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G İR İŞ

Q ədim  yunan sözii olan «Biblioqrafiya» hərfən «kitab 
yazmaq» («biblion» - kitab, «qrafo» - y.ızıram) m ə’nasmı 
verir. Y unan ıs tanda  yeni eradan əvvəl. ləxminən V əsıdə 
əlyazma k itab larm ın  üzünü köçiirən adamları «biblioqral» 
adlandırırdılar. K itab üzü köçürmə’ isə yüksək savad və 
bədii xəttatlıq qabiliyyəti tələb edır . l:lə bu n a  görə də 
qodim dövrdə b iblioqraf peşəsi ən hö--'raətli və şərəfli peşə- 
lərdən hesab o lunurdu.

A ntik  dövrün illasından sonra xeyii müddət, daha  
doğrusu, kitab  çapına qədər «bibliot?rafiya^> sözündən is- 
tiladə o lunm ur. K itab  çapııım kəşfii :;m sonra  bu anlayış 
yenə də yada salxnır və bə'zən də mətbəə şşçilərinə bib- 
lioqraf adı verilir. XVII əsrin birinci varısından isə Fransız 
alimləri Qabriel N ode və Lui Jakob öz əsərlərində ilk dəfə 
biblioqrafiyanı “ədəbiyyat siyahısı” m'Miasmda işlədiı lər (13, 
s.5). Sonnılar isə biblioqraf'iya kitabı təsvir edən bir sahə kimi 
geniş m ə’naya malik olur.

«Biblioqrafiya» getdikcə çoxmə’na.lı bir term inə çevri- 
lii' və aşağıda qeyd olunan obyektlərə biblioqrafiya adı ve- 
riliıdi: "

1. Ayrı-ayrı biblioqrafik əsərlərə. M əsəbn, «A zərbay- 
ean» ju rnalın ın  biblioqrafıyası», «Azərbaycan SSR Hlm- 
b r  Akademiyası nəşrlərinin bibiioqi;ıfiyası», «Hindist;ı- 
nın biblioqrafiyası» və s. Çox zam an kitabm, məqalətun 
ax ınnda  verilən ədəbiyyat siyahılanna ıla «biblioqrafiya»> 
adı verilir.

2. Müəyyən əlarnətə görə lərqlənən biblioqrafik və- 
saitlər toplusuna. Məsələn, «Azərbaycanın milli biblioqra- 
liyası», «Asiya ölkələrinin biblioqrafiyası» (əvvəlki bənddə 
göstərilən və b a ş q a  m ö v z .u la r  üzrə 'Xşar ədəbiyyat gi>s-
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tnricibri toplusu) və ya dövri m ə tbualın  biblioqral'iyası 
f jurnal və qəzetbri əks etdiıən göstəricibr toplusu kimi).

3 Biblioqrafiya haqqıııda elmi fənns.
4. Müxtəlif biblioqrafik informasiya (biblioqrafik  və- 

saitlərin) m ənbəbrin in  hazırlanması və informasiya t ə b b a t -  
çılarına biblioqrafik x idm ətb  əlaqədar oməli b ib lioq ıa fik  
fəaliyyətə.

Axırıncı m ə’na müasir b ib lioqraük  elmdə və təc- 
rübədə üstünlük əldə edir. Əvvəlki üç ıno’na  isə köhnəlmLş 
hesab olunur. 70-8C-ci illərdə keçtniş ittifaqda təsdiq o lu n -  
muş dövb t s tan d a ı t lan n d a  (1970, 197' və 1984-cü illər) 
(22, s.20-25) biblioqraliya terminində çoxm ə’nalıhğın ləğv 
olunm asına cəhd edilir və təcrübi biblioqrafik fəaliyyətdə 
bu, qismən də olsa, nəzərə alımr. Lakirı indi də bə’zi ter- 
minlər yeıində işbdilmir, ayn-ayrı biblioqrafik vəsaıtlər 
«biblioqra(iya» adlandırılır. Məsələn, «Mirzə Fətəli A xun-  
dov. Biblioqratiya», «Azərbaycan tarixi Biblioqrafiya» və 
s. Əslində belə əsərlərin adındakı «biblioqrafiya» sözü «b ib -  
lioqralik vəsait» və ya «biblioqrafik gcstərici» söz biıiə.ş- 
məsi ilə əvəz olunmalıdır.

Biblioqrafiya insan ləaliyyətinin bir sahəsidir, o n u n  
əsasında biblioqralik informasiya mənbələri yarad ıhr  və 
tələbatçılara çatdırılır (21, s. 18). Hər bir biblioqrafik əsər 
və ya göstərici (vəsait) isə insanın biblioqrafik fəaliyyətinin 
m əhsuludur və ona verilən adda bu nəzərə ahnmalıdır.

Biblioqrafiya ııədir? sualma cavabın ən üm um i 
terminoloji aspekti bundan  ibarətdir. L ıkin teım inologiya 
aydınlığı vacib olsa da əsas, həlledici amıl deyil.

Biblioqrafiyanın fəaliyyət sahəsi kimi m ahiyyətin in  
konseptual nəzəri-metodoloji mövqedən açılması və .şərhi 
vacibdir. Ali məktəblərin kitabxanaçıhq f’akültələrində təd- 
ris olunan biblioqrafik l'ənlər silsibsində birinci yeri tu ta n  
«Qmumi biblioqraf'iyaşünaslıq» kursunda məhz bu məsə- 
ləyə əsas yer verilir. O na göıə də həmiıı fənn Bakı D ö v b t
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Universitetinin kitabxanaçılıq fa’cültəsinin «Bakalavr» 
hazırlığının tədris planında ən mühüm ümurni elmi peşə 
fənni hesab olunur.

«Ümumi biblioqrafiyaşiinashq» kursu biblioqratik  
elmin nəzəri bölməsini əhatə edir və biitün biblioqralik  
fənlər silsiləsinin nəzəri əsası rolunu oynayır, yiiksək 
biblioqrafik peşo hazırhğında mühüm yerb rdən  birini 
tutur, biblioqrafik elmin və təcrübənin ən yeni nailiyyət- 
b r in in  əlaqəli şəkildə öyıənilməsini tə’rnin edir.

«Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq» kursu üzrə dərs və- 
saiti hər şeydən əvvəl tələbələrdə biblioqrafik inlormasiya, 
onun  ictimai funksiyaları, biblioqrafik fəaliyyətin hüdud 
dairəsi, məzm unu və mahiyyəti, inkişal qanunauyğun- 
luqları, çox m ürəkkəb quruluşlu tərkibi haqqm da aydm  və 
hərtərəfli təsəvviir yaratnıaq məqsədi riidür.

Dərs vəsaitmdə biblioqrafik ləaı.vyətin m eydana gəl- 
məsi, inkişalı ən ’ənəb ıi .  müasir vəziyyəti, onun başqa  bilik 
və fəaliyyət sahəbri  (Kitab işi və Kitabşünashq, K itabxana  
işi və Kitabxanaşünaslıq, L,lmi-informasiy:ı fəaliyyəti və İn- 
formatika) ilə qarşılıqlı münasibətləri və biblioqrafik fəaliy- 
yət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq r •..'•səblərinə də müəy- 
yən yer verilir.

Dər s vəsaiti 4 əsas hissədən ibarətdir:

1. Biblioqrafik informasiyanm nəzəri əsasları.
2. Biblioqrafiya fəaliyyət sahəsidir.
3. Biblioqral'iyaşünaslıq və onun quruluşu.
4. Biblioqrafik fəaliyyətin ıneydana gəlməsi və 

inkişali.

Dərs vəsaitində istifadə olunan clmi biblioqrafik tcr- 
minologiya «Biblioqrafik fəaliyyət. Əsas anlayışlar və ter- 
minlər» ad lanan  dövlət s tandartına  (QOST 7.0-84) əsasən 
uyğun gəlir. Bununla belə bə'zi mübahisəli anlayışlar da 
(məs., «Biblioqraf'iya», «Biblioqraf‘iyanın növləri») nəzərə
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alınır vr> yeri gsldilcca onların izalıı verilir. 1994-cü ildə çap  
olunmuss «Biblioqrafiyaşünaslıq. Ümumi kurs» p ro q ra m ın a  
uyğun yazılan dərs vəsaitində rus dilindn olan elmi və tədris 
ədəbiyyatından (xiisusilə O .P .K o ışu n o ’vun 1990-cı ildə çap  
olunmuş «Biblioqi;afiyaşünaslıq. Ümumi kurs» adlı dərs- 
liyindən) və yerli materiallardan istifadə edilmişdir.
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I BÖLM Ə

BİBLİOQRAFİK İNFORMASİYANIN  
NƏZƏRİ ƏSASLARI

§ 1. Biblioqrallk informasiya 
«sənəd-tələbatçı» sistemində vasitəçidir

Sistem konsepsiyasma görə, ayrılıqda götürülən hər 
hansı bir sistem daha  geniş bir sistemin (metasistemin) tər- 
kib hissəsidir. Sorı tədqiqatlarda biblioqrafiya d a  sistem 
halmda şərh edilir (14, s .166-221; 15, s.42-74). O na görə də 
biblioqrafiyanın bilavasitə hansı metasistemə daxil oldu- 
ğunu müəyyən etmək lazımdır. Bunun üçün sosial inforrna- 
siya mənbələrinə və onlardan istifadə edənlərə (inlbrmasiya 
tələbatçılarına) müraciət etmək lazımdır. Yə’ni biblioqra- 
fiya üçün metasistem sənəd kom m unikasiyalan sistemidir 
və onun m eydana gəlməsi, inkişafı və formalaşması haq- 
qında qısa da olsa ınə’lumat verilməsi vacibdir.

Cəmiyyətdə informasiya tələbatı obyektiv səbəbdən 
mövcud olmuş, getdikcə genişlənmiş və müxtəlif tarixi mər- 
hələləri keçəıək bugünkü səviyyəyə gəlib çatmışdır. Qədim 
zamanlarda insanl; r arasında informasiya mübadiləsi şifahi 
yaddaşa əsaslanırd:. Lakin təbiət və cəmiyyət hadisələri ilə 
əlaqədar biliklərin d u n n ad an  artması şifahi informasiya 
mübadiləsini çətinləşdirir, orıun yaddaşlardan silinib get- 
məsinə. izi qalmayr.n itkiyə çevrilməsinə səbəb olurdu. Ona 
görə də bəşəıiyyəti informasiyanın ist ıfadəsini, nəsildən- 
nəslə keçməsi üçün uzunömiiı lülüyiinü tə 'min edən ycni bir 
lorma yaratm aq məsələsi düşiindürürdü. Nəticə e'tibarilə 
hunun həlli tapılır. Belə ki, yazı ixtira edilir, onun əsasında 
əvvəlcə əlyazma, sonra çap kitabları, bir qədər də keç- 
dikdən sonra mətbu sözün digər növləri qəzetlər, jurnallar 
və bunlarla paralel həm də oxucu meydana gəlir. Bununla 
da «kitab-oxucu» deyilən bir sislemin əsası qoyulur və
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getdikcə formalaşanıq indi müşahidə etdiyimiz yetkinliyə 
maük olur.

Sosial informa>iyamn qeydə ahnm asın ın  daim  yeni, 
texniki cəhətdən daha  yetkin və təkmilləşdirilmiş qeyda 
alınına imkanları, onun  işlənmə, saxlanm a, yayılma üsulları 
və vasitələri kəşf edilir və bun la ra  «sənəd» adı verilir. 
«Oxueu» isə «informasiya tələbatçısı» sözü ilə əvəz edilir. 
Nəticə e’tibarilə sənəd kom m unikasiyaları (sənəd infor- 
masiya tələbatçısı) sistemi formalaşır. Bu gün həmin sistem 
insan fəaliyyətinin çox böyük, quruluşca qe}’ri-adi dərəcədə 
mürəkkəb, olduqca geniş və fəıqli sahəsidjr. B unun  ayd ın  
şərhi üçün bir sıra əlaqədar anlayışların («sənəd», « in fo r-  
masiya tələbatçılan», «sənəd kom m unikas iya lan»  və «sə- 
nəd kom m unikasiyalan sistemi» və ya «sənəd və in fo rm asi-  
ya tələbatçıları sistemi») m ə’nasını açm aq, tə ’rifini verm ək 
lazımdxr.

Sənəd insan tərəfindən sosial inform asiyanın  o n u  
mühafizə etmək vo yaymaq (çatd jrm aq) jnəqsədilə qeydi 
apanlmış (yazılmış) hər cür m addi daşıyıcıya (bilik m ən- 
bələıinə) deyilir.

Cəmiyyətdə sənədlər mahiyyət e’tibai'ilə sənəd k o m -  
munikasiyalai'i sisteminin vasitəçiliyinə əsaslanan sosial 
informasiyanm qorunub  saxlanmasını, yayılmasmı və isti- 
fadə olunmasını to’;' in edir. Sənədlər insanm həm sosial 
gerçəkliyi əks etdirməklə və həm də onda baş verən m əq- 
sədyönlii dəyişikliklərlə bağlı (ınə’nəvi və əməli ləaliyyət) 
sahələrini, təbii və -osial insan münasibətlərinin bütün to- 
rəflərini əhatə edir.

İnformasiya tə! ’batçısı müxtəlif informasiya m ənbə- 
lərindən hər hansı bıı məqsədlə (elmi, istehsalal, yarad ı-  
cılıq, tədris və s.) istiladə edən şəxs və ya kollektivə deyilir.

Sənəd kommunikasiyaları sənədləıin köməyi i b  
(insanlar arasmda şifahi ünsiyyətdən fərqli o la raq) cə- 
miyyətdə informasiyanm yayılması (çatdınlm ası) prosesləri 
və ya üsullarıdır.

<S

Sənəd komrnunikasiyaları sistemi (və ya «sənəd və 
informasiya tələbatçısı sistemi») bütövlükdə sənədlərin cə- 
miyyətdə yayılmasını tə’min edən sistemdir. Bu sistem 
informasiya kom m unikasiyaları sisteminin tərkib hissəsi 
kimi sosial inform asiya daşıyıcısı olan sənədlərin yaradıl- 
masmı, analitik-sintetik baxım dan işlənməsini, mühafizə- 
sini, yayılmasını və istifadəsini tə ’min edir. Başqa sözlə, sə- 
nəd kom m unikasiyaları sistemi -  bütün sənədlərin, infor- 
masiya tə ləbatçılannın  və onların arasında həm sistem- 
daxili xüsusiyyətlə və həm də mövcud olduğu sosial mühitlə 
müəyyənləşən m ür asibətlərin məcmusudur.

Sənəd komnıunikasiyaları sistem: insan fəaliyyətinin 
bütün sahələrinə x.idmət edir. Müasir dövrdə onsuz keçin- 
ınək mümkünsüz olur. Sənəd komm unikasiyaları sisteminin 
inkişafını və optim al fəaliyyətini tə ’roin ctmək üçün ya- 
ranmış xüsusi sosial institutlar, o ciimlədən nəşriyyat- 
redaktə işi, k itab  ticarəti, k itabxana işi, arxiv işi, elmi-in- 
formasiya fəaliyyrti, nəhayət biblioqra.fik foaliyyət həmin 
siste-min tərkib 'ıissələridirj Beləlikk o, adlarj ç,əkilən 
yarım sistemlərlə müqayisədə metasistern hesab olunur.

Bir mühiim məsələni unutm aq olmaz ki, k itab  işi və 
ya «kitab-oxucu» sistemi sənəd kom m unikasjyaları sis- 
teminin tarixən ilkin, bu giinə qədər ən geniş yayılmış 
ınövcudluq formasıdır.

Burada təəceüblü bir şey yoxdur. Ona görə ki, kitab- 
mətbu söz sosial tərəqqidə böyük rol oynayan mühüm bir 
amilə çevrilib. K itab  müasirlərimizin və tarixən çox qədim . 
dövr adam larınm  biliklərini və təcıübəsini, fikir və hisslə- 
ıini, ürək çırpm tılannı və yaradıcı fantaziyalarını özündə 
mühafizə edir. İnsan idrakıntn bütün nailiyyətləri kitab- 
larda təcəssüm etd rilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, çap əsərləri sosial informa- 
siyanın insan təi'əlindən ınənimsənilməsi ilə bağlı psixoloji 
xüsusiyyətlərə və fizioloji im kanlara maksimum uyğun gəlir 
və bu baxımdan gələcəkdə də onlar əvəzedilməzdir. Ona
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görə də elmi-lexrnki lərəqqi nəti-cəsində uzun müddət üçün 
sənədləşdirilmiş xüsusi növ informasiya vasitələrinin (k ino -  
foto sənədləri, səs yazıları, m aqnit lentləri, optika diskləri 
və s.) meydana gəlməsinə baxm ayaraq, çap əsəıiəri yenə d ə  
sənəd kommunikasiyaları sisteminin başlıca kom ponen ti  
olaraq qalır.

Çap əsərlərinin informasiya dəyəri getdikcə artır .  
Bununla belə onun norm al şəkildə fəaliyyət göstərməsinə 
m ane olan çətinliklər baş verir. Bu çətinlikləıdən biri o n u n  
m ıqdar artımı ilə bağlıdır.

Çap əsərləriniıı fasiləsiz olaraq kəmiyyət və keyfiyyət 
artımı onlardan n: qsədyönlü, səmərəli istifadə etm əyi 
olduqca çətinləşdırıy O na görə qarşıya belə bir mühüm sual 
çıxır: biz f'əqət nə oxuyuruq, böyük bır dərya qədər zəngin 
olan sənəd kütləsirdən miitaliə obyektini necə seçirik, o n u  
necə əldə e d i r ik ^  Jr- əqsədyönlü mütaliə üçün ədəbiyyatın  
seçilməsi, onların ə ‘ etdirdiyi informasiyadan ən dəyəıii- 
ləıinin mənimsənilm; i  tarixən oxucuların qarşısında d u ıa n  
mühüm problem olmuşdur. Bu baxım dan dahi şairimiz 
böyük Nizaminin mütaliə üçün ədəbiyyat seçilməsinə, 
mütaliəyə dair  söylədiyi fikiıiəri xatırlamaq yerinə düşər. (>. 
«Yeddi gözəl» poemasında yazır:

« 0  zam an arndım, tarixə keçdim,
İncə, ürək açan dastanlar seçdim». (17, s.30)

və ya «İskəndərnamə» pocm asm da söylədiyi bu fikir d ə  
çox maraqlıdır:

«Ən qədim taıixi əsərlərdən mən,
Yəhudi. Nəsrani, Pəhləvilərdən,
Ən incə sözlərd.m əlimə saldım,
Qabığı ataraq məğz.ini aldım.
Müxtəlif dillərdən yığdım çox sözlər,
Bunlardan düz.üldü yazdığım əsər». (18, s.54)
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Ardıcıl, məqsədyönlü və s is te r i i  inl'ormasiya üçün 
laztm olan sənədlərin əldə edilməsi vc iəqiq seçilməsi indi 
daha  da  çətinləşmişdir. Bunu tə ’min ê  ; rı köməkçi vasitəyə 
böyük ehtiyac var. ^Sənədlər və infoı. ıasiya tələbatçıları 
arastnda bəşəriyyətin topladığı möhtəşəm Mnəd kütləsindən 
daha mütəıəqqi və səmərəli istifadə olunm asm a tə’sir 
göstərən belə vasitəçilərdən biri də bib ' jrafiyadty

İnsan fəaliyyətinin bir sahəsi olan biblioqrafiya 
sənədlər və informasiya tələbatçıları a tastnda (xüsusilə çap 
əsərləri və oxucular arasında) vasitəçilik lıınksiyasınt yerinə 
yetirir. Lakin təkcə belə ümurni izahla kifayətlənmək 
oltnaz, ona görə ki, bununla biblioqrafiyanın quruluşu, 
əhatə dairəsi, səciyyəvi xüsusiyyəti, sənəd kommunikasiya- 
ları sistemindəki başqa (kitabxana işı, kilab ticarəti, arxiv 
işi, elmi-informasiya fəaliyyəti və s.) vasitəçilərdən lərqi və 
onlatia qarşthqh münasibəti aşkar edilmir. B unun üçün 
biblioqrafiyantn öz vasitəçilik funksiyasmı yerinə yetirmək 
üçün əsaslandığı biblioqrafik informasiya arıiayıştnm ma- 
hiyyətini və lərqli cəhətlərini aydınlaşdım ıaq laztmdır.

§ 2. «Kitab-oxucu» ınünasibəti biblioqraflk infonnasiyanııı 
ıneydaua gəlməsi məııbəyidir

Biblioqrafik informasiyanın m cydana gəlməsi və 
inkişafının səbəblərini sənəd komm unikasiyaları sistemində 
və onun ayrı-ayrı yarıınsistemlərində o cümlədən biblio- 
qrafiya haqq ında  nəzəri mülahizə üçü nadir m e’yar olan 
«kitab-oxucu» münasibətlərində axtarı j la/.ımdır.

«Kitab-oxucu» münasibəti konscp iyasm a görə kitab 
oxucu ilə o vaxta qədər qarşı-qaışıya d u ru r  ki, o, oxucunun 
maraqlandığı və mənimsəməsi miimkün olan inf'ormasiyanı 
əks ctdiıir. Bu informasiya oxucu ya- -.laşına kcçməyincə, 
kitab və digər sənədlər onun rnaraq dairəsındə oiur, yə'ni 
onların arasında münasibət davam  edir, nccə dcyəriər, nisbi



okslik olur. K itab  oxucu toral'indən mütaliə cdildikdon, 
onun  məzmunu oxucu toS'əkküriino daxil o lduqdan sonra  
əkslik münasibəti aradan  qalxır. Əgər ınüəyyon sobəblər 
ü/,ündən mə’lum kitabı tək ıar  mütaliə etməyə chtiyac olar-  
sa, onda həmin kitabla oxucu münasibəti ycnidən bərqə ıa r  
olur. Dcyibnlər əsasında b cb  bir ümumi ('ikrə gəlmək o la r  
ki, «kitab-oxucu» münasibəli kitab oxumına qədər mövcud 
t)lur.

Lakin kitabh. oxucu miınasibətində bə’zi xäsu.si 
cəhə tb r  də var və orıları nə/ərə almaq la/tmdır.

Konkret misallara nə/ər salaq. Birincisi, A /ə ıbaycan  
tarixi ü/rə ali məktəb dərsliyi və bu sahədə işbyən alimi 
götürək. Bu halda sənəd təbbatç ın ın  (alsmin) şüurunda ol- 
mayan məTumatı əks etdirmir və k itabda olan inlbrmasıya 
ib  oxucunun təfəkkürlindəki inlbrınasiya arasında eyniyyət 
k itab  oxunana qədər mövcuddur. İkincisi, oxucunun əlin- 
dəki kitab onun  tanış olmadığı, bilmədiyi dildə ya /ıhb  və 
ona görə də oxucu maraqlandığı informasiyanı oxuyub  
mənimsəyə bilmir. Üçüncüsii, oxucu kitabı m ə/m un çətinli- 
yinə görə oxuya bilrnir. Dcyək ki, o, b ionika ilə m araqlanır .  
Lakirı o, həmin sahənin miitəxəssisi olm;ıdığına görə, k itab ı 
oxuyub başa düşmak səviyyəsində dcyil. Bu üç misal ki~ 
tabla oxucu arasında uyğunluğun olmadığı halları göstərir. 
Lakin belə uyğunsuzluq nisbidir, keçieidir. Belə ki. əgnr 
alim dərslikdə verilmiş mateıialın clmi dəqiqliyini, d o lğ u n -  
luğunu, ifadə formasını qiym ətbndirrnək istəyirsə, o n d a  
adi dərsliklə alim arasında uyğunluq meydana gəlir. Xarici 
dildə ohın kitabla uyğunluq isə onun  ana dilinə lərcümn- 
sindən və ya oxucunun xarici dili öyrən-məsindən sonra baş  
vcrir. Kitabın m ə/m un  çətinliyi də beiədir. Oxucu d a h a  
yüksək təhsil səviyyəsi əldə ctdikdə çə tiı  kitab onun üçiin 
anlaşıqlı ola bilər.

Beləliklə, miilaliə inforınasiya əldo etmək proscsidir 
və o, fərdin biliyini geni.şbndirir, cərinbşd ir ir ,  o n u n  
mütaliə təbbatın ı və imkanını inkişa;' etdirir. Ə vv ə lb r

oxucuya çətin və ya m araqsı/ görünən kitablar onun  maraq 
dairəsinə daxil olur. Bu, o dem əkdir ki, mütaliə bir tərəfdən 
kitab və oxucu arasm dakı uyğunluğu həyata keçirir, digər 
tərəfdən isə həmin uyğunluğu artan  mıqyasda və yeni key- 
fiyyətdə təkrar əmələ gətirir.

Y u x a n d a  deyilənlərdən b e b  bir ümumi nəticə çıxır ki, 
sənədlər və informasiya təbbatçıları a ıasm da uyğunluq 
biblioqrafik  informasiyanın nə/əriyyəsındə böyük əhəmiy- 
yətə malikdir.

Ü m um iyyətb , belə uyğunluq «sənəd-informasiya tə- 
ləbatçısi)) m ünasibətinin m eydana go’məsində və mövcud 
olm asm da əsas şərtdir.

Sənəd kommunikasiyaları sistemində iııformasiya ma- 
neələri onun hərəkətverici qüvvəsidir. Əgər sənədlə tələ- 
batçılar arasm dakı əlaqə çərçivəsində bütün uyğunluqların 
te /  və sadə yolla həyata keçirilməsi, m ikıasibəlbrin asanhq- 
la həll edilməsi m üm kün olsaydı, or Ja  sənəd kommuni- 
kasiyaları sistcmi optim al fəaliyyət göslərərdi və o rada  heç 
bir vasitəçiyə ehtiyac qalm a/dı. Lakin əslində bütün bunlar 
o lduqca miirəkkəb bir prosesdir.

Sənəd komm unikasiyaları sistcrnində onun  inkişa- 
fının ilkin m ərhəblərində belə informasiya sədləri, yə’ni 
la /ım i inform asiya almağa mane olan və bunun la  da 
sənədbrin  informasiya mənbəyi kimi noraıal yayılmasmı 
çətinbşd irən  daxili m aneəbr  baş verir.; Belə informasiya 
mancələri əsasən aşağıdakı c ə h ə tb rb  bağhdır. Məsəbn, 
sənədlər maddi obyekt kimi səpəbnm ə xüsusiyyətinə 
malikdir və buna görə də onlar müxtəlif yerbrə (kitabxana, 
kitab m ağa/ası, informasiya orqanları, şəxsi kitabxanakır 
və s.) diişür. Təbiidir ki, b e b  «səpələnmə» sənədbriıı maddi 
forması ib  bərabər, m ə /m ununa  da xas olan xüsusiyyətdir. 
Bu d a  on larda  vcribn  biliyin daxili əlaqəsini, ardıcıllığını 
po /u r .  Nəticədə hər bir sənədin, həm də üstəlik ınə/ınun 
yaxınhğı olan sənədlərin axtarışı olduqca çətinləşir.
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Sənədin m əzmun müxtəlifliyi və müəyyən tələbatçı 
q rup lan  üçün nəzcrdə tutulması vəziyyəti bir qədər də 
kəskiniəşdirir. Tələbatçı öz növbəsind: ona  lazıın o lan  
sənədin harada  olduğunu, maraqlandığı inform asiyanm 
m əhz hanst sənədlərdə əks etdiıildiyini bilmir. O, həm do 
bütün yeni sənəd axınını izləmək qüvvəsinə malik d e y iy  
ümumiyyətlə, insarı onun  m arağına uyğun gələn s'ənəd 
m ateria llanm n mövcud olmasını bildirən vasitələr, mütaliə- 
nin köməyi ilə m arağm ı ödəmək və inkişaf etdirmək 
imkanları və s. barədə düşünməyə də bilər.

M ə’lum dur ki, sənədlər də, tələbatçılar da say və tər- 
kiblərinə görə daim artır, üstəlik sənədlərin sosial mahiyyəti 
də durm adan yüksəlir. Bununla bərıbər ,  informasiya 
tələbatları mürəkkəbləşir və daha  dəqiq diferensasiyalaş- 
m aya səbəb olur. Beləliklə, sənəd kommunikasiyaları siste- 
minin optimal fəaliyyəti çətinləşir, yeni-yeni informasiya 
maneələri yaranır. Sənədlər və tələbatçılar arasında uyğun- 
luğun həyata keçirilməsini çətinləşdirərı informasiya m a- 
neələrini meydana gətirən başqa səbəblər də mövcuddur.

Sənəd kommunikasiyaları sistemində mövcud olan  
müxtəlii' informasiya maneələrini m eydana gəlmə mənbə- 
lərinə görə aşağıda qeyd olunan  iiç əsas q ıu p d a  
iimumiləşdirmək olar:

1. Obyektiv (sənədlərdən və tələbatçılardan asılı 
o lmayan) informasiya maneələri:

- sənədin harada  olmasının qcyri-müəyyənliyi, o n u n  
böyük sənəd kütləsində axlarılması zoruriliyi nəticəsində 
əmələ gələn m əkan maneələri;

- sənədlər və tələbatçılar arasm dakı məsafə, coğrafi 
izolyasiya, daşınm a şəraiti və s. ilə əlaqədar olan coğraii 
maneələr;

- tələbatçıya uyğun gələn bütün informasiya mənbə- 
lərinin mənimsənilməsinin fiziki cəhətdən qeyri-mümkünlüyü 
ilə əlaqədar olan miqdar maneələri;
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- külli miqdarda olan iniormasiya mənbələıindən 
nisbətən yaxşılarının qiymətləndirilməsi 'o  seçilməsi zəruriliyi 
ilə əlaqədar olan keyfiyyət maneəsi;

- ifadə mürəkkəbliyinə, mətndə xüsusi terminlərın 
çoxluğuna və s. görə informasiyamn çətinləşməsindən irəli 
gələn m əzmun (Tikir) maneəsi.

2. İnformasiya tə ləbatçılaıından asılx olan in- 
formasiya m aneəkri:

- sənədin yazıldığı dili tələbatçının bilməməsi ilə 
əlaqədar o lan dil maneəsi. Miiasir şəraitdə bu, sənədlərin 
xüsusib elmi isLifadəsini çətinbşdirən daha mühüm 
maneələrdən birid r.

- informasiya təbbatçısında bu və ya digər janra, 
müəllifə, yeni informasiya mənbəyi fortnasma qabaqcadan  
yaranmış yanlış likir mövcudluğundan, həmçinin bədii 
zövqün aşağı Svəviyyədə olmasjndan, sistemli şəxsi mütaliə 
vərdişinin olm amasından, əhval-ruhiyyəsindən, onu əhatə 
edən oxucu m ühitinin və s. tə ’sirindən irəli gələn psixoloji 
maneə;

- təxəyyül maneəsi. Bu onunla əlaqədardır ki, mə- 
səbn, alim lazımi informasiyam tapacağm a inanm ır və 
axtaıışdan imtina -dir.

- tələbatçının sənəd axtarışmda düzgün strategiya 
seçməyi bacarmaınası ilə əlaqədar olan strateji-axtarış 
maneəsi (iiçüncü q rup  sədləı in əlamətləı inə də malikdir).

- alimin informasiya axtarışına öz jş vaxtındarı 20- 
25%-dən artıq sərl' edə bilməməsindən irəli gələn vaxt 
mancəsi;

- tələbatçınm informasiya mənbələı ini əldə etməsi və ya 
əlaqədar xidmətin iıaqqını ödəməsi üçiin vəsaitinin çatmaması 
ilə əiaqədar olan iqtisadi maneə;

- tələbatçılarımız üçün mühüm sədbrdən  biri əlifba 
ınaneəsidir. Bə’zən onlar üç əlifba ərəb, latın və kiril 
əlifbası ilə çıxmış əsəıiərdən istifadə etməli oluıiar.
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3. Sonəd koınıııunikasiyaları sistemindn sonod yaradı-  
cılan vo vasitəçilor! (uçüncü lorof) sayosində haş verən 
inforraasiya m aneəbri:

- idarəlordo sonodlorin horəkolinə m ane olan in / ib a t i  
quruluşla bağlı ol;m idaro maneəlori, firma maneolori vr> 
informasiyada xüsıı- ' mülkiyyət maneosi ola bilor.

- nəşıin çap  olunm asm ın ləngimosi, onların  aşağı key- 
fiyyotdə olması, səlı^əsiz tərtibatı, informasiya a rü q h ğ m m  
və s. mövcudluğu ilə əlaqədar redaksiya-nəşriyyat m aneə- 
ləıi;

- s tandartlarm  olmaması və ya onlara riayot edil- 
moməsi noticəsinclo böyiık sənəd kütlosində biblioqrafik  
axtarışm çətinləşməsi ilo olaqodar maneolor;

- informasiya tələbatçılarına kitabxana vo bib lioqra- 
fiya xidmətinin qeyri-operativliyindon və başqa çatışmaz- 
hq lardan  iroli gələn kitabxana-biblioqrafiya maneələri.

Beləliklo, sənəd kom m unikasiya lan  sistemində o n u n  
norm al fəaliyyətinə m ane olan informasiya maneoləri 
müxtəlifdir.

Sənəd kom m unikasiyaları sisteminin inkişafı tarixinin 
həlo ilk mərhəlolorində m ə’lum olm uşdur ki, təkcə sənod və ı 
tolobatçı arasmdakı b irbaşa olaqo çorçivosində inform asiya | 
maneolərinin lazımi səmərəliliklə aradan  qaldırılması və uy- 
ğunluğun hoyata kcçirilmosi rniimkün deyil. Məh/, bu  m a- 
neələr sonod kommunikasiyaları sisteminin normal jəaliy- 
yətini to’min edən xüsusi sosial institutların - vasitə-çilorin 
(kitabxana işinin, ,;..itab ticaıətinin vo s.) mcydana golmo- 
sinə səbəb olur.

Beləliklo, «s:inəd-inlbrmasiya tələbatçısı» (əvvol «ki- 
tab-oxucu») münasibətinin daxili xüsusiyyotlori sənodlər və 
onların təlobatçıhırı arasındakı uyğunluğu həyata keçir- 
moyə və bunun üçf n informasiya sədlərini a radan  qaldır- 
m ağa kömək edon xüsusi vasitəlorin yaradılmasını zəru- 
riləşdirir. Sonod k mmunika-siyaları sistemindoki biitün 
vasitəçi altsistemloıin (o cümlədon, biblioqrafik foaliyyotin
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də) əsas vəzifəlori sonədlərlə təlobatçılar arasındakı uyğun- 
luğu həyata keçirrrıəkdir. Lakin on la ıdan  hor biri həm in və- 
zifəni özünün spesifik vasitolori ilo yerinə yetirir. Biblioqra- 
fik fəaliyyətin «sənəd-tələbatçı» sistemində vasitəçilik funk- 
siyasmın yeıino yetirilmosini tə ’min edən belo səciyyəvi 
vasilə biblioqrafik infonnasiyadıı j  O na görə də biblioqra- 
fik fəaliyyətin nozəri şoıhində o, miihüm anlayış kimi 
diqqət mərkəzində durur.

Biblioqrafik informasiya sonəd kommunikasiyaları 
sisteminin mövcuc olduğu ilk vaxtdan meydana gəlmiş vo 
iki əsas istiqamətdo inkişaf etməyə başlamışdır:

- BiblioqraHk informasiyanın tarixən ilkin lorması 
kataloqdur. O nun vəzifəsi miiəyyon soııəd fondunun torki- 
bini vo mozmununu açmaqdan, lazım olan sənədin orada 
yerini müoyyənləşdirməyi tə’min etməkdən ibarətdir. l^ib- 
lioqrafik kataloq  təkco k itabxanada deyil, hom do kitab  
mağazasmda, nəş'iyyatda, LTİ orqanm da, arxivdə, nəha- 
yət, şoxsi sənəd toplusunda (şoxsi kitabxanada) ola bilor. 
Bütün hallarda onun iimumi funksional (kata loq) 
biblioqrafik mahiyyəti dəyişməz qalır.

- İnkişalın ikinci istiqaməti biblioqrafik inform a- 
siyanın kataloq  olmayan başqa formalarım ohatə edir vo 
bunların da  rüşeymləri boşoriyyətin u /aq  keçmişinə, sənod 
kom m unikasiyalan sisteminin antik dövrünə gedib çıxır. 
Biblioqrafik inlormasiyanın ka ta loqdan  fəıqli form ada 
olan mənbolori müxtolifdir. Bu barodo aşağıda bohs 
olunacaqdır.

Biblioqraflk informasiyanııı əsas xiisusiyyətləri. İndi 
biblioqrafik informasiyanın sənod koınmunikasiyaları sis- 
temində bir vasil.ıçi kimi səciyyəvi xüsusiyyotini müoyyən- 
ləşdiron vo başqa vasitəçilordən fərq'.əndirən başlıca əla- 
mətlori lorm alaşdırm aq iiçün lazımi zomin yaranmışdır. 
Biblioqrafiyanın vasitoçiliyinin əsas xüsusiyyəti, biblioqra- 
fik inlbrmasiyanın mahiyyəti ilə müəyyonloşir. O nun hom 
kataloq, həm do başqa formalarına aid olan köklü səciyyəvi
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cohoti ondan iharəldir ki, o, təbba lç ı la ra  sonədbrin  özlərini 
dcyil, onların haqqm da informasiyam çatdırır. Bu, sənəd 

>.kommunikasiyaları sistemində baş verən bütün çətinlikləri 
və təsadüfləri a radan  qaldırmaq üçün müəyyən qaydada ya- 
radılan məqsədyönlü infonnasiyadır. ifiiblioqrafik inform a- 
siyadan aynlıqda və sənədlərin özlərindən asılı o lm ayaraq 
istifadə etmək nujmkiindür. Belə inform asiya insanm 
biblioqrafik iəaliyvəti əsasında yaraııiD

Deməli, insanm sənəd haqqm da m ə’lumatı almaq və 
sənədlərlə informasiya tələbatçıları arasm dakı uyğunluğun 
həyata kcçirilməsin ' tə ’sir etmək məqsədilə onları müəyyən 
qaydaya salmaq sahəsindəki işi hər bir biblioqrafik fəa- 
liyyətin tarixən məntiqi əsasıdır.

Sosial inforır ısiyanm xüsusi növü olan biblioqrafik 
informasiyamn sən~ i kom m unikasiyaları sistemində ikinci, 
yə’ni köməkçi mövqedə durması da məhz bununla əla- 
qədardjr.

§ 3. ‘ blioqrafik inforınasiyaıım 
Tiövcudluq formaları

a) Biblioqrii.fik çatdırma.
Belə bir sual cox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Biblio- 

qrafik informasiya hansı üsuİIa tələbatçı aləminin istifadə- 
sinə vcrilir, yə’ni o, nə kimi mövcudluq formalarına malik 
oia bilər? Hu sualın cavabı «biblioqra(ik informasiya» 
m əfhum unun izahı tiçün olduqca vacibdir.

Biblioqıafik informasiyanm mövcudluq formaları 
müxtəlildir və oniarın əmələ gəlməsi konkret tarixi şəra itb  
bağh olmuşdur. Lakin forma müxtəlilliyində ümumi bir cə- 
hət də var. Beb ki, biblioqrafik inlbrmasiyanın bütün for- 
malarmı əmələ gntiıən ibtidai özək biblioqrafik çatdırma- 
dır.
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Biblioqrafik ça td ırm a  biblioqrafiy. ia.şdırılan sənədlər 
haqqındakı e b  ü n sü rb r  top lu sudu r  ki, on la r  (müəllif, 
sərlövhə, buraxılış m ə’lu m a t la n  və s.) va sənədin özündən, 
ya da başqa m ə n b ə b rd ə n  götüriılür (ali Mr )

Ayrılıqda götürülən hər hansı biı biblioqrafik əlamət 
və ya ünsür hələ b ib lioqrafik  ça td ırm a  deyil və biblioqıalik 
informasiya d a  hesab edilə bilməz. O n la r  yalnız biblioqra- 
fik çatdırmanın fo rm alaşm ası üçün l a z ^  o lan  materialdır.

Beləliklə, b ib lioqrafik  ə lam ə tb r in  mütəşəkkil toplusu- 
nu əks etdirən b ib lioqrafik  ça td ırm a biblioqrafik  inlorma- 
siyanın quruluşunu əməlo gətirən vacib  bir ünsürdür.

Biblioqrafik ça td ırm a  şifahi və həm də yazıh (ormada 
ola bilər. K itabxana-b ib l ioq ra f iya  təcrübəsində şifahi 
biblioqrafik aıay ış lar oxucu lara  bibliot:m fik inlormasiya 
verilməsi məqsədini daş ıyan  şilahi b ibhoq ra l ik  xülasələr, 
məsləhətbr və başqaları .şilahi biblioqra! çatdırma niimu- 
nələridir. O, yaz.ılı izi qa lm ayan  b ir  prosesdir və ona görə 
də nəticələrini öyrənm ək çətin olur. Lakin əslində şifahi 
biblioqrafik ça ld ırm a  ilə sənədlərdə qeydə alınmış və 
beləliklə öyrənilməsi asan  o lan  b iblioqralik  çatdırma 
arasmda nəzəri-m ctodiki bax ım dan  c.ddi lərq yoxdur. 
Burada biblio cjıafik inform asiyanın  sonədlərdə qeydə 
alvnmış yazılı fo rm a la n n d a n  d ah a  gcniş bəhs olunacaq.

Sənədlərdə qcydə alınmış form -da oian biblioqralik 
çatdırmaya b ib iioqrafik  yazı dcyilir.

Burada ən zəıuri, b iblioqıafik  -.fornıasiyanı tə'min 
edən ünsür b ib lioq ra lik  təsviıdir. Sən: dlərin biblioqıafik 
təsvirinə dair dövlət s tandart ına  (19, s.2;-99) (1984) görə 
təsvir ünsürləri bclə bir aıdıcıllıqla vcrilrnəlidir:

Təsvirin başlığı. Əsas sərlövhə = ;>:-ü'alcl sərlövhə: Sər- 
lövhəyə aid o lan  mə’lum atlar / 1-ci n n s ’ul olan şəxs haq- 
q ında  məlumat: Başqa m əs’uf olanlar haqqında mə'lum at- 
lar. Nə.yri haq q ında mə'lumat / Həmin nəşrə birinci məs’- 
ul olan; Başqa m əs’ul olanlar, Nə,şr baqqında əlavr. m ə’lu- 
mat. Birinci nəşr ycıi: Sonrakı nəşr ycri: Nəşrivyat və ya
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nəşr edən toşkilal, Nə,şr ili (Çap o lunduğu  yer, Haşqa çap 
olunduğu yer: Mətbəə, Çap ili). H əcnı: İlliıstrasiya; (")1- 
çü+Miİ!jayiətedici material. (Seriyanın əsas sərlövhəsi = 
Seıiyanın paralel sərlövhəsi: Seriyanm sərlövhəsinə dair 
mə’lum at / 1-ci m əs’ul; İkinci məs’ul, Seriyalı nəşrə verilən 
beynəlxalq s tandart nömrəsi (ISSN); Seriyanın buıaxılış 
nömrəsi. Y anm seriyanm  əsas sərlövhəsi = Yarımseriyanın 
paralel sərlövhəsi: Yarımseriyanın sərlövhəsinə dair m ə’lu- 
mat / Birinci məs’ul; İkinci məs’ul, Y arım seriyanm  nömrəsi 
ISSN; Yarımseriyarun buraxıhş nömrəsiı. Qeyd. ISBN 
(Kitabın beynəlxalq s tandart nömrəsi): Qiyməti, Tirajı.

A ltm dan xatt çəkilən ünsürlər məcburi ünsür hesab 
o lunur və biblioqrafik yazının vacib hissəsini təşkil edir. 
Yə’ni biblioqrafik yazmın ən sadə və vacib ünsürü olan bib- 
lioqrafik təsvir həmin ünsürlər əsasında yaranır. Məsələn:

Yeddi gözəl: N izam i Gəncəvinin <<Yeddi gözəl» poe- 
masmın el dastanı /  Ərəb əlilbasındarı yazjya köçiirəni və 
ii^ləyəni: M.Məmmədov; İxtisas redaktoru: Ə.Hacızadə.
B.: Azərnəşr, 1991,- 207 s. və ya

Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə. Şərəfnamə. İqbalna- 
m ə /T ə rc .  edənləri: A.Şaiq və M .Rzaquluzadə. B.: Yazıçı, 
1982. - 690 s.

Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-nasiri / Tərc. edəni: 
R .Sultanov. - 2-ci nə,şri / R cdaktorlan : Ç.V.Qəhrəmam)v, 
M.S.Sultanov,- B.: Elm, 19H9 - 256s.

Biblioqrafik təsvir özü-özlüyündə biblioqrafik  yazının 
vacib və qısa form ısıdır. Biblioqrafik y;ızının başqa tə ıkib 
hissələrindən isə (annotasiya, rcfcrat, təsnifat indeksləri, 
predmet rubrikaları, saxlanma .şifrəsi və b.) lazım gəldikdə 
istifadə edilir.

Biblioqrafik təsvirin tərtibi m e tjd ikas ı kitabxana- 
biblioqrafiya elmində daha  çox inkişaf ctmi.ş bölmələrdən 
biridir. «K itabxana kata loq lan»  kursunda  biblioqıafik təs- 
vir xüsusi bölmədiı və o rada  təfərrüatı ilə öyrənilir. Ona gö- 
rə də burada  yalnız biblioqrafik inform asiyanın nəzəriyyəsi
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üçün səciyyəvi olan və xüsusi maraq doğuran  ümumi məsə- 
lələr üzərində dayanacağıq.

Biblioqrafik yazmın, yə’ni sənədlərdə qcydə alınmış 
ça td ırm am n minimum zəruıi ünsi'ırü olan biblioqratik 
təsvir biblioqrafik informasiyanın vacib ünsüıüdür. Ba.şqa 
sözlə, biblioqrafik təsvir varsa, biblioqıafik informasiya da 
va r ,  biblioqrafik təsvir yoxdursa, b ib lioqratik  informasiya 
d a  yoxdur. Buradan belə nəticə çıxarmaq lazımdır ki, yal- 
n ız  biblioqrafik təsvirin mahiyyətini bildikdən sonra biblio- 
q ra f ik  informasiyanm mühüm əlamətinia (xüsusiyyətinin) 
n ə d ə n  ibarət olduğunu başa düşmək mümkündiir.

Artıq bizə mə’lum dur ki, b ib lioqratik  təsvir sənəd 
h a q q ın d a  biblioqrafik əlamətlərin müəyyən toplusudur və 
bu  topluya daxil olan ayrı-ayrı ünsürlər təklikdə biblioqra- 
fik təsvir hesab edilə bilməzlər. O nda  belə bir sual meydana 
çıxır: Bəs lazımi m inimum əlamətlər nə ilə müəyyəniəşdirilir 
və necə etmək lazımdır ki, onların müəyyən toplusu bib- 
l ioqrafik  təsviri əmələ gətirsin?

M ə’lumdur ki, biblioqrafik təsv rin başlıca məqsədi 
müayyən sənədin ba.şqa sənədlər h utləsində dəqiq və 
b irm ə’nalı eyniləşdirilrnəsini tə 'm in  elm əkdən ibaıətdir. 
B unu  tə 'min edən ünsürlər «Sənədlərin bihlioqratik təsviri. 
Ü m um i tələblər və tərtibi metodikası» adlı dövlət stan- 
d a r t ın d a  (1984) dəqiq müəyyənləşdiril nişdir. Həmin iinsiir- 
lər iki qrupa bölünür: məcburi və fakultativ  ünsürlər. De- 
məli, biblioqrafik təsvir geni.ş (dolğun) və sadə ola bilər. 
M əcburi və fakultativ ünsürlərin iştirak etdiyi geni.ş təs- 
virdən dövlət biblioqrafiyası o rqanlarm da, çap  kartoçka- 
Uırında, beynəlxalq informasiya mübadiləsi məqsədi giidən 
başqa biblioqrafik nəşrlərdə istifadə olunur.

Beləliklə, biblioqıafik  təsvirə belə bir sadə tə ril veı- 
mək olar: Biblioqrafik təsvir sənəd haqq ında  ontm  eyni- 
ləşdirilməsi və axtarışı üçün /.əruri olan və kiJayət edən 
əlamətlər toplusudur.



İndi, biblioqrafik təsvirin miitDşəkkilliyi və onu  omalo 
gotirən minimum əlamətlor yığımı ilə bağlı o lan  məsələləri 
nəzərdən keçirək.

Biblioqrafik təsvirin əsas keyf'iyyəti s tandart la  müəy- 
yənləşən mütəşəkkiilıyi ılə ölçülür. Bu, y u x a n d a  venlən və 
biblioqrafiyalaşdırnıanın çoxəsıiik təcrübəsinə əsaslanan 
standartlaşdırılmış tə ’rifdə də nəzərə almmışdır. Sənədlərin 
biblioqrafik təsvirinin tərtibi qaydalarm ın  işlənməsı, tək- 
milləşdirilməsi və onlara ciddi riayət edilməsi həmişə dıqqət 
məıkəzindədiı. Əlbəttə, biblioqrafik inform asiya mənbələ- 
ıinin yaradılması metodikası, o cümlədən biblioqrafik 
təsvir qaydaları oz inkişafı tarixində miixtəlif səbəblərdən 
(sənədlərdə biblioqrafıyalaşdınxıa obyelcti kimi forma və 
mə/.mun dəyişikliyi, onların yeni müxtəlif növlərinin mey- 
dana  gəlməsi, biblioqralik informasiya tələbatçıları və on- 
ların tələbatlarınm mürəkkəbləşməsi, b iblioqrafik təsvirin 
maşınla oxunması üçün texniki ba /an ın  inkişafı və s.) asılı 
olaraq lorm a dəyişikliyinə ı r ə 'ru /  qafır və dah a  da mü- 
rəkkəbləşir, bə’zi fikir ayrıhğına səbəb olur, lakin bu qay- 
dalaıın  olması və onların məcburiliyi heç vaxt inkar edil- 
mir. Bir sözlə, biblioqrafik təsvir sənədin axtarışını və eyni- 
ləşdirilməsini tə’min etməlidir

Biblioqrafik vəsait. Nəhayət, bəs biblioqrafik infbr- 
masiya hansı form ada cəmiyyətdə mövcud olur, yayılır və 
ondan səmərəli istifadə necə tə ’min edilir?

f"Biblioqrafik ':əsvirlarin mütəşəkkil top lusunu əks et- 
dirən və beləliklə biblioqrafik informasivanın cəmiyyət ü/v- 
ləri tərəfindən səmərəli istifadə olunmasını tə ’min edən for- 
maya «biblioqrafik vəsail» adı verilir. Deməli, sənədləş- 
diıilmiş biblioqralik informasiyanın oəmiyyətdə başhca 
mövcudluq forması, onun yayılmasında və istifadəsində 
əsas vasitə biblioqrafik vəsaitdir. Biblioqrafik qeyd və ya 
onun  əsas hissəsi olan biblioqrafik təsvir isə biblioqrafik 
vəsaitin əsas ünsüriidür.

Yuxarıda deyilənlər nəzərə alınaraq, biblioqrafik 
vəsaitə belə tə’ril' verilir: Biblioqrafik vəsait biblioqrafik 
inform asiyanm  məqsədinə, oxucu istiqamətinə uyğun olan 
fikrə, məqsədə, forma və rnəzmuna görə vəhdətdə götü- 
rülmüş və qaydaya salınmış biblioqrafik yazı toplusudur.

«Biblioqrafik vəsait» anlayışı biblioqrafik informa- 
siyanın sənədlərdə qeydə alınmış m övcudluq üsullarınm 
o lduqca  geniş dairəsini əhatə edir. Müxtəlif formalarda 
tam am lanm ış (istər tələbatçının sorğusu üzrə hazııianmış 
yazılı arayış, çap  cdilmiş ədəbiyyat göstəricisi, istərsə də 
k itab x an a  kata loqu  olsun) hər bir biblıoqrafik informasiya 
m ənbəyi mahiyyət e’tibarilə biblioqrafik vəsaitdir.

Biblioqrafik informasiya haqqındakı nəzəriyyəyə görə 
biblioqrafik  vəsaiı də əhatə olunan bibl ıoqrafik qeydin miq- 
d a n  üzəıində heç bir məhdudiyyət qoyuhnur. Biblioqrafik 
vəsait bə’zən bir biblioqrafik yazıdan da ibarət ola bilər 
(məsələn, bir kitaba həsr olunmuş biblioqrafik plakat). Əs- 
lində isə biblioqrafik vəsaitdə yazıların sayı istənilən qədər 
ola bilər. Minlərlə biblioqrafik yazını vo ya biblioqıafik 
təsviri əks etdirən bibfioqralik vəsaitin mövcudluğuna şüb- 
hə yoxdur. Məsəiən: «A /ərbaycan  SSR f im lə r  Akademi- 
yası nəşıiərinin biblioqıaliyası» adh göstəricinin 1962-ci il 
buraxılışı 10 mincən çox biblioqrafik  təsviıi əks ctdirir.

Biblioqrafik yazılar m aşm la oxunan Ibrmaya çevrilə 
və ];HM  (kompiiter) yaddaştna verilə bilər (avtomatlaş- 
d ın lm ış  inlbrmasiya axtarı.ş sistcmi). Lakin bununla işiıı 
mahiyyəti dəyişmir. Avtomatlaşdırılmış informasiya axtarış 
sistcmi (AİAS) mahiyyətinə görə səciyyəvi formaya malik 
o lan biblioqrafik vəsaitdən başqa bir şcy deyil.

Biblioqrafik vəsaiflər formalarına, fipləriııə, jaıırlanna 
görə fərqləııdirilir

Biblioqrafik vəsailin aşağıdak) əsas lorm alan  fərq- 
ləndirilir:

- qcyri-dövri (vəıəqələr, plakatlar, əlləcinlər də daxil 
olm aqla), dövri v d  ardı davam edən biblioqıafik  nəşıiər;



- qcyri-müst?qs nəşr formaları (kitabiçərisi, jurnalı- 
çərisi, kitabarası, məqaləarası b iblioqrafik  materiallar);

- kartoçka formalı (kartotekalar);
- mexaniktaşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış biblioqra- 

fik (sənədtaşdirilmiş) informasiya vasitələri, o cümlədən 
EH M  bazasm da həyata keçirilən MAS.

Cöstəricilər, siyalıılar və ədəbiyyat xülasələri bib- 
lioqrafik vəsaitlərin əsas tipləri hesab edilir.

Biblioqrafik göstəricilər mürəkkəb quru luşlu  və kö- 
məkçi apara ta  malik olan biblioqrafik vəsaitlərdir.

Biblioqrafik siyahı sadə quruluşlu, köməkçi aparatı 
olmayan biblioqrafik vəsaitdir.

Biblioqrafik xftlasə biblioqrafiyalaşdırm a obyektləri 
olan sənədləri əlaqəli şəkildə səciyyələndirən biblioqrafik 
vəsaitdir.

Həmçinin müxtəlii' nəşrlərə vcrilən göstərieilər və bib- 
lioqrafik vəsaitlərə \erilən köməkçi göstərieilər də biblioqrafik 
materiallarm xüsusi tiplərinə aiddir.

Ayrı-ayrı nəşrlərə verilən göstəricilər mo’lum nəşrin 
elmi-mə’lumat ap,;ratmın mühüm tərkib hissəsidir. On- 
lardan bə’ziləri (sə’ 'övhələrin əlifba göstərieilori, xronoloji 
göstərieilər) nə.şrin tərkibini açır və homin noşrdo verilmiş 
ayrı-ayrı sənədlərin (əsərlərin) axtanşm ı asanlaşdırır, bir 
başqası (predmct. adlar, eoğrafi və s.) nəşrdə toplanmış 
sən.ədlərin məz’in: unu açır. Nəşrlərə verilən göstoricilər 
onlarda verilən - məd kiitləsi əsasında tortib olunan 
biblioqrafik axtar aparatıdır. Sənod kütləsi dedikdo isə 
müəyyon nəşıdo (kitabda, mocmuədə, əsərlər külliyyatında 
vo b.) vcrilon sənədlorin torkibi vo onların informasiya 
m əzmunu nozərdo tutulur. Beloliklə, noşrin məzmuııunu 
açan göstərieilərdə biblioqrafiyalaşdırmanın obyekti kimi 
əsərin özü deyil, onun montiqi eəhotdon tamamlanrmş 
hissosi - məlndon fraqmentlər, ayrı-ayrı müddoalar, fikiıior, 
mülahizələr götüriiiür. Məh/, ona görə də noşrlərdə verilən 
göstərieilər həmin nəşrlərdo loplanmış sənodlərin məzmun-
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larma (mikrostrukturasına) görə əvozi olm ayan bib- 
lioqrafik istiqamədəndirmə vasitəsidir.

Köməkçi göstəricilər -  xarakter e’tibarilə nəşıiərdə ve- 
rilən göstərieiləro bənzəyir, lakin on la r  biblioqrafik infor- 
masiya mənbələri üçün tə rt ib  o lunurlar.  Belə köməkçi gös- 
tərieilər tələbatçıların b ib lioqrafik  vostıittardə əks olunmuş 
sənədlər üzrə istiqamətlənmələrini tə ’min edir və bib- 
lioqrafik axtarışı asanlaşdırır. K öm əkçi göstəricilərdə bir 
qayda olaraq həmin vəsaitin əsas hissəsinin müvafiq 
biblioqrafik qeydlərinə istinad verilir.

Biblioqrafik vəsaitlər jan ra  görə də fərqləndirilir. 
Doğrudur, biblioqrafiyaşünaslıqda «tip» və «janr» 
anlayışlarmın mahiyyəti dəqiq müəyyənləşdirilməyib vo 
hələlik onlar forqləndirilərkən intuisiyeıya və ya başqa bilik 
sahələrinin müvafiq m üddəa la rm a əsaslanılır. Belə çıxır ki, 
müəyyən tipli vəsait (göstəriei, siyahı, xülasə) öz məzmun və 
istiqamət xüsusiyyətindən asılı o la raq  müxtəlif janrlarda 
ola bilər. Bu nöqteyi-nəzərdən on la r  belə fərqləndirilirlər:

- biblioqrafik moııoqrafiya, d a h a  doğrusu, böyük so- 
nəd kütləsinin hərtərəfli dəqiqliklə m eydana çıxarılması və 
dərindən öyrənilməsi əsasında yaradxlan, bir qayda olaraq 
biblioqrafiyalaşdırılan m ateria llar  haqq ında  yeni və ya 
dəqiqləşdirilmiş mə’lum alları əks etdirən elmi-köməkçi 
istiqamətli iri b iblioqrafik  vəsait;

- bir qayda o laraq özündə m etodiki məsləhət və töv- 
siyələrlə əlaqədar m övzular üzrə sənədlər və biblioqralik 
mənbələr haqq ında m ə’lum at verən ədəbiyyat bələdçiləri 
(homrahlar);

- ayrı-ayrı şəxslər haqqında bioqral’ik, on larm  əsorləri 
və haqqında ədəbiyyat üzrə biblioqrafik mə’lumatı 
birləşdirən biblioqrafik lüğətlər;

- seçilmiş məsələ üzrə mütaliənin tərkibini və 
ardjeıllığını dəqiqliklə tənzimloyən mülaliə plaııları;

- kitablar haqq ında  söhbətlər və b.
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Biblioqral'ik vəsaitlnrin növ anlayışı d a  m ühüm  ohə- 
miyyəlrt malikdir. V nsaitbrin  növləri çox müxtolif, mahiy- 
yət e ’tibarilə mümkün olan hor cür ə lam ətb rə  görn fərqbn- 
dirilə b ib r .  Beb ə lam ətb r  iso olduqca çoxdur.  Bir vəsait ey- 
ni zam anda müxtolif ə lam ətb rə  osasən b ir  neçə növə aid o la  
b ib r .

Biblioqrafık vəsaitb rin  kifayət qədər do lğun , çoxba- 
xımlı növ təsnitatı əlaqədar bölmədə otraflı şərh oluna- 
caqdır. Burada bir cəhəti göstərmək lazımdır ki, müəyyən 
əlamət üzrə fə rq b n d ir ib n  biblioqrafik v əsa i tb r  top lusu , bir 
qayda olaraq «bib ioqrafik məhsul» term ini ilə ifadə 
olunur.

Məsələn: Azərbaycanm biblioqrafik məbsulu, M .F .Axun- 
dov adma RespubLka Dövlət Kitabxanasmın biblioqrafik 
məhsulu, elmi-köm^’ çi biblioqrafik məhsul və s.

§ 4 .  Biblioqrafik ioformasiyanın 
: ı s  ictimai funksiyaları

Biblioqrafik !'ormasiya üçün əsas olan səciyyəvi 
cəhə tbrdən  biri onun iki tərəf'ə meylliliyi ilo əlaqədardıı*. Bu 
da  biblioqrafik fəaliyyotin obyekti olan «sənod-təbbatçı» 
sistemi ilə bağhd’r  Yo’ni biblioqrafik oməliyyatlar hom 
sənədlər, həm də informasiya təbbatçıları ü /ərində aparıhr. 
Bu əməliyyatlarm nəticələri biblioqrafik informasiyanm 
osas ictimai funksiyalarınm müəyyənbşdirilməsi üçün başlı- 
ca ohəmiyyəi kosb edir. Beloliklə, biblioqrafik informasiya 
bir tərəfdən biblioqrafiyalaşdırmanın bilavasito obyekli 
olan sonədo osaslanır. Biblioqrafik informasiya sənodbrdon 
m ə’lumat üçün zə: uri olan əlamətləri götürüb mütəşəkkillə.ş- 
d irm okb  və qaydaya salmaqla sənəd kütlosini və axınını 
özündo oks etdirir, modelləşdirir. Bu əmoliyyat tələbatçı- 
dan, onun informasiya təb b a tın d an  və mütalio məqsədin- 
dən asılı olmayaraq həyata keçirilə b ib r .  Nəticədə
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sənodlərlə təbba tç ı münasibəti deyil, scnodlərin özləri ara- 
sındakı münasibətin biblioqrafik həlli həyata keçirilir. Bib- 
lioqrafik in lbrm asiyanm  sonəd yönürnii öz real ifadəsini 
həm də çap əsorbrinin mərkozbşdirih  ; kataloqlaşdırılma- 
sının inkişalında, biblioqrafik təsvirir? milli və beynəlxalq 
eyniləşdirilməsi (standartlaşd ın lm ası)  on’ənobrində, ktıta- 
loq laşd ırm anın  vahid prinsip və qaydalarınm  işbnrnosindo 
və s. tapır.

Digər tərəfdən biblioqrafik infornıasiya biblioqralik 
tə ’sirin bilavasitə vo ya potensial (n; zordr, tu tu lan) obyekti 
kimi gö tü rübn  tobba tç ıla ra  istiqam ətbndirilir . Biblioqratik 
in ’orm asiyanm  ikitərodiliyinin məhz bu cəhəti bilavasitə 
o n u n  ictimai istiqamətini, sənədlər və təlöbatçılar arasm da 
uyğuııluğun həyata keçirilməsi moqsədi güddüyünü iladə 
edir.

Biblioqrafik informasiyada ikitərollilik biblioqra- 
fiyaıım nozoriyyosindo çox miihüm roi oynayır, əsas biblio- 
qrafik arılayışiarın no/.ori şorhindo, onların  quruluşuna və 
m əzm ununa  o n u n  tə’siri həmişə nəzərə çarpır. Nə/əri cəhət- 
dən ohəmiyyətli olan bə’zi m əsələbr üzəı ındə dayanm aq la- 
zımdır. Biblioqıraf'ik inlbrınasiya mahiyyotcə bo’/.i substan- 
sional və funksional kcyfiyyotlərin vəhdolindən ibarətdir. 
Biblioqrafik in lbrm asiyada substansionaihcı onun iki- 
torofliliyinin birinci torəf'i, yə’ni bil-’ıoqraliyalaşdırınanın 
hilavasito obyekti olan sən əd b  əlaqə<i.ırdır (nccə deyərbr, 
sonəd haqqında bibfioqı afik yazı f< nrsasında o!an bib- 
lioqrafik bilik ö /ü  b ib lioqrafik  inform isiyamn «substansi- 
yasıdıı»). Funksiyalıhq ikitorəlliliyin digor torofi ib  müoy- 
yən olurıur (biblioqrafik to'sirin obyckti kimi to b b a tçd a ra  
müraciət ctmosi, yə’ni son moqsod) Miıinci ilə ikinciniıı 
vəhdəti onun la  i/ah  o lunur ki, ikinci birincini biblioqralik 
to'sirin həyata keçirilmosi vasitosi kimı əks ctd irir  (nə/ordə 
tutur, başa düşür). Nəticədo mo’lum olur ki, nohayotdo 
biblioqrafik inform asiyanın mahiyyoi’ > lun ikitoı əlliliyinin 
ikinci tərofində oks o lunur və yalııız in lbrm asiya  tobbat-



çılarımn biblioqrafik tə ’m inatı vəzifələrirıi nəzərdə tu tur və 
bu  da  biblioqrafik: inform asiyam n ictimai funksiyaları 
anlayışları ilə ifadə olunur.

Beləliklə, b ibhoqrafik  in form asiyaıın  sənəd yönüm- 
lüyü özünün bütün nisbi müstəqilliyi ib  bərabər, ham də 
yalmz biblioqrafik in lorm asiyanm  ictimai vəzilələrinin 
(funksional məqsədyönlülüyünün) p ıak tik i o laraq  həyata 
keçirilməsi zamanı baş verən məsələlərin həlli üçün lazım 
olan vasitə ro lunu  oynayır.

a) SəDəd və biblioqrafiya təiəbatı. Sənəd kom m unika- 
siyaları sistemində (daha  dəqiq desək, «sənəd-informasiya 
tələbatçısı» münasibəti çərçivəsində) tələbatçı bilavasitə in- 
formasiya-sənəd və ya sadəcə sənəd tə b b a t ı  daşıyıcısı (sə- 
nədlərdə əks o lunan  informasiyanın tələbatçısı) rolunu 
oynayır.

Biblioqrafik informasiya tələbalı sənəd tələbat- 
larından irəli gəlir, m əzm ununa görə onlara  uyğun olur və 
həmin tələbatların ödənilməsinə yönəldilir.

Sənəd tələbatiarı anlaşılan və anlaşılmayan ola bilər. 
Anlaşılmazlıq ən çox biblioqıafik tələbatda özünü göstərir, 
yə’ni yaxşı təsəvvür edilən sənəd tələbatları belə biblio- 
qrafik ifadədə anlaşıqlı olmaya bilər. Sənəd tələbatları 
(biblioqrafik tələbatlarla birlikdəj ümurai insan tələbatları 
sistemində özünəməxsus ycr tu tu r və onlar «informasiya 
tələbatları» adlanaıı gcniş anlayış sayəsində ümumi tələbat 
sisteminin tərkibinə daxil olur. Həm də sənəd tələbatları 
informasiya tələbatlarından asılı olaraq baş verir.

Beləliklə, tə ləbatlann əsas növlərirtin baş verməsi ar- 
dıcıllığını belə təsəvvür ctmək olar: insarı təbba tla r ı  (maddi 
və mə’nəvi, sosial və təbii) —> ini'ormasiya təbba tla r ı  (in- 
san-informasiya) —> sənədə olan tələba.lar, yə'ni sənəd və 
ya mütaliə tələbatları (insan-sənəd) -»  biblioqrafik tələbat- 
lar (insan-sənəd h aqqm da  m ə’lumatlar).

Bu ardıcıllıqdan görünür ki, insanın informasiya təb- 
batı sənəd kom m unikasiyaları sisteminın m eydana gəlmə-
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sinin, inkişafmın və fəaliyyət göstərməsinin bilavasitə 
səbəbi, bünövrəsi, başlıca stimulu və məqsədidir. Həmin 
sistem daxilində sənəd təbba tla r ı  inform asiya tələbatlarmın 
yalnız sənədlərin köməkliyi ilə yeıinə yetirilməsi mümkün 
o ld u ğ u n a  görə yaranır və bu da bib lioqrafik  informasiya 
tə ləba tm ın  yaranm asm da əsas amil olur.

b) Sənəd tələbatları; səuədlər və iııformasiya tələbat- 
çıları arasıtıda «uyğunluq». «U yğunluc > anlayışı sənəd tələ- 
b a t la rm a  əsaslanır, onlarla şərtləşir v • məzmun e’tibarilə 
o n la ra  uyğun gəlir. O nda belə bir suai 'iıcydana çıxır: əgər 
in s a n m  sənəd tələbatı ilə sənədlər arasında «uyğunluq» 
varsa ,  bunun  üzərində xüsusi o la raq  dayanm ağın nə 
m ə ’nası var? N ə üçün dərhal sənəd tə b b a tla r ın d an  biblio- 
q ra f ik  informasiyanın funksiyalarına kcçməyək? Bununla 
ə laqədar  olaraq iki başlıca cəhəti qeyd otmək lazımdır.

Birincisi, sənəd kom m unikasiyaları sistemində uy- 
ğ u n lu q  bütün informasiya tə b b a t la r ı  zəminində deyil, 
yalnız sənədlərin köməyi ilə tə’min edilə bilən informasiya 
tə ləba tlan  əsasında baş verir. M əsəbn , m ə’lutndur ki, 
m övcud olan informasiya ilə yana.\!, hələ müstəqil elmi- 
tədq iqa t  və ya bədii yaradıcıhq nəticəsində alına biləcək 
yeni informasiyaya, yeni b il ikbrə  də  tələbatlar mövcuddur. 
O n a  görə də «sənəd-tələbatçı» sistemində həmin tələbatlara 
cavab  verəcək uyğunluq yoxdur.

İkincisi, «uyğunluq» yalmz sənəd kommımikasiyaları 
sistemindəki tələbatları əks etdirir, sənədiə təb h a tç ı  arasm- 
da münasibət yaradır  və sonra  biblioqralik  inlorrnasiya bu- 
nun la  məşğul olur. O n a  görə də biblioqıafik informasi- 
yanın ictimai funksiyaları birbaşa tə b b a tla rd an  alm a bil- 
məz. Əlbəttə, biblioqrafik fəaliyyətin bir subyekti k.imi bib- 
lioqraf  sosial-iqtisadi həyatın müəyyən sahələrinə nəyinsə 
vasitəsilə birbaşa tə 'sir edə bilər, lakin bu cəhə tb r  sənəd 
kom m unikasiyaları sistemi sayəsində və sənədlərb  tələb.at- 
çılar a ras ında uyğunluq yaradıldıqcf :n sonra b iblioqralık  
xarak ter  alır. O na  görə də sənəci kom m unikasiyah tn
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sistemincta biblioqrafik infor-masiya ita insanın sosial m ü- 
hiti arasm dakı əlaqən! uyğunluqdan kənarda tosovvür 
etmək olmaz. Başqa sözlə, əgor sonodtairo müoyyon to ləbat 
varsa, lakin o n u n  ödənilmosi üçün sənodlor yoxdursa (yə’ni 
lazımi uyğunluq yoxdur, biblioqrafik inlbrmasiya və bü lün  
sənəd komm unikasiyaları sistemi) homin tələbatm ödənil- 
məsinə tə ’sir göstərə bilmoz.

Təlobatçıda biblioqrafik inlormasiya təlobatının baş  
verməsinin səbəbi onun əsaslı foaliyyol prosesində (peşəl 
elmi-tədqiqat, istehsalat, tədris, ədəbi yaradıcıhq və s.) 
inl'ormasiyaya olan ehtiyacı ilə bağlıdır.

İnsan lazımi informasiyanı almaq və öz inforınasiya 
tələbatını tə’min etmək üçiin foalhq göstərməli, istədiyi in- 
lormasiyaya malik olmağa yönəldilon rnüəyyən addım at-  
malıdır. Bu addımı informasiya tolobatı üzro fəaliyyət 
adlandırm aq olar.

Əgər informasiya tələbatı üzrə fəaliyyət naticosində 
sonədə müraciət o funm adan  (məsələn, tclefon və ya i.ş y o l -  

daşları ilə şəxsi söhbət vasitəsiılə) lazımi inlormasiya alınar- 
sa və informasiya tələbatı ödonilirso, or.da proses bununla  
bitir. Əgor hər hansı bir sobəbdon lazımi informasiyanı bu 
cür üsulla almaq mümkiin olrnursa, onda  informasiya tolə- 
batı üzro fəaliyyət:ın gcdişindo sənəd təlobatları m eydana 
gəlir.

Bu tələbat təlobatçını lazımi inlbrmasiyanı əks ctdirən 
sonədlərin axtarışına mocbur edir. Əgor lazım olan sənəd 
ləri bilavasito sənodlorlə tələbatçılar a rasm da olaqo çor- 
çivəsində (məsolon, k itabxananın  oxu zahndakı açıq rəldo 
vo ya öz şoxsi k itabxanasında) tapm aq müm kün olursa, 
onda əvvəlki halda olduğu kimi proscs bununla  ba.şa çatır.

Lakin  bi/. artıq bilirik ki, tələbatçı ona  lazım olan sə- 
nodlorin oldə edilmosi üçün apardığı axtarı.şda yuxarıda ad- 
ları çəkilən vo sociyyolondirilən maneətaıiə qarşılaşır Ona 
görə do informasiya toləbatınm ödonilmosi fəaliyyotinin 
gcdi.şində tələbatçıda biblioqıafik inform asiyaya tələbat
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əmələ gəlir. Biblioqrafık tələbat tətabatçmı başqa istiqaməl- 
do, yə’ni lazım olan sonədlərin tapılmasına, zəruri informa- 
s iyanm  ahnm asına vo biitiw silsilə informasiya tələbal- 
la r ın m  ödənilməsino to’sir edon əlaqodar biblioqrafik inlor- 
m asiyanm  (Bİ) əldə olunması məqsədini güdən iş aparmağa 
m əcbur  cdir.

Bcləliklə, biblioqrafik təlobatm baş vcrmosi üçün azı 
d ö rd  zəmin la/ımdır:

- birincisi, tələbatçıda onun üçün aydın olan (dork 
ed ilən)  informasiya tətabatınm mövcudluğu;

- ikincisi, bəmin təlobatın sənrdlərsiz yerino yeti- 
rilməsinin mümkiin olmaması;

- üçüncüsü, lazım olan sonədlorin bilavasitə əldə edil- 
məsinin qeyri-mümkünlüyü, yə’ni sənədloıio təlobatçılar ara- 
sm dakı uyğunluğu hoyata keçirməyi cətmləşdirən və bib- 
lioqrafik informasiya ilə aradan qaldırılması vacib otan 
maneolorin mövcudluğu;

- dördüncüsü, tələbatçmın biblioqrafik intormasiya 
monbolərini vo onlaıın tunksiya im kanlarını bitməsi, əla- 
q əd ar  biblioqrafik xidmət vasitələrindən istifadə etməyi 
bacarması.

Bunlardan ən vacibi birincidir. Məhz o, inlormasiya 
axtarışına sobəb olur və son anda da biblioqratik  totabatm 
yaranm asm ı /ərurilə.şdirir. Biblioqrafik tolobatları meydana 
gətirən sobəblor yalnı/, informasiya axtarışınm müəyyən 
anm da baş verdıyinə görə o, epizodik xarakter alır və çox 
zam an tələbatçılar tərofindən xüsusi toləbat kimi yaxşı dəı k 
edilmir (xüsusilə, dördüncü /əmin olmadıqda).

Yuxarıda vcrilon şərhlərdə biz üç bir-biri ilə sıx olaqə- 
yə malik anlayışm adını çəkdik: sənod toləbatları (bıb- 
lioqrafik təlobatlar); sənədtər və tələbatçılar arasm da uy- 
ğunluq; bibtioqrafik inlbnnasiyanın ictimai funksiyalan. 
Hər bir növboti anlayış özündon əvvolkinə əsaslam r və ona 
uyğun golir. Yə’ni tətəbat necədirso, uyğunluq  da elədir, 
uyğunluq nccədirsə, biblioqrafik inform asiyanm  funksiyası
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da o ciirdür. Təlnb ' lda  baş verən hər hansı bir dəyişiklik 
uygunluqda vo funksiyada da  dəyişikliyə səbəb olur.

Biblioqıafik informasiyanm mahiyyəti üçüncii axı- 
layışla ifadə olunui'. İlk iki anlayış həmin məqsəd üçün ya- 
ramır, hcç ohnasa, ona görə ki, biblioqrafik inform asiya- 
dan  kənarda və o;u.:m asılı olmayaraq mövcuddur və p r in -  
sip e ’tibarilə onsuz tə ’min edilə və həyata keçirilə b ibr. Bu- 
na baxm ayaraq. biblioqrafik informasiyanm ictimai fu n k -  
siyalarım öyıənmrvə təbbatla rdan  başlam aq lazımdır. Bvı 
üçlükdə hər şey o n ' ı r d a n  asıhdır. Tələbatları tədqiq c tm ə-  
dən (öyrənmədən) ’ə uyğunluq, nə də biblioqrafik in fo r-  
masiyanın iunksiyaiarı haqqm da  müəyyən bir fikir söy- 
ləmək olmaz.

v) Sənəd və biblioqrafik tələbatlar anlayışı. S ənəd  
tələbatlarımn intəhası/. müxtəliniyi b ib lioqrafiyaşünashqda 
qarşıya çıxan əsas m əsəbn in  şərhini xeyli çətinln.şdirir. 
Y uxanda  d ey ib n b rd ə n  isə mo’Ium oldu ki, sənəd-təbbalç ı 
sistemindəki uyğunluq və biblioqrafik inform asiyanm  
funksiyaları bu tələbatlarla sıx qarşılıqlı əlaqəyə m a lik d i rb r  
və buna  görə onlar da  həmin müxtəliniyə m ə’ruz qalırlar. 
Uyğunluqlarm və biblioqrafik informasiyanın funksiyala- 
rını tələbalların real müxtəlifliyinə, biblioqrafik xidmətin 
müxtəlif sahəbriıtə aid etdikdə mə’lum olur ki, onlar b ib- 
lioqrafik informasiya təbbatçılarm ın  sosial qruplaşm a- 
larm dan və insan ləaliyyətinin məqsədlərindən (elmi-təd- 
qiqat, istehsalat, təhsil, şəxsi təhsil, m ə’nəvi-əxlaqi tərbiyə 
və s.) asılıdır.

Real sənəd tə b b a t la n  ınüxtəlifdir. O nlardan  yalnız 
biblioqrafik informasiya vasitəsi ilə yerinə yetirilməsi 
müm kün olanların 'izərində dayanm aq lazımdır.

Hor şeydən əvvəl, yalnız biblioqrafik informasiya ilə 
tə ’min olunanlarj : . iü rm əkb  sənəd təbba tla r tn ın  real müx- 
təlifliyini məhdudlaşdıraq. Bunun üçün sənəd təbbatların ı 
sənəd komm un.kasiyaları sisteminin fəaliyyətini çətinləşdi- 
rən, lakin biblio:..-ıfik informasiyanın iştirakı ilə aradan

qaldırılması mümkün olan (məsələn, o, tələbatçının nəşrin 
dilini bilməməsi, i.ıformasiyanın məzmun çətinliyi, kitabxa- 
na xidm ətinin çatışmazlığı və s. ilə əlaqədar sadlərin ləğv 
o lunm asm a kömək edə b iltnr/)  sədlərb  əlaqələndirmək 
lazımdır.

Biblioqrafik informasiyaya müı-aciət etməyi tə b b  
edən və beləlikb  xüsusi biblioqrafik tə b b a t  əmələ gətirən 
sənəd tələbatm ı sənəd-biblioqrafiya təbbatı adlandırmaq 
olar. Lakin, təkcə bu kifayət deyil, çiinki konkret sənəd- 
b ib lioq rafiya  tələbatları da müxtəlif şəkildə meydana gəlir.

Sənəd-biblioqrafiya tələbatlarının üç müxtəlif quruluş 
səviyyəsi həll edibrkən «ümumi», «xüsusi» və «tək-tək» ki- 
mi fəlsəfi kateqoriyalardan istifadə olunur. Sənəd-bib- 
lioqrafiya təbbatm ın  izahtnda da bu əsas götürülməkb üç 
səviyyoni fərqbndirmək olar: əsas (ümumi), q rup hahnda 
(xüsusi) və hrd i (tək-tək).

Əsas sənəd-biblioqrafiya tələbatı bütövlükdə oxucu 
aləminə xas olan daha üınumi və sadə təbbatd ır .  Onlar in- 
formasiya tələbatlarının tərlkibinin və daxili spesifik xüsu- 
siyyətbrinin dəyişməsindən asılı dcyil. Başqa sözlə, sənəd 
kom m unikasiyaları sistemi m övcuddur, əsas sənəd- 
biblioqrafiya tələbatı istisnasız o la raq  bütün inlbrmasiya 
tələbatçıları üçün eyni olırıuş və eyni olaraq qalacaqdır.

Q rup  hahnda sənəd-bıbliciqrafiya təbbatla r ı müxtəlif 
birlik dərəcəbrinin  (dövbt, partiya, milli, peşə, istehsalat, 
yaş və bir çox başqa sosial qruplaşm aların) konkret-tarixi 
şəraitə uyğun əmələgəlmə xüsusiyyəti ilə şərtbşirlər. Bu 
am ilbr çoxcəhət idir, hərəkətdədir, tarixən dəyişkəndir. 
Əsas (umumi) sənəd-biblioqrafiya tələbatı səciyyəvi mə/- 
mun və konkret 1 ırixi şəraitə uyğun forma əldə etməklə də- 
yişir (məsələn, miixtəlif bilik sahəbri alimlərinin səciyyəvi 
tələbatları, gəncbrin  peşə seçmələri ilə bağlı tələbatları və s. 
nəzərdə tutulur).

Fərdi (tək-tək) sənəd-biblioqrafiya tələbatı ləıdi tələ- 
batların inləhası/, müxtəlilliyidir və burada  yuxarıdakı



soviyynbrin hor bir 'i/vünün real subyektiv tələbatı il’ado 
olunur.

Sonəd kom m unikasiyaları sistemindoki uyğunluq da , 
biblioqral'ik ini' rmasiyanm funksiyaları da bu nsas 
soviyyəbrə görə fərqləndirilmnlidir.

Bununla belə. nühüm və daha  çətin məsələ insanm  
əsas sənəd-biblioqr; ya tələbatmın nədən ibarət olması ilə 
əlaqədardır və bibL.tqrafik informasiyanm əsas ictimai 
funksiyalarmm aydmla'şdırılması həmin məsələnin həllin- 
dən asılıdır.

Qeyd etmək iazımdır ki, əsas sənəd-biblioqrafik tələ- 
batlar sənədin dah a  ümumi və əsas parametrlərinə uyğun- 
laşdxrılmalıdır. jjelə p a ıam e trb r  isə sənədin form asm dan, 
m ə/m unundan  və dr-yərindon ibaıətdir. Deməli, əsas sənəd- 
biblioqrafik tə b b a t  sənədbrin  axtarışına, onların h aqqm da  
m ə/m un  tərkibləıi nə/ə ıə  ahnm aqla, informasiya veril- 
məsinə və qiym ətbndiıilm əsinə olan təbbatd ır .

B eblikb , rcat sənəd-biblioqraliya tələbatlarmın iimu- 
mi səviyyədə nəhr..yətsiz müxtəljlliyini aşağıda qeyd olu- 
nan m ə’nalarda ümumiləşdirmək olar:

1) tələbatçıya bu və ya başqa mə’nada mə’Iuın olan  
sənədbrin  axtarışına ..əlobat; 2) müəyyən m ə/m unda və ya 
formada sənədbrin möveudluğu haqqında m ə’lumat alma- 
ğa tələbat; 3) lələbaıçının ha/ırlıq səviyyəsi, informasiyanı 
mənimsəmə imkanı, yaş və başqa q rup  və fərdi xüsusiyyət- 
ləri nə/ərə a l ınm aub  sənədlərin miixtəlif keyfiyyət me’yar- 
lanna  görə qiymətb 'idirilməsinə olan tələbat.

M əh / bu əsas ;• məd-biblioqrafiya təbbatların ın  nədən 
ibarət olduğunu aydınlaşdırdıqdan sonra biblioqraf’ik in- 
formasiyanm ə: as ietimai l unksiyalarını müəyyən etmok 
olar.

«Sənəd-təbb>. çı» sistemində sənəd-biblioqıafiya tələ- 
batları səviyyəbrii' müvafiq olaıaq üç uyğunluq tipi mey- 
dana  gəlir: a) fbrii.al; b) m ə/m un və v) dəyərbndirmə 
uyğunluq tipi.
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Uyğunluğun birinci tipinin b ib iioqrafik  baxımdan 
həyata keçirilməsi b ib lioqrafik  ax taıış  və/ilələrinin həlli ilə 
əlaqədardır. Bu /a m a n  h ib lioqrafik  ax tan şu ı  iki əsas mər- 
həbsini l’ə rqbndirm ək la /ım dır: 1) axtarışın  ilkin mərhələsi; 
2) axtarışm qəti mərhələsi. Birinei m ərhəbdo  sənədin 
biblioqrafik təsviri müəyyənləşdirilir və b u nun  sayəsində 
biblioqrafik eyniləşdirmə əldə o lunur. İkincidə isə sənədin 
bir qayda o laraq  k itab x an a  fondunda  saxlanılma şifıəsinin 
yardımı ilə dəqiq «iinvanı» müəyyənbşdiıifir. Axtarış pro- 
sesində hər iki m ərhələnin  əməliyyatlaıı eyni vaxtda aparıla 
bilər.

Qəti mərhələdə biblioqrafik axt< ş başqa istiqamətdə 
bir qədər də dərinləşdirilə b ib r .  Məs n. toplu xarakterli 
nəşrbrdə (məs. çoxcildli əsərlərdə) oakre t bir əsərin, 
m ətndə müxtəlif fraqınentlərin yerini müəyyənləşdirmək 
məqsədi güdən axtarış belnbrindəndir.  Deməli, qəti biblio- 
qrafik axtarış sənədlərin toplandığı ır ibvynn  Ibnda əsasən 
vn hnm dn konkret snnndln nlaqndar aj ı ila bilnr.

Uyğunluğun ikinci tipinin b ib li! jrafik həlli iln tələ- 
batçılar sənnd axınınm keçmişi, bu giinii vn gnlncəyi haq- 
qında, yn’ni retrospektiv, cari vn perspcktiv baxımdan bu 
vn ya dignr şnkildn qaydaya sahnmı.-,. (mnsnlnn, sistemlnş- 
diıilmiş biblioqrafik informasiya iln) tn’rnin olunur.

Uyğunluğun üçiincü tipinin biolioqrafik  mn’nada hə- 
yata keçirilməsi daha  m üıəkkəb bir prosesdir. Bu mü- 
rəkkəblik sənndlnrdnn mnqsndyönlü istiiadn olunrnasına 
biblioqralin biiavasitn tə ’sir göstnrmnsi /o.ı urntilə bağhdır. 
Bu zam an konkret oxucu qruplarm ın ha/ır/ıq  səviyynsinə, 
onlarm təbblərinə. əsas məqsədbrinn uyğun g əb n  sənədbr 
seçilir, qiymətləndirilir və tövsiyə edilir. Dcmnli bu halda 
sənədb r  biblioqrafik inlormasiya üçiin snciyyəvi olan məq- 
snd və oxucu istiqamətlərindnn irnli gəbn  on miixtəlif 
m e ’yarlarla qiym ntbndirilir.

«Snnnd-tnbbat(,:ı» sistemindn nsas uyğunluq liplnri 
nsasmda biblioqrafik infbrmasiyanuı ınəqsədbrirJ  aşağı-
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dakı kimi tərqlondirmok olar: axtarış, kom m unikaliv  (yə’ni 
biblioqrafik çatdırnuı-xəbərvermə) vo qiym otbndirm o (töv- 
siyo etmə). Həmirı m əqsədlərb  də biblioqrafik in lb rm a- 
siyanın üç əsas ictimai funksiyası müəyyənbşdirilir: A - ax- 
tarış lunksiyası, B - kom m unikativ  l'unksiya və S - qiym ət- 
b n d irm ə  ('unk-siyas).

Buradan bclə nəticə çıxaımaq olar ki, sənəd-biblio- 
qraliya tələbatı, «sənəd-təbbatçı» sistcırıində uyğurıluq və 
biblioqrafik in iorm asiyanm  ictirnai funksiyaları qarşıhqlı 
əlaqəyə malikdir və sonrakı əvvəlkindən asılr olaraq öz m a- 
hiyyət səviyyosini əldo cdir. Aşağıda vcribn sxcmdə (şək.l ) 
bunu aydın ləsəvvüı ctmək olar:

B s a s  >,)iıo(l 
tələbatları

Ə sa s  ııygunliKi tiptori Hiblioqratlk 
iııt'orınasiyanın asas 
ietiınai funksivahın

1 .A x ta n ş  
to ləb a lla n  > 1. l ;o n n a l > A - Axtarı^

2.Xr)borc!ar o lm aq  
to b b a tı —> 2. M ə/.m un !İ- K om m unikativ

3.Dəy;'!rləndirmn  
təb b a tı > 3. D oyərlənd im ıə > S- Q iym ətlənd innə

Şokil 1. Biblioqrat 'ik iniV>rmasiy;ının nsas ictimai fu n k s iy a la n n ın  
fonnal;:.!sTnası

Biblioqrafik informasiyanın əsas ictimai funksiyaları 
haqq ında  nozori ümumilo,şmolor vaxtı ilo biblioqrafiyanı 
biblioqrafiyaşünashqda vo bo’/on yaxın clm sahəlorindo də 
(rnosəbn, kitabxanaşiinaslıqda. kitabşünashqda, ini'ormati- 
kada) məhdud çərçivoyə salan lann  sofıv ctdiklorini açıb 
güstordi. fUə buna göro do biblioqrafik iüformasiyanın əsas 
İctimai funksiyaları anlayışları clmi colıotdon böyiik oho- 
miyyot kosb edir.

Biblioqrafik inlbrmasiyanın osas ictimai funksiyaları 
(axtarış, kom m unikativ, qiymollondirmo) comiyyotin bib- 
lioqrafik tə’minatı prinsiplorinin birmo’nalı olmadığını 
dork ctməyo im kan vcrir vo göstorir ki, biblioqrafik in- 
formasiyanın on n ü h ü m  ('unksiyalanndan biri sonədləri

36

in fö rm asiy a  tələbatçıları-nın tolobatlanna bilavasito uyğun- 
lu q fa n n a  vo bununta əlaqodar başqa m c’yarlara görə qiy- 
m ə tlən d irm ək d o n  ibarotdir.

B ib lioqraük  inlormasiyanın axtarış vo kommunikativ 
fu n k s iy a la ı ı  qiym ətbndirm ə t'unksiyasından lərqli olaraq 
so n əd lə r i  l'ormaya və mə/.muna görə qaydaya salır. Biblio- 
q r a f i k  informasiyanın axtarış vo kommunikativ funksiya- 
l a r r n ın  Ibrmal-montiqi tobiəti əlaqədar biblioqrafik pro- 
scsfo r in  tam avtomatlaşdırılması imkanlarını da artırır.

B iı qodor miicərrod şəkildo gölüriilən əsas ictimai 
fu n k s iy a la r  biblioqra/'iyanın iimumi sabitliyinə dəlalət edir. 
B u  o deınokdir ki, biblioqrafik informasiya hər hansı bir 
dəy iş ik liyə  m ə’rıı/ qalsa da həmişə bu əsas ictimai funk- 
s iya la r t  ycrinə yctirmiş, yctirir və yctirəcəkdir. Əlbottə, on- 
l a r ın  əmoli o laraq həyata kcçirilməsi üsulları müxtolif mər- 
həlolordo konkrcl l;ırixi şnmit.ı uyğun !an sociyyəvi t'ormn 
dəyişik liy inə m o’ruz qala bilərlər.

§ 5. Biblioqrafık infornıas'iyanın 
fuııksional-ınahiyyət quruluşıı

Biblioqrafik inlbrmasiyanın osa. ictimai lunksiyaları 
o n u n  daxili funksional-mahiyyot q u ru :uşunun açılmasında 
əsas ünsür ro lunu  oynayır. Bunun iiçün gcnctik vo montiqi 
b ax tm a  osaslanan iki iisul müoyyən olunm uşdur. Bunları 
ayrı-ayrılıqda no/ordən kcçirək.

Fuııksional quruluşuıı geııetik əsasları. Biblioqrafik in- 
formasiyanın axları.şdan, kom m unikasiyadan və qiym ətbn- 
d irm ədən ibarət o lan  ictiınai l'unksiyalannm bu cür ardıcd- 
lığı təsadüf'i dcyii. Bu, sadodən ınürokkobo, gcnctik osasdan 
törəmo istiqamətindo gcdon qanunauyğunluğu əks ctdirir. 
Belo ardıcıllıqla müoyyon olunur ki, axuınş funksiyası ge~ 
netik olaraq nisbi müstoqilliyə malikdir vo ya ln ı/  axtaıış 
moqsodi güdən, öziində qiym ətbndirmo vo koınm unikasiya 
əlamotləri əks ctdirınoyon xiisusi vasifolorlo h ry a ta  kcçiriliı
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Bir qayda olaraq, biblioqralik axtarış zam am  konkıc t 
snnnd Ibndu əsas götürüliir.

Genetik sırada ikinci olan kom m ur.ikasiya i’unksiyası 
iso axtarışm da im kanlarm ı (izündə birlo.'jdirə b ib r .  Yə’ni 
kommunikasiya iunksiyasımn real hoyata keçnilməsi 
moqsədini güdvin vasitəbr axtarış üçün d^ yararlı ola bilər. 
Kommunikativ furtksiyalı biblioqrafik vosa itb r  oslində 
sonədbşdirilmi.'j bilik m ənbobrin in  m övcudluğu vo m o/m un 
torkibi ilo əlaqodardır vo konkret bir fondla məhdudlaşmır. 
Sənad axtnmt və kütbsin i dah a  geniş m iqyasda əhato edir.

Nəhayət, qiymətləndirm? I’unksiyasını həyata  keçiron 
biblioqrafik vosaitin də axtarış vo kom m unikasiya  funk- 
siyalı imkanlara malik olması (bə '/ən  gi/.li (brm ada) labüd- 
dür. Bu o deməkdir ki, yalmz qiym ətbndirici (tövsiyəedici) 
olan vo özündə heç bir axtarış və kom raunikasiya  ünsürb- 
rini daşımayan biblioqrafik vəsait yaratm aq m üm kün deyil. 
Axtaınş va kommunikasiya 1 unksiyalarımn əlamətlərinin 
homin vəsaitdo iştirak etmosi onu tərtib edənb rdon  asılı 
deyil. Belə ki, bib lioqrallar sırl' tövsiyo vəsaiti yaradarkon 
onun kommunikasiya vo axtaıış cohətbri barədə fikirbş- 
məyə və bu prosesdə on lan  nə/oro almaya b i b r b r .  Bunun- 
la borabər, həmin anlara cəhd edilir. Tövsiyə bib-lioqıafik 
vosaitino səıiövhəlorin vo adların olilba göstəricibrindən 
ibarət yardımçı aparatın  verilməsi buna rnisal ola bilor.

Bebliklə, biblioqrafik inl'ormasiyanın genetik 
quruluşu əsastnda belə bir ümumi qanunauyğun luq  aşkar 
edilir ki, real biblioqrafik prosesdə hər bir əsas ictimai 
funksiya növbəti funksiyadan asılı o lm ayaraq əməlo golo 
bilor, lakin ö/ündərı əvvolkinin imkania-rını oks etdirmoyo 
bilmə/. Aşağıda biblioqrafik inlbrmasiyamn lunksional- 
genetik quruluşunun oyani ifadəsini əks etdiron sxem (şək.
2) verilir:

S

Ş.ıkil 2. Biblioqral'ik  inlbrma.sıyanın gcnetiic quru iuşu

Buıada osas ictimai lunksiyaların genetik törəmə ar- 
dıcıllığı təsvir olunur, hər bir i'unksiya sahəsinin həm nisbi 
müstəqilliyi, həm özündən ovvolkini əks etdirmasi va həm 
də özündən sonrakı ilə törəmə münasibəti olması göstərilir.

Bir osas ictımai funksiyadan digərinə keçid biblio- 
qral'ik informasiyada ikitərəfliliyin biır qütbündən o biri 
qiitbüna hərəkəti, toləbatçılar haqqındadaha fərqli təsəvvür 
əldo olunması və bununia da əks əlaqə sayasində sənədlərin 
Ibrma və m ə/m un xüsusiyyətlori, konkret informasiya ma- 
hiyyoti nəzərə alınmaqla, onların daha fərqli uçotunun 
aparılması demokdir. Keçidin bu cəhəli kommunikasiya və 
qiymotiəndirmo arasındakj sorhoddə xüsusilə nəzərə çarpır 
vo ona göro şokil ,2-do onları bir-hirindən ayıran dairə daha 
tünd xətlo göstərilir. M ə'lumdur ki, biblioqrafik informa- 
siya ümumilikdo tolobatçılar üçün nə/ərdə tutulur. Lakin 
bununla borabər, axtarış və kommunikasiya funksiyalarını 
həyata keçirən vasitələr sənndləri Ibrma və məzmun əlamot- 
lərinə göro əks eldirir və bu /aman müxtəlif informasiya 
tələbalçısı qruplarmm spesifik xüsusiyyətbri nəzoro ahn- 
mır. Bciəljkb, sərədlərin axlarışı və onların haqqında xəbor 
verilməsi vo/iiələri bütiin tələbatçılar üyün eyni dərəcədə hə- 
yata keçirilir və ancaq sənodlərdən asılı olur. Qiymotlon-
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dirrnə funksiyas? isə əksinə, təbbatç jn ı nəzordo tu lu r ,  
sənədbrin scçılmrs 'i təbba tç ı la rm  q rup la r  ü/rə və fərdi 
olaraq səciyyəbndi :1məsi ilə əlaqələndirir.

Biblioqrafik im’orm asiyam n mahiyyət qu ru luşunun  
genetik mövqedən açılması onun ictimai iunksiya lannm  ta -  
rixi inkişafı prosesini göstərir və m ə’lum olur ki, axtarış  
funksiyasım yerinə yetirən vasitələrin ilk rüşeymbri ən  
qədim k itabxanalann  ka ta loq la rından  ibarət olmuşdur. Bir 
qədər sonra sənəd axmını və kütləsini geniş m əkan ü/rə m ü- 
kəmməl əks etdirən koram unikativ  fünk.siyalı vəsaitlər ya- 
ranır. D aha sonra isə elmi-tədqiqat, idarəetmə, istehsalat, 
təhsil, tərbiyə və başqa sahəbrə  xidmət edən, informasiya 
tələbatçılarına məqsədyönlü biblioqrafik tə ’siı* göstərən qiy- 
mətbndirmə funksiyalı biblioqrafik inform asiya m ənbəbri 
meydana gəlmişdir,

Biblioqrafik informasiyanın müj'əssəl təsviri (necə 
deyərbr, uçot-qeyd) xarakterə malik m övcudluq formaları 
onun axtarış və kom m unikativ  əsaslarınm inkişafı və tək- 
milbşdirilməsi nəticəsində əmələ gəlmişdir. Biblioqrafiya- 
nın kitabşünashğın təsviri sahəsi olması h aqqm da  konsep- 
siya da bu əsas ü/ərində formalaşmışdır. Biblioqrafik infor- 
masiyanm qiym ətbndirm ə funksiyasmm həyata keçirilməsi 
vasitələrinin iclima’ /əruriliyi tarixən biblioqrafiyanın mü- 
l’əssəl təsviri m ah h y ə l daşıyan v ə / ifəb r  yerinə yetirməsi 
haqqmdakı m ülah ı/əbrin  qəti xarakter aldığı bir şəraitdə 
yaranmışdır. Bu mülahi/ələrdə isə q iym ətbnd irm ə funksi- 
yasını həyata ’rmak məqsədi güdən ycni istiqamətli 
tə /ah iirbr biblioqv 'iyaya aid olmayan, ondan  kənarda baş 
verən və biblioqra qaydalara uyğun gəlməyən başqa bir 
janr hesab edilirdi.

Əslində isə qiymətləndirmə funksiyası biblioqrafik 
informasiyanm genetik quru luşunun axırıncı pilləsidir və 
eyni /am anda onu xidmət etdiyi bütün fəaliyyət sahələri ib 
ü/vi şəkildə birbşdirir. Bununla da biblioqrafiya ib  onun 
xidmət etdiyi sahəbr arasmdakı sərhəd p o /u lu r  və şəkil 2-
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də axırıncı daiıənin kəsik xə tb  verilməsi də bunu bir daha 
təsdiq edir.

M əh / ona görə də biblioqrafik inlormasiyanın (l'əaliv- 
yətin) harada başa çatdığını və elmi, ədəbi-tənqidi informa- 
siyanın, həmçinin, bilavasitə tərbiyə-təbliğat, pedaqoji və 
başqa i'əaliyyət sahələrinin nə zam an, harada  başlanmasını 
ınüəyyənləşdirmək çətinləşir. Genetik quru luşun nəzəri şər- 
hi göstəıir ki, bu jiir çətinlik yalnı/ q iym ətbndirm ə funk- 
siyası ilə bağhdır.

Fııuksional-mantiqi quruluş. Crenetik quıuluş, görün- 
düyii kimi, bibliəqrafik inl'ormasiyanm əsasən ümumi 
daxili inkişaf qanıınauyğunluqlarını açır, lakin bununla be- 
lə biblioqrafik hadisələrin (deyək ki, konkre t bir vəsaitin) 
mahiyyətindəki müxtəlif funksional im kanlarm ın ahəng- 
darlığı ilə bağlı çoxcəhətli xüsusiyyətlərini aşkar etmir. Real 
biblioqrafik obyektlərdə əsas ictimai funksiyalarm məntiqi 
ahənglik imkanlarını əks eldirən məntiqi-funksional qu- 
ruluş vasitəsilə bu çoxeəhətliliyi müəyyənləşdirmək olar.

Bunun üçün birinci növbədə əsas ictimai funksiyalar 
arasm dakı münasibətlər tipini nə/ərə almaq la/ımdır. Əsas 
ictimai funksiyalar arasında isə məntiqi olaraq iki mü- 
nasibət tipi müəyyən edilib:

1. Ostünlük münasibət tipi.
2. Müxtəlil' funksiyalann mahiyyətcə eyniiiyini gös- 

tərən münasibət tipi.
Üstünlük münasibət tipinə görə əsas funksiyalardan 

biri başlıca, aparıcı rol oynayır, digəri isə müşayiətedici, 
ikinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Y ə’ni konkrel hir və- 
saitdə axtarış funksiyası əsasdırsa, kom m unikativ  funksiya 
ikinci dərəeəlidir. Bu cəhətin simvolik işarəsi belədir: AB və 
ya BA. Şərti işarəbrin sıra ardıcıllığı birincinin üstün, ikin- 
cinin müşayiəledici olduğunu g(istərir. Deməli bir vəsailin 
funksiya mahiyyəti BA kimi işarə olunarsa, onu  AB kimi 
göstərmək olm a/.
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İkinci ı n i i n Ms i i - 'D t  tipi müxtəlir (unksiyahırın m ahıy- 
yolcn cyniliyindon irəli gəlir. Bunu eyni ohomiyyətli vo ya 
ekvivalcntli nisbi l'unksiya hesah etmək olar. Noticodo 
alman l'unksiya eyn '1iyinin simvolik i.şarosi A=B-dir.

Bunun m ahiv ' ti ondan  ibarotdir ki, nozordo tu tu lan  
konkret biblioqı : irılbrmasiya monboyi eyni vaxtda vo
borabor ölçüdo hom axtarı.ş vo hom do kom m unikasiya 
funksiyasmı həydta keçirir.

Bə’zi hallan ';  ->sas ictimai funksiyalar arasm da hor iki 
münasibət tipiniıs n aşması da m üm kündür vo bu (S=B) A 
kimi işaıə oluna b Bu o deınokdir ki, konkret biblio- 
qrafik obyektdə qiyujotlondirmo vo kom m unikasiya funk- 
siyaları eyni vaxld;\ və toxırıinon borabor ölçüdo həyata ke- 
çirilir və orada axtarış ('unksiyasmın da olamotlori özünii 
göstorir.

Beləliklo, funksiyalarda uzlaşma sado (AB və ya 
A=B) və mürokkoh ((S= B ) A) xaraklerdo ola bilor.

Bu münasibotlc r tipi qrai'iklə (şok. 3) belo ifadə oluna
bilər:

B | 
i

Şəkil 3. Biblioqralik i ' 'o rm asiyaıun  lunksional-m ən tiq i  quruluşu.

Kosik xətli dairo münasibotlor ekvivalentliyino, ox 
işarolori isə əsa.: ictimai funksiyalar birliyindo onların 
qarşılıqlı münasibm'orino uyğun golir.

Biblioqrafik infonnasiyanın osus icümai funksiya- 
larının hor biri konkret ınahiyyoto malikdır Bcb ki, axtarış 
funksiyası yalnız sonədlorin ınəkan dağınıqhğ!, onların ey- 
nilo.şdirilmosi vo yerlərinin müoyyonlo.şcliri!mosi ilə bağlıdır; 
kom m unikativ  funksiya sənodlorin m əzmun vo forınaları- 
nm  vaxta görə inki.şalinı oks etdiıır; qiymətlondirmo 
funksiyası iso sonodbri müxtəlif m e’- nrlarla moqsodyönlü 
doyorlondirdikdon sonra on lann  h- qmda biblioqrafik 
informasiya verilmosini hoyata keçirir.

Biblioqrafik vosaitlordo osas l'un >iyaktrın yuxarıda 
göstorilon qar.ştlıqlı münasibotlorinin noz: ; trhlili əsasında 
müxtolif biblioqrafik obyektlərin osl mahiyyoh və onlar- 
dak ı çoxcohotlilik müəyyonloşir vo izai ‘iunur.

Biblioqrafik infomuısiyanın funk-ion.d-montiqi quru- 
luşu müxtolif miqyash vo mozmunlu b,,)lioqrafik tnonbəyin 
(əsərin) funksional mahiyyotinin ən ümumi ifadə vasi- 
tosidir. Biblioqrafiyanın biblioqrafik inlbrmasiyasmın osas 
ictimaı funksiyaları ilo müoyyonloşon quru'u.şu hor hir bib- 
lioqrafik  hadisonin konkret tarixi şorailo uyğun .şəkildo 
tohlili, qiymotlondirilmosi vo sistemlo.şdirilmosi üçiin ilkin 
nozori osasdır.

Biblioqrafik informasiyaııııı keyfiyyoli. Biblioqrafik 
inform asiyamn lıansı inlbrmasiya növiino aid olması vo 
onun  sociyyovi keyfiyyətlərinin müoyyonloşd iri Imosi ııozəri 
tohlil üçiin höyük ohomiyyot kosl) cdir.

Biblioqral'ik inlbrmasiya ilkin sonodloıin analitik toh- 
lili vo sintcz cdilmosi noticosindo yaraaaıı informasiyadır. 
(), sonodloşdirilmi.ş vo ikinci hcsab edüon xüsusi in lb rm a ' 
siya növüno daxildir. Hu torkibdə biblioqrafik inlbrmasi- 
yanı biblioqrafik olmayan informasivadan frrqlondiron 
onun sonədlərlo tobbatçılar arastndakı uyğunlugun hoyata 
keçirilınosinə, tolobatçıların sənədlorn ıniıracjoi ctmosino 
özünomoxsus .şokildo to'sir göstormo ' lir. Burada b.'blio- 
qrafik olmayan informasiy;ı isə ilkin s odlori ovoz cd u vo 
lolobatçılar onlara birba.şa müraciot ctr. k'h ö /  toloballarını
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ödəyə bilirlər. Refeıativ  jurnallar, biblioqralik  xülasnlor 
buna misal ola bilər.

§ 6. Biblioqrafik informasiyauıu keyfiyyətləri

Biblioqral'ik inlbrmasiya lıaqqında yuxarıda deyilənbri 
iimumibşdirib beb  tpnaələ  gəlmək olar ki, biblioqrafik in- 
(onnasiya ikinei hesab edilən sənədbşdirilmi'j informasiyanın 
bir növü kimi aşağıc.akı keyiiyyətlərə (xüsusiyyətbrə) malik- 
dir:

1. Biblioqralik inlormasiya b ib lioqralik  mə’nad a  
ikineidir. Biblioqrafik ikineilik isə hər şeydən əvvəl sənəd 
(biblioqrafik fbaliyyətin bilavasitə obyekti) və inlbrmasiya 
təbbatç ıs ı  (ikinei, həm də biblioqrafik fəaliyyətin bilavasitə 
tə’sir etdiyi obyekt) arasm dakı uyğunluqla əlaqədardır, 
yə’ni sanədlərlə infoxmasiya tələbatçıları arasındakı məneo- 
ləri a rad a n  qa ld ırm aq və uyğunluqları həyata keçinnək 
işinə köm ək edir.

Biblioqrafik inform asiyanın ikineiliyi ondan  iıəli gəlir 
ki, tələbatçıya bu inform asiya yalnız ilkin sənədlərin ax- 
tarışı, onların  m əzm unu və formaları, micjdarı və keyfiyyəti 
üzrə təxmini istiqarrıətbnmə vasitəçisi kiıni lazımdır, yə’ni 
bilavasitə özü lazım deyil.

2. Biblioqrafik informasiyanın ibtidai özəyi olan 
b ib lioqrafik  xohərvermə (osas e’tibarilo biblioqral'ik yazı 
form asında) sənədin yerindən asılı o lm ayaraq  eynibşdiril- 
məsini və axtarışını tə ’min edir. Sənəd kom m unikasiyalan 
sistemində yalnız biblioqrafik informas ya bu keyfiyyətə 
malikdir. Bununla biblioqralik  informas yanın birinei əsas 
ietimai funksiyasmın təerübədə həyata keçirilməsi mümkün 
olur.

3. Biblioqrafik vəsait (və ya vəsaitlər sistemi) fonna- 
sında təzahiir edən biblioqrafik informasiya hər cür sənəd 
to p lu sunun  vo axm ının  Ibrma və m əzm un quruluşunu
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inteqral şəkildə oks etdiım ə (m odelbşdirm ə) keyllyyətinə 
malikdir. Bu keyfiyyət biblioqrafik informasiyanın ikinei 
əsas ietimai funksiyasımn həyata keçirilməsitıi tə’min edir.

4. B iblioqrafik  inlormasiya iiçün koiııpleks məzmunlu 
informasiya səeiyyəvidir. (), təkeə bi'-'Hoqrafik informasi- 
yanı deyil, lazım gəldikdə ilkin elmi, üblisistik, hədii və
başqa inform asiya  növlərini də əks eı nr. Belə bir infor-
masiya kompleksliliyi biblioqrafik im. .masiyaya üçüneü 
əsas ictimai (q ıym ətbndirm ə) lunksiyanı rnüvəffəqiyyətlə 
yeıinə yetirmoyo imkan veı ir.

lilə bu  keyfiyyət biblioqrafik o! ia biblioqralik ol-
mayan a ras ın d ak ı səıhədi demək olar ki, sezilməz edir və
həmi.şə çətin holl olunan mübahisəli pı. blem əmələ gətirir. 
Məsələn, elmi və ədəbi tənqid və biblioqrafiya arasındakı 
suayrıcı h a ra d a n  keçiı? Təııqidi biblioqı;..fiya varmı? Bib- 
lioqrafik vo referativ informasiya o ii-h ir ib  necə uz- 
laşdırılır? B iblioqıafik  inlormasiya biblioqrafiyalaşdırılan 
sənəddə nəzordəıı keçirilən mövzuya dair veni bilik əks 
etdirirmi? M üxto lif  növlü biblioqrafik vəsaitlərdə birinci 
hesab edilon in form asiyanm  yeri və ro ’u nədən ibarətdir, o 
cüm bdən tövsiyo biblioqrafik vəsaiti hiSavasitə tərbiyə 
məsəlobrini no dorəcədə həll edə bilər? Bu cür problem brin  
bə’ziləri b ib lioqrafiyaşiinashqda hələ də n übahisəlidir.

Qeyd edok ki, ikinei, üçüncü, dördiineü keyfiyyətlər 
biblioqrafik inform asiyanın  biı inci (ə:. ıs və daha ümumi) 
keyfiyyəti ib  yaxın əlaqoyə m alikdirbr. Bunlar onun bib- 
lioqrafik inform asiyanın  əsas ictimai funksiyalarınm həya- 
ta keçirilrnəsi səviyyəsində konkretləşdirüdiyini, inkişaf 
etdirildiyini açıb  göslərir.

5. B iblioqralik  inlbrmasiyanm əıı mühüm keyliyyəti 
onun «sənəd-informasiya təbbatçısı» lünasibətindəki iki- 
tərəlliliyi əks etd iron  iki meylliliyidir. l lioqrafik informa- 
siyanm axtarış  və kommunikaliv fui: .-.iyaUın ib  qiymət- 
ləndirmə funksiyası arasm dakı daha mtr um l’r rq ,  sonra isə



bunun əsasında bihlioqrafiyanm ümurni vo xiisusi növə 
ayrılması bu kcyl'iyyntlə olaqədardır.

Əgnr sənəd (ıkiliyin bir tərəl'i) biblioqral'ik inl'or- 
masiyanın bütiin nsas iclimai l'unksiyalannm zoruri m addi 
informasiya bazası kimi götüriilürso, lobbatçı (ikiliyin baş- 
qa bir tornl'i) bir halda (axtarış və kornmunikativ l'unk- 
siyaiarm hoyata kcçirilmosi gcdişindo) on ümumi şokildo, 
hor hansı cohotlorino göro l'orqlondirilmoyon (özüno laznn 
olan sonodi axlararı, müxtolil' moz.munda vo formalarda 
mövcud olan sonodbr haqqında mo'lumat istoyon na- 
mo’lum) bir ibrd kimi nozoıo alınır. Haşqa bir halda iso, 
yo’ni qiymotləndirrnə l'unksiyasmm həyata kcçirilməsi 
moqsədi güdon biblioqrafiyala.şdırma proscsindo tobbatçı 
qruplarınm vo ya ayn-ayn  fordlorin xüsusiyyotbri, maraq- 
ları götlirülür vo birbaşa onlardan asıiı olur. Beləlikb, 
biblioqral'ik inlbrmasiya tobbatç ılardan  müxtolif' mo’nada  
asılıdır vo beb  bir vo/iyyot (yo’ni asılılıq) bü tün  hallarda 
biblitıqral'ik informasiyamn ictimai hadiso kiıni on başlıca 
və miioyyonedici amilidir.

6. Biblioqral'ik informasiyanm prinsipco vacib olma- 
yan, lakin miihüm tocriıbi ohomiyyət kəsb edon kcyliyyoti 
onun miioyyən qaydaya osaslanan daxili mütəşokkilliyindən 
ibarotdir. Bu hom biblioqrafik q c y d b r n  tortibino, hom 
biblioqrafik vosaitlordə onkırın qruplaşdırılmasına, həm 
annotasiya və ya rcfcra tlann  ya/,ılmasına hom də  kömokçi 
gc’)storicibrin tortibinə aiddir. Biblioqralik infonnasiyanm  
mütoşokkilliyi sənəd kommunikasiyaları sistemindəki bütün 
ictimai institutlarda vo on la ıdan  konaıda o n d an  səmorəli 
vo vahid formada istifadə olunmasını tə’min cdir.

Bütün bu keyfiyyotbr vohdotdo götürüldükdo biblio- 
qrafik informasiyanın əsas mahiyyoti soci}yobndirilo bilər.

«Bibljoqrafik inlormasiya» tcrmini Vdblioqraıfik clmdə 
vo tocrübədə 50-ci ilbrdon c’tibarən işbdilir. Ə vvəlbr bu 
tcrmindən biblioqral'ik i,şin konkıct forması üçün istilado 
cdilirdi. Mosolon, mövcud vo ya kitabxanaya yeni daxil
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olan osərbr haqqm da .şil'ahi vo yaz.ılı icmal homin terminlo 
ii’adə olunuıxiu. Ona göro do biblioqrrifiyaya dair birinci 
dövlot s tandartınd ı (1970-ci il) tınun adı çokilmir. Sonralar 
bu anlayışın mahiyyoti doyişir vo Ä977-ci ildo tosdiq 
olunmuş ikinci sümdartda «Biblioqrafik inJbrmasiya» teı- 
mini «Ümumi anlayı.şlar» bölmosino daxil edilir və ona belo 
to 'rif veıilir: «Biblioqrufik iı/fbrnuısiya  -  çap əsnrhwi haq- 
qmda onhmn eyniİDşılmlmasi v,ı istifaıbsi iiçiin lazım olan 
infornuısiyadır». GHbottə, bu to’rif o dövr üçün düzgiin 
hcsab edilo bilər, akin onun çatışmayan cohotbri do var. 
Mosolon, biblioqrafik inibrrnasiyanm obyekti yalnız çap 
osəıiəri ilo mohdudlaşdırılır.

Biblioqrafik informasiyanın osas ictimai funksiyaları 
anlayışı o vaxt holə biblioqrafiyaşünaslıqda qotibşməmişdi. 
O na görə də biblioqrafik inforroasiyanm mahiyyəti cyniləş- 
dirmo funksiyası ib  mohdudlaşdırılır. liyniloşdirmo iso bib- 
lioqraJ’ik təsvirə liddir və biblioqra 'ik informasiyanm 
axtarı.ş funksiyasın n ilkin moıholosini toşkil edir.

Yuxarıda iroli siirübn nozori mülalıizəbro əsaslanaraq 
biblioqrafik informasiyaya bclo bir tə’riJ' verilmosi moslohot 
göı iilür: «BiblioqraJik infbrmasiya  -  smimI kommnnikasiya- 
ları sislcm im h s,w ;dl,v haqqmda axtarı:;, kommunikativ v,ı 
qiym rthndirnw kim i <ısas ictimai funksiyaları hayala keçi- 
r,ın, son nwqsadi czm iyyrt iizvhrinin s,vm l tahbatlarım ikh- 
m?kdm\ vn formalasdtrmaqdan ibar,ıt ohtn m iitzpkkil (stan- 
dart)  informasiyadır». ( 13, s 61).

( iöründüyü kiıni, bu lo’rifdo spcsifik anlayışlar işlədilir 
vo mütoxossis olmayanlar onlaıı başa düşməyə bibr. Ona göro 
də biblioqrafik inlbımasiyanın to’rifini bir qədər yığcamlaşdır- 
maq, hamı üçün an a.şıqlı ctmək lazım gəlir. Bu, biblioqrafik 
tcrminologiya ilə olaqodar kcçmiş SSRİ-də təsdiq olunmuş 
son standartda ( 1984-cii il) müoyyon dorocodə nəzərə alınmış- 
chr. Homin standartda to’rif bcbdir: «Bibüoqrafik informasiya
-  sjn.ıdlnr haqqında x.ıb.ır ıcrnınk, onlarm axfanşt, lövsiyn 
cdilnmi rn t,ıbliği m;,qsndihyaradılan informasiyadır»  (19, s.6).
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Bu lo’rif' b ihlioqrafik inlbrmasiyanın əsas ic tim ai 
l'unksiyalan /nmi/ıinuə v.t ham ım n başa düşdüyü ınoz- 
m unda  ibrmalaşdırjlmışdır.

Qcyd clmək la /ım dır ki, «biblioqraf'ik in!brm asiya» 
anlayışının nə/nri mahiyyəti onun biblioqraliyaşünashq el- 
mindo osas katcqoriva olması ilə məhdudlaşmır. Bu anlayış  
həm də b iblioqral 'vanın  nəzəıiyyəsində biblioqral'iyaya 
nəyin aid olub-olın; lığını ayırd edən daha ümumi m e’ya r  
və ya prinsip funksiyasını yerinə yelii'ir. B ib lioqrafiyanm  
bir ictimai hadisn kimi mnqsndi və hüdud dairəsi h a q q m d a  
ilkin təsəvvür b u n . nla nldə edilir; biblioqraf'iyanm m cyda- 
na unlmnsindn vn r  işalmda baş vcrnn rcal çoxcnhətliliyin 
vahid sistemdn biı ^dirihnəsinə imkan yaranır. Belnlikb, 
ikinci sənəd yaratın- prosesləri (yığılma, analitik-sintetik 
işlənmə, infbrmasiyanın scçilmiş paylanması, biblioqral'iya- 
laşdırma, annotasiya ya/m a, kataloqlaşdırma və s.) vn nə- 
ticndə əmələ gn’ınn ınüvai'iq obyektlnr (ndəbiyyat göstəricisi, 
sənndlnşdiıilmiş MAS, rcicrativ jurnal, kataloq, kartoteka, 
nəşriyyatlann mi)v/.u planlan vn ya prospcktləri, ədəbiyyat 
üçün sifariş blankları və s.) yerindnn, necə ad lanm alarm dan  
asılı olmayaıaq, büiün hallarda, hnm də xüsusilə sənədlər 
haqqm da axtarış, xobərvermn vn tövsiyn məqsədilə infor- 
masiya yaradılması vn onun  tnlnbatçılara çatdırılması m nh / 
biblioqrafik işin nn’ucnsidir.

Əgnr biH; ,, . ;'ik inlbrmasiyanın yuxarıda qcyd olu- 
nan altı keyfiyymi onun nmnli fnaliyyət kimi əsas xüsu- 
siyyntlnrini açjb göstnrirsn, burada qeyd olunan  cnhntlnr 
biblioqrafik inJonnasıyanın clmi bir anlayış kimi hnr şey- 
dnn nvvnl m c todo lo :i vn nn/nri baxımdan nhnmiyyntli olan 
keyf'iyyntini nks eklirir.

II BÖLMƏ

BİBLİOQRAFİYA FƏALİVYƏT SAHƏSİDİR

§ 1. Biblioqrafik fəaliyyəf sahəsinin meydana 
gəlıməsi və iııkişafı. Onuu tə’rifi

Biblioqrafik informasiyanın ilkin tarixi formaları gös- 
tə rir  ki, biblioqra;'ik fəaliyynt çox qndim dövrdən mövcud- 
d u r .

Biblioqrafik informasiva insanlar tnrəfindən yaradıhr 
və deməli, insanın biblioqrafik ləaliyyəti də onunla meyda- 
na  gnlib formalaşır. Biblioqrafik fəaliyyntln alimlər, yazı- 
çılar, kitabxanaçılar, nnşriyyat işçilnri və kitab ticarətçilnri 
öz əsas pcşəlnri ilə nlaqndar vcri gəldikdn mnşğul olurdular. 
Bu işn bir qayda olaraq, savadh adarnlar cəlb olunuıdu. 
L ak in ,  getdikcn biblioqrafiya xüsusilnşınnyə başlayır, kita- 
bm  biblioqrafik Usvirinə dair onun öz üsul və qaydalan 
y a ra n ır  vn nnhaynt, o, insanın xüsusi peşn fəaliyyətinn çevri- 
lir. Bu, uzun vn mürnkknb tarixi bir proses olmuşdur. Get- 
dikcə peşəkar biblioqraflar yetişir. Azərbaycanda ali təhsilli 
pcşəkar biblioqrallara 1950-ci illərdən təsadüf edilir. Bu, 
Bakı Dövlnt Univci'sitctinin o vaxtlar f'ilologiya fakültəsin- 
də kitabxanaşüna.'-hq və biblioqrafiya şö’bnsinin fnaliyyəti 
ilə əlaqədardır.

Biblioqıafik fəaliyyətin tarixərı mürəkkəbbşməsi 
onun vnzii'ə vn funksiyalarına, tnşkili formalarına vn meto- 
d ikasm a da öz. tə'>irini göstərir və nəticə e’tibarib  biblio- 
qral'ik fnaliyyntin özündn nmnk bölgüsü başlanır. Mnsnbn, 
biblioqrafik inforınasiyanm yaradılmasj fnaliyyəti biblio- 
qraf'ik informasiyanm tnbbatçılara çatdınlması fəaliyyntin- 
dən ayrılır. Bununla biblioqrafik fəaliyyətin iki əsas pıosesi 
fərqləndirilir: biblbqrafiyalaşdırma vn biblioqrafik xidməl. 
Biblioqralik iş ləcrübəsinin ümumiləşdii'ilməsi, nə/nri nsas- 
larının, konki'et metodikasırun, onun tarixi mnsələiərinin
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işləmnəsi. sonralar 1 ə kadr hazırlığı (təhsil) və nohaynt. 
bihlioqralık Ibaliyyn; n idarə olunması kimi sahəbri mey- 
dana gəlir. Bebliklə, təcrübi biblioqral'ik fəaliyyətb (biblio- 
qıaJ'ik inl'onnasi} mm yaradılmasj və təbbatç ıla ra  çatdırıl- 
ması ilə) yanaşı or, m törəyən müxtəlil 'növ müşayiətedici 
fəaliyyəllər - elmi-t qiqat, pedaqoji, idarəclmə fəaliyyət- 
ləri meydana gəlir. iütün bunlar peşəkar biblioqraflara 
məxsus peşə fəaliyyət. sahəbridir. 

ji/’ Bununla bərabər indi də bir çox adam lar alimlər,
yazıçılar, jurnaiis tb ı biblioqrafik fəaliyyətb (ədəbiyyata 
istinad şəklində biblioqrafik informasiyanın, xülasəbrin, 
istifadə olunınuş mənbə siyahılarınm və s. yaradıhnası ilə) 
məşğul olurlar. Əslində elmi iş aparan, kitab  ya/;an hər bir 
kəs eyni /amandia cəmiyyətin biblioqrafik tə ’m inatında heç 
də a/. rol oynamayan biblioqrafik informasiya da yaradır. 
Bunlar peşəkar olnıayan biblioqrallardır.

Beblikb , bihlioqrafik fəaliyyəti də peşəkar və qeyri- 
peşəkar sahələrinə gorə fərqbndirm ək lazım gəlir.

Biblioqrafs>5-.!';ı fəaliyyəi sahəsi kimi tə’rifi. Mə lum- 
dur ki, əvvəlbr «bihlioqrafiya» tcrmini bir çox mə’nalarda 
işlədilirdi. Lakin sonralar biblioqrafiyanın insan fəaliyyə- 
tinin bir sahəsi olması likri meydana gəlir və bu fikir bib- 
lioqralik tcrminləıə *1 air biıinci dövlət standarUnda (1970- 
ci il) və 60-cı ilb ıin  axırlarmdan e’tibarən biblioqrafik elm- 
də daha  da formalaşır. 1970-ci il s tandartm da  «biblio- 
qraliya» təcrübi bıMioqnıfik fəaliyyət kimi m ə’nalandı- 
rılırdı. İkinci s taad ;r  da (1977) biblioqıafik prosesdə elmi- 
tədqiqat xarakterii nnətlərin olduğu nəzərə alınır və ona 
belə tə ’rif verilir:

«Biblioqrafiya -  c,ımiyy,ıtıi,ı çap ns?rhriıuhn istifadaya 
tv'sir ctm?k ımqs'm -h bihlioqnıfik informasiyanı yaradan va 
tahhatçılara çatdıı ı 'Im i-tw iib i faaliyyat sahəsidir.»

Bu tə’rildə bə çatışmazhqlar da var. Əvvəla, onun 
birinci hissəsi («cəmıyyəldə çap əsəıiərindən istifadəyə tə’sir 
etmək məqsədilə») o qədər də vacib dcyil. Çünki bu fikir
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«biblioqrafik  inforraasiya» anlayışı ilə i:aJə olunur. İkinci 
(ərəfdən, burada yalnız «çap əsərlərinə» istinad edilm əkb 
biblioqral'ik fəaliyyətin obyekt miqyas; xcyli məhdudlaş- 
dırılır . Tə'rifə biblioqrafiyanın çap ə s ə r b r i  ıb  yanaşı əlyaz- 
m a  kitabları, dissertasiyalar, deponə c d i l m i ş  əlyazm alan və 
b a ş i q a  matcriallarla da məşğul o lduğunu göstərən əlavə 
qcyd  verilir. Nəticədə belə çıxır ki, əsas tə rifin müddəası 
o n a  vcrilən qeyddə təkzib edilir. Bunun s ə b ə b i  slandartın  
tərtibçilərinin «çap əsərbri» əvəzınə daha geniş mə’nalı 
«sənəd» anlayışından istiladə olunmas; i ə k l i f i n i  qəbul et- 
məmələri ib  əlaqədar idi. Onu da qc d etmək lazımdır ki, 
b iblioqrafiyaya dair qeyd oiunan st. larl lar  d a  «biblio- 
q rafiya»  termininin özünün əsl mə sında işbdilməsini
tə 'rn in  edə bilmir. Ycnə də b i b l i o q r a f İ K  v - ə s a i l l ə r ə  «biblio- 
q rafiya»  adı verilir. Məsələn, «Mirva.nJ J)ilbazi» (bib- 
lioqrafiya). Burada «biblioqrafiya» əvə/inə «biblioqrafik 
göstoı*ici» və ya «biblioqrafik vəsait» } /dm ast lazımdır.

1984-cü ildə biblioqrafiya ha.ıq ında ycni dövb t 
s ta n d a ı t ı  təsdiq (,)lunur və onu təıtib cdənlər qcyd olunan 
bə’zi cəhə tb ri  nəzəıə almışlar.

Əvvəla, «biblioqrafik !'əalivyət» tcrmini «biblio- 
qrafiya» termininin il'adə etdiyi l'ikı. daha dü/giin, bir- 
mə’nalı və hamının başa düşəcəyi şə’ ildə çatdırdığırıa görə 
yeni s tandarta  «Biblioqrafik ləaliyyət» (Əsas te rm in b r  və 
tə’rillər) adı verilmişdir. Həın də bu yeni ad öz mə'nasına 
və terminoloji quruluşuna görə elmi-tc oiiki informasiya, 
k itabxana  və nəşriyyat işi ü/.rə keçmiş əsas terminoloji stan- 
da r t la r  sisteminin (SİBİl) sistemi) tərkibinə uyğun gəiir. () 
zam an  həmin sistcmin təıkibi «K itahxana işi», ;<r’lmi 
informasiya l’əaliyyəti», «BibIioqrafik ləaliyyət» və başqala- 
n n d a n  ibarət idi.

Lakin bununla bcb , «biblioqrafiya» tcrmininin. 1984- 
cü il s tandartm dan  çıxarılması ondan imtina ctm ək, bib- 
lioqrafik terminlər sistcıninin əsası kimi əhəmiyyntini a /a lt-  
maq məqsədini güdmüı .
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19X4-CÜ il dövlət stnndartı adındarı vo m ozm unundan 
göriindüyü kimi tscrübi biblioqrafik fbaliyyotb olaqədar 
osas terminlori ohato edir vo orada biblioqrafik foaliyyəto 
belo lo’rif vcrilir: «3iblioqm flk p a liy y a t informasiya foaliy- 
yatinin biblioqrafik informasiyaya t.ıhbatı ihhym  bir sa- 
həsidir».

Bu tə'rifin forqli cəhotlori:
1. Ilk dofo olaraq «informasiya Jba iyyoti»ndon on ya- 

xm həmcins anlayış kimi istitado o lunm uşdur.fD oğrudur,  
sonəd kommunikasiyaları sistemindon kənaıa  çıxmamaq 
iiçiin «sonod-infortnasiya foaliyyəti» iJadosi daha  doqiq 
olardı, lakin standartı tərtib edonlor «sonod» tcnnini ilo 
olaqodar vahid fikrə golo bilmoyiblor. O na göro də bilmək 
la/ım dır ki, burada^iaform asiya foaliyyoti dcdikdo sonod 
kommunika-siyaları sistemindo vasitəçi olan bütün sosial 
institutlarm müxtolif moqsodiəıio (elmi-kömokçi, pc.şo-is- 
tehsalat, tohsil, torbiyə vo s.) sonodlərdo qcydə alınmış in- 
lorrnasiyanm yaradılması, işlonnıəsi, mühafi/əsi, axtarışı, 
yaytlması ilo əlaqədar və nətico c'tibarilo informasiya tolə-

y batlarınm hərtəıəfli to’min olunmasın;t yönoldilon fəa- 
liyyətləri nəz.ordə tuiulur.

2. Biblioqrafik fəaliyyətin mahiyyoti o n u n  proseslə- 
rinin sadalanması (məsəlon, 1977-ci il d ’ivlət s tandartında 
«biblioqraliya»ya verilmiş yuxarıda göstorilən tə ’rildo oldu- 
ğu kimi) ilə deyil, əsas sosial moqsədlorinə islinad edilməklo 
açılır.

«Hiblioqraliya» termini ilo hom do bilavasitə bütiin 
biblioqralik loaliyyot növləri nozordə tutıılur vo onun to’rifi 
bu cür formalaşdınlıı •. biblioqrajiya cam iyyrtdv bibUoqraJık 
inf'ormasiyanın foaliyyrt göstarmnsini t.ı'min edan nüi.xt,ılif 
foıdiyyr>t (tıcriibi, elmi-t,ıdqiqat, t.ıdvis, hlarrtetma) ıtövl.ıri 
sistemidir.

Belo tə ril b ib l io q r a f ik  foaliyyətin ohato gcnişliyino 
əsas vcrir vo göstorir ki, biblioqralik İJ t formasiyan ın  cə- 
miyyotdo ləaliyyəti təkcə onun yaradılmy.sı vo tolobatçılara
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çatdırılması, başqa sözlo, sadocə əınəli fəaliyyotlə moh- 
dudlaşmır. Bu zam an lıəm də bu fəaliyyəli öyrənmək, əldə 
o lunm uş təcrübəni ümumiloşdirınok, <>nun əsaslarını işlə- 
txıək, b ib lioqraf kad t ian  hazttiaınaq, bütiin adlart çokilən 
proseslori mütoşokkil qaydada idarə ctmok kimi zəruri işlər 
n əzə rdə tu tu lu r .

Məsəloyə bu cür yanaşdtqda aşağtdakt uolicolor altnır:
- biblioqrafik fəaliyyətlo biblio 'raiıyaşünaslıq ara- 

sındakt mühüm fərqlor qobul edihnoklə onlartn hər ıkisinin 
tcrm inoloji vohdotino imkan yarantr;

- «biblioqrafiya» tcrmini, b iblioqralik  terminlər 
sisteınində mühüm yer tutmaqla vo onlaıı olaqələndirmoklə 
yanaşt bu sistcmin hcç bir ünsüıüno m ə 'na  c’tibarilo uyğun 
gəlmir. O cümlədon, «biblioqrafiya» və «biblioqralik 
fəaliyyot» anlayışlarındakt eyniyyət ar. :ın götürülür;

- biblioqrafiyanın sistcm halı .!a şorh olunmast 
im kan ı daha  da genişlonir vo zonginloşj. 1 loqiqotdə do bib- 
lioqrafiya meydana goldiyi ilk gündən uarştlıqh olaqoyə 
malik bir stra nıüstəqil yanmsistcmlərdon ibarət olan vahid 
bir sistemdir.

Biblioqrafiyaşünaslıqda «biblioqn .ıyaya» bir elmi an- 
layış kimi ikili münasibət mövcuddur. Birinciyə göro bib- 
lioqrafiya daha  məhdud, ikinciyə görə iso daha  geniş hocm- 
də təsəvviir edilir. Lakin bir iiınumi cəhoti do qeyd etmok 
lazımdır ki, hər iki tərof biblioqrafiyanı Ibaliyyət sahəsi 
hcsab cdir. Burada fikir ayrılığı osas biblioqralik  anlayıştn 
həcmi vo ona vcı ilən to'rillə olaqodardtr.

Biblioqrafiyantn sənəd kommunikasiyalart sistemin- 
doki foaliyyətini isə aşağıdakı sxcm (şok.4) osasında belo 
təsovvür ctmək olar:
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əks əlaqə

Sxem əyani şəkildə göstərir ki, bihlıoqrafiya bir sislem 
kimi iki «giriş» və bir «çıxış» qapısına malikdir. Birinci «gi- 
riş» qapısından səııəd axını sistemə daxil o lur və onların 
biblioqrai'ik qaydada işlənməsi və əks olunması tə’min 
edilir. Bununla sənədlərin axtarışı və ortların haqqında tə- 
ləbatçılara xəbər verilməsi (biblioqraf'ik informasiyanm ax- 
tanş və kommunilcasiya funksiyası) həyata  keçirilir. Bu 
baxımdan Äzərbaycan Respublikası Dovlət K itab  Palata- 
sının cari biblioqral'ik informasiya sahəs:ndəki l'əaliyyətinin 
nəticəsi olan «Azərbaycan m ətbuat salnaməsi», «Birillik 
Azərbaycan kitabiyyatı» kirni dövlət biblioqrafik göstə- 
riciləri səciyyəvidir. İkinci «g:ıriş» vasitrsilə sorğular daxil 
olur və biblioqrafik informasiya tə ləbatçılarının konkret 
sənəd tələbatları nə/ərə alınmaqla, sənədlər qiymətləndirilir 
və biblioqrafik informasiyanın konkıe t məqsəd və oxueu 
istiqamətinə uyğun olaraq yenidən işlcnınəsi (qiymətlən- 
dirmə funksiyası) həyata keçiıilir.

Sistemin «çıxış» qapısı məzmun, istiqamət və forma 
e’tibarilə müxtəlif hiblioqrafik informasiya axmını lələbat- 
çılaıa çatdırmaq üçün nəzəıdə tutulu.r. Tələbatçılar və 
onların biblioqıafik tə’minat sislcmi arasındakı «əks əlaqə» 
çıxış axm lannm  daim ko ırek tura  edilməsi və lazımi 
cəhətdən təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. İnformasiya
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tələbatçıları ilə d; iıni, səmərəli «əks əlaqə» biblioqrafiya 
üçün çox əhəmiyyətlidir. Ona görə də biblioqratlar onun 
öyrənilməsinə və dəqiq uçotunun aparılm asm a diqqəti 
artırmalıdırlar. Bu, bütün biblioqrafik xidmət sisteminin 
səmərəliliyini və keyl'iyyətini a r tırm aqda  mühüm olan amil- 
lərdən başhcası hesab edilə bilər.

Biblioqrafik sistemin mərkəzi nöqtəsi, «özəyi» biblio- 
qrafik inform asiyadan (Bİ) ibarətdir. Q alan bütün kom- 
ponentlər (adam lar, proseslər, idarələr, kad r hazırlığı sislc- 
mi, elm, texniki v.ısitələr və s.) ancaq biblioqrafik m ə’lu- 
matın fəaliyyət göstərməsini tə’min etmə dərəcələrinə görə 
biblioqrafik kom ponent hesab edilə biləıiər. Bütövlükdə 
götiirülmüş biblioqrafiyanı necə qiymətləndirməyimizdon. 
ona hansı cəhətdəıı yanaşmağımızdan asılı olmayaraq, işin 
mahiyyəti yalmz aşağıdakı suallara cavab verməkdən ibarət 
olur: biblioqral'ik inlormasiya nəyə görə və kim tərəfindən, 
kim in üçün və necə, hansı mövqedən və hansı ictimai məq- 
sədləıiə yaradılır və yayılır? Məhz ona görə «biblioqrafik 
ini‘ormasiya» biblioqrafiyanın ümumi nəzəriyyəsinin məı- 
kəzi kateqoriyası vo əsas çıxış nöqtəsidir.

Biblioqral'iyanın spesifik insan fbaliyyəti kimi şərh 
olunması onun nə ^ədər mürəkkəb bir proses olduğunu ay- 
d ınlaşdırmağa imkan verir. Biblioqral'iya özünün əsl konk- 
ret tarixi mə/.mununu məh/, insanm yaşadığı və işlədiyi ic- 
timai şəraitlə müəyyənləşən fbaliyyətində əldə edir. Bib- 
lioqraf'ik inform asiyanm əsas ictimai funksiyalarının konk- 
ret olaraq həyata keçirilməsi formalarırım bütün çoxcəhət- 
liliyi və spesifik xüsusiyyətləıi, bu formalarm inkişafi, tarixi 
mübarizəsi və əvəz olunması biblioqrafik fəaliyyətin əhatə 
olunduğu mühitin sosial şəraitindən irəli gəlir.

Biblioqrafiyaaın yeni Ibrmaları həmişə biblioqrafik 
informasiyaya ictimai tələbalın inkişafı və mürəkkəbləşməsi 
ilə əlaqədar o laraq  meydana gəlib. Məsələn, A vropada ilk 
milli dövlətlərin yaıanması. milli şüurun möhkəmləmməsi 
kitabı dövlət əhəmiyyətli amilə çevirmiş və bununla  da ınilli
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elmin, texnikanm və mədəniyyatin sənodlordo təsbit olun- 
muş nailiyyətbrirıi . ks etdirən cari və retrospektiv biblio- 
qıai'ik nəşrlər sistc ıini yaratmaq tələbini qarşıya qoy- 
muşdur.

Müəyyən konkret tarixi şəraitdə cəmiyyətin malik ol- 
duğu maddi-texniki im kanlar ax tanş-kom m unikasiya isti- 
qamətli biblioqrafik vəsaitlərin inkişafmda miihüm rol 
oynamışlar.

Biblioqrafiyanm sosial-siyasi şəraitə uyğunluğu bib- 
lioqrafik informasiyamn qiymətləndirmə funk-siyasının hə- 
yata keçirilməsi ilə əiaqodar hadisələrdə ö/,ünü daha aydm 
şəkildə büruzə verir. Biblioqrafiya məh/. bu rada  onu əhat3 
edən ictimai hayatın sərvətləıinə və lə ’sirli problemlərinə ö/. 
münasibətini bildirməklə yanaşı, həm də ictimai həyatda 
bilavasitə iştirak etmək im kanı qa /an ır .  Bu im kanlar dünya 
biblioqrafiyası inkişafının lıələ lap əvvəlki mərhələlərində 
yaranmış və kitabm  bilik mənbəyi kimi ideoloji mübari/o 
silahı hesab edilımsi. müəyyən oxucuya məhz hansı kitabın 
lazım olması barədə müxtəlif (çox /a m an  bir-biıinə /idd) 
nöqteyi-nəzərlə-rin n :ydan;v gəlməsilə şərlləşmişdir.

K apitali/m  ö/ii ilə «sənəd-tələbatçı» sisteminin sosial 
mühitinə nəzərə çarpacaq dərəcədə xüsusi dəyişiklik gətirir. 
M əhsuldar qüvvələ; ,n sür’ətlə inkişafı, elmi və texniki tə- 

a rəqqi, xaiqın təhsil viyyəsinin yiiksəlməsi, kitab  nəşri fəa- 
liyyətinin tezliklə ! 'A iıik i cəhətdən təkmilləşməsi və həc- 
minin böyüməsi buna misal ola bilər.

Lakin bibüoqrafik informasiyanın qiymətləndirmə 
funksiyasmm ko^kı . t tarixi şəra itb  müəyyənləşən formala- 
rı bu istiqamətləı t:-. ləhdudlaşmır. Hələ XVI əsıdə və xü- 
susilə XIX əsrdə cfi n sür’ətli tərəqqisi dilerensial biblio- 
qrafik xidmət tələbatını yaradır ki, bu da  sahəvi elmi- 
köməkçi biblioqrafiyanm bütiin fo rm alann ın  inkişalına 
səbəb olur. Burada xidmət sahəsinin xarakterinə uyğun 
olaraq qiymətləndirmə funksiyasının həyata keçirilməsi 
xeyli dərəcədə axtarış və kom m unikativ  vəzifələrlə u/laşır

56

və məhz ona g ö o  də tövsiyəçilik bir qədər kölgədə qalır. 
Lakin, əslindəR?ib'lioqra/lar alimlərə xidmət göstərən /a m an  
məh/ qiymətləndirmə lunksiyası sayəsində d ah a  dəyərli, el- 
mi əhəmiyyətli əsərləri seçir və bunun  a da  elmdə müxtəlif 
məktəblərə və konsepsiyalara tə 'sir göstərir, onların  müba- 
ri/əsində qismən iştiıak edir.

Beləliklə, biblioqrafik inform asiya əsaslı daxili funk- 
sional mahiyyət qu ıu luşuna m alikdir. B unun la  belə, onun 
bütün ıeal mövcudluq fo rm alan  fəaliyyət göstərdiyi və -t 
inkişal etdiyi mərhələlərin sosial m ühitilə  şərtləşıniş, onun 
səciyyəvi xüsusiyyətlərini ö/iində əks etd irm işdir.

Nəticə e’tibarilə ictimai hadisə o lan  biblioqrafik in- 
lormasiyanm iki əsas quru luş  səviyyəs:ni fərqləndirmək la- 
/ımdır: 1. Ümumi (mücərrəd ) və ya daxili mahiyyətinə görə 
(biblioqratik inform asiyanm ictimai lunksiyaları əsasmda -f 
omələ gələn) qurııluş səviyyəsi; 2. K o n k re t  tarixi şəraitdə 
biblioqrafik fəaliyyətin yeri, və/ifələri, m ə /m u n u , səciyyəvi 
prosesləri, lorma və vasitələrinin bütüıi kompleksini əhatə 
edən /ahiri quruiuş səviyyəsi. Bu səviyyələr həmişə vəh- 
dətdə götüıülməlidir.

§ 2. Biblioqraflk fəaliyyətin əsas koınponentləri

Biblioqrafiyanın iimuıni şərhiııdə konkrctlik yarat- 
maq üçün ona müxtəlif istiqamətlərdən yanaşmaq la/nndır. 
İnsan (əaliyyətinirı bir sahəsi olan biblioqrafiya isə çox mü- 
rəkkəb lərqli (dilerensasiya'laşdırma) xiisusiyyətlərə malik 
bir obyekt kimi ö/iinü göstərir.

«Biblioqraliya» anlayışmın həcıni haqqında iki fikir 
ınövcuddur. Birinciyə görə o, yalnı/ ləcrübi fəaliyyətdən, 
ikinciyə görə isə ınüxtəlif fəaliyyət növlərini (biblioqrafik. 
elmi-tədqiqat, lə lim-tərbiyə və təşkilati-idarəetmə) əhatə 
cdən geniş həcmlj bir sahədən ibarətdir. Biblioqrafiya ilə 
nlaqədar olan bu mülahi/ələr aşağıdakı sxemdə öz ifadəsini 
tapır (şək.5);
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Şokil 5. Nihlioqrafik Ibaliyyətin quruluşu .

Göründüyii kimi, sxem iki hissod.ın iharotdir. Yuxarı 
hissn, hilavasitn bihlioqrarik ibaliyyəti nks ctdirir vn birinci 
ınülahiznyn göro «bıblic)qrat'iya» anlayışınm hncmi elrt bun- 
dan ibarəldir. l < . i m ü l a h i z a b r o  gcn'n isn bu, «biblioqra- 
f’iya» anlayışmın yalnı/ nsas, taıixnn ilkin hissnsidir. Sxcmin 
aşağı hissnsi isr, ;baliyyntin törnmn, müşayintcdici növlnridir 
vn onlar da «bibh jral iya» anlayışının hncminn daxildir.

Bununla h g ö s t ə r m n k  lazımdır ki, biblioqral'ik 
sistemdn əsas üıı r biblioqıafik fbaliyyətdir vn onun 
üznrindn xüsusi day;.,ımaq la/.ım gnlir.

Biblioqrafik (baliyyətin lbıqli snciyyələndirilmnsində 
iki iisuldan islil'adə etmnk olar. Birinci, onu hissnbrə 
bölmək, ikinci isn növlərə ayırmaq üsuludur. Bu üsullar 
arasında fbrq onüan ibarnldir ki, birinci halda  öyrənibn 
obyektin tamlığına xnlnl gnlir. İkinci halda bu, baş vermir, 
yə’ni miiəyynn nlamntlərə nsaslanan n ö v b r  əmələ gnlir, bu- 
nunla da biblioqral'ık Inaliyyntin növ təsnif'atı, başqa ayn- 
ayrı sahəbri mibyyənləşdirilir.
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Ona görə də birinci üsul biblioqral'ik fəaliyyətin kom- 
ponent quruluşu ilə əvəz olunur, ikinc' iın biblioqrafiyanm 
nc'w təsnifatı yaradılır.

İnsan fəaliyyəti sisteminə daxil o lan  biblioqrafik  fəa- 
liyyət aşağıda qeyd olunan əsas kom poncn tln rə  malikdir: a) 
mnqsəd; b) subyektlər; v) oby ek tb r;  q) proscslər; d) vasi- 
tələr; e) nəticəbr. Bunların a rasm da  məqsəd d a h a  real xa- 
rakter daşıyır. O, gö/.bnibn nəticənin modeli, (baliyyətin 
başlanması motivi kimi subyeklin tə fəkküründə mühüm yer 
tutur və formalaşır. filə buna  görə də bib lıoqrafik  fəaliyyət- 
də məqsədlə subyekt b ir-b irib  əlaqədə . citüıülüb şərh edilir.

Subyekt biblioqrafik (baliyyətin başlıca, mərkəzi. sis- 
temyaradıcı komponenti hcsab o lunur.  Bi'ılün sistcmin əsas 
hərəkətverici qüvvəsi məh/. subyektdir. M nqsədb ri o, müny- 
yənləşdirir və formalaşdırır, bunların  d a  əsasm da obyekt- 
ləri seçir, prosesləri həyata keçirir, vasilələr işləvir, istifadə 
edir və nnhayət fəaliyyətin əlaqədar nə ticəb rin i yaradır.

a) Biblioqrafik fəaliyyətin subye. bri və nıəqsədləri. 
Biblioqrafik Ibaliyyətin subyckti çox n ;nkkəb anlayışdır. 
Buraya peşnkar biblioqraliar, miiəyyə - '-llektiv (biblio- 
qrafik şc")’bə, bölmə, idarə, qarşılıqlı bıolioqrafik xidmət 
şö’bəsi), qeyıi-peşəkar, müvəqqəti biblioqrafik  fəaliyyətlə 
məşğul olanlar (alimbr, ali mnktəb müəllimlori, yazıçıhır, 
jurnalistlər vn b.) vn nnhaynt, biblio< alik informa-siya 
tələbatçıları daxildir.

Biblioqrafiyanı geniş m ə 'nada götürəndə biblioqrafik 
sahədo elmi-todqiqat işi aparan  elmi işçibr, ali vo oıta ix- 
tisas təhsili müossisəbrində biblioqral .a (bnlərini tədris 
edən müəllimlər. biblioqrafik işin təşkılatçılan da  biblio- 
qrafik fəaliyyətin subyekti kimi götürüiə bilərbr. Biblioqra- 
l’iyada ornək bc'ilgüsü proscsi hələlik başa çatdınlm ayıb . Bu- 
nunla bcb , kitabxana-biblioqrafiya təhsili sahəsindo vo ki- 
tabxana ləcrühəsində dəqiq əmək bölgüsü m övcuddur. Bib- 
lioqrafiya fənnindən dors dcyən müəllimıər nsasən tə’iim- 
brbiyə vo clmi-tədqiqat işi aparııiar. Bununla bclo, on la r
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hmn do ayn-ayn  hallarda hihlioqralik vnsaitlorin lorlib ində 
d? yaxm dan işlirak edirlər. İndi on höyük k ilahxanalarda , 
(i cüm bdon  M .F .A xundov  adma Rcspuhl ka Dövləl K itah -  
xanasmda, A /orbaycan Respublikası FArnbr Akadcm iya- 
sının Morkozi ldm i K itabxanasında elmi-todqıqat şö’bolori 
fbaliyyot göstərir və t:nların əmokdaşları əsas c’tibarib  elmi- 
tədqiqat işi ilə məşğul olurlar.

Pcşəkar biblioqıal' təcrübi bibliotıralik lbaliyyotin 
başlıca subyektidir Biblioqralik inlormasiya mənbələrini 
yaradaıı, t)nları təbbatç ıla ra  çatdıran, istifadəsini təşkil 
edon məhz peşəkar b blioqrallaıdır. Biblicıqrafik Ibaliyyətin 
keyfiyyəti və somorəliliyi birinci növbədo hiblitiqrafın nəzəri 
və təcrübi hazııiıq səviyyəsindən, biblioqr.ıfik işin qabaqcıl 
ınetodlarına yiyəbnməsindən asılıdır.

Biblioqrafm peşəkaıiığını müəyyənləşdirən əsas amil- 
lordən birinci növbədə onun  peşə psixologiyası, bilik, baca- 
rıq və vərdiş kimi xaxakterik cəhətbrin i ibrqbndirmək la- 
zımdır.

Biblioqrafın psixoloji keyfiyyəti dedikdə onda peşə 
yaddaşmın inkişali, biblioqrafik olamətləri (sonədlərin ad- 
larını, müəllilləri, miixtəlif clm, ədobiyyat vo incəsənət xa- 
dimlərini, kitab tarixinə dair mo’luınatları) məqsədyönlü 
xatırlam aq qabiliyyəli, sənodbr sayəsindr' onu ohatə cdən 
ab m i müşayiət etmək, xarici həqiqətlər, adamlar vo sənəd- 
lər arasındakı on müxləlif ə laqəbıi vaxtında sczmək ba- 
carığı nəzordo tu tuluı.

Bu ümumi keyfiyyətlər peşokar biblioqral'ik foaliy- 
yətdə (unksiyalara görə aparılan ixtisaslaşrna ilə bağlı sociy- 
yəvi təloblərb tamamlanmalıdır. Mosolən, sənodlərin hib- 
lioqrafiyalaşdırılması ib  məşğul olan biblioqraf sakit otu- 
ıub  işbmoyi, fikrini moqsədyönlü comləşdirməyi, məntiqi 
tələkkürünü inkişaf eklirməyi bacarmalıdır.

Biblioqralik xidmət göstəron bibliocjraf üçün axtarış 
zamanı qısa vaxl ər/ində qəıa ıa  golmək, müxtəlif və mii- 
rəkkəb xaraktcrli soığuların qeyri-hərabər axını şəraitindo
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səri.şləli fəallıq göstərmək, informasiya .bbatçıları ilo mü- 
nasibotdo emosional sabitliyi gözlomək o hoddon artıq eh- 
tiyatlı olmaq vacibdir.

Bihlioqrafm biliyi iki əsas hissədən ibarətdir: a) sosial;
b ) peşə hilikləri.

Bihlioqrafm sosial b il ikb r in i aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar:

1. Fəlsəfi-metodoloji, siyasi vo tarıxi biliklor. Burada 
sosial-siyasi həyatın inkişaf q an u n lan n ı ,  A zorbaycan döv- 
lətinin beynəlxalq siyasotini bilmok xüsusilo vacıbdir.

2 İnformasiya tə b b a t ın m  öyrənilniəsinin, tə ’min edil- 
ınəsmin vo Ibrmalaşmasırun, b ib lioqra lin  b ib lioqratik  in- 
formasiya tələbatçıları ilə davranışı p ıo se sb r in in  öyronil- 
mosində ümumi osas kimi götürülən p»sixoloji-pedaqoji 
biliklər.

3. Böyük sonod kıitlosi və axını ilə, müxtolil dillordoki 
işarə sistemlori ilə, olil'balarla, ədəbiyyatla . ayrıc işarəlori və 
başqalan ilo apan lan  b ib lioqrafik  işdo ohomiyyətli olan 
pcşəyöniimlü riyazi, sem anlik  və linqvistıka bilikbri.

Biblioqrafın peşə biliklori isə bun la rı  əhatə etməlidir:
1. Biblioqrafik Ibaliyyətin rıozəriyyəsi və tarixi 

hiblioqralin peşo biliyinin osasıdır.
2. Ümumi elmi əsaslı (nəzəıi və tarixi) peşə bilikləri və 

onların oınoli b iblioqrafik  Ibaliyyətdo tətbiqini to’min et- 
mok zəminində ö)yrənilən təcrübi-totbiqi x.uakterli metodiki 
və texnoloji, mənbəşü-naslıq, təşkilati-ir 'rəetmo istiqamətli 
biblioqıafik bilikbr;

3. Qarışıq elm və təcıübi Ibaliyyə; saholərindon, hor 
şcydən əvvol, in lo rm atika  və clmi-inlonr;.tsiya ləaliyyətin- 
dən, biblioqrafik xidmətin idarə mənsubiyyətindon asılı 
olaraq kitabşünashq vo kitahçjlıq (rcdaksiya-nəşriyyat) 
işindon, kitahxanaşünaslıq vo kitabxan;; i ı d o ı ı .  bibliopo- 
listika və kitab ticai'əti Ibaliyyotindən, a;'xivşünaslıq vo ar- 
xiv işindən və s. gö tü rübn  və hiblioqra: peşosi üçiın ohə- 
miyyətli olan biliklər;



4. Biblioqnıf'm Incrübi ibaliyyoti nətıcosindo yaddaşın- 
d;ı q a lan  scriyalı, çoxcildli, ensiklopedik vn baijqa mühürn 
nn.şrlnrin, ju rna l və qəzctlərin adları, clmi müəssisələr, tnıi- 
hüm sənəd fondlarım n tərkibi, müxtəlif kitabxanalarm, cl- 
mi-tcxnikı informasiya orqarılarımn soraq-biblioqraliya 
apa ra tla r ım n  (SBA ı quruluşu haqqındakı m ə’lumatlaıia 
bağlı l 'aktoqrafik biliklər;

5. Sahəvi biblioqrafik  l'əaliyyətlə msşğul olanlar xid- 
mət ctdikləri bilik sahələrinin problem brini, inkişaf pcrs- 
pcktivlərini, tcrminologiyasmı, sahə ilə əlaqədar ədəbiyya- 
tın (əsas əsərlərin, dövri nəşrlərin) biblioqrafik axtarışında 
əhəmiyyətli o lan mənbələri bilməlidirbr

Biblioqralin pjşə bacanğı da mühüm şərtdir. Bclə 
bacarıq  biblioqrafda olan biliyin təcrübi fəaliyyətdə tətbiqi 
ib  tə ’min olunur. P^şə bacanğt bir qaycla olaraq iki yeıə 
bölünür: məcburi və arzu olunan bacarıq.

M əcburi b aca n q  öz növbosindo ümumi (bütün biblio- 
qrafla r  iiçün zəruri hesab cd ibn) və əlavə (ixtisaslaşmadan 
asılı ofan) hissəbrə ayrıhr. Bunlardan ən vacihbrini qcyd 
cdək:

a) bütün bib lioqrallar ixtisaslaşmalarmdan astlı 
o lm ayaraq  bacarmalıdırlar:

- biblioqrafik ya/.ıları təılib ctırəyi və oxumağı 
(on la rdan  lazım olan informasiyant götürtnəyi);

- biblioqıafik axtaruş aparmağı, n ə ’lumat və bib- 
lioqrafik nəşrlərdən, kartoçka katafoqlarından, kartotcka- 
l a n n d a n  və axtaıışın başqa m ənbəbrindən istifadə etməyi;

- biblioqraf'ik vəsait tərtib etməyi (snnədbri meydana 
çıxarmuğı, seçməyi, qruplaşdırmağı. annolasiyalaşdırmağı);

- avtom atlaşdm lm ış mə'lumat-axl.arış sistemindən 
(E H M  və kompüteı zəminində yaradılanlar da daxil ol- 
m aqla)  və müasir surətçoxaldıcı iexnikadan istifadə ctməyi;

- biblioqral'ik xidmət sahəsində 'Sz. işini planlaş- 
d trm ağt, həyata kcçirməyi və təhlil etməyi
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b) biblioqnıfiyala.şdırma ib  məşğul o lan  biblioqral' 
nlavə olaraq bacarmalıdtr:

- mövcud ləsnifatlardan istifadə etməyi, sənədbri 
sistemləşdirməyi və predmetbşdirməyi;

- biblioqrafik vəsaitləri redaktə etməyi;
- biblioqraj'ik vəsaitin tərtibi prospektini və ya 

proqramtnt işbyib hazııiamağt;
v) biblioqrafik xidməti həyata kcçirən əlavə olaraq 

bunları da bacarmalıdır:
- biblioqrafik informasiya tələbatçıları ilə davranm a- 

ğt, onlarda biblioqraf'ik özünəxidmət səriştəsi tərbiyə et- 
məyi;

- sorğulart qəbul ctməyi, biblioqrafik  araytşlar 
haztrfaytb verməyi;

- informasiya təbbatçılarına kütləvi və fərqli (dife- 
rensasiyalt) biblioqrafik informasiya verməyi təşkil etməyi 
və həyata  keçirməyi.

Biitün biblioqrallar üçiin arzu olunan  bacarıq:
- kütlə qarştsmda çıxtş etmək, biblioqrafik biliyi yay-

maq;
- latın və k:ril əlil'balan ilə müxtəlif xalqların dillə- 

ıində olan biblioqrafik təsvirlərdən baş çtxarmaq;
- elmi-tədqic at və clmi-metodiki iş aparm aq;
- makinada yazınaq;
- k om p ütcrb  işb m ək .
Biblioqraftn vərdişi onun l'əaliyyəti zamanı ardıcıl 

təkrar olunması sayəsində avtomatik hal olan və xüsusi şii- 
urlu nə/.arət tələb ctməyən bir cəhətdir. Vərdişə aşağıda- 
ktlar aiddir:

- siir’ətli biblioqıafik oxu, yə’ni sənədləıiə standart 
üsullardan və laznni fraqmcntin (sitallar, adların . biblio- 
qıafik  qeydin və s.) axtarışı məqsədib m ətnin sür'ətlə nə- 
/ərdən keçiıilməsi yollarından istifadə o lunm aqla  ardıcıl 
həyata kcçiribn ümuıni tamslıq;
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- sözbrin və soz birləşmələrinin m ətn in  m ə’nası təhril' 
olunm amaq şərtilə ixlisar o lunm aları sayəsində sür'ətlə ya- 
zmaq vərdişi;

- mə’lumai nəşrləri, biblioqrııfik vəsaitlər və kitabxa- 
naların SBA-Iarı üzrə istiqamətlənmək və opcıativ axtarış 
aparm aq vərdişi;

- biblioqrafik əlamətləri s tandart la r  üzrə əks otdirmək 
və bununla da b ib ’;oqrafik  qcydin sənədə təkrar miiraciət 
ctmədən daha dəqiq form alaşm asm a nail olm aq vərdişi.

Vərdişlər də bacarıq  kimi bütün biblioqraflar üçün 
ümumi və əlavə )la bilər. Əlavə vərdişlər biblioqrafm 
funksiya vo ya sah vi ixtisası çərçivəsində yerinə yetirdiyi 
peşə vəzifəsinin xus .siyyətinə uyğun gəlmələri ilə fərqlənir.

Biblioqrafık fəaliyyətiu məqsədi biblioqrafik prosesin 
subyekti tərəfindən ınüəyyənləşdirilir. Çoxcəhətliliyi ilə 
fərqlənən bu xnrq. dlər obyektiv və subyektiv şəraitlə əla- 
qədar olur. Ümu. iyyətlə, biblioqrafik fəaliyyətin məq- 
sədləri çoxsəviyyəi yerarxiya quru luşuna  malikdir.

D aha ümumi son məqsəd cəmiyyət üzvlərinin infor- 
masiya tələballanuı ödəməyə tə’sir göstərməkdən ibarətdir. 
Sonra həmin məqsəd biblioqrafik informasiyanm əsas icti- 
mai funksiyalarına görə konkretləşdirilir. Bunlar da bib- 
lioqrafik fəaliyyət prosesində onun müxtəlif sahələıi və isti- 
qamətləri ilə əlaqələndirilir. Cəmiyyətin informasiya tələ- 
batlarınm genişlənüiəsi və dərinləşməsi biblioqralik  ləaliy- 
yətin qarşısnula du ran  və/.ifələri dah a  da mürəkkəbləşdirir 
və məqsəd müxtəüfliyini artırır.

Biblioqraf'ik ləaliyyətin məqsədlərinin elmi əsaslarla 
öyrənilməsi hibüııqraf'iyaşünaslığın qarşısm da duran mü- 
hüm problemlərdən hiridir.

b) Biblioqrafik fəaliyyətin obyektləri. Biblioqıafik ləa- 
liyyətin ümumi m ə 'nada obyekti sənəd kommunikasiyaları 
sistemi hesab olunur. Sənəd kom m unikasiya lan  sistemi isə 
sənədlərdən və inf. r .nasiya tələbatçılarm dan ibarət olan iki 
ünsürə maükdir.
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«Sənəd-tələbatçı» vahıd hir sistem olmasına baxma- 
yaraq, onun ayrı-ayrı iinsürləri, yə’ni sənədlər və informa- 
siya tələbatçılan müxtəlif bihüoqrafik proseslərdə özlərinə 
məxsus vəziiələri yerinə yetirirbr.

Sənəd sosial infbrmasiya mənbəyi kimi bibüoqrafik 
vəsaitbrin  tərtibi (bihlioqrafiyalaşdırma) prosesinin bilava- 
sitə obyekti ro lunu oynayır.

Biblioqrafiyalaşdırmanm bilavasıtə obyektlərinin tər- 
kibi məsələsi isə bir qədər miibahisəlidir. Bir çoxları belə 
hesab edir ki, onu çap əsərbri və ya yazı materialları ilə (əl- 
yazma kitabhırı, dərc edilməmiş və ya m akinada yazılmış 
müasir m a te ıia lla : daxil olmaqla) məhdudlaşdırm aq lazım- 
dır. Bununla onlar əvvəlbr obyekti yalnız əlyazma kitabla- 
rı, sonralar (kitab çapının kəşfindən sonra) çap əsərbri 
olan bibüoqrafiyanm  tarixi təcrübəsinə istinad edirlər. 
Lakin  bununla indi ra /ılaşm aq olmaz.

Biblioqrafiy ı həmişə əsasən müəyyən tarixi m əıhəbdə 
başlıca sənəd fbrması ilə məşğul olmuş və ölüb getməkdə 
olan, arxa plana keçən və ya təzəcə meydana gələn forma- 
Iar ilə az maıaqlanm ışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, kitab 
çap məhsulu o lduğuna görə deyil, m rhz çap məhsulunun 
sənəd kommunikasiyaları sistemindəki üstünlüyünə görə 
biblioqrafiyanm rsas obyekti olmuşdur. Müasir dövrdə isə 
sosial inlbrmasiyanm yeni qeyd olunm a üsullan (kino və 
foto sənədləri, səs ya / ı lan ,  maqnit lertləri, mikro surə tb r  
və s.) meydana grlir və on la r  öz xüsusi çəkilərinə görə bib- 
lioqıafik fəaüyyəlin bilavasitə obyekt: sistemində mühiiın 
yer tu tm ağa başlayırlar. O na görə biblioqrafik fəaliyyəlin 
bilavasitə obyekli «sənəd» termini ilə if’adə olunur. «Sənəd» 
dedikdə sosial ınə'lumatın uzun miiddətə mühafizəsini, ya- 
vılınasmı, istiladəsini tə’min edən mateıial daşıyıcıları, o 
cümlədən çap əsərləri nəzəıdə tutulur.

Biblioqral’ik təsvir qavdası, biblıoqrafik m ə'lum atm  
yaıadılması üsulhın, biblioqrafik mənbə lormaları dəyişə 
hilər, lakin biblioqrafiyanın sənəd kom m unikasiyalan
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sıslcmindn əiaqobndirici vasilə kimi özünoməxsus ictimai 
raahiyyati doyişmn/ qalır.

liiblioqrafiyala.şdırma prososindo bilavasitn hcsab cdi- 
b n  sonndlər, üç .-'sas ətamot nəz.ıro alınm aqla tnsniJloşdiriln 
bilər: sənndin mə/.munu; l'orması; mnqsnd vn oxucu isti- 
qaməti.

Sənndbrin mnzmuna görn tnsnilat] (sistcmləşdiriJməsi) 
həmişə diqqəti cəlb ctmiş və biblioqrai'iya clmindn daha çox 
işbnmiş bir problem lir. Müvafiq tə sn i la t lan n  işlnnməsi isə 
insan biliklərinin ümumi təsniJ'atınm yaradılması ilə əla- 
qələndirilmiş və həmişn bu sahədə iimumi ctmı nailiyyətlər 
əsas götiirütmüşdür,

Biblioqral'ik i b  əsas c’tibariln iyenırxik, f'aset və 
predmct təsnifatınJ ... jstifadə olunur.

İyerarxiya təsnifatları tncrübədə ən çox təsadüf et- 
diyimiz ən’ənəvi təsnil'atlardır. O ntar bitik ağacı dcyilən 
qurulu.şa malikdi1!. və burada da müəyyən bilik məcmusu 
(universum) ardıcıl ’araq daha konkrct yarım sinifbrə bö- 
lüniir. Bütün insan iklərini birdəfətik əhatə cdən univcr- 
sal iyerarxiya təsnilatları çoxdur. t iun tardan  kitabxana- 
biblioqraliya təsnii'.aım (KBT). universat onluq təsnifatı 
(UOT) və başqatannı göstərmək olar.

Faset təsnifatları iycrarxiya təsnifatm dan onunta 
fərqlənirlər ki, buntarda «bilik ağacı» deyitən geni.ş bir 
quruiuş əvnzinn biblioqıafiyalaşdınlan sənəd kütləsinin əsas 
aspektinə uyğun ;:nl. n bir neçn paralel iycrarxik quruluş - 
laset yaradıtır. Sonra bu lasetlərdən əlaqədar bölm əbr sc- 
çilir ki, onların da məcmusu biblioqraliyalaşdırılan (və in- 
d eksbşd ir ibn ) sənədi bir çı'x baxımdan səciyyələndirən 
m ürəkkəb sinilln.i mrıələ gəlirir.

İlk faset Jəsr.ilatı (ikinöqtəli təsnifat) 1933-cü ildn 
mnşhur hind biblioqrali vn kitabxanaçısı Ş .R .R anqana tan  
tərəfindən işbnmişd ir.

Faset təsnifatmm quruluş mexanizmini və tətbiqi qay- 
dasını kinofilm brin ; snsalında göstəımək olar. Kinofitmlər
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üçün əsas aspekt (fasct) kimi jann. mctı rəngi və formatı 
götürək və hər fasetdə ona xas otan *■ akre t səciyyəbri 
tə'yin edək. Nəticədə aşağıdakı cədvəldə göstərilən faset 
təsnifat quruluşu alınacaq:

( ’advəl 1
Kinofılınlərin faset təsni. <tı

l A S I / I Ə R
JA N K M K T R A J R B N G F O R M A T

.11 bədii M  1 t a ın m c t ra jh R 1 ij.ır: .c l-'l adi

.12 s.'inr>dli M 2 q ısa  ınetrajlı 112 ronglı F 2 gcniş 
ckranlı.13 x ron ika l R 3 kı n h i ' ’:ısi- 

ya cd ih n iş

İndi lasct Ib rm ulunun kömokliyib hər hansı sinfə 
(dərəcəyə) məxsus kinofilmə aid sənədir. məzmunurtu ifadə 
cdən kodu almaq olar. M əsəbn:

JI:M 1:R 2:F2- bədii >.ammctrajh rəru:’i gctıiş ckranlı.
J2:M2:R 1 :F1-sənədli qısa mctraj!ı qara-ağ a d iv ə s .
Predmet təsııifatı b ib l io q ra f iy a la J ır ı lan  sənədiərin 

məzmununu işıqlandııan və mövzu iizrə daha dəriıı biblio- 
qrafik axtarış məqsədilə istifadə olunan  aıılayışların, hadi- 
sələrin, faktların (prcdınct ı ubrikalarının) ətiflna siyahı- 
sından ibarətdir. K itab x an a lan n  predmet kataloqlarında, 
ayrı-ayrı nəşıiərə dair  prcdmet göstəricäbı min və biblio- 
qral’ik vəsaitlər üzrə köməkçi pred' et göstəricilərinin 
loıtibində prcdmct təsnifatından daha g< :.ş istifadə olunur.

Sənədlorin Ib rm alanna  göro təsni- v;d irilməsi kilayot 
qodər clmi əsasa malikdir. Forma əlaınəti. ; ıno görə bir qay- 
da olaraq, kitablar, kıtabçalar. vərəqəbr, .eriyalı noşıiər 
(dövri, ardı davaırı edəıı və seriyalı), kino və folosənədlər, 
sos yazıları və s. kimi sənəd qrupları Ib obii'dirilir. Bu ba- 
rndə «Kitabşünaslıq və kitab  tarixi» iənninin tədrisində 
ətrallı m ə ium al vcrilir.

Sənədlərin biblioqral iyalaşdırma obvck 'i  kiırn məq- 
sod və oxucu istiqamətləri əlaməlinə görə tosninəşdir.'iməsi
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elmi cohntdnn a /  işlonmiş sahodir. Mosolon, hu olamolo göro 
tlovlol vo qanunveııcılık  o rqan lann ın  rosmı sonodlorını. 
clmi, clm i-kütbvi, kütləvi-siyasi, pcşo islehsalat (tocrübi), 
tədı ıs, soıaq-mo lurnat ıstıqamotlı noşrbv, uşaq vo ijoncbr 
odohiyyatını lo rqbnd irm ək  olar.

Sonəd bilik mənbəyi və biblioqrafiyalaşdırm a obyckti 
kımi I’o rm a vo m o /m u n u n a  göıo vəhdətdo götürülür. Sonod- 
do qcyd olunm uş m ə’lum atın sahəvi vo möv/u monsu- 
biyyəti, məqsəd vo oxucu istiqamoti, qiyməti, mahiyyoti. 
bədii soviyyosi vo başqa xüsusiyyətbri ilo əlaqodar no varsa 
hamısı homin sonodin bilik monbəyi kimi m ə/ınunu dcmək- 
dir. Sonədin Jorması ayrı-ayrı osər, osorbr mocmuəsi, kitab, 
məqalə, patcnt, tərcümə, (osil, parça və s. kimi anlayışlarla 
il'adə olunur.

Hiblioqraliya sonədi onun  l'onna vo m o/m unu  ib  qar- 
şılıqlı olaqədə nozərə ahr. Bclo qarşılıqlı olaqədən konarda 
yalmz inventar siyahısı tortib etmək o l ı r  və burada da 
sonəd bilik mənboyi kimi dcyil, bir oşy ı kimi götüriilür. 
B iblioqrafiyalaşdırm a /a m a n ı  bir hakia  l'ormaya, digor hai- 
da m əzm una üstünliik vcrilir vo bununla  da iş xeyli ınürok- 
kəbləşir. Əgər iorm;ı olamoti osas götüriibrso, onda homin 
form ada əldə o lunan  sonədbro göro m ə/ırıun açılmalıdır vo 
əksinə, m əzm una əstıslanılırsa. onda  f'orma miqyası son- 
radan doqiqloşdirilir. Belə müqayisolər gcniş diapa/.onlu vo 
çoxcəhətlidir. Biblioqraf', deyok ki, kitab  vo ya məqalə f'or- 
m asm ı osas götüvm əkb o n u n  m o/m ununu  son doroco geniş 
insan biliyinin ayn-ayrı məhdud məsoləlorindən başlamış 
biitün saholəvinin m əcm usuna qodor no/ordən keçiıo bilor. 
Mozmun əsas göttürüldiikdo iso onu bütiin mümkün oları 
lorm alara  (m əsəbn, əsorbrin  ayrı-ayrı cildino vo y;ı hotla 
bu və ya digər müollifin ayrı-ayrı osəıiərino da ir  göstoricilor) 
görə ümumiləşdirmək lazım golir. Başqa sözb, biblioqralik 
işdo həınişo ya l'orına osasında moztnun, ya da mə/.mun 
əsasında l'orma no/ərn alınır.

6X

İnformasiya tələbatçıları biblioc ;ıl'ik tərtibat işinin 
(biblioqraf'iyalaşdırmanm) potensial ( sitəçi, tipik), bib- 
lioqrafik xidmotin iso bilavasito, l'ərdi t) yektidir.

Kitabxana-biblioqral’iya ü/xo ixU;,as odəbiyyatında 
bir qayda olaraq inforınasiya tolobatçısı «oxucu» adlandırı- 
lırdı. Çap əsorbrinin osas biblioqral'iyalaşdırma obyekti 
olaraq qaldığını nə/oro ahb  bununla r , -aşmaq olar. «In- 
f'ormasiya təbbatçısı»  tcrmini iso in lb ım a tıkadan  götiirül- 
müşdür. Bunun üstünliiyü ondan ibaroıdir ki, o, inlorına- 
siyanm mütalio ilə bağlı olmayan monimsomo (qobul etmə) 
vasiləlorindon (dcyək ki. sos ya/ılarınm  dinlonilmosi) istil'a- 
do edonlori də ohato edir. Ona göro «inf'ormasiya təb- 
batçısı» termini ümuıni mo’nasına g'u'o on’onovi «oxucu» 
termini ilo miiqayisodo daha  geniş ohatolidir.

Tobbatçıların  (oxucuhırın) biblioqrafik informasiya 
a lm aqla bağlı olan sonod tobbatları, m a raq lan  vo sorğuları 
biblioqrai'üçiin çox vacibdir.

Comiyyotdə sənod tələbatı obycktiv ohıraq homişo var 
vo baş verdiyi dövrün konkret sosial şrraiti ilə şortbşir. 
Fordi tobbat iso f'ordin şoxsi xüsusiyyotlorino göro diirüst- 
loşdirilir.

Tolobatlar ırıaraq vasitəsilo rcallaşır. Demoli, maraq 
tolobatm səciyyəvi möveudluq Ibrınasıdır. Maraq ö/ növ- 
bəsindo tobbatçıda subycktiv şokildə Ibrmalaşan sorğuya 
çcvrilir. Aşağıdakı sxcındo (şək. 6 ) bu ö / aydın iladəsini tapır:

maraq

!>okil 6. l .- 'lnhatlann, mai 'aq vo s o r ğ u la n n  qarş ı l ıq l ı  
nlaqnsi sxcmi
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Bcbliklo, sonoc m araqları vo sorğuları sonəd tolohat- 
lann ın  sociyyovi mövcudlULj lormalarıdır (təzahür Ibr- 
maları).

Tolohatçı ö /  sorğusunu m araqlarm a dair malik ol- 
duğu hılık chtıyatı osasında durııstlosdırir. Ona g(')ro hıh- 
lioqı a la  vcrilon sorğu onu tortih cdon adamın osl marağına, 
xiisusilo do tolohatına tamamılo uyğun golmoyo bilor. Çox 
/aırıan sorğuya göro oxucunun osil tolobatları vo maraqları 
h aq q m d a  hökm vcrmok olmur. Doğrudıır, bunlarm öyro- 
nılmosi üviin sorğular mühiim rol oynayır. Bununla bclo 
hihlioqral clırıin, xalq tosorriilatının, modoniyyotin, torbiyə 
işiııin vo s. inkişalı ilo şortloşon. rcspuhlikamı/da vo dün- 
vada gcdon köklü doyişikliklnr Ibnunda tolobatların osl 
mahiyyotini öyronınoli vo doqiqfoşdirmolidir.

Biblioqral’ ona gobn  sorğuya cavah verməklo yanaşı, 
hom də onu dürüslloşdinnoyo, oxucunun rnarağına nə dəro- 
codo uyğun gəldiyini doqiqloşdirmoyo, onların mozmununa 
və qurulıışuna b ih licqral’ik vasitolorlə to’ı-ir göstərmoyə ça- 
lışmah və nohayot t)xucularda sonod toləbatını moqsədyönlii 
inkişal’ctdirınoyi və I’orm alaşdınnağı bacarmalıdır.

İn tbrm asiya tolobatçılannm l’orqli biblioqrat’ik to’mi- 
natı və/.il’osi onların  chni osasla qruplaşdınlmasm ı (ncco dc- 
\oi'lər. tosnilloşdirilmosini) /oruriloşdirir. Bu, çox miirokkob 
hir problem dir. Hal-ha/.ırda biblioqrat’ik informasiya təlo- 
hatçıları müxtolii’ olanıətləro görə l'orqlondirilir vo bu /a m an  
sosial-iqtisadi amilləro birinci ycr verilir, ona görə ki, 
adam larda  inl’ormasiya tələbatlarınm yaranm asında bu 
amillorin to'siri haşlıca r()l oynayır. İ rsanm  maddi vo 
mə'novi islchsalat proscsindo peşo- omok loaliyyətinin növii, 
tu ld u ğ u  yer. ümumi təhsil səviyyosi, kitabla, biblioqralik 
vosaitbrlo ınüstoqil i.şbmok (mütalio modəniyyoti) bacanğı, 
ailo vo/iyyoti. yaşı, einsi, məişot şoraiti və başqaları bclə 
am ilb ro  aiddir. Son iüor psixoloji am ilbrin  öyronilmosinə 
do diqqot artırılmışdır.
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Bcləlikb, sənod biblıoqraliyala^dırmanm bilavasitə 
obyckti, təb b a tç ı  iso biblioqrafik tə sirctmənin hom po- 
tensial (tipik), həm do konkret (l’ordi) obyektidir. Demoli. 
«sonəd-tolobatçı» sısteminin osas ünsürləri keyf’iyyotcə forq- 
Iənsolor do, biblic'qrafik işdə cyni ohomiyyot kosb ed irb r  vo 
onlar homişo qarçılıqh əlaqədo no/.oro ahnırlar. Başqa sö/lo, 
«sənod-təbbatçı» sistemi oslindo hihlioqral’ik (’oaliyyotdo 
vahid obyekt r o k n u  oynayır.

v) Biblioqrailk fəaliyyə( prosesləri. Əmoli biblioqratik 
fəaliyyət sənodbrin  bihlioqrat 'iyalaşdmlmasmdan vo inl'or- 
masiya təbbatç ılar ına  bihlioqrarik xidmot göstərmokdon 
ibarət olan iki osas prosesi oks etdirir.

Biblioqrafiyalaşdırına bihlioqral'ik inl'oi'masiyanm ha- 
/ııianması və hihlioqral'ik vosait Ibrmasma sahnması prose- 
sidir. Bu prosesin iki anı var. Birincido sonod kütlosi vo ya 
axını biblioqral’ijt qaydada işlonilmokb axtarış vo ya kom- 
munikativ istiqamətli ilkin hiblioqral 'k  inl'ormasiya mon- 
boyi yaradılır, ikincido iso hu ilkin hiblioqrafik inl'ormasiya 
monbəbri (vosai'Ior) konkret toləbatlara vo sorğuhıra 
uyğunluğuna göro qiymotlondirilmoklo yenidon işlənilir vo 
moqsodyönlü (qiymətləndirmo l'unksiyalı) vosaito çevrilir.

Biblioqrafiyalaşdırmarım ikinci anı eyni doro-codo 
biblioqrafik xidırotə do xas olan xüsusiyyəli əks etdiıir. 
Bcbliklə, o, hibl loqral’ik l’oaliyyət prosesbrinin qarşıhqlı 
əlaqəyo malik old jq ların ı açıb gı'jstorir. Biblioqrafik xidmot 
prosesinin osas mahiyyoti iso bihliocrafik int'ormasiyanı 
bilavasitə tolohatçıya çald ırm aqdan iharətdir.

Ümumiyyotlo, b ibüoqraliyalaşdum a prosesi biblio- 
qıafik xidmot üçün la/ııni biblioqral'ik ba/.a (ehtiyat) yarat- 
maqla onu müşayiət edir.

Biblioqral'iyalaşdırma vo biblioqraj'ik xidmot proscs- 
lərino xas olan pcdaqoji keyl'iyyot ö/iinü bihlioqral'ik va- 
sitəbıio oxucular arasm da yaxşı odəbiyyatın tohüğindo, 
kütlovi ınütalioyo rohhoıiikdo, ınütalio mədoniyyotinin tor- 
biyo edilmosindo daha aydın büru/o veıir. Biblioqralik



Ibaiiyynlin os;ia proscslrtri aşağıdakı cndvoldə (şək.7) əks 
o lunm uşdur:

Bibljı ıq ra l lk  m ahsu l

Şokll 7. BibJiour .ı’ik l'əaliyyalin osas p ro se sb r i

BiWioqrafik :ıxt:ınş. B; b 1 n > q ra I jy;ı 1 aşd ı nn an ı n vo 
biblioqrat'ik xidraotin ilkin osası biblioqral'ik axtarışdır.

Bibtioqral'ik axtarış münyynn topluda nəyinsə aşkar 
editib miiəyyəııbşdirilməsi ınəqsoditn apan lan  prosesbri no- 
zərdə tu tan  iimumi ax tanş  antayışının bir tərkib hissosidir. 
Aşağıdakı sxemdə Tşək.X) əyani olaraq axtarış aniayıştan 
iyerarxiyasında biblioqrafik axtarışm yeri nümayiş etdirilir:

a x la ı ı s  |

.. ,
qcyri-inl’o rm as iy a

u ı lo rm a s ıy a  |
qcyri-sonnd

sənəd
qey r i -b ib ü o q ra l’ik

b ib l ioq ra l ık  !

Ş.ıkil 8. A x ta n ş ın  qu ru lu şu
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Sxemdnn görünür ki, biblioqrafik axtarış sənəd-infor- 
masiya axtanşınjn davajmdır vn bu zarrıan sənədtər haqqm- 
da biblioqrafik informasiya ətdn etmək məqsədi qarşıya 
qoyutur.

Bibiioqrai'ik axtarışdan bnhs edərkən qoyutan mə- 
sninnin düzgiin mnnimsnnilmnsi üçiin znruri otan bn'zi anta- 
yışlarırı bihlioqraiik mn'nasmı münyyənləşdirmək lazımdır. 
Buniar. «pertinentlik», «relevantlıq», «axtarış əlaməti», 
«snnədin axtarış tərzi», «axtarış tn’limatı», «biblioqrafik ax- 
tanşm dt)lğunluğt vn dnqiqtiyi» anlayıştandır.

Biblioqrafiyaya görə pertineııtlik m ə’lum biblioqrafik 
informasiyanın o ıu n la  m araqlanan şəxsin əst tnləbatına 
uyğun gnlmnsi demnkdir.

Relevaııtlıq iimumi halda nldn edilmiş sənədlərin soı- 
ğuda ifadə olunaıı tnlnbata uyğun gnlmnsi deməkdir. Bib- 
lioqraliyada relevantlıq ikipilləli xarakter almaqla mü- 
rnkknblnşir. Birinei pillndn bu, soığu ilə ona eavab olaraq 
müəyyən edibn biblioqralik inlormasiya arasındakı uyğun- 
luğu bildirir. İkinci p ilbdə rniiəyyənbşdirilmiş biblioqrafik 
informasiya ilə orada haqqm da m ə’lum at verilən snnədbr 
arasındakı uyğunluq nəzəıdə tutulur.

Biblioqrafik xidmət zaınanı axtarış əlaməti dedikdə 
snnədin bə’zi m ə zn u n  və ya lormal me’yarları nəzərdə tu- 
tulur və əldə edilən bjblioqrafik inl'ormasiya buntara uyğun 
gnlməlidir. Snnədin mövzusu, onun müəllifi, nəşr ili, nə.şr 
forması və s. b u r la ra  misal ola bilər. Axtarış tərzi vn ya 
snnədin səeiyyəbndirilməsi sənədin serğu ib  əlaqədar bib- 
lioqralik axtarışı və eynibşdirilməsi üyü.n zəruri olan ntamn- 
tlərin təsvirini nks ektdirən topludur. Snnndin biblioqral'ik 
tnsviri. tnsnifat irıdekslnıi. predrnet rubrikaiarı. hnmçinin 
annotasiya vn ya relerat bunun  üçün sneiyyəvi ota b ib r .

Axtarış tə’liıınatı sorğunun axtanş aparıtmalı otan 
hiblioqrafik in fornasiya  kiitləsinin məTumat axtarış  dilin- 
dn (Məsnlnn, K BT vn ya U ()T-un in d ek sb r ib )  vn ya konk- 
ıet sənədin lapılması üçiin lazım olan formal ə lam ntbrm
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(müəllil', snılövhn, buraxıhş m ə iu m a t la n  vr» s.) toplusu ilo 
ilado o lunan  m əzm unudur.

Biblioqraiık r levanthq mozm una (mD’naya) vn jb r -  
maya görə ola b ib r .  Birinci halda  oldə edilmiş biblioqral'ik 
inlbrmasiyamn və o rada oks olunan sonədbrin sorğuya  
mövzu, ikincido ; ə forma e ’t ib a r ib  uyğunluğu, yn 'n i 
relevantiıqları nəzn r iə  tutulur.

Biblioqrafil . farışııı dolğıınluğu oldo edilmiş relevant 
biblioqral'ik q ey d b r in  axtarış aparılan biblioqrafik ini'or- 
masiya toplusui,dVı ehtimal o lunan relevant qeydb ıin  ü m u -  
mi sayma nisbəb b  ölçüliir. M osəbn, kitabxanın sistemli 
kata loqunda və ırv u ıb b r in  ünıumi karto tekasında oxucu- 
nun m araqlandığ: məsəb üzrə 200 sənədin biblioqrafik  
qeydinin toplandığı ehtimal edilir. Axtarış zamanı isə cəm i 
150 sənəd tapılır. Belə olan halda biblioqrafik axtarış ın  
dolğunluğu 150:200 nisbəti ilə ölçülür və bu da  75%-n 
bərabər olur.

Biblioqrafik axtarışın dəqiqliyi rcievant b ib lioqrafik  
yazıların sorğuya cavab olaraq verilən yazılarm ümuıni sa- 
yına nisbətı ib  ölç 'iür. Məsələn, oxucunun sorğusuna ca -  
vah olaraq 100 biblioqrafik yazı müəyyən edilmişdir. L ak in  
bunlardan əslində S()-i sorğuya relcvant olmuşdur. Deməli, 
beb  halda axtan.şın dəqiqliyi 80:100 nisbətində ölçülür və 
80%-i təşkil edir.

Sənədlərin biblioqrafiyalaşdırılıııası. Bihlioqral'iyalaş- 
dınna prosesi bir tərəfdən onun  bilavasitə obyekti olan so- 
nədbrin  həcmindən, Ibrmasından və məzmunuııdan, d igər  
tərəfdən, yaradılan biblioqrafik informasiyanın k onk re t  
məqsəd və oxucu : ' iqam ətb ıindən  asıhdır. Biblioqrafiyala- 
şdııma prosesi. yə’ni biblioqrafik vəsaitbrin tərtibi b ir  
qayda olaraq dörd mərhələdən keçir:

1. Hazırlıq nərlıələsi. Buraya mövzunun seçilməsi, 
öyıənilməsi, la/.ım ^ələn hallarda biblioqıafik vəsaitin tər- 
tibi prospektiıuii ıiazııianması, əlaqədar ədəbiyyatın ax- 
tarışı və m eydana çıxarılması ib  bağlı əməliyyatlar daxildir.
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2. Analitik mərhələ. Bu rnərhəlodə m üəyyən edilmiş 
sənədlərin ümumi biblioqrafik təhlili, b ib l io q ra f ik  təsvır- 
lərin tərtibi, indeksbşdirilməsi, p rcdm etbşd ir ilm əsi,  on la ra  
annotasiya və referat yazılması işi həyata  kcçirilir.

3. Sintez mərhəbsi. Həmin m ərhəbdə  biblioqrafik vəsait 
üçün sənadlər seçilir, qiymətbndirilir v. onların biblioqratık 
təsviri qruplaşdırılır.

4. Yekuıı mərhələsi. Bu mərhəlo. vəsaitin yardım çı 
göstəricilərinin, m ə iu m at-m eto d ik i  ap a ra i  a m  tərtibı, onun  
redaktə olunması və müəyyən fo rm aya  salınm ası ilə əla- 
qədar işlər yerinə yetirilir,

Hər bir mərhələ özünəməxsus mc jd ik a y a  m a likd ir  və 
bu barədə müvafiq bölmodə bəhs o lun ; a q d u  . 7

Biblioqrafik xidmət. K ita b x an a  şəra it ində b ıb lioqra-  
fik xidmət iki «qayda» ilə həyata  keç ir i l i ı : s (uaq -b ib lioq ra -  
fiya və biblioqrafik inforrnasiyavermə Jm əti .

Soraq-biblioqrafiya xidməti (SBX) tələbatçL sorğusu- 
nun qəbul edilməsi və o n a  lazımi cavabm  verilm.əsi ib  
həyata keçirilir.

Sorğu və cavab qaydasında iş SBX -də mühiim və va- 
cib cəhətdir. K itabxanada SB X -nin  daha iıınumi loıınada 
mahiyyəti «tələbatçımn s(.>rğusu - b ib l io q ra i ın  cavnbı» mü- 
nasibətində özünü göstərir və b u rad a  d a  birinci ünsiiı 
proscsin başlanğıcı, ikincisi isə nəticəsidir.

Birdəfəlik sorğu şilahi və ya /a/.ıh (ormada daxil 
olan informasiya təbbatıd ır .

Sorğuya cavab da şifahi və ya/ıiı ola bihr. Cavabın 
mahiyyəti və ya mə/.munu aray ışdan , «yox» cavab ından  vo 
ya metodiki m osbhəldən ibarətdir.

Arayış birdoləlik sorğuya relevan! olan inloi'masiyanı 
əks ctdiıir.

«Yox» cavabı inlormasiya tə. latçısınııı bırdəiəlik 
sorğusunun relevant ödənilməsinin aiimkün olmadığını 
əsaslandırm aqla verilon cavabdır. « Y . cavabının  iks nc'i- 
vii var: sorğunun qəbu/u zamanı göziəmo ?on vcrihn «yox»



cavabı (kitahxaruı bu və ya digor səbəbdnn həmin so rğunu  
ödəmək imkanma malik olmur) və müv;ı((bcj[iyyolsi/ ax la-  
ıışdan scmıa vcrılən «yox» cavabı. SHX proscsınin ümum ı 
quruluşu qrafikb  b c b  vcrib  b ib r  (şok.9):

Şakii 9. S B X  p ro sc s in in  ü m u m i  qurulu.şu

Metodiki nıəslahət birdətnlik so ığunun  ycrinə yctiril- 
məsi üçün lazımi m əsbhəti əks eldirən və m ə’lumatı almaq 
yollarını (axtarış m ənbəbrinə  dair isnad, başqa kitabxa- 
naya müraciət etmək haqq ında  tövsiyə və s.) göstərən ca- 
vabdır. Bə /i hallarcıa mctodik m əsbhət oxucunu təallığa, 
biblioqrafik müstəq;lliyə həvəsbndirm ək, istiqamətləndir- 
mək, öx-özünü soraq-biblioqıatiya xidməti qaydasına 
atışdırmaq mahiyyətini daşıyır (sorğusu/., planlı qaydada 
aparılan mctodiki m əsbhə tb i ' k itabxananm  kitabxana- 
biblioqrafiya bilikləı inin təbliği işində də nə/ərə alınır və 
SBX tərkibinə daxil cdilmir).

SBX gcdi,şində sorğuya vcrilən ınüsbət cavabın əsas for- 
malarından biri də aıayı.şlardır. İstər arayışlar və islərsə də ınc- 
todiki məsləhətləi' əks ctdiıdikləri mə'lumatın xaraktcıindən 
asılı olaraq biblioqıal ik və laktoqrafik hissəbrə bölünürlər.

Biblioqrafik arayı.şlar sorğulann ınr.qsədbrindən asıfı 
o laraq üç əsas növə bölünür: möv/u, iinvan, biblioqıafik 
təsvir ünsürlərini dəqiqtə.şdirən. Bclə arayışların hər biri 
müvafiq istiqamətdə aparılan  (möv/u, .invan və ya də-
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qiqbşdirən) biblioqratik  axtarı.ş noticosində əldə olunan 
bibfioqrafik informasiyanı əks ctdirir.

Biblioqrafik ınövzu arayışı ı n ə / n  'rnına göıə mövzu 
sorğusuna relevant olan sənədbrin  bi a ioqra tik  siyahısını 
əks etdirir.

Biblioqrafık ünvan arayışı təbbatçım n maraqlandığı 
sənədin müəyyən iondda (kitabxanada, arxivdə, ETİ oıqan- 
larında, kitab mağa/asmda) olması və dəqıq mühafizə olunma 
ünvanı (şifrəsi) haqqında biblioqrafik m ənbəbr (göstəricibr, 
kataloqlar, kaıtotckaUır və s.) əsasında müəyyənlə.şdirilmi.ş və 
sorğuya fbrmal rclcvant olan biblioqrafik informasiyadır.

Biblioqrafik təsvir üıısürləriııi da jiqləşdirən arayış 
sənədin biblioqrafik təsvirinin tələbatçı sorgusunda olma- 
yan və ya təhrif cdihniş şəkildə göstərilən ünsüıiərinin 
müəyyənbşdirilməsi və ya dəqiqbşdirilm əsi ı b  olaqədaıdır.

Məhy, burada bi/, biblioqrallk axtanşm xüsusi halı olan 
«bihlioqra(lk təhqiqatla» rastlaşırıq. Ax anşııı bu növü nə- 
licəsində vcrilən arayışlar ixtisas ədəbiyyatında vo biblioqıafık 
xidmət təcrübəsində sadəcə olaıaq «biblk)qni ük arayış» adlandı- 
rılır və «m{jv/u», «faktoqra(ik», «kitabxana» arayışlarına qarşı 
qoyulur. Bu düxgün deyil. Əslində onların haınısı (laktoqıafık 
arayı.şlardan başqa) ınahiyyət etibarilə biblioqrafık arayışlaıdır,

Faktoqrafik arayış məsələnin mahiyyətinə (laktfara, 
rəqəm mə’lum atlarm a, ta ı ix b rə  və s. dair mə lumatı əks 
etdirir.

Biblioqrafik məsləhət konkıet sə,;xi m ənbəb-rindən 
(biblioqralik  vəsa itb ıdən , soraq kilabçahu'indan, dəıslik- 
lərdən və s.) islifadə olunm asun tövsiyə cdən məsləhətdir.

Fakloqrafik ınəsləhəf sorğunun ycrii ə  yetirilmosinə kömək 
edə bilən konkret adamı, kitabxana və ya ınibssisənin ünvanını 
və s. gijstərən isnadlan əks ctdirir.

SBX gcdişində kitabxanaların verdikləri cavablarm 
d a h a  ümumi şəkilli iycrarxik təsnifatı aşağıdakı .şəkildə vc- 
rilir (şək. 10):



78

Şə
kİI

 1
0. 

SB
X 

pr
os

es
in

də
 

ve
ril

ən
 

ca
va

bl
ar

Sxemch əks :)lunan bülün müxtolıf növlü cavablar ki- 
tabxanalarda soraq-biblioqrafiya xidmoti üzrə işin uçot va- 
hidindən ibarətdir.

Kitabxana (praitində biblioqraiik ini'ormasiyavermə 
xidməti i'onda yeni daxil oian ndobiyyat h a q q m d a  təlobatçı- 
ya onun sorğusunu gözləmədən və ya daimi sorğulara uy- 
ğun olaraq operativ cari b ıbiioqralık  inl'ormasiya çatdır- 
maq məqsədini güdür. Soığusuz bib lioqrafik  informasi- 
yanın əsas vasitəbri k itabxanaya yeni daxil o lan ədəbiyyat 
haqqmda büllelenbrdən , k i tabxanada  və ya ondan  kənarda 
(radio və televiziya vasitəsib  veıilən, dövri m ətbuat səhifə- 
iərində dərc ediləjı) həyata kcçirilən ədəbiyyat xülasəbrin- 
dən, həmçinin kit ıbxananın  təşkil etdiyi «informasiya gün- 
ləri»ndən, «mütə>.əssis günü»ndən, «b;ıblioqral'iya günü»n- 
dən və başqa oxşar tədbirlərdən ibarətclir.

Uzun müddət qüvvədə olan sorğulara  uyğun fərdi 
biblioqrafik inlbrmasiyavcrmə xidm ətinin mühüm və daha 
səmərəli üsulu biblioqrai'ik inform asiyanın scçilmiş yayıi- 
masıdır (İSY).

K itabxana jpraitində biblioqrafik  ini'ormasiyavcrmə 
xidmətinin bu yeııi və mütərəqqi üsulunun səciyyəvi cəhət- 
bri aşağıdakılardan ibarətdir:

- İSY sistcminin aboııcnti qabaqcıl alimlər və mütə- 
xəssisbr və ya xüsusi proiilli biblioqrafik inlbrmasiyaya 
daha çox ehtiyacı olan kiçik ko llck tivbr ohı biləıləı;

- ab o n cn tb ı in  ini'ormasiya tə ləbatlan  mövzuiara g<)rə 
siyahıya alınır (daim qiivvədə ola sorğuiar) və buna uyğun 
olaraq biblioqral' k ini'ormasiyanın yayılması həyata keçiri- 
lir;

- biblioqraiik ini’ormasiya lələbatçıya ardıcıi olaraq 
ciddi, əvvəlcədən miiəyyən olunmuş vaxt ərzində çatdınlır;

- İSY sistcmi iizrə biblioqral'ik ini'ormasiyanın işiən- 
məsində və çatdırılmasında biblioqrai'ik pro-seslərin avto- 
matlaşdırıiması \'ə mcxanikbşdirilməsinin müasir tcxniki 
vasitəiərindən gcrıiş istifadə ctmək mürnkündür;
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- İSY sisteminin müvəl'Jbqiyyotli olmasınm sobobbrin- 
don biri abonentlo eaim  oks olaqonin yaradılmasıdır. Bu 
moqsodlo tolobatçı iorəfindon ona çatan inform asiyanm  
qiymotlondirilmosini nozordo tu tan  oks olaqo ta lonundan  
istil'ado edilir:

- İSY sistemi abonentlori biblioqrai'ik informasiya ilo 
yanaşı oks olaqo n.'.t;cosindo daxil olan sorğular ü/ro ilkin 
sonodlorlo (vo ya onlarm  surotilo) do lə’min etməlidir.

Qeyd etmək iaxımdır ki, miiasir şoraitdə informasiya 
təlobatçıları ilo daırai oks əlaqo biblioqrafik xidmotin bütün 
form alarm ın keyliyvotinə vo somoroliliyino müsbot to’sir 
göstorən mühüm vasitodir.

q) Biblioqrafik fəaliyyət vasitələri. Biblio-qral öz 
biblioqrafik foaliyy 'tində qarşısma qoyduğu moqsodo nail 
olmaq üçün müxtoi;f vasitolordon istifado edir. Bunlara 
fəaliyyətin m etodi.ıs ,, biblioqrafik informasiyanın yaradıl- 
ması və təlobatçılara çatdırılması vasitolori və biblioqrafik 
proseslərin mex. niklə.şdirilmosi və avtomatlaşdınlm asının 
texniki vasitələri d . ildir.

M ə’lum dur ! biblioqral'ik l'oaliyyot biblioqrafiya- 
laşdırma vo biblio>. tfik xidmotdon ibarət iki osas prosesi 
özündə birləşdirir vo bu proseslorin do ö/lorino moxsus 
metodiki osashın var. Biblioqrafiya.'jünaslıqda sonodlorin 
biblioqraliyala.şdırılması metodikası xüsusi yer tutur. Onu 
da qeyd etmək lazımdır ki, biblioqıalik loaliyyotin iki osas 
prosesinin qismon uzlaşması onların metodikasında da 
ümumi eohotlorin ba.ş verməsino sobob olur vo bu da bo’zi 
hallarda metodiki eynilo.şməyo səbob olur.

Sonodlorin biblioqraliyalaşdırılması ınetodikası müx- 
təlii' mərhələlori ohalo edir və onları xarakterik cohotlorino 
və moqsədlərino gcno iki qrupda birlə.şdirmək olar: 1. Ana- 
litik metod. 2. S inie / metodu.

Biblioqraliyaiaşdırmanın analitik m etoda əsaslanan 
oməliyyatları buniardır: a) sonodin osas mövzusunu, ('orma 
vo mozmun xüsusiyyəltorini, ınüsbət vo nöqsan cohotiərini.

XO

məqsod vo oxucu to 'yinatlanm  aydm laşd ırm aq  moqsodilo 
aparılan iimumi biblioqral'ik təhlili; b) sonədin biblioqrafik 
təsviri; v) sonod haqqm da annotasiya və ya referat yazıl- 
ması; q) sonədin indekslə.şdirilmosi və predmetloşdirilmosi, 
yo’ni sonodin m əzm ununa uvğun predmet rub rika larınm  vo 
ya müoyyon tosnifat işarolərinin (indekslərin) qoyulması.

Son üç əməliyyatın nətieolori üm um ilikdo biblioqrafik 
yazıda öz oksini t ıpır. Biblioqrafik yazının tərtibi biblioq- 
rafiyalaşdırınanm sintez m eloduna keçid mərhəlosini toşkil 
edir və ona göro do bu, hər iki m e todun  tərk ib ində boıabər 
osasla nəzoro alına bitor.

Biblioqrafiyalaşdırmanın sintez. m etodu  üç omoliyyat- 
la bağlıdır:

1. Sonodlorin biblioqral'iyalaşdırma obyekti kimi bib- 
lioqrafik qaydada işlənilmoləri moqsrdilə konkretlo.şdiril- 
mosi. Bu, əslində biblioqrai’ik təhlil mrrholəsindo baş veron 
ilkin sintez omoliyyatıdır.

2. Əvvotdən müəyyəntoşdiritmiş m e’yartar osasında 
sənodlorin qiymotlondirilməsi və seçitməsi.

3. Biblioqral'ik vəsaitdə bibtioqr ıfik qeydtərin q ıup- 
laşdırılması.

Bibtioqrafiyalaşdırmanın analitik vo sintez m etodlan- 
na görə forqtəndiritməsi şərlidir. O na göro ki, oslindo bib- 
lioqrafik təhlii vo sintez biı-birito qar.şılıqlı əlaqoyo matik- 
dirtor. Ontar bir çox hallarda biı-birilə .şərtlonir və eyni 
vaxtda həyata keçirilirlər.

Biblioqrafik xidmot prosesinin metodikası çox zaman 
bjbtioqral'ik informasiyanın osas ictimai lunksiyaları itə oia- 
qotənciirilir. Ona l̂öio də biblioqıal’ik xidrnəlin üç metodiki 
cəhotini lərqlondirmok olar:

1. Sonodtor n eyniloşdiritmosi (bu, axtarış funksiya- 
sının hoyata keçirilınosi üsulu kimi götürülür).

2. Sonodlər haqqında xobor vermok metodikası (yo'ni 
kom m unikativ  l'unksiyanın hoyata keçiritmosi üsulu);
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3. Snnndbrİ! lövsiyə olunması metodikası (h ib lio- 
qrafik inl'ormasiya • ı qiymntləndirmo (’unksiyasının hnyata  
keçirilmnsi üsulu).

Bununla bo rak .r  biblioqrafik xidmntdə sorğunun qə- 
bulu  vd ona eava^  '/crilməsində, soraq-biblioqrafiya xidm ə- 
tindn müxtnlii' növ sorğular iiçün eavabların operativ bıh- 
lioqral'ik axtarışjnda vo s. xüsusi vo konkret m etod lardan  
istifadə olunur.

Biblioqrafik informasiyanm hazırlanması vo tolobat- 
çılai'a çatdırılması vasitnlori içorisindo müxtolif fo rm alarda 
mövcud olan biblioqrafik mohsul mühiim ro) oynayır. Bib- 
lioqrafik mohsu’ı biblioqrafik foaliyyotdo cyni zam anda  
həm miihüın vasito rolunu oynayır vo hom do onun osas 
nəticosidir, D aha  uoqiq desok, biblioqrafik ınohsul sonəd- 
lərin biblioqrafik işbnmosi prosesinin ilk notieosi; ilkin 
biblioqrafik informasiyanın konkret tolobatlara vo ya sor- 
ğulara uyğun olaraq yenidon lokrar işbnmosi prosesinin 
hom vasitosi, hom do notieosi vo nohayot biblioqral’ik infor- 
masiyanm tobbaiçMara çatdınlm asının osas vasitosidir 
(bax: şok. 10).

Biblioqrafik inl'ormasiyanın hazıriarımasmda vo tolo'1 
batçılara ça td ır ı lm 's ında  radio vo televiziyadan da bir 
vasito kimi istifado > lunur.

Çox da uzaq ■ ınayan keçmişdo vo elo indi do biblio- 
qrafik foaliyyotin tcxniki vasitobri dcdikdo osas e’tibarilo 
dəftorxana ləva. matları nozordo tutulur. Mosələn, yazı ma- 
kinası yiiksok so'% voli tcxniki vasito hcsab olunurdu. La- 
kin son 30-40 ildo v dyyət xcyli doyişib. Hlmi-texniki toroq- 
qi biblioqralik l'ə<ı ;yoto do niifuz ctmoyo başlayır. Əvvol 
biblioqrafik prosesloiin mcxaniklo.şdirilmosi vasitəlori əınolo 
golir, sonralar I-'HM-br, miiasir surotçıxarma texnikası vo 
kompüterlor mcydana golir.

Biblioqralik loaliyyotin inki.şafında vo tokmilloşdiril- 
ınosindo, onun iclimai soınorəliliyinin vo kcyfiyyətinin artı-
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nlmasında avtomatlaşdırma, kompüterloşdirmə, yeni surot- 
çıxarma texnikasının tətbiqi böyük ohomi vyət kosb edir.

d) Biblioqrafik faaliyyatiıı nəticələn. Noticə biblio- 
qrafik fəaliyyətin axınncı, yekun kom poncn tid ir .  Q alan  
bütün başqa kom ponentlər həmin noticonin alınmasına 
yönəldilmişdir. Fəaliyyətin noticəsi ümu-ni iıalda məqsədə 
nail olmaqdır. Biblioqrafik fəaliyyətin m oqsodbri miixtəlif 
olduğu kimi onun noticobri do müxtolildii.

Biblioqrafik fəaliyyətin son moqsodi ir  sam n  informa- 
siya təbbatmın ödərıihnosino tə’sir göstormokdir. Deməli, 
biblioqrafik fəaliyyətin son noticəsi homin təbba tla r ın  
ödənilməsinin reallaştnasıdır.

Biblioqrafıyalaşdırmanın vo bibli 'qn ıf ik  xidmətin hər 
cür istiqamotinin, sahəsinin, forınasınm v j  m e to d u n u n  özü- 
nəməxsus məqsədbri vo nətieobri var. M əsobn, biblioqra- 
fiyalaşdırma prosesinin bilavasito ümı 'i noticosi biblioqra- 
fik vasitəbr sistemindon (biblioqrafik nohsuldan), soraq- 
biblioqrafiya xidmotinin noticəsi iso toı .iiçıla'nn birdofolik 
sorğularına verilən biblioqrafik aray..jiardan, mosbhət- 
lordon vo «yox» eavablarından ibarətdir.

Biblioqrafik vosaitbrin  növ anlavışı d ah a  mühiirn an- 
layışdır. Vosaitlorin növbri çox mü> ' i i l  əlamətlərə görə 
forqlondirib b ib r .  Hər şeydorı ovvəl v \saitin hor b.ir növü 
doqiq vo diirüst olamotlo (bölıjü osasında) forqlondirilmo- 
lidir. Bundan olavo, b iblioqralık  vəsaitin hor bir olamoto 
görə növlorə böiünməsi miitonasib o 1>rıalı (həınin əiaınot 
üzro bütiin növloıi tapm aqla) və biri digorini əvoz ctmomoli- 
dir (yo’ni ınə’lum olamot çorçivəsmdo,. B". vo ya digor vosait 
cyni zamanda iki vo daha  çox növo aid euilo hilmoz.

Biblioqral'ik vosaitlorin tosninoşdirilınosi əlaınətbri 
o lduqea  çoxdur. Bir vosait cyni zamajuia müxləlif ola- 
m o tb rə  osashınan bir ııcçə növə aid ola ' lor

Biblioqrafik mohsul sənədlorin biblioqrafi) alaşdırıl- 
masının və informasiya toləbatçdarma bjolk>qraI'ik xidıno- 
tin cyni zaınanda hom noticosi, 'ıərp do vas.itosidir.



Biblioqralik loaliyyətin bilavasitə noticosi kimı qiymot- 
londirilon bu mohsulun növ tosnifatı bö>iik clmi, todris vo 
konkret metodiki ohomiyyoto raalikdir. Bu, müxtolif biblio- 
qralik mohsulu elmi osasla sistemloşdirmoyo, homın mohsul 
ü/ro dü/.gün istiqamətbnmoyo imkan veıir.

Ai^ağıda veribn  faset-blok prinsipli tosnifat sistemi 
qoti tosnifat deyil. Lakin bununla  borabor, todris moqsodilo 
biblioqralik  rnohsulun növ bölgüsünün ınümkün osaslarmın 
göstərilmosino və biblioqral'ik vosaitbrin hor bir olamot üzro 
osas növbrin in  siyahısımn verilmosino tnşəbbüs edilmişdir. 
t), aşağıda qeyd o lunan  4 l'aseii, yo’ni tot.nilatm daha ümu- 
mi bölgiisünü birbşdirir: 1) Biblioqral'ik vosaitin ictimai is- 
tiqamoti; 2) Sənodlorin biblioqıafiyalaşdırma obyekti kimi 
m ə/m un  xüsusiyyoti, l'ormaları, oxucu vo məqsod isliqamo- 
ti; 3) Biblioqrafiyalaşdırma üsullannın (n e to d ik i  ə lam otbr)  
səciyyəvi cəhətlori; 4) Vosaitin lorma xüsusiyyətinə görə 
fərqlonmosi. Hər fasetin ö/ünəmoxsus blokları m üəyyənbş- 
dirilib. Cəmi 23 blok ayrılmışdır. Blokda qeyd olunan hor 
bir olamot biblioqrafik vəsaitlorin növ b rq in i göstorir. Be- 
bliklə, sxemdə vəsaitin 130 növünün adı çokilir (codvol 1):

Cədvəl 1
Biblioqratlk vəsaitləriıı təsııifatı

• I . V o s ııitiı ı  isCi(|;ııııoliıul.~>ıı a s ı l ı  tılı r;i(|

Istiqanı.ıt 1 .>saitl,<ri;ı niivl.ıri
A. A x ta r ış -k o m m u n ik a t iv  
( iimumi)

1. Di'ıvl.ıt b ib lioqrat’ik jjöst.'ii'icilori 
«k c p c r tu an >  tipli b ib lioqra liya  m nnbnbr i

2. Kütl.ıvi b ib lioqra tiya  m.'inbnbri
3. M.ırk.v.loyııiş k a la lo q la şd ı rm a  k a r to çk a la r ı

B. FConkrct mnqsaıl v:ı 
oxucu  İst iqam oti

4. r ’ümi-kömokvi
5. 'rövsiyn
2-1 M ütnxnss isb r  üçün 
2-2. Şnxsi u h s i b  kömok 
2.2.1.1 Imunıi 

1 ı l ’cijo
2-3. İdcya-siyası,  m.ı’novi, torhiyo işinn kömok

V. F unks iona l-m oqsod 1. C ari
2. Kctrospck tiv
3. I’c rspcktiv  1
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Biblioqrafiyalaşdırmanın 
o/ı vek.tl.iri

y.y.ıaitl.ıri/ı nii i'l.ıri

A .B ib lioq ra t iya laşd ırm a  
(jbyek tb r in in  tn a z m u n u

1. Univcrsal
2. Ç'oxsaholi
3. Sahovı
4. Möv/.u
5. Şoxsi
6. 1 )iyarşünaslıq 
7 Olkoşiünaslıq

B. Biblioqratiyalaşd ı rm a  
o b y ek tb r in in  tb rm a la r ı  

a) daxili tb rm a

A şağ ıd a  qcyd o l ı ın a n la n  oks c td iron  biblio- 
Q ra l ik  vosaill.ır:
1. Bır daxili Ibrmal:  .ısorior (disscrtasiyalarm, 
ıosmi sonodloı in. xorito.* rin, ntıtların, m em uarhum , 
hcsabatların, p a tc n t lo n n .  rc scn /iyala r ın ,  so ra q  
k.itabçalarının, s t a n d a r i l a r ın ,  m o q a lo b n n ,  bociii 
o so rb r in  v'o s. b ib lioqra tik  vosaitlon).
2. Daxili  tb rm a la r ın  rui.ıyyon m ocm usunu  oks 
ctdıronlor.
3. 1 Ior cür lo rm ah  -snrhri oks c td i ro n b r  (daxili 
I b r m a d a n  asılı o l m a y a r a o :.

b) Zah ir i  Ibrması A ş a ğ ıd a  qcyd o lu n a n la n  oks ctdiron biblio- 
q rn l ik  vosaitbr:
1. Müoyyon Ib rm ad a  çap  cdilon osorbr
1.1. Ayrı-ayrı  noşrlor ı k i tab lar ,  k i tabgalar ,  voro- 
q o b r  vo b.)
1.2. Scriyalı noçrlor 
1.2.1.1 )İSvri no^rb r
1.2.2.Ardı d avan ı  cdon  rıoşjrlo;- 
1.2.3.Scriyalı n o ş rb r
2. O ly a /m a la r ı  
3 Sos ya/.ıları
4. K in o  vo Ib to so n o d b r
5. Müxtolit  lormalı  sonodloı ( /ah ı r i  

Ib rm as ın d a n  asılı olmayara t^)

v) dil 1 . Biı dildo 
2. (,’ox dildo

q )  : ıra/i (n.ışa' ycri) 1. Ycıii  motbuat;
2. Rcspııblika mo* atının
3. M orko / i  m otbu
4. Ümumi d ö v b t
5. Bcynolxalq _____________ _

d )  noçiriyyat monsubiyyoti A şağ ıd a  qcyd o lunan la  < oks c td iron  oib- 
l ioq ra l ik  vosaılbr:
i. Müoyyon noşıiy' tın ıdaronin rnohsuiunu

Bir v<>x (no^riy- t mon.vubiyyotin<.lon _
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3. asılı o lm a y a ra q ı  naşriyyat  və müassi- 
sa lə ı in  noşrb r ı

c) mü.'illillik mnnsuhiyyəti A şağ ıd ak i  qcyd o lu n an la r ı  əks c td irən  
b ib lioqra lik  vasa ı tb r :
1. Bir müollifın a s s rb r in i
2. Müayyon bii' qrup nıüollilbrin asarbrini
3. Müalli t lik m ansub iy  /a t in d an  asıiı 

o lm a y a n  asarlar
3 ) bib lic ıqrafıya laşdırm a 

o b y c k tb r i n i n  i'ondu ı b  
ə la q ə d a r

1. Müayyan Ibndfcı alaqad;u'( 'lantu (katakxıtipli).
2. M üay y an  to n d la  ak ıqadar  o lm a y a n la r  («müs- 
taqıl»)

V . Bi b l ioq ra f ıya laşd  ırma 
o b y e k tb r i m n  nıoqsəd 
is t iqam oti

A şağ ıd ak ı  qeyd o lu n an la r ı  aks  ctdirrm bib- 
lioqraftk  vasa itbr :
1. Kütlavi-siyasi  adab iyyat
2. lilmi adabiyyat
3. P lm i-k ü tb v i  a dab iyyat
4. Tadris  adabıyyatı
5. I’acrübı (is tchsalat)  adabıyyat
6. N o rm a t iv  s a n a d b r
7. S o ra q  k ilabçaları  
X. M a ’luınat naşrlan
9. IJşaq  va g . ıncbr  adnbiyyatı

H l .  BiblioqrafiyalaşdırmH nıelodikasnıdar asılı o laraq

BihUoqvafiyalaşdırma
metudlavı

l ,ıxaitir ıtiivbri

A. Seçmo d o lğun iuğu 1. Seçm a
2. Q uyda  alma

B. S ə c iy y o b n d i rm ə  üsul- 
ları

1. S iqna ,  naçirbri
2. A nnolas iya l ı  n a ş r b r  
3 R c ic ra t iv  naşrlar
4. Kodkı.ş,dınlmış n a ş r b r

V. M a tc r ia l la r ın  q rup laş -  
d ır ı lm ası  üsulları

1. Olill ıa
1.01 .Müallil lar iizra
1 .02.( 'oğrafı  ad la r  ü / ra  
1,03.Sarlövlra|ar ü / ra
1.04.Adlar ü / ra
1.05.Kollcklivlar  ü / ra
1.06.1 Xivı i, ardı d a v a m  edan va scrıyalı n a ş rb r  
1.07.1’e rm u tas io n
1 .OX.I’rcdm ct 
1.00,1 i iğ a l  xarakleı i i  
1. lO .Topoqra lik
1.11 .Sitat  gatirilmiş va xutır ladılm ış  adabıyyatırı
1.12.1 )illar ü /ra
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2. Xronoloji
2.1. Yazılma tarıxi
2.2. Noıjı va darcolunn'.a  tarix i
3. Sistcmli
3.1. rarixi-xronoloji
3.2. M ö v /u

Q. Sanadlarin  m a /m u n u  
ila a la q a b r in  qu ru luşu

1. Birbaşa
2. İnveısiyalı

D .  B ib lioq ıa l ık  m a ’hıma- 
tın  yaradılm ası  üsulu

1. 01 ila
2. Mexaniklaşdiri lmı:?
3. A v tom atlaşd ır ı lm ış

E. M a te ı ia l ın  s e q m a n ta d -  
ya  üsulu

1. Biısanadli (d isk re t l i )
2. (,'oxsanadli ( t a s ib s  z)

Ə. Biblioqrafık m lorm a- 
siyanın manşayi 
(genezıs)

1. İlkin
2. Sarbast
3. K um ulya t iv
4. İsn ad la r  va si tat laı  göstaricisi

IV. Vasaitin rormasımlan asılı olaraq

l .ıstıiliıı fm'tnası V3suitin n iivhri
A. Vasaitin tipi 1. Güstarici

2. Siyahı
3. Xülasa
4. Naijra veıilan göstarici
5. Kömakçi göstarici

B. Vasa itin  janrı 1. Biblioqrafık  m o n o q re  fıya
2. Biblioqrafık  lüğat
3. O dabiyyat  ü / r a  h am rah
4. K i tab la r  h a q q ın d a  söhbat.
5. Müla lia  dairasi
6. Y ad d aş
7. M ü ta l ia p la n ı  
X. l ’rospekt
9. Refcrativ  jurnal ( n a cm u a)
10. l ' ikspres-inrormasıya

V. Vasaitin  na^r Ib ıması 1. Biblioqralik naşr
2. Ayn-ayrı  n a ş rb r
1.2. Dövri n a^ rb r
1.3. A ıdı davam  edan
1.4. Seriyalı
2. K arto tcka
3. Ollacin
4. l’lakal
5. Vnıaqa
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6. Qeyri-müslaq.il  fo rm ala r
6.1. K ittıbarası
6.2. K itabiç i
6.3. Jurnal iç i
6.4. Qazctiçi
6.5. JVlnqatoarası

Q. Y a / ı  fo rm a lan 1. Ç ap  o lunm uş
2. Yazılı
3. lSos yazısı
4. Videoyazı
5. M ikroyazı
6. M a şm la  o x unan

§ 3 . BiWioqrafiyaııııı ııöv tasnifatı

Biblioqraljya incriibi l'oaliyyol sahosi kimi meydana 
galmişdir. Məhz ! m un noticəsidir ki, «biblioqrai'iyanın 
növləri» problemi u /u n  müddət d iqqət m ərkə/ində olmuş 
və onun  ətrai'mda mübahisələr indi də davam etməkdədir. 
M ə’lum dur ki, konkret götürülən hər hansı ləaliyyətin 
müxtəlif istiqamətləri ola bilər. Biblioqrafiyanın növləri 
probleminin həlli ə trafm da gedən mübahisələrin əsas məz- 
munu isə hir qayda olaraq biblioqrafik l'əaliyyətin nə- 
ticələrinə, yə’ni b ib1 ioqrafik məhsula əsaslanmışdır.

Biblioqrafiyanın növ prohlemi o vaxt meydana gəl- 
məyə başlayıb kı. onda ayı ı-ayrı hiblioqral'ik vəsaitlər və ya 
onların toplusu «hiblioqrafiya» adlanırdı. O na görə də bih- 
lioqrai’iyanın nt'Viəri deyəndə əsasən müxləiil'əlamətlərə, o 
cümlədən ədəbiyytıt əhatəüyinə, məqsəd və oxucu isti- 
qam ətinə görə ıbrqlənən bibiioqrai'ik vəsaitiər və ya onların 
toplusu nə/əıdə tu tu lu rd y j  Biblıoqıal'iyanın növləri haq- 
qında müxtəlif mülahizələri təcəssiim ctdirən bə’zi tarixi 
faktlara müraciət c lək*.

* K eçm iş  İt lifaqcla bih!: >qnılıy;ı.şünaslıq p r o h le m b r i  ilo o laq a d ar  masatobrd.ı 
osasən rus mnnbnl. ırinn r nad cdildiyino göro g o t i r ib n  n ü m u n a b r in  cıksariyynti
rus b ib lioqrafiyaşünn: ' '  11 nn adı i b  bağlıdır.
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1927-ci ildə N.KYanitski helə hesab edirdi ki, bib- 
lioqrafiyanm iki növü var: 1) Təsvir: biblioqrafiya, və’ni 
çap əsərlərini geniş və dolğun şəkildə əhatə edən biblioqra- 
l'ik vəsaitlər; 2) lovsiyə biblioqrafiyası ədəbiyyatı seçmə 
yolu ilə əhatə edən biblioqnıfik göstəri^ilər.

1931-ci ildə məşhur rus biblioqr-tli N .V .Z dobnov ısə 
biblioqrafiyanın itç növü oiduğunu ıddia edirdi: l)Uçot- 
qeyd biblioqrafiyası; 2) Tənqidi biblioqrafiya; 3) Tövsiyə 
biblioqrai'iyası.

1959-cu ildə ali məktəblər üçün «:!iibiioqrafiya. Ümumi 
kurs» adh dərslik çap edilir. Bu dəısliyin əsas müəllilləri 
(A.D.l:yxcnqols və M.A.Briskınan) bir qədər başqa i'ormada 
yenə biblioqral'iyanı üç növə bölürlər: 1) M ə’lumat biblioqral'i- 
yası: 2) Tövsiyə biəiioqrai'iyası; 3) Tənqidi biblioqrafiya. Hərq 
ondan ibarətdir ki, mə’lumat biblioqrai'iyası öziı-özlüyündə iiy 
növə ayrılır: a) dö\ lət bibiioqrafiyası; b) cimi-mə’lumat biblio- 
qrafiyası; v) kütləvi m əium at biblioqral'iyası.

Azərbaycanda da biblioqraf'iyanın növlərə görə fəıq- 
ləndirilməsində həmin müddəaiara və prinsiplərə əsasianıl- 
mışdır (2,3,8).

Bibiioqrafiya haqqında 1970-ci ildə birinci, 1977-ci 
ildə isə ikinci dövlət standartı təsdiq olunur. Birinci stan- 
darta  görə bibliocırafiya beş (universal, dövlət, clmi-kömək- 
çi, tövsiyə, sahəvi), ikinciyə görə isə dtjqqu/, (dövlət, elmi- 
köməkçi, tövsiyə, sahəvi, diyarştinaslıq, nəşriyyat-kitab ti- 
cai'əti, cari, retrospcktiv və biblioqrafiyanın biblioqrafiyası) 
növə görə lərqlənJiriiir. Qevd olunan növ bölgüləıinin heç 
biri əvvəla, dəqiq əiamətə əsaslanmır və ikincisi, bütün uy- 
ğun sahələri və biəlioqral'ik məhsulu əks etdirmir. Məsələn, 
kitabxananın ə i ib a  kataloqunu bibiioqral'iyanm hansı 
növünə aid ctmək olar? Yaxud elmi-köməkçi biblioqral'iya 
eyni zamanda sahəvi, diyarşiinasiıq, cari xarakter daşıya 
bilər və deməii, bıınların lərqiəndirilməsində əhımət cyııilivi 
ola bilməz və s. 19X4-cü ildə isə «Biblicqrafik fəaliyyət» adı 
ilə ycııi dcivlət stıındartı təsdiq olunur. «Hiblioqıafiyanm
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növbri»  bölmnsi bu slandartdaıı çıxarılmışdır. Qeyd c tm ək 
lazımdır ki, s tandartda  yalnı/, əmnli b iblioqrafik  fbaliyyətdə 
tosadiil cdilon osas icrminloıin vo anlayı.şların şorhi veril- 
mışdir. «Bibljoqrariyanın növlori» bölmosinin çıxarılması- 
nın sobobi iso homin problem in holo mübahisoli olması ilə 
izah cdilir. S tandartda  «Biblioqrafik vosait» adlanan böl- 
modə iso onların i 'ormalan, tiplori vo növlori sadalamr və 
biblioqrafik  vosaitlo olaqodar 42 aıılayışm to’ıifi verilir.

Biblioqral'ik l'əaliyyotin növ tosnil’atı dcdikdo birinci 
növbədo belo təsnifiəşdirmənin obycktini dəqiqləşdirmək 
la /ım dır. Bu obyckt tocrübi biblioqrafik ləaliyyotdir vo o, 
müxtəlil' əlamotlorə görə l'ərqlondirilorok saholəro ayrılır. 
Biblioqxafik ('oaliyyət xüsusi bir sistem kimi öz-özlüyündo 
altsistemlorə böiünür. Bu alt (yanm ) sistemlər iso hom təş- 
kilati baxım dan, hom do yaradılan vo tolobatçılara çatdı- 
n lan  biblioqral'ik m hsulun sociyyovi lunk-sional mahiyyə- 
tino göro müoyyonl.' r. Bunları ayrılıqda nozərdon kcçirək.

a) Biblioqrafiyuüin təşkilati bölmobri. Mo’lum olduğu 
kimi, sonod kommunikasiyalan sistcminin optimal işlomosi 
xüsusi ictimai inslitutlann, yo’ni sonodlorlo onlann tolobat- 
çıları arasmdakı vasiiəçilorin kömoyi ilo to’min olunur. Bu va- 
sitoçilərdon biri olan biblioqrafiyanın sorıod kommunikasi- 
yaları sistcmindo və/iyyotinin sociyyəvi cohoti ondan ibarətdir 
ki, o, ö/.ünomoxsus. qoti miioyyonloşmiş vahid toşkilati ınor- 
ko/.o malik dcyil. Lakin «sonod--inlormasiya tolobatçısı» sis- 
temindo vasitoçilik n.oqsodi güdon bütün ictimai institutlarda 
biblioqralik loaliyyol no/ordo tutulur vo ondan istifado cdilir.

Demoli. sonod koınmunikasiyaları sistemindo vasi- 
toçilik funksiyasın! ycrino yctiron ictimai institutlarda ki- 
tabxanahırda, kitab palatasında, clıni-tcxniki inlormasiya 
o rqan larında, noşriyyal larda, kitab ticaroti idarolorindo, ar- 
xivlordo osason iki soviyyədo iş apanlır: 1. Bilavasito sonod- 
lorlo ap an lan  iş. Bu /a m an  sonodlorin özlori yaradılıv, mü- 
hafi/o olunur, tolobatçılara çatdırılır vo istilado edilir; 2. 
Əvvolki ilo müqayisodo kömokçi ohın biblioqralik soviyyoli
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iş. Bunun da sayosindo biblioqralık ;nformasiya yaradılır, 
mühafizo olunur, tolobatçılara çatdırıı və istifadə edilir.

Sənod kommunikasiyaları sistc, ıindəki bu kömokçi 
soviyyo bi'ıtün mürokkobliyi ilo ictimaı təcrübənin biblio- 
qrafik foaliyyot dcyilon sahosini oməlo gotirir. Lakin onun 
sistem kimi bütövlüyü no/ori xaraktcr daşıyır. Əslində o, 
sənəd koınmunikasiyaları sistcmind; sonodlorin ö/.lorinin 
toləbatçılara doğru horokətini to’min cdon rnüossisəlorin xa- 
rakterino göro Ibrqlondirilir vo aşağiua qcyd oiunan toş- 
kilati bölmoloro vo ya saholoro ayrılır:

1. Kitabxana biblioqrafiyası. 2. Noşriyyat biblioqrafi- 
yası. 3. Kitab ticaroti biblioqrafiyası. 4. «Kdtab palatası» bib- 
lioqrafiyası (Kitab palatasmın bibliouralik işi no/ordo tutulur 
vo buna da dövlot biblioqralıyası adı vcrilir). 5. I'lmi-informa- 
siya biblioqrafiyası (bu zaman elmi-kömokçi biblioqrafiya dc- 
yil, clmi-texniki informasiya orqanlanmıı biblioqralik loa- 
liyyot sahosi nozordo tutulur). 6. Arxiv biblioqrafiyası.

Bu bölmolorin xiisusiyyoti prinsip c ’tibariio ondan 
ibarotdir ki, onlar toşkilati-idaro mon^jbiyyotlorino göro 
formalaşıblar. Demoli, biblioqrafiyanm adı çokilon altı sa- 
hosinin hor biri rnüvafiq foaliyyot sahosino (kitabxana, noş- 
riyyat, kitab ticaroti vo s.) moxsusdur. Yo’ni bclo bölgfi bib- 
lioqral’iyanın daxili funksional ınahiyyotıni oks etdirmir vo 
idaro monsubiyyotino osaslanır. Belo okın halda noşriyyat 
vo kitab ticaroti biblioqrafiyası da öz qanuni ycrini ta.pır.

K itabxana biblioqıafiyası üzorindo xiisusi dayanm aq 
la/.ım golir. Kitabxana biblioqrafiyas! kitabxanaçılıq loaliy- 
yotinin sonodlorin biblioqıafiyalaşdii ,;snası vo oxuculara 
biblioqrafik xidmot göstorilmosi pıosc iorini hoyata kcçiron 
bir sahosidir. K itabxana biblioqrafiyası ovvəla, mo’luın k.1- 
tabxananın  l’ondunu oks ctdiron (ycni daxil olan odo- 
biyyatın biillctcni, kitabxana kalaloqlan, biblioqralik kar- 
to lckalar vob.) sociyyovi biblioqrafi. iııformasiya monho- 
lori yaıalınaqla vo oxucularla işdo onlardan  istilado cümok-
lo, ikincisi, miioyyon kitabxananın fondımu oks ctdirınoklo
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mnhdudlaşmayan, başqa k ilabxanalar loıol'indon vo k i t a b -  
xanalardan konarda (kitab palalasm da, dmi-lexniki in fb r -  
masiya o rqank ınnda , elmi müəssisobrdə, ali məktəblərdn vn 
s -) yaradılan bibliocrafik inl'ormasiya mənbələrindən is ti-  
l'adə etməklə məşğul olur. Hu cəhəti yuxanda  adları çəkilon 
bütün bölməlorə də aid etmək olar.

b) Biblioqrafıyaııııı ictinıai istiqamətiııə görə təsnif- 
ləşdirilməsi. Biblioqrafiyanm sahəlor üzro tosnil'atınm ikinci 
'üm lu  sayosində biblioqrafik  foaliyyətin ınüxtolif əiamotlər 
üzrə biblioqrafik məhsul hazırlayan və on lardan  istil'adnni 
to’min edon ayrı-ayn bölmələıi müoyyonlə.şdirilir. Başqa 
sözlə, biblioqral'ik məhsulun (vosaitlərin) vasitosilo biblio- 
qrai'iyanın növ tosnifatı mosolosi yeni metodologiya ilo həll 
o l u n u r .  Bu m etodologiyaya göıə bibl ioqiMİ ' iyanm təsnilləş- 
dirilməsində bibHoqıal'ik vəsaitlorin müxtolif olamotləri əsas 
götiirüliir. Belo əlam ətbrdon on mühiimü ictimai yöniimdür. 
Məhz bu əlamət növ tosnil'atı vozilbsini biblioqrafik foaliy- 
yətin funksiya problemi ilo yaxınla.'jdır r. O na görn ki. 
biblioqrafik fəaliyyolin iclimai yönüınii ilə ictimai l'unksi- 
yaları məzmun c ’tibarilə bir-birino uyğun golir. Moh/, buna  
göro biblioqrafiyanırı ictimai yönümo göro növ tosnil'atı bib- 
lioqral'ik informasiyhnın daha  üınuıni mahiyyətino osaslan- 
malıdır və sonra daha xiisusi. sociyyovi xüsusiyyotlorino gö- 
rə forqbndir ihnəlid iı. Başqa sö/.b, ləsnifloşdirmo xott üzro 
deyil, iyerarxik olmalı, daha  doğrusu, ürnumidon konkret 
məqsod yönümü və oxucu təlobatına uyğun olan xüsusiyo 
doğru keçid ardıcıllığını oks etdirmolidir.

Aşağrdakı-,sx€rndo (şok .l l)  biblioqral'iyanın ictirnai 
yönümüno göro forqlondirilmosi sayosində <<ümumi» vo 
«xüsusi» biblioqrafiya anlayışlan olcio edilmişdir. Belo böl- 
gü biblioqraf'iyanın iki sahosi arasmda olan vo biblioqra- 
fik informasiyanın axtarış vo komm unikasiya (ümumi bih- 
lioqral'iya) vo q iym otbndirm o (xüsusi biblioqraliya) kimi 
osas ictimai funksiyalannın hoyata kcçiri ınosi ilo olaqodar 
ilkin mahiyyət l'orqlorino əsaslarur. f
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Ümumi biblioqrafıya. Biblioqrui'ik inl'ormasiyanın ax- 
tarış vn komm unikasiya i'unksiyalan cyııi dorocndn l'ormal 
xaraktcro m alikdirbr. Bu funksiyaların hoyata keçirilmosi 
vasitobri zahiri fərqlərino (tnəsobn, k itabxanan ın  əlilba ka- 
ta loqu və «Birillik Azərbaycan kilabiyy ıl ı» ) baxm ayaraq, 
biblioqrafiyalaşdınlan sənədlərin forma arına və ya məz- 
m ununa  (semantik tərkibinə) əsaslan ılr  və informasiya 
tələbatçıları isə nəzsrə alınmır. Üınıımi biblio-qrafik fəaliy- 
yət çərçivəsində yaradılan biblioqrafik inl'ormasiya mənbə- 
lərinin konkrct məqsəd və oxucu istiqamətinin, müəyyən 
xidmət sahəsilə bilavasitə əlaqəsinin olm.ıması bunu təsdiq 
cdir.

Ümumi biblioqrafik fəaliyyət nəticrsində bu və ya di- 
gər tələbatçı q rupunun  chtiyacını nəzərə ılmayan. lakin sə- 
nədləıin cyniləşdirilməsini və axtarışını (hər hansı məq- 
sodlə) tə ’min cdən və bcləliklə gcni.ş təbba tç ı  aləmi üçün 
m araqlı olan biblioqralik inlbrmasiya yaradıhr. Başqa söz- 
lə, ümumi biblioqrai'iya ham ı üçündür. Məhz bu funksional 
xiisusiyyət ümuıni biblioqral'iyanı biblioqrafiyanın ictimai 
istiqamətinə görə iki əsas bölmələrindən biri kimi götür- 
məyə imkan vcrir.

Təsnifləşdirmənin ümutni biblioqrafiya ilo olaqodar 
olan ikinci pillosindo biblioqrafik inl'ormasiyanın axtarı.ş vo 
komm unikasiya vəzifələrini həyata kcçirən vasitolərin forqli 
xüsusiyyotləri əsas götiiriiUir. bu vo ya digor osas ictimai 
vəzilənin üstiinlüyü rtoz.əro alınır. Bununla əlaqədar olaraq 
ümumi biblioqrafiya hər şcydon ovvol axtarış vo konı- 
munikativ funksiyah biblit)qrafiyaya bölüniir.

Bizə tno’lum olduğu kiıni, sənodləria qoti biblioqrafik 
axtarışı həmişə müoyyon Ibndun əsasında aparılır və xü- 
susilə b u nun  üçün nozordo tu tulan biblioqral'ik inlbrmasiya 
mənboyi ilə (kataloqlarla) to'min olunur. O n a  görə do 
biblioqrafik  inform asiyanm axtaıış lunksiyasm m  həyata 
kcçirilmosi ilə əlaqədar olan hissosino şoıli o laraq «kataloq 
biblioqrafiyası» adı vcrilir.
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Kommunikasiya istiqamətli ümurni biblioqrafiya tolə- 
batçılara mövcud olan sənəd kütlosi vo axmı haqqm da in- 
formasiya vcrınək vəzifəsini yerino yetirir. Bununla bora- 
bər, həmin monbolər çox geniş axtarış im kanlanna  malik 
olurlar.

Kommunikasiya istiqamotli iirnumi biblioqraliya 
çərçivəsində dövlot biblioqrafiyası olduqca mühüm yer tu- 
tur. Dövlət biblioqrafiyası dedikdə Respublika Dövlət Ki- 
tab Palatasmın «Azərbaycan mətbuat salnaməsi», «Birillik 
Azərbaycan kitabiyyatı» kimi nəşrləri nəzordə tutulur.

Kitab Palatasınm çap etdirdiyi vo abuno yaztlmaqla 
mərkəzləşdirilmiş qaydada yaydığı, əsas e ’tibarilo kütlovi 
kitabxanaların kalaloqlart üçiin nəzərdo tu tduğu çap kaı- 
toçkaları sayəsindn axtaıış funksiyalı, yə’ni kataloq biblio- 
qrafiyası ilə do miioyyən olaqoyə malikdir.

Kommunikasiya istiqamətli ümumi biblioqrafiya çor- 
çivosində çap m ofsulunun mövcud olc'uğu bütün dövr əı- 
zindo tam uçotu həyata kcçiıilir. Yaradılan ümumi ret- 
rospcktiv biblioqr ılik informasiya mənbolorinin xaraktcıik 
cohotlori homin bibiioqrafiyanı şərti olaraq «repertuar bib- 
lioqrafiyası» adlandırmağa imkan verır. «Azərbaycan ki- 
tabı», «Azərbaycan dıwri motbualı» kim; biblioqıalik vo- 
saitlor belolərindondir. Lakin Azərbaycan milli çap əsorləri- 
nin biblioqrafik repcrtuannın  yaradılması problemi holə də 
holl oluntnamış qalır.

Nəhayət, iimumi biblioqrafiya çərçivəsindo kütlovi 
biblioqralik inlbrmasiya mənbolori yaradthr. Onlar forma 
vo ya mozınuıı mohdudluğuna gi)ro Ibrqlənir vo geniş oxucu 
dairosini yeni çıxan çap osoıiərindən xobərdar edirlor. Bu 
cür kiitləvi biblioqral’ik inl’ormasiyalar iurnal və qəzet səhi- 
Iblorindo dəıc olunut («Ki1ablar alomindo» jurnalı, ju ınal 
vo qozct sohiiəlori ıdo vcrilon xiılasolor, biblioqralik inlor- 
masiyaiar və s.).
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Xüsusi bibüioqrafiya. Xüsusi hihlioqrai'iya ümumi hih- 
lioqnıl'iyadnn l'orqii o laraq ınÜDyynn xidmol sahnsino, 
konkrct mnqsəd vr oxueu istjqamətinn malik olur.

Xüsusi biblioqrafiya da daxıli difercnsasiyalaijdırıhna 
clmi-tndqiqat, istehsalat, idarnctmn. tnhsil, şnxsi tnhsil, 

fasilnsi/ tnhsil, m--’nnvi-nxlaqi tnrhiyo kimi xidmnt sahn- 
lnrinn görn aparıh Xidmnt sahnlnrinn mnxsus xüsusiyynt
biblioqraiik i.Şjü nkrcl mnqsndlnrini, mn/.mununu, tnş-
kilini vn mctodikasm ı müoyyon edir.

Nnznrn almaq lazımdır ki, haqqıııda bnhs olunan xid- 
mnt sahələri ümu: ıi xarak ler da.şıyır vn biblioqrafik fna- 
liyyntin konkret is qamot dorocosinin osl mürnkknbliyini vo 
çoxcohotliliyini nk. ctdirmir. Ädları çnkilnn xidmnt sahə- 
lnrini bir qndnr dn xırdalam aq vn sayını art ırmaq olar.

Başqa sö/ln. hnqiqntdn bu gün mövcud olan oxucu 
qrupları vo konkret mütalin moqsndlori no qndnrdiı-.sə, 
xüsusi biblioqrai'iya dairnsindn biblioqrafik xidmnt sahəsi 
dn o qndnrdir.

Belnlikln, ümuıni vn xiisusi biblioqral'iya arasındakı 
nsas i’oi'q ondan ib<,rntdir ki, biriııci sonndlnri nnzoıxln tutur 
vn konkrct mnqsnd vo oxucu isliqamotinn malik dcyil; 
ikinci isn konkıct xidmnt sahnsinn vn nlaqndar ınnqsnd və 
oxucu istiqamntırın malikdir.

Ba.şqa sö/.!n, ı'unuıni biblioqrafiya snnndlnrin xüsusi 
istii'ado moqsodindon asılı olmayaraq o n lann  axtarı.şını və 
h aqqm da  inibnn.'tsiya vcrilmosini to'min cdon biblioqrafik 
vəsaitlnrin yaradıhnası iln mn.şğul olur. Xiisusi biblioqrai'iya 
isn miinyynn ictimai tocrübo salıosiııin horinrnili biblioqrafik 
tn 'm ina-tm a yönn!J:bn  bir fnaliyyot sahnsidir. Bcln (haliyyət 
çnrçivnsindn yaradılan biblioqrafik ini'ormasiya mnnbnlori 
mo’lum xidmot sahnlorinin tolobat vn sorğularını tn'ınin ct- 
mnlidirlnr.

Əgnr ümumi n xüsusi biblioqrafiya biblioqraiiyanın 
foaliyyot sxcmi iş.ıK.4) vn bu foaliyyotin prosesloro bölün- 
mnsi iln (şnk.7) müqayisn edilnrso, onda görocoyik ki,
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ümumi biblioqra 'iya, osas e’tibarilə, sistemin birinci giri.ş 
qapısı ilo olaqodardır vo sonəd kiitləsinin vo axımnm ilkin 
biblioqrafik informasiya mənbolərinin işlonmosini tə ’min 
cdir; xiisusi biblioqrafiya iso ikinci girişdən daxil olan ilkin 
biblioqrafik moııbonin yenidən i.şlənilmosini, konkret tolə- 
bat vn sorğulara ııyğun olan ycni, məqsodyönlü biblioqrai’ik 
monbnnin yaradılmasını vn tnləbatçıya çatdırılmasını to’min 
edir. Universal istiqaməto malik olan ümumi biblioqrafik 
m onbobr xiisusi biblioqral'iyadan asıh o lm ayaraq yaradılır. 
Lakin xüsusi biblioqrafiyanın bütün sahələri ümumi biblio- 
qrafiya materiallarına əsaslanır. Əslindo ümumi biblioqra- 
fik mohsul xüsus biblioqrafik foaliyyot iiçün baza (vasitn) 
rolunu oynayır Ba.şqa sözlo, ümunıi biblioqrafiya növbnti 
konkret xüsusi stii'adn mnqsndlorindən asılı olmayaraq 
sonodlnrin axtarı.şını və ımların haqq.nda m o’lumat vcril- 
ınosini tə’min edən biblioqrafik vəsaitlərin yaradılması üzro 
foaliyyot sahosidir. Xüsıısi biblioqrafiya iso sosial hoyatm 
miioyyon sahəsinin bilavasitə və hərtoroili biblioqrafik to'- 
minatı ilo mo.şğul olan ('oaliyyət kimi moqsodyönlü biblio- 
qrafik materiaUann yaradılması vo istifado olunmasını ho- 
yata kcçirir. Bununla belo o, hom do rnə’lum xidmot sahosi 
tolobatlarının vo sorğularının biblioqrafik to’minatı moq- 
sodilo hər ciir monbolordon (o cümlədon ümumi biblio- 
qral’iya monbolorindon) istifadə cdo bilər.

v) Biblioqrcifiyaııııı başqa əlaıııətlərə görə təs-nif- I 
ləşdirilnıəsi. İctimai istiqaırıot bütövlükdə biblioqrafiyanın 
bölmoloro ayrılmasının osaslandığı mühüm olamotdir, lakin 
yegann deyil. Əvvnllnr biblioqrafiyanın tnsnifatı biblio- 
qrafik vosaitlorin tosnil'atı iln cynilo.şdirilirdi. Biblioqıalik 
vosaitiıı hnr bir növiı hnın dn biblioqrafiyanın növü hesab 
cdilirdi. Sonralaı biblioqrafiya dedikdo vosaitlər deyil, 
fəaliyyot sahosi rə /o rdə  tutulduğuna göro voziyyot ınürək- 
koblo.şir. Bununla olaqodar ohıraq bclo bir sual meydana 
çıxır: biblioqral'iyanın növü biblioqıal'ik vəsaitin hor hansı 
növiino uyğun ^ o b  bilormi? Başqa sözlo, biblioqralik
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məhsulun nc'iv L"srii!alı hiblioqral'iyanın yoxsnpkiii növ təs- 
nifatı iln cyniHk toşkil edinni? Hnblik bu suala doqiq cavab 
vcriljnnıni.şdir Lakin təkcn onu qcyd ctmnk vacibdir ki, 
biblioqrafiyanm hir növünn aid olan biblioqrafik vnsaitbr 
tamamiln ba.şua hir nlamnt nsasında da fnrqlnndiriln bilər. 
Mnsnlnn, cari biblioqrafik vnsait hnm elmi-kömnkçi, həm 
ümumi, hnın dn diyan,.ünaslıq xaraktcri daşıya bilnr.

Cari, retrospcktiv və perspektiv biblioqrafiya. Biblio- 
qrafiyanın cari. rcuospektiv  vn pcrspcktiv biblioqrafiyaya 
aynlması cimi-lncrühi nöqtcyi-nnznrdnn oiduqca nhnmiyyət- 
lidir. Bu bölgünün nsasında funksional-mnqsnd vn xronoloji 
(vax t) niamnt duruı

Cari biblio'v; iya ycni mcydana gninn snnndlnr haq- 
q ında ardıcıl mn lumat vcrmnk (vn onlarm biblioqıai'ik qiy- 
ranllnndirilmnsi; funksiyasını ycrinn yctirir, daha doğrusu, 
tnlnbatçılara ö/, sa'ınlnrindn snnnd axınını daim i /b m n k  vn 
bu axm da hnı ı : . ı istiqamntlnnmnk imkanı yaradır. Bu 
vnzilb xiisusiyynti ri biblioqral'ik informasiyanın dolğun- 
luğuna vn opera lh  yinn, snnndin ıncydaııa golrnnsi i b  in- 
ibrm asiyanm ç;ıttlırılınası arasındakı fasibnin minirnuma 
endirilrnnsinn sn’y göstnrilmnsini t.nlnb edir. Biblioqıafik in- 
formasiyada caniık onun tninbalçıya qısa vaxt nrzində vn 
ardıcıl çaldırılınası ib  ölçüliir. Cari hiblioqralik infor- 
masiya dövri hihlioqrafik nnşrlnr Ibrmasında vn ya fnrdi 
biblioqrafik xidmn: (mnsolnn, İSY sistemi iizrn) üsulları ib  
hnyata keçirib biinı.

Caıi bibiiı _jral'ik inlbrmasiya mnnbnbrinin yaradıl- 
masınm vn ln!nb:ıtv-ıya yatdırıiınasınm dövri-Iiyi mnsnbsi 
böyük nhnmiyyntn malikdir. Caıi bib-lioqralik mn’lumat- 
vermn giindnlik. hni'nlik, iki hnftnlik, aylıq (ınnsnlnn, «A/nr- 
baycan mntbuat salnamnsi») vn ya rübliik ola bilnr. Döv- 
rilik m e’yarı bir çox arnillnrln şnıtln.şir: mnsnbn, nks olunan 
snnnd axınının hncmi, dil vn ınn/.mun tnrkibi mn’lum bilik 
sahnsinin inkişaf sür’nti, onun yeni elırıi ideyalar vn faktiki 
materiallaıia /nnginliyi, cari biblioqrafik inlbrmasiya mnn-
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bnyindən istiladn cdnn tnlnbalçının tn. bat xiisusiyyəti, bib- 
lioqrafiyala.şdırma proscsinin tcxniki n m addi imkanları 
vn ba.şqaları bcln amilbrdnndir. Lak ' -ütün şnraitbrdə 
dövrilik hnddnn artıq, cari biblioqral'jk informasiyavcr- 
mnnin opcrativlik tnbbatı ib  knskin /idcijyynt tnşkil ednn 
böyüklükdn olmamalıdır. Yuxarıda « c : rj biblioqrafik» an- 
layışmın lunksional nsasa da malik o l  ;gunun göstnrilmnsi 
tnsadüfi deyil. Dövrilik vn opcrativlik bu nsasm qanuna- 
uyğun vn bnrabnr ölçiilü m ütbq  nnticnbrindnn ibarntdir. 
Əgnr münyynn bir biblioqrafik dövıi nnşr yeni meydana 
gnlən snnndin opcrativ izlnnilmnsi imk i n ı  tn’min etmirsn. 
yn’ni operativlik pozulursa, onda bel.n nn.şr sadncn olaraq, 
dövri naşr hesab cdiln bilnr. Mnsnbn. <<Birillik A /nıbaycan 
kitabiyyatı»nı cari biblioqrafiyaya aid elınnk olm a/. O, 
ardı davam ednn biblioqrafik nnşıxiir vn cari 
biblioqrafiyanın operativlik tnbbinn cavab vermir.

Retrospektiv biblioqraflya (rctrospcktiv - «keçmişn 
nəz.nr» demnkdir) iki nsas vn/ilbni yerinn yclirir: a) miinyynn 
vaxt nrzindn snnnd axmının inki.şalinı yckunlaşdırır; b) 
biblioqnıfik xidmnt vn ci/,-ö/,ünn xidınnt zamanı toplanmı.ş 
snnnd kiitbsindn rctrospektiv axtaı ı,şı tn'ınin ea'ir.

Yckunlaşdırıcı xarakteıii rctrospcktiv biblioqrafik 
nsnrbr hntnişn dnqiq vn biı qayda olaraq, münyynn ,şnkildn 
nsasnandırılını.ş uçot dövriinn m alikdirbr. Bu dövr böyük vn 
ya nisbntnn kiçik ola bilnr, lakin o, hnmi.şn nsniurn Ibrmada 
(mnsnlnn, «A/nrbaycan dc>vri mntbuatı. !S32-1920») vn ya 
mnzmunda (mnsnlnn, «Aznrbaycan ta b .  1920-196!» bib- 
lioqrafik gösloricisi) snnnd axmının r  ’.şafı tarixinin tnd- 
qiqindn mühüm nhnıniyynt kn.sb cdir. /  .. ı çnkilnn biblio-
qrafik vnsaitlnrdn uçot diwrünün yuxarı nn idi on iann  tnrtib 
olunması vaxtı iln miinyynnbşciirilii', yn'ııi nhatnlik döv- 
riinün ardıcıllığına riaynt olurıur

Snnnd axmının miinyynn dövr ,ın dolğun biblio- 
q ra lik  qcydi iln o dcWriin snnnd m nhsu i-nun  inki.şah vn/.jy- 
yntinin clıni cnhntdnıı işlnnmi.ş hnqiqi rnrn/nmsi yaradılmı.ş
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olur. Bu zam an bütün  təsadüfi, az əhəmiyyətli, elmi və təc-  
rübi m araq  oyatm ayan  materiallar süzgəcdən keçirilir və 
bunun la  bərabər zəruri, mühüm, tıəmin dövrün m ə d ə -  
niyyətini nəzərə çarpacaq  dərəcədə zənginləşdirmiş o lan h eç  
bir şey kənarda qalmır. Belə biblioqrafik əsərin yarad ılm ası 
materialın  m eydana çıxarılması, qiymətləndirilməsi və seçil- 
məsi, elmi sistemləşdirilməsi sahəsində ciddi axtarışlar və 
dərin tədq iqat işi aparılmasını tələb edir. liu cür daha  əsaslı 
biblioqrafik  əsərin m eydana gəlməsi b ib lioqrafiyam n ta -  
rıxində nəzərə çarpacaq  iz buraxan böyük bir hadisədir .  
Vaxt keçdikcə belə biblioqrafik əsarlərin ozləri milli m ə’nə- 
vi dəyərlərin m araqlı abidələrinə çevrilir.

Y ckunlaşdırıcı xarakterli retrospektiv biblioqrafik və- 
saitlərin qarşısma qoyulan  əsas tələblər uçot dövrünün əsas- 
landırılmasından, biblioqrafiyalaşdırılan materialın elmi 
səliqə ilə və dəqiq sistemləşdirilmosindən, işlənməsindən, 
məqsəd və oxucu istiqaməti arasındakı uyğunluğu nəzorə 
a lm aqdan  ibarətdir. Biitün bunlar hər cür formal (ədə- 
biyyatın tipləri, dili, ərazi sərhodi və s.) m əhdudlaşd ır-m a- 
ların və materialları seçmə prinsiplərinir. inandırıcı o lm a- 
sını tə ’min edir.

Retrospektiv  axtarış birinci növbədə məhz onun  üçün 
nəzərdə tutulan, müəyyən sənəd fondunu  maksimum dol- 
ğunluqla əks eldirərı biblioqrafik vəsaitlərlə (kata loqlarla) 
tə ’min edilir. Burada əsasən təsvirin dolğunluğu, dəqiqliyi, 
müxtəlif formal və m əzm un əlamətləri üzrə çoxbaxımlı 
axtarışı tə ’min edən yetkin vasitələr sisterninin mövcudluğu 
tələb olunur. K itabxana  kataloqları və y.-ı bir sıra kitabxa- 
nanın  fonduna dair  birləşmiş kata loqlar bu cür mənbələrə 
səciyyəvi misal ola bilər. Burada uçot dövrü əks olunan 
fondun xronoloji ohatoliyi ilə əlaqədardır. X IX  əsrin axırı 
və XX əsrin əvvəllərində Bakıda çap o .unm uş kitabxana 
kata loqları da bu cəhətdən səciyyəvidir.

Yekunlaşdırıcı xarakterli retrospektiv biblioqrafik  və- 
saitlərin axtarış imkanları d ah a  böyükdib'. Bu im kanlardan
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yaxşı istifadə etmək məqsədilə on la r  həın də vetkin axtarış 
aparatlanna (köməkçi göstəricilərə) m a 'ik  o lurlar.  Məsələn, 
«Azərbaycan kilabı»  göstəricisinin b i ; ' ,-i cildi (1963) bu  
cəhətdən çox səciyyəvidir.

Cari biblioqrafik nəşıləı* də z a m a a  keçdikcə retros- 
pektiv axtarış mənbəyi ro lunu  oynayan  bir vasitəyə çevrilir. 
Lakin cari biblioqrafik nəşrlər heç də həınişo səmərəli ret- 
rospektiv axtarış üçün yararlı o lm ur. )na görə ki, cari 
biblioqrafik noşrlərin haz.ırlanması gc 'işindo onun  gələ- 
cəkdə rclrospekliv axlarış məqsədilə laydalı istifadəsini 
tə’min edən me’yarlar nəzərə alınmır: məsəlon, bölmələrin 
mexaniki kumulyasiyası ( birləşdirilm ; ı ; im kanları ,  bir- 
ləşmiş köməkçi göstoricibrin yaradılması və s. Belə zəruri 
m e’yar kompleksinin m etodiki cəiıotdən işlənrnəsi və 
təcrübədə tətbiqi vacib m ə sə b b rd ə n d ir .  Cari b ibüoqrafik  
nəşrlərin hazırlanm asmın və re trospeU iv  b ibh o q ra i ik  
informasiya kü tbsin in  b ir  yerdo top lanm asın ı tə ’m in edən 
avtomatlaşdırılmış axtarı.ş s is tem brin in  L/iənməsi vo tə tb iq i 
buna geniş perspektivlər aça b ib r .

Nəzərdən keç ir ibn  sisteındə perspektiv  b ib lioqratıya  
da xüsusi yer tu tu r .  Perspektiv b ib l iou ra l ik  iəaliyyət çor- 
çivosində nəşr edilməmiş, h ə b  yalnız çapa hazır lanan  sə- 
nədlər haqqında biblioqrafik inform asıya n ıənbəbri yara- 
dılır və tələbatçılara çatdırıhr. Bu m ə n b ə b r  m ə’lum atların  
dəqiqliyinə tə’m inat vermir, çünki buraxiırnası p lan laşd ın l-  
mış nəşrlər redaktə gedişində əhəmiyyətli dəyişikliyo m ə’ruz 
q a la  bilər və ya m üxtəlif səbəb üzündon ümumiyyətlə çap 
edilməyə b ib r .  Bununla  bəıabər sənər ixmınm gobcoyinə 
d a ir  fikir söyləməyə, həm in axın üzrr ab aqcadan  istiqa- 
mətlənınəyə im kan verən perspektiv h oqrafiya rnənbə-
b r i  olduqca vacibdir. O n la r  kitabxanaçı vo b iblioqralları,  
nəşriyyat və k itab  ticarəti işçilərini, in fonnatorları .  a lim  və 
mütəxossislori, həmçinin miiəyyən odəb; ja n r  həvəskarlann ı,  
kitabsevəıiəri, şoxsi kitabxanası Dİaı;'arı dah a  çox m;ı- 
raqlandırır.
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Tobiidir ki, pcrspekliv biblioqrafiya m ənbəbrin i ç ap  
osərlnrinin no.'jrini planla,şdtran, hazırlayan vo bu rax an  
müossisolor, c) cüm bdon  nəşriyyatlar və kitabçıhq işini idarə 
edən orqan lar  h a / .ıraya  bilər.

Ayrı-ayrı nəşriyyatların illik və perspuktiv (bcşillik) ınciv- 
/u  planlarınr, bilik sahələri üzrə birləşmi.'j rıoşriyyat planlannr, 
ədəbiyyat üçün sifariş blanklarınt sociyyəvi misal kimi qeyd 
etmok olar.

Universal və sahəvi bihlioqrafıya. Biblioqratiyam n 
j təsnifləşdirilməsinin həyata keçirilmosində əsas götürübn 

əlamətlərdən biri də biblioqrafiyalaşdırmanın bilavasitə ob- 
yekti olan sənədlərirı fonna və m ə/munu ilo əlaqodardrr. Bu 
əlamətə göro universal və sahəvi biblioqrafiya anlayışları fərq- 
ləndirilir. Çoxsahəli, mövzu, kompleks, $o>:si, diyarşünaslrq vo 
ölkəşünaslıq biblioqrafiya anlavrşları da hunlarla sıx əlaqayo 
malikdir.

Biblioqrafiyalaşdırma prosesində bilavasito obyekt 
olan sənodlərin form a və mə/.munu vohdotdo götürüiür. La- 
kin bir hakia sənədin forması, digər halda isə ınə /m unu  
üstünlük təşkil edir.

Universal b ib lioqraiiya sonədbrin m əzm ununa əsas- 
lanm adığına görə b ıblioqrafiyalaşdırm a obyektlərinin məz- 
m unundan  asılı o lan bütün başqa sahəb rə  qarşı durur. 
Universal biblioqral ıyada biblioqrafiyalaşdınlan sənədbrin  
mozmunu ilə birbaşa olaqənin olmamasınt hansı m ə’n ad a  
başa düşmək lazımdrr?

Bə’zon iddia edirlər ki, univeısal biblioqrafiya bütün 
və ya bir çox bilik sahobrino xidmət gös.ərir. Bu, ümumiy- 
yətlə düzdür, lakin doqiq deyil. M əsəb universal biblio- 
qraiiyanın  çox vo ya az bilik sahələrini ənato etməsində de- 
yil, universal biblioqrafik infortnasiya tnonbələri tərtib 
o lunarkən  m ə/m un əvo/.inə forma me’y a n n d a n  (nəşr növü, 
xronoloji çorçivə, dil, əıa/.i və s.) istifado olunm astndadır,  
yo’ni bu zam an biblioqrafiyalaşdırma obyektin in  mozmunu 
q ab aq cad an  nozərə altnmır. Na/ordə tu tu lan  fo rm ada mey-
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dan a  çtxartlmış sə^hədlərə göıə məzrnun açılrr və təsnü- 
ləşdirmə a p a r th r \ j  Respublika Dövlət K itab  Palatasının 
«Äzərbaycan m ətbuat salnaməsi»nin «Kitab salnaməsi» 
hissəsini universal biblioqralik inlormasiya mənbəyinin sə- 
ciyyəvi nümunəsi kimi nə/ordən keçirək. Qəbul edilmiş 
form a m əhdudluğuna görə hər ay respublikamtzrn ərazi- 
sində nəşr o lunan  kitablar vo kitabçalar (və ancaq onlar) 
h a q q m d a  informasiya verilir. «Kitab salnaməsi»nin hər bir 
bu rax ıl ışm da matcriallar məzmunlarma görə xüsusi təsnifat 
sistemi üzrə müfəssəl şəkildə qruplaşdırth^ Əgər ay ərzində 
hor hanst mövzu üzrə kitab çapdan çtxmaytbsa, onda 
« K i ta b  salnaməsi»nin müvafiq buraxılrşmdakı materialm 
to sn ifa t  sistemində də həmin mövzu olmayacaq.

Deməli, universal biblioqrafiya biblioqrafiyalaşdrr- 
m a  obyektlərinin formal əlamətlərinə əsaslanan biblioqra- 
f iy a d ı r  vo burada məzmun həmin ə lam ətb r  əsasmda müəy- 
yən o lunur.

Sahəvi biblioqrafiyada əksinodir, yə’ni sənədlərin mə/.- 
m u n u  birinei dərəcəli ohəmiyyətə malikdir, form a əlamətlo- 
r in d ə n  isə lazım gəldikdə müşayiotedici (əlavə) məqsədlə 
is tifado olunur.

Adətən belə hesab edirlər ki, sahəvi biblioqrafiya 
m üəyyon bilik sahəsi ilə əlaqədardır. Çoxsahəli biblioqrafi- 
ya b i r  neçə bilik sahəsilə, trıövzu biblioqrafiyası hər hansı 
b ir  bilik sahosi tc'rkibinə daxil olan müəyyən m əsəb üzro 
ədəb iyyatla  bağhdır. M əsəbyə dah a  d iq q ə tb  yanaşdıqda 
m ə ’lum olur ki, adları çəkilon anlayışlartn doqiq mo’nasınt 
müəyyonləşdirmok olduqca çotindir. Çünki həm elmdə 
(üm um ən  təcrübi foaliyyotdə) vo o cümlodən həm do bib- 
lioqrafiyada işlədüən «sahə» və «mövzu» ifadobrinin məz- 
m u n  həddi dəqiq m ə’lum deyil. Məsələn, tabeli sahəvi bib- 
l ioq ra f ik  bölmələrin aşağıdakı zəncirvari xətti götürək:
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'Taı ixin biblioqrafiyası 

1Aznrbaycän ial'ixinin biblioqrai'iyası
I

Qodim Azorbaycan tarixi biblioqrafiyası 
l

Yeni Azərb; ycan tarixinin biblioqrafiyası

Bu ardıcıllıqda hər bir bölmə (birinci vo axırıncıdan 
başqa) eyni zam ar ia öz-özlüyünda sahəvi, sonrakına görə 
çoxsahəli, əvvəlkir>~ görə isə mövzu biblioqrafiyasıdır.

Bununla bər::bər sahəvilik cəhəti b ib lioqıafiyanm  
m ə /m u n u n d a  və təşkilində, xüsusilə elmin, islehsahn və 
idarəetmənin biblioqrafik tə ’minatı sahəsində, o rta  və ali 
ixtisas təhsili mü-ssisələrində biblioqrafık fənbrin  tədri- 
sində, biblioqrafik ;şin sahəvi m etodikasm ın işlənməsində 
mühüm rol ovna . Cəmiyyətə m əzm unea fərqli xidmət 
göstərən çoxsahəli və sahəvi müəssisələr sistemi mövcuddur. 
Məsələn, Azərbaycan Respublikası Hlmlər A kadem iyasım n 
Mərkəzi Elmi K itabxanası, Respublika Elmi-Texniki Ki- 
tabxanası, Respublika Elmi Tibb Kitabxanası, ali məktəb- 
lərin k itabxana sistemi və başqaları belələrindəndir. 
M .F .A xundov  adm a Respublika Dövlət K itabxanasım n 
fəaliyyətində də biblioqrafik xidmətin sahəvi prinsip- 
lərindən istifadə olunur.

KompJeks biblioqrafiya (bə’zən onu problem-mövzu 
biblioqrafiyası adlandırırlar) mövzu biblioqrafiyasının o 
problemlərlə bağh növüdür ki. onların həlli üçün elmin, 
xalq təsərrüfatınm və mədəniyyətin ən müxtəlii sahələrin- 
dən kompleks inlbrmasiya lələb olunur. Məsələn, kosmik 
fəzanm, ə lra f  mühitin tədqiqi, xəıçəng xəstəliyinə qarşı mü- 
barizə və başqalaıı ilə əlaqədar problemlər belələrindəndir. 
Müasir elm və lət; bədə kompleks problem in qabaqcıl rolu 
getdikcə artır və bu da  kompleks biblioqrafik inlormasiya 
mənbələrinə ehtiyac əmələ gətirir. Ümumiyyətlo, kompleks-

104

lilik biblioqrafik fəaliyyətin gələcək inkişafm da başlıca 
istiqamət olacaqdır.

Şəxsi biblioıp-af'iya, diyarşünaslıq və ölkəşünaslıq 
biblioqrafiyası b u  sistemdə xüsusi yer tu tur. O nlar 
özlərində həm sahəvi və həm də universal biblioqrafiyaya 
məxsus cəhətləri biıiəşdirmələri ilə fərqlənirlər.

Şəxsi biblioqraflyanın özünəməxsus obyekti müəyyən 
şəxsin əsəıiərindən və onun  haq q ın d a  ədəbiyyatdan ıba- 
rətdir Birinci halda universal bib lioqrafiyada olduğu kimi 
biblioqrafiyalaşdırma obyektlərinin form a əlaməti, yə’ni 
mə’lum şəxsə məxsusluğu əsas götürülür və məzmun həddi 
həmin müəllifin yazdığı əsərlərdən asılı olur. Məsələn, 
M.Ə.Rəsulzadəyə həsr o lunm uş şəxsi biblioqrafik  vəsaitdə 
onun bütün əsərlori əhatə edilirsə, o n d a  bu, universal bib- 
lioqraJ'ik informasiya mənbəyi olacaqdır. M .Ə.Rəsulzadə 
haqqm da ədəbiyyatla aparılan  biblioqrafik işdə isə forma 
əlaməti əvəzinə m əzm un əsas yer tu tu r .  Bununla bərabər, 
həm də müəllifin əsərləri və onun h a q q ın d a  ədəbiyyat bü- 
tövlükdə deyil, yalnız müəyyən sahə çərçivəsində (məsələn, 
M.Ə.Rəsulzadənin ədəbi görüşləri i b  ə laqədar ədəbiyyat) 
biblioqrafiyalaşdırılır. Belə lıalda sahəvi şəxsi biblioqrafik 
mənbə əldə edilir.

Diyarşünaslıqı və öikəşünaslıq biblioqrafiyası anlayışla- 
rınm müəyyənbşdirilməsində m əzmun-ərazi (yə'ni məz- 
mun-forma) əlaməti əsas götürülür. Birinci halda söhbət 
ölkə daxilində miiəyyən yeıiə (rayonla, şəhərlə, vilayətb, 
coğrafi bölgə ilə və i.a.), ikinci ha lda  müəyyən ölkə ilə, 
dövlətlə əlaqədar ınəzm una malik ədəbiyyatla biblioqrafik 
iş n ə /ə ıd ə  tutulur. Bu cür ədəbiyyat ən müxtəlif məzmuna 
malik (məsələn, m ə’lum diyarın və ya ölkənin tarixi, xalq 
təsərrüfatı, eJmi, mədəniyyəti) ola b ib r  və bu nöqteyi-nə- 
zərdən diyarşünaslıq və ölkəşünaslıq biblio-qrafiyasını uni- 
versal hcsab etmək olar. Lakin diyarşünashq və ölkəşlinas- 
lıq özləri əsiində kom pleks xarakterli xüsusi bilik sahələri- 
dir. Deməli, bun la ıia  ə laqədar olar. biblioqrafiya da
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sahnvidir. Bundan başqa, diyar və ya ölkonin mazmun 
e ' t ib a r ib  yalnı/ bir sahəsi, deyək ki, on lan n  larixi haq- 
qında ədəbiyyalın biblioqrai'ik göstəricisi yaradılırsa, onda 
həmin diyarşiinashq və ölkə.şünashq biblioqral'ik vəsaiti sırf 
sahəvi xarakter ahr.

Bütün bunlar bir daha  göstərir ki, bibfioqrafiyalaşdır- 
ma obyektlərinin m ə /m u n  əlamətləri çox müxtəlif m e’yar- 
larla ölçiilür və bunları vaxtında l'ərqləndirməyi bacarm aq 
hı/ımdır.

§ 4. BibHoqrafıyaııın biblioqrafiyası

BiblioqraJ'iyanm bir xiisusi növü də var ki, ona 
«biblioqrafiyanın b ib lioqrai’iyası» adı verilir.

A rtıq mə’lum ■ =lduğu kimi, biblioqrafiya «sənəd-tələ- 
batçı» sistemində əiaqələndirici həlqə (vasitəçi) ro lunu oy- 
nayır. Lakin biblioqrafik informasiya mənbələri (biblio- 
qıafik vəsaitlər) xcvli artdığına görə onların da axtarışı 
çətinləşir və deməli tələbat-çıların sənədləşdirilmiş biblio- 
qralik iniormasiya ; ’ənbələri ii/rə istiqamətləndirilmələrinə 
ehtiyac yaranır.

«Sənəd-tə!əbatçı» sistemi mühitində biblioqrafik məh- 
sulun müxtəlii'liyi və həcmcə aıtması ilə ə laqədar olaraq 
«Biblioqrafik ini'ormasiya-tələbatçı» («Bİ-T») deyilən yeni 
xüsusi bir sistem yaranır  və bu sistemdə sənəd-tələbatçı sis- 
teminə məxsus olan /iddiyyətlər kiçik miqyasda, müəyyən 
incəliklə təkrar olunur. İndi artıq «Bİ-T» sistemində ax- 
tarış, kom m unikasiya və qiyməlləndirmə l'unksiyalarmı hə- 
yata keçirən xiisusi vasitəçiyə ehtiyac əmələ gəlir və bu sis- 
temdə tələbatçılar əvvəlkilərdən ibarəi ohıraq qalır, ilkin 
sənədləri (biblioqrai'iyalaşdırmanın bilavasitə obyektini) isə 
ikinci, yə’ni biblioqıafik səııədlər əvə/ edir. Deməli, biblio- 
q ra liyam n biblioqrafiyası «vasitəçinin vasitəçisi» m ə’nasını 
verir. Biblioqrafik vəsaitlər haqqında biblioqrafik informa-
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siyanın həcmcə mürəkkəbləşməsi onuıı gələcəkdə hətta  
üçüncü və dördüncü pillələrinin m eydana gəlməsinə səbəb 
ola bilər. Bunun dünya m iqyasm da yaranm ası ehtimalı da- 
ha çoxdur.

Biblioqrafiyanın biblioqrafiyası tə ləbatç ılan  (hər şey- 
dən əvvəl biblioqraflaıı, k itabxanaçıları, ETİ o rqanlarım n 
işçibrini) biblioqrafik inl'ormasiya ınənbələri üzrə istiqa- 
mətbndirən vasitəb ıiə  tə ’min edir, b ’blioqıaiiyalaşdırm a, 
biblioqrafik xidmət və ö/ünəxidmət proseslərində biblio- 
qrafik axtarışı mütəşəkkilləşdirir. O, biblioqrafiya tarixi- 
nin, biblioqrafik fəaliyyət m etodikasının elmi cəhətdən iş- 
lənilməsində mühüm rol oynayır. B ib lioqraiiyanm  biblio- 
qrai'iyası sahəsində daha miihüm əsəıiər çox vaxt biblio- 
qrafiyaşünaslıq tədqiqatları xarakterinə malik olur.

Biblioqrafiyanın biblioqrafiyası «Bİ-T» sistemində 
təkcə biblioqrafiyanm «S-T» sisteminds icra cfdiyi və/i- 
fələri yerinə yetirmir, həm də b ib lioqralik  təaliyyət sahəsi- 
nin bütün daxili quru luşunu ö /ündə tək ra r  edir. Bir tərəl- 
dən biblioqrafiya ü/ərində t;un funksiyali «iistqurum» olan 
bu sistem digər tərəfdən biblioqrafiyarun y u x an d a  nəzər- 
dən keçirilmiş biitün növbrinə  məxsus tərkib hissəsinə ma- 
likdir. Başqa sö/lə, b ib lioqraiiyanm  biblioqrafiyası ümumi 
və xüsusi, cari və retrospektiv, universal və sahəvi, k itab- 
xana və kitab ticarəti və s. xarakteıii ( i a  b ib r .



III BÖLM Ə

BİBLİOQRAFİYAŞÜNASLIQ VƏ O N U N  Q U R U LU ŞU

§ 1. Biblioqrafıyaşüıııasiıq biblioqrafıya 
haqqıııda elmdir

Vaxtı ilə əməli (əaliyyot sahəsi kiıni m cydana gələn 
biblioqrafiya inkişalınm  ilk dövıündən tədqiqatçılıq xüsu- 
siyyətlərinə də (xüsusən elmi-köməkçi biblioqrafiyada) m a- 
lik olur və ona göro də elmi-təcrübi fəaliyyot sahosi kimi 
səciyyələndirilir. Əvvəllər biblioqrafiyanın bir elm (elmi 
fənn) kimi ümumi şərhində qeyri-müoyyənlik də m ə h /  bu 
vəziyyotdon irəli gəlirdi.

Biblioqrafik təerübonin inkişalı gedişində m eydana 
gələn müxtəlif nəzər ı, tocrübi vo metodiki mosoblər isə uzun 
müddol əmoli b ib lioqrafik  işin aparıcıları subyek tb r i  to- 
rəfindon həll edilirdi və biblioqi'afiya h aq q m d a  xüsusi elmı 
fonno o qodər do ehtiyac qalmırdı. Hiblioqrafik təcrübənin 
getdikcə genişbnmosi və m ürəkkobbşm əsi ilo əlaqədar ola- 
raq o rada  qarşılıqlı olaqoyo malik bir sıra p ro b lem b r  əmələ 
golir vo xüsusiloşir ki, onları da  omoli bifclioqrafik fəaliyyə- 
tin aparıcıları həll edo bilmozdi. Ona görə do təcrübənin ii'o- 
li sürdüyü problemlori işlomok iq t idannda  olan biblioqrafik  
elmi fənnə tələbat yaranır  vo o, biblieqrafiya sahosində 
genişlənən və getdikcə zənginləşon təcriibənin tə ləbbrinə 
cavab olaraq və yalnız onlara  əsaslanm aqla əməlo gəlir. 
Beləliklə, təcrübə və onun  osasında baş vcrən elm bir-biri iiə 
sıx qarşılıqlı əlaqəyə malik oluı vo inkişaf edir.

Z am an  kcçdikco biblioqralik  elm təcrübədən tama- 
milo ayrılır, xüsusibşir, müstoqillik vo nisbəton sorbəstlik 
əldə edir, özünün daxili qanunauyğunluğu , məntiqi, elmi 
anlayışları və kateqoriyaları ohın, öz obyektin in  ümumi 
inkişaf qanunauyğunluq ların ın  nozori şərhino yönəldibn 
sociyyovi b ir  bilik sahosino çevrilir.

Biblioqrafik təerübənin mıiasir miqyası, geldikcə böyük 
əhəmiyyot kəsb etmosi vo mürəkkobliyi onu «Biblioqrafiya- 
şünaslıq» adlanan bıı xüsusi elmi fonnin fayiqli obyekti edir. 
Biblioqraliyaşünaslığa verilən to’rifdə do bu cəhət nə/ərə

108

almmışdır: Biblioqmftyaşiinaslıq -  biblioqı afik informasiyanın 
xiisusiyyziini, qnmlwjunu, onttn yımuhln ısı tabbatçılara çat~ 
ılırılması proseshrinin qanunauyğunlw ?<mm öyrm m  elmi 
fonndir.

Biblioqrafiiyaşüuashğın quruluşu. bıbUoqraJiyaşünaslığxn 
daxili qumluşu iki əsas istiqamotə görə lərqbndirilir. Birincisi, 
biblioqrafik fəaliyyotin öyronilməsi cəhətlori, ikincisi, öyrənmə 
obyektləri ilə bağhdır.

Birinci istiqamətə uyğun olaraq b Hlioqrafiyaşünaslıqda 
dörd elmi bölmo formalaşır: biblioqrafiyanm nəzəriyyəsi, 
biblioqrafiyanm tarixi, biblioqrafik fəaliyyotin təşkili və idaro 
olunması, biblioqrafik işin metodikası. Bu fənnlor ünıumi bib- 
lioqralryaşünaslığın təıkibinə daxildir. Burada biblioqrafiya- 
nın nəzəriyyəsi, tarixi öz rnəzmunlarına vo ohəmiyyətlərinə gö- 
rə dah a  çox fərqlənirlər. Qalan iki fənn isə biblioqrafik fəaliy- 
yətin ümumi tətbiqi və təşkilati-metodık mosəblərini işləməklə 
məşğul olur.

Biblioqrafiyaşünaslığın diferensasiyalaşdırılmasının ikin- 
ci («obyekt») istiqamoti biblioqrafik fəaliyyətın no/əri, tarixi, 
fəşkilati vo metodiki nöqteyi-nəzərdən öyrənmə obyekti kimi 
götürälən ayrı-ayrı saholərinə əsaslanır.

Biblioqrafiyaşiinaslığın dif'erensasiy, .laşdirılınasmın hər 
> iki istiqaməti sıx qarşılıqh əlaqəyə malikdjr. Aşağıda verilən 

’S cədvəl bunu əyani şəkildə nozərə çatdırır:
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" —QyıotmiJ a spckdori 

Öyı^ıııu.ı ohyektbd" ~ —

Nozəriyy^ Tarix j Toşkilad

I

Mctodikası

Biılövliikıin hibliourai ıya r* y;y ü V Q ... _
Umıuııi biblioqnı liya r T 3 4
a) dövlot bibliograrıyası 5 (» 7 X

1 Xitsusi biblioqraiiya 9 10 11 i 2
a ) eİLiıi-köməkçi 13 >4 15 i !
bi (övsiyr> 17 ■ ıs 19 20
l Jnivcrsal biblit ıqra liya 2.( 1 1 23 24 j
Sahovi hiblioqraiiya 25 'i'. 27

11 a) icimıaı-sivvtsi 29  ̂ , 31 31
b)dmi-lnhii vo rcxııiki .13 14 :’5 36
v) hoclii .xinhiyyat və iocv’səiioi 37 3 8 39 40

III Hihlıoq raliyala.^dınna 41 -O 43 44
Biblioqraiik xicinı;'t 45 4(> 47 48

Şəkil 12. Biblioqrafıyaşünaslığıı. quruluşu
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Cndvnlin şaqnli xottindo hihlioqrafiyaşünaslığın öy- 
rnnmn aspckti ü/.rn nsas höliimlnri, üfüqi xntdn münyynn 
öyrnnmn ohycktlnri nks o lunm uşdur.

( )yrnnmn ohx ckti kimi hiitövlükdn hihlioqrafiya iln 
yanaşı onun  ictimai istiqamnt ınn. biblioqraf iyalaşdırma oh- 
vcktlnrinin m n/m ununa gönn sahnlnri. hihlioqral'ik fnaliyynt 
prt'scslnri nn/nrn a:mmışdır. Lakin, hih.ioqral'iya.şünashğın 
iiyrnnmn ohyck lb rin i hununla mnhdudlaşdırmaq olmaz. 
Bihlit 'qralik Inaliyynt daha konkrct sahnlnrn malikdir və 
onların  hnr hiıi ayrılıqda biblıoqrafiyaşünaslığın öyrnnmn 
obyckti ol a hilnr. Mnsnlnn, rcirospcktiv hihlioqrafiya, ölkn- 
şiinaslıq hihlioqral':yası vn s. Oyrnnmn aspcktləri i b  öyrnni- 
lnıı ohyckt arasında sıx qarştlıqlı nlaqə \’ar vn hiri dignrinin 
Inrqlnndirilmnsinn tn’sir göstnrir. Cndvni.dn rn qnm brb  işara 
olunmu.ş uyğunluq sahnlnri hir çox xüsusi hiblioqrafi- 
ya.şiinaslığı nmnln gntirən sahnlnr kimi diqqəti cnlh edir. 
Mnsnlnn. 6 - dövbt biblioqrafiyasmm tarixi, 9 - xüsusi bih- 
l ioqrafiyanm  nnznriyyəsi, 20 lövsiyrı biblioqrafiyasmm 
m ctodikası və s.

Övrənmn obyck tb rin in  bölgüsii müxtnlif əlamntlərə 
görn hnyata kcçirilir vn aspcktlnrn gc'ırn bölgüdən fnrqli 
o laraq  o qndnr dn miifnssnl dcyil, hnm də hir əlamətə görə 
ayrılan o b y e k tb r  digər nlamətə görn ayrılan obyektlərln 
nhəmiyyətli dərəcrdə kəsişirlər. Məsəlnn, 16/32 kəsişməsi 
ictimai-siyasi möv/.uda clmi-köməkçi bihlioqrafiyalaşdır- 
m anın , 20/36/44 kəsişməsi isn clmi-tnbii və texniki ədəbiy- 
yatın  tövsiyə biblioqrafiyalaşdınlm asm ın metodikası de- 
mnkdir və s. Əlhətlə, bütiin bu uyğunluqların ö/ünəməxsus 
mnntiqi əsası var. l iununla  bnrabər, xüsusi biblioqratik fən- 
ləıin və ayrı-ayrı p rob lcm brin  Inrqlnndirilmnsi miqyasını 
nslindn m əhdudlaşd ırm aq olma/,.

Beləliklə, hiblioqraliyaşünashq dcdikdə bir tərəldən 
ümumi və xiisusi bıblioqrafik fənlərin miirəkkəb kompleksi, 
diiiər tnrnfdnn bütövlükdə bihlioqrafiyanı vahid obyckt 
kimi öyıənən elmi nsaslar nə/nrdə tutulıır.

§ 2. Biblioqrafiyaşünaslığın tərkib hissələri

Biblioqrafiyaşünaslıq döıd  tnrkih hissəsinə malikdir: 
a) biblioqrafiyamn nəzəriyyəsi; h) biblıoqrafiyanm  tarixi; 
v) biblioqrafiyanın təşkili və idarn olunması; q) biblioqra- 
fiyanm metodikası. Bunlarm hnr birinin elmi fənn kimi 
özünəməxsus öyrənınə predmeti və vozifəbri var.

a) Biblioqrafiyanın nəzəriyyəsi. Bihlioqrafiyaşünaslığm 
müstəqil bölməsi olan bihlioqraf'iyanm nəzəriyyəsi aşağı- 
dakı başlıca vəz.ifnbri hnll etmək məqsədi güdür:

- biblioqral'ik l'əaliyyntın çox höyük materiallarm m  
düzgün şərhi (inteıpretasiyas]), elmi təhlili və üm um ibşdi- 
rilməsi üçün lazım olan metodoloji, mnrıtiqi-dərketmə ehti- 
yatlarmı inkişal'etciirmək və təkmilləşdirmək;

- bütövlükdə bihlioqrafiyaya vo onun  ayrı-ayrı bölmə- 
lərinə mnxsus olan iimumi və xüsusi obyektiv qanunauy- 
ğunluqları açmaq;

- biblioqrafiyrinm ictimai hadisə kimi mahiyyətini ay- 
dınlaşdırmaq (müəyyənləşdirmək), bihlioqrafik fəaliyyətin 
ictimai lünksiyalarını, hüdud  dairəsini, obyektlərini, pro- 
sesbrini vn metodlarm ı elmi cnhntdən nsaslandırmaq;

- biblioqrafiyamn başqa bilik vn təcrübi f'əaliyyət 
sahəlnrilə nlaqnsini münyynnləşdirmək;

- təsnifat və terminologiya məsələlərini işləmək, mii- 
hüm biblioqrafik anlayış və kateqoriyalarm  elmi tə ’rifini 
formalaşdırmaq vo son nəticədn öz obyekti haqqında 
yetkin  nnznri b il ikb r  sistemini yaratm aq.

Biblioqrafiyamn nəznriyyəsi öz inkişafı gedişində 
biblioqrafik tocrübonin milli və bəşəri dəynrlnrə osaslanan 
yeni istiqamətbrini və biblioqrafik informasiyanın səmərə- 
liliyini tə’min edən yolları müəyyonləşdirməlidir.

b) Biblioqrafiyanın tarixi. Biblioqrafiyanın tarixi aşa- 
ğ ıda  qeyd olunan rnəsəlolori öyıənən ehjıi fənndir:



- nihlioL|r;ıl'iyanın biUövlükdn vn o n u n  ayrı-ayrı böl- 
mnlnrinin nn untiiirı /a m a n la rd a n  bu günn qndnr kcçdiyi 
inki.şaf larixini;

- bu vn ya dignr b ib lioqralik  hadisnnin m eydana gəl- 
mn mnnbnlnrini vn snbnblnrinı, onların  konkre t tarixi sosıal- 
iqtisadi vn/iyyntln bağulığını;

- cnmiyyntin miixtnlif tnbnqnlnrindn ö /  mnnafcbrj 
iiçiin, hnınçinin milii, mnhnlli vn ba.şqa mnqsndlnrb bib- 
l ioqra liyadan  istiladn edilmnsini;

- miixtnlil inki.şaf mnrhnblnrindn biblioqrafiyanın 
k itabxana, k itab  ticarnti vn nnşriyyat işlnriln tarixi nlaqnsini;

- biblioqıafık  ,,in m etod larım n  form alaşm ası vn tək- 
millnşmnsi prosesinı, b ib lioqrafik  vnsaitlnrin tiplnri vn for- 
m aların ın  tnkamiilünü, keçmişin qiymntli tncrübnsinin mey- 
dana  çıxanlmasını. m ühafi/nsin i vn istifadnsini tn’min edən 
başqa mnsnləbri

B iblioqrafiyar n tarixi biblioqrai'iyaşünaslığın daha 
çox işlənmiş sahəsidır. A /n rbaycanda  b ib lioqrafik  fnaliyyə- 
tin inkişaiı tarixi 50-ci i lb r in  axırlarından  e’tibarnn nsaslı 
tndqiqat obyekti o lm uşdur.

Ümumiyyətln, A /n rbaycanda  biblioqrafiyaşünaslığm 
inkişafmı ikı mnrhnlnyn görn fn rqbndirm nk olar. Birinci 
mnrhnln 1960-cı iln qndnr olan dövrü nhatn edir. Bu mər- 
hnlndn bib lioqraf o ’~nayan mütnxnssislnr tərnfindnn ümumi 
biblioqrafiyaya, ayrı-ayrı biblioqrafik vnsaitbrn (10, 16) 
münasibnt bildirilir, b ib lioqrafik  fnaliyyntin faydalı sahə 
olduğu qeyd edilir. 1960-cı ildnn sonrakı dövrü nhatn edən 
ikinci m ərhəbdə  ısə b ib lioqrafiyanm  tarixi, yeıii biblio- 
qrafik ehtiyatlar vn başqa p ro b le m b rb  bağlı nsaslı tədqi- 
qatlar aparılır. Bu dövrdə müdafin o lunm uş nami/ndlik 
dissertasiyaları (7,11,12) bunu  tnsdiq edir.

v) Biblioqrafiyamn təşkili. Biblioqrafiyaşünashqda 
biblioqrafiyanın təş’i l i  müstnqil bir cimi sahn kimi yeni for- 
m alaşm aqdadır. Biblioqrafik fnaliyyntin tnşkilati məsələlə- 
rınn bilavasitn hnsr o lunm uş mühüm əsnıiər yox dərə-

cəsindədir. Bu cnhntlər indiyn qndnr n,sas e’tibarilə nəznri, 
tarixi, metodiki m nsnbbrln əlaqndar şnkildn nnznrə almırdı. 
Lakin müasir şəraitdə biblioqrafiyanın  tnşkili vn idarn 
olunması biblioqıafiyaşünaslığın m ühüm  bir sahəsinn çev- 
rilməkdədir və bu da biblioqrafik fnaliyynt m iqyasınm  bö- 
yüməsi və ümumnn m ürnkknbbşm əsib  izah o lunur. Biblio- 
qrafiyaşünaslığm hnmin sahnsinin başlıca vnzifələri bun- 
lardan ibarətdir:

- biblioqrafik fnaliyynt sahnsinin dövlət vn başqa 
formalarda idarn olunması yollarmın vn vasitnlərinin elmi 
əsaslarla işbnməsi;

- bütün snviyynbrdə (o cümlndnn ümumi və xüsusi, 
universal vn sahnvi) snmnrnli biblioqrafik xidmnt sisteminin 
işlənmnsi və nsasU'.ndınlması;

- biblioqrafik fnaliyyətin mnrknzbşdirilmnsi, diferen- 
sasiyası və inteqrasiyası kim i tnşkilati prinsiplərin işbnmnsi;

- azad rnqabntn davamlı informasiya bazarı yaratm aq 
məqsədilə hər hansı regionda biblioqrafik ehtiyatdan 
səmərnli istifadn yollarını miiəyynn etmnk;

- biblioqrafiya sahnsindn nmnyin optimal tnşkili 
yo lunun münyynnbşdirilmnsi vn tntbiqi.

q) Biblioqnıfiyanın metodikası. Praktiki biblioqraiik 
fnaliyynt özünnmnxsus metodiki nsaslara malikdir. Yn’ni 
biblioqrafik fnaliyyətlə bağlı proseslər xüsusi m etodika iln 
tnnzimlənir. O na  görn dn biblioqrafiyanın metodikası bibli- 
oqrafiyaşünaslığm tnrkibindn nn «qndim» və d ah a  ntraflı iş- 
lnnmiş elmi fbnn hesab olunur. O nun  yerinn yetirdiyi 
m ühüm  vn/.ifnbri beln ümumilnşdirmək olar:

1. Əmnli biblioqrafik  fnaliyyntin üsullarım, qayda- 
larım, vasitnlnrini, keyfiyynt və səmərəlilik m e’yaıiarını vn 
göstnricilnrini, hnmin Ibaliyyntin iqtisadi istiqamntdnn 
tnhlili metodlarını işlnmnk:

2. Biblioqr ıfiyalaşdırmada vn biblioqrafik xidmntdn 
sabit normaların. nn yeni metodların vn texniki vasitnlnıin,



nkin oluııaıı hihliı-qıaük eh liyatlann  mühal’i/əsi texnolo- 
giyasının təthiqinə lə ’sir göstərınək;

3. Bihlioqralik ınformasiyanın səməıəli axtarı-şını, 
işlənməsini. m iihali/ sini, çatdırılmasını, mənimsənilməsini 
və istifadə olunmasını, hihlioqral'ik işin hütün istiqamət- 
lərində səmərəliliyin və kcyfiyyətin yüksəldilməsini tə ’min 
ctmək.

M ə iu ın d u r  k ’ hihlioqıafik fəaliyyət öz-özlüyündə 
müxtəlil'sahələrə m;>: kdir. Bununla əlaqədar olaraq hiblio- 
qral'iyanın nıetodikası da iki əsas sahəyə ayrılır: a) ümumi 
m e tod ika  və h) /.üsusi metodika. Ümumi metodika hiitöv- 
lükdə hihlioqıafiv; ı  aid olan səviyyədə metodiki prob- 
lemləıiə məşğul oiıp hihlioqrafik ləaliyyətin müxtəlil' pro- 
seslərində istiladə ! aan m etodikadakı ümumiliyi və oxşar 
cəhətləri müayyənləşua'ih tədqiq edir.

Xüsusi m etod ika  isə müxtəlifiiklərə əsaslanır, bıblio- 
q rafiyanm  ayrı-avrı növləri (ümumi, elmi-köməkçi, tövsiyə 
və s .), bihlioqrafik işin prosesləri (biblioqrafik axtarışm 
m etodikası, annotasiya yazmağın metodikası və s.) və həm 
də biblioqrafik  vəsaitin miixtəlif l 'ormalannm, tiplərinin, 
janıiarın ın  və növlər ıin tərtibi iiçün səciyyəvi olan metodi- 
ki üsulları və qavda ian  işləyir. Xiisusi metodikanın özünə- 
məxsus altbölməsj sahəvi melodika ad lan ır  və bu da sahəvi 
b iblioqrafiyalaşdırm a və biblioqrafik xidmətlə bağlı cəhət- 
ləıi nə /ərə  alır və bunlarla  əlaqədar xüsusi məsələləri işləyir.

M üasir şr>raşld.> xüsusi aktuallığa malik və ən mü- 
rəkkəb metodiki prohlemləri belə ümumiləşdirmək olar:

a) çoxproblemli. miixtəlif' miqyaslı və yaxın möv/uda 
səmərəli biblioqrafik iıılbrmasiya mənbələrinin işlənməsi;

b) /əngin sən d̂ kütləsində çoxcəhətli rcfrospektiv 
b ib lioqraiik  axtarışı tə’min etmək; biblioqrafik prosesləıin 
avtom atlaşd ın lm asın ın  və mexanikləşdiıilməsinin ən yeni 
vasitələrinin və tex ;)logiyasının fətbiq olunması əsasında 
biblioqrafik  inl u'rn siyanın seçilıniş yayılması sisteminin 
ink işa lm a və təkınıf:  jdirilməsinə nail olmaq;

1 14

v) müxtəlif'məqsədli və oxucu istiqamətfi biblioqrafik 
vəsaitlər üçün ədəbiyyatın keyfiyyətinə görə seçifməsində 
yaraıiı olan və elmi əsaslara malik m e’yaıla r ın  işbnməsi. 

ı Bu zaman mifli və bəşəri m ə’nəvi soıvəliərin əhatəliyinə 
diqqəti artırmaq;

q) biblioqratık in lbrm asiyanın  : 111 i oxucu şüuruna 
fəal tə’sir edən vasitələrinin /əngiı əşd.irilməsi yollarını 
müəyyənləşdirmək;

d) sosial infbrmasiya daşıyıcıları olan yeni sənəd növ- 
ləri ilə aparılan biblioqrat'ik işin m etodik i xüsusiyyətiərini 
mənimsəmək.

Bir çox metodiki p ro b lem b rin  müvəf’fəqiyyətli həlli 
biblioqrafik proseslərin mexanikləşdiruməsı və avtom atlaş- 
dırılması, yeni mütərəqqi iş fo rm a lan m n  və üsullarmın 
müəyyənləşdirilməsi, mənimsənilməsi və tə tbiqi ilə bağlıdır. 
Bu, başqa elmbrlə və infonnasiya  fəaliyyəti sahələrib  
(xüsusilə, eksperimental pedaqogik;> və psixologiya, k itab- 
xanaşünaslıq və inform atika ilə) əlaqələri möhkəm lətm əyi 
və onların əldə e td ik b ıi  clmi və təcrübi nai-liyyətbri dah a  
fəallıqla mənimsəməyi tələh edir.

§ 3. Biblioqrafiya və biblioqrafn aşütraslıq 
yaxın bilik və təcrübi fəaliyyət sahəfəri sistemində

Müasir şəraitdə biblioqrafiya və biblioqraliyaşünash- 
ğın bir sııa hilik və təcrübi fəaliyyət sahəbrilə , xüsusilə, ki- 
ta b x an a  işi və k itabxanaşünaslıqla, elmi-intormasiya ləaliy- 
yəti və informatika ilə, kitabçılıq işi və kitabşünaslıqla qar- 
şılıqlı əhıqəsi məsəbsi biblioqrafiyaşünashqda mühiim əhə- 
miyyət kəsb edir. Belə bilik və fəaliyyəi sa lıəbrin in  qarşılıq- 
lı münasibətləriııin əsas mahiyvətini s/ııni dərəcədə ınüəy- 
yən ctmək üçün onların  bir-hirilə m- ..ayisəli təhülini vcr- 
mək la/ımdır. Müqayisə o lunan  obyet İ ə r  iki sıracia verilir: 

Birinci sıra: b ib lioqrafik  iş, k itabxana işi, clmi-tcxniki 
informasiya Ibaliyyəti, kitabçılıq işi.



İkinci sıra: bihlioqrafiya.şünaslıq, kitabxanaşünaslıq, 
in lbnnatika , kitabşiinaslıq.

Dcmoli, oməli fəaliyyətlo clmi foaliyyət saholəri ayrı- 
lıqda götürülür və təqdim  olunan  sıralar bir-birilə müqayisə 
o luna biləcək obyektləri birləşdirir. Bu. o dcm əkdir ki, 
birinci sıranın ünsürıinü ikinci sıranın üıısürü ilə müqayisə 
ctmək olmaz. Məsələn, biblioqrafik işın inform atika ilə və 
ya k itabxana işinın kitabşünaslıqla ınüqayisəsi (qarşı- 
qarşıya qoyulması) ıstənilən nəticəni vcrməyəcək.

Lakin bununla bclə sıraların əlaqədar obyektlərini 
bir-hirindən təcrid etmək də olmaz. O na görə ki, yaxın clm- 
lər a ıasındakı münasibətlər birinci növb.ıdə onların  öyrən- 
mə obycktləri, yə’ni əlaqədar əməli fəaliyyət sahələri ara- 
smdakı qarşılıqlı münasibətlərlə müəyyərı olunur. Bunu nə- 
zərə alaraq elmi fənlər arasında aparılan müqayisələr bütün 
hallarda əlaqədar təcrübi ləaliyyət sahələrinin (məsələn, 
k itabxana işi ilə biblioqrafik fəaliyyətin) müqayisəsilə 
başlayır və ona əsaslanır.

a) Biblioqraflya və kitabxaııa işi. Biblioqrafiyaşünaslıq 
və kitabxanaşünaslıq. K itabxana sənədlorin mühafizəsi və 
istifadəsi sistcmində m eydana gələn ən qədim və bu günə 
qədər öz sosial ro luna görə dah a  çox fəıqlənən institutdur. 
Biblioqıafik ləaliyyət də dcmək olar ki, k itabxana  işi ilə bir 
vaxtda (əsasən onun daxiliııdə) baş vcrmiş və inkişaf 
ctmişdir. Sonralar k itabxana biblioqrafik proscsin mühüm 
mərkəzi olur və bu m ə 'nada kitabxana və biblioqrafiya 
işinin sıx qarşılıqlı əlaqəsi şübhəsizdir və hcç bir mübahisə 
doğurm ur. Müasir dövrdə də kitabxana və biblioqrafiya 
işində, kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünashqda inteq- 
rasiya proscsi davam  ctməkdədir. «K itabxana-biblioqrafiya 
xidməti», «K itabxana-biblioqrafiya chtiyatları», «Kitabxa- 
na-biblioqrafiya bilikləıinin təbliği». ;<Kitabxana-biblio- 
qrafiya proseslərinin avtom atlaşdınlm ası» və s. kimi termin 
birləşmələıindən d ıh a  geniş istifadə edilməsi də bundan 
irəli gəlir.

Lakin biblioqrafiya və k itabxana işi, biblioqrafiya- 
şünaslıq və kitabxanaşünaslıq münasibətlərinin ayrı-ayrı 
xüsusi cəhətləri arasında hamı tə rəfirdən  qəbul olunmuş 
qəti sərhəd qoyulduğunu söyləmək oln ız. B iblioqraliyanm 
bə'zi cəhətləri və k itabxana prosc ində orılarm yeri 
haqqm da fikir ayrılığı indi də mövcuddur.

Məsələn, kitabxanaçxlıq fəaliyyətində biblioqrafiyanın 
yeri və ya biblioqrafik fəaliyyətin ha hissəsi k itabxana 
işinin tərkibinə daxildir? K itabxanaşünashq və biblioqra- 
fiyaşünaslıq öz aralarında hansı mün>isibətlərə malikdirlər? 
Bu suallara hələlik lazımi cavab əldə olunmayıb. Bə’ziləri 
kitabxana-şünashğı və biblioqrafiyaşünaslığs bir-birilə kəsi- 
şən və qarşılıqh tə’sirə malik olan bilik sahəinri hesab edir- 
lər. Lakin hansı nöqtədə kəsiş-mələrinə dair  birm ə’nalı 
cavab  yoxdur.

K itabxanda  hansı prt>seslərin öz rnahiyyəti e’tibarilə 
b ib lioqrafik  proses olması məsələsi də dəqıqləşdirilməyib. 
M əsələn, k itabxanaşünaslar kataloqlaşdırmanı da kitabxa- 
na  işi pıoscsi hcsab cdirlər. Halbuki, o, biblioqrafiya- 
la şd ırm a  proscsinə məxsusdur və k ilabxana k a ta loq lan  öz- 
özlüyündə biblioqıaf'ik vəsaitin bir formasıdır.

Biblioqralik fəaliyyətin təşkilati baxım dan forma- 
la şan  bölmələrindən bəhs olunarkən qeyd ediltnişdir ki, 
k i tab x an a  biblioqrafiyasında da bib! qraiiyalaşdırm adan 
və biblioqrafik xidmətdən ibarət ol; iki prose.s var və 
o n la r  da mahiyyət e’tibarilə hiblioqr ‘ik olmaqla yanaşı, 
eyni zam anda bilavasitə k itabxana  proscsləridir.

Əgər nəzərə alıııarsa ki, kitabxanaşunaslıq kita.ibxana 
işi, biblioqrafiyaşünaslıq biblioqrafik fəaliyyət ha t]qm da 
elmdir. onda obycktlərin (k itabxana -inin və b ib lioqrafik  
f'əaliyyətin) yuxarıda qcyd olunan  rcal 'jarşıhqlı m iinasibəh 
əlaqədar elmi fənlərin ıniinasibətlərini də tə 'yin ed:r. Bu- 
radan  belə hir nəticəyə gəlmək ohır ki, kitabxanaşünaslıq  və 
biblioqrafiyaşünashq sadəcə olaraq q nşıq və ya bir-birinə 
yaxın elırıi l'ənləı* olmayıb həm do b ə ’zı hallarda bir-birilə



uzlaşan clmi l'ənbrdir. Kitahxanaşünas-Iığın və hihlioqral'i- 
yaşünaslığın uzlaşraası sayosindo əmnkı gələn elmi biliyi 
hihlioqrafik kitahxdnaşünaslıq vo k itahxana  hihlioqrafiya- 
şünaslığı ad landırm aq olar. Həmin clmi lənnin öyıərvmə 
pıcdmcti kitahxana hihlioqral'iyasından ihaıət olduğuna 
görə o, cyni dərəcədə həın kitahxanaşünaslığın, həm də 
hiblioqraliyaşünaskğın tərkibinə daxil olur. Fərq yalnız on- 
dan ibarətdir ki, biblioqraliya.'jünaslığm tərkibində kitab- 
xana biblioqraliyası. o n u n  səciyyəvi rolıı, vəzil'ələri, təşkili 
mctodikası biblioqralik çərçivədə, ba.şqa halda isə əksinə 
nəzərdən kcçirilir.

Bə’zi kitabxjınaşünasların baxışlaıında hütün bih- 
lioqraliyanı kitabxana işinin tərkib hissəsi ctmək ən’ənəsi 
hıss olunur. Bu diizgün dcyil. Biblioqrafik fəaliyyət kitab- 
xana işi hüdudundan  kənarda da m övcuddur. K itabxana 
biblioqralik mtorraasiyanın yaıadılma-a və tələbatçılara 
çatdırılması vasitələrindən biridir.

b) Biblioqrafiya və elmi-änformasiya fəaliyyəti. Biblio- 
qrafiyaşiinaslıq və iuformatika. [ümi-informasiya fəaliyyəti 
nisbətən yaxın vaxtlarda müstəqillik əldə ctmişdir. Elmi- 
köməkçi istiqaraətə malik olan bu fəaliyyət clmin özüniin 
daxili mexanizmi kimi mcydana gəlmişdir. Bununla 
bərabər, həmin fəi.liyyət ən ’ənəvi kitahxana-biblioqrafiya 
vasitələ-rindən, onların Ibrm alarından və metodlarından 
kənarda müvəfəqqiyyotb inkişaf edə hilməzdi. Lakin bu 
fəaliyyət növbrinin  qarşılıqlı miinasibəti problemləri bir 
tərəldən kitabxanaşünaslar və biblioqrafiyaşünaslar, digər 
tərəldən in lo rm atikb r  tərəfindən heç cə  eyni tərzdə şəıh 
olunm urdu.

Məsələ bundadır ki, in lorm atika clmi fənn kimi in- 
lormasiya böhranı dey ibn  şəıaitdə meydana gəlmiş və müa- 
sir elmi-texniki inkişal' m ərhəbsinə xas o lan  bir sıra xüsu- 
siyyətlərə əsaslanır. O ciimlədən, in lb rm atikam n inkişafın- 
da intormasiya böhranm m  m iqdar aspektləri, yə’ni çox 
böyük sənəd kütləsində və axınında ilkin istiqaınətlənməni

çətinləşdirən clmi nəşrb r  m iqyasınm  kəskin şəkildə artımı 
miihüm rol oynamışdır. Hu cəhət inJbnnasiya  prosesbrin i,
o cümlədən kitabxana və biblit)qraliya proseslərini də me- 
xanikləşdirməyi və av tom atlaşd ırm ağı tələb edirdi. Lakin 
nə kitabxanaşünaslar və nə də biblioqrafiyaşünaslar (on- 
larda tarixən hum anita r  istiqamətin təşəkkül tapması 
üzündən) həmin ı r ə s ə lə b rb  ciddi məşğul olmamışlar. İn- 
formatikanm nümayəndələri isə həm in problemləri k itab- 
xana-bibüoqrafiya problemləri kimi qəbul etməyə meyl 
göstərmirdilər və h e b  düşüniirdülər ki, in fo rm atika  k itab-  
xana işilə və biblioqrafik fəaliyyətlə bağlı o lm ayan yeni bir 
məsələ ib  məşğuldur. Qarşılıqlı anlaşılrnazlığm dərhal baş 
verməsinin, informasiya xidm ətində «ə]i’ənəvi» və «qeyri- 
ə n ’ənəvi» vasitələrin və m etodların , kəmiyyət və keyfiyyət 
məsələlərinin bir-birinə qarşı qoyulm as:nm  əsas səbəbi də 
bundan  irəli gəlirdi.

İndi vəziyyət dəyişmişdir. B eb  k:, informasiya xid- 
məti təcrübəsinin dərindən  nəzəri şərhi və onun  əsas ma- 
hiyyətinin hərtəıəlli dərk edilməsi mövqelərin yaxınlaş- 
m asm a, nəzəıdən keçirilən sahələrdəki iımumi və səciyyəvi 
cəhətlərin bir qədər razılaşdırılmış şəkildə işlənməsinə gə- 
tirib  çıxarmışdır. Lakin hələ b u  gür də tikir ayrılığı 
mövcuddur.

Hər üç fəaliyyət sahəsinə məxsus o lan  səciyyəvi 
cəhətlər üzərində d ayanm aq  lazım gəlir.

Kitabxana və biblioqrafiya işi, kilabxanaşünaslıq və 
bihlioqrafiyaşünaslıq hazır bilik m əabələrinin tarixən 
müəyyənləşmiş sənəd fo rm alanna əsaslanır və ən müxtəlil 
sosial məqsədbrlə on lardan  istifadə cdilməsini asanlaş- 
d ırm aq  problcmləri ib  məşğul olurlar. O nlar informasiya 
kom m unikasiyasının  bütün  sistemini optimallaşdırmaq 
vəzifəsini qarşılarına qoym ur və sənəddə olmayan inlor- 
masiyanm hərəkəti problem i ilə m araqlanm ııiar.

I 'lmi-informasiya fəaliyyəti və inform atika yalnız 
clmi-informasiya kom m unikasiyasım  bütövlükdə götür-
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mnklo, bülün soviyyəbrda və Ibrm ularda (o cümlədən, 
kilabxana-biblioqraf'iya səviyyələrində) nəzərdən keçirir. 
Burada son məqsəd bülün d m i kom m unikasiya sistemini 
m aksim um  optiınaUaşdırmaqdan, onu müasir elmin tə- 
ləblərinə uyğun səviyyəyə çatdırm aqdan ibarətdir.

K itabxaııa-bibüoqrariya və elmi-informasiya i'əaliy- 
yətlərinm və onlara uyğun elmlərin obyektlərindəki və 
məqsədlərindəki müəyyən uyğunluq və l'ərqli cəhətlər məhz 
bundan  ibarətdir.

Biblioqrafik i'ə;iiyyətin, kitabxana işinin və elmi- 
inform asiya fəaliyyətinin əmələ gətirdikləri xüsusi sistem 
çərçivəsində onlari;; arasındakı münasibətlər aşağıdakı 
sxemdə (şək.13) təqdim olunur:

Kkabxana işi

fılmi-inl'ormasiya
fəaliyyəti

Şəkil 13. Bihlioqrat'ik l'naliyynt, k ilahxana işi v ə e lm i-  
informasiya ibaliyyətinin qarşıhqlı m ünasibətbri

Sxemdən mə'bım olur ki, nə/ə ıdən  keçirilən üç əsas 
ünsürdən ibarət sistem (üçlükdə) tam uyğunluq (1) sa- 
həsinə, hər bir üıısiirün ayn lıqda digər iki ünsürlə biıiəşdiyi 
uyğunluq sahəsinə (2,3,4) və nəhayət, müstəqil, daha 
doğrusu hər bir unsürü başqa iki ünsürdən fərqləndirən 
sahələrə (5,6,7) malikdir.

Şəkildə ayrılmış yeddi sahənin real m ə’nasını qısa 
şəkildə belə i/.ah ctmək olar:

120

- sahə 1 - k itabxanada  alim və mütəxəssislərə peşə tə- 
ləbatlarına və so ığularına uyğun elm i-m form asiya və bib- 
lioqrafiya xidməti göstərilməsi;

- sahə 2 - kiLabxanada oxucuların  müxtəlif (xüsusən 
elmi olmayan) tələhat və sorğularının biblioqrafik  tə’mi- 
natı;

- sahə 3 - k itabxanada  alim vr> mütəxəssislərin infor- 
masiya mənbələri ilə (sənədləıiə) bilavasitə (qeyri-bib- 
lioqrafik) tə 'm in  olunm ası və on la ra  faktiki xidmətin 
göstərilməsi;

- sahə 4 - k i tabxanadan  kən ard a  alim və mütəxəs- 
sislərə peşə tə ləbatlarına görə clmi-inl'ormasiya və bib- 
lioqrafiya xidməti göstərilməsi:

- sahə 5 - müxtəlif (xüsusən clmi o lm ayan) sənəd tələ- 
batı və sorğulannm  k itabxanadan  k ə n a r  biblioqrafik  tə 'mi- 
natı;

- sahə 6 - mü>.təlif oxucu q rup la r ına  üm um i k itabxana 
(bilavasitə) xidmət: göstərmək;

- sahə 7 - a l in  və mütəxəssislərin k itabxanadan  kənar 
qeyri-biblioqrafik (l'aktiki) in lbrm asiya ə'mi-natı.

Nəzərdən keçirilən münasibətlərirı səciyyəvi xüsusiy- 
yəti bununla  bitmir. Burada biblioqrafiyanm  məşğul oldu- 
ğu məsələlərin aıiıq  bizə m ə iu m  olan ümumi xüsusiyyətləri 
mühüm rol oynayır. Biblioqrafiyamn fəaliyyət sahəsi kimi 
ınüstəqilliyi əsas e ’tibarilə onun sosial funksiyaları (axtanş, 
kom m unikasiya vs qiymətləndirmə) səviyyəsində özünü 
göstərir. Bu funksiyalar isə biblioqrafik iş aparan müəs- 
sisələrdə həyata kcçirilir. Bcləliklə, k itabxana işi vo elmi- 
inl'ormasiya fəaliyyəti biblioqrafiyanın öz əsas ictimai funk- 
siyalannı həyata keçirdiyi kanallardard jr .  K itabxana və 
elmi-informasiya orqanları öz tələbatçılannı bilik mənbə- 
lərinə dair biblioqıafik informasiya ilə tə ’min cdir.

Biblioqrafiya. kitabxana və elmi-informasiya l'əaliy- 
yətləıi vahid bir sislcmdə cizlərinə məxsus həm ümuıni, həm 
də səciyyəvi xiisusiyyələ malik vəz.ifə və funksiyaları həyata



keçirir. Bcin qarşılıqlı münasibət uyğun elmi fənnlər - 
biblioqrafiyaşünasiıq, kitabxanaşünaslıq və informatika 
səviyyəsində də qü\ ədə qalır.

v) Biblioqraf və kitabçılıq işi. Biblioqrafiyaşünaslıq 
və kitabşüııaslıq. K-.>lioqrafik fikir tarixində biblioqrafiya 
və kitabşünashğm qarşılıqlı əlaqəsi məsələsi xüsusi yer 
tu tu r .  B ib lioq ra jvaya  kitabşünashq elıni fənninin bir his- 
səsi kimi büxıl' ;■ fikrinə XVIII əsrin axırı, X IX  əsrin 
əvvəllərində Q əıi Avropanın ilk biblioqrafiya nəzəriy- 
yəçiləri o lan  M .D ;sin, J.F.Nedel Roşelin, Q .Q requann, 
A .Q .K am yünün, F .A .Ebertin  və başqa lannm  əsərbrində 
təsadüf edilir. Bu fikir Rusiyada da uzun ınüddət müdafiə 
o lunm uşdur.

Son zam anlar kitabşünashq elmi ycni mctodoloji və 
faktiki əsaslarla inkişaf cdir. Kitabşünaslığm biblioqrafiya 
ib  qarşılıqh münasibəti ycnə də müzakirə obyekti olaraq 
qalır. M üasir kitabşünasların bir çox nüm ayəndəbri belə 
hesab e d i rb r  ki, bıblioqrafiya (təcrübi biblioqrafik  jəaliy- 
yət) kitabçılıq işinin, biblioqrafiyaşünaslıq isə kitabçıhq işi 
h aqqm da  kompleks elm olan kitabşünashğm bir hissəsidir. 
Əgər biblioqrafik ləaliyyətin obyekti yalnız çap əsərb- 
rindən («kitab-oxucu» sistemindən) ibarət olsaydı, onda  bu 
cür fikri qanunauyğun  hesab ctmək olardı. Lakin  artıq 
m ə’lum dur ki, ç;ıp əsərləri ib  bərabər informasiya mənbə- 
lərinin başqa forına-iarı da («sənəd-təbbatçı sistemi») bib- 
lioqrafik fəaliyyət; . obyektidir. Deməli, biblioqrafik fəaliy- 
yətin obyekl miqyası xeyli gcnişlənib və onun  kitab- 
şünaslıq elminin tərkib hissəsi olması fikrinin clmi əsası 
yoxdur. Beləliklə, ^iblioqrafiya və biblio-qrafiyaşünaslıq, 
kitabçılıq işi və ki' bşiinaslıq bir-biri ilə qarşıhqh əlaqəyə 
malik olsalar da, xususi (iyrənmə obyekti və prcdmctj olan 
müstəqil bilik və fəaliyyəl sahələridir.

Y uxanda  d'.'yilənlərdən bclə bir iimumi nəticəyə 
gəlmək olar ki, 'ii ioqrafiya, kitabxana, elmi-informasiya, 
k itab  nəşri və itab ticarəti fəaliyyətləri, həmçinin

biblioqrafiyaşünashq, kitabxanaşünasİH.; in form atıka  və 
kitabşünaslıq birlikdə xüsusi bir sistem əmələ gətirır. Bu 
sistemin inkişafında isə ana  xətt parai .lizmi və ıdarə mən- 
subiyyətinə görə dağınıqlığı a radan  qa ld ırm aq , ayn lıqda  
götürülmüş hər b ir  ünsüıün son m əq səd b r in ə  görə ümumı- 
livini və müstəqilliyini, vəzıiə funks iya lannm  səcıyyəvılıyım 
əsaslandırmaq yo lunda qüvvələn b irləşd irm əkdən ibarətdır.

Əməli k itabxana-b ib lioq ra liya ,  ehni-m lorm asıya, nəş- 
riyyat-kitab ticarəti fəa liyyətbrində və on larla  ə laqədar 
olan elmi fənnlərdə inteqrasiya prosc ri vacibdir və e ə 
prinsip onların d ah a  da  inkişaf etdı. n . ə s m m  və təkmıl- 
ləşdirilməsinin əsasıdır.



IV BÖLM Ə

BİBLİOQRAFİK FƏALİ YYƏTİN M EYDANA  
G Ə LM Ə Sİ VƏ İNKİŞAFI 

§ 1. Biblioqıafik fəaliyyətin tarixi ən’ənələri

Bihlidqmlik loaliyyot çox böyiik bir tarixi inkişafdöv- 
ıü kcçorok müşahido c td iy im i/ indiki snviyyoyo golib çat- 
ını.'jdır. Snnod kdinm unikasiyaları sistcmindo biblioqrafiya- 
nın hir vasitəçi kimi sociyynvı xüsusiyyotini daha  aydın dərk 
ctınok üçiin onun tarixon omolə golməsi v;ı inkişaf on’ənobri 
haqqında da  müoyynn tosovvuro malik olınaq la/ımdır.

B iblioqratiyanın osl inkişıatı k itab  çapınm  mcydana 
golmosi vo yayılm asm dan sonra  başlanmışdır. Lakin bütün 
başqa hadisolor kimi, bib lioqraliya da  birdon-birə, boş yer- 
do baş vermomişdir. O nun  köklori çox cıodim dövro gedih 
çıxır. Mos., ilk rüşeymlori hotta antik dövriin kitabxanaları 
ilo olaqodardır.

A rtıq qeyd edildiyi kimi, sonodlor «sopolonmo» xüsu- 
siyyotino malikdirlor. Lakin işi clo tosovviır ctmok olmaz ki, 
onhır kortobii sopəlonir vo pay ı /  xo/əli kimi istonilən səmtə 
aparılır. Əslindo sonodlorin sopolonmosı müoyyon mokan 
nöqtəsindo onların top lanm ası dcmokdir. Bu d a  təbiidir, 
ona görə ki, sənədlər xeyli a r td ıqdan  sonra onları müəyyən 
bir yero yığmaq, q o ıu y u b  saxlatnaq vo ictimai istifadəsini 
Və min etmok la/.ım golirdi. Sonod konım unikasiyaları sis- 
temində tarixən ilkirı ictimai institul olan qodim kitabxana- 
Uır m əh / helo yarannmşdır. Yer ü/orindo ilk kitahxanaların 
yaradılması prosesi ilk doio yeni eradan ovvəl III minillikdə 
Qədim Şumerdə baş vcr-mişdir.

Şumer çaıiığmın kitabxanaçıları gil ya/ılı motnlə olan 
codvəlloıi böyıik bağlı q u tu la ıd a  və ya /onbillordn saxla- 
yırdılar. Belo k itabxanaların  <dbndu» gctdikeo böyüyürdü 
vo Qədim Şumer kitabxanaçıları ibnddan  istifadoni
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asanlaşdırmaq liçün hər bir q u tu n u  və y;ı /onbili, on la rda  
saxlanılan materialların siyahısını oks eidiron xüsusi cod- 
vallə təchi/ edirdilor. Əslindo bu siyahıi.ır k ilabxana la rda  
olan sənədbrin torkibi vo m o/m unu ü/ro istiqamətlənməyi 
və onların axtarışını asanlaşdıran ilk k itah x an a  ka ta loq la rı 
idi.

Beləliklə, adı mo’lum olm ayan hoınin Şumer kitab- 
xanaçısı ö /  k itabxanasm da toplanm ış quluL-ırı vo zonbillori 
üçün tərtib etdiyi xiisusi codvəl-göstoricilərb ka ta loq  
formalı biblioqrafik in lbrm asiyanm  osasını qoym uşdur.

Sonralar belə kata loqlar qədim kitah  saxlayıcılarmm 
ən’ənovi hiblioqrafik inl'brmasiya monboyinə çevirilir. 
Məsələn, Ninevidə fəaliyyət göstərm ’ və Assuriya çarı 
Aşşurbannipala məxsus olduğu dövrd yeni eradan  ovvəl 
VI osrdə) daha çox inki.şai etmiş kitabx .ıian.m da  ka ta loqu  
bizo m əium dur. Bu, o dövrə moxsus b :!ün bilik sahəlori 
üzro, o cümbdon, qram m atikaya, tarixə, hüquqa, tobiət 
haqqm da elmo, eoğrafiyaya, r iya/iyyata , dinə aid on 
m inlərb  nüsxədən (osas c’tibarilo gil .ndvollərcion) ibarət 
fonda malik olan on böyük k itabxana  ıd i . M iqyasına  görə 
dövrünün bütün başqa kitabxanalarırıı gcridə qoyan  bu 
kitabxana Aşşurbannipalın  çox saliqo ib  işbnm iş  xüsusi 
saray binasında ycrbşirdi. K itabxananm  sistemli k a ta lo q u  
orada işloyon böyiik alimlor və mirzolor q rupu  toroiindən 
yaradılmışdır.

Belə bir fakt da maraqlıdır. Qədim Misirin Iidlii şo- 
ho ıində  «Papirus evi» adUvnarı k itabxana  olm uşdur. K itab- 
xanan ın  yeıiəşdiyi b inanın  daş d iva ıiar ından  birindo onun  
k a ta lo q u n u n  i/.i müəyyon edilmişdir. İKı hissodon sbarot 
o lan  bu kataloq k itabxanada saxlanılan sonocibrin (v.ürio- 
moxsus doqiqliklo sistemloşdirilmiş siyahu-.an oks etdirir (bi- 
rinci hisso 12, ikinci hisso isə 22 qu tu n u n  mo/,mununu açır).

l i len i /m  dövriindo Misirin on böyük kitabxanası 
moşhur İskondoriyyo kıtabxanası hesao o iunu r  vo o/.ıinün 
on yetkin dövründo onun  londu bir çc'x d ilbrdo olan
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milyona yaxrn sonədn malik idi. Yeni c ıad an  əvvol III əsrdə 
İskəndənyyə k itabxanasm ın ba.ş kilabxanaçısı və $air Kal- 
limax çox böyiik və gcni,ş əhatəli ədəbi-tai'ixi və biblioqrai’ik 
bir əsər yaratmiiidır. Əsər «Bütiin bilik sahələrinin mə;jhur 
adam lannın  (və onların  ya /d tq la rm m ) cədvəli» («Ta6jiHua 
Tex, KTO IipOCJiaBMJICH BO Bcex OÖjiaCTHX 5 I3HH>I (h TOI'O, hto 
ohh HariHcajiH)») adlarnr. Cədvəl (13, s.24) bir tərəfdən İs- 
kəndəriyyə kilabxanası fondunun  ləxminən səkki/də bir 
hissəsini əks ctdiıəıı sistcmli katalocj, digər tərəfdən Kalli- 
maxa m ə’lum olan o dövr məşhur yunan  ədəbiyyatmı bü- 
tünlüklə əks ctdirən biblioqrat'ik əsər kimi diqqəli cəlb edir.

Kallimaxın bıı əsəri (cədvəli) biblioqrafik informasi- 
yanın inkişafının dem ək olar ki, iki əsas istiqamətini özün- 
də birlə,şdirir: birincisi, kataloq (müəyyən k itabxana fondu 
ilə əlaqədar biblioqrafik informasiya) vr ikincisi, sənədləri 
saxlanma ycrlərindən asılı olırıayaraq əks ctdirən biblioqra- 
fik inl'ormasiya.

Qədim R om ada  daha bir ədəbi yazı janrı meydana 
gəlir və onlar da bə ’zi biblioqıafik əlaınətləri əks etdirir- 
dilər. Söhbət görkətnli adam ların  həyat və yaradıcılığmdan 
bəhs edən məcmuəiəıdən gcdir. Hclə məcmuələr çox vaxt 
«Mə.şhur cəngavərlər haqq ında»  (« 0  3h aıv ıeh h tw x  My>Kax») 
adlanırdı. O rta  əsıiərdə bu  cür ədəbi janı lar Şərqdə, o cüm- 
lədən Azərbaycanda da gcniş yayılmı.şdır. Məsələn, ərəb 
filoloqu, coğrafiyaşünası və taı ixçisi mənşəcə Kiçik Asiyalı 
yunan Y aqut ibn Abdullah əı-R um i əl-Həməvinin (1179- 
1229) «Mücam əl-üdəba» («Y a/ıç ılarm  əlifba üzrə siyahısı») 
(1218) əsəri belələrindəndir. liu rada 1100 clm və mədəniy- 
yət xadimlərinin, o cümlədən azərbtiycanlı alimlərdən 
Məkki ibn-Əhməd əl-Bəıdai, Ə bdiil-Ə /i/  ibn-Əl-Həsən əl- 
Bərdai, Səid ibn-Əmuri əl-Əzdi, Yəhya ibn-Səlam ibn-Əl- 
Hüseyn Əl-Xətib Əl-Xəskəl'i, Xətib Təbrizi və ba.şqalarınm 
həyat və fəaliyyətindən bəhs ('lunur. Bı silsiləyə A/ərbay- 
canda mə.şhur olan təzkirələri də aid ctmək lazımdır.

Qədim zam anlarda göıkəmli adam larm  öz əsərlərinm 
biblioqrafiyalaşdıiTİması iak tına  tosadüf edilir. Məsələn, 
Siseran və antik dövrün mə,şlıur həkimi Qalen ö /  asərlərinm 
belə siyahısmı tərtib etmişlər.

Antik a ləm iı  süqutu  ilə o n u n  yaratdığı k itab  mədə- 
niyyəti də məhv olur. Sənəd kom m unikasiya ları sistemi 
əslində özünün əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. A rtıq  XII əsrdə 
Avropada Univcrsitetlər m eydana  gəlir və onlarm  yanm da 
kitabxanalar yaranır  və bu k itabxana la rda  kitab lar təsvir 
olunur, kataloqlar yaradılır və yaxşı, yə’ni səhvi olm ayan 
mətnlərin siyahısı tərtib  edilirdi. Şəhərlərdə kitab  üzü 
köçürənlərin xüsusi e’m ala txanaları  əmələ gəlir. O rta  əsr- 
lərirı axııiarında A vropada əlyazma k itab lan n m  sayı qədim 
dövıiə miiqayisədə xeyli çoxalır. Lakin , A vropa sənəd kom - 
munikasiyaları sisteminin talcyində əsil dönüş elmin və in- 
cəsənətin tərəqqis:nə tə 'sir göstərən, biliyin inkişafmda gc- 
niş vərəsəlik ən ’ənəsini əmələ gətirən intibah dövrünün baş- 
lanması ilə bir vaxta dü,şən k itab  çapınm  kəşfindən sonra  
baş vcrir. Sənədləşdirilmiş insan biliyinin, xüsusilə antik  
dünya mədəniyyətinin inkişaf'mın ümumi yekununu əks et- 
dii'ən ikinci istiqamətli iri b iblioqrafik əsərlərə tələbat 
yaranır.

Bu baxım dan İsveçrə alimi və biblioqrafı K onrad  
Q esner (1516-1565) tərəfindən tə ıiib  olunmuş «Ümumi 
k itabxana»  («Bceo6majı 6H6.riHOTeKa») (1545-1555) adh çox 
böyük biblioqrafik əsər diqqətəlayiqdir Qesner öz qarşısına 
la tm , yunan və qədim yəhudi dillərində olan çap kitablarm ı 
və əlyazmalannı, yə’ni əslində bütün mövcud kitabları (o 
dövrə qədər onda doqquzu  əlyazmasından ibarət olan) 
qeydə almaq kimi ınöhtəşəm və/ifə qoymuşdur. Mövcud 
hesablam alara görə Qcsncr öz əsərində diinya əlyazmaları 
və çap  kitabhırı ebliyatlarının 20%-ə qədərini qcydə ala 
bilmişdir. Hu, ilk baxışda a /  görünsə də o dövr üçiin çox 
böyük bir iş idi. S onralar hcç bir urıiversal biblioqrafik
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rtsordn (l'nıdi vn y.: ' ıllekliv münllilli) m aterialın  bu qndnr 
yiiksnk fai/ini nhatn ctmnk mümkün olmamışdır.

Tnxminnn ';nınin vaxtda A vropada biblioqrafik  inJor- 
masiyanın yaradıl -'ası vo yayılmasının mühüm vasitosinə 
çevrilnn dah a  biı ;c' na i  institut - kitab  ticarnti müossisnbri 
m eydana golir.

K itabm  kiilbvı istehsalı vn onların keçmişn nisbntnn 
d ah a  çox istifadn nıümkünlüyü tnbbatç ılar  dairnsini xeyli 
genişlnndirir. O xueular tnkcn bu vn ya dignr k itabxanada 
olan kitab larla  deyil, üm um iyyntb  hansı kitabların  mövcud 
olması iln vn onları ö /  şnxsi istiJadnsi üçün necn nldn etmək 
mnsnlnsib dn iiiaraqlanm ağa başlayırlar. Dignr tnrnfdən, 
mntbnn sah ibb ri  ö /  om əkbrin in  m nhsulundan te /  vn nhn- 
miyyntli gnlir oldn elmnyn çalışırlar. O na görn dn onlar nnşr 
c td ik b r i  nsorlər liaqq ında e’lan plakatları çap ctdirirdilər. 
Bu p lak a tlan n  körnnyiln k itab  ticarntçibri şnhnr nhalisini vn 
şnhnrn gnlnnlnri kiiaM arla  tanış edird ibr. Xüsusi k itab  yar- 
m arka ları m eydnr'i gnlir. Bunlardan Frankfurt-na-M ayne 
vn Leypsikdnki y a /  v.n p ay ı /  yarm arkaları d ah a  nhnmiyyntli 
o lm uşdur. Y arm arka la rda  mntbnnlər ö /  mnhsullarım hnmin 
p lakatla r vasitnsim yayırdılar. Bu plakatla r hn'/nıı kataloq 
Ibrm asm da çap ed’lirdi. Mnsnlnn, 1564-cü ildn F rank lurt 
payı/. ya rm arkasm da ilk dnfn olaraq yarm arkada  satılmaq 
üçiin qoyulm uş büliin kitabları nks etdirnn ümumi-toplu 
ka ta loq  çap olunuv. Sonra lar  beln yarm arka  kataloqları 
ardıcıl nnşr edilmnv^ başlayır. Müasir baxım dan bu  kata- 
loq lann  tnrtibi r.v. ^dikası qnnantbnxş olmasa da onlar 
biblioqrafiya tarixındn mühüm ver tuturlar. Belə ki, ilk dələ 
onlar oxucular ırasında kitabın yayılmasına biblioqrafik 
tə 'sir vasitəsi ro1! 'u  oynayırlar. Heb kata loq larla  dünya 
k itab  ticarnti bib'iir rafiyasınm nsası qoyulur.

K itab  çapınn genişbnmnsi, k itab larm  vn çap  əsnr- 
b r in in  dignr növbriinn  d u rm ad a n  artması bib-lioqrafik işin 
genişlnnmnsinn snhnb olur, miixtnlif növ biblioqrafik infor-

ınasiya mənhələri meydana gəlir. Millı cari, retrospekliv, 
həmçinin, sahəvi və tövsiyə biblioqrafik vəsaitlər çap edilir.

Ümumiyyətla, biblioqıafik fnaliyynt uzun və mü- 
rəkkəb bir tarixi inkişaf yolu keçınişdir. İstehsalm inkişafı, 
elmi-texniki yüksnliş, ınndnniyyntin yayıltnası - bütün bun- 
lar biblioqrafiyanın qarşısında yeni-yeni vnzifələr qoymuş, 
biblioqrafik işin forına və m etod lannm  təkmilbşdirilməsi- 
nn, onun  m n/m ununun vn mnqsnd istiqamntinin dnyış- 
mnsinn səbnb olmuşdur.

§ 2. Bi blioqrafiya müasir mərhələdə

İctimai hnyaan müasir inkişaf snviyynsi, orada gedən 
ço x  dnıin dnyişikliklnr, ümumiyyntb, informasiya sistemi- 
n in ,  o cümlndnn dn biblioqrafik inform asiyanm qarşısmda 
yen i ciddi tolnblrr qoyur. Bu, biblioqrafik informasiya 
tnləbatçılarının fnallaşması vn bu təb b a tla rd a  milli-mə'nnvi 
istiqamnllnrin formalaşması, hnmçinin bnşnri mə’nnvi dn- 
yorlorn yiynlnmnnk /ərurətiln dn bağhdır. Biblioqrafik foa- 
liyyntin  müasir təşkili prosesindn dem okratik  p r ins ipb r  nsas 
tu tu la r a q  tnlnbatçıların biblioqrafik informasiya tnlnbat- 
la r ın ın  tn’minatm da hnr ciir ideologiya mnhdudiyyntinn son 
qoyulm uşdur.

Müasir biblioqrafik fnaliyyntin inkişafm da kitab pa- 
la ta s ı ,  kitabxanalar v.n elmi-informasiya orqanları mühüm 
ro l  oynayır. A /nrbaycanda biblioqrafik fnaliyyntin nsas 
m n rk n /b r i  münyynnbşdiribrkon onları ümumi vn xüsusi 
b ib lioqrafik  fəaliyynt sahnlnrinə g(irn fnrqbndirm nk olar.

A /nrbaycanda üınumi biblioqrafiyanııı nsas mnrkə/i 
R espublika  D övb t K itab Palatasi hesab o lunur (7, s.6-18). 
1925-ci ildnn fnaliyynt göstnrnn Kitab Palatasının nsas lunk- 
siyaları ıespublika çap nsnrlnrinin toxunu lm a/ arxivini ya- 
ra tm aq d an ,  onların dövlnt qeydini aparm aqdan , haqqında 
ard ıc ıl cari biblicqrafik  inlbrmasiya vermnkdən, nlaqndar 
təşkila tlara , elmi idarnlnro vo ayn-ayrı tndqiqatçılara bib-
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lioqrafik xidmnl go>ıonnokdnn, A /nrbaycan  mnlhuatı haq- 
qında statistik ınn’lumatı ha/ıılay ıb  dnıc cldirmnkdən 
ibarntdir. Palata lunksiyalarını hnyata keçirnrknn nnzarnt 
nüsxnbrinn nsaslan, v.

K itab P ah t. .  nın ümumi biblioqraf'ik fnaliyyntinin 
nsas mnhsulu «A/n; naycan mntbuat salnamnsi»ndnn, «Biril- 
lik A /nrbaycan k jtabjyyatı»ndan vn hnmçinin çap  kartoç- 
kalartndan  ibarnf'1ir. «A /nrbaycan m ntbuat salnamnsi»nin 
əsası 1926-cı ilunn qoyulub  Bcb ki, Pa la ta  1926-cı ildnn 
«Kitab salnamns: ıi, 193S-ci ilcbn «.lurnal m nqabbri  
salnamnsi»ni vn «Q x t  m n q a b b r i  salnamnsi»ni çap etdirir.
1960-cı ildnn isn bu üç biblioqral’ik jurnal birbşdirilir  vn 
«A /nrbaycan m ntbuat salnamnsi» adı iln ayda bir dnfn nnşr 
edilir vn Aznrbaycan nra/.isindn çıxaıı yeni k itablar və 
m n q a b b r  haqqm da ardıcıl cari biblio-qrafik informasiya 
vermnk vn/.ifnsini ycrinn yetirir.

Respublika D ö v b t  K itab  Palatası repertuar  xarakterli 
biblioqralik göstnncibrin  hazn ianm asında  vn nnşrində 
yaxından iştiıak sdir. M nsnbn, indiyn qndnr 1 cildi vn II 
cildinin birinci k itabm tn  çap  o lunduğu (1963 vn 1982) 
«A/,nrbaycan kı. .Hı» adlı miihiim biblioqrafik  nsərin 
yaranması vn çapt n-asnn onun  fnaliyynti ib  bağlıdır.

Palata 1950-ci ildnn A /nrbaycanda çıxan kitablara 
dair çap ka r toçka ian  buraxır  vn bu da respublikanm  kitab- 
xanalarında kata ıoq . ışdırma işinin mnrknzbş-dirilmnsində 
münyynn nhnmiyynt knsb edir. Belnlikb, Rcspublika Dövlət 
K itab  Pakıtas) A /ərbaycanda  iimumi biblioqrafik (naliyyn- 
tin mnrkn/.i kimi biblioqralik inlbrm asiyanm  iki nsas ieti- 
mai lunksiyasmm (axtarış vn kom m uııikativ) nmnli olaraq 
hnyata keçirilməsin:' tn’sir göstnrnn biblioqrafik mnnbnlnrin 
yaradılması vn ln!m- ıtçılara çatdırılması i b  mnşğuldur.

A /nrbaycanda ümuıni biblioqrafik Ibaliyyntdn 
M .b .A xundov  ıdırıa Respublika Dövlnt Kitabxanası vn 
A /nrbaycan  Resp blikası 1 il ınbr Akadeıniyasm m  Mnrkn/.i 
hlmi Kitabxanas ' ia iştirak edir. Mnsnlnn, Respublika

Dövlət K itab  Palatası «Azərbaycan kiuıbı» göstnricisini 
M .F .A xundov  adına Respublika Dövlnt Kitabxanası ilə 
demək olar ki, şərikli yaıadır. A kadem ıyanm  Mərkəzi Hlmi 
K itabxanasının  Azərbaycan dövri m ntbuatınm  ümumi 
retrospektiv biblioqrafik göstnricibrinin yaradılmasında 
müəyyən rolu var.

Xüsusi biblioqrafiya ib , o cüm bdnn, elmin, texni- 
kanm , idarnetmnnin, istehsalm biblioqralik  tə’minatı ilə 
müxtəlif sistemlərin, idarəlnrin elmi ' kıbxanaları və nla- 
qndar inform asiya o rqan lan  mnş-ğul ol •: Aznrbaycan Res- 
publikası lvlm br Akademiyası Mnrkə/’ l 1 ni Kitabxanası, 
R espublika Elmi-Texniki Kitabxanast, Respublika Idmi 
T ibb  K itabxanası,  Respublika Elmi Knna Tnsnrrüfatı Ki- 
tabxanası, Aznrbaqraısnnaye inforn- ısiya və tnbliğat 
mərkəzi (1988-ci ildnn b e b  adlanır) vn şqa.ları sahəvi cari 
elmi-kömnkçi biblioqralik  gcistnricib n yaradılmasında 
yaxm dan  iştirak edir vn mütnxəssislnrin yeni ndəbiyyat və 
elmi-texniki sənndbrə  olan inlormasiya tə ləbatlannın  
lazımi do lğun luq la  və opcrativ şnkildr tn’min olunmasına 
ciddi sə’y göstnrirbr. Adları çnkibrt k itabxanalar əlaqədar 
sah ə b r  ü /rə  keçrniş ədəbiyyatı nks etdıron retrospektiv 
biblioqrafik göstnricibrin  də yaradılm asm da iştirak edirlnr.

Xüsusi biblioqrafiyanın bir sahnsi olan tövsiyn 
biblioqrafiyasının təşkilində vn inkişafırıda M .F .A xundov 
adm a Respublika  Dövlnt Kitabxanası, r .B .Köçnrli adına 
Respublika U şaq Kitabxanast, iri kütlnvi k itabxanalar vn
b. yaxından iştirak edirlnr. M .F .A xundov adına Rcspubli- 
ka Dövlət K itabxanası həm dn Respubiik.;i Mndnniyynt Na- 
/irliyi sistemindnki kitnbxanaların tövsıyn biblioqrafik Ina- 
liyyntbrinn m etodikı rnhbnıiik lunksiyasınt hnyata keçirir.

Biblioqrafiya elmi-tcxniki tərəqqiyə xidmatdə. Cn- 
miyyntin sosial-iqtisadi, elmi-texniki inkişalının osası olan 
elmi-texniki tnrnqqinin hnrlnrnlli biblioqralik In minatı 
müasir biblioqrafik Ibaliyyntin nn mühüm is tiqam ntbrindnn 
biridir. (1, s.3-8). Bu işdn alim brə  v. nütəxnssisinrn yeni



çıxan clmi. islchsaial v.-> tcxnikı ınlorınasiya m.Tnbəbri 
huqqında cari hihlioqral'ik inl'orınasiya vcrilmosi mühüm 
rol oynayır I .Imi-kömnkyi h ih lioqıariyanın  inkişal’ı tarixin- 
do carı bihlioqral'ik inl'ormasiyanm müxıolil’ soviyyobri for- 
malaşmışdır. Hiblioqrafiyalaşdırma obyı:ktlorinin mozmun- 
lannın müxlolif dorin likb  avılınasım, tohlilini vo ütnumibş- 
dirilmosini sociyyolondiron üç soviyyo ü/.orindo dayanm aq 
la/ımdır.

Cari clmi-kömokçi biblioqrafik in lorm asiyanın  birhıci 
əsas səviyyəsi siqual uəşrləriııdən ibarotdir. Hclo noşrbrin 
mnqsodi tobbatçılara o n la n  n ıa raq land ıran  sahobro, prob- 
lemloro vo mövzulara dair  bütün ycni odobiyyat haqqında 
operativ mo’lumat vcrməkdir. Siqnal noşrbrin in  iki növü 
var. Hirinci növo oı.aqadar sahob r  vo p ıo b lc m b r  üzro yeni 
dünya odobiyyatını tam  dt)lğunluqla olıato cdon ən ’onəvi 
cari biblioqrafik göstəricilor daxildir. Hunlar bir qayda 
olaraq, ayda bir dofə buraxılır. Hiblioqrafik tosvirbr bə’zi 
hallarda qısa m ə iu m a t  annotasiyaları ilo tamamlanır. 
Siqnal nəşıiərinin ikinci növü kcçmiş İ t t i laqda  1974-cü ildə 
m eydana golir vo moqsədi təbbatç ıla r ı xarici jurnallarda  
dərc olunm uş ən yeni tnoqaləlordən xəbordar ctmokdir. Belə 
xəbərdarhq və ya inform asiya elmi k itabxanaların  və 
intormasiya o rqan la ıın ın  fond lanna  daKİl olan ju rna llann  
m ündəricatlarmın surətinin çıxarıhb (torciimə olunmaqla) 
təlobatçılara göndərilmosilə hoyata kcçirilir. Bu sahədə 
Azorbaycan Rcspublikası l im lo r  Akadcmiyası Mərkə/.i 
lilmi K itabxanasının fəaliyyoti diqqotəlayiqdir.

Cari biblioqrafik informasiya sistcminin ikinci səviy- 
yəsiııə referativ nəşrlər daxildir. Hu soviyyənin də iki növü 
formalaşmışdır: 1) rcfcrativ jurnallar; 2) ekspress-intor- 
masiya naşrbri.  Bunlaıtn  hər ikisi keçmiş İttil'aqm Hlmi və 
Texniki İnformasiya İnstitu tu  (1953-cii ildon) tərolindən 
buraxıhrdı. Rcferaliv ju rna lla ı ia  ekspress-informasiya nəşr- 
b r i  odəbiyyat ohatəlikbrinə vo verilən referatların məzmun 
dərinliyinə göro fərqləniıiər. iiclə ki, refcrativ jurnallar yeıii

və xarici elmi ədəbiyyat axınını daha  dolğun əhatə edirbr. 
Ekspress-inforrnasiya nəşıiərindo isə dünya. clnıi ədəbiyyatı 
seçilməklə qeydə ahnır vo on lara  chıha geniş məzmunlu 
referat yazvlır.

Sistemin flçüncü səviyyəsi icınal tipli informasiya nəşr- 
lərindən ibarətdir. Belə nəşrlərdə elmin vo ıcxnikantn bütün 
sahələrinin nailiyyətbri, osas istiqamətlori və inkişaf ən’ə- 
n əb r i  haqqında m ə iu m atla r  ümumil: lirilir və sistembşdi- 
rilir. Biblioqrafik xülasobr üçün nıat iallar referativ jur- 
nallarm  son 3 illik nəşrbrindon, mühı n ' i ta b x a n a la rm  və 
elmi-informasiya orqanların ın  fona. a ın d a  toplanmış 
sənədlərdən götürülür. Referatların və xülasolərin yazılması 
hərtəroHi vo dərin ixlisas hazıtiığı tobb  edir. Ona görə də 
ikinci vo üçüncü soviyyoli biblioqrafil ‘ormasiya noşıiəri 
ə laqodar cimi-informasiya o rqanları orəfmdən haznianır 
və çap  edilir.

Tövsiyə biblioqrafiyası. Biblioqrallyanm ictimai isti- 
qam ətinə  görə ikinci sahəsi olan xüsusi biblioqrafiyanın bir 
bölməsi tövsiyo biblioqrafiyasıdır. Bibiioqrafiyaşünaslıqda 
tövsiyə biblioqrafiyası ilo əlaqodar s- i rnövqc dsqqəti cəlb 
edir.

Birinci mövqeyə görə tövsiyə biblioqrai'iyası ümumi və 
qeyri-peşə m araq  dairəsib  m əhdudlaşdırihr vo bebliklo o, 
clmi biliklori yalnız iirnumi şəxsi tohsil iAoqsədi ilo kütlovi- 
ləşdiron bir sahə hcsab edilir. Bo’zon «tö’- siyo biblioqraliya- 
sı» tcrmini «elmi-kütlovi biblioqrafiya» lc, mini ib  ovo/. olu- 
n u rd u .  Mosobn, rus b iblioqrafiyaşünaslarm dan A.İ.Harsuk 
1975 vo 1977-ci ilbrdə formalaşdırdığı biblioqrafiyanın'. növ 
tosnil’alına dair konsepsiyasında « lim i-künəv i biblioqra- 
fiya» tcrminini işbdir  vo onu biblioqrafivam n xüsu.si bir 
növü kimi q iym əıbndirir .

İkinci mövqcdo d u ran la r  isə tövsiyə biblioqrai'iyasının 
hüdudunu  biblioqrafiyalaşclırma obycktlnrinirı geniş d.urəsi 
vo onların müxtolif m c’yaıiarla qiym !ondiriltnəsi vozifosi 
ib  olaqobndiriıior. Bclo olan halda U' ,-.iyo biblioqra!iyası
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xeyli dnrocodo kcmkrct xidmnt saholorinr malik ohın xüsusi 
hiblioqral'iya anlayışına uyğun golir vr oııun bütün 3İa- 
qodar hölmolorini ö/.ündo hirloşdirir. Bunıya peşo-is- 
tchsalat. şoxsi tohsil, todris i.şloıi, c lm i-toJqiqat saholori da- 
xildir vo onlaıın  hor hiıino kömnk ctmok moqsodi güdən 
biblioqrafik infortnasiya ınonholoıi yaıaciıla hilor.

Tövsiyo hiblioqral'iyası milli rno'rovi-oxlaqi torbiyə, 
ümumi vo pcşo tohsili, şoxsi tohsil rnnqsodib kütlovi müta- 
liəni idaro edon, hnrtnrofli inkişaf ctmiş, yüksnk intcllek- 
tuala malik insanın yetişdirilınosinr> to’siı gıVstoron bir vasitə 
hesab edilir.

Tohsil işino kciınok edon tövsiyn bihlioqrafik  vosait- 
b r in in  mnqsndi fasilosi/ iimumi vo pcşo tohsilinn, o cünı- 
lodon kü tbv i peşo kadrla r ınm  ixtisasi-ırtırmahırma to’sir 
etmnkdir. [ieb vnsaitlnrdon tobliğat, tnrbiyo, pedaqoji işbri 
aparan lar  da istifado cdo bilorlor. Bu halda  tövsiyn bib- 
lioqrafik informasiya pedaqoji ustahğrn artmasmı, öz 
tnlnbat-çıhırının ixtisas b il ikb rin in  vo iimumi dünya-gö- 
rüşbrinin genişbnmosini vo dorinbşm nsini to’min edir.

Tövsiyo biblioqrafiyasıntn nn mühüırı vn/ifnbrindən 
biri şnxsiyyotin hnrtnrnfli inkişal'tna tnnqsndyönlü tn’sir et- 
mnkdon ibarətdir. '3u vn/ifnyn o, elmin, is lehsahn vn incə- 
snnntin müxtəlif sahnbri ii/rn nn yaxşı ndəbiyyatm tnbliği ila 
nail olur.

K itabxanalarm  tövsiyo b ib l io q ıa fk  fnaliyyntində üç 
istiqamnti forqbndirm nk ohır: Ibrdi mütalinyn rnhbərlik; 
k itabxana fondunun  vn onun  soraq-biblioqrafiya aparatı- 
nın formalaşdınlm .tsında kc'jmnklik; biblioqrafik  informa- 
siya verilmnsi vn soraq-biblioqraliya xidmntinin gcdişində 
nsas vasitnbrdon bi::i olmaq.

A /nrbaycanda tövsiyn biblioqrafik fnaliyyntin nn raü- 
hüm mnrkn/i M.F.Axundcıv ad ına  R espublika Dcivlnt Ki- 
tabxanası hcsah olunur. Hu k itabxana tövsiyn biblioqrafik 
informasiya mnnbobrinin yarad ılm asınJa  və tnbbatçılara 
çald ın lm astnda mühüm rol oynavır vn fınm dn Aznrbaycan

Respublikası Mndoniyynt Na/irliyi sistemindoki kitabxana- 
larm  tövsiyn biblioqrafik  işlnrinn metodiki rnhbnrlik funk- 
siyasım yerinn yetirir.

Tövsiyn bib.ioqral'ik foaliyyntin mnrknzbri sırasmda 
F.B.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasınm, 
C.Cabbarlı adm a Respublika Gnnclnr K itabxanasm m  
adlarını da qeyd etmnk lazımdır. F.B.Köçorli adm a Res- 
publika Uşaq Kitabxanası uşaq vn moktəb k itabxanalan- 
nm  biblioqrafik ləaliyyntlnrinin metodiki mərkəzi rolunu 
oynayır.

Respublikantn bo’zi mühüm kütbv i k itabxanalan. o 
cüm bdnn  Bakı Mnrknzi Şəhor K itabxanası, M .Ə.Sabir adı- 
na  Kitabxana, M .Qorki adına Respublika Səyyar Fondu 
vn başqaları da tövsiyn biblioqrafiyası iln mnşğul olurlar 
O n la r  əsasnn kiçik həcmli, mütalin planı xarakterli vnsaitbr 
tnrtib  edib nlaqndar oxuculara çatdırırlar.

§ 3. Biblioqrafiyaşüııaslıq sahəsində 
elmi-tədqiqat işjəri

Biblioqrafik fnaliyyntin ayn-ayrı sahnbrinin nn/.nri, 
tarixi, tnşkili vn idarn olunması, tnetodiki baxınıdan öy- 
rnnilmnsi, bu is tiqam ntbrdə elmi vn nnznri üm um ibşm n vc- 
rilmnsi, öz obyekti haqq ında  yctkin elmi fnnnin formalaş- 
dırılması biblioqrafiyaşünaslıq elminin nsas vnzifnlnridir.

Biblioqrafiycişünaslığın ən mühüm problem brindnn 
biri biblioqrafik Inaliyyntin intensivbşcirilmnsi yollarınt vo 
vasitobrini müoyyənloşdirməkdon vo c:lmi cohətdon osas- 
land trm aqdan  ibarotdir.

Müasir dövrdn clmi-tndqiqat işbrini iki nsas mciv/uya 
görn istiqamntbndirmnk ohır. Birinci istiqamnt cnmiyyntin 
yenibşmnsi, milli mn'nnvi nn’nnəbrin bnrqnrar olması pro- 
sesbrindn, tohsil sistemindn gednn islahatlarla nlaqndar ola- 
raq qarştya çıxan vozifnbrin hnllindn biblioqrafik fnaliyyn-



lin Lşlirakım eanlanıhrm aq; ikinci isliqamət isə elmi-lcxnıki 
təroqqinin, müasir comivyətin sosial-iqlisadi inkişafınm 
siir'otlo artan  vo ınürokkohloşon inJbrmasiya tolohatlannın 
hihlioqrafik lo'miru U prohlemlorini holl ctmok mosoləlori
ilo nlaqodardır.

Müstoqil inkı>;J' yo luna ycni qodom qoym uş A/or- 
haycan Respublikasm da hiblioqral’iyaşünaslıq sahosindo 
elmi-todqiqal işinin on mühüm istiqamotlorindon biri bib- 
lioqrafik foaliyymı . bo’/i  osas prinsiplorinin omoli olaraq 
hoyata keçirilməsi ' ■larınm. mexani/.minin vo vasitolorinin 
işlonmosi vo ehni c otdən osaslandırılması ilo olaqodardır. 
BiblioqraJ’ik Ibaliyyotdo milfi ən ’onolorimi/o qayıdış, sonod- 
lorin biblioqraJ'ik qaydada  hir dolb işlonrnoklo onun noti- 
eolorindon dolnlorlə vo bir yox məqsodlorlə istifado olun- 
ması, biblioqrafik vosaitlorin ha/ırlanm ası vo noşri proses- 
lorinin morko/bşdirilmosi vo onlardan  mərkozloşdiril-mə- 
miş qaydada geniş istifadə olunmasj kimi prinsiplər 
hun la ra  misal ola hılor.

Tövsiyo biblioqrafik Jəaliyyətdo onun  intcnsivləşdiril- 
məsi və/.iləsi ilo əlaqodar o laraq «hor oxucu q rupunun  ö/. 
vosaiti» əvə/ino «bir vəsait bir çox oxucu qrupu  üçün» 
prinsipi osas götürülməlidir. Tövsiyə hiblioqraJ’iyaşünas- 
lığmda on mühüm və/ifə kütləvi mütalioyo rohborlikdo 
kitahxana-bihlioqrafiya aspektlərinin ii/.vi şəkildo u/laşdı- 
rılması vo olaqolondirilməsi proscslorini nozori cohotdən 
osasiandırm aqdan və koııkrel ınelodika ilo tə 'm in etmok- 
don. tövsiyə bibliıv.;rafiyasmın k itahxana l 'ondlannm for- 
malaşdırılmasında, ədəbiyyatm kiitləvi inlbrmasiya vasitə- 
ləri ilə, o cüm bdon dövri məthuat, radio, televi/iya vasitə- 
ləri ilə yay ılm ashda  i.ştirakı yollarım vo metodlarım 
işloməkdən ibarotd1 .

Biblioqrafiyalaşdırma və biblioqrafik xidmət proscs- 
lorinin d ah a  da tokmilbşdinlınəsindo əsas şortbrdon biri 
onlarm  texniki təchi/atı ilo bağlıdır. Biblioqral'ik tocrübodə 
ən ycni inlbrnıa.’. /a tcxnikası, biblioqrafik proscslorin
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avtomatlaşdınljnas:] texnikası tə tb iq  o lu n m ad an  bihlio- 
qrafik ehtiyatların intensivloşdirilmosirıo, on larm  səmərə- 
liliyinin və keyfiyyotlorinin artın lm asına  heç cür naij olm aq 
mümkün dcyil.

A zorbaycandi biblioqrafiya sahosindo elmi-todqiqat 
işi 1950-ci illordon genişlənir. Bakı Dövlot Unıversitetinin, 
əsası 1947-ci ildorı qoyulm uş kitabxanaçılıq  fakültosı vo 
onun nozdində 1968-ci ildon fəaliyyot göstoron biblioqraJ'i- 
yaşünaslıq kafedrası bihlioqrafiyaşünaslığın ayn-ayrı isti- 
qamətbri, o cümlodon A /orbaycan  hiblioqrafiyasm ın tarixi, 
təşkili, metodikası, b iblioqrafik ch tiyatlar , onların  yerləş- 
dirilmosi vo səmoroli istifadəsi kimi probkmlər üzrə osaslı tod- 
qiqatlar apanr (20, s 77-107). Biblioqraiiyaşünaslıq tədqiqatla- 
nnda M .f .Axundo'/ adına Respublika Dövlət Kitabxanası vo 
A/orbaycan Rcspublikası l i m b r  A kadem iyasım n Morkəzi 
Hlmi Kitahxanası da iştirak edir vo biblioqrafik xidmot 
problemlərino daha  çox m araq  göstərirbr.

§ 4. Biblioqrafik fəaliyvət 
sahəsiııdə bcynəlxalq əməkdaşlıq

D ünyada haş verən qlobal sosial-iqtisadi, siyasi dəyi- 
şikliklor inteqrasiya on’onəsinin ohomiyyətini daha da  ar- 
tırır. Qlobal, ümumboşori prohlemlor g.etdigco çoxaln*. Hl- 
jni-tcxniki toroqqi, o cümlodən elektronika, hesablayıcj in- 
lormasiya, surotartırıcı texnikanm və texnologiyanm  inki- 
şah  (mosolən, İN TH RNH T) adam lar a rasm da olaqoni osr- 
lorb çətinləşdiron maneəlori bir-birinin ardınca ləğv edir, 
möhtoşəın beynəlxalq proqram ların  həyata keçirilməsini 
reallaşdırır.

Hortorəlli hcynolxalq əmokdaşlıq noinki texniki 
cəhotdən miimkün olur, həın də /oruri bir məsoloyə çcvrilir.

Ən müxtəlif inlormasiya ınənhobrinin geniş vo sür'ətli 
mühadilosi olm adaıı elınin, texjıikanm, modəniyyətin daha 
da torəqqi etmosi, xalqlar və dövlotləı arasındakı inamın



inki.şal'ı ınüınkün dcyil. Ona göro dn bcynnlxalq ini'ormasiya 
(o cüm hdon  hihlioqnıl'ik) aınəkdaşlığı, inlbrm asiya lo’mi- 
natmııı üm um dünya və lokal heynəlxalq sistemi müasir 
heynəlxalq əlaqələr koınpleksinin mühüm ünsiirü olur. Bu 
mühiim işdə müstəqiMiyə yenicə qədəm qoym uş A/.ərhayean 
Respuhlikası da ö /  yerini tutmalıdır.

Beynəlxalq h ih lioqral’ik əməkdaşlıq əslində müxtəlil' 
ölkələrın müvafiq hökumətlərarası və qeyri-dövlət heynəl- 
xalq tə.şkilallaıın i^tirakı ilə həyata keçirilir. Bu təşkilatlar 
heynəlxalq hihlioqraf’ik p roq ram lann  və sistemlərin i.şlən- 
məsi və təthiqi ilə məşğul oluıiar.

Ən mühüm hökumətlərarası heynəlxalq təşkilat 
Təhsil, l i m  və Modənivyət Məsələiəri üzrə Biıiəşmiş Millət- 
lər Təşkilatı (Y U N H SK O ) hesah o lunur və onun fəaliy- 
yətində hiblioqrafik aspekllər də mühiim yer tutur.

Bir çox qeyri-döviət beynəlxalq təşkilatlar Y UN ESK O  
ilə yaxmdan əlaqə saxlayır. Bunlaıdan Kitabxana Assosia- 
siyaları və Müəssisəiərinin Beynəlxalq Federasiyası (İFLA), 
Sənədlər iizrə Beyn xalq Federasiya (FİE)), Elmi İttifaq- 
ların Beynəlxalq Şuıası (M SNS), Beynəlxalq Arxivlər Şu- 
rası (M SA) b ih l 'oqrafik  əməkdaşlıq sahəsində mühiim yer 
tuturlar.

Y U N E S K ' h təşkilatlara öz a ra la n n d a  müəyyənləş- 
dirdikləri irimiqya heynəlxalq biblioqnıfik  proqramları 
həyata keçirməkdə ; z.ımi köməklik göstərir. Bu proqram- 
Uırdan ən mühiimlərinin ii/.ərində dayanm aq yeıinə düşər. 
1970-ci ildən İFLA  tərəfindən (Y U N E S K O ) işlənib həyata 
keçirilən Universai Biblioqralik Uçot (U BU ), 1971-ci ildən 
Y U N H SK O  və MSNS-in təşəhhiisü və F İD -in  yaxm dan iş- 
tirakı ilə ycrinə yetirilən Hlmi və Tcxniki İn lbrm asiya Sabə- 
sində Hökum ətləıarası Ərnəkdaşlıq (Y U N İSİST ), əsası 
1974-cü ildə Y U N E SK O , İFLA, FİD, M SA və başqaları 
tərəfindən qoyuhnuş «Milli İnlbrınasiya Sistemi» (NATİS) 
proqram ları belələrindəndir.
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UBU proqram ı öz qarşısına ölkəi ar.-ısında müxtəlif 
tipli sənədlər, o cümlədən kitablar, döv; : nəşrlər, çap olun- 
m ayan, audiovizual və maşınla oxunan sənədlər haqqm da 
üm um dünya biblioqrafik informasiya sistemi yaratm aq 
kimi mühüm vəzifə qoyub. Y U N İSİST məqsədi sahəvi 
xarakteıii üm um dünya elmi-texniki irUbnnasiya sistemi 
yaratm aqdır. N A TİS proqramı is. ə:iində UBU və 
Y U N İS İST  proqram larının milli elmi-lexnıki, k itabxana və 
biblioqrafiya (hirinci növbədə universal və sahəvi milli bib- 
lioqrafiya) xidmətlərinin inkişafı əsasmda həyata keçirilmə- 
sində bir vasitə rolunu oynayır. Bütün bu nroqram lar infor- 
tnasiyanın işlənməsinin, miihafizəsinin v.- onun maşmla 
o x u n a n  daşıyıcılaıia mübadiləsinin vahıd .ıiilli avtoınatlaş- 
d ırılm ış sistemdə hirbşdirilməsi ideyasır.a əsaslanır.

U BU, YUNİSİST və N A T iS  proqram larına  
Y U N H S K O -nun  XIX Baş K onfransınm  (1976-c,1 il) 
yara td ığ ı hökum ətbrarası şura rəhbəıiik cdir.

Müasir dövrdə dünya ölkəbri a rasm da ideoloji l.i.kir 
ayrıhğ ı artıq demək ohır ki, a radan  qaldırıldığına gorə 
biblioqnıfik  fəaliyyət sahəsində beynə'ixalq əməkdaşlığm 
d a h a  da  genişbndirilməsinə b{>yük ' nkan yaranrmşdır. 
Crənc müstəqil Azərbaycan Respublik;- ib  dünya ö lkəbri 
a ras tnda  iqtisadi və mədəni ə laqəbr ge* ik cə  artır və rnöh- 
kəm lənir. Bu, respuhlikamı/.ın da bibnoqrafik  ləaliyyət 
sahəsində beynəlxalq miqyasiı əməkd;ışhqd:.ı iştirakı üçün 
ohəmiyyətli rol oynaya bilər. Belə əm nLlaşhq  respublika- 
mı/.da bihlioqrafik inforınasiya m. ^ a s ’.nı artırar və 
təbbatç ıla r ın  inlbrmasiya tə ləhallarınir komplcks halıncia, 
səmərəli və keyfiyyətli lə in iııa tına əsash zəmin yaradar.
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