqqında Qanun // Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi-nəzəri və təcrübi
jurnal. 1999. - №1. S.3-16.
2. Əliyev Z.H Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq.- B., 2001.-144.

3. Əliyev Z.H Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi.-B., 2007.- 186 səh.
4. İsmayılov N.İ. Azərbaycan biblioqrafiyasının biblioqrafiyası.- B.: Mütərcim,
2003.-112 səh.
5.Стандарты по библиотечному делу и библиографии.-М.,1985.-С.16.
6 Kitabxana işçisinin məlumat kitabı.-B., 1986.-288 səh.
7. Xələfov A.A Kitabxanaşünaslığa giriş. 3 hissədə.- B., 2001.
8. “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” elmi, nəzəri, təcrübi jurnal.- 2016- N1.-s.69-80.
9. “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” elmi, nəzəri, təcrübi jurnal.- 2016.- N2.-s.86-93.
10. “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” elmi, nəzəri, təcrübi jurnal.- 2015.- IV1.-s.101-107.
11. “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” elmi, təcrübi jurnal.- 2014- N1.-s.72-85.
12. “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” elmi, təcrübi jurnal.- 2010.- N3.-s.34-91
13. Mühazirələr.
14. İnternet resursları.
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Əlavə
15. Azərbaycanda nəşriyyat işi.- B., 2000,.-s.57-68.

16. Qurbanov C. Elektron kataloq.-B.,2005,. s.-323
IV. Fənnin təsviri:
“Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq” fənni biblioqrafiyaya aid olan nəzəri məsələləri öyrənir. Bu fənn
biblioqrafiyanın ümumi nəzəriyyəsinin əsas anlayışı olan biblioqrafik informasiya haqqında,
biblioqrafiyanın içtimai hadisə kimi mahiyyəti və əhəmiyyəti, onun inkişafı və fəaliyyət göstərməsi
qanunauyğunluqları, ümumbəşəri prinsipləri, fərqli xüsusiyyətləri, çoxcəhətli quruluşu və qarışıq bilik
sahələri sistemində yeri haqqında təsəvvür əldə edə bilərlər.
V. Fənnin məqsədi:
“Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq” kursunun tədrisi, kitabxanaçı kadrların müxtəlif oxuculara müasir,
milli tələblər və beynəlxalq standartlar səviyyəsində biblioqrafik xidmət göstərməyi bacaran peşəkar
biblioqraf kimi hazırlanmalarını təmin edir. Bütün biblioqrafik fənnlərin nəzəri bazası olan bu fənn
biblioqrafik peşə hazırlığının nəzəri səviyyəsini yüksəltmək, onun qabaqcıl kitabxana biblioqrafiya elmi
və təcrübəsi ilə əlaqəsini möhkəmləndirmək məqsədini güdür.
VI. Davamiyyətə verilən tələblər:
Dərsdə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır.Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində
fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir; semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan
saatların hər buraxılan 10%- nə 1 bal çıxılır; Fənn üzrə semestr ərzində buraxılmış auditoriya saatlarının
ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı (25%-dən çox) olduğu halda tələbə
həmin fənnən imtahana buraxılmır və onun həmin fənn üzrə akademik borcu qalır və sonradan onun
haqqında müvafiq qərar qəbul edilir.
VII.Qiymətləndirmə:
Tələbələrin biliyi 100 ballı sistemlə qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə
imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: 10 bal sərbəst işlərin tərtib
olunmasına görə, 10 bal seminar və laboratoriya dərslərində fəaliyyətinə görə, 20 bal kollekviumlara
görə,10 bal dərslərə davamiyyətinə görə.
İmtahanda qazanılan balların maksimum miqdarı 50-dir.
İmtahan biletinə bir qayda olaraq fənni əhatə edən 5 sual daxil edilir.
Qiymət meyarları aşağıdakılardır:
-10 bal- tələbə keçilmiş material dərindən başa düşür, cavabı dəqiq və hərtərəflidir.
-9 bal-tələbə keçilmiş material tam başa düşür, cavabı dəqiqdir və mövzunun mətnini tam aça bilir.
-8 bal-tələbə cavabında ümumi xarakterli bəzi qüsurlara yol verir;
-7 bal- tələbə keçilmiş material başa düşür, lakin nəzəri cəhətdən bəzi məsələləri əsaslandıra bilmir
-6 bal- tələbənin cavabı əsasən düzgündür.
-5 bal-tələbənin cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam əhatə edə bilmir.
-4 bal- tələbənin cavabı qismən doğrudur, lakin mövzunu izah edərkən bəzi səhvlərə yol verir;
-3 bal- tələbənin mövzudan xəbəri var, lakin fikrini əsaslandıra bilmir;
-1-2 bal- tələbənin mövzudan qismən xəbəri var.
-0 bal- suala cavab yoxdur.
Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. Əks təqdirdə tələbənin imtahan
göstəriciləri semester ərzində tədris fəaliyyəti nəticəsində topladığı bala əlavə olunmur.
Semestr nəticəsinə görə yekun qiymətləndirmə (imtahan və imtahanaqədərki ballar
əsasında)
91-100 bal- əla (A)
81-90 bal-çox yaxşı (B)
71-80 bal- yaxşı (C)
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61-70 bal- kafi (D)
51-60 bal –qənaətbəxş (E)
51-baldan aşağı- qeyri-kafi (F)
Davranış qaydalarının pozulması: Tələbə Kollecin daxili nizam –intizam qaydalarını pozduqda
əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görüləcək.
VIII. Təqvim mövzu planı: Mühazirə: 60saat, seminar 30 saat
N
1
1.

2.

Keçirilən mühazirə, seminar, məşğələ, laboratoriya və sərbəst
mövzularının məzmunu
2
Mühazirə mövzuları
Mövzu № 1. “Ümumi bibloqrafiyaşünaslıq kursunun nəzəri əsasları.
Plan:
1. Biblioqrafiya anlayışı.
2. Biblioqrafiya elmi haqqında dövlət standartları.
3. Biblioqrafiya termini və onun çoxmənalılığı.
Mənbə: [1,2,6]
Mövzu №2. Sənəd kommunikasiyaları sistemi və biblioqrafiya
Plan:
1. Sənəd anlayışı. İnformasiya tələbatçısı

Cəmi:90 saat
Saat

Tarix

3
müh məş
2

4

2

2. Sənəd tələbatçı sistemi.
3. Sənəd kommunikasiya sistemi

3.

Mənbə: [1,2,3 ]
Mövzu№ 3. Sənəd kommunikasiyaları sistemində informasiya maneələri
Plan:

2
2

1.İnformasiya maneələrini meydana gətirən səbəblər
2. İnformasiya maneələri və onların qruplaşdırılması

4.

5.

6.

Mənbə: [2,6,7 ]
Mövzu № 4. Biblioqrafik informasiyanın mövcudluq formaları
Plan:
1. Biblioqrafik çatdırma . Biblioqrafik yazı.
2. Biblioqrafik təsvir
Mənbə: [1,2,8 ]
Mövzu№ 5. Biblioqrafik vəsaitlər , onların formaları və janrları
Plan:
1. Biblioqrafik vəsaitlərin formalarına görə növləri
2. Biblioqrafik vəsaitlərin tipləri
3. Biblioqrafik vəsaitlərin janrları
Mənbə: [2,4,5 ]
Mövzu№ 6. Biblioqrafik informasiyanın əsas ictimai funksiyaları
Plan:

2

2
2

2

1.Biblioqrafik informasiyanın ikitərəfliliyi.
2. Biblioqrafikinformasiyanın axtarış funksiyası
3. Biblioqrafik informasiyanın komminikativ funksiyası

7.

4 Biblioqrafik informasiyanın qiymətləndirmə funksiyası
Mənbə: [2,4,12 ]
Mövzu№ 7. Biblioqrafik informasiyanın funksional mahiyyət
quruluşu
Plan:
1.Funsional quruluşun genetik əsasları

2
2

2.Funksional məntiqi quruluş.

8.

Mənbə: [2,9 ]
Mövzu№ 8. Biblioqrafik informasiyanın keyfiyyətləri
Plan:
1. Biblioqrafik informasiyanın ikinciliyi

2
2

2. Biblioqrafik informasiyanın xəbərvermə və modelləşdirmə keyfiyyəti
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3. Biblioqrafik informasiyanın ikitərəfliliyi və daxili mütəşəkkilliyi

9.

Mənbə: [ 2,8,14 ]
Mövzu№ 9. Biblioqrafik fəaliyyəti sahəsinin meydana gəlməsi və
inkişafı
Plan:
1. Biblioqrafiya fəaliyyət sahəsidir
2. Biblioqrafik fəaliyyətə dövlət standartlarında verilən təriflər
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3. Biblioqrafik informasiyanın iki əsas quruluş səviyyəsi

10.

11.

12.

13.

Mənbə: [2,6,13 ]
Mövzu№ 10. Biblioqrafik fəaliyyətin komponent quruluşu
Plan:
1. Biblioqrafik fəaliyyətin əsas komponentləri
2. Biblioqrafik fəaliyyətin məqsədi və subyektləri
3. Biblioqrafik fəaliyyətin obyektləri
Mənbə: [ 2,11 ]
Mövzu№ 11. Biblioqrafiik fəaliyyət prosesləri
Plan:
1. Sənədlərin biblioqrafiyalaşdırılması
2. Biblioqrafik xidmət prosesinin mahiyyəti
Mənbə: [2,6,11 ]
Mövzu№ 12. Biblioqrafiyalaşdırma prosesinin mərhələləri
Plan:
1. Biblioqrafiyalaşdırmanın hazırlıq mərhələsi
2. Biblioqrafiyalaşdırmanın analitik mərhələsi
3. Biblioqrafiyalaşdırmanın sintez mərhələsi
4. Biblioqrafiyalaşdırmanın yekun mərhələsi
Mənbə: [2,6,10 ]
Mövzu№ 13. Biblioqrafik xidmət və onun formaları
Plan:

2

2
2

2

2
2

1. Soraq biblioqrafiya xidməti
2. Biblioqrafik arayışlar
3. Biblioqrafik informasiyavermə xidməti

14.

15.

Mənbə: [2,6,9 ]
Mövzu№ 14. Biblioqrafik fəaliyyət vasitələri
Plan:
1. Biblioqrafik fəaliyyətin metodikası
2. Biblioqrafik fəaliyyətin nəticəsi
3. Biblioqrafik məhsul
Mənbə: [2,6,7 ]
Mövzu№ 15. Biblioqrafiyanın növ təsnifatı
Plan:

2

2
2

1. Biblioqrafiyanın təşkilatı bölmələri
2. Biblioqrafiyanınn ictimai istiqamətinə görə təsnifləşdirilməsi

Mənbə: [2,5 ]
16.

Mövzu№ 16. Biblioqrafiyanın funksional məqsəd və xronoloji əlamətinə

2

görə növləri

Plan:
1. Cari biblioqrafiya
2. Retrospektiv biblioqrafiya
3. Perspektiv biblioqrafiya

2

Mənbə: [2,3,13]
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17.

Mövzu№ 17. Biblioqrafiyanın sənədlərin forma və məzmununa görə

2

növləri
Plan:
1. Universal və sahəvi biblioqrafiya
2. Kompleks biblioqrafiya. Şəxsi biblioqrafiya
3. Dıyaqşunaslıq və ölkəşunaslıq biblioqrafiyası

Mənbə: [2,3,4 ]
18.

Mövzu№ 18. Biblioqrafiyanın biblioqrafiyası
Plan:

2

1. Biblioqrafiya və sənəd- tələbatçı sistemi
2. Biblioqrafiyanın biblioqrafiyasının növ təsnifatı

Mənbə: [2,4,15 ]
19.

Mövzu№ 19. Biblioqrafiyaşunaslıq və onun quruluşu
Plan:

2
2

1. Biblioqrafiyaşunaslığın daxili quruluşunun iki əsas istiqamətləri
2. Biblioqrafiyaşunaslığın öyrənmə obyektləri

Mənbə: [2,6,7 ]
20.

Mövzu№ 20. . Biblioqrafiyaşunaslığın tərkib hissələri
Plan:

2

1. Biblioqrafiyanin nəzəriyyəsi
2. Biblioqrafiyanın tarixi
3. Biblioqrafiyanın təşkili
4. Biblioqrafiyanın metodikası

Mənbə: [2,5,11 ]
21.

Mövzu№ 21. Biblioqrafiyaşunaslıq yaxın bilik sahələri sistemində
Plan:

2
2

1. Biblioqrafiya və kitabxana işi
2. Biblioqrafiya və elmi informasiya
3. Biblioqrafiya və kitabçılıq işi

Mənbə: [2,10,14 ]
22.

Mövzu№ 22. Biblioqrafik fəaliyyətin meydana gəlməsi və inkişafı
Plan:

2

1. Biblioqrafik fəalliyətin tarixi ənənələri
2. Qədim Şumerdə və Qədim Misir kitabxanalarında biblioqrafik mənbələr
3. Avropada ilk biblioqrafik informasiya vasitələri

2

Mənbə: [2,13,14 ]
23.

Mövzu№ 23. . Biblioqrafik fəaliyyət müasir mərhələdə
Plan:

2

1. Kitab palatası və onun funksiyalaraı
2. Umumi biblioqrafiya müasir mərhələdə
3. Xüsusi biblioqrafiya müasir mərhələdə

Mənbə: [2,7,9,10 ]
24.

Mövzu№ 24. Biblioqrafiya elmi-texniki tərəqqiyə xidmətdə
Plan:

2

1. Elmi- texniki fəaliyyətin biblioqrafik təminatı
2. Cari elmi – köməkçi biblioqrafiyanın səviyyələri
3. Azərbaycanda elmi- köməkçi biblioqrafik fəaliyyətinin əsas mərkəzləri

Mənbə: [2,8 ]
2
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25.

Mövzu№ 25. Tövsiyə biblioqrafiyası
Plan:

2

1. Tövsiyə biblioqrafiyasının vəzifələri
2. Azərbaycanda tövsiyə biblioqrafik fəaliyyətin mərkəzləri

Mənbə: [2,3,6 ]
26.

Mövzu№ 26. Biblioqrafiya sahəsində elmi –tədqiqat işləri
Plan:

2

1.Elmi –tədqiqat işlərinin mövzu istiqaməti
2. Tövsiyə biblioqrafiyası sahəsində elmi tədqiqat işləri

3. Azərbaycanda biblioqrafiya sahəsində elmi-tədqiqat işləri
Mənbə: [2,9,14]
27.

Mövzu№ 27. Qeyri müstəqil informasiya mənbələri
Plan:

2
2

1. Qeyri müstəqil informasiya mənbələrinin növləri
2. Kitabiçərisi, kitabarası, məqaləiçiərsi, jurnaliçərisi və qəzetiçərisi
informasiya mənbələri

Mənbə: [2,3,7 ]
28.

Mövzu№ 28. Biblioqrafik fəaliyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
Plan:

2

1. Beynəlxalq biblioqrafik təşkilatlar
2. Beynəlxalq biblioqrafik təşkilatların biblioqrafiya elmi ilə bağlı
proqramları

Mənbə: [2,7,8,12 ]
29.

2

Mövzu№ 29.Azərbaycan kitabxanalarının Beynəlxalq biblioqrafik

2

təşkilatları

Plan:
1. Azərbaycan Kitabxanaçılar Cəmiyyətinin fəaliyyəti
2.Azərbaycan Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyasının fəaliyyəti
3.Gələcəyin Kitabxanası İctimai Birliyinin fəaliyyəti

Mənbə: [2,3,12,14,15 ]
30.

Mövzu№ 30. Biblioqrafik təminatda yeni informasiya
texnologiyalarının əhəmiyyəti.
Plan:
1. Kitabxana texnologiya prosseslərinin avtomatlaşdırılması sistemləri
2.Elektron katloqların yaranması və dünya internet sisteminə
qoşulması.
3. Biblioqrafik informasiya mübadiləsində internetin rolu
Mənbə: [7,8,14,16 ]
Cəmi: 90

2

2
60

30
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IX. Sərbəst işin mövzuları:
1. “Ümumi bibloqrafiyaşünaslıq kursunun nəzəri əsasları.
2. Sənəd kommunikasiyaları sistemi və biblioqrafiya
3. Sənəd kommunikasiyaları sistemində informasiya maniələri
4. Biblioqrafik informasiyanın mövcudluq formaları
5.

Biblioqrafik vəsaitlər , onların formaları və janrları

6. Biblioqrafik informasiyanın əsas ictimai funksiyaları
7. Biblioqrafik informasiyanın əsas ictimai funksiyaları
8. Biblioqrafik informasiyanın funksional mahiyyət quruluşu
9. Biblioqrafik fəaliyyəti sahəsinin meydana gəlməsi və inkişafı
10. Bibloqrafik fəaliyyətin komponent quruluşu
11. Biblioqrafiik fəaliyyət prosesləri
12. Biblioqrafiyalaşdırma prosesinin mərhələləri
13. Biblioqrafik xidmət və onun formaları
14. . Biblioqrafik fəaliyyət vasitələri
15. Biblioqrafiyanın növ təsnifatı
16. Biblioqrafiyanın funsional məqsəd və xronoloji əlamətinə görə biblioqrafiyanın növləri
17. Biblioqrafiyanın sənədlərin forma və məzmununa görə növləri
18. Biblioqrafiyanın biblioqrafiyası
19. Biblioqrafiyaşunaslıq və onun qurlişu
20. Biblioqrafiyaşunaslığın tərkib hissələri
21. Biblioqrafiyaşunaslıq yaxın bilik sahələri sistemində
22. Biblioqrafik fəaliyyətin meydana gəlməsi və inkişafı
23. Biblioqrafik fəaliyyət müasir mərhələdə
24. Biblioqrafiya elmi-texniki tərəqqiyə xidmətdə
25. Tövsiyə biblioqrafiyası
26. Biblioqrafiya sahəsində elmi –tədqiqat işləri
27. Qeyri müstəqil informasiya mənbələri
28 .Biblioqrafik fəaliyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
29. Azərbaycan kitabxanalarının Beynəlxalq biblioqrafik təşkilatları
30. Biblioqrafik təminatda yeni informasiya texnologiyalarının əhəmiyyəti
X. Kollokvium 1
1. Biblioqrafiya anlayışı.
2. Biblioqrafiya elmi haqqında dövlət standartları.
3. Biblioqrafiya termini və onun çoxmənalılığı
4. Sənəd kommunikasiyaları sistemində informasiya maneələri

5. Biblioqrafik informasiyanın mövcudluq formaları
6. Biblioqrafik vəsaitlər , onların formaları və janrları
7. Biblioqrafik vəsaitlərin formalarına görə növləri
8. Biblioqrafik informsiyanın əsas ictimai funksiyaları
9. Sənədlərin biblioqrafiyalaşdırılması
10. Biblioqrafik xidmət prosesinin mahiyyəti
11. Biblioqrafik xidmət və onun formaları
12. Biblioqrafik arayışlar
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Kollokvium 2
1. Biblioqrafiyanın növ təsnifatı
2. Biblioqrafiyanın ictimai istiqamətinə görə təsnifləşdirilməsi.
3. Biblioqrafiyanın funksional məqsəd və xronoloji əlamətinə görə növləri
4. Biblioqrafiyanın sənədlərin forma və məzmununa görə növləri
5. Biblioqrafiyaşunaslıq və onun quruluşu
6. Biblioqrafiyaşunaslığın tərkib hissələri.
7. Biblioqrafiyaşunaslıq yaxın bilik sahələri sistemində
8. Biblioqrafik fəaliyyətin meydana gəlməsi və inkişafı
9. Biblioqrafik fəalliyətin tarixi ənənələri
10. Biblioqrafik fəaliyyət müasir mərhələdə
11. Cari elmi – köməkçi biblioqrafiyanın səviyyələri
12. Tösiyə biblioqrafiyası

XI. İmtahan sualları
1 Biblioqrafiya anlayışı.
2. Biblioqrafiya elmi haqqında dövlət standartları.
3. Biblioqrafiya termini və onun çoxmənalılığı
4 . Sənəd anlayışı. İnformasiya tələbatçısı
5. Sənəd kommunikasiyaları sistemində informasiya maneələri
6. İnformasiya maneələrini meydana gətirən səbəb

7. Biblioqrafik informasiyanın mövcudluq formaları
8. Biblioqrafik vəsaitlər , onların formaları və janrları
9. Biblioqrafik vəsaitlərin formalarına görə növləri
10. Biblioqrafik vəsaitlərin tipləri və janrları.
11. Biblioqrafik informsiyanın əsas ictimai funksiyaları
12. Biblioqrafik fəaliyyətin komponent quruluşu
13. Biblioqrafiik fəaliyyət prosesləri
14. Sənədlərin biblioqrafiyalaşdırılması
15. Biblioqrafik xidmət prosesinin mahiyyəti
16. Biblioqrafiyalaşdırma prosesinin mərhələləri
17. Biblioqrafik xidmət və onun formaları
18. Soraq biblioqrafiya xidməti
19. Biblioqrafik arayışlar
20. Biblioqrafik informasiyavermə xidməti
21. Biblioqrafik fəaliyyət vasitələri
22. Biblioqrafiyanın növ təsnifatı
23. Biblioqrafiyanın ictimai istiqamətinə görə təsnifləşdirilməsi.
24. Biblioqrafiyanın funksional məqsəd və xronoloji əlamətinə görə növləri
25. Biblioqrafiyanın sənədlərin forma və məzmununa görə növləri
26. Biblioqrafiyanın biblioqrafiyası
27. Biblioqrafiyaşunaslıq və onun quruluşu
28. Biblioqrafiyaşunaslığın tərkib hissələri.
29. Biblioqrafiyaşunaslıq yaxın bilik sahələri sistemində
30. Biblioqrafik fəaliyyətin meydana gəlməsi və inkişafı
31. Biblioqrafik fəalliyətin tarixi ənənələri
32. Qədim Şumerdə və Qədim Misir kitabxanalarında biblioqrafik mənbələr
33. Avropada ilk biblioqrafik informasiya vasitələri
34. Biblioqrafik fəaliyyət müasir mərhələdə
35. Biblioqrafiya elmi-texniki tərəqqiyə xidmətdə
36. Cari elmi – köməkçi biblioqrafiyanın səviyyələri
37. Azərbaycanda elmi- köməkçi biblioqrafik fəaliyyətinin əsas mərkəzləri
38. Tövsiyə biblioqrafiyası
39. Azərbaycanda tövsiyə biblioqrafik fəaliyyətinin mərkəzləri

8

40. Biblioqrafiya sahəsində elmi –tədqiqat işləri
41. Qeyri müstəqil informasiya mənbələri.
42. Kitabiçərisi, kitabarası məqaləiçiərsi jurnaliçərisi və qəzetiçərisi informasiya mənbələri
43 . Biblioqrafik fəaliyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq
44 . Beynəlxalq biblioqrafik təşkilatlar
45 . Beynəlxalq biblioqrafik təşkilatların biblioqrafiya elmi ilə bağlı proqramları
46. Biblioqrafik təminatda yeni informasiya texnologiyalarının əhəmiyyəti.
47 . Kitabxana texnologiya prosseslərinin avtomatlaşdırılması sistemləri.

48 . Biblioqrafik informasiya mübadiləsində internetin rolu
49. Azərbaycan kitabxanalarının Beynəlxalq biblioqrafik təşkilatları
50. Azərbaycan Kitabxana İşinin İnkişafı Assosiasiyasının fəaliyyəti

XII. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar:
Fənnin tədrisi nəticəsində tələbələr biblioqrafik informasiyanın nəzəri əsaslarını, biblioqrafiyanın
fəaliyyət sahəsi kimi tərifini, biblioqrafiyaşünaslıq və onun quruluşunu, biblioqrafik fəaliyyətin meydana
gəlməsi və inkişafını öyrənirlər. Fənni mənimsəyən hər bir tələbə həmçinin biblioqrafiyalaşdırma və
onun mərhələlərini, biblioqrafik göstəricilər və vəsaitlərin növlərini, onları tərtib etmək qaydalarını
öyrənirlər.
XIII. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi:
“Ümumi bibiloqrafiyaşünaslıq”fənninin sillabusu “Kitabxana – informasiya təminatı” ixtisasının
tədris planı və “Ümumi bibiloqrafiyaşünaslıq” fənn proqramı əsasında tərtib edilmişdir.
Sillabus « 06 fevral 2020-ci il tarixdə (Protokol № 6 ) FBK-da müzakirə edilərək, bəyənilmişdir.

Fənn müəllimi:
FBK sədri:

V.Məmmədova
Q.Şükürova
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