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Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

Lənkəran Dövlət Humanitar Kolleci 

 

 

 Təsdiq edirəm: 

Tədris işləri üzrə direktor müavini: 

___________    _ İ.Əyyubova__ 

_________" "_fevral __"  2020-ci il 

 

 

Fənn sillabusu 

İxtisas:Kitabxana-informsiya təminatı 

Şöbə:  Pedaqoji 

Fənn Birləşmə komissiyası:İqtisadiyyat və İdarəetmə 

 

 

I.Fənn haqqında məlumat: 

Fənnin adı:Azərbaycan biblioqrafiyasının  tarixi (Proqram:Azərbaycan Respublikası Təhsil 

Nazirliyinin 27.02.2015-ci il tarixli 250 saylı əmri ilə fənn proqramı kimi təsdiq 

edilmişdir.)  
Kodu:HF-04 

Tədris ili: V semestr (2019-2020  tədris ili) Semestr: Yaz 

Tədris yükü: cəmi: 90 s., Auditoriya saatı - (60 saat mühazirə, 30saat seminar ) 

Tədris forması: Əyani 

Tədris dili: Azərbaycan dili 

AKTS üzrə kredit: 6 kredit 

Auditoriya N: 218 

Saat: 08:30-17;15 

                               II.Müəllim haqqında məlumat 

Adı, soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı: Zaidə  Məlikova  

Məsləhət günləri və saatı:  I- gün saat 09:00-12:00 

E-mail ünvanı:mahirmelikov1@gmail.com 

FBK-nın ünvanı: Lənkəran ş., Axundov 31 

 

III.Tövsiyə olunan dərslik, dərs vəsaitivə metodik vəsaitlər: 

 

           Əsas 

 

 

1. Əliyev Z.H. Azərbaycan biblioqrafiasının tarixi.-B., 2007.- 186 səh 

2. ƏliyevZ.H. Ümumi biblioqrafiaşünaslıq.- B., 2001.- 144. 

3.İsmayılov N.İ.  Azərbaycan biblioqrafiyasının  biblioqrafiyası.- B.: Mütərcim, 2003.-112 səh. 

4.Kitabxana işçinin məlumat kitabı.-B.,1986.-288 səh. 

Əlavə   ədəbiyyat 

 5. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya elmi,nəzəri,təcrübi jurnal.-2012.-  N1.-S.27-39. 

6. “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” elmi, nəzəri, təcrübi jurnal.- 2011.- N2.-S.38-100; 168-
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186;  

7. “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” elmi, nəzəri, təcrübi jurnal.- 2010.- N3.-S.51-59; 105-108. 

8. “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” elmi, nəzəri, təcrübi jurnal.- 2008.- N1.-S.126-201. 

 9. “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” elmi, nəzəri, təcrübi jurnal.- 2007.- N1.-S.66-122.  

10. “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” elmi, nəzəri, təcrübi jurnal.- 2002.- N2.-S.117-174.  

11. “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” elmi, nəzəri, təcrübi jurnal.- 2002.-N1.-S.3-113.  

12. “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” elmi, təcrübijurnal.- 2012.- N1.-S.30-83. 

13. “Kitabxanaşünaslıq və informasiya” elmi, təcrübijurnal.- 2010.- N2.-s.32-67. 

14. Azərbaycanda nəşriyyat işi.- B., 2000.-S.57-68. 

      İnternet resursları. 

    15. www.anl.az 

              16. www.csl-az.com 

              17. www.lib.bsu.edu.az 

              18. www.preslib.az 

              19. www .aliyev -heritage.org 

              20. www.dspace.khazar.org 
 

IV. Fənnintəsviri: 

“Azərbaycan biblioqrafiyasının  tarixi”  fənni Azərbaycanda  biblioqrafik fəaliyyətin meydana 

gəlməsi və təşkili məsələlərini öyrənir. Bu fənn həmçinin onun müxtəlif sahələrinin qədim zamanlardan 

bu günə qədərki inkişafını, istifadə məqsədləri, biblioqrafik vəsaitlərin tipləri, növləri və formalarının 

təkamül prosseslərini öyrənir.  

V. Fənnin məqsədi: 

“Azərbaycan biblioqrafiyasının  tarixi”  fənni tədrisinin məqsədi respublikada biblioqrafik fəaliyyətin 

meydana gəldiyi dövrdən müasir dövrümüzə qədər əldə edilmiş nəaliyyətlər haqqında tələbələri 

məlumatlandırmaqdan  və  müxtəlif  istiqamətli  biblioqrafik  vəsaitlərlə  onları  tanış etməkdən ibarətdir.  

 

VI. Davamiyyətə verilən tələblər: 

Dərsdə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır.Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində 

fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir; semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan 

saatların hər buraxılan 10%- nə 1 bal çıxılır; Fənn üzrə semestr ərzində buraxılmış auditoriya  saatlarının 

ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı  (25%-dən çox) olduğu halda tələbə 

həmin fənnən imtahana buraxılmır və onun  həmin fənn üzrə akademik borcu qalır və sonradan onun 

haqqında müvafiq qərar qəbul edilir.  

VII.Qiymətləndirmə: 

Tələbələrin biliyi 100 ballı sistemlə qiymətləndirilir. Bundan 50 balı tələbə semestr ərzində, 50 balı isə 

imtahanda toplayır. Semestr ərzində toplanan 50 bala aşağıdakılar aiddir: 10 bal sərbəst işlərin  tərtib 

olunmasına görə, 10 bal seminar və laboratoriya dərslərində fəaliyyətinə görə, 20 bal kollekviumlara 

görə,10 bal dərslərə davamiyyətinə görə. 

İmtahanda qazanılan balların maksimum miqdarı 50-dir. 

İmtahan biletinə bir qayda olaraq fənni əhatə edən 5 sual daxil edilir. 

Qiymət meyarları aşağıdakılardır: 

-10 bal- tələbə keçilmiş material dərindən başa düşür, cavabı dəqiq və hərtərəflidir. 

-9 bal-tələbə keçilmiş material tam başa düşür, cavabı dəqiqdir və mövzunun mətnini tam aça bilir. 

-8 bal-tələbə cavabında ümumixarakterli bəzi qüsurlara yol verir; 

-7 bal- tələbə keçilmiş material başa düşür, lakin nəzəri cəhətdən bəzi məsələləri əsaslandıra bilmir 
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-6 bal- tələbənin cavabı əsasən düzgündür. 

-5 bal-tələbənin cavabında çatışmazlıqlar var, mövzunu tam əhatə edəbilmir. 

-4 bal- tələbənin cavabı qismən doğrudur, lakin mövzunu izah edərkən bəzi səhvlərə yol verir; 

-3 bal- tələbənin mövzudan xəbəri var, lakin fikrini əsaslandıra bilmir; 

-1-2 bal- tələbənin mövzudan qismən xəbəri var. 

-0 bal- suala cavab yoxdur. 

Tələbənin imtahanda topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır. Əks təqdirdə  tələbənin imtahan 

göstəriciləri semester ərzində  tədris fəaliyyəti nəticəsində topladığı bala əlavə olunmur. 

Semestr  nəticəsinə görə yekun qiymətləndirmə (imtahan və imtahanaqədərki ballar 

əsasında) 

91-100 bal- əla (A) 

81-90 bal-çox yaxşı (B) 

71-80 bal- yaxşı (C) 

61-70 bal- kafi (D) 

51-60 bal –qənaətbəxş (E) 

  51-baldan aşağı- qeyri-kafi (F) 

 Davranış qaydalarının pozulması:Tələbə Kollecin daxili nizam –intizam qaydalarını pozduqda 

əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görüləcək. 

  

 

VIII. Təqvim mövzu  planı: Mühazirə: 60saat Cəmi:90 saat 

N 
Keçirilən mühazirə, seminar, məşğələ, laboratoriya və sərbəst 

mövzuların məzmunu 
Saat Tarix 

1 2 3 4 

  müh sem  

1.  Mövzu № 1.“Azərbaycan biblioqrafiyasının  tarixi” fənninin nəzəri 

əsasları. 

 Plan: 

1. Azərbaycanda biblioqrafik fəaliyyətin öyrənilməsi.  

2.Azərbaycanda biblioqrafik fəaliyyətin inkişaf mərhələləri. 

Mənbə: [1,4] 

2   

2.  Mövzu№ 2.Azərbaycanda biblioqrafik fəaliyyətin meydana gəlməsi və 

inkişafı.  

Plan: 

1. Biblioqrafik informasiya fəaliyyət sahəsi kimi və  onun inkişaf mərh 

inkişafı  

2. Kitabxana kataloqları biblioqrafik informasiyanın tarixi forması kimi 

Mənbə: [1,3] 

2 2  

3.  Mövzu№ 3.Azərbaycanda ilkin biblioqrafik mənbələr.  

Plan: 
1.Təzkirələr və təzkirəçiliyin yaranması 

2. Elmi əsərlərdə və səyahətnamə ədəbiyyatında  biblioqrafik cəhətlər 

3. M.Tərbiyyəti və onun “Danişməndani Azərbaycan” təzkirəsi. 

Mənbə: [1,8] 

2   

4.  Mövzu№ 4.XIX əsrin sonu XX əsrin əvvələrində Azərbaycanda 

biblioqrafiya.  

Plan: 
1.XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan biblioqrafiyası yeni mərhələdə. 

2. Azərbaycanda cəmiyyət kitabxanaları və onların  biblioqrafik fəaliyyəti 
3. Bakı İctimai Məclis kitabxanasının çap kataloqı. 

Mənbə: [1,6,7,11] 

2 2  

5.  Mövzu№ 5.XX əsrdə Azərbaycanda dövru mətbuatın biblioqrafiyası. 

Plan: 
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1.“Bakı mətbuatı” adlı göstərici və onun buraxılışları. 
2. “Neft işi” jurnalında dərc olunan vəsaitlər 
3. Şəxsi mətbəələr. Orucov qardaşları mətbəəsinin çap kataloqu 

Mənbə: [1,3,6,11,15 ] 

 

6.  Mövzu№ 6.1920-1958-ci illərdə  Azərbaycanda ümumi biblioqrafiyanın 

yaranması və inkişafı.  

Plan: 

1.1920-ci illərdə yaradılan dövlət biblioqrafiya mərkəzləri. 
2. 1920-1958-cu illərdə yaradılan nəşriyyat kataloqları. 

Mənbə: [1,11] 

 

2 2  

7.  Mövzu№ 7.1920-1958-ci illərdə  Azərbaycanda xüsusi  biblioqrafiyanın 

yaranması və inkişafı.  

Plan: 

1.Xüsusi  biblioqrafiyanın növ təsnifatı.  
2. “Azərbaycanda Tədqiq və Öyrənmə  cəmiyyəti” (1923) və onun fəaliyyəti 

3. İlk elmi köməkçi biblioqrafik informasiya mənbəələri..  

Mənbə: [1,2, 4 ] 

 

2   

8.  Mövzu№ 8. Azərbaycan Dövlət Kitab  Palatası 

Plan: 

1.Azərbaycan Dövlət Kitab  Palatasının funksiyası.  
2. “Azərbaycan Dövlət Biblioqrafiyası orqanlarının meydana gəlməsi 

3.  1940-1950-ci illərdə ümumi biblioqrafiyanın vəziyyəti 

Mənbə: [1,8,11] 

2 2  

9.  Mövzu№ 9.1920-1958-ci illərdə  tövsiyyə biblioqrafiyası.  

Plan: 
1.Tövsiyyə biblioqrafik vəsaitləri  

2. Təbabət elmi ilə bağlı bibloqrafik vəsaitlər 

Mənbə: [1,2,6,8 ] 

 

2   

10.  Mövzu№ 10.XX əsrin ikinci yarısında   biblioqrafik işin təşkili 

məsələləri.  

Plan: 
1.XX əsrin ikinci yarsında   Azərbaycan biblioqrafiyası yeni mərhələdə  

2. Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyanın inkişafı ilə bağlı XX əsrin ikinci 

yarısında qəbul edilmiş qərarlar.  

Mənbə: [1,8,9] 

2 2  

11.  Mövzu№ 11.1959-1990-ci illərdə  Azərbaycanda xüsusi  biblioqrafiyanın 

inkişafı.  

Plan: 

1. 1959-1990-ci illərdə  Azərbaycandaxüsusi  biblioqrafiyanın inkişaf 

istiqamətləri.  

2. Azərbaycandaxüsusi  biblioqrafik vəsaitlər nəşr edən mərkəzlər. 

Mənbə: [1,2, 4] 

 

2   

12.  Mövzu№ 12.1959-1990-ci illərdə  Azərbaycanda ümumi   

biblioqrafiyanın inkişafı .  

Plan:  
1.Ümumi xarakterli biblioqrafik nəşrlər  

2.Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının struktur quruluşu 

Mənbə: [1,2,14] 

2 2  

13.  Mövzu№ 13.Repertuar xarakterli biblioqrafik mənbələr. 

Plan: 
1.Azərbaycanda repertuar xarakterli biblioqrafik mənbələrin yaranması. 

2   
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2. “Azərbaycan  kitabı” adlı biblioqrafik vəsaitin nəşri.  

3. M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın repertuar xarakterli biblioqrafik 

nəşrləri. 
Mənbə: [1,8,11] 
 

14.  Mövzu№ 14.Azərbaycanda cari-elmi köməkçi biblioqrafiyanın 1959-1990-
ci illərdə  inkişafı. 

Plan: 

1. Cari-elmi köməkçi biblioqrafiyanın inkişaf istiqamətləri.  
2.  M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın cari-elmi köməkçi biblioqrafik 
nəşrləri. 

Mənbə: [1,6,8,11,13] 

2 2  

15.  Mövzu№ 15. Azərbaycanda  1959-1990-ci illərdə retrospektiv elmi-

köməkçi biblioqrafiyanın inkişafı.  

Plan: 
1.Retrospektiv elmi-köməkçi fəaliyyətlə məşğul olan mərkəzlər  

2.M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın  retrospektiv biblioqrafik nəşrləri 

Mənbə: [1,2, 4] 

2   

16.  Mövzu№ 16.Azərbaycanda şəxsi biblioqrafiyanın inkişafı. 

 Plan: 
1. Şəxsi biblioqrafik vəsaitlərin yaranması və əhəmiyyəti 

2. Görkəmli insanlara həsr olunan şəxsi biblioqrafik vəsaitlər 

3.M.F. Axundov adına Milli kitabxananın şəxsi biblioqrafik vəasitləri. 

Mənbə: [1,6,7] 

2 2  

17.  Mövzu№ 17.Tövsiyyə bibloqrafiyasının inkişaf istiqamətləri.  

Plan: 

1.1959-1990-cı illərdə Azərbaycanda tövsiyə  biblioqrafiyasının inkişafı.  

2. M.F.Axundov adına Milli Kitabxana  tövsiyə biblioqrafiyasının mərkəzi 

kimi. 

3. Bədii ədəbiyyat üzrə tövsiyyə biblioqrafik vəsaitləri. 

Mənbə: [1,6,7,11] 

2   

18.  Mövzu№ 18.Müstəqillik illərində Azərbaycanda  biblioqrafik fəaliyyət 

Plan: 

1.Müstəqillik illərində milli biblioqrafiyanın inkişafında yeni mərhələ  
2. Müstəqillik illərində  M.F. Axundov  adına  Milli Kitabxananın 

funksiyaları. 

Mənbə: [1,11] 
 

2 2  

19.  Mövzu№ 19.Müasir Azərbaycan biblioqrafiyasının ümumi təşkili 

məsələləri. 

Plan: 

1.Müasir Azərbaycan biblioqrafiyasının inkişaf istiqamətləri 
2. Müasir Azərbaycan biblioqrafiyasının qarşısında duran vəzifələr. 

3. Müasir Azərbaycan biblioqrafiyasının əsas mərkəzləri.  

Mənbə: [1,11 ] 

 

2   

20.  Mövzu№ 20.Qeyri-müstəqil informasiya mənbəələri.  

Plan: 
1.Qeyri-müstəqil informasiya mənbəələrinin növləri.  
2. “Kitabiçərisi”, “kitabarası”, “məqaləiçərisi”, “jurnaliçərisi” və 

“qəzetiçərisi” informasiya mənbəələri.  

Mənbə: [1,3,11] 
 

2 2  
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21.  Mövzu№ 21.Azərbaycanda biblioqrafiya elmi və təhsili.  

Plan: 
1. Azərbaycanda biblioqrafik təhsilin təşkili.  

2. Azərbaycanda biblioqrafik fəaliyyət sahəsində elmi tədqiqat işləri.  

3. Kitabxana işçilərinin və biblioqrafların ixtisasartırma kursları. 

Mənbə: [1,7,8,13  ] 

2   

22.  Mövzu№ 22.M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın biblioqrafik 
fəaliyyəti.  

Plan: 
1.M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada  biblioqrafik informasiya  

resurslarının  yaranması  və inkişafı .  

2.M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada biblioqrafik  informasiya  
resurlarının  müasir  vəziyyəti  .  

Mənbə: [1,6,7,11,13] 

2 2  

23.  Mövzu№ 23.Azərbaycan Respublikası Prezident İşlər İdarəsinin Prezident 

Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti.  

Plan: 
1.Azərbaycan Respublikası Prezident İşlər İdarəsinin Prezident 
Kitabxanasının yaranma tarixi.  

2.Azərbaycan Respublikası Prezident İşlər İdarəsinin Prezident 

Kitabxanasının  biblioqrafik resursları. 
Mənbə: [11,14 ] 

 

2   

24.  Mövzu№ 24.F.Köçərli adına Respublika  Uşaq  Kitabxanasının biblioqrafik 

fəaliyyəti.  

Plan:  
1.F.Köçərli adına Respublika  Uşaq  Kitabxanasının yaranma tarixi.  

2.F.Köçərli adına Respublika Uşaq  Kitabxanasının biblioqrafik resursları. 

Mənbə: [1,7,9,12 ] 

2 2  

25.  Mövzu№ 25.C.Cabbarlı adına Respublika  Gənclər Kitabxanasının 
biblioqrafik fəaliyyəti.  

Plan: 
1.C.Cabbarlı adına  Respublika  Gənclər Kitabxanasının yaranma tarixi.  

2.C.Cabbarlı adınaRespublika Gənclər Kitabxanasının biblioqrafik resursları. 

Mənbə: [6,12,14 ] 

2   

26.  Mövzu№ 26.AMEA-nın Mərkəzi Elmi  Kitabxanasının biblioqrafik 

fəaliyyəti.  

Plan: 
1.AMEA-nın Mərkəzi Elmi  Kitabxanasının yaranma tarixi. .  

2. AMEA-nın Mərkəzi Elmi  Kitabxanasının biblioqrafik resursları. 

Mənbə: [1,11,13,14 ] 

 

2 2  

27.  Mövzu№ 27.Respublika  Elmi-Texniki  Kitabxanasının biblioqrafik 

fəaliyyəti.  

Plan: 
1. Respublika  Elmi-Texniki  Kitabxanasının yaranma tarixi.  

2. Respublika  Elmi-Texniki  Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti 

Mənbə: [1,10,12,14  ] 

2   

28.  Mövzu№ 28.BDU-nun Elmi Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti.  

Plan: 
1. BDU-nun Elmi Kitabxanasının yaranma tarixi.  

2. BDU-nun Elmi Kitabxanasının biblioqrafik resursları. 
Mənbə: [1,10,12,14  ] 

2 2  

29.  Mövzu№ 29.Respublika  Elmi-Pedaqoji  Kitabxanasının biblioqrafik 

fəaliyyəti.  

2   
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IX. Sərbəst işin mövzuları: 

1.Cəmiyyətin informasiyalaşdırılmasında biblioqrafik informasianın rolu. 

2. Azərbaycanda biblioqrafik fəaliyyətin meydana gəlməsi və inkişafı.  

3. Azərbaycanda ilkin biblioqrafik mənbələr. 

4. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvələrində Azərbaycanda biblioqrafiya.  

5. XX əsrdə Azərbaycanda dövri mətbuatın biblioqrafiyası. 

6. 1920-1958-ci illərdə  Azərbaycanda ümumi biblioqrafiyanın inkişafı.  

7. Azərbaycan Dövlət Kitab  Palatasının nəşrləri. 

8. 1920-1958-ci illərdə  Azərbaycanda xüsusi  biblioqrafiyanın inkişafı.  

9. 1920-1958-ci illərdə  tövsiyyə biblioqrafiyası. 

10.Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının struktur quruluşu 

11.Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının fünksiyası 

12.XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan biblioqrafiyası yeni mərhələdə  

13.Bədii ədəbiyyat üzrə tövsiyyə biblioqrafik vəsaitləri 

14.Müasir Azərbaycan biblioqrafiyasının qarşısında duran vəzifələr 

15.Görkəmli adamlara həsr olunan şəxsi biblioqrafik vəsaitlər 

16.”Azərbaycan Kitabı” adlı biblioqrafik vəsaitin nəşri 

17.Azərbaycanda biblioqrafik fəaliyyətin öyrənilməsi 

18.azərbaycanda cəmiyyət kitabxanaları və onların biblioqrafik fəaliyyətləri 

19.Şəxsi mətbəələr “Orucov qardaşları” mətbəəsinin çap kataloqu 

20.1920-ci illərdə yaradılan dövlət biblioqrafiya mərkəzləri 

21.M.Tərbiyyəti və onun “Danışməndani-Azərbaycan” təzkirəsi 

22. XX əsrin ikinci yarsında   biblioqrafik işin təşkili məsələləri.  

23. 1959-1990-ci illərdə  Azərbaycanda ümumi   biblioqrafiyanın inkişafı .  

24. Repertuar xarakterli biblioqrafik mənbələr. 

25. 1959-1990-ci illərdə  Azərbaycanda xüsusi  biblioqrafiyanın inkişafı.  

26. Azərbaycanda cari-elmi köməkçi biblioqrafiyanın 1959-1990-ci illərdə  inkişafı 

27. Azərbaycanda 1959-1990-ci illərdə  retrospektiv elmi- köməkçi biblioqrafiyanın inkişafı. 

28. Azərbaycanda şəxsi bibloqrafiyanın inkişafı. 

29. Azərbaycanda tövsiyyə bibloqrafik vəsaitləri. 

Plan: 
1. Respublika  Elmi- Pedaqoji  Kitabxanasının yaranma tarixi.  

2. Respublika  Elmi- Pedaqoji Kitabxanasının biblioqrafik resursları. 

Mənbə: [1,12,14 ] 
 

30.  Mövzu№ 30.Azərbaycan  Kənd  Təsərrüfatı  Akademiyasının  

kitabxana  işinin  biblioqrafik  fəaliyyəti 

 

Plan: 

1. Azərbaycan  Kənd  Təsərrüfatı  Akademiyasının yaranma  

tarixi 

2.   Azərbaycan  Kənd  Təsərrüfatı  Akademiyasının  biblioqrafik  

resursları 

Mənbə: [2,7,11,13] 

2 2  

 Cəmi 60 30  
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30. Müstəqillik illərində Azərbaycanda  biblioqrafik fəaliyyət. 

31. Müasir Azərbaycan biblioqrafiyasının ümumi təşkili məsələləri. 

32. Qeyri-müstəqil informasiya mənbəələri. 

33. Azərbaycanda biblioqrafiya elmi və təhsili. 

34. M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın biblioqrafik fəaliyyəti. 

35. Azərbaycan Respublikası Prezident İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti. 

36. F.Köçərli adına Uşaq  Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti. 

37. C.Cabbarlı adına Gənclər Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti. 

38. AMEA-nın Mərkəzi Elmi  Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti. 

39. BDU-nun Elmi Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti. 

40. Respublika  Elmi-Texniki  Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti. 

41. Respublika  Elmi-Pedaqoji  Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti. 

42. Biblioqrafik fəaliyyət sahəsində Beynəlxalq əməkdaşlıq. 

 

 

X. İmtahan sualları 

1.“Azərbaycan biblioqrafiyası tarixi” fənninin nəzəri əsasları. 

2. Azərbaycanda  biblioqrafik fəaliyyətin öyrənilməsi.  

3.Azərbaycanda  biblioqrafik fəaliyyətin inkişaf mərhələləri. 

4.Azərbaycanda biblioqrafik fəaliyyətin meydana gəlməsi və inkişafı.  

5. Biblioqrafik informasiyanın fəaliyyət sahəsi kimi inkişafı  

6. Azərbaycanda ilkin biblioqrafik mənbələr.  

7. Təzkirələr və təzkirəçiliyin yaranması 

8. M.Tərbiyyəti və onun “Danişməndani Azərbaycan” təzkirəsi. 

9. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvələrində Azərbaycanda biblioqrafiya.  

10. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan biblioqrafiyası yeni mərhələdə. 

11. Azərbaycanda  cəmiyyət kitabxanaları və onların  biblioqrafik fəaliyyəti 

12. 1920-ci illərdə yaradılan dövlət biblioqrafiya mərkəzləri. 

13. Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının yaranması 

14. 1920-1930-cu illərdə yaradılan nəşriyyat kataloqları. 

15.Azərbaycan Dövlət Kitab  Palatasının nəşrləri. 

16.  1940-1950-ci illərdə ümumi biblioqrafiyanın vəziyyəti 

17.1920-1958-ci illərdə  tövsiyyə biblioqrafiyası.  

18. Tövsiyyə biblioqrafik vəsaitləri  

19. XX əsrin ikinci yarsında   biblioqrafik işin təşkili məsələləri.  

20. XX əsrin ikinci yarsında   Azərbaycan biblioqrafiyası yeni mərhələdə  

21. 1959-1990-ci illərdə  Azərbaycanda ümumi   biblioqrafiyanın inkişafı .  

22.Azərbaycan Dövlət Kitab Palatasının struktur quruluşu.  

23. “Azərbaycan  kitabı” adlı biblioqrafik vəsaitin nəşri.  

24. M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın repertuar xarakterli biblioqrafik nəşrləri. 

25. Azərbaycanda cari-elmi köməkçi biblioqrafiyanın 1959-1990-ci illərdə  inkişafı. 

26.  M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın cari-elmi köməkçi biblioqrafik nəşrləri. 

27. Azərbaycanda 1959-1990-ci illərdə  retrospektiv elmi- köməkçi biblioqrafiyanın inkişafı. 

28.  M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın retrospektiv biblioqrafik nəşrləri. 

29. Azərbaycanda şəxsi bibloqrafiyanın inkişafı.  

30. Şəxsi biblioqrafik vəsaitlərin yaranması və əhəmiyyəti.  

31. Görkəmli adamlara həsr olunan  şəxsi biblioqrafik vəsaitlər 

32. Tövsiyyə bibloqrafiyasının inkişaf istiqamətləri.  

33. 1959-1990-cı illərdə Azərbaycanda tövsiyə  biblioqrafiyasının inkişafı.  

34. M.F.Axundov adına Milli kitabxana  tövsiyə biblioqrafiyasının mərkəzi kimi. 

35. F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının tövsiyə biblioqrafik vəsaitləri. 

36. Müstəqillik illərində milli biblioqrafiyanın inkişafında yeni mərhələ  

37. Müstəqillik illərində  M.F. Axundov  adına  Milli Kitabxananın funksiyaları. 
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38. Müstəqillik illərində   şəxsi biblioqrafik vəsaitlər.  

39. Müasir Azərbaycan biblioqrafiyasının əsas mərkəzləri.  

40. Qeyri-müstəqil informasiya mənbəələri.  

41.  Azərbaycanda biblioqrafiya elmi və təhsili.  

42. Kitabxana işçilərinin və biblioqrafların ixtisasartırma kursları. 

43.  M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın biblioqrafik fəaliyyəti.  

44.  Azərbaycan Respublikası Prezident İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti.  

45. F.Köçərli adına Respublika Uşaq  Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti.  

46.  C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti.  

47. AMEA-nın Mərkəzi Elmi  Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti.  

48.  BDU-nun Elmi Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti.  

49.  Respublika  Elmi-Texniki  Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti.  

50.  Respublika  Elmi-Pedaqoji  Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti.  

 

 

Kollekium-1 

 

1. Azərbaycanda  biblioqrafik  fəaliyyətin  öyrənilməsi.  

2. Kitabxana kataloqları biblioqrafik informasiyanın tarixi forması kimi 

3. Təzkirələr və təzkirəçiliyin yaranması 

4. Azərbaycanda cəmiyyət kitabxanaları və onların  biblioqrafik fəaliyyəti 

 

5.“Bakı mətbuatı” adlı göstərici və onun buraxlışları. 

6. 1920-1930-cu illərdə yaradılan nəşriyyat kataloqları. 

7. Xüsusi  biblioqrafiyanın növ təsnifatı. 

8. Azərbaycan Dövlət Kitab  Palatasının funksiyası.  

 

9.  Tövsiyyə biblioqrafik vəsaitləri 

10. XX əsrin ikinci yarsında   Azərbaycan biblioqrafiyası yeni mərhələdə  

11. 1959-1990-ci illərdə  Azərbaycandaxüsusi  biblioqrafiyanın inkişaf istiqamətləri 
12. Ümumi xarakterli biblioqrafik nəşrlər  

 

Kollekium-2 
 1.Azərbaycanda repertuar xarakterli biblioqrafik mənbələrin yaranması. 

 2. Cari-elmi köməkçi biblioqrafiyanın inkişaf istiqamətləri.  
 3. Retrospektiv elmi-köməkçi fəaliyyətlə məşğul olan mərkəzlər   

 4. Şəxsi biblioqrafik vəsaitlərin yaranması və əhəmiyyəti 

   

 5. 1959-1990-cı illərdə Azərbaycanda tövsiyə  biblioqrafiyasının inkişafı.  

 6.  Müstəqillik illərində milli biblioqrafiyanın inkişafında yeni mərhələ 

 7.  Müasir Azərbaycan biblioqrafiyasının qarşısında duran vəzifələr 

 8.   Qeyri-müstəqil informasiya mənbəələrinin növləri. 

    
 9. Azərbaycanda biblioqrafik fəaliyyət sahəsində elmi tədqiqat işləri.  

 10. M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın kataloq –kartoteka sistemi.  

 11. M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın yaranma tarixi 
 12. Azərbaycan Respublikası Prezident İşlər İdarəsinin Prezident Kitabxanasının  biblioqrafik resursları 

 

XI. Fənn üzrə tələblər, tapşırıqlar: 

“Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi” fənninin tədrisi nəticəsində tələbələr Azərbaycanda 

biblioqrafik fəaliyyətin meydana gəlməsi və inkişafını öyrənirlər.  Fənni mənimsəyən hər bir tələbə 

həmçininbiblioqrafiyalaşdırma və onun mərhələlərini, biblioqrafik göstəricilər və vəsaitlərin növlərini, 

onları tərtib etmək qaydalarını öyrənirlər.   

Həmçinin Azərbaycanda biblioqrafik fəaliyyətlə məşğul olan təşkilatlar və onların nəşr etdirdikləri 

orqanlar haqqında müəyyən biliklərə malik olmalıdırlar. 
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 “Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi”  fənninin tədrisi zamanı qoyulan tələblər aşağıdakı kimidir: 

-Mühazirə mətninin hazırlanması, 

-referat işləri, 

-imtahan sualları, 

-fərdi tapşırıqlar, 

Öyrənən tanış olur: 

- “Azərbaycan  biblioqrafiyasının tarixi” fənninin istiqamət və problemləri 

- “Azərbaycan  biblioqrafiyasının tarixi” fənninin öyrənilməsində bıblıoqrafiyaşünaslığın yeri, rolu 

və mövqeyi. 

- “Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi” fənninin öyrənilməsində biblioqrafiyaşünaslığın digər 

elmlərlə qarşılıqlı əlaqəsi 

 

XII. Tələbələrin fənn haqqında fikrinin öyrənilməsi: 

 “Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi” fənninin sillabusu “Kitabxana – informasiya 

təminatı”ixtisasının tədris planı və“Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi” fənn proqramı əsasında tərtib 

edilmişdir. 

 Sillabus «İqtisadiyyat  və idarəetmə » FBK-da müzakirə edilərək, bəyənilmişdir (6 fevral  2020-ci 

il, protokol № 6). 

 

 

                                      Fənn müəllimi:                            Z.Məlikova      

                                          FBK sədri:                               Q.Şükürova              


