
Áþëìÿ 1. Êèòàáõàíà ôîíäøöíàñëûüûíûí íÿçÿðè ÿñàñëàðû. 
Ìþâçó 1. « Êèòàáõàíà» ñèñòåìèíäÿ êèòàáõàíà ôîíäóíóí éåðè. 

1. Êèòàáõàíà ôîíäóíóí ñèñòåìè êèìè þéðÿíèëìÿñè ÿùÿìèééÿòè. 
 

Êèòàáõàíà ôîíäó àíëàéûøû âÿ îíóí þéðÿíèëìÿñè ßí ìöùöì ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè ùåñàá 
îëíóð. Êèòàáõàíà ôîíäó ìèëéîí íöñõÿëÿðëÿ îõóúóëàðûí ÿñë ìöòàëèÿ ìÿíáÿéèíÿ ÷åâðèëìèø 
ìÿíÿâè ñÿðâÿòèäèð. «Êèòàáõàíà èøè ùàããûíäà Àçÿðáàéæàí Ðåñïóëèêàñûíûí ãàíóíó» äà 
(1999) äåéèëèð: «Êèòàáõàíà-åëì, èíôîðìàñèéà, ìÿäÿíèééÿò, òÿùñèë âÿ òÿðáèéÿ ìöÿññèñÿñè 
êèìè ÷àï ÿñÿðëÿðèíèí âÿ äýÿð èíôîðìàñèéà äàøûéûæûëàðûíûí  òîïëàéûá ìöùàôèçÿ åäÿí, îíëàðûí 
ñèñòåìëè èæòèìàè èñòèôàäÿñèíè òÿìèí åäÿí, æÿìèééÿòèí èíòåëëåêòóëà âÿ ìÿíÿâè ïîòåíñèàëûíûí 
èíêèøàôûíà õèäìÿò ýþñòÿðÿí  ñîñèàë èíñòèòóòóäóð». Ãàíóíäàí ìÿëóì îëóð Êè, êèòàáõàíà 
ôîíäóíóí éàðàäûëìàñû âÿ èíêèøàôû èíñàíëàðäà åëìèí, èíôîðìàñèéàíûí, ìÿäÿíèééÿòèí, 
òÿùñèëèí, òÿðáèéÿíèí ôîðìàëàøìàñûíûí ìöùöì ñàùÿëÿðèíäÿí áèðè êèìè éöêñÿê ãéìÿòëÿíäèðèëèð. 
Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ ôîíäóí þéðÿíèëìÿñè ìöùöì ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè êèìè ãàðøûäà 
äóðóð.Òÿæðöáÿ ýþñòÿðèð Êè, ôîíäóí ìàùèééÿòèíè áèëìÿäÿí îíóí ïðàêòèêè ÿùÿìèééÿòèíè 
ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê, ôîðìàëàøìàñû èñòèãàìÿòèíè äÿãèãëÿøäèðìÿê, èíêèøàô èñòèãàìòëÿðèíè 
êîíêðåòëÿøäèðìÿê ãåéðè-ìöìêöíäöð. 

Áó õàðàêòåðèê õöñóñèééÿòëÿðèí ùÿëë åäèëìÿñèíäÿ êèòàáõàíà ôîíäóíóí ñèñòåì 
áàõûìûíäàí éàíàøûëìà ìöùöì ðîë îéíàéûð. Ñèñòåìëè éàíàøìà ôîíäóí ÿñàñ 
êåéôèééÿòëÿðèíè, ÿùÿìèééÿòèíè, ìÿçìóíóíó, éàðàíìà ïðèíñèïëÿðèíè, òÿøêèë îëóíìà 
öíñöðëÿðèíè õàðàêòåðèçÿ åòìÿéÿ èìêàí âåðèð. 

Ôîíäó  éàðàäàí ÿñàñ öíñöð ñÿíÿä ùåñàá îëóíóð. Êèòàáõàíàëàðäà ñÿíÿä (êèòàá, 
úóðíàë âÿ äèýÿðëÿðè) ôîíäóí ôîðìàëàøìàñûíû, çÿíýèíëÿøìÿñèíè òÿìèí åäÿí áàøëûæà 
èíôîðìàñéà ìÿíáÿéèíÿ ÷åâðèëèð. 

Êèòàáõàíà ôîíäó ñèñòåìèíè ñÿíÿäëÿð òîïëóñóíà ýþðÿ èêè éåðÿ àéûðìàã îëàð: ñàäÿ âÿ 
ìöðÿêêÿá. 

Ñàäÿ ñèñòåì åéíè òèïëè, áèð-áèðèíÿ áÿíçÿð ñÿíÿäëÿð òîïëóñóíà (úóðíàëëàð, ÿëéàçìàëàð, 
ñòàíäàðòëàð, íîðìàòèâëÿð âÿ ñ) äåéèëèð. ßýÿð «êèòàáõàíà» ñèñòåìèíäÿ ìöõòÿëèô òèïëè âÿ ÷îõëó 
ìèãäàðäà ìöõòÿëèô íþâëö ñÿíÿäëÿð òîïëóñó ÿùàòÿ åäèëÿíñÿ, îíäà áåëÿ ñèñòåì ìöðÿêêÿá 
õàðêòåðëè ùåñàá îëóíóð. 

Ùÿð èêè ùàëäà ñÿíÿäëÿðèí ãàðøûëûãëû ÿëàãÿëÿðè, ñèñòåìäàõèëè ôóíêñèéàëàðû, ôîíäóí 
ìÿãñÿä âÿ âÿçèôÿëÿðè, ãóðóëóøó âÿ ìÿçìóí ÿùàòÿëèéè íÿçÿðÿ àëûíûð. Áó ìÿíàäà ôîíäóí  
áèð ñèñòåì êèìè êîìïëåêòëÿøäèðìÿ èìêàíëàðû êîíêðåòëÿøäèðèëèð, ôóíêñèéàëàðû 
ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð, ñèñèòåìäàõèëè âÿçèôÿëÿðè òÿùëèë åäèëèð. 

 
2. «Êèòàáõàíà» ñèñòåìèíäÿ ôîíäóí èíêèøàô ìÿðùÿëÿëÿðè ùàããûíäà àíëàéûø. 

 «Êèòàáõàíà» ñèñòåìèíäÿ ôîíä éàðûì ñèñòåì êèìè äàùà ýåíèø õàðàêòåð äàøûéûð. Ùÿòòà 
âàõòèëÿ ôîíä àíëàéûøûíûí êèòàáõàíà ñþçö èëÿ åéíèëÿøäèðèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóðäó. Ùàëáóêè, 
«Êèòàáõàíà» âÿ «êèòàáõàíà ôîíäó» ìÿôùóìëàðû áàøãà-áàøãà ìÿíà êÿñá åäèð. 
Àéäûí ìÿñÿëÿäèð Êè, ôîíäñóç êèòàáõàíà ìþâúóä îëà áèëìÿçäè âÿ ìÿùç áóíà  ýþðÿ äÿ 
êå÷ìèøäÿ ôîíä àíëàéûøû «Êèòàáõàíà» ñþçöíöí éàðàíìàñûíà ñÿáÿá îëìóøäóð. Ùÿðôè 
ìÿíàäà ôîíäóí éóíàí äèëèíäÿí òÿðæöìÿñè «êèòàáñàõëàéûæû» äåìÿêäèð. Áó ñþçäÿêè îõøàð 
ôèêèðëÿð áöòöí äöíéà õàëãëàðûíûí äèëèíäÿ åéíè øÿêèëäÿ èôàäÿ îëóíóð. ßñðëÿð áîéó «êèòàáõàíà» 
âÿ «êèòàáõàíà ôîíäó» àíëàéûøëàðû áèð-áèðèíäÿí ôÿðãëÿíäèðèëìÿìèøäèð. «Êèòàáõàíà» ñþçö 
«÷îõ âÿ àç ìèãäàðäà êèòàáëàðûí éûüûìû» êèìè íÿçÿðÿ àëûíìûøäûð. 

ÕÛÕ ÿñðäÿ, ùÿòòà 1930-úó èëëÿðÿ ãÿäÿð àç âÿ îðòà ùÿúìëè ôîíäëàðà êèòàáõàíàëàð, äàùà 
áþéöê ùÿúìëè ôîíäëàðà èñÿ êèòàáñàõëàéûæû äåéèëèðäè. Áó ìÿíàäà òÿáèè îëàðàã ùåñàá åäèëÿ 
áèëÿð Êè, ôîíä êèòàáõàíàíûí ÿñàñ ìÿééÿíëÿøäèðèæè ìàùèééÿòèíè òÿøêèë åäèð. 
Êèòàáõàíàøöíàñëàð êèòàáõàíà ôîíäóíóí éàðàäûëìàñíà âÿ èíêèøàôûíà åëìè ùàäèñÿ êèìè 
áàõìûøëàð. Áÿçè ýþðêÿìëè êèòàáõàíàøöíàñëàð (ïðîô. È.Ì.Ôðóìèí) âÿ êèòàáøöíàñëàð 
êèòàáõàíàøöíàñëûüû åëìèí ìöùöì òÿðêèá ùèññÿñè êèìè ãèéìÿòëÿíäèðìèøëÿð.  

Âàõòû èëÿ áåëÿ äöøöíöëöðäö Êè, êèòàáûí êèòàáõàíàäà ñàõëàíìàñûíûí ÿñàñ âÿçèôÿñè 
áèëàâàñèòÿ ñÿíÿäëÿðè ìöùàôèçÿ åòìÿê âÿ êèòàáõàíà èøèíèí òÿøêèëèíÿ ìöñáÿò òÿñèð 
ýþñòÿðìÿêäÿí èáàðÿòäèð. Áó äà êèòàáõàíàëàðäà ÿäÿáèééàòûí ôîðìàëàøìàñûíäà âÿ 



ìöùàôèçÿ åäèëìÿñèíäÿ ìöùöì ðîë îéíàéûð.Êèòàáõàíàéà äàõèë îëàí áöòöí êèòàáëàðûí 
ìöíòÿçÿì ìöùàôèçÿ åäèëìÿñè ñÿéëÿðè áèçäÿ êå÷ìèøèí èðñèíÿ ýåíèø éèéÿëÿíìÿ øÿðàèòè 
éàðàòìûøäûð.  

Îíó äà ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð Êè, ìöàñèð êèòàáõàíàëàð òÿúðöáÿäÿ êå÷ìèøèí ó÷îò 
ñÿíÿäëÿðèíäÿí, ôîíäóí éåðëÿøäèðèëìÿñè âÿ ìöùàôèçÿñè öñóëëàðûíäàí ìöâÿôôÿãèééÿòëÿ 
èñòèôàäÿ åäèðëÿð. Áóðàäà ùÿì÷èíèí êèòàáõàíà áèíàëàðûíûí òèêèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí 
ìåìàðëûã-ïëàíëàøäûðìà èøëÿðèíèí èíêèøàôûíû äà íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð. 

Ëàêèí êèòàáõàíà ôîíäóíóí ÿñë ìÿíàäà êèòàáõàíà ôÿàëèééÿòèíèí áöòöí ñàùÿëÿðè ö÷öí 
ñîí äÿðÿæÿ ÿùÿìèééÿòëè îëìàñûíà áàõìàéàðàã, áöòöíëöêäÿ ôîíäëà êèòàáõàíà àðàñûíäà 
áÿðàáÿðëèê èøàðÿñèíèí ãîéóëìàñû äöçýöí îëìàçäû: áó äà èñòÿð-ñòÿìÿç ôîíäóí «êèòàáõàíà» 
ñèñòåìèíäÿ ðîëóíó ùÿääèíäÿí àðòûã éöêñÿëäÿðäè, ñîñèàë èíñòèòóò êèìè êèòàáõàíà ùàããûíäà 
òÿñÿââöðö ìÿùäóäëàøäûðàðäû. Äèýÿð òÿðÿôäÿí êèòàáõàíàëàðäà òÿêæÿ êèòàáëàðûí 
òîïëàíìàñûíûí âÿ ìöùàôèçÿ åäèëìÿñèíèí ÿñàñ ìÿãñÿä êèìè ãàðøûéà ãîéóëìàñû 
êèòàáñàõëàéûúûëàðûí áþùðàíûíà ñÿáÿá îëäó, êèòàáõàíà÷ûëàð òÿðÿôèíäÿí îõóæóëàðà ýþñòÿðèëÿí 
õèäìÿò èøèíèí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñèíÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðäàðäû, ñÿíÿäëÿðèí èñòèôàäÿñèíäÿ áèð ñûðà 
íþãñàíëàðûí áàø âåðìÿñèíÿ ñÿáÿá îëäó. 

Êèòàáõàíà ôîíäó éàðàíäûüû äþâðëÿðäÿ ìöõòÿëèô ìÿíàëàðäà èøëÿíèëìèøäèð.  
ßââÿëëÿð «êèòàáõàíà ôîíäó» òåðìèíè ÿâÿçÿèíÿ «êèòàá êîëëåêñèéàñû», «êèòàáõàíà 

øþáÿñè», «êèòàáëàðûí òîïëàíìàñû», «êèòàá ÿìëàêû» âÿ ñ. Ñþçëÿð êèìè èøëÿíìèøäèð. «Ôîíä» 
ñþçö ìöëêè êèòàáõàíàøöíàñëûãäà ùÿãèãè ìÿíàäà 1920-æè èëëÿðäÿ öìóìèëÿøäèðèæè «ôîíä» 
àíëàéûøû äöçýöí îëàéàí «ôîíäëàð» ñþçö èëÿ ÿâÿç îëóíäó. Áó äà «ôîíäëàðûí» öìóìèëÿøäèðèæè 
äåéèë, òîïëàéûæû ìÿíàäà èøëÿíìÿñèíÿ ñÿáÿá îëäó. 1940-æû èëëÿðäÿ ìöòÿõÿññèñëÿðèí áþéöê 
ÿêñÿðèééÿòèíÿ ìÿëóì îëäó Êè, ôîíæ êèòàáõàíàíûí òÿðêèáæÿ éàëíûç áèð ùèññÿñèíèí òÿøêèë åäèð. 
Äàùà äîüðóñó, áó ôîíäëàðûí ùÿð áèðè àéðûëûãäà äÿãèã ìÿíàäà êîíêðåò êèòàáõàíàíûí ÿñë 
ÿìëàêûíû òÿøêèë åäèð. Ñîíðàëàð ÿñàñ ôîíäó ìöùàôèçÿ åäÿí êèòàáõàíà áèíàñûíûí áèð ùèññÿñè 
êèòàáñàõëàéûæû àäëàíäûðûëäû. 1070-æè èëëÿðèí îðòàëàðûíäà áó ñþçö äàùà äÿãèã  îëàí 
ôîíäñàõëàéûæû àíëàéûøû ÿâÿç åòäè. 

Éàëíûç 70-æè èëëÿðäÿ áàøëûæà îëàðàã ôîíäóí ÿñë ìàùèééÿòèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè, 
äàùà äîüðóñó îíóí ðåàë ïðîñåñ êèìè éàðàíìàñû âÿ èíêèøàôû ïðîáëåìëÿðèíèí èçàù åäèëìÿñè 
ìöùöì ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðèíÿ ÷åâðèëäè. 

Áåëÿ Êè, ôîíäóí ìàùèééÿòèíè áèëìÿäÿí îíóí ôîðìàëàøìàñûíû âÿ èäàÿ åäèëìÿñèíè äÿðê 
åòìÿê ìöìêöí äåéèëäèð. 

Áó âÿçèôÿíèí ùÿëë åäèëìÿñèíäÿ ôîíäà ñèñòåìëè éàíàøìà Ïðèíñèïè ìöùöì òÿñèð 
ýþñòÿðäè. Ñèñòåìëè éàíàøìà äåäèêäÿ áöòöíëöêäÿ ôîíäóí èíêèøàô ÿíÿíÿëÿðè íÿçÿðäÿ òóòóëóð. 
Ñèñòåìëè éàíàøìà Ïðèíñèïè 1960-1970-æè èëëÿð ÿðÿôÿñèíäÿ ôîíäøöíàñëûãäà òÿòáèã îëóíìàüà 
áàøëàìûø, ýåòäèêæÿ òÿêìèëëøÿìèø âÿ ôîðìàëàøìûøäûð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ, ñîí èëëÿðäÿ 
ôîíäà ñèñòåì êèìè éàíàøìà çÿðóðÿòè èìêàí âåðèð Êè, îíóí ÿñë ìàùèééÿòè, 
êîìïëåêòëÿøäèðìÿ ñÿìÿðÿëèëèéè, ôîíäëà àïàðûëàí èøèí ÿñàñ õöñóñèééÿòëÿðè äàùà äÿðèíäÿí 
äÿðê åäèëñèí, ÿäÿáèééàòûíà ñå÷ìÿ ïèðèíñèïè  òÿíçèìëÿøäèðèëñèí. 

Êèòàáõàíà ôîíäó ñèñòåìèíèí ÿñàñ òÿðêèá ùèññÿñèíè (öíñöðëÿðèíè) ñÿíÿäëÿð 
(êèòàáëàð,úóðíàëëàð, ìÿæìóÿëÿð âÿ ñ) òÿøêèë åäèð. Áó áàõûìäàí ôîíäøöíàñëûã ñàùÿñèíäÿ 
ÿñÿíÿäëÿðèí öíñöð êèìè êèòàáõàíà ôîíäóíóí éàðàäûëìàñûíäà âÿ èíêèøàôûíäà ðîëó õåéëè 
èøûãëàíäûðûëìûøäûð. 

Êèòàáõàíà ôîíäó êèòàáõàíàíûí éåýàíÿ éàðûì ñèñòåìè ùåñàá îëóíìóð. Êèòàáõàíà 
ôîíäóíóí êèòàáõàíàíûí äèýÿð éàðûì ñèñòåìëÿðè èëÿ éàíàøû åéíè ñÿâèééÿäÿ íÿçÿðäÿí 
êå÷èðèëìÿñè ùÿì êèòàáõàíà ôîíäøöíàñëûüûíûí, ùÿì äÿ áöòöíëöêäÿ êèòàáõàíàøöíàñëûüûí 
èíêèøàôûíà ìöùöì òÿñèð ýþñòÿðèð. Áó äà ôîíäóí êèòàáõàíàíûí äèýÿð éàðûì ñèñòåìëÿðè èëÿ 
ãàðøûëûãëû ÿëàãÿëÿðèíèí þéðÿíèëìÿñè çÿðóðÿòèíè äîüóðóð. 

 
3. Ôîíäóí êèòàáõàíà ñèñòåìèíäÿ éåðè. 
 

Êèòàáõàíà ôîíäó èëÿ éàíàøû êèòàáõàíàëàðäà ùÿì÷èíèí äèýÿð éàðûìñèñòåìëÿðèí îëìàñû äà 
çÿðóðèäèð. Áóðà îõóúó êîíòèíýåíòè (ÎÊ), êèòàáõàíàíûí èø÷è ùåéÿòè (ÊÈÙ), ìàääè-òåõíèêè áàçà 
(ÌÒÁ) äàõèëäèð. Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð Êè, êîíêðåò òàðèõè øÿðàèòäÿ ÷îõëó ìèãäàðäà éåíè 



ìöõòÿëèô éàðûì ñèñòåìëÿð äÿ éàðàíà áèëÿð. Ëàêèí éàðàíàí áó éàðûì ñèñòåìëÿðèí áèð ùèññÿñè 
÷îõ ùàëëàðäà þç ÿùÿìèééÿòèíè èòèðèð âÿ ñûðàäàí ÷ûõûð. Áÿçèëÿðè èñÿ þç àêòóàëëûüûíû ñàõëàéûð, 
èíêèøôà åäèð. Áóíëàðûí è÷ÿðñèíäÿ êèòàáõàíà ôîíäó äàùà ìöùöì ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð, 
ñîðüó-èíôîðìàñèéà ðîëóíó ñàõëàéûð, ôîðìàëàøûð. Ùÿð áèð éàðûì ñèñòåì «êèòàáõàíà» 
ñèñòåìèíäÿ þçöíÿìÿõñóñ ìöÿééÿí âÿçèôÿëÿðè, ôóíêñèéàëàðû éåðèíÿ éåòèðèð. Áó äà 
êèòàáõàíàíûí áèð ñèñòåì êèìè éàðàíìà áöòþâëöéöíö òÿìèí åäèð. Ôîíä êèòàáõàíàíûí èø÷è 
ùåéÿòèíèí ôÿàëèééÿòè èëÿ öçâö ñóðÿòäÿ áàüëûäûð. Áåëÿ Êè, ôîíäóí ôîðìàëàøìàñû ñèñòåìè èø÷è 
ùåéÿòèíèí èøýöçàðëûüû, áàæàðûüû, ïåøÿ èõòèñàñûíûí éöêñÿê ùàçûðëûüû ñÿâèééÿñè èëÿ áàüëûäûð. 
Äåìÿëè, áóðàäà ôîíäóí òÿêìèëëÿøìÿñèíè òÿìèí åòìÿêëÿ îíóí äàõèëè çÿíýèíëèéè àðòûð âÿ 
îõóæóëàðûí ÿñë ìöòàëèÿ ìÿíáÿñèíÿ ÷åâðèëèð. 

Ôîíäóí éàðûìñèñòåì êèìè  çÿíýèíëÿøìÿñèíäÿ îõóæó êîíòèíýåíòè äÿ ìöùöì ðîë 
îéíàéûð. Ìÿëóì îëäóüó êèìè ôîíä ìöÿééÿí îõóæó ãðóïëàððû ö÷öí íÿçÿðÿ àëûíûð âÿ òÿøêèë 
åäèëèð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ áó éàðûì ñèñòåìëÿðèí ãàðøûëûãëû ÿëàãÿñèíè ùÿìèøÿ 
êîìïëåêòëÿøäèðìÿ èøèíäÿ ÿñàñ ýþòöðìÿê ëàçûìäûð. Ëàèêí ôîíä èëÿ îõóæó ÿëàãÿñèíèí áàøëûæà 
èñòèãàìÿòâåðèæè ãöââÿñè êèòàáõàíàíûí èø÷è ùåéÿòè ùåñàá îëóíóð. Êèòàáõàíà÷û ùÿì 
îõóæóëàðûí öìóìè ñîðüó èñòèãàìÿòëÿðèíè, ùÿì äÿ ôîíäóí ôîðìàëàøìà ñèñòåìèíè, ïðîôèëèíè 
ñå÷ìÿ äîëüóíëóüóíó, ìöíòÿçÿì êîìïëåòëÿøäèðìÿ  èñòèãàìÿòèíè íÿçÿðÿ àëûð âÿ ôîíä-
îõóæó ÿëàãÿëÿðèíèí ìöíòÿçÿìëÿøäèðèëìÿñè ñÿìÿðÿëèëèéèíè ùÿéàòà êå÷èðèð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ 
äÿ êèòàáõàíà èø÷è ùåéÿòè ôîíäóí ôîðìàëàøìà ñèñòåìèíè åëÿ ãóðìàëûäûð Êè, îõóæó òÿëÿáàòû 
ùÿðòÿðÿôëè þäÿíèëìèø îëñóí. 

Áóíóíëà áåëÿ ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð Êè, áèð éàðûì ñèñòåì êèìè êèòàáõàíàíûí ìàääè-
òåõíèêè áàçàñûíû éàðàòìàäàí ôîíäóí ôîðìàëàøìàñûíû òÿìèí åòìÿê ãåéðè-ìöìêöíäöð. 

Êèòàáõàíàíûí ìàääè-òåõíèêè áàçàñûíû áèð éðàìû ñèñòåì êèìè èêè éåðÿ àéûðìàã îëàð: à) 
ìàëèééÿ âÿñàèòèíèí ìþâæóäëóüó; á) ìàääè-òåõíèêè øÿðàèòèí (êèòàáõàíà àâàäàíëûüû) òÿøêèë 
åäèëìÿñè. Áó æÿùÿòëÿð ãàðøûëûãëû ñóðÿòäÿ áèð-áèðèíè òàìàìëàéûð. Áåëÿ êè, ÿýÿð ìàëèééÿ âÿñàèòè 
ñÿíÿäëÿðèí  àëûíìàñûíû òÿìèí åäèðñÿ, ìàääè-òåõíèêè øÿðàèò èñÿ ñÿíÿäëÿðèí êèòàáõàíàäà 
éåðëÿøäèðèëìÿñè ïðîáëåìèíè ùÿëë åäèð.  Äåìÿëè, êèòàáõàíàíûí áöòöí éàðûì ñèñòåìëÿðè áèð-áèðè 
èëÿ öçâè ñóðÿòäÿ áàüëû îëóá ôîíäóí òÿðêèáæÿ òÿíçèìëÿøäèðèëìÿñèíÿ ìöùöì òÿñèð ýþñòÿðèð. 

Èñòÿð îõóæó êîíòèíýåíòè, èñòÿð êèòàáõàíà èø÷è ùåéÿòè, èñòÿðñÿ äÿ ìàääè-òåõíèêè áàçà 
ôîíäóí òÿðêèáæÿ éàðàäûëìàñûíûí ÿñàñûíû òÿøêèë åäèð âÿ îíóí çÿíýèíëèéèíè éàðàäûð. Áóðàäà 
ñÿíÿäëÿðèí êîìïëåêòëÿøäèðìÿ ïîòåíñèàëû ìöùöì ðîë îéíàéûð. Ñÿíÿäëÿð êèòàáõàíàéà äàõèë 
îëäóüó âàõòäàí ôîíäà ÷åâðèëèð âÿ õèäìÿò èøèíèí ÿñàñ áàçàñûíû òÿøêèë åäèð. Òÿê-òÿê ñÿíÿäëÿðè 
ôîíä ùåñàá åòìÿê îëìàç. Ôîíä éàëíûç î âàõò ôîíä ùåñàá îëóíà áèëÿð Êè, êöëëö ìèãäàðäà 
ñÿíÿäëÿðè ÿùàòÿ åäÿ áèëñèí, ìåõàíèêëÿøäèðèëñèí, àâòîìàòëàøäûðûëñûí. 

Êèòàáõàíà áèð ñèñòåì âÿ ñîñèàë èíñòèòóò êèìè éàðûì ñèñòåìëÿðèí ñûõ ÿëàãÿëÿðèíÿ 
ÿñàñëàíûð âÿ áöòöí éàðûì ñèñòåìëÿðèí êîìïëåêñ øÿêëèíäÿ èñòèàôäÿñèíÿ èñíàä åäèð. Òÿêæÿ áèð 
éàðûì ñèñòåìèí íÿçÿðäÿí ãà÷ûðûëìàñû áöòöíëöêäÿ ñèñòåìèí ñÿìÿðÿëèëèéèíè ïîõà áèëÿð. Áåëÿ 
Êè, ùÿð áèð éàðûì ñèñòåìèí éåòèðèëìÿñèíÿ èñíàä åäèð. 

Ôîíä áöòöíëöêäÿ êèòàáõàíà èë ÿâÿ îíóí ñèñòåìëÿðè èëÿ ãàðøûëûãëû ÿëàãàäÿ îëäóüóíà 
ýþðÿ ùÿì ìöñòÿãèë âÿ ùÿì äÿ ÿëàãÿëÿð ïðèíñèïèíÿ èñíàä åäèð. 

Ìöñòÿãèë ÿëàãÿëÿð ïðîñåñèíäÿ êèòàáõàíàéà âÿ îíóí áöòöí öíñöðëÿðèíÿ (éàðûì 
ñèñòåìëÿðèíÿ) òÿñèð ýþñòÿðÿí õöñóñèééÿòëÿð ÿñàñ ýþòöðöëöð. Ìöñòÿãèë õöñóñèééÿò êèìè 
êèòàáõàíà ôîíäóíäà ñÿíÿäëÿðèí ìèãäàðæà ÷îõàëìàñû, òîïëàíìàñû âÿ ìÿçìóí 
çÿíýèíëèéèíÿ íàèë îëìàñû îõóæó êîíòèíýåíòèíèí ñàéæà âÿ òÿðêèáæÿ àðòìàñûíà ìöùöì òÿñèð 
ýþñòÿðèð. Áóðàäà áèð ñûðà æÿùÿòëÿðè íÿçÿðÿ àëìàã ëàçûìäûð. Áåëÿ Êè, ìÿçìóíæà îõóæóëðûí 
ìàðàüûíà óéüóí ýÿëìÿéÿí ôîíä, òÿëÿáàò÷ûëàðûí ñîðüóñóíó òàì òÿìèí åòìÿê èìêàíûíà 
ìàëèê äåéèëäèð. Äèýÿð òÿðÿôäÿí ùÿæìæÿ êè÷èê îëàí ôîíä áöòöí òÿëÿáàò÷ûëàðûí äèããÿòèíè æÿëá 
åäÿ áèëìÿç. Áåëÿ Êè, ßí ìöùöì ñÿíÿäëÿðÿ îëàí ñîðüóëàðûíìöíòÿçÿì þäÿíìÿìÿñè 
ôîíäóí èñòèôàäÿåòìÿ ñÿìÿðÿëèëèéèíÿ ìÿíôè òÿñèð åäèð. Áóðàäà ôîíäóí ïðîôèëëèéèíè äÿ íÿçÿðÿ 
àëìàã ëàçûìäûð. Ôîíäóí õèäìÿò ïðîôèëèíèí, ñàùÿñèíèí äÿéèøìÿñè áèëàâàñèòÿ îõóæó 
êîíòèíýåíòèíèí ñîðüóñóíà ìÿíôè òÿñèð ýþñòÿðèð. ßéàíè íöìóíÿ êèìè 1970-æè èëëÿðèí 
îðòàëàðûíäàí Æ.Æàááàðëû àäûíà êöòëÿâè êèòàáõàíàíûí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêà ýÿíæëÿð 
êèòàáõàíñûíà ÷åâðèëìÿñè êîìïëåêòëÿøäèðìÿ ïðîôèëèíè õåéëè äÿéèøìèø, ôîíäà ÿêñ åòèáàðèëÿ 
ýÿíæëÿðÿ äàèð ÿäÿáèééàòûí ôîðìàëàøìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.Äåìÿëè, ôîíäóí ïðîôèëè èëÿ 



îõóæó ñîðüóñó àðàñûíäà ãàðøûëûãëû óéüóíëóã ìöíòÿçÿì ñóðÿòäÿ òÿíçèìëÿøäèðèëìÿëèäèð. 
Áóðàäà Ñ (ñÿíÿä) öíñöðëÿðè àðàñûíäà óéüóíëóã çÿðóðÿòèíèí íÿçÿðÿ àëûíìàñû ïðîñåñèíäÿ 
ùÿð áèð êèòàáûí þç îõóæóñóíà ÷àòäûðìàã ïðèíñèïèíèí òÿíçèìëÿøäèðèëìÿñèíÿ äîüðó 
éþíÿëäèëìÿëèäèð. 

Ñÿíÿäëÿðëÿ òÿëÿáàò÷ûëàð àðàñûíäà éàðàíàí ãàðøûëûãëû ÿëàãÿ ìöíàñèáÿòëÿðè 1970-æè 
èëëÿðäÿ ïðîô. Î.Ï.Êîðøóíîâ òÿðÿôèíäÿí ýåíèø èøûãëàíäûðûëìûøäûð. Ñÿíÿäëÿðëÿ òÿëÿáàò÷ûëàð 
àðàñûíäà ñîñèàë ÿëàãÿëÿð èíêèøàô åòäèêæÿ áèð òÿðÿôäÿí ñÿíÿä ÷îõëóüó, äèýÿð òÿðÿôäÿí 
òÿëÿáàò÷ûëàðûí ñàé àðòûìû ìåéäàíà ÷ûõàð. Ñÿíÿäëÿð þç õàðàêòåðèíÿ, ôîðìà âÿ ìÿçìóíóíà 
ýþðÿ êîíêðåò ìÿíà êÿñá åäèð. Áóíäàí áàøãà ñÿíÿäëÿð ìÿçìóí åòèáàðèëÿ îõóæóëàðûí 
ìöõòÿëèô ñîðüóëàðûíûí þäÿíèëìÿñèíÿ ÿñàñëàíûð. Ëàêèí, òÿëÿáàò÷ûëàðûí ñîðüó ÿëàìÿòëÿðè äÿ 
ìöõòÿëèô õàðàêòåð äàøûéûð. 

Ñÿíÿäëÿðèí ìèãäàðæà îõóæó ñàéûíäàí äÿôÿëÿðëÿ ÷îõ îëìàñû äÿáÿèééàòûí ìöñòÿãèë 
ñå÷èëìÿñè ïðîáëåìèíè õåéëè ÷ÿòèíëÿøäèðèð. Áó äà áèëàâàñèòÿ ÿäÿáèééàòûí ñå÷ìÿ ïðîñåñèíèí 
òÿíçèìëÿøäèðìÿ ìåòîäèêàñûíûí òÿòáèãè ñÿìÿðÿëèëèéèíäÿí àñûëûäûð. Áåëÿ Êè, òÿëÿáàò÷û ùÿìèøÿ 
þçöíÿ ëàçûì îëàí ñÿíÿäèí ùàðàäà âÿ éà èñòÿäèéè èíôëîìàñèéàíûí ùàíñû ñÿíÿäëÿðäÿ ÿêñ 
îëìàñûíû ùÿìèøÿ ìöÿééÿíëÿäèðÿ áèëìèð, ùÿòòà îíà ëàçûì îëàí ñÿíÿäëÿð ùàããûíäà 
öìóìèééÿòëÿ ùå÷ áèð òÿñÿââöðÿ ìàëêè îëìóð, éåíè ÷ûõàí áöòöí ñÿíÿäëÿðè èçëÿéÿ áèëìèð. 
Áåëÿ ùàëëàðäà ñÿíÿä-òÿëÿáàò÷û ÿëàãÿëÿðèíèí ìöíòÿçÿì òÿíçèìëÿíìÿñè çÿðóðÿòè ùÿìèøÿ 
äèããÿòè æÿëá åòìèøäèð. 

ßëäÿ åäèëÿí ñÿíÿäëÿðëÿ òÿëÿáàò÷ûëàðûí ÿëàãÿëÿðè ïðîñåñèíäÿ áàø âåðÿí íþãñàíëàð 
êèòàáõàíà÷û (ê) òÿðÿôèíäÿí àðàäàí ãàëäûðûëûð. Áåëÿëÿèêëÿ, èíôîðìàñèéà òÿëÿáàò÷ûñû êèòàáõàíà÷û 
ö÷öí àáîíåíòÿ (îõóæóéà) ÷åâðèëèð. Êèòàáõàíà÷û þç âÿçèôÿñèíè ìöâÿôôÿãèééÿòëÿ éåðèíÿ 
éåòèðìÿê ö÷öí çÿðóðè îëàí àáîíåíòëÿðèí èíôîðìàñèéà òÿëÿáàòûíû, äèýÿð òÿðÿôäÿí ñÿíÿäëÿðèí 
ùÿìèí òÿëÿáàòà óéüóíëóüóíó áèëìÿëèäèð. Êèòàáõàíà÷ûíûí ÿñàñ âÿçèôÿñè êèòàáû âÿ îõóæóíó 
þéðÿíìÿêäèð: êèòàáû þéðÿíìÿê ïðîñåñèíäÿ îõóæóíóí ìöòàëèÿ ïîòåíñèàëûíû 
ìöÿééÿíëÿøäèðìÿëè, ùàçûðëûã ñÿâèééÿñèíè þéðÿíìÿëè, êîíêðåò îëàðàã ùàíñû ÿäÿáèééàòëà, 
ìþâçóëàðëà ìàðàãëàíäûüûíû äÿãèãëÿøäèðìÿëèäèð. Îõóæóíó áèëìÿëè äåìÿëè, îíóí ôÿðäè 
êåéôèééÿòëÿðèíè, ñîðüó èñòèãàìÿòëÿðèíè ýåíèø äÿðê åòìÿê ëàçûìäûð.Äèýÿð òÿðÿôäÿí îõóæóëàðäà 
êèòàáà ùþðìÿò áÿñëÿìÿê ôèêðèíè àøûëàìàã ùÿð áèð êèòàáõàíà÷ûíûí ßí ìöùöì ïåøÿ 
êåéôèééÿòè ñàéûëûð. Ôîíäóí ùÿæìè óçóí ìöääÿò êèòàáõàíà èø÷èëÿðèíèí ñàéû âÿ îíëàðà âåðèëÿí 
îðòà ÿìÿê ùàããûíûí ìèãäàðû èëÿ ìöÿééÿíëÿøìèøäèð. Ùàçûðêè äþâðäÿ áó àìèëèí èêèíæè ïëàíà 
êå÷ìÿñèíÿ áàõìàéðàã þç ÿùÿìèééÿòèíè èòèðìÿìèøäèð. Ñÿíÿäëÿð öçÿðèíäÿ ìöõòÿëèô òåõíîëîúè  
ÿìÿëèééàòëàðûí àïàðûëìàñû çÿðóðÿòè íÿòèæÿñèíäÿ îíëàðëà êèòàáõàíà÷û èõòèñàñëàðûí 
éàðàíìàñûíà ñÿáÿá îëäó. Êèòàáõàíà÷û èõòèñàñëàðû ôîíäóí ìöõòÿëèô æöðÿ íÿçÿðÿ àëû ðâÿ 
òÿíçèìëÿøäèðèð. 

Áóðàäà ñÿíÿäëÿðèí ìàääè-òåõíèêè ãóðóëóøóíóí (ÌÒÃ) þéðÿíèëìÿñè ùå÷ äÿ àç 
ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèê äåéèëäèð. Ìÿñÿëÿ îíäàäûð Êè, ñÿíÿä èêè ìÿíàëû õàðàêòåð äàøûéûð, î èäåéà-
áÿäèè, åëìè-òåõíèêè âÿ äèýÿð ÷îõñàùÿëè ìÿçìóíó èëÿ ñÿíÿäëÿðèí êîìïëåêòëÿøäèðèëìÿñè, 
ó÷îòó, êèòàáûí èøëÿíìÿñè, ìöùàôèçÿñè, àõòàðûëìàñû âÿ èñòèôàäÿ åäèëìÿñè ö÷öí êèòàáõàíà 
àâàäàíëûãëàðû (õöñóñè áèíà, êèòàá ðÿôëÿðè âÿ ñ.) íÿçÿðÿ àëûíûð. 

Ôîíäóí òÿðêèá çÿíýèíëèéè ìöõòÿëèô ÿëàìÿòëÿðèíÿ ýþðÿ áèíàíûí ùÿæìèíÿ, 
ïëàíëàøäûðìàñûíà, áöòöíëöêäÿ êèòàáõàíàíûí õàðèæè ÿëàãÿëÿðèíÿ áèëàâàñèòÿ òÿñèð ýþñòÿðèð. 
Ìÿñ., 1950-æè èëëÿðäÿ êèòàáõàíà  êèòàáõàíà ôîíäëàðûíà à÷ûã ðÿô öñóëóíóí òÿòáèã åäèëìÿñè 
êèòàáõàíà áèíàñûííû ÿñàñëû ñóðÿòäÿ éåíèäÿí ãóðóëìàñûíû âÿ òÿæùèç îëóíìàñûíû òÿëÿá åòäè. 
Áó äà áèíëàðàíû  îïåðàòèâëèéèíè, ÷åâèêëèéèíè, åëàñòèêëèéèíè èðÿëè ñöðäö. Áöòöí äöíéàäà ôîíäóí 
ùÿúì ñÿâèééÿñè ìöõòÿëèô òèïëè  êèòàáõàíà áèíàñûíûí ìåìàðëûã-ïëàíëàøäûðìà þë÷öëÿðèíèí ùÿëë 
åäèëìÿñèíäÿ ìöùöì àìèëëÿðäÿí áèðè îëìóø âÿ îëìàãäàäûð. Êèòàáõàíà áèíàëàðûíûí âÿ 
îòàãëàðûíûí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû îëàí ìÿñÿëÿëÿðäÿí ñþùáÿò ýåäèðñÿ, îíäà áöòöí 
ôàêòèê ùåñàáëàìàëàð ôîíäóí éåðëÿøäèðèëìÿñè  ïðèíñèïèíÿ ÿñàñëàíûð. Áàøãà æöðÿ êèòàáõàíà 
ôîíäóíóí éåðëÿøäèðèëìÿñè ïðèíñèïèíÿ ÿñàñëàíûð. Áàøãà úöðÿ êèòàáõàíà ôîíäóíóí 
éåðëÿøäèðèëìÿñèíè òÿøêèë åòìÿê ãåéðè-ìöìêöíäöð.  

Ñÿíÿä ìàääè îáéåêò êèìè «êèòàáõàíà» ñèñòåìèíèí äèýÿð öíñöðëÿðèíäÿí ôÿðãëè îëàðàã 
êîíêðåò èñòèëèê-ðöòóáÿò øÿðàèòèíèí òÿìèí åäèëìÿñèíè, ôîíäóí òåõíèêè-êèìéÿâè, áèîëîúè, òåõíèêè, 
ìåõàíèêè, ôèçèêè ãîðíìàñûíû òÿëÿá åäèð. 



Õöñóñÿí ìàøûíëà îõóíàí ìàòåðèàëëàðûí òîïëàíìàñû, ìöùàôèçÿñè, èñòèôàäÿñè âÿ òåõíèêè 
âàñèòÿëÿðèí òÿòáèãè ôîíäà äàùà áþéöê ãàéüû òÿëÿá åäèð. Áó ùàëäà  Ñ âÿ ÌÒÃ áèð-áèðèëÿ î 
ãÿäÿð ÿëàãÿ ìþùêÿìëèéèíÿ ìàëèê îëóð Êè, íÿ Ñ, íÿ äÿ ÌÒÃ àéðûëûãäà èñòèôàäÿ åäèëÿ 
áèëìÿç.Áåëÿ Êè, ñÿíÿäëÿðèí ìàøûíäà îõóíìàñû ôîðìàëàðûíûí òÿêìèëëÿøìÿñè äÿðùàë òåõíèêè 
âàñèòÿëÿðèí òÿòáèãèíÿ éåíèëÿøìÿñèíÿ áèðáàøà þç òÿñèðèíè ýþñòÿðèð. 

Ñÿíÿä «êèòàáõàíà» ñèñòåìèíèí äèýÿð öíñöðëÿðè êèìè îíóí äà êèòàáõàíàäà þçöíÿ 
ìÿõñóñ ìîäåëè âàðäûð âÿ àøàüûäàêû âÿçèôÿëÿðè éåðèíÿ éåòèðèð: áèáëèîãðàôèê ãåéäëÿðèí éåðèíÿ 
éåòèðèëìÿñè, ó÷îò êèòàáëàðûíäà (èíâåíòàð êèòàáû âÿ ñ) ãéåäëÿðèí àïàðûëìàñû, ñÿíÿäëÿðèí 
ùÿæìæÿ, ãóðóëóøæà, þë÷ö åòèáàðèëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè âÿ ñ. Ñÿíÿäèí ìîäåëè òÿêæÿ 
þçöíÿ ìÿõñóñ âÿçèôÿëÿðè éåðèíÿ éåòèðìÿêëÿ ìÿùäóäëàøäûðìûð, î åéíè çàìàíäà äèýÿð 
ìîäåëëÿðëÿ äÿ ãàðøûëûãëû ÿëàãÿäÿ îëóð. Áåëÿ Êè, êèòàáõàíà àáîíåíòëÿðè ö÷öí ìîäåëëÿðäÿí 
áèðèíè òÿøêèë åäÿí îõóæó ôîðìóëéàðëàðû þçö äÿ éà ñÿíÿäëÿðèí âåðèëìÿñè ùàããûíäà ãåéäëÿðè, 
éà äà ìöääÿò âÿðÿãÿñèíäÿ ÿêñ åòäèðèëÿí ìÿëóìàòëàðû ÿùàòÿ åäèð. 

Äèýÿð òÿðÿôäÿí ôîíäóí ìÿëóìàò ìÿíáÿéè ùåñàá îëóíàí êèòàáõàíà êàòàëîãëàðû 
ñèñòåìèíÿ êèòàáõàíà ôîíäëàðûíûí òÿñèðè à÷ûã-àéäûí íÿçÿðÿ ÷àðïûð. Êàòàëîãëàð éàëíûç ôîíäó 
ÿêñ åòäèðèð, êèòàáõàíàéà äàõèë âÿ õàðèú åäèëÿí ñÿíÿäëÿð ùàããûíäà îïåðàòèâ ìÿëóìàò âåðèð. 

Êàòàëîã (áöòöíëöêäÿ ñîðüó-èíôîðìàñèéà ñèñòåìè) êèòàáõàíà èøèíèí àéðûëìàç òÿðêèá 
ùèññÿñèíè òÿøêèë åäèð. Ñÿíÿäëÿð àõûíû èëÿ àáîíåíò (îõóúó) àõûíû àðàñûíäàêû óéüóíëóã 
ìöíàñèáÿòèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè ôîíäóí íîðìàòèâ äîëüóíëóüó èëÿ áàüëûäûð. 

Ìÿëóì îëäóüó êèìè ôîíä áöòþâëöêäÿ êèòàáõàíà èøèíÿ ìöíòÿçÿì îëàðàã úèääè òÿñèð 
ýþñòÿðèð. Áèðèíæè, ãåéä åòäèéèìèç êèìè ôîíäñóç êèòàáõàíàíûí þçö ìþâúóä îëà áèëìÿç. Èêèíæè, 
ôîíä ÿñàñûíäà êèòàáõàíà áöòöí ñîñèàë ôóíêñèéàëàðû (îõóæóëàðà õèäìÿò èøèíè âÿ ñ) ùÿéàòà 
êå÷èðìÿê èìêàíûíà ìàëèê îëóð. Ö÷öíæö, ôîíäóí ìþâæóäëóüó êèòàáõàíàéà èìêàí âåðèð êè, 
îíó éàðàòìûø èæòèìàè ìöùèòÿ ëàãåéä  ìöíàñèáÿò áÿñëÿìÿñèí, éàðàíäûüû äþâðäÿí õàðèæè 
àëÿìÿ  ìöñáÿò òÿñèð ýþñòÿðÿ áëñèí. Áóðàäà äèàëåêòèê ïðîñåñèí èíêèøàôû íÿçÿðäÿ òóòóëóð. 
Áåëÿ Êè, èñòåùñàëàò òÿêæÿ ïðåäìåòèí îáéåêòè äåéèë, ùÿì÷èíèí îíó èñòåùñàë åäÿí èíñàíëàðûí 
(ñóáéåêòèí) ôÿàëèééÿòèíÿ ÿñàñëàíûð. Áåëÿ Êè, èíæÿñÿíÿòèíïðåäìåòè êöòëÿíèí áàøà äöøäöéö 
øÿêèëäÿ èíæÿñÿíÿò ÿñÿðëÿðèíèí éàðàäûëìàñûíà èñíàä åäèð âÿ áó äà îíëàðäà çþâã àëìàã 
áàæàðûüûíû àøûëàéûð. Áó ñþçëÿðè òÿõìèíÿí äþâðöìöçÿ óéüóí îëàðàã áåëÿ áàøà äöøìÿê 
ëàçûìäûð Êè, êèòàáõàíà ôîíäóíóí ìþâæóäëóüó êèòàáõàíàëàðäàí ôÿàë âÿ ìÿùñóëäàð èñòèôàäÿ 
åòìÿ ãàáèëééÿòèíÿ ìàëèê îõóæóëàð äàèðÿñèíè éàðàäûð. Äþðäöíæöñö, ôîíäà òîïëàíàí 
ñÿíÿäëÿðèí ìÿçìóí âÿ ôîðìàëàðû þçëöéöíäÿ êèòàáõàíàëàðûí òèï âÿ íþâëÿðèíè áöòöíëöêäÿ 
ìöÿééÿíëÿøäèðèð. Äåìÿëè, êèòàáõàíà ôîíäëàðûíûí ôîðìàëàøìàñûíû íÿ äÿðÿæÿäÿ äöçýöí ùÿëë 
åäèëìÿñè áèëàâàñèòÿ ñîñèàë èíñòèòóò êèìè êèòàáõàíàíûí âÿçèôëÿðèíäÿí âÿ îíëàðûí éåðèíÿ 
éåòèðèëìÿñèíäÿí àñûëûäûð. 

Ôîíäóí ôîðìàëàøìàñûíäà ÿêñ ÿëàãÿëÿð äÿ ìöùöì ðîë îéíàéûð. ßêñ ÿëàãÿ 
ïðîñåñèíäÿ Ñ âÿ ÊÔ-ëÿ (êèòàáõàíà ôîíäó) éàíàøû äèýÿð ÿñàñ öíñöðëÿðèí âÿ éàðûì 
ñèñòåìëÿðèí ãàðøûëûãëû òÿñèðè ùèññ îëóíóð. 

Îõóæó êîíòèíýåíòèíèí (ÎÊ) òÿñèðè ïðîñåñèíäÿ êèòàáõàíà ôîíäóíóí õöñóñèééÿòëÿðè 
ãàðøûëûãëû ìöíàñèáÿòäÿ þéðÿíèëèð âÿ ñÿíÿäëÿðèí èñòèôàäÿñè ÿñàñûíäà ôîðìàëàøûð. Ìÿùñóëóí 
(ñÿíÿäëÿð äÿ áóíëàðûí íþâëÿðèíäÿí áèðèäèð) âÿ òÿëÿáàò÷ûëàðûí ÿëàãÿëÿðè ùàããûíäà ìÿñÿëÿíè 
íÿçÿðäÿí êå÷èðÿðÿê ìÿëóì îëóð Êè, ìÿùñóëóí ñîí òàìàìëàéûæû ìÿðùÿëÿñèíè éàëíûç îíóí 
èñòèôàäÿ îëìàñû òÿøêèë åäèð. 

Îõóæóëàðûí ìèãäàðû âÿ òÿëÿáàòû ôîíäóí òÿðêèáèíÿ âÿ ùÿæìèíÿ òÿñèð ýþñòÿðèð, áåëÿ Êè, 
ïðàêòèêè îëàðàã êèòàáõàíàíûí òÿøêèëèíäÿ ìÿùç îõóæóëàðûí òÿëÿáàòû íÿçÿðÿ àëûíûð âÿ éàëíûç 
ñîíðà èñÿ ñÿíÿäèí ôîðìà âÿ ìÿçìóíóíà èñíàä åäèëèð. Îõóæó êîíòèíýåíòèíèí (ÎÊ) ñîñèàë 
äåìîãðàôèê õàðàêòåðèñòèêàñû ÊÔ-è òÿøêèë åäÿí ñÿíÿäëÿðèí òèïèè, íþâö, íÿøð òàðèõè âÿ äèýÿð 
ÿëàìÿòëÿðè ÿñàñûíäà ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð. Îõóæó ñîðüóëàðûíûí ìèãäàðû, áó âÿ éà äèýÿð 
ñÿíÿäèí êîìïëåêòëÿøäèðìÿ íöñõÿñèíè êîìïëåêòëÿøäèðìÿéÿ èìêàí âåðèð. 

Ôîíäëà ÿëàãÿäàð áöòöí ïðîáëåìëÿðèí ïðàêòèêè èøÿíìÿñè áèëàâàñèòÿ îõóæó êîíòèíýåíòè 
âÿ îíëàðûí ìöòàëèÿñè èëÿ áàëüû îëàí ýþñòÿðèæèëÿðÿ ÿñàñëàíûð. Áó äà îõóíóø, îõóæó ýÿëèøè, 
äþâðèééÿ, îõóæó ñàéû, êèòàá âåðèëèøè, ñîðüóëàðûí òÿìèí îëóíìà òàìëûüû âÿ ñ. Èëÿ áàüëûäûð. 
Êèòàáõàíà ôîíäóíóí ôîðìàëàøìàñûíûí ìöàñèð íÿçÿðèééÿñèíèí ìåòîäîëîúè âÿ íÿçÿðè ÿñàñûíû 
«óéüóíëóã ãàíóíó» òÿøêèë åäèð. Áóðàäà êèòàáõàíà ôîíäóíóí òÿðêèáè, ùÿæìè æÿìèééÿòèí 



èíôîðìàòèâ òÿëÿáàòû ÿñàñûíäà êèòàáõàíàíûí ìöÿééÿí äþâðäÿ ùÿëë åòäèéè êîíêðåò âÿçèôÿëÿðÿ 
óéüóí ýÿëìÿñè òÿøêèë åäèð. Ôîíäóí ôîðìàëàøìàñûíûí ìöõòÿëèô ïðîáëåìëÿðèíèí ùÿëëèíäÿ 
îõóæóëàðà õèäìÿò íÿçÿðèééÿñèíèí áèð ñûðà èñòèãàìÿòëÿðèíäÿí, éÿíè «òÿëÿáàò», «ìàðàã», 
ñîðüó», «éîõäóð» àäëû ìöõòÿëèô àíëàéûøëàðäàí èñòèôàäÿ îëóíóð. Áóðàäà ÿäÿáèééàòûí ñå÷ìÿ 
òàìëûüûíÿ òÿìèí åòìÿê ö÷öí ÷îõøàõÿëè îõóæó ìàðàüûíûí ÿêñ åòäèðèëìÿñè ìåòîäèêàñû âÿ áèð 
ñûðà äèýÿð ìÿñÿëÿëÿð äÿ íÿçÿðÿ àëûíûð. Ôîíäóí ôîðìàëàøìàñû íÿçÿðèééÿñèíèí 
ùàçûðëàíìàñûíäà êèòàáõàíàøöíàñëàð êèòàáõàíàíûí éàðûì ñèñèòåìè êèìè îõóæó êîíòèíýåíòè 
ùàããûíäà ìþâæóä îëàí ìöëàùèçÿëÿðÿ äà äàùà ÷îõ èñíàä åäèð. 

Î-Ê-íèí ÿëàãÿñèíäÿ ùÿð îõóæóéà þç êèòàáûíû ÷àòäûðìàã çÿðóðÿòè ÿñàñ ýþòöðöëöð. 
ÊÈÙ_íèí ôÿàëèééÿòè ïðîñåñèíäÿ ñÿíÿäëÿðëÿ îõóæóëàð àðàñûíäà ÿëàãÿ þçáàøûíà äåéèë, 

áèëàâàñèòÿ êèòàáõàíà÷ûëàð òÿðÿôèíäÿí òÿíçèìëÿøäèðèëèð. Áåëÿ Êè, êèòàáõàíà÷û Ñ âÿ Î àðàñûíäà 
ìöíàñèáÿòëÿðèí òÿøêèëèíäÿ áàøëûæà ðîë îéíàéûð âÿ àøàüûäàêû õöñóñèééÿòëÿðÿ ÿñàñëàíûð: 
îõóæó òÿëÿáàòûíà äàùà ÷îõ óéüóí ýÿëÿí ñÿíÿäëÿðèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè âÿ ñå÷èëìÿñè; Ñ 
âÿ Î àðàñûíäà ÿëàãÿíèí (ñÿíÿäëÿðèí èñòèôàäÿñè âÿ ìöùàôèçÿñè) òÿíçèìëÿøäèðèëìÿñè; 
èíôîðìàñèéà àïàðàòûíûí âÿ äèýÿð ìÿíáÿëÿðèí éàðàäûëìàñû âÿ áó ìÿíáÿëÿðèí îõóúó íÿçÿðèíÿ 
÷àòäûðûëìàñû, îíëàðäàí ôÿàë èñòèôàäÿ îëóíìàñû; õèäìÿò ïðîñåñèíäÿ îïòèìàë øÿðàèòèí òÿìèí 
åäèëìÿñè. Áöòöí áó õöñóñèééÿòëÿð êèòàáõàíà÷û òÿðÿôèíäÿí ñÿíÿäëÿðèí  îõóæóéà ÷àòäûðûëìàñû 
ñÿìÿðÿëÿëèéèíè äÿôÿëÿðëÿ àðòûðà áèëÿð. Áóðàäà ìåõàíèêëÿøäèðìÿíèí ðîëóíó õöñóñèëÿ ãéåä 
åòìÿê ëàçûìäûð. 

Ìåõàíèêëÿøäèðèëìèø èø ïðîåñåñëÿðèíèí (ñÿíÿäëÿðèí èøëÿíìÿñè, ó÷îòó, éåðëÿøäèðèëìÿñè, 
îõóæóéà ÷àòäûðûëìàñû) ñÿìÿðÿëè òÿòáèãè êèòàáõàíà ÿìÿêäàøëàðûíûí ÿìÿéèíè õåéëè 
éöíýöëëÿøäèðèð. Àâòîìàòëàøäûðûëìûø ñèñòåìëÿðèí òÿòáèãè èñÿ îõóúóëàðûí ìöòàëèÿ èìêàíëàðûíû 
äÿôÿëÿðëÿ ýåíèøëÿíäèðìÿê  ìÿãñÿäè äàøûéûð. Àâòîìàòëàøäûðìà î ñàùÿëÿðäÿ þçöíÿ äàùà 
÷îõ ùàãã ãàçàíäûðà áèëÿð Êè, îðàäà ôîíäóí ôîðìàëàøìàñû ñàäÿæÿ òÿñâèðè õàðàêòåðè äåéèë, 
îíóí éàðàäûæû èìêàíëàðû íÿçÿðÿ àëûíìûø îëñóí. Òåõíèêè âàñèòÿëÿðèí òÿòáèãè áèð ãàéäà îëàðàã 
êèòàáõàíàíûí áèð ñûðà ìöùöì âÿçèôÿëÿðèíèí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè èìêàíûíû õåéëè ýåíèøëÿíäèðèð. 
Áó âÿçèôÿ áëàâàñèòÿ ñÿíÿäëÿðèí ñå÷èëìÿñè ìÿðùÿëÿñèíäÿ ìåéäàíà ÷ûõûð. Áó ïðîñåñèí 
éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè ÅÙÌ (åëåêòðîí ùåñàáëàìà ìàøûíëàðû) ÿñàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð, 
ñÿìÿðÿëÿøäèðèëèð âÿ òÿêìèëëÿøäèðèëèð. Êèòàáõàíàíûí âÿçèôÿñè î çàìàí ñÿìÿðÿëè ùÿëë åäèëÿ áèëÿð 
Êè, îõóúóíóí òÿëÿá åòäèéè ñÿíÿäëÿðèí àõòàðûëìàñûíà âÿ îíà ÷àòäûðûëìàñûíà ìèíèìóì àç 
âàõò ñÿðô îëóíñóí. Áóðàäà òÿêæÿ òÿëÿá îëóíàí ìàòåðèàëëàðûí âåðèëìÿñè äåéèë, îíóí ñöðÿòèíèí 
÷ûõàðûëìàñû èìêàíû äà íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð. Áóè øèí ñÿìÿðÿëèëèéè î âàõò àðòà áèëÿð Êè, îõóæó 
òåëåâèçèéà âÿ òåëåôîí ÿëàãÿëÿðè âàñèòÿñèëÿ, êèòàáõàíàéà ýÿëìÿäÿí ôîíäà éîë òàïà áèëñèí. 
Òåõíèêè âàñèòÿëÿðèí êèòàáõàíà ôîíäóíà òÿñèðèíè áåëÿ áèð ìöùöì ôàêòëà èôàäÿ åòìÿê îëàð Êè, 
îíëàðñûç ìöàñèð äþâðäÿ îõóæóëàð ñÿíÿäëÿðèí áöòöí íþâëÿðèíäÿí (êèòàá, úóðíàë, êèíîôîòîôîíî 
ñÿíÿäëÿð, íîðìàòèâ ñÿíÿäëÿð âÿ ñ.) ñÿìÿðÿëè èñòèôàäÿ åòìÿê èìêàíûíà ìàëèê îëñóíëàð. 

Ôîíäóí îõóæóëàð ãàðøûñûíäà òàì âÿ ùÿðòÿðÿôëè à÷ûëìàñû áèëàâàñèòÿ êàòàëîã âÿ 
êàðòîòåêàëàðûí òÿòáèãè âÿ èñòèôàäÿ åäèëìÿñè êåéôèééÿòèíäÿí ÿùÿìèééÿòëè äÿðÿæÿäÿ àñûëûäûð. 
Ùÿëÿ ÕÛÕ ÿñðäÿ êèòàáõàíàøöíàñëàð ýþñòÿðèðäèëÿð Êè, êàòàëîã âÿ êàðòîòåêàëàð îëìàäàí 
êèòàáñàõëàéûæûëàð áèð ñÿðâÿò êèìè þç ðîëóíó õåéëè èòèðÿ áèëÿð. Ùàëáóêè, êèòàáõàíà ôîíäó èëÿ 
êàòàëîãëàð ñèñòåìè àðàñûíäàêû ÿëàãÿ ïðîñåñèíäÿ ùÿð áèð ñÿíÿäèí êèòàáñàõëàéûæûäà òóòäóüó 
éåðè ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð, èñòèôàäÿñè òÿíçèìëÿøäèðèëèð. Ùàë-ùàçûðäà ôîíäëàðûí ñöðÿòëÿ èíêèøàôû 
ñÿíÿäëÿð ùàããûíäà êèòàáõàíàëàðûí èíôîðìàñèéà äëîüóíëóüóíó äóðìàäàí àðòûðûð. Êèòàáõàíà 
ôîíäóíäà ñÿíÿäëÿðèí ìèãäàð àðòûìû, îíëàðûí ÷îõ ñàùÿëè ôîðìàëàøìàñû, õöñóñÿí ßí çÿíýèí 
ÿñÿðëÿðèí ÿëäÿ åäèëìÿñèíè äàùà ìöðÿêêÿá õàðàêåðëè òåõíèêè âàñòèòÿëÿðèí òÿòáèãèíè òÿëÿá åäèð. 
Õàðàêòåðèê îëàðàã äåìÿê ëàçûìäûð Êè, êèòàáõàíàäà àâòîìàòëàøäûðìà ùàë-ùàçûðäà äàùà ÷îõ 
èíêèøàô åäÿí ïðîñåñ êèìè ïåðñïåêòèâ ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. 

Ñÿíÿäëÿð òîïëóñó, áàøãà ñþçëÿ ÊÔ êèòàáõàíàëàðûí äèýÿð öíñöðëÿðè èëÿ (éàðûì 
ñèñòåìëÿðè èë) àéðûëìàç ãàðøûëûãëû ÿëàãÿäÿ îëìàãëà áÿðàáÿð þç òàìëûüû, êåéèééÿòè, îðèúèíàëëûüû 
åòèáàðèëÿ êèòàáõàíàíû äèýÿð ñîñèàë èíñòèòóòëàðäàí ôÿðãëÿíäèðìÿéÿ èìêàí âåðèð. Êèòàáõàíà 
ôîíäó «êèòàáõàíà» ñèñòåìèíäÿ íèñáÿòÿí ìöñòÿãèëëèê õàðàêòåðè äàûñà äà, îíóí 
êèòàáõàíàíûí äèýÿð éàðûì ñèñòåìëÿðè èëÿ, ùàáåëÿ áöòöåëöêäÿ êèòàáõàíà èëÿ ãàðøûëûãëû 
ÿëàãÿñèíè ïîçìóð. 



Ôîíä òÿêæÿ ìàùèééÿòèíÿ ýþðÿ äåéèë, ùÿì÷íèí ÿøéà-ôèçèêè áàõûìûíäàí äà ãèñìÿí 
ìöñòÿãèëëèê õàðàêòåðè äàøûéûð. Ôîíäóí ôîðìàëàøäûðûëìàñû âÿ îíóí èñòèôàäÿ åäèëìÿñè ö÷öí 
ìöÿééÿí ìÿêàí òÿëÿá îëóíóð. Ìÿêàí äàõèëèíäÿ ôîíäóí òÿøêèëè êèòàáõàíàäà ìöâàôèã 
ìèêðîèãëèì éàðàäûëìàñûíû, îòàãëàðûí âÿ òåõíîëîúè ïðîñåñëÿðèí ñÿìÿðÿëè èñòèôàäÿñèíè èðÿëè 
ñöðöð. 

 
4. «Êèòàáàõàíà» ñèñòåìèíäÿ ôîíäëàðûí ñîñèàë ôóíêñèéàëàðû. 

 
 «Êèòàáàõàíà» ñèñòåìèíäÿ ôîíä áèð ñûðà ôóíêñèéàëàðû éåðèíÿ éåòèðèð. Áó ôóíêñèéàëàð 

(ñÿíÿäëÿðèí òîïëàíìàñû, ìöùàôèçÿñè, ñÿìÿðÿëèëèéè âÿ ñ.) ÿñàñûíäà ùÿð áèð ôîíäóí éàðûì 
ñèñòåìëÿðëÿ ãàðøûëûãëû ÿëàãÿäÿ ðîëó ìöÿééÿíëÿøèð. 

Ôîíä «êèòàáõàíà» ñèñòåìèíäÿ ñèñòåìõàðèæè âÿ ñèñòåìäàõèëè ôóíêñèéàëàðûíû éåðèíÿ 
éåòèðèð. 

Ñèñòåìõàðèæè ôóíêñèéàëàð þçöíÿ ýþðÿ êîíêðåò ìÿíà äàøûéûð. Äèýÿð ñîñèàë ñèñòåìëÿð 
êèìè ôîíä æÿìèééÿòèí ãàðøûñûíäà äóðàí ÿñàñ ôóíêñèéëàðà èñíàä åäèð, òÿêìèëëÿøäèð. Õöñóñÿí 
ñÿíÿäëÿðèí ìÿòáÿÿ öñóëó èëÿ ÷àï åäèëìÿñè áÿøÿðèééÿòèí ßí áþéöê íàèëèééÿòëÿðèíäÿí áèðè 
ñàéûëûð. Êèòàáõàíàøöíàñ À.Ë.Ïîêðîâñêè ýþñòÿðìèøäèð Êè, ÿýÿð ìÿäÿíè ñÿðâÿò áèð íÿñèëÿí 
äèýÿðèíÿ âåðèëìÿñÿéäè, îíäà ùÿð áèð íÿñèë ìÿæáóð îëàðäû Êè, ùÿð øåéè éåíèäÿí áàøëàñûí âÿ 
áó äà èìêàí âåðìÿçäèð êè,áÿøÿðèééÿò èáòèäàè äþâðöí òÿëÿáëÿðèíäÿí óçàüà ýåäÿ áèëñèí. Áåëÿ 
Êè, òÿæðóáè íàèëèééÿòëÿð âÿ áèëèêëÿð ñÿðâÿòè áèëàâàñèòÿ êèòàáëàð âàñèòÿñèëÿ áèð íÿñèëäÿí äèýÿðèíÿ 
âåðèëèð. Áóíëàðûí äà ìöùöì áèð ùèññÿñè êèòàáõàíàëàðäà ÿùàòÿ îëóíìóø âÿ ìèëéîíëàðëà 
àäàìëàðûí ìöòàëèÿ ìÿíáÿéèíÿ ÷åâðèëìèøäèð. Ùÿìèøÿ ñÿíÿäëÿð àõûíûíûí áèð éåðÿ 
òîïëàíìàñûíà, ãàéäàéà ñàëûíìàñûíà âÿ ìöùàôèçÿ åäèëìÿñèíÿ åùòèéàú äóéóëóð. Áó 
ôóíêñèéàíû ñÿíÿäëÿð ôîíäó, î æöìëÿäÿí êèòàáõàíà ôîíäó éåðèíÿ éåòèðèð. Áåëÿëèêëÿ, 
ñÿíÿäëÿðèí òîïëàíìàñû ÊÔ-èí ñîñèàë ôóíêñèéàñûíûí ìàùèééÿòèíè âÿ ÿñàñûíû òÿøêèë åäèð. 
Êèòàáõàíàøöíàñ À.Á.Õàâêèíà ùàãëû îëàðàã ãåéä åäèð Êè, êèòàáõàíà îëìàñàéäû ìþâæóä 
îëàí áöòöí êèòàá ìÿùñóëó òÿíÿççöëÿ óüðàéàðäû âÿ ñàíêè êàìåòà êèìè çàìàí 
äÿðèíëèêëÿðèíäÿí ó÷óá ýåäÿðäè, ßí éàõøû ùàëäà áó ìÿùñóëëàð áèáëèîãðàôèê òÿñâèð ôîðìàñûíäà 
ãàëà áèëÿðäè. 

Êèòàáõàíà ôîíäó ìÿõñóñ îëäóüó þëêÿíèí, ùÿì÷íèí áöòöí äöíéà þëêÿëÿðèíèí åëìè, 
èñòåùñàë âÿ ÿìäÿíè ïîòåíñèàëûíû ÿêñ åòäèðÿí ÷àï ÿñÿðëÿðèíè âÿ äèýÿð ñÿíÿäëÿðè òîïëàéûð. 
È.Ðáàêèí ùÿëÿ 1910-æö èëäÿ ýþñòÿðèðäè Êè, êèòàáõàíàëàð þçëöéöíäÿ êàïèòàëäûð, î áÿøÿðèééÿòèí 
áöòöí áëèêëÿðèíè ÿùàòÿ åäÿí ùÿð áèð þëêÿíèí ßí ãèéìÿòëè ñÿðâÿòèäèð. 

Õöñóñèëÿ ýþñòÿðìÿê ëàçûìäûð Êè, ÊÔ Ìèëëè ñÿðâÿòèìèç îëìàãëà áþéöê ìàääè âÿ 
ìÿíÿâè ãèéìÿòÿ ìàëèêäèð, ÿùàëèíèí ìÿäÿíè ñÿâèééÿñèíèí ìöùöì ýþñòÿðèæèëÿðèíäÿí áèðè 
ñàéûëûð. 

Áåëÿ Êè, áöòþâ ÊÔ-äÿ áÿøÿðè øöóðóí, èäðàêûí ìÿùñóëëàðûíû ñþçöí ÿñë ìÿíàñûíäà 
þçöíäÿ ÿêñ åòäèðÿí ñÿíÿäëÿð ÿùàòÿ îëóíóð Êè, áóíóíëà äà áÿçÿí ÊÔ ìÿäÿíèééÿòèí ãûñà, 
éûüæàì, ìèêðî ìîäåëè êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëèð.  

Ëàêèí êóìóëéàñèéà, éÿíè ñÿíÿäëÿðèí òîïëàíìàñû þçëöéöíäÿ áèð ìÿãñÿä êèìè ãàðøûéà 
ãîéóëìóð. Íÿòèæÿ åòèáàðèëÿ ñÿíÿäëÿðèí ñàäÿæÿ òîïëàíìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëìóð. Áóðàäà ÿñàñ 
ìÿñÿëÿ ñÿíÿäëÿðèí èæòèìàè-ôàéäàëû èøëÿðäÿ èñòèôàäÿåòìÿ èìêàíëàðûíûí òÿìèí åäèëìÿñèäèð. 
Êóìóëéàñèéà ïðîñåñèíäÿ òîïëàíàí ñÿíÿäëÿðèí ãîðóíìàñû ôóíêñèéàñûíà ìöùàôèçÿ(éàääàø) 
ôóíêñèéàñû äåéèëèð. Êèòàáõàíà ôîíäó þëêÿíèí áöòöí ÿùàëèñè ö÷öí ÿëâåðèøëè îëàí áÿøÿðèééÿòèí 
éàðàòäûüû ìÿäÿíè ñÿðâÿòèí, áèëèêëÿðèí êîëëåêòèâ éàääàø (ìöùàôèçÿ) ðîëóíó èôàäÿ åäèð. Éàëíûç 
êèòàáëàðûí òîïëàíìàñû èíñàí ùàôèçÿñèíèí éåýàíÿ åòèáàðëû âÿ óíóäóëìàç áèëèêëÿð éàääàøû 
ùåñàá îëóíóð. 

Ñÿíÿäëÿðèí òîïëàíìàñû âÿ ìöùàôèçÿñè, äàùà äîüðóñó, êèòàáõàíà ôîíäóíóí ÿòðàô 
ìöùèòÿ ìöíàñèáÿòè æÿìèééÿò òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð. Äåìÿëè, êóìóëéàñèéà âÿ 
éàääàø ôóíêñèéàëàðû ÊÔ-íóí ñèñòåì õàðèæèíäÿêè ôóíêñèéàñû ùåñàá îëóíóð Êè, áóíëàðûí äà 
ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè áèëàâàñèòÿ èæòèìàè çÿðóðÿòäÿí èðÿëè ýÿëèð. 

Áó ôóíêñèéàëàð äàùà òàì øÿêèëäÿ ñÿíÿäëÿðèí äàèìè ìöùàôèçÿñè ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëàí 
êèòàáõàíà-äåïîçèòàð ôîíäëàðûíûí, ðåñïóáëèêàìûçûí èðè êèòàáõàíàëàðûíäà åùòèééàò ôîíäëàðûíûí, 
äþâëÿò àðõèâ ôîíäëàðûíûí òÿøêèëèíäÿ òÿòáèã åäèëèð. 



Ñèñòåìäàõèëè ôóíêñèéà èñÿ áèëàâàñèòÿ êèòàáõàíà ôîíäóíà ìÿõñóñ îëàí ÿñàñ 
õöñóñèééÿòëÿðè, æÿùÿòëÿðè ÿùàòÿ åäèð. Îíó äà ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð Êè, êèòàáõàíà ôîíäó 
áöòöí êèòàáõàíà ôÿàëééÿòèíÿ Àèä îëàí ôóíêñèéàëàðû éåðèíÿ éåòèðèð. Áó ôóíêñèéàëàð «ôîíä» 
ñþçöíäÿ ýåíèø ÿêñèíè òàïìûøäûð. «Ôîíä» ñþçö ëàòûí äèëèíäÿí «ôóíäóñ» ñþçöíäÿí 
ìåéäàíà ýÿëìèø âÿ íÿèíñÿ äáè, ÿñàñû äåìÿêäèð. 

Ñèñòåìäàõèëè ôóíêñèéàëàðà ñÿìÿðÿëèëèê âÿ îíôîðìàòèâ ôóíêñèéàëàð äàõèëäèð.ñÿìÿðÿëèëèê 
ôóíêñèéàñûíûí ÿñàñ âÿçèôÿñè ôîíäóí îõóæóëàð òÿðÿôèíäÿí èñòèôàäÿ åòìÿ îïòèìàëëûüûíà 
ÿñàñëàíûð. 

Èííôîðìàòèâ ôóíêñèéà èñÿ ôîíäóí èíôîðìàñèéà äîëüóíëóüóíó, ìÿçìóí çÿíýèíëèéèíè 
ìöÿééÿíëÿøäèðÿí ÿñàñ ôóíêñèéàñû ùåñàá îëóíóð.Èíôîðìàòèâ ôóíêñèéàñû ôîíäóí 
êîìïëåêòëÿøäèðìÿ îïòèìàëëûüûíû, äàõèë îëàí ñÿíÿäëÿðèí ñå÷ìÿ êåéôèééÿòèíè äÿãèãëÿøäèðÿí 
ßí ìöùöì êðèòåðèéàëàðà (þë÷öëÿðÿ) èñíàä åäèð âÿ ôîíäóí îõóæó ñîðüóëàðûíà óéüóíëóã 
ïðèíñèïèíè ìöÿééÿíëÿøäèðèð. 

Àäëàðû ÷ÿêèëÿí ôóíêñèéàëàðûí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè áèëàâàñèòÿ ôîíäóí 
êîìïëåêòëÿøäèðèëìÿñèíäÿí, èøëÿíìÿñèíäÿí, éåðëÿøìÿñèíäÿí âÿ ìöùàôèçÿ åäëìÿñèíäÿí 
àñûëûäûð. Áöòöí áó ïðîñåñëÿðè òåõíîëîúè ôóíêñèéà éåðèíÿ éåòèðèð. 

Òåõíîëîúè ôóíêñèéà  êèòàáõàíà ôîíäóíóí éàðûìñèñòåìëÿðëÿ (ÌÒÁ, ÊÈÙ âÿ ñ.) ÿëàãÿñèíè 
ìþùêÿìëÿíäèðèð. 

Áöòöíëöêäÿ éàðûì ñèñòåì êèìè ôîíäóí ÿëàãÿëÿðè, ÿëàìÿòëÿðè, ôóíêñèéàëàðû îíóí 
«êèòàáõàíà» ñèñòåìèíäÿ ÿñàñ ðîëóíó ìöÿééÿíëÿøäèðÿí ìöùöì êðèòåðèéàëàð (þë÷öëÿð) 
ùåñàá îëóíóð âÿ çÿíýèí èíôîðìàñèéà ìÿðêÿçè ñàéûëûð.  
 
 
 



Ìþâçó 2. Êèòàáõàíà ôîíäó ñèñòåì êèìè. 
 

Áèð ñèñòåì êèìè ÊÔ-íóí ãóðóëóøó ùàããûíäà òÿñÿââöðöí éàðàäûëìàñû âÿ ôîðìàëàøìàñû  
îíóí òÿðêèáèíè ùÿðòÿðÿôëè þéðÿíìÿéÿ èìêàí âåðèð. Ñèñòåìëè éàíàøìà íÿçÿðèééÿñèíÿ ýþðÿ 
ôîíäóí ãóðóëóøó ñèñòåìÿ äàõèë îëàí öíñöðëÿðèí ãàðøûëûãëû ÿëàãÿñè íÿòèæÿñèíäÿ éàðàíûð. Áóíà 
ýþðÿ äÿ ùÿð øåéäÿí ÿââÿë þéðÿíìÿê ëàçûìäûð Êè, ÊÔ ùàíñû öíñöðëÿð ÿñàñûíäà éàðàíûð âÿ 
áó ñèñòåìäÿ ùàíñû ÿëàãÿëÿð þçöíö ýþñòÿðèð. 

 
 
1. Ñÿíÿä-ôîíäóí éàðàäûæû öíñöðöäöð. 

 
ÊÔ-íóí éàðàíìàñû îáéåêòèâ îëàðàã ìÿäÿíè èíêèøàôûí ýåäèøè ïðîñåñè èëÿ ìöÿééÿí 

åäèëèð. Áÿøÿðè òÿæðöáÿíèí éåíè íÿñèëëÿðÿ ÷àòäûðûëìàñû âÿ ìöùàôèçÿ åäèëìÿñè ñîí èëëÿðäÿ 
öìóìèëÿøäèðèæè  «ñÿíÿä» àäëàíäûðûëàí èíôîðìàñèéà àíëàéûøûíûí éàðàäûëìàñûíà ýÿòèðèá 
÷ûõàðìûøäûð. Áó àíëàéûø ëàòûíæà «äîæåî» ñþçöíäÿí éàðàíìûø âÿ ìÿíàæà íÿéèíñÿ ìàääè 
ÿñàñû ùàããûíäà ìÿëóìàò âåðìÿê äåìÿêäèð. Äåìÿëè, ñÿíÿä èíôîðìàñèéà õàðàêòåðè äàøûéûð. 

Âàõò âÿ ìÿêàí äàõèëèíäÿ èíôîðìàñéà äàøûéûæûëàðûíäàí èñòèôàäÿ åäèëìÿñèíÿ, äèýÿð 
øÿõñëÿðÿ âåðèëìÿñèíÿ âÿ ìöùàôèçÿ ìÿãñÿäèëÿ ãåéäÿ àëûíìàñûíà ñÿíÿä äåéèëèð. 
Èíôîðìàñèéà ôîðìàëàðûíû âÿ öñóëëàðûíû êàüûçäà, ïëéîíêàäà, ëåíòëÿðäÿ, äèñêëÿðäÿ, ãÿäèì ÿë 
éàçìàëàðûíäà âÿ ñ. Ìÿíáÿëÿðäÿ âåðèëÿí ìÿëóìàòëàð ÿñàñûíäà ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê îëàð. 

Ñÿíÿäÿ ñèñòåì êèìè éàíàøìà àíëàéûøû ÊÔ-íóí éàðàíìà öíñöðëÿðèíÿ ìöùöì òÿñèð 
ýþñòÿðìèøäèð. 

Áóðàäà «ñÿíÿä» âÿ «êèòàá» ÿëàãÿëÿðè ùàããûíäà ìöëàùèçÿëÿðèí òÿùëèëè õåéëè ìàðàã 
äîüóðóð. Áèð öíñöð êèìè ôîíäóí ñèñòåìèíè éàðàäàí ñÿíÿä ùàããûíäà åëìè áàõûøëàð 
êèòàáõàíà ôîíäøöíàñëûüûíäà äÿðùàë ãÿáóë åäèëìÿìèøäèð. Ùÿòòà 1970-æè èëëÿðèí àõûðëàðûíà 
ãÿäÿð áåëÿ áèð ÿãèäÿ ýåíèø éàéûëìûøäû Êè, êèòàáõàíà ôîíäóíó òÿøêèë åäèí ÿñàñ öíñöð êèòàá 
(ýåíèø ìÿíàäà) ùåñàá îëóíóðäó, áó äà âàõòèëÿ áàøëûæà îëàðàã éàëíûç ÷àï ÿñÿðëÿðèíèí 
ôîðìàëàøìàñûíû íÿçÿðäÿ òóòóðäó. Áó ôèêðè êèòàáëàðûí ôÿàë òÿðÿôäàðëàðû áó ýöí äÿ îíó 
ìöäàôèÿ åäèðëÿð. 

Êèòàáøöíàñ âÿ êèòàáõàíàøöíàñëàð òÿðÿôèíäÿí êèòàá êîíñåïñèéàñûíûí òàì, êèôàéÿò 
ãÿäÿð ñöáóòà éåòèðèëìÿìÿñè âÿ îíóí èíôîðàñèéàíûí ßí ìöùöì âàñèòÿëÿðèíäÿí áèðè êèìè 
íÿçÿðÿ àëûíìàìàñû, ÷îõëó ìèãäàðäà éåíè íþâëö ñÿíÿäëÿðèí ñöðÿòëÿ ìåéäàíà ýÿëìÿñè 
ïðîñåñèíèí þéðÿíèëìÿìÿñè íÿòèæÿñèíäÿ 1960-æû èëëÿðäÿ êèòàáûí âÿ áóíóíëà áèðëèêäÿ 
êèòàáõàíàíûí òàëåéè ùàããûíäà ãûçüûí ìöçàêèðÿëÿðÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðòäû. Áóíóíëà äà éåíè ñÿíÿä 
÷îõëóüóíóí âÿ íþâëÿðèíèí éàðàíìàñû êèòàáëàðûí ìÿùâ îëóíìà íÿçÿðèééÿñèíè, éÿíè êèòàáñûç 
«êèòàáõàíàëàð» âÿ áóíóíëà áèðëèêäÿ îõóæó âÿ êèòàáõàíà÷û îëìàäàí ñÿíÿäëÿðèí 
èñòèôàäÿåòìÿ êîíñåïñèéàëàðûíû äîüóðóðäó. «Êàüûçñûç èíôîðìàñèéà» øÿðàèòèíäÿ êöòëÿâè 
èíôîðìàñèéà öñóëëàðûíûí ñöðÿòëÿ àðòìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã êèòàáëàðà åòèðàç ñÿñè óæàëäû. 
Èíôîðìàñèéàíûí ìöäàôèÿ÷èëÿðè ñöáóò åòìÿéÿ ÷àëûøûðäûëàð Êè, ýóéà êèòàá ãíÿøðè ôÿðäèééÿ÷èëèê 
(áåëÿ Êè, ùÿð áèð êèòàá òÿê-òÿê îõóíóëóð, ùàëáóêè êèíîôèëìëÿðÿ ÷îõëó ìèãäàðäà Àäàì áàõûð) 
âÿ ìèëëèééÿò÷èëèê (ùÿð áèð ìèëëÿò äèýÿð õàëãëàðûí àíëàøûãëû îëìàéàí þç äèëèíäÿí âÿ éàçûñûíäàí 
èñòèôàäÿ åäèð) ùèññè  éàðàäûð. Áóíäàí áàøãà êèòàáëàð *÷àï ÿñÿðëÿðè) ýóéà ôîíäóí 
ìöùàôèçÿñè, òÿøêèëè, èíôîðìàñèéàíûí àõòàðûëìàñû âÿ âåðèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ ÷ÿòèíëèê éàðàäûð âÿ 
ýÿëÿæÿê êèòàáõàíà éàëíûç ìàøûí äàøûéûæûëàðûíäà ÿêñ åòäèðèëÿí èíôîðìàñèéàëàðà ìàëèê 
îëàæàã, éà äà þç ôÿàëèééÿòèíè äàéàíäûðàæàãäûð. 

Áó ìÿñÿëÿíèí äöçýöí ùÿëè 80-æè èëëÿðäÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëèìèøäèð. Îíóí ìàùèééÿòèíè 
àøàüûäàêû øÿêèëäÿ øÿðù åòìÿê îàð. 

Ìÿñÿëÿ òÿêæÿ «Êèòàá» âÿ éà äèýÿð íÿéèíñÿ ùàããûíäà òåðìèíëÿðèí èôàäÿñèíäÿ äåéèëäèð. 
Áöòöí òåðìèíëÿðèí èôàäÿñè ìöÿééÿí äÿðÿæÿäÿ øÿðòèäèð. ßýÿð êèòàá òåðìèíèíèí ìÿçìóíó 
ýåíèø èíñàí èäðàêûíûí éàðàòäûüû èíôîðìàñèéàíûí áöòöí íþâëÿðèíÿ Àèä åäèëèðñÿ, äåìÿëè, 
ýÿëÿæÿêäÿ áóíëàðà ñÿää ãîéìàäàí èñòèôàäÿ åòìÿê ìöìêöíäöð. Òÿÿññöôëÿ äåìÿê 
ëàçûìäûð Êè, ùÿð øåéäÿí ÿââÿë êèòàáõàíàøöíàñëàðûí þçëÿðè áóíà ãàðøû åòèðàç åäèðëÿð. 

Áèð ùàëäà Êè, èíôîðìàñèéàíûí êèòàáëàðäà îëäóüó êèìè äèýÿð ìÿíáÿëÿðäÿ 
äÿ:êèíîëåíòëÿðèíäÿ, ñåìèò äèëëÿðèíäÿ, äàùà äîüðóñó, ùÿðôëÿðäÿ, ðÿãÿìëÿðäÿ, èåðîãëèôëÿðäÿ 



(áöòöí ìÿôùóìó âÿ ùåæàíûí èôàäÿ åòäèéè èøàðÿ), íîòëàðäà âÿ ñ. Ôîðìàëàðäà èøàðÿëÿðëÿ ÿêñ 
åòäèðèëìÿñè ïðîñåñè áöòöíëöêäÿ ñÿíÿä àíëàéûøûíûí éàðàíìàñûíà ñÿáÿá îëìóøäóð. Áóðàäà 
ùÿð áèð ñÿíÿä íþâö àéðûæà õàðàêòåðèçÿ åäèëìÿëè, ôÿðãëè æÿùÿòëÿðè äÿãèãëÿøäèðèëìÿëèäèð. Áåëÿ 
êè, ñåìèîòèê (ñåìèò äèëëÿðè) ïðèíñèïëÿðèíÿ ÿñàñëàíàí èíôîðìàñèéà ìÿíáÿëÿðèíè äèýÿð íþâëö 
ñÿíÿäëÿðëÿ («÷àï ÿñÿðëÿðè», «ÿë éàçìàëàðû», «ìàêèíàäà éàçìà» àíëàéûøëàðû èëÿ) 
åéíèëÿøäèðìÿê îëìàç. ×öíêè ýÿëÿæÿêäÿ áó àíëàéûøëàðûí éàðûì íþâëÿðÿ âÿ íþâ 
ìöõòÿëèôëèéèíÿ àéðûëìàñû áàø âåðÿ áèëÿð. Êèòàáõàíà ôîíäóíóí èñòÿð éàçûëû ýèë ëþâùÿëÿðèíäÿí, 
ãÿäèì ÿëéàçìàëàðûíäàí, ïåðôîêàðòëàðûíäàí, ìèêðîôèøà âÿ éà ìàãíèò ëåíòëÿðèíäÿí èáàðÿò 
îëàí èíôîðìàñèéà ôîðìàëàðû ùå÷  áèð âàõò îíëàðûí ñå÷èëìÿñè, ìöùàôèçÿñè âÿ èñòèôàäÿñèíèí 
òÿøêèëè ö÷öí úèääè ÷ÿòèíëèê òþðÿòìÿìèøäèð. 

Äèýÿð áèð ìÿñÿëÿ äèããÿòè æÿëá åäèð Êè, áó èíôîðìàñèéàëàð þç ìÿçìóíó åòèáàðèëÿ  
êèòàáõàíà âÿçèôÿëÿðèíÿâÿ îõóæó ìàðàüûíà óéüóí ýÿëìÿñè äÿ íÿçÿÿ àëûíìàëûäûð. Ìÿùç 
áóíóíëà äà âàõòû èëÿ «è÷òèìàè-ôàéäàëû ôîíä» àíëàéûøûíûí ìåéäàíà ýÿëìÿñè èëÿ ôîíäóí ñîñèàë 
äÿéÿðè äàùà äÿãèã ìöÿééÿíëÿøäèðèëèðäè. 

Òÿæðöáÿ ýþñòÿðèð Êè, ôîíäóí ÿñàñûíû ñÿíÿä òîïëóñó òÿøêèë åäèð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ, 
êèòàáõàíà ôîíäóíóí ôîðìàëàøìàñûíû ìöõòÿëèô íþâëö ñÿíÿäëÿðëÿ âÿ îíëàðûí æÿìèééÿòèí 
èíôîðìàñèéà ïîòåíñèàëûíäà òóòäóüó ùÿãèãè ðîëó íÿçÿðÿ àëìàãëà òÿíçèìëÿøäèðìÿê çÿðóðèäèð. 
Áóðàäà áó âÿ éà äèýÿð èíôîðìàñèéà íþâöíöí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿìÿñè âÿ éà ùÿääèíäÿí ÷îõ 
ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñèíÿ  éîë âåðèëÿ áèëìÿç. 

×àï ÿñÿðëÿðè ùÿëÿëÿèêàóäèîâèçóàë âÿ ìàøûíëà îõóíàí ñÿíÿäëÿð ãàðøûñûíäà öñòöíëöéö 
õàëèñ òåõíèêè õàðàêòåð äàøûéûð. Îíëàðû èñòÿíèëÿí éåðÿ àïàðìàã îëàð, àç éåð òóòóð, «Ñÿññèç» 
èñòèàôäÿ åòìÿê îëàð. Êèòàáäàí ÿëâåðèøëè âàõòäà âÿ ïðàêòèêè îëàðàã ùÿð éåðäÿ, áöòöí 
íþãòÿëÿðäÿ èñòèôàÿ îëóíóð. Êèòàáûí òÿêðàðÿí ëàçûìè éåðèíÿ äÿðùàë  ãàéûòìàã, ãåéäëÿð åòìÿê 
èìêàíû éàðàíûð âÿ ñ. Êöòëÿâè èíôîðìàñèéà âàñèòÿëÿðèíäÿí ôÿðãëè îëàðàã êèòàáäà âåðèëÿí 
ìÿëóìàòëàð ãÿòè ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø õàðàêòåð äàøûéûð. Î áöòöí âàõòëàðäà îõóæó ö÷öí äàùà 
÷îõ ÿëâåðèøëèäèð ÿ ìöñòÿãèë èñòèôàäÿéÿ ìöíàñèáäèð.Ùàëáóêè, êöòëÿâè èíôîðìàñèéëàð õöñóñè 
ãóðüóëàð, àëÿòëÿð, ìàøûíëàð ÿñàñûíäà þéðÿíèëÿ áèëÿð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ áöòöí òÿëÿáàò÷ûëàð 
êöòëÿâè èíôîðìàñèéà âàñèòÿëÿðèíäÿí èñòèàôäÿ åòìÿê èìêàíûíà òàì ìàëèê äåéèëäèð. 

Öìóìèééÿòëÿ, èíôîðìàñèéàíûí éåíè âàñèòÿëÿðèíèí ìåéäàíà ÷ûõìàñû èëÿ éàíàøû, 
ùÿì÷èíèí ÿââÿëêè èíôîðìàñèéàëàð äà òàðèõè ÿëàãÿëÿð øÿðàèòèíäÿ ìöùàôèçÿ îëóíóð. Êþùíÿ 
èíôîðìàñèéàëàð þç ôóíêñèéàëàðûíûí áèð ùèññÿñèíè éåíè èíôîðìàñèéàëàðà âåðìÿêëÿ îíëàðûí éåíè 
äþâðö áàøëàíûð, ëàêèí áóðàäà äèýÿð ôóíêñèéàëàðûí äà òÿòáãè ñÿìÿðÿëèëèéè íÿçÿðÿ àëûíûð. Áåëÿ 
Êè, áó âÿ éà äèýÿð ÿñÿðëÿðÿ áþéöê ìèãäàðäà åùòèéàæûí îëìàñû áèëàâàñèòÿ êèòàá ÷àïûíûí 
èõòèðàñûíà ýÿòèðèá ÷ûõàðñà äà ÿëéàçìàëàðà, öçö êþ÷öðöëìöø ìÿòíëÿðÿ âÿ ñ. Îëàí ìöòàëèÿ 
çÿðóðÿòèíè àðàäàí ãàëäûðà áèëìÿìèøäèð. Íÿ êèíî, íÿ ðàäèî, íÿ òåëåâèçèéà íÿèíêè äöíéàíûí 
åëìè âÿ áÿäèè äÿðê åòìÿ âàñèÿñè êèìè ÷àï ÿñÿðëÿðèíè ñûõûøäûðà áèëìÿäè, ÿêñèíÿ îíëàðûí 
òÿñèðåòìÿ èìêàíëàðûíû ýåòäèêæÿ ñÿìÿðÿëèëÿøäèðäè, éàéûëìàñû èøèíè äàùà äà ýåíèøëÿíäèðäè. 

Áóíóíëà éàíàøû ùÿì÷èíèí êèíîôîòî ñÿíÿäëÿð äÿ êèòàáà ìÿíñóá  îëìàéàí äýÿð 
öñòöíëöêëÿðÿ ìàëèêäèð. Áåëÿ Êè, êèíîôîòî ñÿíÿäëÿðäÿ éàçûëàðûí, øÿêèë âÿ ñÿñëÿðèí ÿñëèíÿ 
óéüóí ôîðìàäà òÿêðàð èñòåùñàëû, îíëàðûí ýÿëÿæÿê èíôîðìàñèéà ìÿíáÿëÿðèíèí äÿéèøèëìÿç 
òÿðêèá ùèññÿñèíÿ ÷åâèðèð. Áóðà äà èíôîðìàñèéàíûí ÷îõëóüó âÿ êè÷èê ùÿæìëè òåõíèêè âàñèòÿëÿðèí 
ìþâæóäëóüó êèíîôîòî  ñÿíÿäëÿðèí ùÿð áèð Àäàì ö÷öí âÿ éà éåð êöðÿñèíèí áöòöí 
íþãòÿëÿðèíäÿ èñòÿíèëÿí âàõòäà ìÿùäóäèééÿò îëìàäàí áþéöê èíñàí êöòëÿñè ö÷öí àíëàøûãëû 
îëìàñûíà èìêàí âåðèð. Êèíîôîòî ñÿíÿäëÿðäÿ èíôîðìàñèéàíûí ìÿíèìñÿíèëìÿñè ö÷öí õöñóñè 
ùàçûðëûã, éíÿè îõóìàã áàæàðûüû, ÷îõ âàõò äèëëÿðè áèëìÿê âÿ ñ. Òÿëÿáëÿð íÿçÿðÿ àëûíìûð. 
Áöòöí áóíëàð ýþñòÿðèð Êè, áó ñÿíÿä íþâëÿðè êèòàáà íèñáÿòÿí äàùà àíëàøûãëû îëóð. Áó 
öñòöíëöêëÿð ñîí èëëÿðäÿ îíëàðûí ñöðÿòëÿ èíêèøàôû èëÿ ìöÿééÿíëÿøèð. Øöáùÿ éîõäóð Êè, îíëàð 
ýÿëÿæÿêäÿ êèòàáûí áöòöí òåõíèêè õàðàêòåðèñòèêàñûíû þòöá êå÷ÿæÿêäèð. 

Áóíóíëà éàíàøû, ìÿëóì îëàí èíôîðìàñèéà éàçûëàðûíûí áöòöí ôîðìàëàðûíûí åéíè 
çàìàíäà òÿòáèã åäèëìÿñè ìÿæáóðè äåéèëäèð. Ìÿäÿíèééÿòèí èíêèøàôû ýþñòÿðèð Êè, ÿýÿð 
èíôîðìàñèéà éàçûëàðûíûí éåíè öñóëëàðû áöòöí ùàëëàðäà êå÷ìèøÿ íèñáÿòÿí äàùà ñÿìÿðÿëè 
îëàðñà, î ãûñà áèð çàìàíäà êþùíÿ ôîðìàíû ñûõûøäûðûá àðàäàí ÷ûõàðûð. Áåëÿ Êè, ýèë ëþâùÿëÿðè 
âÿ ïàïèðóñëàð (áèòêè éàðïàãëàðû)ñîíðàëàð êàüûçëà ÿâÿç îëóíäó, ôåððîëåíòëÿð (éàðûìêå÷èæè 
ëåíòëÿð) èñÿ áèð äÿôÿëèê îëàðàã ôîíîãðàôèê (ñÿñ éàçûëàðû) âàëëûðûíû ñûõûøäûðûá àðàäàí ÷ûõàðòäû. 



Ùàë-ùàçûðäà ìàãíèòàôîí ñàðüûëàðûíû éûüæàì ñöðÿòëÿ ÿâÿç åòäè. Êè÷èê ùÿæìëè êàññåòëÿðè èñÿ 
þç íþâáÿñèíäÿ äàùà èðè áë÷öëö êàññåòëÿð ÿâÿç åòìÿéÿ áàøëàäû. 

Áóíóíëà ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð Êè, ñåìèîòèê (èøàðÿëÿðëÿ) âåðèëÿí éàéûëìà ôîðìàëàðûíûí 
äèýÿð ôîðìàëàð òÿðÿôèíäÿí ñûõûøäûðûëìàñû ÿñàññûç ùåñàá åäèëìÿëèäèð. Áåëÿ Êè, èíôîðìàñèéà 
ÿëàìÿòëÿðèíÿ ýþÿ òÿëÿáàòëàðûí êîäëàøäûðûëìàñû ìÿòíëÿðèí ìÿíèìñÿíèëìÿñèíäÿ îõóæóëàðûí 
éàðàäûæû èìêàíëàðûíû ôÿàëëàäûðûð. Áóíóí ÿñàñûíäà ÷îõ ãèéìÿòëè ñàéûëàí ñÿíÿäëÿðèí, ùÿòòà 
áÿäèè ÿäÿáèééàòûí îõóíìà ìÿòíëÿðè ôÿðäè õàðàêòåð äàøûéûð, îíëàðû éàëíûç òÿêðàð ýþðìÿ 
ÿñàñûíäà áÿðïà åòìÿê îëàð. Áóðàäà îáéåêòèâ îëàðàã èíôîðìàñèéàíûí ìÿòíè äÿéèøìÿç ãàëûð, 
ëàêèí îíóí êîíêðåò îõóæó òÿðÿôèíäÿí ìÿíèìñÿìÿ äÿðÿæÿëÿðè âÿ öñóëó ìöõòÿëèô îëóð. 
Èíôîðìàñèéà èëÿ îõóæóëàð àðàñûíäà ÿëàãÿëÿðèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè ïðîñåñèíäÿ éàðàíûð. 

Êèòàáäàí ôÿðãëè îëàðàã èíôîðìàñèéàíûí ìÿçìóíæà áÿäèè ôîðìàäà èôàäÿñè ïðèíñèïæÿ 
ìöìêöí äåéèëäèð. Áó õöñóñèééÿò éàëíûç êèòàáëàðà àèääèð. Áàøãà ñþçëÿ íÿèêèíè áÿäèè 
ÿäÿáèééàòûí, ùÿòòà åëìè ÿäÿáèééàòûí îõóíìàñû ùÿìèøÿ îõóæóíóí ìöÿëëèôÿ âÿ éà ÿñÿðèí 
ãÿùðÿìàíëàûíà áÿñëÿäèéè ùèññ âÿ ùÿéÿæàíëàðûí êå÷èðèëìÿñè èëÿ áàüëûäûð, áåëÿ Êè, 
èíôîðìàñèéà  òÿëÿáàò÷ûëàðûíûí ôÿàëèééÿòèíäÿ äàùà ãèéìÿòëè îëàí ìöòàëèÿ ïðîñåñè áàø âåðèð. 

Áóíäàí áàøãà êèòàá ùÿì÷èíèí þçöíÿ ìÿõñóñ åñòåòèê ãèéìÿòÿ ëàèêäèð. Áöòöí áóíëàð 
ýþñòÿðèð Êè, êèòàá õàðèæè ýþðöíöøö åòèáàðèëÿ ìöíòÿçÿì îëàðàã äÿéèøñÿ äÿ, î ìöùöì 
ÿùÿìèééÿòèíè âÿ ìþâæóä ïðàêòèêè ãèéìÿòèíè èòèðìèð. 

Áåëÿëèêëÿ êèòàá âàñèòÿñèëÿ áèëèêëÿðèí ìÿíèìñÿìÿ öñóëëàðû þç ÿùÿìèééÿòèíè ñàõëàìûø âÿ 
îíëàðûí òÿòáèãèíäÿ óçóí äþâðëÿðäÿí áÿðè æèääè äÿéèøèêëèêëÿð áàø âåðìÿìèøäèð. Áó ïðîñåñ 
ùàçûðêè äþâðÿ ãÿäÿð äàâàì åäèð, ëàêèí ùå÷ áèð  ÿñàñ îëìàäàí äåìÿê îëìàç Êè, áó ïðîñå 
ñáèð âàõò þç èíêèøàôûíû äàéàíäûðàæàãäûð. Êèòàáõàíà÷û ìåéäàíà ÷ûõàí ñÿíÿäëÿðèí éåíè 
íþâëÿðèíè äèããÿòëÿ èçëÿìÿëè âÿ ÿýÿð ëàçûì ýÿëÿðñÿ îíëàðû ôÿàë ñóðÿòäÿ ôîíäëàðà äàõèë 
åòìÿëèäèð. 

ÊÔ-íóí éàðàíìàñûíäà ñÿíÿäëÿð õöñóñè ðîë îéíàéûð. Ñíÿä ñîñèàë ùàäèñÿ êèìè 
äöíéàíûí äèýÿð ÿøéàëàðûíäàí ÿñàñëû ñóðÿòäÿ ôÿðãëÿíÿí áèð ñûðà õöñóñèééÿòëÿðÿ ìàëèêäèð. 
Áèðèíæè, êèòàáäàí èñòèôàäÿ åäèëäèêæÿ îíóí èíôîðìàñèéàñû àçàëìûð âÿ ÿââÿëêè ùÿæìèíè 
ñàõëàìàãëà ìÿêàí âÿ çàìàí äàõèëèíäÿ áèð íÿñèëäÿí  äèýÿð íÿñëÿ âåðèëÿ áèëÿð. Äåìÿëè, ÊÔ-
íÿ ãÿäÿð ôÿàë èñòèôàäÿ åäèëìèø îëñà äà, îðàäà ÿêñ îëóíàí èíôîðìàñèéàíûí ùÿæìè àçàëìûð, 
ëàêèí ôîíäóí ñÿìÿðÿëè èñòèôàäÿñè ñÿíÿäëÿðèí ôçèêè êåéôèééÿòèíÿ ìÿíôè òÿñèð ýþñòÿðÿ áèëÿð. 

Èêèíæè, àéðûæà  ýþòöëöìöø ùÿð áèð ñÿíÿä ìÿùäóä øÿêèëäÿ «êâàíò» (ùÿð ùàíñû ôèçèêè 
ïðîñåñèí ßí êè÷èê ùèññÿñè) õàðàêòåðëè  èíôîðìàñèéàíû þçöí ÿêñ åòäèðèð âÿ áó äà ÷îõ ùàëëàðäà 
òÿëÿáàò÷ûëàðûí ãàðøûéà ãîéäóüó âÿçèôëÿðÿðèí ùÿëë åäèëìÿñèíäÿ òàì êèôàéÿòëÿíäèðèæè ùåñàá 
îëóíà áèëìÿç. ×àòûøìàéàí èíôîðìàñèéà äèýÿð ñÿíÿäëÿðäÿ ÿêñ îëóíäóüóíäàí ôîíäøöíàñ 
îíëàðû êèòàáõàíà ôîíäóíà åëÿ æÿìëÿøäèðìÿëèäèð Êè,  îõóæóëàðûí ìöíòÿçÿì äàâàì åäÿí 
èíôîðìàñèéà òÿëÿáàòûíûí òÿìí îëóíìàñû âÿ òÿêìèëëÿøìÿñè âÿçèôëÿðè îïòèìàë éåðèíÿ éåòèðèëìèø  
îëñóí.  

Ö÷öíæö, ÊÔ-íóí ñàõëàíìàñû âÿ èñòèôàäÿñè âÿùäÿòäÿ îëóá ñÿíÿäëÿðäÿ òîïëàíìûø 
èíôîðìàñèéàíû ÿêñ åòäèðèð. Áóðàäà êèòàáõàíà÷ûëäàð ãàðøûñûíäà èêè ìöñòÿãèë âÿçèôÿ äóðóð: à( 
êèòàáõàíà ñÿíÿäëÿðèíèí ìöùàôèÿçñè; á) ñÿíÿäëÿðèí èñòèôàäÿñè ö÷öí îïòèìàë øÿðàèòèí 
éàðàäûëìàñû;. Áó òÿëÿáëÿðèí ùå÷ áèðèíÿ öñòöíëöê âåðèëÿ áèëìÿç. Áåëÿ Êè, èêèíæè òÿðÿô 
áèëàâàñèòÿ áèðèíæè òÿðÿôëÿ ÿëàãÿäàð îëóð. Òÿæðóáÿ ýþñòÿðèð Êè, ñÿíÿäèí ìöùàôèçÿñèíè ëàçûìè 
øÿêèëäÿ òÿøêèë åòìÿäÿí îíóí èñòèôàäÿñèíè ñÿìÿðÿëè ùÿéàòà êå÷èðìÿê ìöìêöí äåéèëäèð. 
Ëàêèí ìöùàôèçÿíè òÿêæÿ èñòèôàäÿ èëÿ áàüëàìàã îëìàç. Ôîíä ìÿäÿíè ñÿðâÿò êèìè äÿ 
ãîðóíìàëûäûð. Áöòöí ùàëëàðäà èñòèôàäÿ åòìÿ ïðîñåñèíèí ìöùàôèçÿñèç äöøöíìÿê ãåéðè-
ìöìêöíäöð. 

Äþðäöíæö, ñÿíÿä ÊÔ-íóí  ÿñàñûíû éàðàäàí éåýàíÿ öíñöð ùåñàá îëóíóð. Ùàëáóêè áèð 
ñûðà êèòàáõàíàøöíàñëàð, õöñóñÿí èíôîðìàòèêëÿð ùÿì êèòàáõàíà÷ûíû (êîìïëåêòëÿøäèðèæè, 
êèòàáèøëÿéèæè âÿ ôîíäñàõëàéûæû), ùÿì äÿ êèòàáõàíà ôîíäóíóí ñÿíÿäëÿð öíñöðö êèìè àõòàðûø 
ìÿôùóìó àëûòíäà ãèéìÿòëÿíäèðìÿéÿ ñÿé ýþñòÿðèðëÿð. ÊÔ-íóí ìàùèééÿòæÿ ýåíèø øÿîù 
îëóíìàñûíà áàõìàéàðàã îíëàð éåíèäÿí êå÷ìèøè òÿêðàð åäèð. Ùàëáóêè áó éàëíûç ôèêèðëÿð ñîí 
èëëÿðäÿ þç ÿùÿìèòééÿòèíè èòèðìÿê öçðÿäèð. Ìÿëóì îëäóüó êèìè ôîíä ñèñòåì íþãòåéè-
íÿçÿðèíäÿí «Êèòàáõàíà»íûí  éàðûìñèñòåìè ùåñàá îëóíóð. ÊÔ-íóí þçöíöí ñèñòåì êèìè 



íÿçÿðäÿí êå÷èðäÿíäÿ ýþðöíöð Êè, îã ùÿì ìÿçìóíæà, ùÿì äÿ ôîðìàæà ìÿùäóäëàøìûð. 
Äàùà äîüðóñó î áöòöí íþâëö âÿ òèïëè èíôîðìàñèéàíû þçöíäÿ ÿêñ åòäèðèð. 

Íÿùàéÿò, áåøèíæè, ñÿíÿäèí þçö äÿ áÿøÿðèééÿòèí áöòöí ùÿéàò áîéó òîïëàäûüû áèëèêëÿðè 
ÿêñ åòäèðìÿêëÿ áèëàâàñèòÿ èíñàíëàðûí åëìè, èæòèìàè âÿ øÿõñè ñîðüóëàðû èëÿ áàüëû îëàí ìÿíÿâè 
ôÿàëèééÿòèí èôàäÿñèäèð. Âÿ áó äà ñÿíÿäëÿðèí ìöÿééÿí ôîðìàäà ùàçûðëàíìàñû òÿëÿáàòû èëÿ 
ÿëàãÿäàðäûð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ ùÿð áèð ñîñèàë òÿëÿáàòûí îõóæó ñîðüóñóíóí ÊÔ-
íàåùòèéàæû âàðäûð, áåëÿ Êè, êèòàáõàíàíûí ìþâæóäóëóü îáéåêòèâ ùàäèñÿ êèìè èíñàíëàðûí 
ôÿàëèééÿòèíäÿ ìöùöì ðîë îéíàéûð, çÿíýèí ìöòàëèÿ ìàðàüû äîüóðóð.Áó õöñóñèééÿò ßí 
ìöõòÿëèô ìÿçìóíëó âÿ ìÿãñÿäëè ÊÔ-íóí éàðàäûëìàñû çÿðóðèëèéèíè ìöÿééÿíëÿøäèðèð. 

 
2. Êèòàáõàíà ôîíäóíóí ÿëàãÿëÿðè. 

 
Äèýÿð ñèñòåìëÿð êèìè ÊÔ-äà ÷îõëó ñàéäà ÿëàãÿëÿðÿ ìàëèêäèð Êè, áóíëàðñûç ôîíä 

ìþâæóä îëà áèëìÿç. Áó äà ÊÔ-íóí äèýÿð îáéåêòëÿðëÿ (ÎÊ, ÊÈÙ ÌÒÁ âÿ ñ.) «Êèòàáõàíà» 
ñèñòåìèíäÿêè ìþâæóä ôóíêñèëàðëà âÿ îíëàðûí õàðèæè àëÿìëÿ ÿëàãÿëÿðèíäÿ ìåéäàíà ÷ûõûð. 

ßëàãÿëÿð ÿøéàëàðûí,  ùàáåëÿ èíñàí ôÿàëèééÿòèíèí âÿ éà èíôîðìàñèéàíûí ãàðøûëûãëû 
ìöáàäèëÿñèíÿ ÿñàñëàíûð. Ìÿñÿëÿí, ÊÔ âÿ ÎÊ þç àðàëàðûíäà ÿøéà ÿëàãÿëÿðèíÿ ìàëèêäèð. 
Äàùà äîüðóñó îõóæó ñÿíÿäè àëû ðâÿ ýåðè ãàéòàðûð. Áó ïðîñåñäÿ èíôîðìàñèéà 
ìöáàäèëÿñèíäÿí õåéëè èñòèôàäÿ îëóíóð, ñÿíÿäëÿðäÿ ÿêñ îëóíàí áèëèêëÿð àçàëìàäàí 
îõóæóëàðà ÷àòäûðûëûð. ßëàãÿëÿð ïðîñåñèíäÿ ñÿíÿäëÿðäÿ ÿêñ îëóíàí ßí ìöùöì 
èíôîðìàñèéàëàð éåíèëèê áàõûìûíäàí þéðÿíèëèð. Õàðàêòåðèíÿ ýþðÿ ÿëàãÿëÿð ýåíåòèê, 
äÿéèøêÿíëèê âÿ èíêèøàôåòìÿ ñàùÿëÿðèíÿ, ùàáåëÿ ãàðøûëûãëû òÿñðèÿ, ïðèíñèïëÿðÿ, ôÿàëèééÿò 
äàèðÿñèíÿ âÿ áèð ñûðà æÿùÿòëÿðÿ àéðûëûð. 

ÊÔ-íóíñèñòåì êèìè ìåéäàíà ýÿëìÿñè þçëöéöíäÿ áèð ñûðà ÿëàãÿëÿðè äîüóðóð âÿ áó äà 
êèòàáõàíà÷ûíûí ìöÿééÿí äþâðäÿ ãàðøûñûí ãîéäóüó âÿçèôÿëÿðÿ óéüóí ñÿíÿäëÿðèí 
òîïëàíìàñû èëÿ áàüëûäûð. Ñÿíÿäëÿðèí ùÿð áèðè ìöõòÿëèô ìþâçóëàðà äàèð éåíè èíôîðìàñèéàíû ÿêñ 
åòäèðìÿêëÿ ãàðøûëûãëû ÿëàãÿëÿðÿ èñíàä åäèð.  

Áöòöí äþâðëÿðäÿ ÿââÿëæÿ ÊÔ-íóí êÿìèééÿòæÿ èíêèøàôû áàøëàíûð âÿ áó äà åéíè òèïëè 
ôîíäëàðûí âÿ îðàäà ÿùàòÿ îëóíàí ñÿíÿäëÿðèí ìèãäàðæà ìåõèíèêè ÷îõàëìàñûíà ÿñàñëàíûð. 
Ñîíðà ôîíäà êîíêðåò êèòàáõàíà ö÷öí ìöùöì ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèê îëàí ñÿíÿäëÿð 
òîïëàíäûãæà îíëàðûí ÿëàìÿòëÿðèíÿ ýþðÿ ãðóïëàøìàñû áàø âåðèð âÿ áó äà éàðûìñèñòåì êèìè 
ôîíäóí éåíè òÿðêèá ùèññÿëÿðèíèí éàðàíìàñûíà ñÿáÿá îëóð.Áåëÿ Êè, ÌÊÑ-äÿ êèòàáõàíà÷ûëàð 
ôîíäëàðû òÿäðèúÿí íîò-ìóñèãè âÿ äèýÿð êèíîôîòî ñÿíÿäëÿðÿ, õàðèæè ÿäÿáèééàò ôîíäóíà 
àéûðìàüà áàøëàìûøëàð. Êèòàáõàíàëàðäà öíñöðëÿðèí (ñÿíÿäëÿðèí) ãàðøûëûãëû òàìàìëàíìàñû 
ìöùöì ñèñòåì ÿëàãÿëÿðè éàðàäûð âÿ áó äà ìöÿééÿí äþâðÿ ãÿäÿð äàâàì åäèð. Íÿùàéÿò, 
áóíäàí ñîíðà áó öíñöðëÿð ÿñàñûíäà ôîíäóí éàðûì ñèñòåìëÿðèíèí äèôôåðåíñèéàñû áàøëàíûð. 
Áó äèôôåðåíñèéàñèéà ùÿì÷èíèí ÊÔ_íóí èíêèøàôûíà âÿ òÿêìèëëÿøäèðëìÿñèíÿ  òÿñèð ýþñòÿðèð. 
Ëàêèí áó äàèìè äåéèë ìöÿééÿí äþâðÿ ãÿäÿð äàâàì åäèð, ñîíðà èñÿ ôîíäà íþâáÿòè 
êåéôèééÿò äÿéèøèêëèêëÿðè áàø âåðèð. Áó äÿéèøèêëèêëÿð ÊÔ-íóí èíêèøàôûíäà îáéåêòâ, ìöùöì 
ìÿðùÿëÿ ùåñàá åäèëèð. Äÿéèøèêëèêëÿð ôîíäà éåíè âÿ êþùíÿ  ñÿíÿäëÿð àðàñûíäà, ùàáåëÿ 
ñÿíÿäëÿðëÿ îõóúó òÿëÿáàòû àðàñûíäà áàø âåðÿí óéüóíñóçëóã øÿðàèòèíäÿ âÿ ñ. Ùàëëàðàä 
þçöíö ýþñâòÿðèð. Äÿéèøèêëèêëÿðèí äèýÿð ôîðìàëàðû äà ìÿëóìäóð. ÊÔ_äà áèð ãðóïï ñÿíÿäëÿðèí 
äèýÿð ñÿíÿäëÿðëÿ ÿâÿç åäèëìÿñè ïðîñåñè áàø âåðèð, áåëÿ Êè,  ýÿðÿ êèòàáõàíàíûí òÿøêèëè 
êå÷ìèø òàðèõÿ ìàëèêäèðñÿ, îíóí éàðàíìàñû âÿ èëê èíêèøôà ìÿðùÿëÿëÿðèíäÿ ÿëäÿ åäèëÿí 
ñÿíÿäëÿð ôîíäà  äàùà àç ÿùàòÿ îëóíà áèëÿð. Ñèñòåìèí éåíèäÿí òÿøêèëîëóíìà äþâðö îíóí 
äÿéèøêÿíëèéè øÿðàèòèíäÿ áàø âåððè âÿ áó äà î âàõò þçöíö ýþñòÿðèð Êè, öíñöðëÿð àðàñûíäà 
êå÷ìèø ÿëàãÿëÿð éîõà ÷ûõûð, éåíèëÿðè èñÿ éàëíûç éàðàíìàüà áàøëàíûð. Áåëÿ ùàëëàð ôîíäóí 
éåíè êèòàáñàõëàéûæûëàðûíà êþ÷öðöëìÿñèíäÿ, äöçöëöø ñèñòåìèíèí ãàéäàéà ñàëûíìàñûíäà, 
éåíè òåõíèêè âÿñàèòëÿðèí òÿòáèã åäèëìÿñèíäÿ âÿ ñ. Èø ïðîñåñëÿðèíäÿ áàø âåðÿ áèëÿð. 

Áóðàäà ÿñàñ âÿçèôÿ îíäàí èáàðÿòäèð Êè, ôîíäóí ìöíòÿçÿì îëàðàã êåéôèééÿòæÿ éåíè 
èíêèøàô ÿëàãÿëÿðèíÿ êå÷ìÿñèíè òÿìèí åòìÿêäèð. 

Èíêèøàô ÿëàãÿëÿðè ÊÔ-íóí ôîðìàëàøìàñûíûí ãóðóëóøóíäà, ìÿçìóíóíäà, ùÿæìèíäÿ, 
òåõíîëîýèéàñûíäà ìöíòÿçÿì îëàðàã äÿéèøèêëèêëÿð éàðàäûð. Áåëÿ Êè,  ãàðøûëûãëû òÿñèð ÿëàãÿëÿðè 
ùÿð øåéäÿí ÿââÿë áèð-áèðèíÿ éàõûí îáéåêòëÿðÿ ýþðÿ íþâëÿðÿ àéðûëûð. Áóðàäà ÊÔ-íóí éàðûì 



ñèñòåìëÿðè êèìè ôóíêñèéàëàðû, õöñóñèééÿòëÿðè âÿ îíëàðûí ãàðøûëûãëû ÿëàãÿëÿðè íÿçÿðäÿ òóòóëóð. 
ÊÔ-íóí ùÿì÷èíèí äèýÿð îáéåêòëÿðëÿ, ìÿñÿëÿí àðõèâ âÿ ìóçåé ôîíäëàðû èëÿ äÿ ãàðøûëûãëû 
ÿëàãÿëÿðè ìþâúóääóð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ îíëàðà åòèíàñûç éàíàøìàã îëìàç. Ãàðøûëûãëû 
ÿëàãÿäÿ êèòàáõàíà ôîíäóíóí áèð ñûðà ôÿðãëè õöñóñèééÿòëÿðè ìåéäàíà ÷ûõûð. Áóðà ôîíäóí 
òÿðèáæÿ ÿëàãÿëÿíäèðèëìÿñè, íèçàìëàøäûðûëìàñû, áöòþâëöéö, èíòåãðàëëàøìàñû, 
ñèñòåìëÿøäèðèëìÿñè âÿ ñ. Õöñóñèééÿòëÿð äàõèëäèð. Áó õöñóñèééÿòëÿð ôîíäóí éàðûì ñèñòåìè 
êèìè ôîðìàëàøìàñûíà ìöùöì òÿñèð ýþñòÿðèð. 

ÊÔ-íóí õöñóñèééÿòëÿðè þç àðàëàðûíäà ñûõ ÿëàãÿäÿ îëóá áèð-áèðèíè òàìàìëàéûð. Áåëÿ Êè, 
ôîíäóí áöòþâëöéö, íèçàìëàøäûðûëìàñû, îíóí èíêèøàôû ïðîñåñèíäÿ èûøãëàíäûðûëûð. Ëàêèí 
íèçàìëàøäûðìà, èñòèôàäÿåòìÿ ïðîñåñëÿðè áèëàâàñèòÿ ôîíäóí èäàðÿ åäèëìÿñè èëÿ áàüëûäûð. 
Íèàìëàøäûðìà õöñóñèééÿò ÿñàñûíäà ÊÔ-íóí ãóðóëóø ÿëàãÿëÿðèíèí ìþâúóäëóüóíó äàùà 
àéäûí ìöøàùèäÿ åòìÿê îëàð. Íèçàìëàøäûðìà ôîíäóí áó âÿ éà äèýÿð ãóðóëóøóíóí íèçàìà 
ñàëûíìàñûíû èðÿëè ñöðöð. Ôîíäóí ãóðóëóøó èñÿ áèëàâàñèòÿ îíóí íèçàìëàøäûðûëìàñû èëÿ áàüëûäûð. 
ÊÔ-äà áó âÿ éäèýÿð ÿëàãÿëÿðèí âÿ õöñóñèééÿòëÿðèí òÿòáèãèíäÿ ôîíäóí ôîðìàëàøìàñûíûí 
áöòöí òåõíîëîýèéàñûíäàí èñòèôàäÿ åäèëèð. Òåõíîëîýèéàíûí ìþâæóäëóüó þçëöéöíäÿ 
èäàðÿîëóíìà âÿ éà äèýÿð õöñóñèééÿòëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíè ðåàëëàøäûðûð. 

Áóðàäà ôîíäóí áèð ñûðà ôóíêñèéàëàðû ìåéäàíà ÷ûõûð. ÊÔ-íóí éåðèíÿ éåòèðäèéè 
ôóíêñèéàëàð ãàðøûëûãëû ôîðìàäà áèð-áèðèíè òàìàìëàéûð, èíêèøàô åäèð. ßýÿð ñÿíÿäëÿðèí 
òîïëàíìàñû âÿ ìöùàôèçÿñè ôóíêñèéàñû ôîíäóí èñòèôàäÿñè ö÷öí íÿçÿðÿ àëûíìàìûøñà, îíäà î 
þç ÿùÿìèééÿòèíè èòèðìèø îëóð. 

Ôîíäóí ìöùàôèçÿñè âÿ èñòèôàäÿ åäèëìÿñè ïðîñåñèíäÿ ãàðøûëûãëû ÿëàãÿ îëìàäàí îíóí 
ìöòàëèÿ ñÿìÿðÿëèëèéèíè òÿìèí åòìÿê ìöìêöíäåéèëäèð. Áó èêè úÿùÿòè áèð-áèðèíäÿí àéðû 
äöøöíìÿê îëìàç. Áëÿ Êè, èñòèôàäÿñèç ãàëàí ôîíäóí ìöùàôèçÿñèíÿ ùå÷ áèð åùòèéàæ éîõäóð. 
Áó ïðèíñèïÿ ÷îõ åùòèéàòëà âÿ æèääè éàíàøìàã ëàçûìäûð. Áåëÿ Êè, ñÿíÿäëÿðèí ìöùàôèÿçñèíè 
ôÿðãëÿíäèðìÿê, îíëàðû òÿæðèä åòìÿê, ãåéðè-ìöíàñèáÿò áÿñëÿìÿê êèòàáõàíà ôîíäóíóí áèð 
ìÿäÿíè ñÿðâÿò êèìè ÿùÿìèééÿòèíè èòèðìèø îëàð. Ùàë-ùàçûðäà Ðåñïóáëèêàìûçûí 
êèòàáõàíàëàðûíäà áöòöí ñÿíÿäëÿðèí åéíè ñÿâèééÿäÿ ãîðóíìàñû âÿ èñòèôàäÿ åäèëìÿñèíÿ 
äèããÿò éåòèðèëèð. Äåìÿëè, áöòöíëöêäÿ ñÿíÿäëÿðèí ãîðóíìàñûíäà âÿ èñòèôàäÿñèíäÿ ùå÷ áèð 
ìÿùäóäèééÿò ãîéóëìóð. 

Äåìÿëè, ôîíäëàðäà áöòöí ñÿíÿäëÿðèí ãîðóíìàñû âÿ èñòèôàäÿ åäèëìÿñè ïðèíñèïèíÿ ÿìÿë 
åäèëìÿëè âÿ áóðàäà ùÿð áèð îõóæó þç ÿãèäÿñèíÿ, ñîðüóñóíà, ìöòàëèÿ ìàðàüûíà ýþðÿ 
ùÿðÿêÿò åòìÿëè, ùàäèñÿëÿðèí, ïðîáëåìëÿðèí ÿñë ìÿí6àñûíû äÿðê åòìÿëèäèð. Äåìÿëè, ôîíäà 
ñÿíÿäëÿðèí ìöùàôèçÿñè âÿ èñòèôàäÿñè áöòöí ñÿíÿäëÿðÿ àèääèð. Áóðàäàí äà ôîíäóí èäàðÿ 
åäèëìÿñèíèí ÿñë ìàùèééÿò ìöÿééÿíëÿøèð, ôîíäóí ìöùàôèçÿñè âÿ èñòèôàäÿ åäèëìÿñè 
ãàíóíàóéüóíëóãëàðû ìåéäàíà ÷ûõûð. Áó äà áèëàâàñèòÿ ôîíäóí ìöùàôèçÿñè èëÿ îíóí 
èñòèôàäÿñè àðàñûíäà ìþâæóä ëàí ãàðøûëûãëû ÿëàãÿëÿðèí ìàùèééÿòèíäÿí, âÿçèôÿëÿðèíäÿí èðÿëè 
ýÿëÿí ìöùöì ïðèíñèïäèð. 

Òÿæðöáÿ ýþñòÿðèð Êè, áÿçÿí ßí ãèéìÿòëè êèòàáëàð áèð äÿôÿ ÷àï åäèëèð âÿ ñîíðàêû 
äþâðëÿðäÿ èñÿ îíóí òÿêðàð íÿøðè îëìóð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ êèòàáõàíàëàðäà óçóí èëëÿðäÿí 
áÿðè òîïëàíìûø çÿíýèí êèòàá ñÿðâÿòèíèí ìöùàôèçÿ åäèëìÿñèíÿ  âÿ îõóæóéà ÷àòäûðûëìàñûíà 
ìöùöì åùòèéàæ ùèññ îëóíóð. Áåëÿ Êè, ôîíäëàðäà ßí äÿéÿðëè, ßí ãèéìÿòëè, àêòóàë ñÿíÿäëÿðèí 
ìöùàôèçÿ åäèëìÿñè ìöàñèð äþâðäÿ îõóæó òÿëÿáàòûíûí þäÿíèëìÿñèíèí ßí åòèáàðëû ìöòàëèÿ 
ìÿíáÿéèíè òÿøêèë åäèð. Ùÿð ùàíñû áèð äÿéÿðëè ÿñÿðèí óçóí ìöääÿò ãîðóíìàñû êèòàáõàíà 
ôîíäóíóí ìöàñèðëèê áàõûìûíäàí ÿùÿìèééÿòèíè éöêñÿëäèð, èñòèôàäÿåòìÿ îïòèìàëëûüûíû 
çÿíýèíëÿøäèðèð. 

Ôîíäóí ãàðøûëûãëû ÿëàãÿñè ïðîñåñèíäÿ ÷àëûøìàã ëàçûìäûð Êè, êèòàáõàíàëàðäà òîïëàíàí 
ìÿäÿíè ñÿðâÿòèìèçè, êèòàá õÿçèíÿñèíè, îíóí ùÿð áèð íöñõÿñèíè ìöíòÿçÿì ìöùàôèçÿ åäÿê, 
íÿñèëëÿðäÿí-íÿñèëëÿðÿ ÷àòäûðàã, èñòèôàÿäåòìÿ ñÿìÿðÿëèëèéèíè òÿìèí åäÿê. 

ßëàãÿëÿíäèðÿì íþãòåéè-íÿçÿðèíäÿí ôóíêñèéàëàðà ìöõòÿëèô ìÿíà êÿñá åäÿ áèëÿð. Áó 
äà ÊÔ-íóí éàðàíìàñûíäàí, èíêèøàôûíäàí âÿ äÿéèøìÿñèíäÿí èðÿëè ýÿëèð. Ôóíêñèéàëàð 
àðàñûíäà ãàðøûëûãëû ÿëàãÿëÿð èêèòÿðÿôëè îëóð. Ìÿñÿëÿí, áó áàõûìäàí ôîíäóí êèòàáõàíàíûí 
äèýÿð éàðûì ñèñòåìëÿðè àðàñûíäà ìþâæóä îëàí ãàðøûëûãëû ÿëàãÿëÿðè äàùà ìÿãñÿäÿóéüóí 
ùåñàá åòìÿê îëàð. Òÿæðöáÿ ýþñòÿðèð Êè, ÊÔ-íóí ôîðìàëàøìàñûíäà ÷îõñàùÿëè, ìöðÿêêÿá, 
êîíêðåò ÿëàãÿëÿð äÿ ìþâæóääóð. Áöòöí áó ÿëàãÿ íþâëÿðèíèí îõøàðëûüû, éàõûíëûüû ÊÔ-íóí 



ãóðóëóøó ùàããûíäà òÿñÿââöî éàðàòìàüà èìêàí âåðèð, ëàêèí áóðàäà éåíè ÿëàãÿëÿðèí 
éàðàäûëìàñû çÿðóðèëèéè ïðîñåñèíäÿ ùå÷ äÿ ìþâæóä îëàí ÿëàãÿëÿðèí äÿéèøèëìÿñè 
ìÿãñÿäÿóéüóí ùåñàá åäèëìèð. Áó ïðîñåñ ßí ÷îõ ÊÔ-íóí èäàðÿ îëóíìàñûíäà íÿçÿðäÿ 
òóòóëóð. 

ßëàãÿëÿð àðàñûíäà ãàðøûëûãëû ìöíàñèáÿòëÿðèí ìþâæóäëóüó âÿ îíëàðûí èñòèãàìÿòè, 
àðäûæûëëûüû, ìÿðùÿëÿëÿðè éàðûì ñèñòåì êèìè ôîíäóí ôîðìàëàøìàñûíû òÿíçèìëÿøäèðèð. 

Áåëÿëèêëÿ, ôîíä êèòàáõàíàíûí äèýÿð éàðûì ñèñòåìëÿðè èëÿ î ãÿäÿð ñûõ ÿëàãÿäÿäèð Êè, 
îíëàðû éàëíûç íÿçÿðè, äàùà äîüðóñó, øÿðòè îëàðàã áèð-èáèðèíäÿí àéûðìàã îëàð. Áó ÿëàãÿëÿðèí 
þçö äÿ êèòàáõàíà òÿæðöáÿñèíäÿ åéíè âàõòäà èñòèôàäÿ åäèëèð, òÿòáèã îëóíóð. Ìÿùç áóíà ýþðÿ 
äÿ, êèòàáõàíà÷ûíûí ßí ìöùöì âÿçèôÿñèíè ÿëàãÿëÿð ïðîñåñèíäÿ ôîíäóí 
òÿíçèìëÿøäèðèëìÿñèíÿ, òàìàìëàíìàñûíà õöñóñè äèããÿò éåòèðèëìÿñè òÿøêèë åäèð.  
 
 



Ìþâçó 3. Êèòàáõàíà ôîíäóíóí ãóðóëóøó. 
 

1. Êèòàáõàíà ôîíäóíóí ãóðóëóøæà ìàùèééÿòè âÿ òÿøêèëè õöñóñèééÿòëÿðè. 
 

Êèòàáõàíà ôîíäóíóí  òÿðêèáæÿ þéðÿíèëìÿñè ßí ìöùöì âÿçèôÿëÿðäÿí áèðèäèð. Òÿæðöáÿ 
ýþñòÿðèð Êè, êèòàáõàíà÷û êèòàáõàíà ôîíäóíóí ãóðóëóøæà ôîðìàëàøìà ñèñòåìèíè äÿðê 
å5òìÿäÿí îíóí ìàùèééÿòè ùàããûíäà òàì òÿñÿââöðÿ ìàëèê îëà áèëìÿç. Ìÿùç áóíà ýþðÿ äÿ 
êèòàáõàíà ôîíäóíóí ÿñàñ ìàùèééÿòèíè òÿùëèë åòìÿê ö÷öí îíó òÿðêèáæÿ  èíêèøàô 
ïåðñïåêòèâëÿðèíè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê ëàçûìäûð. Ôîíäóí ãóðóëóøæà þéðÿíìÿ ñèñòåìè îíóí 
ôîðìàëàøìàñûíà äàùà ÿùÿìèééÿòëè òÿñèð ýþñòÿðèð, êîìïëåêòëÿøäèðìÿíèí ÿñàñ úÿùÿòëÿðèíè 
ñÿìÿðÿëèëÿøäèðèð, ñÿíÿäëÿðèí ñåìÿ ïðîñåñèíè åëìè áàõûìäàí ÿñàñëàíäûðûð. 

Ôîíäóí ãóðóëóøæà þéðÿíìÿ ñèñòåìèíè èêè ãðóïïà àéûðìàã îëàð: à)êîíêðåò êèòàáõàíà 
ôîíäóíóí ãóðóëóøæà þéðÿíèëìÿñè; á) êèòàáõàíàëàðàðàñû ôîíäóí ãðóïï øÿêëèíäÿ 
þéðÿíèëìÿñè. 

ßýÿð áèðèíæè ùàëäà êîíêðåò êèòàáõàíàéà ìÿõñóñ ôîíäóí ãóðóëóøæà òÿùëèëè íÿçÿðäÿ 
òóòóëóðñà, èêèíæè ùèëäè åéíè òèïëè  êèòàáõàíà ôîíäëàðûííû ãóðóëóøæà þéðÿíèëìÿñèíÿ èñíàä åäèëèð. 
Ùÿð èêè ùàëäà ôîíäëàðûí ãóðóëóø ìþâæóäëóüó ÿñàñ ýþòöðöëöð. Áó äà ñÿíÿäëÿðèí ôîíäà 
ÿùàòÿåòìÿ çÿíýèíëèéèíÿ ÿñàñëàíûð. Ñÿíÿäëÿðèí ôîíäà ÿêñ åòäèðìÿ îïòèìàëëûüû îííó 
ãóðóëóøæà ôîðñìàëàøìà ôóíêñèéàëàðû èëÿ áàüëûäûð. Áó èñÿ ôîíäóí «êèòàáõàíà» ñèñòåìèíäÿ 
ìþâæóä îëàí äÿýÿð éàðûì ñèñòåìëÿðëÿ îõóæó êîíòèíýåíòè, êèòàáõàíà÷û-èø÷è ùåéÿòè, ìàääè-
òåõíèêè áàçà èëÿ ÿëàãÿëè èíêèøàôûíû òÿíçèìëÿøäèðìÿéÿ èìêàí âåðìèøäèð. Öìóìèééÿòëÿ, 
ôîíäóí ãóðóëóøæà ôîðìàëàøìàñûíûí êèòàáõàíàíûí äèýÿð éàðûì ñèñòåìëÿðè èëÿ éàíàøû åéíè 
ñÿâèééÿäÿ íÿçÿðäÿí êå÷èðèëìÿñè ùÿì êèòàáõàíà ôàëèééÿòèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñèíÿ, ùÿì äÿ 
áöòöíëöêäÿ èø ïðîñåñëÿðèíèí ñÿìÿðÿëèëÿøäèðèëìÿñèíÿ ìöùöì òÿñèð ýþñòÿðèð. 

Ãóðóëóø äåäèêäÿ êèòàáõàíà ôîíäóíóí éàðàäûëìàñû, òÿøêèëè, ãàéäàéà ñàëûíìàñû, 
òÿíçèìëÿøäèðèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð. Äåìÿëè, áóðàäà ôîíäóí ãóðóëóøæà þéðÿíèëìÿñè õöñóñè 
ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Êèòàáõàíàíûí éàðûì ñèñòåìëÿðè áöòöíëöêäÿ ãàðøûëûãëû ÿëàãÿëÿð 
ïðîñåñèíäÿ êèòàáõàíà ôîíäóíóí ãóðóëóøóíó òÿíçèìëÿøäèðèð. Ãóðóëóø áàøãà ñþçëÿ, 
êèòàáõàíà ôîíäóíóí éàðàäûëìàñûíû, òÿøêèëèíè, ãóðóëìàñûíû îíóí áó âÿ éà äèýÿð ÿñàñëàð 
öçðÿ íèçàìëàøäûðûëìàñûíû èôàäÿ äèð. Êèòàáõàíà ôîíäóíóí ãöðöëöøö íÿ ãÿäÿð äöçýöí òÿøêèë 
åäèëÿðñÿ, ôîíäëà àïàðûëàí áöòöí èøëÿðèí îïòèìàëëûüû áèð î ãÿäÿð éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ äóðà áèëÿð. 
Áó äà áèëàâàñèòÿ ñÿíÿäëÿðèí àëûíìàñû, ó÷îòó, èøëÿíìÿñè, ìöùàôèçÿñè âÿ äèýÿð ïðîñåñëÿðèí 
ãàéäàéà ñàëûíìàñû èëÿ áàüëûäûð. Áóíà ýþðÿ äÿ êèòàáõàíà÷ûëàð ôîíäóí ãóðóëóøæà 
íèçàìëàøäûðûëìàñûíà áþéöê ÿùÿìèééÿò âåðèð âÿ îíóí ôîðìàëàøäûðûëìàñû àðäûæûëëûüûíû òÿìèí 
åäèð. 

êèòàáõàíà ôîíäóíóí ãóðóëóøó åéíè çàìàíäà òÿðêèáæÿ òàáåëèëèê õðàêòåðè äàøûéàí áèð 
ñûðà ÿëàìÿòëÿð ÿñàñûíäà éàðàäûëûð. Áóíà þðÿ äÿ êèòàáõàíà ôîíäóíóí éàðàäûëìàñû áèëàâàñèòÿ 
êîíêðåò êèòàáõàíà ö÷öí äàùà ÿùÿìèééÿòë îëàí ÿëàìÿòëÿðèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè èëÿ 
áàüëûäûð. Ñîíðà èñÿ îíëàð íþâëÿðÿ àéðûëûð, äàùà äîüðóñó, ÿùÿìèééÿòèíÿ ýþðÿ äÿðÿæÿëÿðÿ 
áþëöíöð. Áó ÿëàìÿëÿð ôîíäóí (îíóí êîíêðåò ÿùÿìèééÿòèíÿ ýþðÿ) êîìïëåêòëÿøäèðèëìÿñè 
ÿñàñûíû òÿøêèëä åäèð. Ïðèíñèï åòèáàðèëÿ êèòàáõàíà ôîíäóíóí ãóðóëóøó áèð ñûðà ÿëàìÿòëÿð 
òîïëóñóíà ÿñàñëàíûð. Áåëÿ Êè, áÿçè ôîíäëàð ö÷öí ùÿð øåéäÿí ÿââÿë ñÿíÿäëÿðèí ìÿçìóíó, 
äýÿðëÿðè ö÷öí ôîðìàñû, áÿçëÿðè ö÷öí îíëàðûí ìÿãñÿä èñòèãàìÿòè, áàøãàëàðû ö÷öí èñÿ íàäèð 
ñÿíÿäëÿðëÿ êîìïëåêòëÿøäèðèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð âÿ ñ. Áó äà îíäàí èðÿëè ýÿëèð Êè, 
êèòàáõàíàéà äàõèë îëàí ñÿíÿäëÿð þç ìÿçìóíóíà, ôîðìàñûíà, ìÿãñÿä èñòèãàìÿòèíÿ âÿ 
äèýÿð ÿëàìÿòëÿðèíÿ ýþðÿ ìöõòÿëèô îëóð. 

Îõóæó ùÿð øåéäÿí ÿââÿë ñÿíÿäèí ìÿçìóíó èëÿ ìàðàãëàíûðñà, îíäà êèòàáõàíà÷û 
ôîíäóí áèð ãàéäà îëàðàã ìÿçìóí ÿëàìÿòëÿðèíÿ ýþðÿ ôîðìàëàøìàñûíà äàùà áþéöê 
öñòöíëöê âåðèð. 

Øÿõñèééÿòèí ùÿðòÿðÿôëè èíêèøàôû ôîíäóí ìÿçìóíæà óíèâåðñàë ôîðìàëàøìàñûíû, äàùà 
äîüðóñó, áöòöíáèëèê ñàùÿëÿðèíÿ äàèð öìóìòÿùñèë õàðàêòåðëè ôîíäëàðûí éàðàäûëìàñû çÿðóðÿòèíè 
èðÿëè ñöðöð. Äöíéàäà ìöõòÿëäèô åëì ñàùÿëÿðèíäÿ èíòåãðàñèéàíûí (áèðëÿøìÿíèí) âÿ ãàðøûëûãëû 
ÿëàãÿëÿðèí áàø âåðìÿñè ùÿì÷èíèí åëìè õàðàêòåðëè óíèâåðñàë ôîíäëàðûí ôàðàäûëìàñûíû òÿëÿá 
åäèð. Åëìëÿðèí èõòèñàñëàøìàñû, äèôåðåñèéàñû (ùèññÿëÿðÿ àéðûëìàñû) èñÿ ñàùÿâè ôîíäëàðûí 



éàðàíìàñûíû èðÿëè ñöðöð. Îíëàð ìöÿééÿí ìöòÿõÿññèñëÿð ö÷öí íÿçÿðÿ àëûíûð, áèð âÿ éà áèð 
íå÷ÿ îõøàð åëìè ÿñÿðëÿðè, ÿäÿáèééàòû, èíæÿñÿíÿò ÿñÿðëÿðèíèí òåõíèêà âÿ éà èñòåùñàëàòûí 
ìöõòÿëèô ñàùÿëÿðèíÿ äàèð ñÿíÿäëÿðè ÿùàòÿ åäèð. 

ßýÿð ôîíä ìþâçó åòèáàðèëÿ ìÿùäóä õàðàêòåð äàøûéûðñà, îíäà áåëÿ ôîíä 
èõòèñàñëàøìûø, äàùà äîüðóñó, õöñóñè âÿ ñïåñèôèê ìÿíà äàøûìàëû  îëóð. Áåëÿ Êè, êîðëàð ö÷öí 
êèòàáõàíà ôîíäó þç ìÿçìóíóíà ýþðÿ ùÿì óíèâåðñàë, ùÿì äÿ õöñóñè (ñàùÿâè) õàðàêòåð 
äàøûéà áèëÿð. Ëàêèí áó ôîíäëàðäà ùÿì÷èíèí íþâöíÿ ýþðÿ èõòèñàñëàøäûðûëìûø ñÿíÿäëÿð, éÿíè 
«äàíûøàí» (ÿéàíè-øÿêèëëè )êèòàáëàð, ÿëèôáà êèòàáëàðû  âÿ ñ. ßùàòÿ îëóíà áèëÿð. 

Ôîíäóí ìÿçìóíæà åëì ñàùÿëÿðèíÿ ýþðÿ áþëýöñö êîíêðåò êèòàáõàíàäà òÿòáèã åäèëÿí 
êèòàáõàíà áèáëîãðàôèéà òÿñíèôàòûíà ÿñàñÿí ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Áöòöíëöêäÿ òÿñíèôàò ùàããûíäà 
ôèêèðëÿð «êèòàáõàíà êàòàëîãëàðû» êóðñóíäà þéðÿíèëèð. 

Êèòàáõàíà ôîíäëàðûíûí ãóðóëóøæà ôîðìàëàøìàñûíäà òÿêæÿ ìÿçìóí äåéèë, ñÿíÿäèí 
ôîðìàñû äà ÿñàñ ýþòöðöëöð.Áåëÿ êè, ôîðìà ôîíäóí âÿ êèòàáõàíàíûí áöòöíëöêäÿ ñïåñèôèê 
æÿùÿòëÿðèíè ýåíèø õàðàêòåðèçÿ åäèð. Áó ôèêðè êîíêðåò ìÿíàäà õàðèæè ÿäÿáèééàò êèòàáõàíàñûíà 
âÿ ïàòåíò-òåõíèêè êèòàáõàíàëàðà Àèä åòìÿê îëàð.Áåëÿ êè, ïàòåíò-òåõíèêè ñÿíÿäëÿðèí 
ôîðìàñûíà ýþðÿ ôîíä ãóðóëóøæà áèð ñûðà ÷îõñàéûë òÿðêèá ùèññÿëÿðèíÿ ýþðÿ àéðûëûð. 

Ñÿíÿäèí ôîðìàñû îíóí àëûíìàñû õöñóñèééÿòëÿðè íþãòåéè-íÿçÿðèíäÿí, ùàáåëÿ ó÷îò, 
èøëÿíìÿ, éåðëÿøäèðìÿ, ìöùàôèçÿ âÿ îõóæóëàðà ÷àòäûðûëìàñû áàõûìûíäàí õåéëè ÿùÿìèééÿòÿ 
ìàëèêäèð. 

Ñÿíÿäëÿðèí ôîðìàéà ýþðÿ áþëýöñö äàùà ìöðÿêêÿá õàðàêòåð äàøûäûüûíà ýþðÿ, ùÿì 
äÿ áó ýöíÿ ãÿäÿð íÿ èíôîðìàòèêëÿð, íÿ äÿ êèòàáõàíàøöíàñëàð òÿðÿôèíäÿí 
ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿìèøäèð. Àøàüûäàêû âåðÿæÿéèìèç ãóðóëóøóí þçöíöí äÿ òÿêìèëëÿøäèðìÿéÿ 
åùòèéàæû âàðäûð. 

Ùÿð øåéäÿí ÿââÿë áöòöí ñÿíÿäëÿðèí þéðÿíìÿ ïðîñåñèíè èêèð éåðÿ àéûðìàã îëàð: à) 
áèëàâàñèòÿ êèòàáûí àäè ãàéäàäà ìöòàëèÿ åäèëìÿñè; á) ìàøûí âàñèòÿñèëÿ îõóíàí ñÿíÿäëÿð. 
ßíÿíÿâè îëàðàã êèòàáõàíà ôîíäóíäà áèðèíæè áþëýö êöòëÿâè õàðàêòåð äàøûäûüûíà ýþðÿ äàùà 
÷îõ éàéûëìûøäûð. Ëàêèí ýÿëÿæÿê äàùà ÷îõ èêèíæèéÿ ìÿõñóñäóð. Áåëÿ Êè, ìàøûí âàñèòÿñèëÿ 
÷àòäûðûëàí èíôîðìàñèéà ñÿíÿäëÿðèí äÿðê åäèëìÿñ ö÷öí ÿéàíè, äàùà ìöíàñèá øÿðàèò éàðàäûëûð, 
áöòöí ìÿòíëÿð, ãðàôèêëÿð, íèòãëÿð âÿ ñ. Ôîðìàëû ìàòåðèàëëàð òÿëÿáàò÷ûëàðûí ñîðüóëàðûíà óéüóí 
ùÿðòÿðÿôëè òÿãäèì åäèëèð. Áó âÿ éà äèýÿð ôîðìàëàðûí ãàðøûëûãëû èñòèôàäÿñè  äàùà ýåíèø õàðàêòåð 
ëìûøäûð. Áåëÿ Êè, áó ôîðìàëàðûí áèðè äèýÿðèíè òàìàìëàéûð. Êîíêðåò îëàðàã ýþñòÿðìÿê 
ëàçûìäûð Êè, ÅÙÌ ïðîãðàìëàðûíà âåðèëìèø ÷àïëû, ñÿñëè èçàùàòëàðûí îõóæóëàð òÿðÿôèíäÿí äÿðê 
åäèëìÿñè âÿ éà òÿëÿáàò÷û-ñÿíÿä ÿëàãÿëÿðèíèí êþìÿê÷è åëåêòðîí ìàøûíëàðûí âàñèòÿñèëÿ 
òÿíçèìëÿøäèðëìÿñè, ÿäÿáèééàòûí ìÿãñÿäéþíëö øÿêèëäÿ èñòèôàäÿ åäèëìÿñè áóíà æàíëû 
ñöáóòäóð. 

 
2. Êèòàáõàíà ôîíäóíóí ÿñàñ òÿðêèá ùèññÿëÿðè. 

 
Èíñàíëàð àðàñûíäà èíôîðìàñèéà ñÿíÿäëÿðèíèí áèð ñûðà äÿðê åòìÿê öñóëëàðû ìÿëóìäóð: 

ìÿòíëÿð, ñÿñëÿð âÿ òÿñâèðëÿð.Áó öñóëëàð àðàñûíäà íÿøð îëóíìóø ñÿíÿäëÿð: ÷àï ÿñÿðëÿðè, 
êèíîôîòîôîíî ìàòåðèàëëàð, ìöõòÿëèô ñÿíÿäëÿð òîïëóñó äàõèëäèð. Áó áþëýöëÿïÿ óéüóí 
êèòàáõàíà ôîíäëàðû éàðàäûëûð. Áó ïðîñåñ òÿêæÿ êèíî ñÿíÿäëÿðäÿ äåéèë, êèíîôèëìëÿðäÿ äÿ, 
âèäåîéàçûëàðäà äà, ñÿññèç âÿ ÿñëè êèíîôèëìëÿðäÿ äÿ ìöøàùèäÿ åòìÿê îëàð.  

Éàõûí ýÿëÿæÿêäÿ êèíî ôîòî ñÿíÿäëÿð ôîíäà áþéöê ÷îõëóã òÿøêèë åäÿæÿê, î íÿèíêè 
àçàëàæàã, ùÿòòà êèòàáõàíàëàðûí ÿêñÿðèééÿòèíäÿ ýåòäèêæÿ àðòàæàãäûð.  

Ñÿíÿäëÿðèí ìöùöì íþâëÿðèíäÿ áèðèíè ÷àï îëóíìàéàí ìàòåðèàëëàð òÿøêèë åäèð Êè, áó äà 
ÿëéàçìàëàðäàí, ìàêèíà éàçûëàðûíäàí, áÿçè ðàïðîäóêñèéà ìàòåðèàëëàðûíäàí, ùàáåëÿ ìÿòáÿÿ 
öñóëó èëÿ ÿëéàçìàñû ùöãóãóíäà ÷àï åäèëÿí íÿøðëÿðäÿí èáàðÿòäèð. 

Ãÿäèì êèòàáõàíàëàðäà ÿëéàçìà ìàòåðèàëëàðû éåýàíÿ ñÿíÿä íþâöíö òÿøêèë åòìèøäèð. 
Ùàë-ùàçûðäà ÿëéàçìà êèòàáëàðû, õöñóñÿí ãÿäèì ÿëéàçìàëàðû èðè åëìè êèòàáõàíàëàðäà ôîíäóí 
àç ùèññÿñèíè òÿøêèë åòñÿ äÿ, ßí íàäèð, äàùà ãèéìÿòëè âÿ äèããÿòëÿ ìöùàôèçÿ îëóíàí ñÿíÿäëÿð 
òîïëóñó ùåñàá îëóíóð. 

Åëìè âÿ åëìè-òåõíèêè êèòàáõàíàëàðûí êîìïëåêòëÿøäèðèëìÿñèíäÿ ìöùöì ðîë îéíàéàí 
÷àï îëóíìàéàí ìàòåðèàëëàðûí ìèãäàðû äàèì àðòûð âÿ èíêèøàô åäèð.Áåëÿ Êè, áó ìàòåðèàëëàð ÷îõ 



ùàëëàðäà åëìè âÿ òåõíèêè ìÿñÿëÿëÿð öçðÿ éåíè èíôîðìàñèéàíûí èëêèí âÿ áÿçÿí äÿ éåýàíÿ 
ìÿíáÿéè ùåñàá îëóíóð. 

Îíëàð ÷àï îëóíàí ñÿíÿäëÿðäÿí ýåðè ãàëìûð.Áÿçè ùàëëàðäà èñÿ ÷àï îëóíìàéàí 
ìàòåðèàëëàðû èíôîðìàñèéà éåíèëèéèíÿ, êîíêðåòëèéèíÿ, éûüæàìëûüûíà, îïåðàòèâëèéíÿ ýþðÿ 
öñòöíëöê òÿøêèë åäèð. 

Êèòàáõàíàëàðäà (ÿñàñ åòèáàðèë åëìè-òåõíèêè êèòàáõàíàëàð) íÿøð îëóíìàéàí ñÿíÿäëÿðèí 
60-à ãÿäÿð éàðûì íþâëÿðè âÿ íþâ ìöõòÿëèôëèéè ÿùàòÿ îëóíìóøäóð. Îíëàðäàí äàùà ôÿàë 
èñòèôàäÿ îëóíìàëàð ñûðàñûíà åëìè-òåõíèêè èíôîðìàñèéàëàð, õöñóñè åçàìèééÿòëÿð ùàããûíäà 
ùåñàáàòëàð, ìöÿññèñÿ ñòàíäàðòëàðû, ñÿìÿðÿëèëÿøäèðìÿ òÿêëèôëÿðèíèí òÿñâèðè, ÷åðòéîú-
êîíñòðóêòîð ñÿíÿäëÿðè, òåõíîëîúè òÿëèìàòëàð, õàðèæè ÿäÿáèééàòûí òÿðæöìÿëÿðè âÿ ñ. Äàõèëäèð. 
×àï îëóíìàéàí ìàòåðèàëëàðà ùÿì÷èíèí ÿë éàçìàëàðû âÿ ìàêèíàëàð äà äàõèëäèð.Èðè 
êèòàáõàíàëàð áó ìÿãñÿäëÿ àëèì âÿéàçû÷ûëàðûí øÿõñè àðõèôâëÿðèíè ùÿàòÿ åäèð. Áèð ñûðà åëìè 
êèòàáõàíàëàðäà äèññåðòàñèéà âÿ àâòîðåôåðàò ôîíäëàðû éàðàäûëûð. Àâòîðåôåðàòëàð ìÿòáÿÿ âÿ 
ñóðÿò÷ûõàðìà öñóëó èëÿ ÷àï åäèëèð. Ëàêèí îíëàð ÿëéàçìà ùöãóãóíà ìàëèêäèðëÿð.Åëìè 
êèòàáõàíàëàðäà 1960-æû èëëÿðèí ñîíëàðûíäàí áàøëàéàðàã ÿëéàçìàëàðûíûí ìöùàôèçÿ ôîíäëàðû 
éàðàäûëäû. Êèòàáõàíà ôîíäëàðûíäà ðåïðîäóêñèéà («ðåïðîäóæåðå» àíëàéûøû ëàòûí ñþçöíäÿí 
èáàðÿò îëóá, òÿêðàð ùàñèë åòìÿ äåìÿêäèð) ìàòåðèàëëàðû õöñóñè éåð òóòó ðâÿ áó äà ñÿíÿäëÿðèí 
ñóðÿòèíèí åéíèëèêëÿ ÷ûõàðûëìàñûíà ÿñàñëàíûð.  

Ðåïðîäóêñèéà ìàòåðèàëëàðûíûí ñÿíÿäèí ôîðìàñûíà ùå÷áèð äÿéèøèêëèê åòìÿäÿí, 
áþéöòäöðìÿäÿí, êè÷èëòìÿäÿí ÿêñ îëóíóð. Áó öñóë ñÿíÿäëÿðèí ñàõëàìà éåðèíÿ ãÿíàÿò 
åòìÿê âÿ èñòèôàäÿíè ñÿìÿðÿëÿøäèðìÿê ìÿãñÿäèëÿ òÿòáèã åäèëèð. 

Êèòàáõàíàëàðäà ìèêðîäàøûéûæûëàðäàí èáàðÿò êè÷èê ùÿæìëè èíôîðìàñèéà äàøûéûæûëàðû 
êîìïëåêòëÿøäèðèëèð, êèòàáõàíà ôîíäëàðûíûí ìèêðîäàøûéûæûëàðëà ýåíèø êîìïëåêòëÿøäèðèëìÿñè 
1930-æó èëëÿðèí îðòàëàðûíäà (ÀÁØ-äà) áàøëàíìûøäûð.Ùàë-ùàçûðäà ÀÁØ-ûí Êîíãðåññ 
êèòàáõàíàñû éåíè äàõèë îëàí ñÿíÿäëÿðèí 28-30%-íèí òàì ñóðÿòèíè ÷ûõàðûð, áó äà 1 ìèëéîí 
àäà éàõûí ìèêðîäàøûéûæûëàðûí ÷îõàëìàñûíà âÿ òîïëàíìàñûíà áÿðàáÿðäèð. Ðåñïóáëèêàìûçäà 
ìèêðîäàøûéûæûëàðäàí èáàðÿò éàðûìôîíäëàðûí éàðàäûëìàñûíà 1960-æû èëëÿðäÿí áàøëàíìûøäûð. 
Áóðàäà ìèêðîôèëìëÿðèí ðîëóíó õöñóñè ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð.Ìèêðîôèëìëÿðèí éàðûìôîíäëàðû 
õöñóñè âÿ åëìè êòàáõàíàëàð òÿðÿôèíäÿí ôÿàë éàðàíìàüà áàøëàíìûøäûð.Áåëÿ ìèêðîôèëìëÿð 
êèòàáëàðûí, ãàçåò, úóðíàë âÿ ÷àïû äàâàì åäÿí íÿøðëÿðèí ñóðÿòèíè ÷ûõàðòìàã âÿ ìöùàôèçÿ 
åòìÿê ö÷öí äàùà ìöíàñèáäèð. 

Ìèêðîôèëìëÿð ùÿì èðè (300 ìåòð óçóíëóüóíäà), ùÿì êè÷èê(23 ñì óçóíëóüóíäà îëàí áèð 
âÿ éà áèð íå÷ÿ øÿêèëëè) ùÿæìëè îëà áèëÿð. Êè÷èê ùÿæìëè ìèêðîôèëìëÿð âÿðÿãëÿðèí, ìàòåðèàëëàðâí, 
ñòàíäàðòëàðûí, èõòèðàëàðûí, ãðàôèêëÿðèí âÿ ñ. Ñóðÿòèíè ÷ûõàðòûäûãäà îëäóãæà ÿëâåðèøëèäèð. 

Êèíîôîòîôîíî ñÿíÿäëÿðèí ÿñë öñòöíëöéö îíäàí èáàðÿòäèð Êè, îíëàð èíôîðìàñèéàíûí äÿðê 
åäèëìÿñèíÿ âÿ åìîñèîíàë ùèññëÿðèí  ãàâðàíìàñûíà ÿñàñëû òÿñèð ýþñòÿðèð. Îíëàð òÿêæÿ 
øÿêèëëÿðè íöìàéèø åòäèðìÿêëÿ äåéèë, ùÿì÷èíèí ñÿñëÿðèí âÿ òÿñâèðè ìàòåðèàëëàðûí ãåéäèíè 
àïàðìàüà èìêàí âåðèð. 

Ëàêèí áó ìàòåðèàëëàðûí ÿëäÿ åäèëìÿñè âÿ ìöùàôèçÿñè ùÿëÿ äÿ áàùà áàøà ýÿëèð, 
èíôîðìàñèéàíûí ëàçûìè òåçëèêëÿ ìÿíèìñÿíèëìÿñè èìêàíûíû òÿìèí åäÿ áèëìèð, áåëÿ Êè, áó èøè 
éàëíûç ñóãóðàøäûðûæû òåõíèêà âàñèòÿñèëÿ âÿ ìàøûíëàð ÿñàñûíäà éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè 
ìöìêöíäöð. Êèíîôîòîôîíî ñÿíÿäëÿðèí ßí ìöùöì ïåðñïåêòèâ íþâëÿðèíäÿí áèðèíè 
âèäåîéàçûëàð (äàùà äîüðóñó, âèäåîñÿñ éàçûëàðû) òÿøêèë åäèð. Áó âèäåéàçûëàð 1960-æû èëÿðäÿí 
ÀÁØ, ÀÔÐ, Éàïîíèéà êèòàáõàíàëàðûíäà òÿòáèã îëóíìóøóäð.Âèäåîêàññåòëÿðèí, 
âèäåîäèñêëÿðèí, éûüæàì äèñêëÿðèí âÿ äèýÿð âèäåîéàçûëàðûí ãóðóëóøó èìêàí âåðèð Êè, éàçûëàðûí 
äÿðùàë ùàñèë îëóíìàñûíû âÿ îíóí ëàçûìè éåðäÿ ñàõëàíìàñûíû òÿìèí åäèëñèí. 

Âèäåîéàçûëàð êèíîôèëìëÿðÿ íèñáÿòÿí óæóç áàøà ýÿëèð âÿ ýÿëÿæÿêäÿ êèíî ëåíòëÿðèí 
èñòèôàäÿñèíè ñûõûøäûðàæàãäûð. 

Íÿøðëÿðèí ìöíòÿçÿì ÷àïåòìÿ ÿëàìÿòèíÿ ýþðÿ ñÿíÿäëÿðè ãåéðè-äþâðè, ãåéðè-
ìöíòÿçÿì (òÿæðöáÿäÿ îíëàð ÷àïû äàâàì åäÿí íÿøðëÿð àäëàíäûðûëûð) íþâëÿðÿ àéûðìàã îëóð.  

Êèòàáõàíà ôîíäóíäà îëàí ãåéðè-äþâðè íÿøðëÿðèí ÿíÿíÿâè ôîðìàñûíû êèòàáëàð òÿøêèë åäèð.  
Ñÿíÿäëÿðèí ÿí ãÿäèì íþâëÿðèíäÿí áèðè îëàí êèòàá èíôîðìàñèéà äàøûéûæûñû ùåñàá 
îëóíóð.Êèòàáëàð ôîíäóí ßí áþéöê ùèññÿñèíè òÿøêèë åäèð. Ãåéðè-äþâðè íÿøðëÿðèí éàðûì 
íþâëÿðèíäÿí áèðèíè äÿ êèòàá÷àëàð (îíëàðûí ìÿòíè 5 ñÿùèôÿäÿí àç, 48 ñÿùèôäÿí ÷îõ 



îëìàìàëûäûð), òÿãâèìëÿð, âÿðÿãëÿð, ïëàêàòëàð, ñÿðýèëÿð, àéðûæà íÿøð îëóíìóø 
ðåïðîäóêñèéàëàð, ïî÷ò êàðòî÷êàëàðû, õÿðèòÿëÿð âÿ ñ òÿøêèë åäèð.  5 ñÿùèôäÿí àç íÿøð åäèëÿí 
êèòàá÷àëàð èñÿ êè÷èê ùÿæìëè ìàòåðèàëëàðà àèääèð. 

Ôîíäóí ìöùöì òÿðêèá ùèññÿëÿðèíäÿí áèðèí äþâðè íÿøðëÿð òÿøêë åäèð.Äþâðè íÿøðëÿðÿ èñÿ 
úóðíàëëàð, ãàçåòëÿð, áöëëåòåíëÿð, äþâðè ìÿæìóÿëÿð äàõèëäèð. Îíëàðûí áöòöí êèòàáõàíàëàðäà 
ðîëó äóðìàäàí àðòûð. Îíëàð õöñóñÿí èíäèêè øÿðàèòäÿ êèòàáëàðà íèñáÿòÿí äàùà îïåðàòèâ 
ùåñàá îëóíóð. Áóðàäà åëìèí âÿ òåõíèêàíûí éåíèëèêëÿðè âÿ íÿàëèééÿòëÿðè, èñòÿð þëêÿ äàõèëèíäÿ, 
èñòÿðñÿ äÿ õàðèæè þëêÿëÿðäÿ èæòèìàè âÿ ìÿäÿíè ùÿéàòûí áöòöí òÿðÿôëÿðè èøûãëàíäûðûëûð. Ëàêèí 
îíëàð áöòöíëöêäÿ êèòàáà íèñáÿòÿí äàùà òåç êþùíÿëèð.  

×àïû äàâàì åäÿí íÿøðëÿðÿ åëìè-òÿäãèãàò èäàðÿëÿðèíèí ÿñÿðëÿðè, åëìè õÿáÿðëÿðè, 
ìöõòÿëèô íþâëö áöëëåòåíëÿð âÿ ñ.äàõèëäèð. áó íÿøðëÿðäÿ äèýÿð ìÿíáÿëÿðäÿ ÷àï îëóíìàéàí 
ãèéìÿòëè åëìè èíôîðìàñèéà ÿùàòÿ îëóíóð. 

Ãåéðè-äþâðè, äþâðè íÿøðëÿð àäàìëàð òÿðÿôèíäÿí ùÿì êöòëÿâè øÿêèëäÿ (ìöòàëèÿ éîëó èëÿ) 
ùÿì äÿ ãóðàøäûðûæû òåõíèêè âàñèòÿëÿðëÿ îõóíìàñû ìÿãñÿäèëÿ ÷àï îëóíà áèëÿð. 

Ìÿãñÿä èñòèãàìÿòèíÿ ýþðÿ åëìè, åëìè-òåõíèêè, åëìè-êöòëÿâè, äÿðñëèê, èñòåùñàëàò, 
íôîðìàñèéà, ÿäÿáè-áÿäèè âÿ ñ. ñÿíÿäëÿð ôîíäó éàðàäûëûð.  

Áÿçè ùàëëàðäà (ìÿñÿëÿí, åëìè-òåõíèêè êèòàáõàíàëàð) íîðìàòèâ èñòåùñàëàò, èíôîðìàñèéà, 
òÿëèìàò-ðåêëàì ñÿíÿäëÿðäÿí èáàðÿò õöñóñè ôîíäëàð (÷îõ ùàëëàðäà îíëàðûí ãóðóëóøó äàùà 
êè÷èê áþëýöëÿðÿ àéûðûëûð) éàðàäûëûð.Áó ôîíäëàðäà ñòàíäàðò, òåõíèêè øÿðò (ìÿùñóëëàðûí 
èñòåùñàëûíäà) ïàòåíòëÿðèí òÿñâèðè, (ìöÿëëèô øÿùàäÿòíàìÿñè âÿ èõòèðàëàðûí òÿñâèðè) òåõíèêè 
êàòàëîãëàð, ãèéìÿò æÿäâÿëëÿðè, èíôîðìàñèéà îðãàíëàðûíûí íÿøðëÿðè, èíôîðìàñèéà êàòàëîãëàðû, 
ðåôåðàòèâ úóðíàëëàð, òåõíèêè íîðìàëàðû, ãàéäàëàðû âÿ äèýÿð áåëÿ ñÿíÿäëÿð êîìïëåêòëÿøäèðèëèð.  

Ôîíäëàð äèë âÿ æîüðàôè ÿùÿìèééÿòèíÿ ýþðÿ äÿ òÿøêèë åäèëèð: ðåñïóáëèêàìûçäà éàðàäûëàí 
Ìèëëè âÿ õàðèæè äèëëÿðäÿ îëàí ñÿíÿäëÿð ôîíäó, þëêÿøöíàñëûã, Ìèëëè ÿäÿáèééàò ôîíäó âÿ ñ. 
îõóæóëàðäà áþéöê ìàðàã äîüóðóð. 

Êèòàáõàíà ôîíäóíóí ãóðóëóøæà ôîðìàë ÿëàìÿòëÿðè ñÿíÿäëÿðèí íÿøð òàðèõèíÿ, îíëàðûí 
êèòàáõàíàéà äàõèë îëìà àðäûæûëëûüûíà, ñÿíÿäëÿðèí òèïèíÿ (åëìè, áÿäèè, òàðèõè, èñòåùñàëàò âÿ ñ. ) 
ìöÿëëèôëÿðÿ, ôîðìàòûíà âÿ ñ. ýþðÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð. 

Àäÿòÿí áó ôîðìàë ÿëàìÿòëÿð ñÿíÿäëÿðèí êèòàáñàõëàéûæû ôîíäëàðûííû äöçöëöøöíäÿ 
èñòèôàäÿ åäèëèð. 

Ôîíäóí éàðûìñèñòåì ÿëàãÿëÿðèíÿ ýþðÿ ãóðóëóøæà ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè õåéëè äèããÿòè 
æÿëá åäèð. Áó ÿëàãÿëÿð è÷ÿðèñèíäÿ êèòàáõàíà÷û-ôîíä, êèòàáõàíà-îõóæó àðàñûíäà îëàí 
ÿëàãÿëÿð äàùà ìöùöì ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Îõóæóíóí ñîñèàë-äåìîãðàôèê õàðàêòåðèñòêàñû 
åòèáàðèëÿ ôîíäëàð óøàãëàð, ýÿíæëÿð, éàøëûëàð ö÷öí íÿçÿðÿ àëûíûð. Ãàðûøûã ôîíäëàð äà 
ìþâæóääóð Êè, áó äà ìöõòÿëèô éàøëû îõóæóëàð ö÷öí ñÿíÿäëÿðèí àëûíìàñûíà âÿ éàðûì 
ôîíäëàðäà êîìïëåêòëÿøäèðèëìÿñèíÿ ÿñàñëàíûð. 

Îõóæóëàðûí êîíêðåò ãðóïëàðà ìÿíñóá îëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã òÿäðèñ 
ìöÿññèñÿëÿðèíèí, åëìè èäàðÿëÿðèí, òÿøêèëàòëàðûí, æÿìèééÿòëÿðèí êèòàáõàíà ôîíäëàðû éàðàäûëûð. 

Ôîíäóí êèòàáõàíàíûí ãóðóëóø áþëìÿëÿðèíÿ ýþðÿ äÿ éàðàäûëìàñû íÿçÿäÿ òóòóëóð. 
Àäÿòÿí êèòàáõàíà ãóðóëóøó íÿ ãÿäÿð ñàäÿ îëàðñà, îíóí ôîíäó áèð î ãÿäÿð êè÷èê îëàð. Áåëÿ 
Êè, êè÷èê êÿíä ôèëèàë ôîíäó áöòöíëöêäÿ èêè ùèññÿéÿ, äàùà äîüðóñó, ôîíä éàøëûëàðà âÿ 
óøàãëàðà  õèäìÿò åäÿí ñàùÿëÿðÿ àéðûëûð. 

Áèð ñûðà ìöñòÿãèë øþáÿëÿðÿ (àáîíîìåíò, ãèðàéÿò ñàëîíó, ôîíäóí òÿøêèëè âÿ èñòèôàäÿñè 
øþáÿñè, óøàã øþáÿñè) ìàëèê îëàí ìÿðêÿçè ðàéîí êèòàáõàíàñûíäà ùÿð áèð ãóðóëóø áþëìÿñè 
êîíêðåò ôîíäà ìàëèêäèð. Áóðàäà ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð Êè, åëìè êèòàáõàíà ôîíäëàðû äàùà 
ýåíèø ãóðóëóøà ìàëèêäèð. Ì.Ô.Àõóíäîâ àäûíà Àçÿðáàéæàí Äþâëÿò êèòàáõàíàñû 
ðåñïóáëèêàìûçûí ßí èðè åëìè êèòàáõàíàñû êèìè ôîíäó äàùà ìöðÿêêÿá ãóðóëóøà ìàëèêäèð. 
Áóðàäà ôîíäóí ýåíèø ñèñòåìè ÿùàòÿ îëóíìóøäóð Êè, áó äà àøàüûäàêû øÿêèëäÿ þçöíö 
ýþñòÿðèð: êèòàáñàõëàéûæû, àáîíîìåíò, ãèðàÿò ñàëîíëàðû, áèáëèîãðàôèéà, Ìèëëè ÿäÿáèééàò ôîíäó, 
äþâðö ìÿòáóàò, íàäèð êèòàáëàð ôîíäó, ÿëéàçìàëàð ôîíäó, õàðèæè ÿäÿáèééàò ôîíäó, 
äèññåðòàñèéà âÿ àâòîðåôåðàò ôîíäó, õöñóñè íÿøðëÿð ôîíäó âÿ ñ.  øþáÿëÿð. Àäû ÷ÿêèëÿí ùÿð áèð 
øþáÿíèí þçöíÿ ìÿõñóñ ôîíäëàðû ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð. 



Äåìÿëè, åëìè  êèòàáõàíàëàðûí ãóðóëóø áþëÿìÿëÿðèíäÿí àñûëû îëàðàã àáîíîìåíò, 
êèòàáñàõëàéûæû, ãèðàÿò ñàëîíó, ñÿééàð, ñÿééàð, åùòèéàò âÿ ñ. øþáÿëÿðèí ôîíäëàðû ìþâæóä îëà 
áèëÿð.  

  
 



Mövzu 4. Kitabxana fondunun formalaşmasının elmi anlayışı. 
 
Kitabxana fondunun konkret əsasnamələrə, xüsusiyyətlərə və digər xarakterik cəhətlərə 
ınalik olması onu nisbətən nıüstəqil sistemə ayırmağa imkan verir. Bu xarakterik cəhətlərin 
mövcudluğu fondun kitabxananın digər yarımsistemlərdən, obyektlərdən, o cümlədən başqa 
xarakterli fondlardan (məsələn, arxiv, muzey fondlarından) fərqləndirilməsinə əsaslanır. Bu da 
ki, kitabxana fondunun sistemdaxili rolunu və yerini düzgün müəyyənləşdirməyə şərait 
yaradır, ədəbiyyatn formalaşmasında və istifadəsində əsas metodların tətbiqini həyata keçirir, 
kitabxanaya aid olmayan oxucu sorğularını, tələblərini konkretləşdirir, sənədlər repertuarının 
komplektləşdirilməsində kitabxanaçı əməyinin və iş vaxtının tənzimləşdirilməsinə təsir 
göstərir. Bu xüsusiyyətlər bütünlükdə fondun keyfiyyətcə təkminləşdirilməsinə mühüm 
istiqamət verir. Deməli, hər bir kitabxana fondunu xarakterizə edərkən bu müvcud 
xüsusiyyətləri nəzərə almalı və komplektləşdirmə prosesində səmərəli istifadə olunmalıdır. 
Burada kitabxana fondunun əlamətlərinin xarakterizə edilməsinə xüsusi ehtiyac duyulur. 
 
 
§ I. Kitabxana fondunun əlamətləri 
 
Kitabxana fondunun yaranma sistemini əsasən sənədlər təşkil edir. Buna görə də sənədlərin 
mövcudluğu kitabxana fondunun yaradılmasının ilkin və ən xarakterik əlaməti hesab olunur. 
Lakin real olaraq təcrübədə yeganə bir sənədlə oxucuların  müxtəlif informasiya tələbatını, 
əlbətdə təmin etmək mümkün deyildir. Buna görə də kitabxana fondu yeganə bir sənəddən 
(hətta çox cildli olsa da) deyil, çoxlu sənədlərdən ibarətdir. Başqa sözlə, kitabxana fondu 
həmişə sənəd çoxluğuna əsaslanır. 
Kitabxana fondu  kütləvi  tələbatı  ödəmək və  ədəbiyyatdan   istifadəni təmin etmək  
məqsədilə  sənədlərin   minimum və maksimum   əhatəliyinə əsaslanır. 
 
Kitabxana təcrübəsində ikinci əlamət kimi fondun həcmi və onun zənginliyi nəzərə alınır. 
Belə ki, kiçik həcmli fondlar əsasında kitabxananın müstəqil statusu, yəni xarakteri, gələcək 
istiqaməti müəyyənləşdirilir və məhz bıma görə də müxtəlif tipli, növlü kitabxanaların 
açılması üçün mühüm sayılan sənədlərin minimum alınma normativləri irəli sürülür. Bununla 
bele fondun yüksək həcm səviyyəsinin mövcudluğu daha xüsusi maraq doğurur və zəngin 
mütaliə sorğusuna malikdir. Lakin həcm çoxluğu sənədlərin istifadəsini xeyli çətinləşdirir 
fonda sorğusuz ədəbiyyatın artımını gücləndirir, oxuculara xidmət işini mürəkkəbləşdirir. 
Sənəd çoxluğu anlayışına təkcə sənədlərin ad etibarilə miqdar artımı deyil, həmçinin nüsxə 
artımı da daxil olur ki, onların da optimal səviyyəsininin  müəyyənləşdirilməsinə xeyli ehtiyac 
duyulur. Istər ad, istər sə də nüsxə etibarilə miqdar öfçüləri fondun formalaşmasına 
əsaslandığı üçün bir sıra xüsusiyyətləri nəzərə almaq lazımdır. Bu da bilavasitə fondun 
qorunması, yoxlanması, fond daxilində sənədlərin daşınmasında zəruri nəqliyyat vasitələrinin 
dəqiqləşdirilməsi, ədəbiyyatın kitabsaxlayıcılarda, rəflərdə yerləşdirilməsi, 
tənzimləşdirilməsi, kitab rəflərinə olan tələbatın konkretləşdirilməsi, fondun kitabxanada 
tutduğu həcm səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Deməli  kitab fondunu 
hesablama ölçülərini həm sənədlərin miqdarı, həm də kitabxanada ədəbiyyatın yerləşdirilməsi 
ilə müəyyənləşdirmək olar. 
Fondun üçüncü əlaməti onun profilliliyi hesab olunur. 
Kitabxana fondunun tərkibi dedikdə onun profil genişliyi (diapozonu), daha doğrusu, fondun 
məzmunca müxtəlifliyi, sənədlərin bilik sahələri, tipləri, növləri, sorğu zənginliyi, habelə 
nəşr tarixi nəzərdə tutulur. Xronoloji əlamətlərə görə fondun yaranma tarixi onun nəşrolunma 
dövrünü xarakterizə edir.. 
Dördüncü  əlaməti sənəd toplusunun nizma salınması təşkil edir. Bu əlamət bilavasitə fondun 
tərkibinə, həcminə, onun tamlığı səviyyəsinə təsir edir, çoxlu miqdarda sənədlərin 



məzmununa həcm çoxluğuna əsaslanır və bu da öz növbəsində informasiya tələbatını, sorğunu 
ödəməyə imkan verir. 
Kitabxanaçı sadəcə olaraq sənədlər artımına deyil, eyni zamanda fondun bir neçə istiqamətdə 
quruluşunu, ora daxil olan sənədləriıı çoxluğunu tənzimləşdirmək haqqında məlumatlardan 
nəticə çıxartmaq imkanına ınalik olur. Hələ 1627-ci ildə görkəmli fransız kitabxanaçısı Qabriel 
Node göstərmişdir ki, necə ki, daş və digər tikinti materialları yığımına saray demək obmadığı 
kimi həcm çoxluğunun olmasına baxmayaraq kitabların qeyri-mütəşəkkil toplanmasını 
kitabxana hesab etmək olmaz. Deməli, sənəd kütləsinin nizama salnıması kitabxana fondunun 
ən xarakterik əlamətlərindən biridir. 
Beşinci əlamət fondum oxucular tərəfindən istifadəsi ilə bağlıdır. Bu əlamət MKS region, 
ayrı-ayrı və bütünlükdə ölkə üzrə fondların tənzimləşdirilməsinə əsaslanır. Lazım olmayan 
sənədlərin təkrar əldəetmə qarşısını alır, respublika kitabxana fondları (RKF) arasında sıx 
əlaqə yaradır. Bu cəhətlər bütünükdə sosial-demoqrafik qruplar üçün fondun istifadəsini 
müəyyənləşdirir, onun əlaqəli formalaşmasını konkretləşdirir. 
Təşkilati nöqteyi-nəzərdən fondun bir sıra əlaqələri də möcuddur. Bura uçot, fondun 
yerləşdirilməsi, mühafizəsi daxildir. Bu da fondun quruluşca təşkilinə əsaslanır. Belə ki, 
fondlar yarımfondlara onlar da bölmələrə, daha sonra isə bu bölmələr də kiçik hissələrə 
ayrılır. 
Kitabxana fondunda sənədlərin mövcudluğu əhəmiyyəti yalnız ona görə özünü doğruldur ki, 
bu sənədlərdən bu və ya digər şəkildə istifadə edilməsi üçün real və potensial maraq yaradılır. 
Kitabxanaya sənəd anlayışı altında bütün əlamətləri əhatə edən nəşrlər daxil ola bilər, lakin 
bununla belə onlar fondun ünsürlərini təşkil edə bilməz. Məsələn, inventar kitabı, əmr kitabı 
və s. buna bənzər sənədlər yalnız kitabxanaçılar üçün nəzərə alınır və oxucular üçün mütaliə 
məqsədi daşıyır, istifadə olunmur. 
Buna görə də kitabxana fondları üçün bu və ya digər sənədlərin mütləq seçilməsi əlamətləri 
onların oxucular tərəfindən istifadəetmə optimallığı təşkil edir. Sənədləriıı istifadəetmə 
müddəti normativ qaydaya görə müəyyənləşdirilməlidir. Belə    ki,     kitabxanaçının    
dəqiqləşdirdiyi vaxt dairəsində oxucuların sənədlərdən istifadə etməsinə zəmanət vermək 
olmaz. Bu baxımdan kitabxana fondları kitab mağazalarının sənəd çeşidlərindən xeyli 
fərqlənir. Belə ki, bir qayda olaraq əhali kitab mağazalarından alacağı sənədlərə fərdi və 
daimi sahib olmaq məqsədilə yanaşır. Doğrudur, kitabxana kitab mağazaları kimi sənədləri öz 
oxucularına müvafiq və oxşar şəraitdə (kitab ayırıcıları, informasiya-sorağ rəfləri, kitablardan 
istifadəetmə qaydaları, bukletlər, kitabçalar, reklam perspektivləri və s.) təqdim edə bilər. 
Lakin həmin sənədlərin çoxu kitabxana fondunun unsürləri ola bilməz. Belə ki, kitab 
mağazalarında sənədlər ictimai deyil, fərdi istifadə üçün nəzərə alınmışdır. 
Kitabxana fondınun istifadəsini təşkil etmək üçün onu hazırlamaq lazımdır. İstifadəyə 
hazırlaşarkən sənədlərin operativ və düzgün işlənməsini, fondun yerləşdirilməsinin texnoloji 
normalarına (şifrələnməsi, ştampın vurulması və s.) əməl olunması vacibdir. Buradan da 
məlum olur ki, kitabxanaya daxil olan, lakin işlənməmiş sənədlərə hələ fond demək olmaz, 
belə ki, onlarda hələ də tənzimləşdirmə və istifadəetmə qaydaları əlamətləri nəzərə 
alınmamışdır. İlk dövrdə kitabxana fondunun hələlik yaranma prosesi baş verir. sonra isə 
istifadəetmə dövrü başlanır. Deməli, kitabxanalarda sənədlərin fiziki mövcudluğuna hələ də 
fond demək düzgün olmazdır. 
Təcrübədə elə hallar ola bilməz ki, fond bütün konkret dövrlərdə tam istifadə edilsin, lakin 
bunu da demək olmaz ki, fond sənədlərin zəruri ehtiyac zənginliyinə, möhkəmliyinə və 
istifadəetmə mötəbərliyinə malik olmasın. Əgər sənələrin böyük bir hissəsi faktiki olaraq 
istifadəsiz qalarsa, onda hansı sənədlərin istifadəsini optimal hesab etmək olar?  Fondun 
istifadə səviyyəsi necə səmərəli sayıla bilər? Hansı hallarda sənədlərin fonda daxil və ya xaric 
edilməsi lazım hesab edilə bilər? Bütün bu məsələlər kitabxana fondunun məqsədyönlü 
formalaşması prosesində müəyyənləşir və bir sıra xüsusiyyətlərə istinad edir. 
 
 



 
 
§ 2. Kitabxana fondunun xüsusiyyətləri 
Kitabxana fondu bütün obyektlər kimi çoxlu miqdarda xüsusiyyətlərə malikdir. Elmi nöqteyi 
nəzərdən bu xüsusiyyətlərin ən əhəmiyyətlisinə istinad edilir ki, bunlarsız fondun müstəqil 
sistem kimi mövcudluğu mümkün deyildir. Kitabxana fondunun bir sıra xüsusiyyətləri qarşılıqlı 
dialektik xarakter daşıyır və fondun müxtəlif istiqamətlərdə inkişafının aparıcı qüvvəsi hesab 
olunur. 
Fondun xüsusiyyətləri müxtəlif əsaslara görə təsnifləşdirilir və aşağıdakı şəkildə 
tənzimləşdirilir:a) tamlıq, b) aşkarlıq, v) informativlik, c) dinamiklik, ç) statistik, e) səpələnmə, 
ə) ehtimal, o) idarəolunma, r) mötəbərlik. Kitabxana fondu sənədlərdən ibarət olduğuııa görə 
bütün bu xüsusiyyətləri özündə əks etdirir. Lakin fond bu xüsusiyyətlərlə tam məhdudlaşa 
bilməz. 
Əgər sistemin ünsürləri arasında daxili əlaqə yoxdursa, onda bıı xüsusiyyətlər əhəmiyyətini 
itirir. Məsələn, özlüyündə böyük miqdarda ən mühüm sənədləri toplamaq olar, lakin profil 
ümumiliyi etibarilə bir-birinə uyğun olmaya bilər. Sənədlərin belə toplanması onların 
istifadəsini zəiflədə bilər, fondun formalaşması ədəbiyyatın ümumi miqdar yığımına çevrilə 
bilər və bunu da faydalı fond hesab etmək düzgün olmazdı. Əksinə, əgər sənədlər komplekti 
öz kiçik həcmi etibarilə müxtəlif qiymətə malik olan informasiyaları əhatə edirsə, həmçinin 
onlar elmi prinsiplər əsasında diqqətlə seçilmişsə. daha doğrusu bir-birini qarşılıqlı şəkildə 
tamamlayırsa, onda informasiya qiymətliliyi nöqteyi nəzərindən sənədlərin, hətta ayrıca 
götürülmüş hər bir sənədin daxilolma dəyərini yüksək hesab etmək olar. Belə sənədlər 
komplekti kitabxana fondunun əsas tərkib hissələrinin səmərəliliyini təşkil edə bilər. 
Kitabxana fondunda bu və ya digər sənədin əldə edilməsi yalnız o vaxt əhəmiyyət qazana 
bilər ki, kitabxana fondunun tərkibində baş verən boşluqlar aradan qaldırılsın və özlüyündə 
mövcud sənədlər toplusunu tamamlaya bilsin. Buradan fondun tamlıq xüsusiyyətləri meydana 
çıxır. 
Mahiyyətcə fondun keyfiyyət üstünlüyü onun kəmiyyət səviyyəsindən daha yüksək məna 
kəsb edir və bu da hər bir ünsürün (sənədin) tamlıq xarakter daşımasını irəli sürür. Fondun 
tamlığı həmişə nəzərə alınmalı, öyrənilməlidir. Tamlıq kitabxana fondunun tənzimləyici 
xüsusiyyətidir və onun keyfiyyət optimallığını təşkil edir. Tamlıq bir  sıra xüsusiyyələrin 
mövcudluğınu və onların qarşılıqlı əlaqələrinin tənzimləşdirilməsini təmin edir. Kitabxana 
fondu bütövdür, çoxlıı miqdarda tərkib lıissələrə və mürəkkəb quruluşa malikdir. Fond nə 
qədər ınüxtəlif məsələlərə ayrılsa da tam vahidlik xarakteri daşıyır. Belə ki, bu hissələr öz 
aralarında sıx qarşılıqlı əlaqəyə malikdir, oxuculara xidmət işinin vahid mənbəyini təşkil edir. 
Bu xüsusiyyətlər nəzərə alınmazsa fond öz vahid bütövlüyünü itirə bilər. 
Vahid bütövlük dərəcəsi müxtəlif cür baş verə bilər. Sənədlərin keyfiyyət zənginliyi və 
miqdar artımı qarşılıqlı əlaqədə olub bilavasitə fondun vahid bütövlüyünü daim yüksəldir. Belə 
ki,  MKS prinsip etibarilə yüksək keyfiyyətə malikdir. Lakin bu fikri onun filialları  haqqında 
söyləmək olmaz. MKS fondu ümumi respublika kitabxana fondunun sisteminə daxil olsa da, o 
öz müstəqillik xarakterini mühafizə edir.  Lakin bu qanunauyğunluqlar yalnız kitabxana 
sistemlərini inkişafı mərhələsində baş verir. Kitabxana fondu sisteminin ayrı-ayrı ünsürlərinin 
(sahələrinin) yaranması və inkişafı dovründə (hal-hazırda bu vəziyyəti ümümi respublika 
kitabxana fondunun timsalında müşahidə etmək olar) baş verən yeniliklər foudun keyfiyyət 
etibarilə daha yüksək səviyyədə formalaşmasını təmin edə bilər. Bu hadisənin baş verməsi 
bilavasitə fondda komplektləşdirilən sənədlər toplusunun zənginliyini  müəyyənləşdirir. 
Fond bütövlükdə əhatə olunan sənədləriıı formalaşmasının ümumi istiqamətini, məqsədini 
müəyyənləşdirir. Kitabxana fondu əvvəlcədən nəzərə alınan istiqamətdə formalaşdırılması 
məqsədyönlü xarakter daşıyır. Məqsədyönlülük özlüyündə fondun bütövlük dərəcəsilə tam 
uyğunluq təşkil edir və onun göstəricilərinə əsaslanır. 
Kitabxana fondu daxili və xarici əlaqələrinə görə açıq sistem adlanır. Bu da tənzimləşdirmə 
xüsusiyyətindən irəli gəlir. Kitabxanaçılar fondun formalaşdırılması məqsədinə uyğun olaraq 



bütün sənədlərin əldə edilməsinə, mühafizəsinə, tənzimləşdirilməsinə səy göstərirlər. Bu 
həm kitabxana fondunu təskil edən sənədlərə, həm də onların texnoloji işlənməsi üsullarına 
aiddir. Lakin fondun aktuallığını itirmiş, köhnəlmiş sənədlərdən təmizlənməsi də xüsusi 
öhəmiyyət kəsb edir. Tənzimləşdirmə xüsusiyyətinə uyğun olaraq fondda ən zəruri 
informasiyanı əks etdirən sənədlər toplanır. Fondun ideya-siyasi istiqamətini, onıın elmi, bədii, 
estetik mahiyyətini, konkret kitabxana oxucuları üçün sənədlərin dəyərini xarakterizə edən 
xüsusiyyətə informativ xüsusiyyət deyilir. Bu xüsusiyyətə uyğun olaraq kitabxana fondunda 
əhatə olunan sənədlər öz keyfiyyətinə görə yer kürəsində müxtəlif dövrlərdə insan fəaliyyəti 
ilə bağlı olan bütün bilik sahələri haqqında məlumat vermək imkanına malik olur. 
Bəzən kitabxana fondunu qapalı sistem kimi qələmə verməyə çalışırlar. Məsələn, ingilis 
kitabxanaşünası Mak Kolvin inandırmağa çalışırdı ki, kitabxana qeyri-fəal, ehtiyatda olan 
qapalı, mədəni xidmətdən ibarətdir, o anbar və təchizetmə xarakteri daşıyır. Belə ki, o, 
kitabxana fondunun formalaşmasını və istifadəetmə dairəsini məhdudlaşdırır, inkar edir. 
Lakin təcrübədə o sistemə qapalı demək olar ki, xaricdən ona heç bir şey təsir göstərməsin və 
özü də xarici aləmə təsir edə bilməsin. 
Belə ki, kitabxana sosial sistem olduğuna görə onun fondu da sosial mahiyyət daşıyır. Heç bir 
cəmiyyət kitabxanalara sənədlərin daxil olmasına və təbliğ edilməsinə etinasız yanaşa 
bilməzdi, Bu cəhət ümumi xarakter daşıyır, daha doğrusu o müxtəlif sosial-iqtisadi quruluşlara 
mənsub olan bütün kitabxanalarda eyni səviyyədə tətbiq olunur. Lakin burada 
müəyyənləşdirmək lazımdır ki, kitabxana kimlərin  mənafeyinə xidmət edir. 
Kitabxana fondununun  xüsusiyyətlərindən birini də dinamiklik təşkil edir. Dinamiklik 
(tədricən) fonda müntəzəm olaraq yeni sənədlərin daxıl olmasına, lazım olmayan sənədlərin 
xaric edilməsində, fondun quruluşca korrektura olunmasında, fondun yarım fondlar daxilində 
tərkibcə yerləşdirilməsində meydana çıxır. Dünya miqyasında sənədlərin miqdar çoxluğu, 
daha doğrusu, kitabxana fondlarının miqdar artımı eksponatların (əşyaların) sərgidə 
yerləşdirilməsinə bənzədilir. Bu fikir Rayder (ABŞ) tərəfindən irəli sürülmüşdür. Lakin 
ildən-ilə kitabxana fondlarının yerləşdirilməsi üçün daha çox sahə tələb olunur ki, bu da ən 
mühüm informasiya mənbələrinin seçilməsini və onların fondlarda axtarılmasını 
mürəkkəbləşdirir. Bununla   əlaqədar   olaraq   fondşünaslar   bir   sıra   təkliflər   irəli sürərək 
çalışırlar ki, fondun inkişafını yüksələn xətlə deyil, dinamik (tədricən az artan) xətlə əvəz 
etsinlər. Fondların bilavasitə mexaniki inkişafına onların kəmiyyətcə artımı deyilir. Lakin bu 
cəhət fondun inkişafında ən səmərəli yol hesab edilmir, belə ki, həmin inkişaf sənədlərin 
daha çox say artımına gətirib çıxarır və bunlariü da xeyli hissəsindən istifadə olunmıır. Fondun 
kəmiyyətcə artmasına həmişə ehtiyac duyulur, xüsusən o yerdə ki, fond azlıq təşkil edir. 
Bununla belə fondun keyfıyyətcə dinamik artmasına da xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. 
İnformasiya daşıyıcılarının daxil və xaric edilməsi nəticəsində kitabxana fondu müntəzəm 
olaraq yeniləşməyə doğru gedir. Sürət artımı təkcə sənədlərin alınması deyil, həm də onların 
xaric edilməsidir. Fondun nisbi çoxalması şəraitində kitabxanaların əksəriyyətində 
yeniləşdirmə sürəti yüksəlir. Bu da fondun kəmiyyət xüsusiyyətindən irəli gəlir. 
Kitabxana fondu xarici təsirə davamlıdır və buna görə də o kəmiyyət sabitliyi nöqteyi 
nəzərindən nisbətən dəyişməz sistem hesab edilir. Kitabxana fondu öz mahiyyəti etibarilə heç 
də təkcə sənədlərin miqdar etibarilə çoxluğuna görə dəyişmir, Fondun dəyişməz sistem kimi 
möhkəmliyi onun dəqiq məzmun profilliyində, mövzusunda, növündə, həmçinin orada artan 
sənədlərin miqdarında müşahidə olunur. Bu ölçülərə uyğun olaraq yeni informasiya 
mənbələrinin meydana gəlməsi bilavasitə fondun mühüm tərkib hissələrinin yaranmasnıa 
səbəb olur. Kəmiyyət fondun miqdar artımına əsaslanır. Dinamiklik isə fondun keyfiyyət 
dolğunluğuna isnad edir. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, kəmiyyət fondun 
dinamik inkişafına əks ziddiyyət təşkil edir. Kəmiyyət fondun sürətlə artımına əsaslanırsa, 
dinamik artım isə fondun tədricən inkişafına isnad edir. 
Bu cəhətlər eyni prosesin iki tərəfi kimi özünü göstərir. Lakin hər iki halda fondda əhatə 
olunmuş sənəd-informasiya toplusu demək olar ki, uzun müddətli istifadə üçün nəzərə 



alınmışdır. Belə ki, fond bütün hallarda oxııcuların zəruri informasiya mənbələrini təşkil edir 
və onları ən lazımlı materiallarla təmin edir, mütaliə keyfiyyətlərini yüksəldir. 
Fondun müntəzəm artımı şəraitində bir dəfə tətbiq olunan qaydalardan imtina etmək getdikcə 
çətinləşir, lakin vaxt keçdikcə qəbul edilən sənədləşdirmələr, təsnifatlaşdırma sistemi, 
düzülüş üsulları və s. köhnəlir. Bir qayda olaraq kitabxana fondu öz həcmi etibarilə nə qədər 
çox olarsa, nə qədər sürətlə artarsa, onda sənədlərin lazımi çoxluğu yaranır və bir sıra 
kitabların istifadəsi hərəkətsiz qalır. Bütün dünyanın iri kitabxanalarında mövcud fonddan il 
ərzində cəmi 15 faiz istifadə olunur. Bu proses obyektiv olaraq qanunauyğundur. Lakin vəzifə 
ondan ibarət deyildir ki, bütün sənədlərin oxucular arasında tam və müntəzəm dövriyyəsinə 
nail olasan, burada əsas məsələ sənədlərin tip və növ etibarilə istifadəsinin elmi səviyyəsini 
müəyyənləşdirmək və buna uyğun olaraq fondun möxtəlif formada təşkilini təmin etmək 
lazımdır. Nümunə olaraq göstərmək olar ki, fondun zəif istifadə edilən hissəsi xaric edilir və 
ya depozitara, yəni az soruşulan sənədlər mühafizəsi fondlarına, saxlayıcılara verilir. Depozitar 
mühafizə əslində fondun dinamiklik inkişafından imtina etmək deməkdir. Lakin fondun fəal 
istifadə edilən dinamik hissəsi oxucu tələblərindən irəli gəlir və bu tələblərin əsl mənada 
yerinə yetirilməsi təkcə depozitar sənədlərlə deyil, bütövlükdə kitabxana fondunun 
istifadəetmə dinamikası ilə də bağlıdır. 
Deməli, fondun hərəkətinin dinamik və kəmiyyətcə təşkili onun daxili vahidliyini və 
quruluşunu pozmur. belə ki, onun ayrı-ayrı hissələri arasında uyğunluq və qarşılıqlı əlaqə 
nıövcuddur. Bununla belə kitabxana fondu dəyişməz sistem deyildir. O həmişə yeniləşir, 
təkmilləşir. 
Sənədlərdə əks olunan informasiyanın elmi, bədii və digər əlamətləri məkan və zaman 
daxilində səpələnmə (yayılma) xüsusiyyətinə malikdir. Bütün respublika ərazisində yerləşən 
kitabxana fondlarında da sənədlərin səpələnməsi (yayılması) özünü göstərir. Bundan başqa 
fondun istifadə edilməsi şəraitində də sənədlərin səpələnməsi müşahidə olunur: 
» Bir proses kimi səpələnmənin əks tərəfini sənədlərin mərkəzləşdirilməsi təşkil edir. 
Kitabxana fondunun əməli formalaşması sənədlər toplusuna əsaslanır. Məhz buna görə də 
sənədlərdə əks olunan informasiya daimi xarakter daşıyır, təkmilləşir. 
Informasiyanın ən qiymətli toplusunu əhatə edən sənədlərin böyük bir hissəsi kitabxana 
fondunun özəyində (əsas hissəsində) mərkəzləşir və burada o uzun müddət mühafizə olunur. 
Deməli, özək kitabxana fondunda böyük miqdarda sənədlər toplusunun özündə əks etdirən 
əsas informasiya mənbəyi hesab olunur. Fondda informasiya mənbələrinin mərkəzləşdirilınəsi 
və uçotunun aparılması kitabxana fondu üçün sənədlərin seçilməsinə və mühafizəsinə 
əsaslanır. Informasiyanın seçilməsi isə nəzəri və təcrübi baxımdan səpələmə qanununa isnad 
edir və tətbiqini tələb edir. Bu qanun ingilis biblioqrafı  S. Bredford tərəfindən 1934-cü ildə 
irəli sürülmüşdür. 
Sənədlərin müntəzəm surətdə cəmlənməsi kitabxana fondlarını daimi olaraq həcmcə 
artmasına səbəb olur. Bu artım həm müsbət, həm də mənfi xüsusiyyətlərə aiddir. Sənədlərin 
hər hansı hissəsini konkret fondda cəmlənməsi onun işlənməsində, mühafizəsində və 
verilişində mütərəqqi texnologiyanın tətbiqinə, əl əməyinin mexanikləşdirilməsinə və 
avtomatlaşdırılmasına imkan verir. Bu proses sorğuların təminetmə tamlığını artırır. Lakin o 
digər tərəfdən xidmətin səmərəliliyini xeyli nıürəkkəbləşdirir. Belə ki, hər bir kitabın böyük 
sənədlər kütləsi içərisində axtarılmasına xeyli vaxt lazım gəlir. Digər tərəfdən respublikanın 
müxtəlif inzibati mərkəzlərində iri kitabxanaların yaradılması sənədlərin ərazi etibarilə 
mərkəzdən uzaqda yaşayan oxuculara çatdırılması işini zəiflədir. Bu ziddiyyəti bilavasitə o 
vaxt aradan qaldırmaq olar ki, kitabxana prosesləri geniş miqyasda avtomatlaşdırılmış olsun. 
Kitabxana fondunun daha bir cəhətini ehtimal xüsusiyyəti təşkil edir. Fondun formalaşması elə 
proseslər sırasına daxil edilir ki, onların təsirini qəti və tam dəqiq hesab etmək olmaz. 
Sənədlərin seçilməsi də fondun təşkili  də və onun istifadə edilməsi də öz mahiyyəti etibarilə 
ehtimal xarakteri daşıyır. Seçmənin və sifarişin vaxtında təşkil edilməsi çox hallarda təkcə 
oxucuların əvvəlki  sorğularını ödəməklə kifayətlənmir, hətta yeni nəşr olunan sənədləri də 
əhatə edir. komplektləşdirici sənədlərin əldə edilməsi dövründə onların əks əlaqəsi haqqında 



heç bir məlumatı olmur, belə ki, seçilən kitabların keyfiyyəti etibarilə faktik istifadəsi haqqında 
konkret fikir söyləmək mümkün deyildir. Buna görə də kitabxana fondunun formalaşması 
dövründə nöqsanlar baş verə bilər. Bununla belə nöqsansız komplektləşdirmə fikri düzgün 
deyildir və bu nöqsan sənədlərin bütün seçmə variantlarının tətbiqi prosesində baş verə bilər. 
Bu da bilavasitə sənədlərin vaxtında əldə edilməməsi ilə bağlıdır. Bu xüsusiyyətlər 
sənədlərin komplektləşdirmə səmərəliliyinə də mənfi təsir göstərir. Məhz buna görə də 
komplektləşdirici ən etibarlı göstəricilərə əsaslanmalı, sənədlərin alınma zəruriliyini 
müəyyənləşdirməlidir. Burada fondun maksimum formalaşma ehtimalının tətbiqi nəzərə 
alınmır. 
Maksimum ehtimallılığı onunla müəyyənləşdirımk olar ki, əvvəlcədən planlaşdırılmış dövr 
ərzində əldə edilən sənədlər fəal sorğu əsasında istifadə olunıır, bu da yalnız informasiya 
sorğuların proqnozlaşdırılması əsasında mümkündür. Proqnozlaşdırmanın həll olunmasının 
digər üsulunu təcrübi olaraq oxucuların informasiya sorğularının  tam təminolunma imkanı 
verən iri kitabxana fondları sisteminin istifadəsi təşkil edir. 
Komplektləşdirmə əmsalının optimal həcminin müəyyənləşdirilməsi fondşünaslığın ən aktual 
məsələlərindən biridir. 
Bir xüsusiyyət kimi fondun idarəolunması da xeyli maraq doğurur. Fondun bütün xüsusiyyətləri 
özbaşına yaranmır, meydana gəlmir.O kitabxanaçılar tərəfindən idarəolunma prosesində baş 
verir. 
İdarəolunma xüsusiyyəti iki istiqamətdə özünü göstərir ki,  bunlardan birini idarə olunan 
(kitabxana fondu) digərini fondu idarə edən subyekt (kitabxanaçı) təşkil edir. Bu prosesin bir 
tərəfində kitabxana fondu, digər tərəfində isə kitabxanaçı durur. Bunların qarşılıqlı əlaqəsi 
fondun idarə optimallığını təmin edir. Bu tərəflərin sıx əlaqəsi idarəetmənin əsasını təşkil 
edir. Bu münasibət fondun tərkib və həcm etibarilə daxili və xarici aləmə, şəraitə uyğun 
olaraq dəyişməsində özünü göstərir. Fondun idarə edilməsində tətbiq edilən hər bir iş 
prosesini dəqiq müəyyənləşdirmək lazımdır. Sistemdə əks əlaqənin mövcudluğu həmin 
proseslərin gedişində qarşılıqlı münasibətlərin təhlilində nəzərə  alınır. 
Əgər iş proseslərinin nəticələri əlaqə formalarını gücləndirirsə, onda əks əlaqə müsbət, əgər 
onun təsirini azaldırsa, onda mənfi hesab olunur. Kitabxanaçılar üçün hər iki əsas əlaqə növü 
əhəmiyyətlidir. 
Digər tərəfdən fond öz tərkibi, həcmi, istifedəetmə qaydaları etibarilə oxucu kontingentinə, 
onun maraq və zövqünə təsir etmək imkanına malik olmalıdır. 
İdarəolunma xüsusiyyətinə görə kitabxana fondu təkcə öz bütövlüyünü və dolğunluğunu 
saxlamır, həm də daşıdığı komplektləşdirmə funksiyasını səmərələşdirir. Bu xüsusiyyətin 
öyrənilməsi ilə kitabxana fondunun idarə edilməsi nəzəriyyəsi məşğul olur. 
Kitabxana fondunda mövcud olan bütün bıı xüsusiyyətlərin səmərəliliyi oxuculara tam və 
hərtərəfli xidmətin optimallığı ilə müəyyənləşir və fondun sonuncu mötəbərlik xüsüsiyyəti 
ilə əlaqəli şəkildə formalaşır. Fondun mötəbərliyi termini 1973-cü ildə irəli sürülmüşdür. 
Mötəbərliyi nəzərə almadan fondun yeniləşdirmə səmərəliliyini, təkmilləşdirmə səviyyəsini, 
təşkili əhəmiyyətini bu işə yüksək hazırlıqlı mütəxəssislərin cəlb edilməsi prosesini, fondun 
gələcək inkişaf perspektivlərinin xarakterizə olunmasını dəqiqləşdirmək qeyri-mümkündür. 
Son illərdə aparılan tədqiqatlar və təcrübi işlər göstərdi ki, məhz fondlar informasiya 
daşıyıcılarının əsas mənbəyini təşkil edir. 
Uzunmüddətli proqnozlaşdırmada yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin (ekspertlərin) elmi 
tövsiyyələri, dəyərli fikirləri əsasında gələcəkdə kitabxana fondlarının inkişafını xarakterizə 
edən bir sıra mühüm məlumatlar, fondun keyfiyyətini xarakterizə edən xüsusiyyətlər öz 
əhəmiyyətini saxlaya bilər. Fondun mötəbərliyi onun tamlığında, istifadəyə hazır olmasında, 
müntəzəm dövr etməsində sənədlərin təmirə yararlı olmasında meydana çıxır. 
Kitabxananın oxucular qarşısında etibarlı olması fondun mötəbərliyindən çox asılıdır. 
«Yoxdur» cavablarının tez-tez baş verməsi, oxucuların sifariş etdikləri sənədlərin 
axtarılmasına çoxlu səmərəsiz vaxtın sərf olunması kitabxana nüfuzunun itirilməsinə səbəb 
olur. 



Mötəbərlik konkret kitabxana oxucularının faktik tələbatını müntəzəm ödəmək imkanına malik 
olan sənədlər fondda kifayət qədər informasiya bolluğıınu təmin edir. 
Kitabxanaçılar tərəfindən fondun mötəbərliyini yüksəltmək məqsədilə bir sıra üsullar 
hazırlanmışdır. Belə ki, yeganə bir nüsxədən ibarət olan və daha çox soruşulan sənədlər bir 
qayda olaraq qiraət salonlarına verilir ki, bunların da mütaliə optimallığı və sənədlərin operativ 
istifadəetmə səviyyəsi yüksəlir. Geniş marağa səbəb olan nəşrlər böyük nüsxə çoxluğu ilə 
əldə edilir. Sənədlərin oxuculara çatdırılması işini sürətləndirmək məqsədilə 
mexanikləşdirmədə və avtomatlaşdırmadan geniş istifadə olunur. Kitabxana fonduna daxil 
olan sənədlərin mühafizəsini təmin etmək sahəsində fondun davamlılıq səviyyəsini 
yüksəltmək məqsədilə xüsusi üsullar tətbiq edilir: ehtiyyat fondları yaradılır və s. 
Mötəbərlik xüsusiyyəti öz-özünə ziddiyyət təşkil edir. Kitabxana fondu nə qədər az və 
konkret olarsa oxucuların sorğuları bir o qədər tez yerinə yetirilə bilər. Lakin belə fondlar üçün 
adətən tamlıq kifayət qədər xarakterik deyildir. Bununla belə tamlığa səy göstərilməsi fondun 
təşkilinin mürəkkəbləşdirilməsinə, xidmət proseslərinin genişlənməsinə gətirib çıxarır və bu 
da xidmətin səmərəliliyini xeyli çətinləşdirir. Bu nöqsanı ləğv etmək məqsədilə 
mexanikləşdirmənin və avtomatlaşdırmanın tətbiq edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu o 
vaxt özünü doğruldur ki, texnika və ona xidmət edən şəxslər işləmək optimallığını saxlamış 
olsunlar. Texnika nə qədər mürəkkəb olarsa, onun işləmə müntəzəmliyini təmin etmək bir o 
qədər çətin olur. Hətta mürəkkəb avtomatlaşdırılmış sistemin ayrı-ayrı lıissələrinin sıradan 
çıxması kitabxana proseslərinin normal gedişini dayandıra bilər və bununla da fondun 
istifadəetmə mötəbərliyi azala bilər. 
Buna görə də mötəbərliyin öyrənilməsi və onun keyfiyyət meyyarının təkmilləşdirilməsi   
müasir kitabxanaşünaslığın ən aktual  problemlərindən birini təşkil edir. Məhz buna görə də 
fondun mötəbərlik xüsusiyyətinin əhəmiyyəti durmadan artır, formalaşır. 
Fondun bütüıı xüsusiyyətləri bir-birinə qarşılıqlı əlaqədə və asılılıqda inkişaf edir, təkmilləşir. 
Bu xüsusiyyətlərin öyrənilməsi kitabxana fondunun formalaşmasını və onun idarə olunmasını 
elmi şəkildə əsaslandırmağa imkan verir. 
Bütün bu əlamətlərin və xüsusiyyətlərin  nəzərə alınması və istifadəsi kitabxana fondu 
anlayışını müəyyənləşdirməyə imkan verir. 
 
 
 
 
§ 3. «Kitabxana fondu» anlayışının tərifi. Kitabxana fondşünaslığı 
«Kitabxana fondu» elmi anlayış kimi mövcud əlamətlər və xüsusiyyətlər əsasında xarakterizə 
olunur. Bunların eyni zamanda nəzərə alınması kitabxana fondunu kitab mağazaları, kitabxana 
kollektoru, arxiv və muzey fondlarından xeyli fərqləndirir. 
Kitabxana fondu kitabxananın vəzifələrinə, tipinə, profilinə uyğun olaraq sənədlərin 
sistemləşdirilməsinə, habelə oxucuların informasiya tələbatının ödənilməsinə, bütün 
dövrlərdə sənədlərin istifadəsinə, mühafizəsinə əsaslanır və bunlar bütünlükdə oxucular üçün 
real və potensial qiymətə malikdir. Kitabxana fondu öz keyfiyyət xüsusiyyətlərinə görə 
müxtəlif cürə idarə olunan mötəbərlik sisteminə malikdir. 
Avtomatlaşdırılmış sistemlərdə  «sənəd» anlayışı əvəzinə informasiya anlayışı işlədilir. Bu 
anlayış altında maşınla oxunulması nəzərə alınan, tələbatçıya münasib formada təqdim edilən 
informasiya düşünülür. Bəzən «məluınat anlayışı» müxtəlif formalarda verilən informasiyanın 
başlanğıcı (ilkin) mənası hesab olunur. Elektron hesablama maşınlarının köməyi ilə toplanan, 
işlənən, mühafizə olunan və tələbatçılara verilən bütün məlumatlara informasiya deyilir. 
Kitabxana fondunda böyük miqdarda sənədlərin olması ilə əlaqədar kitabxananın kataloqlar və 
kartotekalar sistemində toplanan sənədlər modelinin yaradılması zərurəti meydana çıxır. 
Kitabxana fondları təkcə sənədlər modelini deyil, habelə çoxlu miqdarda sənədlər toplusunu 
əhatə edir. Bu da fondu bir növ informasiya bazasına çevirir. 



İnformatikada «sənəd modeli» anlayışı əvəzinə nisbətən az həcmli «ikinci sənəd» anlayışndan 
istifadə edilir. Bu baxımdan sənədin özü, ya «ilkin sənəd», ya da sadəcə olaraq «sənəd» 
adlandırılır. Belə təsnifləşdirmə sistemini heç də tam qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Halbuki 
birinci və ikinci sənədlər məvhumu arasında həmişə qəti sədd çəkmək mümkün deyildir. Belə 
ki, komplektləşdirici üçün kitab şəklində çap olunan biblioqrafik göstəricilər (informatiklərə 
görə «ikinci sənəd» kimi) tipik ilkin sənədlər hesab olunur. Biblioqrafik göstəricilərdə əks 
olunan bütün sənədlər eyniliklə dəqiq sifariş uçot, işlənmə, yerləşdirmə, mühafizə 
əməliyyatına malikdir. 
Kitabxana fondunun tərkibinə kataloq kartoçkalarının daxil edilməsi nöqteyi nəzərindən sorğu 
informasiya aparatının təşkili ilə əlaqədar olaraq fondda təkcə ilkin sənədlər deyil, həııı də 
ikinci növ sənədlər də əhatə olunur. Kitabxana fondu bütün sənəd-informasiya ehtiyaclarını 
özündə əhatə edir. 
Kitabxana fondşünaslığının predmeti bir sistem kimi kitabxana fondunun bütün beynəlxalq 
respublika, region, yerli şəraitdə qarşılıqlı əlaqələrin və formaların (kitabxana sistemi və onun 
ayrı-ayrı quruluş bölmələri) hazırlanması nəzəriyyəsinə əsaslanır. 
Kitabxana fondşünaslığı kitabxanaşünaslığın tərkib hissəsini təşkil edir. Fondşünaslıq 
kitabxana fondunun formalaşması nəzəriyyəsini hazırlayır ki, buraya da sənədlərin 
komplektləşdirilməsi, uçotu, texniki cəhətdən işlənməsi, yerləşdirilməsi, mühafizəsi, 
daşınması və digər iş proses-lərinin tətbiqi vəzifələri daxil olur. Kitabxana fondunun idarə 
edilməsi nəzəriyyəsi də fondşünaslığın bölməsi hesab olunur. 
Kitabxana fondunun elmi anlayış kimi formalaşdırılmasında seçmə nəzəriyyəsi və 
komplektləşdirmə prinsipləri xüsusi rol oynamışdır. Belə ki, sənədlərin seçilməsi və 
komplektləşdirilməsi həmişə elmi xarakter daşımmış, fondun formalaşmasına mühüm təsir 
göstərmişdir. Məhz buna görə də sənədlərin düzgün seçilməsi, kitabxana fondlarında əks 
etdirilməsi həmişə kitabxanaçıları maraqlandırmış və mütaliə işində başlıca amillərdən biri 
olmuşdur. Bu proses tarix boyu davam etmiş, təkmilləşmiş və inkişaf etmişdir. 
Sənədlərin diqqət seçilməsi prosesi qədim dövrlərdən başlanmışdır. Qədim Yunanıstanı VI 
əsrdə idarə edən II Ptolomey kitabları əldə etmək üçün dünyanın hər tərəfinə çaparaq atlar 
göndərmişdir. 
Fransız maarifpərvəri - ensiklopedisti Dalamber hesab edirdi ki, kitabxanalarda ən görkəmli 
adamların əsərlərini təbliğ etmək lazımdır. 
M.V.Lomonosov fondun dəyərini orada toplanan və «qızıl şkaflarda saxlanılan» kitabların 
mövcudluğunda deyil, lazımi ədəbiyyatın əldə edilməsində görürdü. Ədəbiyyatın seçmə 
tərəfdarı kimi Moskva universiteti kitabxanasının direktoru F.F. Reyssin də bu sahədə mühüm 
rolu olmuşdur. 
Seçmə nəzəriyyəsinin yaranması əsas etibarilə N.A.Rubakinə məxsusdur, «Kitab yoxsulluğu» 
(1893) oxuyan rus əhalisi haqqında etüdlər» (1895), «kitabların seçmə nəzəriyyəsi» (1911), 
«kitabxana işinin əsas vəzifələri» (1907) və s. əsərlərində seçmənin mahiyyəti məqsədi 
prinsipləri xüsusən fondun özəyi işıqlandırılmışdır. 
A.B.Xavkina (1870-1949) seçmə ideyasının fəal və müntəzəm tərəfdarı kinıi göstərirdi ki, 
məsələ kitab saxlayıcı  bölmələrin çoxluğunda deyil, onun keyfiyyətində yerli şəraitin nəzərə 
alınmasında, fondun daim istifadə edilməyən və qiymətini itirmiş ədəbiyyatdan 
təmizlənməsində,  komplektləşmədə biblioqrafik vəsaitlərin istifadə olunmasında fondun 
formalaşması sahəsində kitabxana işinin əlaqələndirilməsindədir. 
Görüııdüyü kimi kitabxana fondunun  formalaşması haqqında irəli sürülən bütün elmi 
anlayışlar, fikirlər, mülahizələr, praktiki tövsiyyələr sübut edir ki, fond bir sıra əlamətlərin 
xüsusiyyətlərin, prinsiplərin tətbiqi prosesində yaranan zəngin sənədlər optimallığına, geniş 
informasiya bolluğuna, oxucu sorğularının təminolunma  səmərəliliyinə əsaslanır. 
 
 



Mövzu 5. Kitabxana fondunun formalaşmasının nəzəriyyəsi 
§ 1. Kitabxana fondunun formalaşmasının mahiyyəti, məqsədi vəzifələri 
Formalaşma anlayışı altında kitabxana fondunun yaradılması, müntəzəm inkişafı və istifadə 
edilməsi nəzərdə tutulur. Məhz buna görə də kitabxana fondunun bütün xarakterik cəhətləri 
bilavasitə onun formalaşması prosesində müəyyənləşir. Belə ki, formalaşma prosesində istər 
fondun komplektləşdirmə keyfiyyətinin və istərsə də həcm səviyyəsinin gələcəkdə nəzərə 
alınması bilavasitə kitabxana fəaliyyətinin tənzimləşdirilməsi və inkişafı ilə bağlıdır. Deməli, 
kitabxananın ən mühüm vəzifəsini fondun  hərtərəfli, məqsədəyönlü yaradılması təşkil edir. 
Məhz bunun əsasında fondun oxcuya yaxınlaşması və onun istifadə edilməsi məsələsi 
səmərələşdirilir. 
Kitabxana fondunun formalaşması problemi bütün fondşünaslara, kitabxanaçıların diqqətini 
cəlb etmiş; bir sıra dəyərli fikirlər, elmi tövsiyyələr;ümum praktiki və nəzəri mülahizələr irəli 
sürmüşlər. Kitabxana fondunun formalaşması anlayışı 1960-cı illərin axırlarında görkəmli 
kitabxanaşünas Y .V.Qriqoryev tərəfindən irəli sürülmüşdür. O, fondun formalaşmasında 
sənədlərin sistemləşdirilməsində nəzərə alınan bütüıı texnoloji proseslərin tətbiqi 
xarakteristikasını vermiş və ümumiləşdirmişdir. Hələ Y.V.Qriqoryevə qədər L.B.Xavkina 
qeyd edirdi ki, kitabxananın komplektləşdirilməsi mütaliyəyə rəhbərliyin əsasını təşkil edir. 
Kitabxana fəaliyyətinin bütün sahələri üçün fondun əhəmiyyəti haqqında bu və ya digər 
kitabxanaşünasların əsərləri əsas nümunə hesab edilə bilər. Umumiyyətlə, adları çəkilən 
kitabxanaşünasların əsərlərində fondun qiymətləndirilməsi təhlili, təkmilləşdirilməsi 
xüsusiyyətləri və əhəmiyyəti geniş şərh edilmişdir. 
Kitabxana fondunun formalaşması təsadüfi xarakter daşımır, əksinə müntəzəm davam edən 
proses hesab olunur. Bu proses bir dəfə başlanır və kitabxana mövcud olana qədər davam edir. 
Kitabxana fondunun həcmi çoxaldıqca onun formalaşması prosesi zənginləşir, yəni mövcud 
texnoloji əməliyyatların (fondun sistemləşdirilməsi, uçotu, təşkili, yerləşdirilməsi və 
təkmilləşdirilməsinə, fondşünaslıq ixtisasının inkişaf etdirilməsinə səbəb olur. Deməli, 
fondun formalaşması həmişə yeniləşmə xarakteri daşıyır. Kitabxana fondunun formalaşmasına 
ən təcrübəli, yüksək ixtisaslı kitabxanaçılar cəlb olunur. Bu da fondun tərkibcə 
zənginləşməsinə və təkmilləşdirilməsinə mühüm təsir göstərir. 
Təcrübə göstərir ki, kitabxana fondunun formalaşması mahiyyətini dərk etmədən istər 
sənədlərin komplektləşdirmə optimallığını, istərsə də kitabların istifadəetmə səmərəliliyini 
temin etmək mümkün deyildir. 
Kitabxana fondunun formalaşması mahiyyətini sənədlər toplusunun ahəngdar, məqsədəyönlü, 
səmərəli, dolğun, zəngin, hərtərəfli komplekləşdirmə optimallığı təşkil edir. Lakin fondun 
formalaşdırılmasını bütün kitabxanalarda eyniləşdirmək olmaz. Şəbəkəsindən asılı olaraq hər 
bir kitabxana ayrıca struktur formalaşma xarakteri daşıyır. Bu da kitabxana şəbəkələrinin 
qarşısına qoyıılan məqsəddən, vəzifədən, oxucu sorğusundan, xidmət prosesindən irəli gəlir. 
Belə ki, elmi kitabxanalar kütləvi kitabxanalardan fərqli olaraq fondun formalaşmasında elmi 
ədəbiyyatın komplektləşdirilməsinə, ali məktəb kitabxanaları isə digər kitabxanalara nisbətən 
tədris ədəbiyyatının komplektləşdirilməsinə daha çox diqqət yetirir. Bu prosesi digər 
kitabxanaların fəaliyyətində də müşahidə etmək olar. 
Kitabxanalar arasında mövcud olan komplektləşdirmə fərqlərindən asılı olmayaraq hər bir 
kitabxanaçı ən lazımlı, ən qiymətli sənədlərin əldə edilməsi haqqında hərtərəfli düşünməli, 
fondda əhatə olunan kitab sərvətini daim mühafizə etməlidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 
fondlar özlüyündə birdən-birə yaranmamışdır, onun komplektləşdirilməsi təsadüfi xarakter 
daşımamışdır. Kitabxanalar yarandığı dövrdən başlayaraq ilk növbədə öz fondlarının 
formalaşmasına qayğı ilə yanaşmış, onun mövzu zəginliyini təmin etməyə ciddi səy 
göstərmişdir, Məhz bu baxımdan kitabxana fondlarının formalaşmasını qısa müddətli proses 
kimi qələmə vermək olmaz. Bu fondlar vaxt keçdikcə zənginləşmiş, əsl mənada geniş 
informasiya mənbələrinə çevrilmişdir.Kitabxana fondlarının koınplektləşdirilməsi mahiyyəti 
etibarilə ən mühüm sənədlər repertuarının əldə edilməsinə, mütaliə potensialının 
yüksəldilməsinə əsaslanır. Məhz buna görə də kitabxanaçılar çalışmışlar ki, öz fondlarını 



oxucuların tələbatını və marağını ödəmək imkanına malik olan sənədlər toplusu ilə 
formalaşdıra bilsin. Bu da şübhəsiz, kitabxana fondlarının uzun müddətli istifadəetmə 
səmərəliliyini təmin edən ən mühüm amillərdən biridir. Belə kitabxanalar sırasına xüsusən 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət kitabxanasını, Azərbaycan Respublika Elmlər 
Akademiyasının Mərkəzi kitabxanasını daxil etmək olar. Bu kitabxanalar həm fondun həcminə, 
həm oxucu sayının çoxluğuna, həm sənədlərin komplektləşdirmə səviyyəsinə görə, həm də 
son illərdə əldə etdiyi yeni ədəbiyyatın həcm və miqdar artımına görə digər kitabxanalardan 
xeyli fərqlənir. Əgər bu kitabxanalarda on ildə (1989-1999) ədəbiyyatın yeniləşdirmə 
səviyyəsi 15,2 faizi təşkil etmişsə, digər elmi kilabxanalarda bu yeniləşdirmə miqdarı 6,5 
faizə bərabər olmuşdur. Kütləvi kitabxanalarda isə həmin illərdə fondun yeniləşdirmə 
səviyyəsi 4,7 faizə bərabər olmuşdur. Bu da şübhəsiz elmi kitabxanaların xidmət prosesinin 
genişliyindən, oxucu tərkibinin zənginliyindən irəli gəlir. M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Dövlət kitabxanasına fondundan müxtəlif tərkibli oxucular akademiklər, elmi işçilər, 
tədqiqatçılar, aspirantlar, müəllimlər, həkimlər, tələbələr, istehsalat rəhbərləri, mühəndislər, 
texniklər və s. istifadə edirlər. Oxucu tərkibinin genişliyi kitabxana fondunun formalaşmasını 
daim irəli sürmüş, fondun təkmilləşdirmə istiqamətinin müəyyənləşdirilməsinə ciddi təsir 
göstərmişdir. Oxucu tərkibinə görə sənədlərin düzgün seçilməsi və komplektləşdirilməsi 
fondun uzun müddət istifadə edilməsinə mühüın təsir göstərir, sorğuların ödənilmə prosesini 
yüksəldir, fondun dövretmə keyfiyyətini təkmilləşdirir. 
Kitabxanalar fondun formalaşması sahəsində qarşıda duran vəzifələri nəzərə alaraq 
sənədlərin müasir tələblərə cavab verməsini əsas götürür, onun bütün dövrlərdə istifadəetmə 
səmərəliliyinə isnad edir. Lakin son illərdə respublikamızda baş verən içtimai-siyasi hadisələr 
kitabxana fondunun formalaşmasını xeyli  zəiflətdi,  onun tərkibcə yeniləşməsinə  mənfi təsir 
göstərdi, min nüsxələrlə içtimai-siyasi ədəbiyyat fonddan xaric edildi. Maliyyə imkanlarının 
çətinliyi və sənədlər nəşrinin bahalaşması üzündən yeni ədəbiyyatın daxil olması 
məhdudlaşdı. Fondun formalaşmasında yaranan bu boşluğu aradan qaldırmaq mümkün 
olmamışdır. Burada elmi kitabxanalar bir qədər müstəsnalıq təşkil edir. Əgər kütləvi 
kitabxanaların əksəriyyətində maliyyə vəsaitinin yoxluğu daha çox müşahidə olunursa, elmi 
kitabxanalarda maliyyə imkanlarının məhdudluğu nisbətən az nəzərə çarpır. Belə ki, beş ildə 
(1995-1999) Azərbaycan Respublikası EA Mərkəzi elmi kitabxanasına 205 milyon manat 
miqdarında yeni ədəbiyyat daxil  olmuşdur. Fondun formalaşmasına ayrılan maliyyə 
vəsaitlərini, verilən hədiyyələri digər elmi kitabxanalarda da müşahidə etmək olar. Yuxarıda 
adları çəkilən elmi kitabxanalar, həmçinin ayrı-ayrı nəşriyatlardan (dövlət və xüsusi) az da olsa 
məcburi nüsxələr də əldə edir. Bu da elmi kitabxana fondlarının formalaşmasına mühüm təsir 
göstərir. 
Bütün kitabxana fondlarının formalaşmasında iki əsas cəhət nəzərə alınır: a) informasiya 
tələbatının tamlığı; b) oxucu marağının təmin olunması. 
Təcrübə göstərir ki, əgər fond oxucuların informasiya tələbatına uyğun gəlirsə, deməli fond 
düzgün formalaşdırılmışdır. Belə uyğunluğa nail olmaq kitabxana fondunun formalaşmasının 
əsas məqsədini təşkil edir. 
İnformasiya tələbatının nəticəsi kimi yaranan maraq öz növbəsində oxucunun sosial-
demoqrafik (yaşı, cinsi, təhsili, peşəsi və s.) tərkibi və fərdi keyfiyyətləri ilə müəyyənləşir, 
Maraq fondda formalaşan bu və ya digər sənədə sorğu şəklində (axtarış məqsədinə görə) 
meydana çıxır. Burada uzlaşdırma meyyarı özünü göstərir. Kitabxana fondunun tərkibcə 
oxucuların informasiya tələbatına, sorğusuna uyğun gəlməsinə uzlaşdırma deyilir. Təcrübə 
göstərir ki, komplektləşdirmədə oxucu marağından, sorğusundan uzaqlaşmaq kitabxana 
fondunun istifadəetmə səmərəliliyinə mənfi təsir göstərir. Digər tərəfdən sorğuya kor-koranə 
əsaslanmaq fondun optimallığını,tamlığını azaldır, kitabxananın sənəd-informasiya təminatını 
məhdudlaşdırır.  
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Halbuki  kitabxananın əsas vəzifəsi oxucuların fonddan istifadəetmə potensialını hərtərfli, 
çoxsahəli artırmaqdan ibarətdir. 
Bütün dövrlərdə   fondun   kitabxana   vəzifələrinə   və   oxucu  marağına 
uyğunluğuna təmin etmək başlıca məqsəd hesab edilmişdir. Kitabxanaçılar 
təkcə oxucuların bir anlıq tələbatına əsaslanmırlar.  Onlar çalışırlar ki, hər 
şeydən    əvvəl   sorğuların   xarakterini   müəyyənləşdirsinlər   və   buna   uyğun 
ədəbiyyatın  seçilməsini tənzimləşdirsinlər,  fonda   olan oxucu  marağının 
genişləndirilməsinə səy göstərsinlər. Məlum olduğu kimi cəmiyyətin artan tələbatı, onun 
təmin edilməsi  öz növbəsində oxucu sorğusunun inkişafını tənzimləşdirir. Buradan belə bir 
nəticə çıxarmaq olar ki, ən lazımlı sənədi öz vaxtında daha çox ehtiyacı olan oxuculara 
çatdırmaq  mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Deməli  informasiya tələbatı ilə oxucu sorğusunun 
qarşılıqlı əlaqəsi sənədlərin seçmə zənginliyini doğuran əsas əlamətlərdən biridir. 
Kitabxana fondunun formalaşmasının nəzəri əsasını oxucu sorğularının quruluş etibarilə 
ümumi, xüsusi, ötəri maraq sahələrinə ayrılması təşkil edir. Ümumi maraq kitabxananın bütün 
oxucu kontingentini, xüsusi maraq isə  bu və ya digər əlamətlərə görə ayrılan hər bir oxucu 
qrupunu nəzərə alırsa ötəri maraq bu və ya digər oxucunun təkrar olunmayan informativ 
marağını xarakterizə edir. Fərqli cəhətlərə baxmayaraq bu növ müxtəlifliyi arasında sıx 
əlaqələr mövcuddur. Belə ki, onların arasında sədd ayrılığı qoymaq çox şərtidir və bu şərtlər 
istər məkan, istərsə də vaxt etibarilə olduqca dəyişkəndir. Bu sorğu növlərinin hər birinin 
mühüm dəyər potensialına malik olmasına baxmayaraq kitabxanaçılar öz fondunu 
formalaşdırarkən daha çox ümumi və xüsusi marağa əsaslanır. Əgər sənədlərin çoxu 
oxucuların əksəriyyəti üçün maraq doğurursa, onda kitabxana sənədlərin istifadəsinə olan 
kollektiv tələbatın ödənilməsinə xidmət etmiş olur. Əgər ötəri marağı nəzərdə tutulan konkret 
kitabxanada təmin etmək mümkün olmazsa, onda oxucu sorğularını digər kitabxanalar  
vasitəsilə ödəmək olar. 
Ümumi, xüsusi, ötəri maraq anlayışları mahiyyət etibarilə nisbi xarakter daşıyır. Belə ki, bir 
kitabxanada mövcud olan ümumi və xüsusi maraq digər kitabxanada ötəri mahiyyət daşıya 
bilər və ya ötəri maraq digər kitabxana üçün daha əsas ola bilər. Buna görə də quruluş 
etibarilə adları çəkilən anlayışlara uyğun olaraq fondun əlamətlərini bir mənalı 
təsniftləşdirmək mümkün deyildir. Belə ki, hər bir kitabxanaçı bu anlayışları fərdi surətdə 
müəyyənləşdirir. Ümumi, xüsusi,ötəri maraq anlayışları bilavasitə fondun formalaşması 
dövrünü, ölkə qarşısında duran perspektiv vəzifələri, xidmət etdiyi sahələri dərindən dərk 
etməyi oxucu kontingentini onun təlabatını bədii zövqünü, mütaliə məqsədini, sənədlərə 
müraciətetmə potensialını müntəzəm öyrınməyi tələb edir. Buradan da informasiyaya olan 
sorğuların əvvəlcədən öyrənilməsi zəruriliyi meydana çıxır və bu da fondun formalaşmasını 
təkcə bir elmi anlayış kimi deyil, həm də kitabxanaçıya peşəkar bir mütəxəssis kimi fondu 
qiymətləndirməyə imkan verir. 
      Sorğu prosesində informasiya tələbatının nəzərə alınması mühüm şərtdir. Lakin fondun 
formalaşmasında hələlik informasiya tələbatı metodiki cəhətdən tam işlənilməmişdir. Məhz 
buna görə də kitabxanaçı məcburdur ki, informasiya sorğularını oxucu marağı ilə nisbi şəkildə 
tənzimləşdirsin. Bu da fondun formalaşmasında bəzi çətinliklər,ziddiyyətlər doğurur.     
Belə ki, vaxt keçdikcə kitabxana fondunun formalaşması prosesində kitabsaxlayıcılarla oxucu 
sorğusu arasında uyğunsuzluq yaranır. Bu da yeni informasiyaların daxilolma məhdudluğu ilə 
əlaqədardır. Çünki keçmiş informasiyalar hesabına oxucu marağını həmişə təmin etmək 
mümkün olmur. Bu proses fondun istifadə edilməsinə mənfi təsir göstərir. Halbuki fondun 
formalaşmasını onun fəal istifadə edilməsi prosesində müəyyənləşdirmək olar. 
Kitabxana fondunun kitabxana vəzifələrinə və oxucu marağına uyğunluğunun 
tənzimləşdirilməsində fondun profil tamlığı, komplekləşdirmə xüsusiyyətləri və əlamətləri, 
sənədlərin mühafizə şəraiti, onların daxil və xaric olunması məsələləri nəzərə alınmalıdır. 
Deməli, formalaşma fondun bütün komplektləşdirmə parametrlərini, ölçülərini, təşkili 
xüsusiyyətlərini əhatə etməli, onun zənginləşdirmə optimallığını yaratmalıdır.  
 



 
§ 2. Kitabxana fondunun formalaşmasının prinsipləri 
Fondun formalaşması prosesində bir sıra əsas prinsiplərin nəzərə alınması mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Belə ki, kitabxana fondunun formalaşması  
prinsipləri bütünlükdə vahid fondun yaradılmasına mühüm təsir göstərir, onun aktuallığını 
tamlığını, informativliyini və digər mühüm əlamətlərini nəzərə alır, sənədlər toplusunun 
ümumi, məqsədyönlü komplektləşdirilməsini tənzimləşdirir. Heç bir kitabxanaçı bu prinsipləri 
dərk etmədən, öyrənmədən fondun formalaşmasını həyata keçirə bilməz. Kitabxana fondunun 
formalaşması prinsiplərini aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: a) elmilik prinsipi; b) seçmə 
prinsipi; c) uyğunluq prinsipi; ç) tamlıq prinsipi; d)  profillilik əlaqələndirmə prinsipi; e) 
müntəzəmlik-planlılıq prinsipi. 
Elmilik prinsipi fondun elmi əsaslar üzrə formalaşmasına isnad edir. Məhz buna görə də 
kitabxanaçı fondun formalaşmasına təsir göstərən bütün qabaqcıl elmi baxışların nəzərə 
alınmasına xüsusi diqqət yetirməli, seçilən hər bir sənədin elmi dəyərini 
müəyyənləşdirməlidir. Kitabxanaçı fondun formalaşmasında təkcə təcrübi-peşə vərdişlərinə 
deyil, həmçinin bütünlükdə komplektləşdirmə prosesinə elmi yanaşma metoduna malik 
olmalıdır. Kitabxanaçı həm praktik, həm də işin elmi təşkilini dərk edən, təhlilini verən 
mütəxəssis hesab olunur. Belə tələblər səviyyəsində kitabxanaçı fondun formalaşmasında bir 
sıra xüsusiyyətləri nəzərə alması lazımdır. 
Birinci, fond bəşəıiyyətin tarix boyu əldə etdiyi biliklər xəzinəsinin toplusuna əsaslanır. Məhz 
buna görə də fondun formalaşmasına elmi nöqteyi nəzərindən yanaşmadan onun 
təkmilləşdirilmə optimallığını təşkil etmək qeyri - mümkündür. 
İkinci, kitabxanaçıların fəaliyyəti dinamik xarakter daşıyır və müntəzəm olaraq yeni iş 
formalarının, metodlarının axtarılmasına səy göstərilir. Bu prosesi kitabxana fondunun 
formalaşmasında müşahidə etmək olar. Bəziləri belə başa düşürlər ki, kitabxana fondunun 
formalaşması ehtimal xarakter daşıyır. Praktiki olaraq bu fikirlə tam razılaşmaq olmaz. 
Hər bir kitabxanaçı əvvəlcədən sənədlərin elmi mahiyyətini dərk etməli, oxucuların marağını 
təhlil etməli, fondun modelləşdirilməsini, komplektləşdirilməsini, təşkilini tənzimləşdirməli 
və idarəetmə prosesini nizamlaşdırmalıdır. Respublikamızda 1940-cı illərdən başlayaraq Bakı 
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kitabxanalarda yüksək hazırlıqlı,  bilikli, təcrübəli kitabxanaçı komplektləşdirici 
mütəxəssislərin say artımına, inkişafına, formalaşmasına mühüm təsir göstərmişdir. Hal-
hazırda minlərlə ali təhsilli kitabxanaçılar fondların formalaşmasına mühüm istiqamət verir, 
təkmilləşdirir, elmi potensialını yüksəldir. 
Kitabxanaçı – komplektləşdirici kadrların peşə fəaliyyəti bir sıra elmi metodlara, 
müşahidələrə, fondun statistik məlumatlarına, onun istifadəetmə səviyyəsinə, fondun dəyər 
xarakteristikasını müəyyənləşdirən oxucuların anket sorğularına və s. əsaslanır. Bu metodlar 
bir sıra komplektləşdirmə proseslərini xüsusən fondun parametrlərini, ölçülərini və onun 
formalaşma metodikasını müəyyənləşdirən oxucuların anket sorğularına və s. əsaslanır. Bu 
metodlar bir sıra komplektləşdirmə proseslərini, xüsusən fondun parametrlərini, ölçülərini və 
onun formalaşması metodikasını müəyyənləşdirən amillərin öyrənilməsində geniş tətbiq 
olunur.  
Lakin təəssüflər olsun ki, bəziləri elə düşünürlər ki, kitabxanaçının başlıca vəzifəsi texnoloji 
prosesləri (fondun sistemləşdirilməsi, yerləşdirilməsi və.s) yerinə yetirməli və onların elmi 
baxşmşnda təhlilinə bir o qədər də diqqət verilməməlidir. Bu fikir tam nöqsanlı hesab 
edilməlidir. Hər bir texnoloji proses kitabxanaçının elmi süzgəcindən keçməli, onun əsas 
mahiyyəti və dəyər əmsalı müəyyənləşdirilməlidir. 
Kitabxana  fondunun  elmilik prinsipini  mahiyyətcə  aşağıdakı  şəkildə ifadə etmək olar: 



a)   çoxsaylı, elmi, təcrübi, istehsalat və bədii dəyərləri, informasiyaları özündə əks etdirən 
sənədlərin müəyyənləşdirilməsi və işlənməsi; 
b)  kitabxananın inkişaf ənənələrinin nəzərə alınması, dünya miqyasında elmin, texnikanın,  
mədəmiyyətin müxtəlif sahələrini  əks  etdirən sənədlər axının öyrənilməsi, oxucu 
sorğularında   baş   yerəıı   dəyişikliklərm   təhlil edllxnəsi. Bu xüsusiyyətlər kitabxaııa 
fondunıın formalaşmasının  əsas mənbəyini təşkil edir. 
c)  fondıuı formalaşmasının ciddi planlılıq xarakter daşıması; 
ç) kitabxana fondunun formalaşması və avtomatlaşdırılması prosesində qabaqcıl iş üsullarının, 
metodlarını tətbiq edilməsi; 
d)  sənədlərin biblioqrafik vəsaitlər əsasında seçilməsi,  fondun oxucu psixologiyasına görə 
dərk edilməsi və elmi prinsiplərə əsasən təhlil olunması. 
 
Beləliklə  irəli sürülən bu elmilik prinsipləri  fondun  formalaşmasının əsas tərkib hissəsini 
təşkil edir  və sənədlərin məqsədyönlü  komplektləşdirilməsini təmin edir. 
Seçmə  prinsipi kitabxana fondunun formalaşmasında əsas rol oynayır. 
Seçmə prinsipi sənədlər axımına isnad edir, öyrənir oxucu marağına  görə 
təhlil edir,  komplektləşdirmə səviyyəsini  müəyyənləşdirir, ədəbiyyatın  seçilməsini təmin 
edir, kitabxana fondunun  yaradılmasını və formalaşmasını tənzimləşdirir. 
Kitabxanaçı sənədlərin seçilməsində oxucuların real mütaliə planlarını nəzərə almalı, fondun 
istifadəetmə potensialını müəyyənləşdirməlidir. 
Kitabxana fondu müntəzəm olaraq oxucuların irəli sürülən tələbatları hərtərəfli ödəməli, 
onların diqqətini ən mühüm problemlərə cəlb etməli, qarşıya çıxan sorğuları genişləndirməli 
və dərinləşdirməlidir. Beləliklə, fond oxucu sorğusunu zənginləşdirməli, istiqamətləndirməli, 
informasiya tələbatını təmin etməlidir. 
Bütün bunların əsasını ədəbiyyatın dəqiq seçmə prinsipi təşkil edir. Məhz buna görə də 
sənədlərin seçilməsi prisipi fondun formalaşmasında mühüm yerlərdən birini tutur. 
Ədəbiyyatın seçmə prinsipində iki mərhələ əsas götürülür: 1) ilkin seçmə; 2) təkrar scçmə. 
Hər iki halda ədəbiyyatın seçmə optimallığı əsas götürülməlidir. 
Respublikamızda istər şəhər, istərsə də rayon kütləvi kitabxanaları mövcud sənədlər 
axınından seçib əldə edəcəyi kitabların dəyər əmsalını konkret olaraq müəyyənləşdirməlidir. 
Belə ki, kütləvi kitabxanalar iri kiabxanalara nisbətən geniş seçmə imkanına malik deyildir. 
Lakin kitabxanalar seçmə prosesində informasiyanın həm yeniləşdirilməsinə, həm də 
köhnəlməsinə isnad edir. Çalışmaq lazımdır ki, külli miqdarda informasiyanı özündə əks 
etdirən sənədlərin seçilməsi düzgün həyata keçirilsin, konkret dövrdə nəşr edilən ədəbiyyatın 
alınması təmin edilsin. Burada kitabxananın xidmət etdiyi mikrorayonun, müəssisənin və ya 
idarənin iqtisadi və mədəni profilinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Seçməyə təsir göstərən mühüm amillərdən birini oxucu marağının  daim zənginləşməsi   və  
mürəkkəbləşməsi təşkil edir.Məhz buna görə də kitabxanaçılar müntəzəın olaraq oxucu 
sorğularını, tələbatını öyrənməli və müvafiq ədəbiyyatın alınmasına ciddi səy 
göstərməlidirlər. 
Seçmə prosesində daha bir sıra amilləri nəzərə almaq lazımdır. Bu da konkret kitabxana 
fondunun, regionun və va bütünlükdə respublika kitabxana fondlarının tərkibibinin, həcminin, 
istifadəetmə səviyyəsinin, maliyyə imkanlarının, komplektləşdirmə mənbələrinin öyrənilməsi 
və dəqiqləşdirilməsi ilə bağlıdır. Bu prosesin xüsusən sənədlərin təkrar seçmə zamanı həyata 
keçirilməsi daha məqsədə uyğundur. Lakin sənədlərin ilkin və təkrar seçilməsi arasında ciddi 
sədd çəkmək olmaz. Əgər ilkin seçmə yeni sənədlərin  alınmasını təmin edirsə, təkrar seçmə 
keçmişdə nəşr olunmuş və unudulmuş sənədlərin əldə edilməsinə isnad edir. Deməli, bu 
xüsusiyyətlər sənədlərin həm ilkin, həm də təkrar seçilməsinin tənzimləşdirilməsində 
mühüm rol oynayır. 
Bununla belə ilkin seçmə ilə təkrar seçmə arasında mühüm yaxınlıq mövcud olsa da təkrar 
seçmə öz obyektinə görə ilkin seçmədən fərqlənir, fondun imumi keyfiyyətini öyrənməyə 
imkan verir. Birinci növbədə təkrar seçmə prosesində fondun köhnəlmə həddini 



müəəyənləşdirmək olar. Belə ki, fondun köhnəlmə həddi sənədlərdə iuformasiyanın 
azalması, aktuallığının itirilməsi, təcrübi əhəmiyyətinin yoxa çıxması prosesində baş verir. 
Aktuallığını tez itirmək xüsusiyyəti yubileylərə, əlamətdar günlərə seçki kompaniyalarına həsr 
edilmiş nəşrlər üçün daha xarakterikdir. Əgər hər bir kitab bir-iki il əvvəl müstəsna aktuallığa 
malik idisə, sonralar öz əhəmiyyətini itirirsə, onda belə əsərlərə ehtiyac duyulmur və bəzən 
də zərərli olur, onların fondda saxlanılması məsləhət görülmür. Lakin kölnəlmə həddinə çatan 
bütün kitabları fonddan çıxartmaq olmaz, hətta keçmişdə müxtəlif səbəblər üzündən xaric 
edilən, lakin əhəmiyyətini tam itirməyən bəzi kitabların fonda qaytarılması məqsədəuyğun 
hesab edilməlidir. 
Sənədlərin köbnəlməsini həmçinin onların vaxt etibarilə istifadəetmə səviyyəsinin 
azalmasında da müşahidə etmək olar. Lakin unutmaq lazım deyildir ki, səndlərin istifadəetmə 
əhəmiyyətini heç də informasiya dəyərinin olmaması ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Ola bilsin 
ki, sənəd öz əhəmiyyətini itirməmişdir, lakin ondan lazımi səviyyədə istifadə olunmur. Belə 
hallarda sənədin fonddan çıxarılmasına diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Digər tərəfdən 
sənədlərin seçilməsini təşkil edərkən ona müasir dövrün tələbləri baxımından yanaşılmalı, 
daha doğrusu, oxucuları daha çox maraqlandıran, sorğularını təmin etmək imkanına malik olan 
sənədlər komplektləşdirilməlidir. Bu da sənədlərin köhnəlmə hallarının qarşısını ala bilər. 
Sənədlərin köhnəlmə həddini təkcə onun məzmunca əsas tələblərə cavab verməməsi ilə 
deyil, həmçinin fiziki cəhətdən (kitab cildinin, vərəqlərinin korlanması) sıradan çıxması ilə 
müəyyənləşdirilir. Belə kitablar ya  bərpa edilir, ya da fonddan çıxarılır. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, fondda istifadə edilməyən sənədlər toplusu yarana bilər. Bu da 
o vaxt baş verə bilər ki, fondun profili dəyişsin, oxucuların sorğu fəallığı təmin olunmasın. 
Belə olduqda sənədlərin mübadilə yolu ilə digər kitabxanalara verilməsi və yeni nəşrlərin 
əldə edilməsi zərurəti meydana çıxır. Bu məsələlərin həlli təkrar seçmə prosesində nəzərə 
alınır. 
Təkrar seçməni tələb edən daha bir sıra obyektiv səbəbləri də (bu da fondun çoxcəhətli 
xüsusiyyətləri ilə bağlıdır) vardır ki, bu da fondşünasın sənədlərin ilkin seçilməsində 
buraxdığı nöqsanlarla, onun şəxsi zövqündən asılı olaraq sənədlərin seçilməsinə, əldə 
edilməsinə və yerləşdirilməsinə göstərdiyi təsir dairəsindən, oxucular arasında ən yaxşı 
əsərlərin təbliğində buraxdığı səhvlərdən ibarətdir. Bu səbəbləri mütləq aradan qaldırmalı, 
yalnız bu halda fondun səmərəliliyini artırmaq mümkündür. 
Bütün bunlar göstərir ki, təkrar seçmə prosesində fondun formalaşması təmin olunur, 
kitabxanaçıya fondun idarə edilməsində, onun tərkibinin və həcminin tənzimləşdirilməsində, 
komplektləşdirmə prosesinin dəqiqləşdirilməsində, keyfiyyətcə proqnozlaşdırılmasında və 
lazımi məlumatların əldə olunmasında mühüm köməklik göstərir. Təkrar seçmə həmçinin 
kitabxanaçının fəaliyyəti üçün zəruri olan əlaqələr sistemini təkmilləşdirir. 
Həm ilkin, həm də təkrar seçmənin nəticələri kitabxana fondunun müntəzəm yeniləşdirilməsi 
prinsipinə əsaslanır. Fondun yeniləşdirilməsi, daha doğrusu yeni ədəbiyyatla təmin edilməsi 
bilavasitə fondda mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri yaradır, ona dinamiklik inkişaf xarakteri 
verir. 
Fondun yeniləşdirmə sürətini bilməklə praktiki olaraq onun tamlıq əmsalını dəqiqləşdirmək 
mümkündür. Burada yeniləşdirmə normativini hesablamaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
normativi konkret göstəricilər  əsasında müəyyənləşdirmək olar. Belə ki, optimal 
yeniləşdirmə zamanı fondun ayrı-ayrı hissələri yeni sənədlər hesabına dəfələrlə dəyişə bilər. 
Bu fikri fondun özəyi haqqında söyləmək olmaz. Çünki fondun özəyi uzun illərlə mühafizə 
olunur. Yeniləşdirmə prosesində daxil olan yeni sənədlərin miqdarı fonddan xaric edilən 
sənədlərin miqdarına nisbətdə üstünlük təşkil etməlidir. Yeniləşdirmədə sürət artmı nə qədər 
çox olarsa, bir o qədər də fondda çoxalma halları baş verə bilər. Artım normativlərini tətbiqi 
bilavasitə bina sahəsinin genişləndirilməsi, foudun mühafizə səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə 
sıx əlaqədardır. 



Deməli, ədəbiyyatın seçmə prinsipi fondun məzmunca təkmilləşdirilməsinə, keyfiyyətcə 
tənzimləşdirilməsinə, fondun ən mühüm sənədlərlə dolğunlaşdırılmasına, oxucu sorğularının 
təmin olunma tamlığının səmərələşdirilməsinə mühüm təsir göstərir. 
Kitabxana fondunun formalaşdırılmasının prinsiplərindən birini də üyğunluq prinsipi təşkil edir 
ki, bu da fondun oxucu sorğusuna görə təkmilləşməsinə əsaslanır. 
Uyğunluq prinsipi ən qiymətli sənədlərin seçilməsinə və alınmasına istinad edir, 
komplektləşdirmənin ən xarakterik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirir. Uyğunluq prinsipi 
fondun yeniləşməsini təmin edir, habelə istifadəetmə dəyərini itirən sənədlərin fonddan 
çıxarılmasına mühüm təsir göstərir. Kitabxanaşünaslar fondun köhnə nəşrlərdən 
təmizlənməsinə oxucu marağının əsas tərkib hissəsi kimi baxmışlar. Bu baxımdan uyğunluq 
prinsipi xeyli əhəmiyyət kəsb edir və sənədlərin oxucu tələblərinə uyğun elmi şəkildə 
seçilməsinə əsaslanır. Uyğunluq prinsipi ona görə elmi məna kəsb edir ki, o 
komplektəşdirmədə ən mühüm sorğıı əlamətlərini, fondun tutum əmsalını kompleks şəkildə 
təhlil etməyə imkan verir. Məlum olduğıı kimi nə müəllifin, nə mətbuat orqanlarının, nə də 
kitabxanaçının təkcə şəxsi mülahizələri əsasında kitabxana fondunun ən mühüm sənədlərlə 
formalaşması uyğunluğunu müəyyənləşdirmək olmaz. Burada əsas prinsipial məsələ 
kitabxana fondunun oxucu tələbatına uyğun gəlməsi səviyyəsi təşkil edir. Çalışmaq lazımdır 
ki, oxucu tələbatına uyğun gəlməyən sənədlər kitabxana fondundan təcrid olunsun. 
Kitabxanaçılarımız çalışırlar ki, ən mühüm sənədlər toplusunu (özəyini) təşkil edən, ən 
mühüm elmi və bədii ədəbiyyatı əks etdirən yüzlərlə, minlərlə müəlliflərin əsərlərini əhatə 
etsin, fondları oxucu tələbatına uyğun şəkildə formalaşdırsın. Bu kitabxanalarda mühüm 
aktuallığa malik olan böyük faktik materiallara əsaslanan, yüksək elmi, bədii poliqrafik 
səviyyəyə malik olan, habelə məşhur və nüfuzlu müəlliflər, idarələr, nəşriyyatlar tərəfindən, 
mötəbər mütəxəssislər, o cümlədən komplektləşdirici-məsləhətçilər tərəfindən 
qiymətləndirilən ən mühüm sənədlərin seçilməsinə səy göstərir. 
Uyğunluq prinsipinin əsas mahiyyəti onunla müəyyənləşir ki, burada kitabxana fondunun 
formalaşması keyfiyyətinə, məzmununa, istiqamətinə, istifadəsinə təsir göstərən bütün 
amillərin tətbiqi zəruriliyi nəzərə alınmış olsun. Bu məsələnin işıqlandırılması konkret 
kitabxanaların fəaliyyəti ilə üzvü surətdə bağlıdır. 
Kitabxana fondunun formalaşmasına bir sıra daxili və xarici amillər təsir göstərir. Birinci, 
kitabxana işçilərinin peşə hazırlığı, fondun komplektləşdirilməsinə dair maliyyə xərcləri, 
fondun mühafizəsi üçün bina şəraitinin mövcudluğu, sənədlərin işlənməsi, uçotu, daşınması 
və digər proseslərin mexanikləşdirilməsi, pul vəsaitinin tənzimləşdirilməsi məsələləri 
nəzərdə tutulmalıdır. İkinci, oxucu kontingenti, onların sorğu-tələbatı, informasiya axınının 
təhlili, kitab bazarıının vəziyyəti, bir-birinə yaxın ərazidə yerləşən kitabxana fondlarının 
qarşılıqlı əlaqələri və s. məsələlər təhlil edilməlidir. İrəli sürülən buamillər fondun 
formalaşmasına öz müsbət təsirini göstərir. 
Bütün kitabxanalar üçün eyni olan uyğunluq prinsipinin mövcudluğu fondun həm ümumilikdə, 
həm də onun ayrı-ayrı tərkib hissələrinin formalaşmasına mühüm təsir göstərir. 
Bütünlükdə fondu iki hissəyə ayırmaq olar: a) ümumi hissə; b) yerli hissə. Fondun ümumi 
hissəsi praktiki olaraq bütün kitabxanalar üçün vacib sayılan geniş xarakterli ədəbiyyatı əhatə 
edir. Bıı da konkret tipli fondların təşkili mahiyyətindən irəli gəlir. Məsələn, respublikamızda 
elmi-texniki  kitabxananın komplektləşdirmə istiqamətindən asılı olaraq bütünlükdə texniki 
ədəbiyyatı əldə edirsə, kütləvi kitabxanalar isə öz fonduna elmi-kütləvi, ümumtəhsil xarakterli 
sənədləri komplektləşdirir. Sənədlərə olan ümumi tələbat bir qayda olaraq kitabxana 
funksiyalarını, vəzifələrini bir-birinə yaxınlaşdırır və bu da fondların qarşılıqlı formalaşması 
tamlığını təmin edir. 
Fondun yerli hissəsinə (bu yerli nəşrlərə aiddir) konkret regionun (ərazinin) iqtisadiyyatını, 
təsərrüfatını, mədəniyyətini əks etdirən sənədlər daxil olur. 
Ümumi və yerli hissələrin oxucıı tələbatına uyğunlaşması baş verir, bu fondun 
ixtisaslaşdırılmasına gətirib çıxarır. Hər bir kitabxana fondu, o cümlədən universial xarakterli 
fondlar mütləq ixtisaslaşma prinsipinə əsaslanır. Məhz buna görə də kitabxanalar təkcə 



statistik faktlara, sorğulara istinad etmir, həmçinin fondda baş verən məzmun dəyişikliklərini 
nəzərə almalıdır. Fondu elə təşkil etmək lazımdır ki, ətraf mühitə müsbət təsir göstərsin, 
sosial və iqtisadi həyatın cari və perspektiv vəzifələrini həll etməyə qadir olsun. Belə ki, 
maşınqayırma müəssisələrinə məxsus olan kitabxana təkcə maşınqayırmaya dair ədəbiyyatı 
deyil, həmçinin maşınqayırma sahəsində mövcud olan elmi-texniki ədəbiyyatı, gələcək 
istehsalın inkişafını əks etdirən problemləri işıqlandıran əsərləri əldə etməlidir. 
Bütün hallarda uyğunluq prinsipi fondların oxucu tələbatına, kitabxana qarşısında duran mühüm 
vəzifələrə, ən qiymətli, ən dəyərli əsərlərin komplektləşdirilməsinə əsaslanır. 
Fondun formalaşmasında tamlıq prinsipi də xeyli əhəmiyyət kəsb edir. Tamlıq prinsipi konkret 
kitabxanaya, oxucuya zəruri olan bütün sonədlərin əldə edilməsinə əsaslanır. Kitabxana 
fondunun tamlığını iki yerə ayırmaq olar: a) mövzu tamlığı; b) tipoloji tamlığı. 
Komplektləşdirmənin mövzu tamlığı informasiyanın səviyyəsindən asılı olmayaraq mövzu, 
sahəvi, xüsusi və universal xarakter daşıyan bütün sənədlərin fonda daxil olmasını təmin edir. 
Məsələn, milli ədəbiyyat fondunun tamlığı dedikdə elmi kitabxanalarda və milli, depozitar 
(mühafizə edilən) fondların yaradılması nəzərdə tutulur. Respublikamızda M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Dövlət kitabxanası, Azərbaycan Respublika EA Mərkəzi elmi kitabxanası bu 
baxımdan xeyli fərqlənir. Hər iki kitabxanada milli ədəbiyyat fondu və depozitar fondu 
fəaliyyət göstərir. 
İnformasiyanın tipoloji tamlığı müxtəlif növlü, sahəvi sənədlərin miqdarından asılı olmayaraq 
komplektləşdirilməsinə istinad edir. Elmi kitabxanalar çalışırlar ki, öz fondunda orijinal və 
yeganə olan ilkin sənəd-informasiya nəşrlərini, daşıyıcılarını əldə etsin. Kütləvi kitabxanalar 
isə öz növbəsində səy göstərirlər ki, klassik ədəbiyyatı tam şəkildə komplektləşdirsin, geniş 
oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulan elmi-kütləvi əsərləri, ən mühüm hadisələri əks etdirən 
sənəd-informasiya nəşrlərini əldə etsinlər. Kitabxanalarda tamlığın hər iki növü əlaqəli 
şəkildə həyata keçirilir. Bununla belə elə sənədlər mövcuddur ki, yalnız orijinal informasiyanı 
(nəşrlərin təsviri, standartlar və s.) əhatə edir. Bunların əldə edilməsi eynı zamanda həm 
fondun informasiya səviyyəsini, həm də sənədlər tamlığını təmin edir. Fondun təkcə əldə 
edilən sənədlərlə, informasiya mənbələri ilə həmişə tamlığını təmin etmək mümkün deyildir, 
lakin kitabxanaçı bu tamlığa ciddi və müntəzəm səy göstərməlidir. 
Profillilik və əlaqələndirmə prinsipi kitabxana fondıunun formalaşmasında mühüm rol oynayır. 
Profillilik və əlaqələndirmə prinsipi konkret oxucıı kontingentinin informasiya tələbatına 
uyğun olaraq fondun və onun tərkib hissələrinin mövzu və digər əlamətlərə görə 
ixtisaslaşdırılmasına (qruplaşdırılmasına) əsaslanır. Belə bir ixtisaslaşma yalnız o vaxt özünü 
doğrulda bilər ki, yanaşı fəaliyyət göstərən kitabxanaların fondları sıx əlaqələndirilsin və 
onların komplektləşdirmə xüsusiyyətləri geniş nəzərə alınmış olsun. 
Profillilik prinsipi konkret olaraq fondun tərkib hissələrinin qarşılıqlı nisbi uyğunluğuna, 
fondda əhatə olunan sənədlərin tipinə, növünə, dil xüsusiyyətlərinə, istiqamətinə görə 
tənzimləşdirilməsinə istinad edir. Burada kitabxanaların tipi, növü, vəzifəsi və işin həcmi, 
xidmət etdiyi mikrorayonun profili, oxucu kontingenti, onların milliyəti, yaş tərkibi, maraq 
xüsusiyyətləri, konkret rayonda fəaliyyət göstərən kitabxana fondlarının tərkibi və xarakterik 
cəhətləri əhatə olunur. Bütüıı bu xüsusiyyətlər fondun profilinə və nəzərdə tutulan mövzulara 
dair sənədlərin seçilməsi səmərəliliyini təmin edir.   Digər tərəfdən  kitabxanaçı  fondun əsas  
profilinə  uyğun  gəlməyən 
sənədləri  diqqətlə öyrənir,  lazım olmayan  əsərləri  xaric  edir,  yenisi  ilə 
elə təkmilləşdirir. Bu prosesdə həmçinin kitabxananın quruluş bölmələrinə görə 
yerləşdirilən səuədləıiıı profilə uyğunluğu da nəzərə alınır. 
Belə ki, kitabxana fondunun tərkibini müəyyənləşdirən amillər çoxtərəfli xüsusiyyətlərə 
malik olduğuna görə hər bir kitabxanaçı müstəqil olaraq fondun daha dəqiq uyğunluq 
nominativini təyin edir. 
Fondun tərkib hissələrinin məntiqi uyğunluğu kitabxananın tipindən, oxucu kontingentindən 
asılıdır. Belə ki, əgər kütləvi kitabxanalarda dövri nəşrlər fondun bütünlükdə 13-15%-ini 
təşkil edirsə, geniş informasiya operativliyinə malik olan elmi kitabxanalarda isə bu nəşrlərin 



komplektləşdirilməsi 50%-dən çox olur. Kütləvi kitabxanalarda elmi kütləvi ədəbiyyat fondun 
dörddən bir hissəsini təşkil edirsə, kütləvi kitabxanalarda isə bu ədəbiyyat dəfələrlə az olur. 
Elmi kitabxana fondlarının yarıdan çoxunu xarici dillərdə olan sənədlər təşkil edirsə, kütləvi 
kitabxanalarda onların miqdarı nisbətən azdır (o bütünlükdə fondun 15-20%-ini təşkil edir). 
Bununla yanaşı profillilik və əlaqələndirmə prinsipi əsasında çoxtərəfli  ümumi 
xüsusiyyətlərə malik olan eyni tipli fondlar (məsələn, kütləvi kitabxanalar) qarşılıqlı şəkildə 
komplektləşdirilir. Çünki belə kitabxanalar oxşar oxucu kontingentinə malikdir və bir-birinə 
yaxın vəzifələri həll edirlər. 
Lakin bununla belə eyni tipli kitabxanalar fondun komplektləşdirilməsi dövründə bir-birindən 
fərqlənirlər. Belə ki, kitabxananın xidmət etdiyi bu və ya digər müəssisə və idarənin həll 
etdiyi konkret iqtisadi və mədəni vəzifələr nəzərə alınır. Burada kitabxananın xidmət etdiyi 
təsərrüfat sahələrin inkişaf perspektivləri nəzərə alınır. Belə ki, kitabxananın yerləşdiyi 
ərazidə yeni sənaye obyektlərinin, mədəniyyət idarələrinin, tədris müəssisələrinin, təsərrüfat 
sahələrinin yaranması baş verə bilər ki, bu da komplektləşdirmə profilliliyinin dəyişməsinə 
səbəb ola bilər. Komplektləşdirmə profilliliyinin və onun əlaqələndirilməsinin qarşılıqlı 
əhəmiyyəti xüsusi olaraq nəzəri cəlb edir. Belə əlaqəlik oxucuların bir sıra konkret 
kitabxanalardan eyni səviyyədə səmərəli şəkildə istifadəsini təmin edir. 
Profillilik və əlaqələndirmə hər bir kitabxanaçıya imkan verir ki, öz fondunun 
komplektləşdirmə mövzusunu lazımi səviyyədə genişləndirsin, məzmun dolğunluğu yaratsın. 
Bu da kitabxana fondlarının lazım olmayan eyni nəşrlərlə təkrar komplektləşdirilməsini aradan 
qaldırır və oxucu sorğuları böyük tamlıqla ödənilir. 
Profillilik və əlaqələndirmə prinsipi kitabxananın xidmət etdiyı regionun, rayonun qarşısında 
duran sosial və təsərrüfat vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə mühüm təsir göstərir. Bu da 
fondun məzmun və quruluş etibarilə konkret kitabxana oxucularının informasiya tələbatının 
ödənilməsi üçün mühüm şərait yaradır. Bu prinsipin əsl mahiyyətini dərk etmək üçün 
kitabxanaşünasların əsərləri xeyli rol oynayır. Bu əsərlərdə profilləşmənin nəzəri, metodiki 
və təcrübi məsəblərinin təhlilinə böyük sosial və siyasi əhəmiyyət verilmişdir. Onlar istər 
bütün respublika, istərsə də konkret vilayət və ya rayonun ən mühüm təsərrüfat vəzifələri ilə 
əlaqədar olaraq profillilik prinsipinin rolunu yüksək qiymətləndirmiş və onun əsl mahiyyətini 
açıb xarakterizə etmişlər. 
Profillilik yalnız fondda sənədlər toplusunun daxilən əlaqələndirilməsi, sistemləşdirilməsi 
prosesində səmərəli ola bilər. Bu əlaqələr vahid dialektik xarakter daşıyır və qarşılıqlı surətdə 
inkişaf edir. Belə ki, əlaqələndirmə prinsipinin  nəzərə alınması  fondun  profillilik 
mahiyyətini heçə endirir. Eləcə də əlaqələndirmə şəraitində lazımi sanədlərin əldə edilməsi  
təmin olunmazsa profillilik prinsipi pozulur və fondun formalaşmasına mənfi təsir göstərir. 
Fondun ixtisaslaşması nə qədər səmərəli olsa da oxucuları bəşəriyyətin əldə etdiyi elmin, 
texnikanın, mədəniyyətin, istehsalatın bütün nəaliyyətləri ilə tam tanış etmək mümkün 
deyildir. Məhz buna görə də kitabxana fondlarının əlaqəli komplektləşdirilməsi fikri F.F.Reyss 
tərəfindən 1826-cı ildə irəli sürülmüş və əsaslandırılmışdır. 
N.A.Rubakin isə təklif edirdi ki, eyni regionda çalışan kitabxana işçilərindən ibarət komissiya 
yaradılsın və bu komissiyaya öz növbəsində kitabların məqsədyönlü alınması vəzifəsi 
tapşırılsın. N.A.Rubakin ərazi mənsubiyyətinə görə kitabxanaların əlaqəli 
komplektləşdirilməsini irəli sürmüşdür. Sonralar bu ideyanı P.İ.Qurov, K.N.Derunov, 
V.P.Quşin, Q.K.Derman inkişaf etdirmişlər. XX əsrin 90-cı illərində İ.S.Kartaşovun, 
Q.T.Seliverstovanın və digərlərinin fondun əlaqəli komplektləşdirilməsi haqqında əsərləri də 
xeyli diqqəti cəlb etmişdir. 
Əlaqələndirmə sistemi kitabxana fondlarının profillilik baxımından formalaşmasına və daha 
tez-tez soruşulan sənədlərin əldə edilməsinə mühüm təsir göstərir. Bu xüsusiyyəti qiraət 
salonlarında təşkil olunan köməkçi fondların timsalında daha konkret müşahidə etmək olar. 
Vahid kitabxana fondu şəraitində sənədlər müvafiq şəkildə filial-kitabxanalar arasında 
bölüşdürülür və bu da sorğuların tam və operativ təmin edilməsinə imkan verir, fondun qeyri-
mütəşəkkil inkişafına və eyni sənədlərin təkrar alınmasına yol vermir, ədəbiyyatın əldə 



edilməsində və mühafizə olunmasında dövlət vəsaitinin səmərəli istifadəsini tənzimləşdirir. 
Kitabxana fondunun formalaşmasının əlaqələndirmə mahiyyəti ondan ibarətdir ki, müxtəlif 
tipli və növlü sənədlərin kitabxanalar arasında əlaqəli bölüşdürülməsi zəruriliyinə əməl 
edilsin, daha tez-tez soruşulan ən mühüm sənədlərin oxucu qruplarına verilməsi təmin olunsun. 
Əlaqələndirmə kitabxa fondunun istifadəetmə tamlığının və səmərəliliyinin daha mühüm 
prinsipi kimi fondların əlaqəli formalaşması modelini yaratmış, onların qiymətlilik 
xüsusiyyətinin müəyyənləşdirilməsində iştirak edən kitab-xanaların miqdarca artmasına səbəb 
olmuşdur. Bu xarakterik xüsusiyyətlər kitabxana fondunun profilli və əlaqəli formalaşmasının 
mühüm tərkib hissəsini   təşkil  edir,   sənədlərin  komplektləşdirmə   keyfiyyətini  səmərəli 
 Fondun formalaşmasında müntəzəmlik və planlılıq prinsipi də xeyli rol oynayır. Bu prinsip 
konkret planlaşdırma əsasında alınan və fonddan çıxanları sənədlərin tənzimləşdirilməsinə 
əsaslanır. 
Bu prinsipin nəzəri əsasını V.V.Stasov işləmiş və müntəzəmlik prinsipi anlayışı altında 
kitabların müntəzəm alınması fikrini nəzərdə tutmuşdur. O, kitabxana fondunun 
müntəzəmliyini, yetkinliyini, tamlığını kitabxanalarda dünya ədəbiyyatının əks etdirilməsində 
görürdü. 
Fondda müxtəlif bilik sahələrinə dair ədəbiyyatın səmərəli seçmə müntəzəmliyi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Bu prinsip ədəbiyyatı təkcə məzmununa görə deyil. Formasına, tipinə, 
növünə, dilinə, məqsəd istiqamətinə görə komplektləşdirilməsini irəli sürür, ədəbiyyatın 
kitabxananın quruluş bölmələrinə görə tənzimləşdirilməsini təmin edir.Kitabxana 
təcrübəsində müntəzəmlik-planlılıq anlayışına daha yaxın şəkildə, formada işlənilir. Belə ki, 
kitabxana fondunun formalaşması müntəzəmliyi planlı komplektləşdirmənin illik, rüblük, 
perspektiv planlarında öz geniş əksini tapır. Həmin planlar köməkçi-məlumat aparatı ilə təmin 
olunur. Bura kartotekaların tərtibi, alınacaq sənədlərin siyahıları, uçot formaları daxildir. 
Müntəzəmlik və planlılıq prinsipi müxtəlif bilik sahələrinə dair ədəbiy-yatın səmərəli 
komplektləşdirilməsi optimallığına isnad edir, fondun tərkibcə məqsədyönlü formalaşmasını 
təmin edir. 
Müntəzəmlik və planlılıq prinsipi fondun profilləşməsinə və uzlaşmasına əsaslanır. Kitabxana 
fondunda müxtəlif bilik sahələrinə dair sənədlərin nisbi bölgüsünü düzgün həll etmək üçün 
kitabxananın uzlaşma (əlaqələndirmə)  prinsipinin yerini dəqiq müəyyənləşdirmək lazımdır. 
Komplektləşdirmənin bütün prinsipləri öz aralarında möhkəm qarşılıqlı əlaqəyə malikdir və 
onlar ayrılmaz vahidlik təşkil edir. Bunlardan birinin pozulması digər prinsiplərin pozulması 
deməkdir. Bu prinsiplər yalnız kitabların ilkin seçilməsində deyil, təkrar seçilməsində də 
tətbiq edilir. Onların düzgün tətbiq edilmsi nəticəsində kitabxana fondunun məzmununda və 
quruluşunda kəmiyyət və keyfiyyət optimallığı yaradır. Hər bir kitabxanaçı yuxarıda adları 
çəkilən komplektləşdirmə prinsiplərini dərk etmədən fondun formalaşması optimallığnı tam 
təmin edə bilməz, sənədlərin düzgün seçmə prinsipini müəyyənləşdirə bilməz. Bu prosesi 
həm sənədlərin cari seçilməsində, həm də retrospektiv komplektləşdirilməsində hərtərfli 
nəzərə alınması fondun təkmilləşdirmə səmərəliliyinə mühüm təsir göstərir. Nəzərdən 
keçirilən prinsiplər fondun komplektləşdirilməsi, təşkili, idarə edilməsi arasında sıx qarşılıqlı 
əlaqə yaradır, onların vəhdət şəklində inkişaf perspektivlərini təmin edir. 
Materialların bütünlükdə təhlili göstərir ki, fondun komplektləşdirilməsi, təşkili və idarə 
edilməsi sənədlərin seçmə optimallığını təşkil edir, mütaliə potensialını səmərələşdirir, 
kitabxananın informasiya mənbəyi kimi rolunu yüksəldir, zəngin ədəbiyyat repertuarını 
fomalaşdırır. 
 



Мювзу 6. китабхана фондунун формалашдырылмасы технолоъи просес кими. 
 
 Китабхана фонду щаггында тясяввцрляр системинин формалашмасы нязяриййяси 
китабханачынын практики ишиндя фондун йарадылмасы вя инкишаф етдирилмясиля щяйата кечирилир. 
Бу иш, башга сюзля китабхана фондунун формалашдырылмасы адланыр. 
Систем йанашма бахымындан китабхана фондунун формалашдырылмасы технолоэийасы фондун 
цнсцрляри вя йа елементляри арасында мадди баьлантылыран реаллашдырылмасы кими 
мцяййянляшдирмяк олар. Яэяр китабхана фонду китабхана йарым системи кими бахсаг, онда 
«КФФ технолоэийасы-онун елементляринин «МТБ» йарым системиля (юзялликля, 
комплектляшдирмя, истянмя, йерляшдирмя, мцщафизя вя дашынма заманы): «ОК 
йарымсистемиля (юзялликля, КФ, моделляшдрилмяси, дашынмасы вя истифадя олунмасынын 
тящлилиндя) вя шцбщясиз, «КП» йарымсистемиля гаршылыглы тясириндян ибарятир, чцнки бу 
гаршылыглы тясир китабханачы персонаъы фондшцнаслар тяряфиндян щяйата кечирилир. Яслиндя, 
КФФ технолоэийасы сянядлярин хаотик чохлуьунун низама салынмасына (йяни китабхана 
фондуна), щямчинин бу низамлы топлунун мцщафзясиня вя истифадясиня чеврилмяйя йюнялмиш 
ардыжыл просеслярдян ибарятдир. 
КФФ бир мярщяля кими бахмаг дцзэцн оларды, чцнки онун йарадылмасынын бцтцн просесляри 
мцнтязям тякрар олунур. КФФ мярщялясинин гурулушу технолоъи жящятдян пиллялидир. Онун 
юзц дя бир сыра просесляря бюлцнцр. Бу просеслярин даща мцряккяб оланлары етаплара, 
етаплар ися мярщяляляря вя ямялййатлара айрылыр. Садя просесляр ися ямялиййатлара айрылыр. 
Бу вя йа диэяр просесин технолоъи бахымдан охшар вя бюлцнмяз цнсцрляри ишчиямялиййат 
адланыр. Ижрачыларын, васитя вя ямяк алятляринин тяркибинин дяйишилмязлийи ишчи ямялиййатын 
характерик хцсусиййяти сайлыры. Щяр бир ямялиййат бир-бириля сых баьлы олан вя юз нювбясиндя 
айры-айры щярякятлярдян ибарят ишляря вя цсуллара айрылыр. (шякил 4) 
КФ формалашдырылмасы цчцн 8 просесин (шякил 5) щяйата кечирилмяси лазымдыр. Бу просес 
арасында бирбаша вя якс ялагя вардыр Ки, бу китабханачыйа фонду идаря етмяйя имкан 
верир. 
Истещсалат фяалиййятини садяляшдирмяк вя инфикасийа етмяк мягсядиля технолоъи просесляр 
алгортимляшдирилир. Алгоритм мясялялярин стандарт методика ясасында универсал щяллиня 
имкан верир. Алгоритм гаршыйа гойулмуш мягсядин ялдя олунмасына зяманят верян 
елементар ямялиййатларын вя щярякятлярин йериня йетрилмяси ардыжыллыьынын дягиг тясвриндян 
ибарятдир.Бу йарадыжылыг тяляб олунмайан, анжаг мцяййян едилмиш вя дяфялярля тякрар 
олуан щярякятляри йериня йетирмяк лазым олдугда юцнц даща да доьрулдур. Алгоритмляр юз 
тяйинатларыны ЕЩМ тятбиги ямялиййатларында даща да доьрулдур. Алгоритмлярин йарадылмасы  
иши мцхтялиф типли вя нювлц китабханаларын КФФ технолоэийасы цзря алгоритмлярин йарадылмасы 
иши щяля йетяринжя инкишаф етмямишдир Ки, бу да бу мярщялянин реаллашдырылмасында 
субйективизмя, пешя щазырлыьынын ашаьыолмасына сябяб олур, мцасир информатик вя 
щесаблама техникасындан истифадя олунмасынын лянэимясиня сябяб олур. 
Бунунла йнашы КФФ технолоэийасында щеч дя щяр шей формалашдырыла билмяз. Фондшцнасын 
фяалиййятиндя защирян мцшащидя олунмайан бир сыра фикри ямялиййатлар вар; сянядляр 
щаггында мялуматларын даими тящлили; онларын сечилмясиндя вя системляшдирилмясиндя 
гярарын гябул едилмяси; ишарялярин вя символларын кодлашдырылмасы вя кодларын ачылмасы 
(системляшдирилмяси, сянядлярин ахтарылмасы); гейд вя щесабламаларын апарылмасы, 
мялуматларын сечилмяси вя  тящлил едилмяси, сянядлярин истифадя олунмасынын 
прогнозлашдырылмасы вя нящайят онун ямяйинин юзцнямяхсуслуьунун мцяййян едян 
диэяр йарадыжы вя мянтиги аспектляр. КФФ технолоэийасынын еврестик методлары 
фондшцнасдан ерудасийа, аналитик тяфяккцр тяляб едир. 
 
2. КФФ автоматлашдырылмыш технолоэийасы; цмуми тясяввцр. 
 
Фонду формалашдыран заман китабханаларын яксяриййятиндя рящбярлярин вя 
мцтяхяссислярин шяхси кейфиййятляриня, пешя тяжрцбясиня, яняняляря, емприк нятижяляря 



вя мцщакимяляря ясасланан яняняви методлардан истифадя едилир. Китабхананын дахили вя 
харижи ялагяляринин даим мцряккябляшмяси фондарынын щяжминин, информасийа тялябатларынын 
артмасы вя диэяр амилляр шяраитиндя яняняви методлар эетдикжя юз ящямиййятини итирир. Беля 
шяраитдя автоматлашдырылмыш системляр кюмяйя эялир.  
Щялялик автоматлашдырма йяни КФФ айры-айры просесляри эениш йайылмышдыр. Бир сыра елми 
китабханалар узун иллярдир Ки, МБА ятти иля эюндярилян ядябиййатын гейдиййатыны 
автоматлашдырыр Ки, бу да онлара ядябиййатын эери гайтарылмасы вахтына нязарят 
олунмасында ял ямяйиндян Жан гуртармаьа имкан верир. Бир чох китабханаларда юдянилмиш 
вя юдянилмямиш тялябляринин цмуми сайынын вя айры-айры параметрляринингейдиййаты 
автоматлашдырылмышдыр. Лакин бцтцн бу системляр щяля дя айры-айрылыгда эютцрцлян 
мцяссисяляр вя сетляр щалында фяалиййят эюстярирляр, яргли програмлара вя мящдуд 
имканлара маликдирляр. Бунунла беля автоматлашдырма просесляри ня гядяр чох ящатя 
едирся, юзцнц бир о гядяр чох доьрулдур. Эениш мигйасда (китабхана системляри 
бцтювлцкдя) апарылан комплекс автоматлашдырма китабхана системиня 4 миндян артыг 
республика вя вилайят китабханалары, 150 китабхана коллекторлары дахил олажаг. 
Дцзэцн автоматлашдырма сийасяти КФФ технолоэийасынын китабханачылыг фяалиййяти 
мягсядляриня уйьун гурулмасы вя дяйишдирилмясиндян ибарятдир. Техники васитялярин КФФ 
мювжуд технолоэийасына уйьунлашдырылмасы йолу ися ашаьы кейфиййятли системин 
хассяляринин йухары кейфиййятли системиня гябул етдирмяк кими ясассыз жящддир. 
КФФ просесляринин вя ямялиййатларынын автоматлашдырылмасынын щазырки методлары, башлыжа 
олараг КФФ технолоэийасынын Ян чятин анжаг щяр щалда нисбятян садя олан репредуксийа 
(сурятчыхарма сащясиня аиддир. Автоматлашдырылмыш системляринин йарадылмасынын стратеъи 
ролу фондшцнасын башлыжа интеллектуал фяалиййятлярини ЕЩМ верилмясиндян ибарятдир. Бу 
КФФ мянтиги (28 % ) вя йарадыжы (4%) просеслярини ящатя едир. Владислав Михайлович 
Баранов, 1978, Москва) Мянтиги  просесляря мясялян, ишлянмя шюбясиндя сянядлярин 
шрифлянмяси аиддир. Йарадыжы просесляря КФФ мягсядинин гойулушу вя корректя олунмасы 
КФФ цзря ишин прогнозлашдырылмасы, моделляшдирилмяси, планлашдырылмасы, сянядлярин 
сечилмяси дахилдир. 
КФФ мянтиги вя йарадыжы просесляринин автоматлашдырылмасы ашаьыдакындан ибарятдир: Артыг 
бу эцн няшр олунан вя йа няшр олунмуш, ИССН, ИСБН йахуд онлара охшар нюмряси олан 
щям дя бцтцн мювжуд параметрлярини (типини, нювцнц, йашыны, мювзусуну,дилини, сянядин 
гиймятини вя с.) эюстярмякля щяр бир конкрет сяняд щаггында мялуматы ЕЩМ йаддашына 
йерляшдирмяк цчцн техники имкан вардыр. 
ЕЩМ йаддашына ялдя едилмяли олан сянядляр щаггында, китабхана фонду вя кординайсийа 
системи иштиракчылары фонду щаггында (щямин параметрляр цзря цмумиляшдирилмиш 
мялуматлар), фонддан истифадя олунмасы барядя мялуматлар да дахил едилир. Машынын 
йаддашына малиййя мящдудлуьу вя сечимин формал цстцнлцйц мейарыны да вермяк олар. 
(сяняд фондун профилиня даща чох уйьундур, уйьунсузлуьу ися чох жцзидир. Эяляжяйи 
прогнозлашдырараг вя йа ялдя етмяйя лайиг олан сянядлярин сийащысыны айдын шякилдя 
веряряк мцвафиг информасийа реъиминдя ишляйир. Бу мялуматларын сечми семантик критериляри 
иля мцгаийя едяряк компленттатор ялдя олунма, сечилмя, сянядляринин мцщафизясинин 
башга сявййяйя кечирилмяси барядя гяти гярар  гябул едир.  
Сянядлярин ишлянмяси мярщялясиндя сянядлярин фондун машина верилмиш программ 
структуруна тяснифат жядвялиня вя мцяллифлик нишанялик жядвялиня уйьун олараг автоматик 
ширифлянмяси имканы йараныр. 
Фондун мцщафизяси бахымындан автоматлашдырма (машынын гаврайышындан абонент 
карточкаларынын кюмяйи иля) абонентин даща щансы китабханада гейд олундуьу вя 
боржунун олуб-олмадыьыны мцяййян етмяйя имкан верир. Сянайе вя кянд тясяррцфаыт 
мцяссисяляринин тяснифатчысына, али вя еляжя дя, орта ихтисас тящсил мцяссисяляринин 
сийащысына, паспортлара вя с. сянядляря ясасян ЕЩМ йаддашына китабханаларын 
абонентляри-онларын сайы, пешяси, ихтисасы, тящсили, вясигяси, гейдиййат йери вя иши вя диэяр 
мцщцм эюстярижиляри цзря мялуматлары да дахил етмяк олар. Бу мялуматлар (тамам вя йа 



репрезантетив сечмя цзря) щяр бир китабхана, китабмаьазасы, киоск, щяр бир мигйасда 
НТУ органы цзря топлана биляр. Сянядин чатдырылмасы просесиндя ЕЩМ абонент билетинин 
мялуматларыны верилмиш сяняд барядя мялуматларла тутушдурур, онан вахтында 
гайтарылмасына нязарят едир вя билетин верилмясини тящлил едир.ЕЩМ хцсусиля, щяр бир 
сянядин  вя йа йахын сянядляр групунун истянилян мцддятдя истифадя олунмасы барядя 
мялумат веря биляр. Буна ясасян бу вя диэяр мцяллифин ясярляриня, мювзуйа вя ъанра вя с.  
олан мараьын дяйишилмяси мейлини мцшащидя етмяк, айры-айры няшриййатларын мящсулларынын 
популйарлыьыны (кцтлявилийини) юйрянмяк, бу вя йа диэяр назирлийини, идарянин, реэионун 
мцтяхяссисляри тяряфиндян, информасийа гайнагларындан истифадя олунмасы фяаллыьыны 
юйрянмяк; тяляб олунан сянядляр юз йериндя олмадыгда онларын йерляшдийи  йери 
мцяййянляшдирмяк йяни шяхси вя иътимаи китабханаларын фондларынын нежя ялагяляндийини, 
реэионда сянядлярдян истифадя олунмасынын цмуми мянзярясини вя с. айдынлашдырмаг олар. 
Бу тялябатын дяйишмясиня чевик тяпки вермяйя, сянядлярин няшри вя йайылмасы сийасятини 
савадлы гурмаьа имкан верир. 
КФФ просесляринин автоматлашдырылмасы суряти 1 сыра сябялярдян лянэийир. Сябябляр 
арасында  илк юнжя онлара хидмят едян шяхсляр тяряфиндян компйутерлярля, ещтийат 
щиссяляриля ашаьы сявиййядя тямин едилмясидир. Яксяр китабханачылар да щяля ЕЩМ 
гаршысында психолоъи сядд арадан галдырылмамыш, китабханашцнаслыг билийи, компйутер билийи 
ля уйьунлашмайыб. КФФ бир чох просесляри цзря нцмуняви програмларын вя алгоритмлярин 
ишлянмясиня йенижя башланылыб, щансы китабханаларда бу сянядляр варса, онлар да башга 
китабханаларын вя информасийа органларынын мцвафиг сянядляриня уйьун эялмир. Айры-айры 
систем вя идарялярдя бир-бириня уйьун эялмяйян тяснифат схемляри тятбиг едилир Ки, бу да 
банкларын мялуматларындан гаршылыглы истифадя олунмасыны чятинляшдирир. Ишдя даща да 
етибарсыздыр, чцнки онлардан истифадя едянляри ялверишли вахтларда онлара йахынлашмайа йол 
вермирдиляр. 
Бу гцсурлар тядрижян арадан галдырылыр. Эяляжякдя жямиййятин информасийалашдырылмасына 
уйьун сявиййядя китабханалар юз абонентляринин фондла тяминатынын кейфиййятжя башга 
сийасятиня кечмяк имканы ялдя едяжякляр. (бах пар. 2, фясил 4). Китабхананы юз фонду 
ясасян реторспектив олажаг, йени сянядлярдян ися ясасян гаврамла билян щалда оланлар 
сахланылажаг. 
 
 
 
3. ККП технолоэийасына верилян тялябяр. 
 
КФФ технолоэийасы автоматлашдырылмыш вя йа номинал олмасындан асылы олмайараг еля 
гурулмалыдыр Ки, китабханачынын вя абонентин Ян аз вахт вя эцж сярф етмясиля 
информасийайа олан тялябатлары вахтында вя там юдянсин вя щабеля фонда олан сянядлярин 
бу вя йа диэяр китабханаларын абонентляри цчцн реал вя потенсиал мараг кясб етдийи 
мцддятдя мцщафизяси тямин олунсун. Бу заман фондларла ишляйян китабханачынын нормал 
санитарийа шяраити вя оптимал иш реъими олмалыдыр. 
«Китабхана фонду системи кими» бюлмядя гейд едилди Ки, тялябатларын юдянилмяси тялябляри 
вя фондун мцщафизяси тялябляри бир-бириня зиддир. Китабханачы-технологун вязифяси мцмкцн 
гядяр бу зиддийяти йумшалтмагдан ибарятдир. (ону тамам арадан галдырмаг олмаз). 
КФФ технолоэийасынын хцсусиййятляри щяр 1 китабханада китабхананын ишинин типии, нювц, 
вязифляриля, абонентлярин сайы, фондун бюйцклцйц вя гурулушу иля, ялдя олунан сянядлярин 
типии, нювц вя диэяр шяртлярля мцяййян олунур. Мясялян, 5-6  ъилд китабы олан китабхананын 
технолоэийасы милйонларла китабын сахландыьы нящянэ китабхананын технолоэийасы ейни ола 
билмяз. Жоьафи хяритяляр вя грампластикалар китаблардан, гязетлярдян вя ъурналлардан 
фяргли шякилдя сахланылыр. 
Юз нювбясиндя КФФ технолоэйасынын позулмасы да хидмятин кейфиййятиня мянфи тясир 
эюстяря биляр. Беля ки, сянядляр диггятля анжаг вахтында ишлянмядикдя абонентин ялиня 



эеж чатдыгда хейли дяряжядя ящямиййятсиз олур вя онлара олан актив сорьу зяифляйир. 
Йахуд китабын ширифлянмяси, етикетин гопмасы кими кичик эюрцлян ишляр китабын верилмясини 
лянэидир вя йа онун верилмясини гейри-мцмкцн едир. 
Ейни типли китабханалар охшар мясяляляри щялл едирляр вя тяхминян гурулушан вя 
бюйцклцйцня эюря ейни фонда малик олурлар. Она эюря  у  китабханаларда 
«Мяркязляшдирилмиш китабхана системи ишинин тяшкили», « Вилайят китабханасы ишинин 
техникасы», «Елми-техники ктабхананын ишинин тяшкили типли норматив сянядлярля 
регламентляшдирилян КФФ технолоэийасынын унификасийа едилмиш цсуллардан истифадя едилир. 
КФФ цзря технолоъи ямялййатлары йериня йетирян заман китабханада сяняд аымынын ясас 
параметрляри вя хцсусиййятляри онларын оптималлашдырылмасына йяни, ахымын мясафяси, сцряти 
вя сыхлыьы (башга сюзля эцжц), истигамяти, дискретлийи нязяря алыныр. Бу эюстярижилярин 
бюйцклцйц бир чох обйектив амиллярля-китабхананын типии, нювц, дахил олан вя чыхан ейни 
заманда истифадядя олан сянядлярин сйы абонентлярин сайы вя онларын китабханайа 
эялмясинин давамлылыьы, фондан истифадя олунма дяряжяси  (фондун ачыг вя йа баьлы олмасы) 
вя с. амиллярля мцяййян едилир.   
Сянядлярин ахыны, абонентлярин ахыны, онларын гябзляри иля китабхана технолоэийасы 
сянядляшдирмя вя с. баьлыдыр. Адятян ахынларын щярякят суряти мцхтялиф олур. Бязян ахын 
мцхтялиф истигамятлярдя баш верир. Беля ки, сяняд ахынынын истигамяти анжаг сахланма  
ряфиня дахил олана гядяр дцзхятлилийини сахлайыр. Сянядлярин верилмяси-гябулу просесиндя 
онларын щярякятини гайыьын щярякяти (рягси, ирял-эери щярякят) кими характеризя етмяк олар, 
онун актив фонддан чыхарылмасы ишя гайтармагдыр. Фонда ачыг эириш заманы сянядлярин 
ряфдяки йериндян абонентя гядяр олан ахынын узунлуьу 9мясафяси) минимал, онларын 
мцщафизя фондунун бир-бириндян аралы олан биналарындан эятирилмяси мясафяси ися 
максималдыр. Ахынын мцнтязям дойумлулуьу тяляби адятян сянядлярин гябулу вя 
ишлянмяси технолоэийасынын гянаятлилийи тялябиндян фярглянир: бу ямякдашларын сянядляри 
партийаларла алмасы, истямяси вя китабханаларын шюбяляриня вермяси иля баьлы 
фяалиййятляриндян иряли эялян фяргдир. 
Фондла ишляйян китабханачынын вязифяси сянядлярин ахынынын мясафясини, истигамятини, 
сцрятини вя сыхлыьыны оптималлашдырмагдан, сянядлярин кечдийи ясас каналларын иш эцнц 
ярзиндя бярабяр дойумлулуьуну тямин етмякдян ибарятдир. Бундан башга бир-бириня 
Мане олмаг цчцн ахынлар (мясялян, сянядлярин ахыны вя абонентлярин ахыны, онларын 
гябзляри вя с.) тоггушмамалыдыр, анжаг ахынын зярури нюгтяляриндя бирляшмялидирляр. Беля 
Ки, сянядлярин ахыны тяляблярин ахыны иля фондун сахландыьы йердя абонентлярин ися верилмя 
мянтягясиндя бирлишмялидир.Бцтцн ахын бойу «бошалтма» мянтягяляри мцмкцн гядяр аз 
олмалыдыр. Ахынлар бир сыра ямялиййатлары йериня йетирмяйя паралел олараг онлары сыхлашдырырлар. 
Беля ки, каталог карточкаларыны чохалтмагла ейни вахтда китабы да техники жящятдян 
ишляйир, сонра да онлары карточкалар дахил едир. Сянядлярин лянэимядян ирялилямяси цчцн 
онларын щяр биринин ирялилямя истигамяти олмалыдыр, йяни бир дяфя кечдийи мянтягяйя йенидян 
гайытмамалыдыр. Щяр бир ямялиййат юзцндян юнжяки ямялиййата ясасланмалы, юзцндян 
сонракы ямялиййаты тямин етмялидир. 
КФ технолоъи просесляринин йериня йетиримяси нятижядя тяшкилати систем кими иряли чыхыр, онун 
формалашмасынын бцтцн просесляри яслиндя тяшкилати просеслярдир.  
  
 
 
 



Мювзу 7. китабхана фондунун моделляшдирилмяси. 
1. Моделляшдирмянин цмуми тялябляри. 

 
китабхана фондунун расионал формалашмасынын елми ясасы онун моделидир. Эениш 

мянада моделляшдирмя спесифик тдрак цсулудур вя бу цсул даща мцряккяб (бу щалда-
китабхана фонду) системинин бир гядяр садяляшдирилмясидир, йяни моделинин йарадылмасыдыр. 
Моделляшдирилян обйектля мцгайисядя нисбятян садя олмасы сайясиндя модел обйектин 
юйрянилмясини, юлцчлямсини вя дяйишдирилмясини асанлашдырыр вя ялбятдя дар мянада 
фикримизин сонракы эедишиндя модделляшдирмя просесиня бу йюндян йанашажаьыг. 

Модели щазырламагла китабханачы юйрянмяк вя експертимент цчцн ялверишли 
констриуксийа йарадыр. Моделляшдирмянин цстцнлцйц щяля мювжуд олмайан системляри 
тядгиг етмяйя имкан вермясиндян ибарятдир. Моделин КФ олмасы арзу  олмасы йахуд 
дяйишдирилмяли олан хцсусиййятляриня уйьун параметрлярини дяйишдирмякля бу 
хцсусиййятлярин Ян йахшы ящямиййятя малик олмасы шяраити айдынлашдырылыр. Сонра оптимал 
моделя адекват олараг формалашдырылыр. 

Йалныз реал мювжуд олан системин (китабхана фондунун) дейил, эяляжякдя олажаг 
системин моделини дя йаратмаг олар. Артыг мювжуд олан фондун юйрянилмяси цчцн реал 
моделлярдян, онун эяляжяк дурумуну планлашдырмаг цчцн ися идеал йахуд еталон 
моделлярдян истифадя едилир.  

Аралыг модел нювляри дя вардыр Ки, бунларын кюмяйиля фондун реал дурумундан кянара 
чыхараг онун бу вя йа диэяр хцсусиййятинин инкишафынын няйя апарыб чыхармаьыны 
айдынлашдырмаьа чалышырлар. Яэяр нятижя арзуедилмяз оларса, мывафиг хцсусиййятляр еля 
дяйишдирилир Ки, лазыми нятижяляр версинляр. Беляликля идеал модел йаратмаздан юнжя 
имитасион моделляшдирмя щяйата кечирилир вя бунун да эедишиндя прогностик моделляр 
йарадылды. 

Моделин башлыжа яламяти-ориъинала охшар олмасыдыр., анжаг модел вя моделляшдирилмиш 
обйект арасында дахили ялагя йохдур. Онларын охшарлыг диапазону мцтляг охшарлыг вя сыфыр 
арасында дяйишиля биляр. Охшарлыг мцтляг олдугда модел якс едирдийи параметрлярин тамлыьы 
бахымындан удур, анжаг мцряккяблийиня эюря удузур, чцнки ондан практик олараг истифадя 
етмяк олдугжа чятиндир. Модел моделляшдирилмиш обйектя аз уйьун олдугда ся яксиня 
модел садялийи вя яйанилийи иля гиймятли олур, анжаг системи щеч дя бцтцн аспектляриля якс 
етдирмир. Одур Ки, моделин йарадылмасында биринжи вязифя одур Ки, моделин мигйасынын зярури 
вя йетярли сявиййяси мцяййян едилмиш олсун. 

Модели модел едян даща бир мцщцм яламят мящз онун модел кими вя ахтарылан 
хцсусиййятлярин мцяййянляшдирилмяси мягсядиля истифадя олунмасындан ибарятдир. 
(О.П.Коршунов) КФ бязян бяшяри мядяниййят модели кими характеризя едирляр вя оунн бу 
башлыжа сосиал функсийасындан чыхыш едяряк ону моделляшдирижи фонда щесаб едирляр. Анжаг  
КФ тяйинаты мядяниййяти моделляшдирмякдян ибарят дейил, ондан бу мягсядля истифадя 
едилмир. Демяли, онун беля сяжиййяляндирилмяси вя башлыжа функсийасы барядя беля фикир 
доьру дейил. 

Моделля мялуматлар тясвир (вербал модел),график  модел), формуллар (рийази модел) вя 
йа там щалында верия биляр. Моделин нювц щялл едиляжяк мясялядян асылыдыр. Яэяр, мясялян 
бцтцн фондун вя йа йарымфондун оптимал щяжмини, щансы шяраитя бир нцсхядян ибарят олан 
сянядин ялдя олунмасыны фонда ня гядяр сянядин дахил едилмясинин, ня гядяр сянядин 
фонддан чыхарылмасынын мягсядяуйьун олдуьуну билмяк лазымдырса онда рийази моделдян 
истифадя олунур. Яэяр фонда щансы конкрет адларын верилмяли олдуьуну щялл етмяк 
важибдирся бу заман библиографик моделдян истифадя едилир. Демяли, ейни бир фонду 1 нечя 
моделдя якс етдирмяк лазымдыр, йяни моделляр комплексиндян истифадя олунмасы 
мягсядяуйьундур. Моделин йахшы хидмят етмяси  системин дярин мащиййятиля баьлы 
хассяляринин якс етдирмясиндян ибарятдир. Лакин щеч бир модел даими, бцтцн заманлар 
цчцн йарарлы олмур; заман-заман моделляр дягигляшдирилир, йахуд йенидян тяртиб олунур. 



Щал-щазырда мцхтялиф моделляр бцтцн китабхана типляри вя нювляриндя, мцхтялиф сяняд 
нювляриня тятбиг едилир. Моделляшдирмянин мигйаслары мцхтялифдир. Бу вя йа диэяр китабхана 
системнин йарымфондунун вя фондунун, бцтюв фондун моделляриндян истифадя олунур. 

Модели ре—ляри йахуд експертляри, диэяр шюбялярин йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин, 
еляжя дя абонентляри жялб етмякля конплектатаорлар йарадылыр. Идеал библиографик модел 
истсналыг тяшкил едир, ону адятян китабханадан йухары-методик вя библографик мяркязлярин 
мцтяхяссисляри ишляйиб щазырлайырлар. 

КФ моделляри 1 нечя мярщялядя тяшкил едилир.Башланьыж йяни щазырлыг мярщялясиня 
фондун тяркибини вя бюйцклцйцнц характеризя едян бцтцн параметрлярин вязиййяти, ондан 
истифадя олунма дяряжяси, абонентлярин сорьу вя тялябатларыны юдямяси барядя йекун 
информасийаларын топланмасы вя тящлили дахилдир. Бу мягсядля фондун паспортундан  эениш 
истифадя едилир. 

Бу мярщялядя ялдя едилмиг ямуламат ясасланараг сонракы мярщялядя фондун инкишаф 
мейли ашкар едилир. Бу фондун эяляжяк параметрлярини гейд етмяйя вя верилмиш дювр цчцн 
комплектляшдирмянин вязифялярини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Бцтцн бунлар тясвири 
моделдя йерляшдирилир. Фондун цмуми вя хцсуси параметрляри-онун бцтювлцкдя вя 
йарымфондлардан щяр биринин щяжми, расионал китабтяжщизаты, дювриййяси вя диэяр 
эюстярижиляри-рийази моделдя якс олунур. 

Цчцнжц мярщяля бунунла йа паралел апарылыр, йа да икинжидян сонра щяйата кечирилир. 
Онун эедишиндя адятян тематик адландырылан структур модел йарадылыр. 

Щазырланмыш лайищя китабхана шурасында мцзакиря едилир, координасийа системинин 
иштиракчылары иля разылашдырылыр. Моделляри китабхананы рящбяри УБС вя йа яэяр китабхана 
хидмят етдийи тяшкилатын рящбяри тясдиг едилир. Бундан сонракы, дюрдцнжц мярщялядя 
моделляр КП формалашмасы сийасятини мцяййян едян мяжбури сяняд олур. 

Бунунла моделляшдирмя гуртармыр. Бешинжи мярщялядя айры-айры моделляр ясасында 
координасийа шурасы тяряфиндян тясдиг олунан ващид реэионал йахуд сащя фондунун 
цмуми модели йарадылыр. 

Зярури щалларда моделя дяйишиклик едилир, бу фонддан истифадя олунмасынын нятижяляриня 
ясасян вя абонентляри фонддан истифадя етмякдян имтиан елядийи щалларда, еляжя дя 
хидмят едилян абонентляр континэентинин сосиал-игтисади вя мядяни инкишафынын дяйишилмяси 
реэионун китабхана шяраити иля ялагядар олараг щяйата кечирилир. 

 
2. Тясвири модел. 

 
Тясвири (вербал) моделин вязифяси фондун формалашмасынын мягсяди вя мейли 

щаггында; фондун китабхананын хидмят етдийи зонанын, ясас хцсусиййятляри, абонент 
континэенти вя онларын информасийа тялябатлары, китабхананын инкишаф перспективляри; 
сянядлярин сечилмяси цзря методик гярарлар барядя тясцввцр вермякдян ибарятдир. Вербал 
модел рийази вя структур моделлярин, КФФ сиайсятинин ишляниб щазырланмасы вя щяйата 
кечирилмясинин, щабеля фондун идаря олунмасынын методолоъи жящятдян ясасландырылмасына 
хидмят едир. 

Фонда елми вя тяшкилати иш онун паспортлашдырылмасындан башлайыр. Паспорт фонда 
щаггында мялуматлар дахил едилир, она гиймят верилир. Паспорта ашаьыдакы мялуматлар дахил 
едилир: фондун Ады вя йерляшдийи йер, тарихи (йаранма тарихи, инкишафын ясас мярщяляляри), 
щазырки тяркиби, структуру вя щяжми, комплектляшдийи мянбяляр, йениляшдирмя суряти; гябул 
олунмуш дцзцлцш тяртибаты, сахланма реъими, каталогда вя картотекада якс олунма 
системи, истиафдя едилмя шяраити, йохламанын дюврцлцйц. Бунун ясасында бцтювлцкдя 
фондун вя онун щяр бир тяркиб щиссясинин щазырки вязиййяти гиймятляндирилир, онун инкишафы 
вя истифадя олунмасы перспективляри дяйярляндирилир. 

Фондун прогнозлашдырылан вязиййятини  мцяййянляшдириляркян она тясир едя билян 
обйектив факторлар: сосиал, истещсал, мядяни вя демографик вязиййяти, абонентлярин 
информасийайа  олан тялябатларынын артмасы вя мцряккябляшмяси; 



Китаб няшри вя сатышы сийасятинин дяймшмлмяси: йени сянядлярин алынмасы цчцн пул 
айрылмаларынын вя йа сянядин  орта гиймятинин дяйишилмяси имканы: 

Координасийа системин дахил олан мцхтялиф идарялярин китабханаларынын, еляжя дя 
кооператив вя шяхси китабханаларын инкишафы. 

Китабхана фондундан истифадя олунмасына айрылан заман бцджясинин кямиййяти вя 
гурулушу. 

КФ моделинин щазырланмасында илк юнжя щямин китабхананын гаршысында дуран 
вязифялярдян чыхыш едилир. Бу вязифяляр юлкянин халг тясяррцфатынын инкишафы цзря дювлят 
сянядляриндян, китабхана ишинин инкишафы цзря дювлят сянядляриндян, китабхана ишинин 
инкишафы, информасйа фяалиййяти, юлкядя китаб иши барясиндя гябул  едилмиш гяррлардан; 
китабхананы низамнамясиндян; китабхананын хидмят етдийи зонанын ятрафлы истещсалат вя 
сосиалмядяни профилиндян, бу зонанын сосиал-игтисади вя елми-техники инкишаф планындан; 
елми-тядгигат, тяжрцби-конструктор, расионаллашдырма, ихтирачылыг ишинин тематикасындан; 
китабхананын хидмят етдийи мцяссисянин мящсулларынны истещлакчыларынын гябзляриндян; 
истещсал технооэийасынын характериндян, сявиййясиндян вя перспективиндян вя с. иряли 
эялир. 

Садаланмыш факторлар ихтисас тематикасыны мцяййянляшдиряркян нязяря алыныр. Охшар 
тематикаын китабханаларын фондларынын координасийа системи иштиракчыларынын, абонентлярин 
шяхси китабханаларынын профилинин, елми-техники китабханалар цчцн ися щям дя китабхананын 
хидмят етдийи мцяссисяйя хаммал вя йа аваданлыгла тямин едян йахын истещсал сащясинин 
профилинин юйрянилмяси йолу иля мцяййянляшдирилир. 

Абонентлярин, онларын континэентляринин информасийа тялябатынын юйрянилмясинин йяни 
ихтисасларына, профилиня, тяжрцбяляриня, ядяби зювгляриня, йашларына вя диэяр яламятляря 
эюря айырманын да мцщцм ящямиййяти вардыр. Бунлар тяляб олунан мювзулар, ъанрлар, 
сянядин нювляри, онларын цмуми сайы барядя тясяввцр верир. Фондчу абонентин сянядя 
щансы мягсядля: савадланма, тящсил, елми, истещсал фяалиййяти, ихтисасыны артырма вя с. 
мягсядля мцражият етдийини билмялидир. Сянядлярин тематикасы вя типии щяр шейдян юнжя бу 
мягсядляр барядя мялуматлардан асылыдыр. Бах бу мягамда щазырки абонентляр 
континэенти цчцн щансы сорьуларын цмуми, щансыларын ися групп щалында олдуьуну билмяк 
чох мцщцмдцр. 8-30-дан бир нечя йцзя гядяр абонент групп сайылыр. Групун сайы 
екземплйарлыг тялябатларынын мцяййян едилмяс цчцн мцщцмдцр. Тяк, гейри-типик сорьулар 
системин башга китабханаларынын кюмяйиля юдянилир.  

Тясвири моделдя биринжилик тяшкил едян мювзулар, сяняд типляри вя нювляри, фондун 
китабхана цчцн мцщцм олан екземплйарлыьы, хронолоъи дяринлийи вя диэяр яламятляр, фондун 
цмуми гурулушу вя щяжми ясасландырылыр. 

 
3. Рийази моделляр. 

 
Рийази модел фонд щаггында цмуми  кямиййят тясяввцрц верир. Фондун арзу олунан 

хцсусиййятлярини адятян  рийази моделин йарадылмасы иля мцяййян етмяйя башлайыблар. Бу 
заман щесаблама техникасындан истифадя олунур.  

Щяр бир китабхананын фондунун расионал бюйцклцйц вя гурулушу олмалыдыр. Вятян 
китабханачылыг фикринин нцмайяндяляри (?) фондун мягсядяуйьун щцдуду мясялясинин 
щяллиня елми йанашма йолларыны арашдырмаьа Жан атмышлар вя бу йюндя хейли иш 
эюрцлмцшдцр. Бу истигамятдя илк  аддымлардан бирини 1755-жи илдя ЕА китабханачысы Андрей 
Иванович Богданов (1692-1766) атмышдыр. Лакин бу аддым методолоъи ъящятдян ясассыз 
иди. Богданов «китабхана» мявщумуну теолоъи шярщиндян чыхыш етмиш (йяни бу мявщуму 
«библиа» сюзцндян щасил етмиш) вя дцшцнмцшдцр Ки, библийайа 76 ясяр дахил едилмишдир вя 
бу рягям «китабхананын илк башланьыжыдыр». 

Буи лк ъящддян 150 ил сонра Н.А.Рубакин тяряфиндян едилян нювбяти жящддя дггяти 
жялб едир. О, щесаб етмишдир Ки, фондун минимал щяжми «китабхананын нцвясиня» дахил 



олан китабларын сайы иля, онун максимал щяжми ися китабхананын каинатын китаб якси кими 
консепсийасындан чыхыш едиляряк сонсуз щцдудлу щяжм кими мцяййянляшдириля билмяз. 

К.Н.Дерунов яксиня, минимакс «азда чох» принсипини ясас эютцрмцшдцр. Лакин бу 
принсип ифрат конкрет ифадяси ондан ибарятдир Ки, китабханйа енсиклопедийадан башга щеч 
ня лазым дейил. К.Н.Дерунов фондун бюйцклцйцня даир юз тясяввцрцнц арзу едилян 
китабларын сийащысыны тяртиб етмякля шярщ етмишдир. Анжаг беля сийащылар чох тез кющнялир 
вя бундан башга, конкрет китабханаларын хцсусиййятлярини нязяря алмыр. 

Фондун щесабламасы методикасы цзря илк конструктив тяклфиляри 1911-жи илдя 
Б.Б.Веселовски вя Е.Н.Медински рияли сцрмцшляр. Д.А.Балика «Китабхана ишинин жидди рийази 
нязяриййясини» йаратмаг истямишдир. Китабхана просесляринин кямиййяти ясасларыны ютян 
ясрин 20-жи илляриндя В.А.Стейн, А.А.Покровски, 30-жу илляриндя ися И.М.рутман тядгиг 
етмишляр. 40-50-жи иллярдя бу сащядя  эюзя чарпан ишляр ортайа чыхмамышдыр, анжаг 60-жы 
иллярин икинжи йарысындан башлайараг китабхана фондунун формалашдырылмасынын кямиййят 
тяряфи фяал тядгиг олунмаьа башланмышдыр. Яввялки мцяллифлярин инкишаф етдирдикляри 
елементар рийази формуллар идейасы иля йанашы али рийазиййатын методларына ясасланан 
формулларын да тяклиф едилмяси эенишлянмяйя башланды. (В.М.Мотилов, А.Г.Райев вя б.) 

Мцхтялиф типли вя нювлц китабханалар ачмаг цчцн зярури фонд минимуму 
регламентляшдирилди.Фонд минимуму, мясялян, кянд вя техники китабханалар цчцн-2 мин 
ъилд, шящяр китабханалары цчцн ися 5 мин жилддир. 

Китабхана фонду кямиййятинин бейнялхалг стандартлары вардыр.ИФЛА кцтляви 
китабханалар (йахуд филиаллар) цчцн фондун минимал щяжминя 6 мин ъилд олмасыны тяклиф едир. 
Фондун щяжми хидмят олунан зонанын ящалисинин сайындан асылы олараг мцяййян 
едилди.:Ящали 5 мин няфяря гядяр олдугда Адам башына 2,5 ъилд, 10 миня гядяр олдугда-1 
ъилд олмалыдыр. Оптимал дювриййя-3. Сянядлярин фонддан чыхарылмасы нормативи-12% вя йа 
фондун комплектляшдирилмясиня айрылан бцджянин 10% гядярдир.Яэяр фондун иллик артымы 3% 
-я йахынлашарса нормал сайылыр. Бу стандартлар бцтювцкдя бизим шяраит цчцн дя 
мцнасибдир. 

Эюстярижилярин  щесабламасынын цмуми методлары. 
Китабхананын юз фонду щесабына юдямяли олдуьу сорьуларын сайыны С.Будйорд 

гануну ясасында щесабламаг олар. Информасийанын йайылмасы ганунундан эюрцнцр Ки, 
информасийа иля баьлы бцтцн сорьуларын юдянилмяси цчцн бу сорьуларын бюйцк 
яксяриййятинин юдянилмяси цчцн лазым оландан бир нечя, щятта он дяфялрля бюйцк фонд 
тяляб олунур. Одур Ки, яэяо китабхананын фондунунпрофили цзря верилян тяляблярин цмуми 
сайынын 70: гядярини юдяйя билирся, онда фондун щям тяркибиня, щям дя кямиййятжя 
комплектляшмиш саймаг олар. Тяляблярин галан 30% ися диэяр китабханаларын фондундан 
юдянилир.  

Бир китабханада нисбятян мящдуд сайлы няшрлярин абонентляря верилмяси: бу фондун 
щямян сянядлярдян щеч дя мящрум олмасыны эюстярмир. Сяняд тяжщизаты нисбятян ашаьы 
олдугда ВБФ ишлямяси сайясиндя абонентлярин информасийа тялябатларынын там юдянилмяси 
мцмкцн олур.  

 Эюстярижилярин щесабланмасынын хцсуси методлары. 
Бредйорд ганунуа ясасланан щесаблама методу щям елми, щям дя кцтляви 

китабханалар цчцн мцнасибдир. Амма бу метод чох цмумидир. Депозитар мцщафизя 
(йахуд сахлама) функсийасы йериня йетирмяйян фондларын кямиййятинин щесабламаг цчцн 
даща дягиг хцсуси методлардан истифадя едилир. 

Актив фондун кямиййяти китабхананын абонентляринин ондан истифадя етмяк 
имканларындан истифадя етмяси имканларындан артыг олмамалыдыр, якс щалда фонда пассив 
щисся йаранар. Китабхана фондунда олан учот ващидляринин мигдары иля щесабланан Ф 
кямиййяти, еляжя дя китабхананын хидмят етдийи реал вя йа потенсиал абонентлярин китабла 
(сянядля) тямин олунмасы (К) фонду характеризя едян Ян мцщцм эюстярижилярдир. К.Ф 
истифадя олунмасы эюстярижиляриндян даща тез-тез истифадя олунан цмуми китаб 



(сяняд)верилмяси(В) китаб (сянядин) охунмасы вя йа она олан тялябат (о), онун 
дювриййяси (д), охужуларын вя йа йа китабхана абонентляринин сайы (А) щесаб олунур. 

Бцтцн бу эюстярижиляр бир-бриня ялагяли вя бир-бириндян асылыдыр вя бунлар рийази шякилдя 
ифадя олуна биляр. Бу щалда П=К х А формула даща мцщцм сайылыр. Формулдан эюрцнцр Ки, 
фондун щяжмини эенишляндирмяк щцгугуна малик олмаг цчцн китабханачы щяр шейян юнжя 
абонентлярин сайынын артмасына чалышмалыдыр. 

Китабхана фондунун оптимал кямиййятини (форт) тапмаг цчцн верилиш Ф=КхА 
формулундан истифадя етмяк олар, амма яввялжя китабтяжщизатынын оптимал кямиййяти Копт 
вя абонентлярин оптимал сайы (Аопт) китабханадан истифадя едя билян реал вя йа 
потенсиал ящали мцяййян едилмялидир. Аопт эюстярижисини гаршыйа гойулмуш аязифя 
чярчивясиндя комплектатордан асылы олмайан кямиййяти кими гябул етмяк лазымдыр. Кцтляви 
китабханада (ИБС) К-минимал гиймяти. 

 
Лаикн беля фонда йахын гурулдугда беля, зярури етибарлылыг ещтийаты олмаз. О заман 

китабханайа йенидян йазылан абонентя китабханачы хидмят эюстяря билмяз. Фондун 
зярури етибарлылыг ещтийатынын йарадылмасы цчцн щяр бир абонентя лазым олан сянядлярин 
минимал сайы 8-дян аз олмамалыдыр. ИБС абонентлярин сайына вурулан 8-рягями ИБС 
фондунун оптимал кямиййят щцдудланыр. 

Фондун йухары оптимал щцдудуну мцяййянляшдирмяк цчцн нязяря алынмалыдыр Ки, щеч 
дя щяр бир сяняд даими дювриййядя олмур. Даими дювриййядя олмайан сянядляря китабхана 
фондунун нцвясини тяшкил едян бир  чох няшрляр, епизодлар тяляб едян китаблар, сорьу 
мялумат сянядляри вя енсиклопедийалар, чох жилдли няшрлярин айры-айры жилдляри, йцксяк елми 
вя бядии дяйяря малик олмайан анжаг йахшы эилдлянмиш ясярляр, щяля фонддан чыхарылмамыш 
гейри-профилли няшрляри вя с. дахилдир. 

Китабхананын щяр бири сянядляр минимумумуна зяманят верян (мясялян, ИБС кянд 
филиалы, орта щесабла 7 йашайыш мянтягясиня хидмят едир вя щяр бириндя бу вя йа диэяр 
дяряжядя мцстягил фонд вардыр) структур бюлмядя дя дцзялиш едилмялидир. К нормасынын 
бюйцмяси ейни вахтда сянядлярин бир нечя ъилддя олмасы зярурятиндян доьа биляр. Фонда 
кичик групларын сорьуларына щесабланмыш елми вя истещсала даир ядябиййатын дахил едилмяси 
дя Копт йцксялдир. Бу вя йа диэяр буна охшар факторлары нязяря алмагла К бир фбонентя 
12 гейдиййат ващидиня чатдырмаг олар. 

Беляликля, ЧБС щяр филалында фондун щяжми-китабхананын вязифяляриня вя  информасийа 
марагларына мцтляг уйьунлуьу нязяря алынмаг шяртиля абонентлярин сайындан 8-12 дяфя 
артыг: Фопт=Копт. Аопт=8-12 А. Бу  заман нязяря алынмалыдыр ки, бцтцн щалларда бюйцк 
китабхананын абоненти кичик китабхананын абоненти иля мцгайиясядя бюйцк ядябиййат 
сечими имканына малик олмалыдыр. Она эюря дя фондун оптимал бюйцклцйцнц (сянядлярин аз 
вя чох бярабяр сечим имканларынын йарадылмасы зярурятини нязяря алмагла) 
мцяййянляшдиряркян китабханада нисбятян аз сайлы абоненти олан фондун кямиййяти К-
нын йухары шкаласы цзря, абонентлярин сайы чох олан китабханада ися К-нын ашаьы шкаласы 
цщесабланыр. Беля Ки, К ашаьы олан елми-техники китабханаларда абонентлярин сайы 25-30 
олдуьу щалда, даща бюйцк-габагжыл, дайаг, база вя с. китабханаларда 15-20-дян йухары 
олмалыдыр. 

Р-нин Ян йуксяк гиймяти К кямиййятиндян асылыдыр, анжаг бу заман сянядлярин 
мязмуну абонентлярин инфрмасийа марагларына уйьун олмалыдыр. Буну щяля 1930-жу иллярдя 
Р.С.Гуров вя М.Р.Сойонов гейд етмишдиляр. Лакин бу асылылыьын щяр бир китабхана типии вя 
нювцндя К-нын артымындан асылы олмайан бир щцдуду вардыр. (шяк. 7) ОХужу щяжми (Е) 
заман лимити иля (Т) йяни абонентин китабхананын фондундан сянядляри ялдя етмясиня сяй 
етдийи вахт имкан вя бу сянядляри мянимсямяси суряти иля шяртлянир. 

 
Е=Т/т 
 



Бурада т-бир сяняди гаврама мцддятини эюстярир. Т-нин щесабланмасы цчцн орта 
гаврама сурятиндян вя сянядин орта щяжминдян чыхыш едилир. Беля Ки, няшр ясяри 1, 11 
саатда (1 саат 3 дягигя 36 санийядя) 1 а.н (40000 ишаря ) сцрятля охунур. Китабын орта 
щяжми 

 
Х=Е.ХиАи 
       И=1 
 
Формулу иля щесаблана биляр. Бу формулда х-китабын орта щяжми, и-билик сащяси, а-1 

щямян билик сащяси цзря китабларын хцсуси чякисидир. 
ИБС-дя йашлылар цчцн бу щяжм Уап бярабярдир. Бир китабын охунмасына 12 саата 

гядяр вахт сярф олунур. Вятяндашларын китабханада асудя гираят цчцн малик олдуглары 
сярбяст вахты нязяря алмагла Е бир охужу цчцн бир илдя йалныз 5 (кянддя гадынлар) 22 
(шящярдя кишиляр) китаба гядяр  дяйишиля биляр. Асудя вахтын кечирилмясинин йени цсуллары 
йарандыгжа Е азалмасы мейли юзцнц эюстярир. 

Кинофондсянядляринин гавранылмасы сцряти абонентдян асылы дейил вя бу да Е 
формулуну садяляшдирир. 

К-нын щансы кямиййятиндя охужунун максимал гиймят алдыьыны емприк йолла мцяййян 
етмяк олар. Бу гиймятя Копт кими бахылыр. 

Оптимал кямиййятин топланмасы няинки фондун, еляжя дя комплектляшдирмянин диэяр 
мцщцм юлчцляринин вя фондлардан истифадя олунмасынын расионал кямиййятини мцяййян 
етмяк олар, чцнки К онларла рийази асылылыгдадыр. Беля Ки, О     олуьуну биляряк фонда 
дювриййясини охумадан вя китабтяминатындан асылылыьыны мцяййян етмяк олар. Б=А.р, Ф-К 
ися А олдуьундан Об=Б/Ф=Ар/Ак=р/к 

Охунма вя йа сянядя олан тялябат кямиййятжя нисби сабит олдуьундан дювриййянин 
оптмал кямиййятинин йухары вя ашаьы щяддлярини асанлыгла мцяййян етмяк олар. Йухары 
щядд Обопт-23/8=3; ашаьы щядд Обопт=17/12=1,4 вя йа Обопт=1,4/3 

Кцтляви китабханаларда охунманын кямиййятиндян асылы олараг Копт вя Обопт 
дяйишилир. Амма бцтцн щалларда дювриййя ашаьы щяддян (бизим мисалдакы 1,4-дян)ашаьы олур 
Ки, бу да КФ фондундан йетяринжя истифадя олунмадыьыны эюстярир. Яэяр Об бу китабхана 
нювц цчцн мцяййянляшдирилмиш йухары оптимал щяддян йцксякдирся бу йа фондун 
етибарлылыг ещтийажынын йетярсиз олдуьуну да КФ вя йа К мялуматларынын гейдиййатындакы  
дягигсизлийини билдирир. 

Йухары оптимал щяддян йцксяк дювриййяйя йалныз фондун фювгялактив тяляб олунан 
щиссяляри цчцн йол вериля биляр. Фонддан фювгялактив истифадя олунмасы лабцд сянядлярин 
вахтындан яввял кющнялмяси вя йа ачылыб даьылмасы иля нятижялянир. Беля Ки, дярсликлярин 
даща тез-тез  сорушулан щиссяси оху залында 2-3 илдян сонра йарарсыз щала дцшцр. 
Елементар щесаблама сявиййясиндя садя сябяб-нятижя асылылыьына истинад едян 
моделлярдян башланмыш кцтляви хидмят нязяриййяси регрессив анализ методларындан 
истифадя едян моделляря гядяр 1 сыра башга моделляр дя вардыр. Китабханашцнаслыг 
бюлмяляри арасында фондун формалашмасы нязяриййяси кямиййят методлары иля даща 
зянэиндир. 

Рийази йанашма моделляшдирмядя щялледижи рол ойнамыр. О йалныз мянтиги жящятдян 
жидди вязифяляр гаршыйа гойулдугда, онун щялли методлары бялли олдугда вя зярури рягямляр 
олдугда вязифянин оптимал щяллиня кюмяк едир. Моделляшдирилян просес щяддиндян чох 
мцряккяб олдугда йетяринжя айдын олмадыгда йахуд щяля изащы олмадыгда ися кямиййят 
методлары иля щятта тяхмини щялл олуна билмир вя моделлярин башга нювляриндян истифадя 
олунур. 

Библиографик моделляр. 
 

КФ библиографик васитялярля мцгайисяси, бир тяряфдян чатышмайан нцсхялярин ялдя 
едилмясиня, диэяр тяряфдян ися артыг вя ихтисаса уйьун олмайан нцсхялярин цзя 



чыхарылмасына имкан верир. Фондун библографик модели (мявщуму Г.С.Чийнова 1969-жу илдя 
тяклиф етмишдир) даща чох йарымнювляря маликдир. Идеал модел мязмунжа арзу олунан 
тяркибя малик фонддан ибарят олуб зярури сянядлярин сийащысынын вя бу сянядлярин 
бурахылмасына даир мялуматлары юзцня дахил едир. Бум одел нцмуняви каталогларда 
реаллашдырылыр. Бу каталоглар ися мцхтялиф нювлц китабханаларын фондуна ясасланыр: Беля 
каталогларда сянядляр тез кющнялдийиндян щазырда фондун Ян сабит вя Ян гиймятли 
щиссясинин сийащысы китабхана фондунун нцвяси даща чох актуаллыг тяляб едир. 

80-жи иллярин башланьыжында бир сыра республкаларда «кянд китабхана-филиалынын китаб 
нцвясинин», еляжя дя район ИБС библиографик сийащылары бурахылмышдыр. 8-жы иллярин  сонунда 
РПБ вя РБЛ експертляр тяряфиндян апробасийа едилмиш кцтляви китабхана фонду нцвясинин 
моделини щазырламышлар. Бу материаллар кцтляви китабхана фондларынын формалашмасы цчцн 
йахшы дайагдыр. 

Идеал моделляря щямчинин дезидерат картотекасы, юнжядян сийариш едилян картотека 
аиддир. Бу моделляр фондун потенсиал вязиййятиня-эяляжякдя бошлугларын долдурулмасына 
вя фондун формалашмасына ясасланыр. 

Фондун реал, йяни фондун эерчяк вязиййятиня йахынлашан модели китабхананын идаря 
етдийи каталоглар, картотекалар, ямлак китаблары вя фондун мязмунуну бцтцн аспектлярдя 
инвентар топлу щалында якс етдирян цмуми гейдиййат китаблары системиндян ибарятдир. Бу 
модел ейниляшдирмяк вя сорьу функсийаларыны йериня йетирир. 

 
4. Гурулуш 
      Структур модели. 
 
 
Гурулуш модели-китабхана фондунун йарадылмасыны вя онун орта вя йа узаг эяляжяк 

инкишафыны регламентляшдирян сяняддир. Бу сяняд китабхананын кейфиййятли ишлянмяси цчцн 
зярури параметрляри вя фондун диэяр яламятляри (тематикасы, типи,нювц, нцсхялярини вя с.) 
мцяййян едир. 

Моделин бу нювц биринжи дяфя 1893-жц илдя АБШ йарадылмыш вя цмуми сийащыны 
ядябиййат сийащысы  иля бирляшдирян нцмуня вя тювсиййя едилян каталогдан, башга сюзля 
ейни заманда гурулуш моделиндян вя библиографик моделдян ибарят олмушдур. Русийада 
беля каталогларын тяртиб олунмасынын башланьыжыны К.Н.Прунов вя Н.А.Рубакин (1906) 
гоймушлар. 

Н.А.Рубакин щяля 1893-жц илдя беля бир идейа иряли сцрмцшдцр Ки, «Китабхана 
тяркибинин ясасында елмляр системи щяйатын бцтцн щадисялярини бялли ардыжыллыгла вя 
ганунауйьунлугла йерляшдирян фялсяфи схем дурмалыдыр». 

Инэилис китабханашцнасы Ч.Браун щяр бир кичик китабхана цчцн зярури олан китаблар 
цзря малларын мцяййянляшдирилмясини тяклиф етмишдир. (1907). У.Б.Борисов фонда олан няшр 
типляринин китабхананын фязифяляриндян асылы олмасы барядя фикир сюйлямишдир. (1911) 
А.М.Белов щесаб етмишдир Ки, ири китабханаларын фондлары тематик жящятдян 
ихтисаслашдырылмалыдыр, анжаг щяр бир мювзу сорьунун характери нязяря алынараг 
деталлашдырылмалыдыр. (1912) 

Кцтляви китабхананын комплектляшдирилмяси планы» щаггында мясяляни тяфсилаты иля 
А.А.Покровский вя Б.Н.Денисйев 20-30-жу иллярдя ишляйиб щазырламышдыр. Бу йюндя нювбяти 
аддымлары А.Н.Барабанов вя О.С.Чубарйан (30-жу илляр) универсал китабханалара, 
У.В.Григорев (50-60-жы илляр) ири универсал китабханалара уйьун олараг Т.А.Мистрйукова, 
Б.Н.Акимова (60-70-жи илляр) вя башга мцтяхяссисляр ачдылар. 6-жы иллярдян башлайараг 
структур моделин ишляниб щазырланмасы китабханаларын бцтцн типляри вя нювляри цзря 
эенишлянмяйя башлады. 

Моделин бу нювц фондун гурулушуну сянядлярин типии вя нцсхяляри цзря мцяййян 
мювзу чярчивясиндя садяляшдирилмиш щалда тякрар едир, йахуд бярпа едир. «Тематик-типолоъи 
план» китабхана фондунун инкишафынын цмуми истигамятини вя комплектляшдирмя сийасятини 



мцяййян етмякля онун эяляжяйини чох яввялдян эюрцр. Китабхананын хидмят етдийи 
юлкянин вя йа реэионун сийаси, игтисади вя мядяни щяйатында баш верян йени щадися вя 
просесляря, щабеля китабхана абонентляринин мараг вя тялябатларынын инкишайына уйьун 
олараг онда дяйишикликляр вя тамамламалар апарылыр. Лакин китабхана просесляринин 
статастик олмасы цзцндян мараглары тамамиля юнжядян эюрмяк регламентляшдирмяк 
мцмкцн дейил. Демяли, «плана» там адекват (уйьун) олан фондлар сечилмяси имкансыздыр. 

Структур модели адятян 2 бюлмядян ибарят олур. Онлардан биринжисиизащедижи 
сяняддир. Бу сянядя фондун паспорту дахил едилир, китабхана, онун вязифяляри, 
абонентлярин тяркиби, фондун йерли шяраитя вя тялябляря жаваб верян гурулушу, 
формалашмасы хцсусиййятляри гейд олунур. Бурада китабхананын хидмят етдийи реэионун вя 
йа мцяссисянин игтисади профили, мядяни инкишаф хцсусиййятляри, бшга китабханалар вя 
онларын комплектляшдирилмяси профили барядя гейдляр йазылыр. 

Икинжи бюлмядя моделляшдирилян фондун мцщцм параметрляри-сянядлярин тематикасы, 
типляри, нювляри, нцсхяляри, дил тяркиби, китабхананын гурулушунун йарымбюлмяляриня 
мяхсуслуьуну вя с. яксини тапыр. 

Структур моделя: ялдя олунмасы нязярдя тутулан дюври вя давам етдирилян няшрлярин 
сийащысы; ясас библиографик вя регератив няшрляр вя с. ялавя олуна биляр. 

Мювзуларын сийащысы систематик гайдада йерляшдирилир. Мцхтялиф сащяляр цзря 
бюлмялярин вя мювзуларын графаларынын деталлашдырылмасы ейни дейил. Мараглардакы цмумилийи 
характеризя едян бюлмяляр даща эениш графаларла верилир. Хцсуси мараглары якс етдирмяк 
цчцн графаларын сийащысы даща ятрафлы верилир. Мювзунун хцласяси гыса, дягиг олмалы, 
абонентин информасийайа олан тялябатларына ъаваб вермялидир. Йахшы олар Ки, о сянядляри 
тясниф етмяк цчцн тятбиг олунан мялумат-ахтарыш дилиня (МАФ) уйьун эялсин вя КФ 
системинин истифадя етдийи диэяр МАД щяр бириня мцнасибятдя давамлы олмалыдыр. Бу заман 
цмуми йанашма белядир% фондун (йарымфондун) профили дар олдугжа онун тематикасы да 
даща чох щиссяляря бюлцнмялидир. 

Тематиканы ишляйиь щазырламаг цчцн адятян китабхана тяснифаты жядвяли мясялян, 
ГАСНТИ рубрикатору, ББН вя йа УДК жядвяли тятбиг олунур. Елми китабханаларын Мяркязи 
коллектору тяряфиндян ишляниб щазырланмыш «юдянишли мцтляг нцсхя иля комплектляшдирмянин 
тематик планы рубрикалары да тятбиг едиля биляр. Онлар китабхананын гябул етдийи 
рубрикаларла узлашмалыдыр. Бир сыра китабхана нювляри цчцн мяркязляшдирилмиш гайдада 
тематик рубрикаларын нцмуняви сийащысы ишляниб щазырланыр. 

Фондун гурулуш моделиндя якс олунан сяняд типинин вя нювцнцн сечилмяси 
китабхананын сосиал тяйинатындан асылыдыр.: кцтляви УБС щяр шейдян юнжя елми-кцтляви 
ядябиййата, техники УБС ися истещсала даир ядябиййата йюнялдилир. Кцтляви китабхана юз 
фондуну ясасян дюври вя дюври олмайан няшрлярля, техники китабхана елми-техники 
ядябиййатын вя сянядляшдирмянин вя и. хцсуси нювц иля формалашдырылыр. Абонентлярин 
сорьуларынын характер идя нязяря алыныр. Беля Ки, щям фящляляр, щям дя мцщяндисляр 
истещсалата даир ядябиййатла ейни мараг эюстярсяляр дя фящляляря щяр шейдян юнжя 
техники пешя тящсилиня даир няшрляр, мцщяндисляря ися истещсал технолоэийасыны 
тякмилляшдирмяйя, игтисадиййата вя истещсал дювриййсинин тяшкилиня вя с. даир няшрляр лазым 
олса да фящляляр вя мцщяндисляр расионаллашдырмайа вя ихтирайа даир сянядляри соруша 
билирляр. 

Сянядин йазылдыьы дили мцяййянляшдирян заман биринжиси, онлардан бу вя йа диэярини 
билян шяхслярин хцсуси чякисиндян чыхыш едилир. Икинжиси ися, фондун ихтисасы цзря даща 
гиймятли няшрлярин щансы дилдя чыхмасы нязяря алыныр. Тяжрцбя эюстярир Ки, рус дилини нязяря 
алмамагла вя щяр бир республикада башга дювлят дилляринин ролунун азалмасы йолу иля 
инэилис, алман, франсыз дилляриня цстцнлцк верилмялидир. Бязи елмлярдя бу ганунауйьунлуг 
позула вя биринжи йери, мясялян, йапон дили тута биляр. 

Щяр шейдян чятин тяляб олунан нцсхялярин (бу мявщум 1937-жи илдя О.С.Чубарйан 
тяряфиндян тяклиф едилмишдир) щесабланмасыдыр. Чох вахт буну интенсив олараг едирляр Ки, 



бу да малиййянин вя ямяйин артыг сярф олунмасына, вахт вя йер ейни заманда итирилмясиня, 
бунлар ися бирликдя щягигятян лазыми няшрлярдян мяжбури имтина едилмясиня сябяб олур. 

Абонентя лазым олан нцсхялярин (Аж) щесабланмасы ейни бир вахтда сянядляри 
истяйян абонентлярин  (а) (мясялян, ейни бир факултянин вя йа тялябляринин ахыны) сайына, 
потенсиал истфадячилярин цмуми сайына, бир абонентин сянятдян истифадя етмяси 
мцддятиня (т) вя сянядин фяал йашама мцддятиня (Такт) ясасланыр. 

 
Аж=Ат\Такт 
 
Мясялян, 200 механизатор цчцн УБС комбайнларын истисмары цзря китаблар ялдя 

етмяси важибдир. Китабын ещтимал едилян актив щяйат мцддяти -2 илдир (730 эцн); Онун 1 
охужу тяряфиндян китабхананын мцяййян етдийи гайда цзря истифадя мцддяти -30 эцндцр. 

 
Аж=200.30/730=2 
 
Елм-техники вя хцсуси китабханаларда китабын актив щяйат мцддяти сащясинин 

спесификасындан асылы олараг 10 илдян 15 илядякдир. 
Сянядин верилмяли олдуьу структур йарымбюлямяляринин сайы, хцсуси истифадя олуна 

шяраити вя бу гябилдян олан диэяр факторлары да нязяря алмырлар. Яэяр онларын Ае тясир 
дяряжясини мцяййян етмяк мцмкцн оларса, онда бу дяряжянин ядяби ифадяси Ае 
щесаблама формулунун щесаблайжысына дахил едилир. Ае кямиййятини мящдудлашдырылан ясас 
фактор китабхананын малиййя имканларыдыр. 

Сон илляр нювбяляр нязяриййясинин, зярури ялагя каналларынын щесабланмасынын 
тятбигиня ясасланан нцсхяляриня даща дягиг щесабланмасы формуллары тяклиф едилир. 
Китабханачыларын рийази савадларынын артмасы бу методларын китабхана парктикасында 
тяжрижян вя эениш истифадя олунмасына кюмяк едяжяк. 

Китабхананын 1 чох типляриндя нцсхя нормативи вардыр. Беля ки, сащя МЕТК ихтисасы 
цзря вятян ядябиййатындан цч нцсхя, харижи ядябиййатдан бир нцсхя; гарышыг тематикалы 
вя ижтимаи-сийаси ядябиййатдан ися --- нцсхя; депозит фонд цчцн бир нцсхя эютцрмяк 
щцгугу вардыр. Ашаьы ЕТК ясас профил вя йа ихтисас цзря дюрд нцсхядян ибарят, гарышыг 
тематика вя ижтимаи елмляр цзря цч нцсхяйя гядяр сяняд эютцря биляр. 

Гурулуш модели жядвял, карточка, китаб, електрон вя китабханачы цчцн ялверишли олан 
диэяр формаларда да ола биляр. Айрыжа бир китабхана фондунун гурулуш моделинин 
йарадылмасына охшар модел юз фондларынын формалашмасыны лягаляндирян китабханаларын 
цмуми вя йа гаршыыг гурулуш моделляри ола биляр. 

Бир чох УБС комплектляшдирмянин нцмуняви тематик планы карточка формасындан 
истифадя едирляр. Яэяр мяркязляшдирилмиш системя ийирми вя даща чох филиал дахил олурса 
нцмуняви-типолоъи планы рейтер-хяритяляр цзяриндя йаратмаг мягсядя уйьундур, чцнки 
рейтер-хяритяляр чох аспектли иникас вя информасйиа ахтарышы имканыны эенишляндирир. Анжаг 
фондун моделляшдирилян яламятлярини ЕЩМ дахил етмяк даща мцнасибдир. Вя бундан айры-
айры щалларда истифадя едилир. Беля ки, Кемеров мядяниййят институтунда 1989-жу илдя 
машынгайыран, дашыйыжылар цзяриндя КФ гурулуш модели щазырланмышдыр. ЕЩМ щесаб няшри 
ББК, УДК, ГАСНТИ рубрикалары цчцн ядябиййат тяснифатынын ващид системи, 90 миня гядяр 
дил ващидляри-ясас сюзляр (ял иля ишляйян реъимдя 15 миндян артыг дил ващиди истифадя едилмир) 
дахил едилир. Бцтцн лингивистик васитяляр бир-бириня уйьун эялир ки, бу да щяр бир мялумат-
ахтарыш дилиндян ейни уьурла истифадя етмяйя имкан верир. О КФФ даща йахшы 
ялагяляндирмяйя, ямяк вя малиййя сярэинин азалдылмасына фондларынын ихтсасыны артырмаьа, 
тяляб олунан нцсхялярини даща дягиг мцяййянляшдирмяйя сянядлярин дахил олмасына вя 
онларын фонд системляри цзря бюлэцсцня там вя ямяли нязарят едилмясиня имкан верир. 

Фондун гурулуш моделиндян библиографик эюстярижиляр цзря сянядлярин сечилмясиндя, 
фондун тяркибинин юйрянилмясиндя, дцзэцн олмайан няшрлярин вя артыг нцсхялярин ашкара 
чыхарылмасында истифадя едилир. 



Моделлярин мцхтялиф нювляринин олмасы вя онларын тяйинаты  китабхана фондунун 
систем моделини йарадыр. Моделляр -------- демяк олр ки, илдян иля эенишлянир онларын ян 
йахшысы КФФ прктикасына дахил олур. Нювбяти нязяри мясяля мцхтялиф типли киабхана 
фондларынын моделляшдирилмясинин методолоъи ясасларыны бирляшдирмякдян вя онларын 
фондларынын формалашдырылмасындан, еляжя дя ядябиййатын няшри вя йайылмасында рящбяр 
тутулажаг щалда ортайа чыхармагдан ибарятдир. Лакин хатырлатмаг лазымдыр ки, щансы 
моделляр йарадылыр йарадалысын вясайы  ня гядяр олур-олсун фондун дцзэцн 
формалашдырылмасында мясулиййят инсан, китабханачы-фондчунун цзяриня дцшцр. 

 
 

 
 
 



Мювзу 8.  Китабхана фондунун комплектляшдирилмяси 
 

1. Цмуми вязиййят. 
 

 
Мцщцм моделляр топлусуна малик олан китабханачы юз ктабхана фондунун 

комплектляшдирилмяси имканына наил олур. Комплектляшдирмя термини ХХ ясрин яввялиндян 
китабхана тяжрцбясиня эениш дахил олмушдур. 

Комплектляшдирмя (Комплектляшдирмя латын сюзц олуб, дольун демякдир) китабхана 
вязифяляриня вя охужу мараьына уйьун эялян сянядлярля китабхана фондунун 
йарадылмасына вя мцнтязям йениляшдирилмясиня дейилир. 

Китабхана фондунун формалашмасынын тяркиб щиссяси кими комплектляшдирмянин 
ящямиййяти тякжя формалашма просеслярини практики мцяййянляшдирмякля кифайятлянмир, 
цмумиййятля, бцтцн китабхана фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир. 

Китабхана ишинин ясаснамясиня эюря китабхана табелийиндян асылы олмайараг илк 
нювбядя китабханачынын вязифсяи юз фондларынын профилиня уйьун сянядлярин ялдя едилмяси 
щцгцгна маликдир. 

Комплектляшдирмя щяр шейдян яввял игтисади, мядяни, щабеля охужу проифлиня хидмят 
едян картотекалара иснад едир. Щямн картотекаларда китабхананын хидмят етдйи типиндян 
асылы олмайараг мцяссисяляр (идаряляр) сянайе, елм, мядяниййят сащяляри щаггында 
мялуматлар якс олунур. Картотекаларда садяжя олараг идаря вя мцяссисялярин адлары дейил, 
щабеля онларын хцсусиййятляри профили, ямякдашлары, тяркиби вя с. эюстярилир. Мясялян, орта 
мяктяби характеризя етмяк цчцн мцхтялиф синиф шаэирдляринин мигдарыны, факцлтятив 
мювзулары, ихтисас йюнцмцнц,мяктяб китабханасы фондунун щяжмини, мяктябдянкянар 
идарялярин мювжудлуьуну билмяк (мясялян, ушаг китабханалары, мядяниййят сарайларыны) 
важибдир. Картотекалар щяр ил корректура едилир. 

Китабханачы-комплектляшдирижи картотекаларын кюмяклийи иля, щабеля грпу шякилли 
фондларын рийази вя гурулуш моделляринин кюмяклийи иля библиографик вясаитляр вя йа яйани 
сурятдя истфадядя олан вя няшри планлашдырылан сянядлярин чешидляри иля таныш олур. Сонра 
фондун тяжщизи нязярдя тутулан мянбяляр мцяййянляшдирилир, онларла щцгуги мцгавиля 
лягаляряи баьланылыр, лазыми мянядляри сечир, сифариг верир вя ялдя едир. О, харижи алямдя баш 
верян дяйишикликлярин тясири алтында илкин сечмянин мювзусуну дягигляшдирир. Фонду 
чатышмайан сянядлярля таммалайыр вя фондун профилиня атыг уйьун эялмяйян няшрлярдян 
тямизляйир. 

Комплектляшдирмянин 3 нювцнц : жари, йени китабхана фондунун йени чыхан, щабеля 
яввялки илдя няшр едилмиш сянядлярля тамамланмасы. 

Ретроспектив комплектляшдирмя китабхана фондунун чатышмйан вя кечмиш иллярдя 
чап олунан нцсхялярля  тамамланмасы. 

Рекомплектляшдирмя, йяни фондун, кющнялмиш, сырадан чыхмыш, гейри-профилли, артыг 
нцсхялярдян тямизлянмяси. 

Бу адлар шяртидир, гяти дейилдир: бунларын щяр бри юзцндя «комплектляшдирмя» 
анлайышынын 2 тяряфли жящятлярини якс етдирир Ки, бу да фонда дахил олан вя хариж едилян 
сянядлярин тянзимляшдирилмясини тямин едир, там мянада дейил, онун йалныз бир тяряфли 
ящатя едир. ---- 

 
Комплектляшдирмянин янмцщцм нювцнц жари комплектляшдирмя тяшкил едир. Жари 

комплектляшдирмя ясасында китабханалар бцтцн йени сянядлярин, даща доьрусу актуал 
няшрлярин ялдя едилмясиня наил олурлар. 

Ретроспектив комплектляшдирмя фонда баш верян бошлуглары арадан галдырыр. Бунлар 
жари комплектляшдирмядя бурахылан нюгсанлар ясасында баш верир, щям дя фондун 
профилинин дяйишмяси иля ялагядар олур, сянядлярин сырадан чыхмасы вя йа итмяси иля баьлы 
олур. Бошлуглар фондун тякибжя юйрянилмяси вя истифадя едилмяси йолу иля мцяййянляшдирилир 



вя дезидарат, йяни арзу олунун (латын сюзцдцр) картотекаларда якс етдирилир. Бошлугларын 
мейдана чыхарылмасы вя явяз едилмяси хцсусян бюйцк елми китабханалар цчцн мцщцм 
ящямиййятя маликдир. 

Йени ачылан китабхана фондларынын йарадылмасына (йа да фяалййят эюстярян йени 
йарым фондларын йарадылмасы) гябул олундуьу кими илкин комплектляшдирмя дейилир. Беля Ки, 
комплектляшдирмянин бу нювцнц хцсуси методикайа малик олмадыьына эюря жарив я 
ретроспектив комплектляшдирилмя методикасына ясасланыр вя мцстягил тятбиг едилмир. 
Щярчянд бир сыра спесифик жящятляря маликдир, а ывахт етибариля мящдудлашыр вя 
китабхананын ачылмасы яряфясиндя фондун кифайят гядяр олмасы иля ялагядар олараг битмиш 
щесаб олунур. 

Рекомплектляшдирмя дя истифадя едилмяйян вя аз истифадя олунан сянядляр нязяря 
алыныр. Бурада сянядлярин гиймяти, няшр или, тиаи, нювц вяс. Мцяййянляшдирижи рол ойнамыр. 

Фактик олараг комплектляшдирмянин бцтцн нювляри жари иш просесиндя ейни заманда 
щяйата кечирилир. Бу дюврдя йонд фасилясиз йениляшдирилир, йени вязифляря вя охужу мараьына 
уйьун олараг мцнтязям гайдайа дцшцр, фяалиййят эюстярир, инкишаф едир. Фондун 
тамамланмасы бахымындан комплектляшдирмянин технолоэийасыны нязярдян кечиряк. 
Комплектляшдирмя технолоэийасы 4 мярщялядян ибарятдир.  

1-жи мярящяля: сянядляр ахынынын тящлили. Жари комплектляшдирмяйя библиографик 
вясаитлярин кюмяйи. 

Ы мярщялядя щансы сянядлярин истифадядя олмасыны, щансы сянядлярин няшря 
планлашдырылмасыны билдирян библиографик вясаитляр щаггында тясяввцря малик олмаг 
зяруридир.Бу вясаитляр сянядляр ахыныны арашдырмаьа, Ян зярури ясярляри фяргляндирмяйя 
имкан верир. Комплектляшдирмя просесиндя библиографийанын ролу о гядяр йцксяк олмушдур 
Ки, щятта 1950-жи илляря гядяр комплектляшдирмяйя библиографийа ишинин тяркиб щиссяси кими 
бахылмышдыр. Комплектляшдирмя вя библиографийа щягигятян цмуми вя олдугжа мцщцм 
ясаса-сянядлярин сечилмясиня иснад едир. Библиографик вясаитляр башлыжа олараг 
комплектляшдирижинин ишчи апаратыны тяшкил едир. 

Жари комплектляшдирмядя бцтцн нювлц вя тапли китабханалар перспектив вя жари 
библиографик вясаитлярдян истифадя олунур. Бурайа гаршыдакы ил цчцн няшриййатларын 
аннотасийалы мювзу планларынын бурахылышлары, щяфтядя 2-3 дяфя чап едилян «Китаб тижаряти 
бцллетени»Нин перспектив бюлмяляри дахилдир. Бцллетен няшриййатларын тематик планларында 
баш верян бцтцн дяйишикликляри излямяй имкан верир. «Китаб ижмалы» бцллетени ися йени 
няшрлярин сигнал нцсхяляри щаггында мцнтязям мялумат верир. Онлар тижарят шябякяляриня 
дахил олана гядяр комплектляшдирижи яввялжядян няшр олунажаг сянядлярин  сифаришини тяшкил 
едир. Бир сыра хцсуси ъурналлар, сащви вя тематик библиографик бцллетенляп юз профилиня эюря, 
сянядляр щаггында информасйа верир. 

Бу няшрляр ясасында ядябиййата башлыжа олараг китабхана коллекторларына илкин 
сифаришляр верилир. Беля сифариш нятижясиндя китабханачы ня зярури няшрлярин вахтлы-вахтында 
ялдя едилмяси имканына малик олур Ки, бу да комплектляшдирмядя тясадцфи щаллары, 
гармагарышыглыьы арадан галдырыр вя ону планлы просеся чевирир. 

Комплектляшдирмянин диэяр нювляриндя дя библиографик вясаитляря мцражият едилир. 
Сифариш едилян ядябиййатын алынмасына нязарят етмяк мягсядиля тяхмини вя жари сифаришляр 
цзря технолоъи иши вя китабын бейнялхалг стандарт нюмрясиндян истифадяетмя 
картотекасынын тяртибини ясасландырыр. (2-3 дяфя) О юзлцйцндя бцтцн библиографик гейдляри 
явяз едир, автоматлашдырма ямялиййатларынын мигдар щесабламаларынын вя с. щяйата 
кечирилмяси цчцн хейли файдалыдыр. 

2. Икинжи мярщяля: Илкн сечмя. 
Сянядляр ахыныны характеризя етмяк имканы йарадан мянбяляри мцяййянляшдирдикдян 

сонра онларын сечилмясиня башланыр. Бу сечмя беш пиллядян ибарятдир. 
Ы пилля:Библиографик вясаитляр ясасында сянядлярин сечилмясиндя илк нювбядя онларын 

фондун формал яламятляриня уйьунлуьу мцяййянляшдирилир: онларын ялагяси асанлыгла тямин 
едилир. Даща сямяряли щяйата кечирилир, даща доьрусу бюйцк ямяк вя вахт сярф етмядян 



кцлли мигдарда гейри-профилли сянядляри кянар едилир. Сонра эялян щяр бир яламят эетдикжя 
сянядлярин нисбятян аз кянар едилмясиня ясябяб олур, лакин сянядлярин гиймятляндирилмяси 
цчцн чох вахт тяляб едир. 

Сонра Ян чятин вя мясулййятли олан икинжи пиля башлайыр Ки, бу да юз мянасына эюря 
сянядлярин комплектляшдирмя профилиня уйьунлуьу иля баьлыдыр. Бу мярщялядя 
комплектляшдирижидян даща йцксяк ихтисас щазырлыьы  эениш, сийаси, елми, мядяни бажарыг, 
мянтиги тящлил вярдишляри тяляб олунур. 

Мянажа тящлилинин ясас вязифясини кейфиййятжя китабхана фондуна, даща доьрусу, юз 
актуаллыьы, йенилийи, ориъиналлыьы, самбаллылыьы, дольунлуьу вя диэяр яламятляриня уйьун эялян 
сянядлярин  сечилмясни тяшкил едир. Бунун ясасыны щяр шейдян яввял сянядлярин библиографик 
тясвири тяшкил едир. 

Эениш щазырлыьа малик олан комплектляшдирижи тякжя мцяллифин фамилийиасына эюря чох 
шейи, даща доьрусу онун мяшщур олма дяряжясини, фяалиййят истигамятини, шющрятини 
мцяййянляшдиря биляр. Сярлювщя-няшр мялуматынын Ян мцщцм ориъинал щиссясини тяшкил едир. 
Дягиг сярлювщя, хцсусян елми, кцтляви, тядрис, мялумат ядябиййаты вя с. (бядии 
ядябиййатдан башга) сянядляр информатив жящятдян ясярин там мязмунуну ящатя едир. 
Лакин тякжя сярлювщясиня эюря сянядин мязмуну щаггында фикир сюйлямяк садяжя сящвя 
йол вермяк оларды. Беля Ки, «Рянэшцнаслыг»ын полиграфийа технолоэийасына, «ямялиййатларын 
тядгиги», «ойунлар нязяриййяси»нин, али рийазиййатын бюлмяляриня Аид олдуьундан ону 
тиббя, ойнулара дахил етмяк сящв оларды. Няшрин мязмуну щаггында дцзэцн мялумат 
ялдя етмяк цчцн билаваситя онлары библиографик йолла юйрянмякля кинофотофона сянядляря 
бахмагла мятни ютяри нязярдян кечирмяк лазымдыр. 

Сярлювщяйя даир мялуматлар ясярин мязмуну, няшрин нювцнц мцяййянляшдирир. 
Сярлювщяйя даир мялуматлар бядии ядябиййатда чох щалларда ъанры билдирир. Сярлювщяйя даир 
мялуматлар ясасында мцяййянляшдирмяк олар ки, сяняд щансы дилдян вя Ким тяряфиндян 
тяржцмя олунмушдур. 

Тираъ, гиймят щаггында мялуматлар да щямчинин мцщцм ящямиййят кясб едир: Бакыда 
няшр едилян эюзцн микрожярращлыьы щаггында йени китаблар даща чох елми вя практики  
жящятдян даща бюйцк мараг доьурур. Дашкянддя чап едилян харижи юлкя детектив 
няшрлярин мяжмуяси щяр шейдян яввял кечмишдя бурахыла ясярлярин йенидян чапыны тяшкил 
едир.  

Няшриййатын Ады, щабеля сярлювщяцстц мялуматлар бир гайда олараг няшрин типини, 
профилини, онун мягсяд вя охужу истигамятини, полиграфийа тяртибатыны, няшриййатын 
серийасыны вя диэяр хцсусиййятляри характеризя едир. Няшр или ясярин йаранма вахтыны, 
демяли онун актуаллыьыны мцяййянляшдирир. Сянядин нечянжи дяфя няшр олунмасы оунн 
мцщцмлцйцнц характеризя едир. Бурада няшрин тамамланмасы, йенидян ишлянмяси, елми 
редактору, мцяллифин эириш вя йекун мягаляси щаггында мялуматлар верилир. Аннотасийа вя 
йа реферат сянядин мязмуну, фярди хцсусиййятлярини онун тянгидчи тяряфиндян 
гиймятляндирилмяси вя с. жящятляри ишыгландырыр. 

Бунларла йанашы комплектляшдирижи ядябиййатын сечилмясиндя бир сыра мювжуд евристик 
цсуллардан истифадя едир. 

Сянядлярля таныш оларкян онларын китабхана фонду цчцн ня гядяр актуал (латын сюзц 
олуб ажтуалис-файдалы демякдир) олмасыны мцяййянляшдирмяк лазымдыр. Актуаллыг-мцвяггяти 
анлайыш олу сянядлярин мцяййян вахт дахилиндя эцнцн тялябляриня жаваб вермясиня вя 
лазым олмасына дейилдир. Мцхтялиф типли китабханалар шяраитиндя бу вахт бир нечя ай 
мцддятиндян (мясялян, бу вя йа диэяр органлара даир сечки ясаснамяси) сонлуьа гядяр 
давам едя биляр. Яэяр бу дювр ярзиндя фонда сянядин фяал истифадяси юз ящямиййятини 
итирися *мясялян, елми-техники китабханаларда сон 10-15 илдя няшр едилян сянядлярин 
азалма актуаллыьы даща чохдур) онда онлар депозитар фондларда мцнтязям олараг 
сахланылыр. Актуаллыг дяряжяси бирбаша сянядлярин алынмасына вя ишлянмясиня щабеля, 
нцсхялярин алынмасына тясир эюстярир: сяняд вя ня гядяр актуалдырса, бир огядяр 
сянядляри тезликля охужулара чатдырмаг лазымдыр. 



Няшрин йенилийи-чохпилляли анлайыш олуб яввяллярдя мювжуд олмайан вя йени мейдана 
эялян информасийанын якс етдирилмясиня дейилир. «Йенилик» анлайышы еля сянядляри нязяря алыр 
Ки, яввялляр китабхана фондунда олмаса да, лаикн мцяййян мянада бязи ясярлярдя щямин 
информасийалар айрылыгда юз яксини тапа биляр. Йенилик-актуаллыьын синоними ола билмяз, беля 
Ки, бцтцн йени информасийалар актуал олмадыьы кими, бцтцн актуал информасийаны да йенилик 
щесаб етмяк мцмкцн дейилдир. Китабхана фондунда ейни заманда актуаллыьы вя йенилийи 
характеризя едян сянядляр якс етдирилмялидир. 

Бундан ялавя, онлар фондун профилиня уйьун эялмякля йанашы щямчинин, сийаси, елми, 
бядии жящятдян ясас тялябляря жаваб вермяли вя йа конкрет китабхана охужулары цчцн 
фонда якс етдирилян билик сащяляриня эюря ящямиййятли олмалыдыр. 

Сянядлярин комплектляшдирмясиня верилян тяляблярдян бири кими мютябярлик, о 
жцмлядян бядии ядябййат дахил олмагла, ясярлярин мязмунуна ясасланыр. Бу шярт ола биляр 
Ки, йалныз надир щалларда нязяря алынмасын. Бу да бязян охужуларын сянядляри дцзэцн 
олмайан информасийалар ясасында тяляб етмяси иля баьлыдыр. 

Йерли сянядлярля йанашы харижи ориъинал ясярлярин сечилмясиндя бундан башга даща бир 
сыра хцсусиййятляр нязяря алыныр: валйута хяржляринин мящдудлуьу, дил фяргляри, сянядлярин 
елми, бядии ящямиййятинни мцяййянляшдирилмясиндя ялавя чятинликляр вя с. бунларын 
чярисиндян даща санбаллы, йцксяк актуаллыьа, бюйцк фактик материаллара сясаланан, йцксяк 
елми, бядии полиграфийа кейфиййятиня малик олан мяшщур мцяллифляр, идаряляр, няшриййатлар 
тяряфиндян бурахылан, етибарлы мцтяхяссисляр тяряфиндян йцксяк тянгиди гиймят алан, 
йцксяк индексляшмя дяряжясиня (мялумат китабларында, эюстярижиляриндя сянядляр 
щаггында мялцуматлар) лайиг эюрцлян сянядляр сечилир. 

Ады чякилян яламятляр сянядлярля мцхтялиф дяряжядя Аид ола биляр. Шяраитля ялагядар, 
ола биляр Ки, китабханачы сянядлярин кейфиййят юлчцляринин гиймятляндирилмяси щаггында там 
нятижя чыхарда билмясин, она щямин яламятляря иснад едир. Ялдя едиляжяк ясярляр 
щаггында гябул едилян гярарлар шцбщя доьурурса, онда онлар лазымлы сянядлярин 
комплектляшдирилмясиндян сонра (яэяр пул вясаити галмышса) алыныр. 

Мязмун етибариля сянядлярин сечилмяси охужуларла даща конкрет олараг билик сащяляри 
цзря чалышан мцтяхяссислярля ялагядар щяйата кечирилир. Онлар китабханачылардан фяргли 
олараг пешякар биликляриня ясасланараг сянядлярин сечилмясини щяйата кечирилир. Бурада 
сянядляр мащиййят етибариля гиймятляндирилир, юз тяжрцбясиня, интусийасына, диэяр 
обйектив, субйектив амлляря иснад едяряк сянядлярин дяйяри щаггында башлыжа олараг юз 
реал фикриня ясасланыр. 

Китабханачынын гаршысында башга мягсяд гойулур. Она потенсиал истифадяетмя 
сорьусунун сямярялилийини мцяййянляшдирмяк даща важибдир. Беляликля, комплектляшдирижи юз 
китабхана охужуларынын ясл нцмайяндяси кими чыхыш едир. Онун пешякар вязифяляриндян 
бирини сянядлярин сечилмясиндя шцурла сурятдя субйективизимдян узаглашмасыдыр. О, 
практики олараг юз шяхси сяйиндян там азаглаша билмяз, лакин бу сяйляр ня гядяр аз 
оларса ядябиййатын сечилмя пешякарлыьы бир о гядяр йцксякдя дурар. Обйективизми 
йцксялтмяк цчцн комплектляшдирмя  шурасына диэяр китабханачылар (комплектляшдирижидян 
башга) вя яфал охужулар жялб олунур. Щярчяед инсанларда сящв бурахмаг тябиидир. 
(хцсусян бу о вахт баш верир Ки, гейри-жидди методлардан, мясялян интуисийадан даща 
чох истифадя едилмиш олсун) Беля щалларда ещтимала эюря баш верян нюгсанлар гануни 
олараг ядябиййатын сечилмясини ашаьы салыр. Буна сцбут олараг китабханачы иля експертляр 
арасында аз да олса фикир айрылыьыны (20 %-я гядяр) эюстярмяк олар. Експертлярин тювсийя 
етдикляри сянядлярин бир щиссясинин сорьуйа мараг доьуран сянядлярин чох йарысыны артыг 
ялдя етмиш олур вя с. лакин комплектляшдирижиляр сянядлярин бир щиссясини алмаг истяйирся, 
онда сянядлярин ялдя едилмясиня дя експертляря ещтийаж йохдур. Беляликля, дцзэцн 
гярара эялмяк цчцн китабханачыларын вя експертлярин цмуми ряйляриндян истифадя 
олунмалыдыр. 

Сянядлярин китабхана профилиня там мцнасиб олдуьуну дярк етдикдян сонра 
сечмянин дахили вя харижи системя уйьунлуьу мцяййянляшдирян цчцнжц пилляси башланыр. 



Комплектляшдирижи мцяййянляшдирмялидир Ки, щяр бир конкрет сяняд фондун щансы йарым 
бюлмясиндя олмалыдыр вя йа щямн сяняд китабханада кечмишдян мювжуддурму, яэяр 
мювжуддурса кифайят гядяр нцсхяйя маликдирми. Яэяр нцсхя кифайят дейился онда гурулуш 
моделиня эюря ялагяляндирилмиш китабхана системи фондунда щяр бир сянядин мигдаржа якс 
етдирилмяси сявиййяси мцяййянляшдирилир. 

Сечмянин дюрдцнжц пилляси ися китабханаларын малиййя имканлары ясасында йараныр. 
Щягиги тялябатдан артыг сянядлярин ялдя едилмясиня сярф едилян хяржляр дювлятя, сярфяли 
олмадыьы кими китабханалар цчцн дя файдалы дейилдир. Беля Ки, китабханаларын бцтцн 
сянядляри ялдя етмяк имканы йохдур. Малиййя чатышмазлыьы юзлцйцндя фондун 
тамамланмасына эятириб чыхарыр вя бу да хидмят ишинин кейфиййятиня мянфи тясир эюстярир. 

Узун иллярдян бяридир Ки, фондларын аз олдуьу бир дюврдя комплектляшдирмяйя айрылан 
пул вясаитинин мигдары щаггында мясяля гаршыйа гойулмамышдыр. «Китабхана фондлары ня 
гядяр чох оларса, бир о гядяр йахшы олар» принсипиня эюря комплектляшдирилирди. Еля бир дювр 
башлады Ки, хцсусян он илликляр ярзиндя китабхана фондлары бцтцнлцкдя, о жцмлядян йени 
дахил олан сянядлярин мигдары кифайят гядяр зянэинляшди Ки, эцндялик мясяля кими онларын 
щяжм етибариля тянзимляндирилмяси мясяляси гаршыда дурду. 

Фондун фяал щиссяси кими ялдя едилян йени сянядлярин цмуми мигдар щесабламалары 
билаваситя сянядлярин тямин едилмяси иля баьлы олан йени няшрлярин охунмасына ясасланыр. 

Юз дахилиндя депозитар функсийалы-юлчцляря малик олан китабханалар цчцн фондун 
профилиня уйьун жари няшрлярин яля едилмяси тамлыьы дяряжяси етибариля бюйцк имканлара 
маликдир. 

Охужулар тяряфиндян цмуми вя йа йцксяк мара сябяб олан сянядляр нцсхя етибариля 
даща чох ялдя едилир. Хцсуси сорьуларын юдянилмяси даща аз мигдарда нцсхя тяляб едир, 
лакин бурада сянядлярин бюйцк мцхтялифлийи нязяря алынмалыдыр. 

Дювлят китабханаларына илдя хцсуси пул вясаитит айрыр Ки, ону сянядлярин 
алынмасындан башга диэяр сащяляря хяржлямяк олмаз. Бура щямчинин мцяссися, идарялярин 
( о жцмлядян ижтимаи тяшкилатлар), щямкарлар иттифагларынын, кооперативлярин, хейриййя 
жямиййятляринин вя фондларынын вясаитляри дя жялб олунмалыдыр. Фондун комплектляшдирилмяси 
цчцн айрылан пул вясаити китабхана сметасынын 5-жи «Китабларын алынмасы» маддясиндя 
нязярдя тутулмушдур. 

Дювлят кцтляви китабханаларынын комплектляшдирилмяси йерли бцджя (пул) щесабына 
малиййяляшдирилир. Беля Ки, кянд дювлят кцтляви китабханаларынын комплектляшдирилмяси цчцн 
айрылан пул вясаитинин 60 %-и китабхана коллекторунун щесабына кючцрцляряк 
мяркязляшдирилмиш шякилдя истифадя олунур. Пулун галан щиссяси ися китаб маьазаларындан 
ялдя едиляжяк сянядляря вя абуня няшрлярин алынмасына сярф олунур. 

Ири Милли китабханаларымыз ися пулсуз мцтляг нцсхяляр алырлар. Бундан башга онлар пул 
(бцджя) вясаити щесабына йени няшрляри ялдя едирляр. 

Бешинжи пиля комплектляшдирмя тсон йцксяк щядди баша чатыр Ки, бурада йухарыда 
эюстярилян илк  сечмя амилляринин юйрянилмяси нятижясиндя гярар гябул едилир. Бурада 
нязярдя тутулан сянядлярин алынмасынын кечмишдя сифариш олуб-олмамасы баша чатыр, лакин 
комплектляшдирмя  просеси давам едир. 

 
3. Цчцнжц мярщяля. Сянядлярин сифариши.Сянядлярин тяжщизетмя мянбяляри, цсуллары, 

формалары. 
 

Комплектляшдирижи сянядляри мцяййянляшдирдикдян сонра онун ялдя едилмяси цчцн 
имцхтялиф мянбяляр, цсуллар, формалар вя методлар ахтарыр. Онун цчцн бу жцр тямин етмя 
шяраитинин олмасы да мцщцм шяртдир. Башга сюзля, ифадя етсяк, китабхана фондунун 
комплектляшдирилмясинин тякмилляшдирмяк цчцн мянбяляр, цсуллар вя формалар бир-бириндян 
фярглянирляр. 

Мянбя-сянядин щарадан дахил олдуьу обйектдир. Бу мцяссися, тяшкилат вя айрыжа бир 
шяхс дя ола биляр. Метод-сяняд сифаришиня эюря мянтиги ардыжыл фяалиййятини низама салмаг 



гайдасыдыр. Цсул- о да щямчинин ардыжыл фяалиййят олуб «цсул» терминляринин айрылмасы шярти 
гябул олунур вя дягиг олараг ишляк мянасында нязярдя тутулур Сифариш цчцн нязярдя 
тутулмайыб, лакин сянядлярин алынмасына тятбиг едилир. Форма-цмуми фяргляндирижи мягсяд 
цчцн фондун тякмилляшдирилмяси просесиндя мянбялярин, цсулларын вя методларын йекун 
мяжмусудур. Щямин анлйышлар мцхтялиф мяналарда юз араларында гаршылыглы ялагя йарадыр. 

Мянбяляр. Сяняд тяжщизаты цчцн мянбяйин сечилмяси вя онунла ишэцзар ялагялярин 
йарадылмасы  мясул вязифя олуб, китабхана фондунун формалашмасынын оперативлийи вя 
чатышмамазлыьыны арадан галдырылмасы цчцн апарылан ишлярин щяллиндян ящямиййятли дяряжядя 
асылыдыр. Бунлары ашаьыдакы шякилдя груплашдырмаг олар. 

Биринжи сянядлярин тяжщизетмя мянбяляриня китабхана коллектору, китаб маьазалары, 
китаб-почта вя с. дахилдир. Китабхана коллектору мяркязляшдирилмиш дювлят китаб тижаряти 
идаряси кими китабханаларын ядябиййатла тямин  едилмясини щяйата кечирир. Китабхана 
коллектору китабханаларын сифариши иля, фондун типии, нювц, профили цзря ядябиййатла тямин 
едир, илкин сечмя мясяляляри цзря китабханалара мяслящят-библиографик кюмяклик эюстярир, 
эюндярилян китабларын ишлянмясини тямин едир, китабханалары китабхана техникасы 
васитяляриля (учот формалары, бланклар, мцддят вярягяси, китаб цчцн жиблик, арйыжлар вя с.) 
тямин едир. 

Китабхана коллектору кцтляви вя елми китабханаларын яксяриййяти цчцн башлыжа 
китабалма мянбяйи щесаб олунур. Коллекторда ядябиййатын ялдя едилмяси цсулуну 
сатыналма тяшкил едир. Бязян коллекторлар елми китабханалары пулу мяжбури нцсхялярля тямин 
едир. 

Китабханаларын коллекторла гаршылыглы ялагяси мцгавиля ясасында щяйата кечирилир. 
Китабхана (вя йа китабхананын табе олдуьу тяшкилат) коллектора бир ил ярзиндя мцгавиля 
тяртиб едир вя щямин мцгавилядя китабын алынмасы цчцн нязярдя тутулан пул вясаити 
эюстярилир. Онларын рцбляр цзря хяржлянмяси верилир, алынажаг ядябиййатын елм сащяляри цзря 
фаиз нисбятляри дягигляшдирилир вя с. 

Мцгавилядя щямчинин пулун коллектора вахты-вахтында кючцрцлмяси эюстярилир. 
Коллектор юз тяряфиндян китабханалары мцнтязям олараг йени чыхан ядябиййатла тямин 
едилмясиня нязарят едир,эютцрдцйц ющдячилкляри йериня йетрир вя онлара ядябиййатын 
сечилмясиндя мяслящят-библиографик кюмяклик эюстярир. 

Коллектор китабханалары тяхмини сифаришляр ясасында ядябиййатла тямин едир. 
Бунданбашга китабханалар щабеля «Нцмуняляр ясасында» сифаришлярин тяшкилиня дя иснад 
едир. Бурада артыг чапдан чыхмыш вя китабханачынын тяхмини таныш олдуьу китабларын 
сифариши нязярдя тутулур. Коллектор «Сейф» характерли комплектляшдирмя  методундан да 
истифадя едир. Коллектор ишчиляри йени китаблар дахил олдугжа онлары китабханалар цчцн 
мцяййянляшдирилян айрыжа йерлярдя гойур вя китабхананын ишини хейли йцнэцлляшдирир. Буна 
да «Сейф» характерли комплектляшдирмя дейилир. Китабхана ишчиляри йяни комплектляшдирижиляр 
коллктора эялдикдя китабхана цчцн сечилян ядябиййаты нязярдян кечирир, дягигляшдирир вя 
лазым олмайан китаблары эери гайтарыр. 

Колекторун гурулуш тяркибиня ашаьыдакы шюбяляр дахилдир: мяслящят-ямтяяшцнас-
библиографийа, яйани комплектляшдирмя  шюбяси, гийаби комплектляшдирмя шюбяси, китаб 
амбары. 

Мяслящят-ямтяяшцнас-библиографийа шюбяси щяр бир китабхананын 
комплектляшдирилмясиня кюмяклик эюстярир, лазыми иш апарыр, сифаришляри топлайыр вя билаваситя 
коллекторун китаб фондуну йарадыр. Шюбя китабханаларын ядябиййата олан сорьусуну 
нязяря алыр, китаб няшриййатынын фяалиййятини юйрянир вя топлу сифаришляри щяйата кечирир. 
Ямтяяшцнас-библиографийа шюябси китабларын гиймятляндирилмясиндя вя сечилмясиндя 
китабханалара библиографик вя методик кюмяклик эюстярир, щабеля йени чыхан няшрляр вя 
онларын тяблиьи щаггында мялумат верир. 

Китабханалара эюстярилян ямтяяшцнас-библиографик кюмяклийин мцщцм формаларындан 
бирин коллктив комплектляшдирмя групларынын мяшгяляляриндя йцксяк щазырлыглы мяслящятчи-
ямтяяшцнас-библиографлар тяряфиндян щазырланан библиографик ижмалларын кечирилмяси тяшкил 



едир. Бязи щалларда ижмалларын кечирилмясиня бу вя йа диэяр билик сащяляри цзря 
мцтяхяссисляр, ири китабханалардан библиографлар жялб олунур. Ижмалын ясас мягсяди биринжи 
нювбядя китабханачылары китабла таныш етмяк вя сифаришляри мцяййянляшдирмяйя кюмяк 
етмяк, икинжи методик тювсиййяляр вермякдир. 

Мяслящят-библиографийа шюябси, комплектляшдирмя шюбяси иля ялагяли шякилдя ишляйир. 
Онлар бир йердя китабхана фондунун тяркибини, профилини юйрянир, ядябиййата верилян 
сифаришлярин учотуну апарыр вя онлары китабханалар цзря тянзимляшдирир. Комплектляшдирмя 
шюбясинин гярары ясасында китаб амбары китабханалар цчцн ядябиййат комплектлярини 
сечир. Мцстягил комплектляшдирмя  шюбяси васитясиля китабханалар кечмш иллярдя няшр 
олунан китаблары ялдя едя биляр. Бу шюбянин фондуну ясасян китабханаларын жари 
сифаришлярини йериня йетирдикдян сонра галан китаблар тяшкил едир. Мцстягил 
комплектляшдирмя шюбясинин китабларыны коллекторун мцгавиля мювжудлуьундан асылы 
олмайараг бцтцн китабханалар ялдя едя биляр. 

Китабхана техникасы шюбяси китабханалары китабхана техникасы васитяляри иля тямин 
едир. Бура тялиматда нязяря алындыьы кими мцхтялиф учот вя щесабат формаларынын бланклары: 
инвентар китабы, цмуми учот китабы, китабхананын эцндялийи, каталог карточкалары вя с. 
бланклары, гязет вя материаллары групп щалында ишлянмяси говлуглары, китаб тутгажлары, 
айрыжылар вя с. дахилдир. 

Китабханаларын сорьу вя тяляблярини юйрянмяк мягсяди иля коллекторда 
комплектляшдирмя совети тяшкил олунур. Комплектляшдирмя совети тяркибиня китабхана 
ишчиляри, биринжи нювбядя комплектляшдирмя мясяляляри цзря методистляр, щабеля вилайят, 
юлкя вя республикада китабхана ишиня рящбярлик едян тяшкилат нцмайяндяляри,коллекторун 
юз ишчиляри дахил олур. Коллектор йанында комплектляшдирмя совети директивдейил, мяслящтчи 
характери дашыйыр. О, ижтимаи ясаслар цзря фяалиййят эюстярир, лакин о бунунла йанашы бюйцк 
сялащиййятя маликдир. Комплектляшдирмя совети районун игтисади вя мядяни профилинин, 
китабхана фонду профилинин юйрянилмясиндя коллектора кюмяклик эюстярир, ядябиййат 
сифаришинин тяшкилиндя, китабын бюлцшдцрцлмясиндя иштирак едир, китабхананын коллектор 
гаршысында, коллекторун китаб тижаряти гаршысында мянафейини мцдафия едир. 

Мцасир дюврдя, даща доьрусу китабханаларын бцтцнлцкдя мяркязляшмя системиня 
кечмяси советин комплектляшдирмя цзря ялагяляндирмя ролуну да йцксялдир. Юир сыра 
вилайятлярдя бу советляр китабхана ишляри цзря идарялярарасы советин тяркибиня дахил 
олмушдур.Китабын коллекторуна рящбярлик едян китаб тижаряти идаряляри онлары биринжи 
нювбядя китабханаларын тялябатыны юдяйя билян ядябийатла тямин етмялидир.  

Китабхана коллекторундан сонра сянядлярин алынмасы мянбяляри ичярисиндя Ян 
мцщцм йери китаб маьзалары тутур. Китаб маьазалары ики нювя айырылыр: Универсал маьазалар 
(бцтцн елм сащяляри цзря ядябиййатын сатышыны апаран) вя хцсуси маьазалар. Хцсуси 
маьазалар мцяййян билик сащяляри цзря ядябиййатын сатышына ясасланыр. 

Китаб фондунун тямин едилмясиндя ясас мянбялярдян бири кими китаб маьазаларынын 
цстцнлцйц ондадыр Ки, онлара китаблар китабхана коллекторуна нисбятян даща оператив 
дахил олур, ялдя едилян китаблары ися тезликля охужуларын ихтийарына вермяк олар. Китаб 
маьазаларындан йерли няшрляри ялдя даща асан ялдя етмяк олар. Ихтисаслашдырылымш китаб 
маьазалары ясасында китабханалар нортлары, мцхтялиф нювлц аудиовизуал материаллары ялдя 
едир. Мцсбят щал кими гейд етмяк лазымдыр Ки, маьазалар чап олунан ядябиййата тяхмини 
сифаришляри тятбиг етмяйя башламышдыр. 

Лаикн китаб маьазалары бир мянбя кими китаб фондунун тамамланмасында мцяййян 
нюгсанлар йарадыр. Беля Ки, онлар китабхана коллектору кими фондлары планлы шякилдя 
комплектляшдиря билмр, комплектляшдирижидян бюйцк вахт тяляб едир. Гиймятли ядябиййаты 
ялдя етмяк цчцн демяк олар Ки, щяр эцн китаб маьазаларына эетмяк лазым эялир. Бу 
мянбяйин истифадя едилмясиндя тясадцф щаллара даща чох раст эялмяк олар. Маьазалар 
китабханачылара китабхана коллектору кими ядябиййатын сечилмясиндя лазыми сявиййядя 
мяслящят-библиографик кюмяклик эюстяря билмир. Буна эбря китаб маьазалары китабхана 



фондларыны тямин едя билян хцсуси мянбяляря чевриля билмяз, о хцсуси мянбяляри йалныз 
тамамлайа биляр. 

Китабхана фондунун тамамланмасында бир сыра цсулларындан истифадя олунур. Бу 
цсуллардан Ян мцщцмцнц китаб мцбадиляси тяшкил едир.  

Елми китабханалар арасында Ян чох йайылмыш формалардан биринин йени няшрлярин 
мцбадиляси тяшкил едир. Беля мцбадиля хцсуси ящямиййят кясб едир. Беля Ки, бу мцбадиля 
аз траъла няшр едилян вя китаб тижаряти шябякяси васитясиля мящдуд йайылмыш вя йа щеч 
йайылмамыш дар ихтисас  характерли няшрлярин алынмасы цчцн оператив имкан йарадыр. Бу цсул 
хцсусян академийа, али мяктяб вя диэяр елми китабхана фондларынын мяктяб вя диэяр елми 
китабхана фондларынын таммаланмасында эениш истифадя олунур. 

Мцбадиля иши ашаьыдакы шякилдя тяшкил олунур. Китабхана билмялдир Ки, тяшкилатлар онун 
профилиня уйьун щансы ядябиййаты няшр едир. Бундан сонра щямин тяшкилат китабхана иля 
шифащи вя йа йазылы мцгавиля ясасында китаб мцбадилясини тяшкил едир. Йени няшрляри 
мцбадиля мягсядиля китабхана юз хцсуси няшрлярини вя йа китабхананын дахил олдуьу 
тяшкилатын няшрлярини ящатя едир. Бу китабханалара имкан верир Ки, беля няшрляри диэяр 
китабханалара версин, юз нювбясиндя онлардан лазыми йени ядябиййаты алсын. 

Бейнялхалг китаб мцбадиляси харижи юлкялярдя няшр едилян ядябиййатын алынмасынын Ян 
мцщцм цсулларындан бирини тяшкил едир. Бу цсул бцтцн дцнйада эениш йайылмышдыр. Щазырда 
республикамызын М.Ф.Ахундов адына Азярбайжан Дювлят китабхасында 60-а гядяр дцнйа 
юлкяляри иля ялагя сахлайыр. 600-я гядяр китабхана иля китаб мцбадиляси апарыр. 

 
4. Китаб мцбадиляси. 

 
Китаб мцбадиляси-фондун тякмилляшмясинин яняняви формаларындан бири кими щяля 

ингилаба гядярки китабханаларда эениш йайылмышдыр. Щал-щазырда китаб мцбадиляси 2 вя 
даща артыг китабхана арасында вя йа хцсуси васитяли тяшкилатлар кечирилир. 

Китаб мцбадиляси китабханалара имкан верир Ки, диэяр мянбялярдян ялдя едя билмядийи 
материалларла юз фондуну тякмилляшдирсин. Китаб мцбадиляси пул ямялиййатыны арадан 
галдырыр. 

Бу цсул китабханалара имкан верир Ки, диэяр мянбялярдян ялдя едя билмядийи 
материаллары бир гайда олараг юз фонду цчцн ала билсин. Мясялян, беля материаллара  сатыша 
мящдуд шякиля дахил олан вя йа щеч дахил олмайан идаря характерли няшрляр; валйута иля 
алынмасы мцмкцн олмайан харижи няшрляр; кечмиш иллярин няшрляри дахилдир. Китаб мцбадиляси 
предметини бцтцн нювлц, типли чап мящсулу, аудиовизуал вя репродуксийа материаллары 
тяшкил едир. Китаб мцбадилясиня щям йени няшрляр, щям дя кечмиш иллярдя няшр олунан, лакин 
елми, практики вя бядии дяйярини итирмяйян няшрляр дахилдир. 

Юлкямздя китаб мцбадилясиня дювлят гайыь бясляйир, китаб мцбадилясинин щцгугу 
нормаларыны тювсийя едир, онун игтисади базасыны тямин едир, щабеля тяшкилаты вя методик 
рящбярлик эюстярир. Китаб мцбадиляси блкянин дахили китабханалары, харижи юлкя китабханалыр 
(бейнялхалг) арасында апарылыр. 

Республика дахилиндя китаб мцбадиляси кечмиш няшрляр щнсабына китабханалар 
арасында щяйата кечирилир вя юлкя дахилиндя ядябиййатын дювлят тяряфиндян 
бюлцшдцрцлмясини ясас формасы щесаб едилир. 

1960-жы иллярдя вилайят, республика китабханалары йанында ещтийат мцбадиля фондлары 
йарадылмаьа башлады. 

Мцбадиля-ещтийат фондлары мцхтялиф мянбяляр щесабына йарадылыр. Бу фондларда 
яввяла илкин вя тякрар сечмя просесиндя ясас фонддан айрылмыш ядябиййат ящатя олунур; 
икинжиси, мяркязи китабханайа табе олан бу вя йа диэяр сащяви китабханаларын профилиня 
уйьун эялмяйян няшрляр якс олунур; цчцнжц, мцбадиля-ещтийат фонду профили дяйишян вя 
йенидян тяшкил олунан китабхана фондлары щесабына йарадылыр. 

Китаб мцбадиляси вя ядябййатын йенидян бюлцшдцрцлмясинин мцщцм иш сащяляриндян 
бирини-мцбадиля фондунда мцщафизя едилян ядябиййатын мязмуну щаггында мялуматын 



верилмясидир. Мялуматын яняняви методуну топлу каталоглар тяшкил едир вя бу да бир 
гайда олараг реэион вя йа идаря китабханалары шябякясинин мцбадиля фондларынын 
мязмунуун ачыр. Мцбадиля фондларынын яксяриййяти мцбадиля цчцн ядябиййат сийащылар 
тяртиб едир вя онлары китабханалара эюндярир. 

Лакин яняняви методлар щяддиндян артыг чох зящмят тяляб едир, щямчинин сямяряли 
дейилдир. ОНларын тятбиги имкан вермир Ки, юлкя мигйасында бцтцн мцбадиля фондлары 
шябякяси ящатя едилсин, ядябиййатын йенидян бюлцшдцрцлмяси щаггында ямяли вя самбаллы 
мялумат верилсин. 

Китабхана фондларынын тамамланмасы цчцн бу цсулун ящямиййяти ондадыр Ки, китаб 
тижаряти каналлары васитясиля алынмасы вя йайылмасы мцмкцн олмайан няшрляр ялдя едилир. 
Бундан башга бейнялхалг китаб мцбадиляси васитясиля библиографик-мялумат верилмяйян 
чап ясярляри ялдя едилир. Бейнялхалг китаб мцбадиляснин цстцнлцкляриндян бири дя ондадыр 
Ки, онун кюмяклийи иля ввалйута вясаитиня гянаят едилир. Бейнялхалг китаб мцбадиляси 
мцщцм ижтимаи-сийаси вя мядяни вязифяни йериня йетирир: о бейнялахлаг ялагялярин 
формаларындан бири кими совет китабханачыларынын бейнялхалг ялагялярин иштиракындакы ролуну 
эюстярир; юлкяляр арасында елми мялуматын мцбадилясини йахшылашдырыр; сцлщ идейасынын 
эенишляндирилмясиня, халглар арасында гаршылыглы анлайышын мющямляндирилмясиня тясир едир. 

Бейнялхал китаб мцбадилясинин тяшкили китабханаларда мцхтялиф жцр щяйата кечирилир. 
Бязи китабханалар хцсуси бейнялхалг китаб мцбадиляси шюбясиня маликдирляр. 
Китабханаларын яксяриййятиндя комплектляшдирмя шюбяляриндя бейнялхалг китаб мцбадиляси 
бюлмяляри вя груплары фяалиййят эюстярир. 

Няшрлярин мцбадилясиндя дяйишмя еквивалентинин мцяййянляшдирилмяси мцщцм 
принсипиал вязифя щесаб едилир. Мцбадилянин ашаьыдакы еквиваленти вардыр: пул 
еквиваленти(даща доьрусу няшрлярин нормал гиймяти) вя мигдар еквиваленти (даща доьрусу 
чап вяряги етиабриля няшрлярин щяжм юлчцсц, «сящифяйя сящифя», «жилдя-жилд»). Универсал 
еквивалентлийи няшрлярин мялумат дяйяри иля мцяййянляшир. 

Няшрин елми дяйяринин мцхтялиф еквиалентляринин истифадя едилмсяи щяр ики тяряфя имкан 
верир Ки, конкретняшрлярин мцбадилясиндя гаршылыглы разылыг шяратиндя ишляйя билсинляр. 
Няшрлярин, мясялян, дюври мятбуатын нисбятян бярабяр сявиййяли олмасы шяраитиндя «ада-
ад» цсулуну тятбиг етмяк олар. Башга щалларда «бир ад бир нечя ада» дяйишиля биляр вя с. 

Харижи ядябиййатын сечилмясиндя вя сифариш едилмясиндя китаб мцбадилясиня даир 
бейнялхалг мялумат китабларындан, «ЙУНЕСКО-нун китабханалар цчцн бцллетен»индян, 
харижи юлкялярин Милли библиографийа няшрляриндян, няшриййат каталоглары вя проспектляриндян, 
сащяви рефератив ъурналлардан, цмуми елми ъурналлардан вя с. истифадя олунур. 

Китабхана фондларынын сямяряли тяжщиз едилмясиндя бир сыра формалардан истифадя 
олунур Ки, бунлардан Ян мцщцмцнц мяжбури нцсхя системи тяшкил едир.  

Мяжбури нцсхя дювлят яразисиндя вя йа онун мцяййян эушясиндя чап едилян вя 
щюкумятин хцсуси гярары ясасында мятбяя вя няшриййатлар тяряфиндян верилян чап 
ясярляриня дейилир. 

Мяжбури нцсхя нящянэ китабхана фондларынын тякмилляшмясинин ясас васитясидир. 
Дювлят мяжбури нцсхяляри ялдя етмяк цчцн китабханалара щцгуг верир, ганун дахилиндя 
китабханаларын типии вя профилиня уйьун ядябиййатын алынма тамлыьына, етибарлылыьан, 
вахтында ялдя едилмясиня диггят йетирир. Мяжбури нцсхя системинин кюмяклийи иля дахил олан 
ядябиййатын бюйцк щиссясини башга йолла ялдя етмяк чятин оларды, йа да бир сыра няшрляр 
щаггында мялуматлар экжикя билярди вя ядябиййатын алынмасы мцмкцн олмазды. Беля 
ядябиййат нювцня аз йайылмыш, хцсуси мягсядля йазылмыш-мцщазирялярин тезиси, 
диссертасийаларын авторефератлары, мцхтялиф сащяли институтлары, лабороторийа,али 
мяктяблярин, йерли няшриййатларын яксяр типляри вя с. азтираълы няшрляр дахилдир. 

Мжбури нцсхяляри алан китабханаларда инам щисси йараныр Ки, о бцтцн вя йа демяк 
олар Ки, зярури ядябиййаты ялдя едяжяк, бурада о йалнызчап ясярляринин йенидян дахил олма 
тамлыьыны йохламалы вя даща лазымлы ялавя нцхялярин алынмасына гайьы бяслямялидир. 



Республикамызда мяжбури нцсхянин 2 нювцндян истифадя олунур: пулсуз мяжбури 
нцсхя, пулу мяжбури нцсхя. Бунлар ярази яламятиндян асылы олараг республика вя йерли 
щиссяляря айрылырлар. Щабеля идаря вя мягсядли мяжбури  нцсхяляр дя мювжуддур. 

Респбулика мяжбури нцсхяляр Республика яразисиндя няш едилян, бцтцн диллярдя, 
бцтцн билик сащяляриня даир чап ясярлярини ящатя едир. Беля нцсхяляри Азярбайжан Дювлят 
китаб палатасы, М.Ф.Ахундов адына Азярбайжан дювлят китабханасы вя Дювлят Елмляр 
Академийасынын китабханасы вя башгалары алырлар. 

Республика мяжбури нцсхя системиня республика яразисиндя няшр едилян бцтцн чап 
мящсуллары дахил олур вя республика китабханасына, республика китаб палатасына верили рвя 
Милли чап мящсулунун там комплекти йарадылыр. 

Йерли мяжбури нцсхяляр вилайят вя мухтар республика китабханаларында йерли 
полиграфийа мцяссисялярин мцгавиляси ясасында дахил олур. Йерли мяжбури нцсхянин 
ящямиййяти ондадыр Ки, бу китабханаларда юлкяшцнаслыг фондунун формалашмасына хидмят 
едир. 

Идарялярарасы мяжбури нцсхя мцвафиг идаря рящбярляринин ямриня эюря назирликлярин 
елми китабханаларына дахил олур. О йалныз идаря табели тяшкилатларын, мцяссисялярин чап 
етдийи ясярляри ящатя едир. 

Мяжбури цсхяляр 2 йеря айрылыр: а) пулсуз мяжбури нцсхяляр; б) пулу мяжбури 
нцсхяляр. 

Республикамызда пулсуз мяжбури нцсхяляри М.Ф.Ахундов адына Азярбайжан Дювлят 
китабханасы вя Азярбайжан Республикасынын ЕА Мяркязи Елми китабханасы алыр. Бу 
нцсхяляр Республикамызда няшр олунан сянядляр сислсилясиндян ялдя едилир. 

Пуллу мяжбури нцсхяляри ися Азярбайжан Республика, вилайят, али мяктяб 
китабханалары ялдя едир. Бу нцсхяляр щямин китабханаларын фондларынын китабла тяжщиз 
едилмясиндя мцщцм рол айнайырлар. 

Щаз-щазырда мяжбури пулу нцсхяляри республика елми-техники сащяви китабханалар, 
дювлят, республиа, вилайят китабханалары, али мяктяб, елми-тядгигат институтлары вя диэяр 
елми идарялярин китабханалары алыр. 

Китабханалар китаб фондларынын комплектляшдирилмясиня айрылан пул вясаитинин 40% 
пулу мяжбури нцсхялярин алынмасына сярф едя бляр. 

Китабханаларын мяжбури нцсхялярля тямин едилмяси бязи нюгсанлара маликдир. Яввяла 
фонда профлли тематика иля йанашы диэяр яламятляря эюря (нюв, тип, сащя хцсусиййятляри) 
гейри-профилли ядябийат да дахил олур. Икинжи, китабхананын тамлыьыны щямишя тямин етмир. Бу 
да чох хоша эялмяйян щадисядир. Беля Ки, китабхана мяжбури пулу нцсхялярин алынмасна 
архаланараг, онларын дэяр цсулларла ялдя едилмясиня сяй эюстярмир. Цчцнжц, китабхана 
мяжбури пулу нцсхяляри вахтлы-вахтында алмыр. Бу нюгсанлара бахмайараг мяжбури пулу 
нцсхя системи елми китабхана фондларынын тякмилляшмясинин етибарлы мянбяйи щесаб олунур. 

Китабханаларын сянядлярля тяжщизетмя методлары мювжуддур. Бу методлардан бирини 
китабханаларын китаб тижаряти идаряляринин няшря планлашдырдыьы сянядляря тяхмини 
сифаришлярин верилмясидир. Бу методдан китабхана коллекторуна верилян щям гийаби, щям дя 
яйани комплектляшдирмядя истифадя олунур. 

Сянядлярин тяжщизедилмясиндя тяхмини сифаришлярля йанашы жари сифаришлярдян истифадя 
олунур. Бу жцр сифаришляр артыг чапдан чыхмыш сянядляр цчцн тяртиб олунур. 

Эюрцндцйц  кими китабхана фондларынын сянядлярля тяжщизедилмясинин бир сыра мцщцм 
мянбяляри, цсуллары, формалары вя методлары мювжуддур Ки, бунлар да  гаршылыглы ялагядя 
фондун щяртяряфли тянзимляшдирилмясиня мцщцм тясир эюстярир. 

 
5. Дюрдцнжц мярщяля: йени китабларын гябулу. 
Дюрдцнжц мярщялядя йени китабларын гябулу нязярдя тутулур. 
Библиографик вясаитляр ясасында сянядлярин сифаришлярини тяшкил етдикдян сонра онларын 

ялдя едилмясиня, вахты-вахтында китабханайа дахил олмасына нязарят едилир. 



Сифариш едилян сянядлярин тяжщизетмя мянбяляриндян дахил олмасы 
комплектляшдирмянин йекун мярщялясини тшкил едир. (илкин сечм нюгтейи-нязяриндян), лакин 
бу китабхана фондунун формалашмасындакы диэяр просесин, йяни фондун учотунун 
башланьыжы щесаб олунур. 

Дахил олан ядябиййат (коллектордан, китаб маьазасындан вя с.) мцвафиг сянядляр 
ясасында гябул едилмялидир. Бура гошма сянядляр, фактура (йяни китаб сийащылары), юдяниши-
(йяни щагг-щесаб) вя диэяр тясдигедижи сянядляр дахилдир. 

Бязи щалларда чап мящсулу китабханайа сянядсиз дахил олур. (охужу тяряфиндян 
итирилян китабын явязи, щядиййя) онда мцтляг акт тяртиб олунмалыдыр. 

Йени дахил олан ядябиййат гошма сянядлярля йохланылыр, фактик нцсхяси вя гиймяти 
дягигляшдирилир. 

Китабхана коллекторлары тяряфиндян китабхана шябякяляринин комплектляшдирилмясинин 
мцвафиг тялиматына (китабхана коллектору щагында нцмуняви ясаснамя 1987) уйьун 
олараг китабханаларын сифаришини алмадан ара чап мящсулунун эюндярилмясинин щцгуги 
сялащиййятляри йохдур. 

Китабхана сифариш етдийи сянядин гиймятинин 20%-дян чох галдырылдыьы, щямчинин явяз 
едилдийи вя охужу сорьусуна уйьун эялмядийи щалларда щямин сянядлярдян имтина едя 
биляр. 

Щямчинин сифариш еилмяйян, гошма сянядиня эюря чатышмайан, гцсурлу вя с. кими 
нюгсанлы сянядляря акт тяртиб едилир. (бир ай мцддятиндя)  вя биринжи нцсхяси лазым 
олмайан чап мящсуллары иля эери эюндярилир, икинжи нцсхяси ися гошма сянядля бирликдя 
мцщасибатлыьа тящвил верилир. 

Гябул олунмуш сянядляря дярщал мющцр вя йа екелибрис вурулур вя китабхананын ясл 
мцлкиййятиня чеврилир. 

Моделляшдирмя вя комплектляшдирмя китабхана фондунун тякмилляшдирилмясиня 
сямяряли тясир эюстярир. Китабхана фондунун формалашмасынын сонракы просесляри 
охужуларын истифадясиня верилмяси, фондунда оперативлийин тямин олунмасыны нязярдя 
тутур.   
 
 



Китабхана фондунун учоту, Техники ишлянмяси. 
 
БЮлмя 1. Китабхана фондунун учоту вя ишлянмяси 

1. Учотун вязифяляри вя она верилян тялябляр. 
 

Юзцнцн мцстягиллийиня наил олмуш республикамыз базар игтисадиййатынын 
астанасындадыр. Базар игтисадиййаы шяраитиндя нормал ишляйя билмяк цчцн биринжи нювбядя 
мящсул истещсалы  артырылмалы, дцзэцн бюлцшдцрцлмяли вя истифадя едилмяли, бу просесляри 
мцшащидя вя нязарят олунмалы, гырылмыш игтисади ялагяляр бярпа олунмалы, бцтцн 
механизмляр мющкямляндирилмялидир. Бу просесляри мцшащидя етмяк мядяниййят учот 
системинин кюмяйи иля щяйата кечирилир.   Тясяррцфата рящбярлик вя нязарят етмяк цчцн 
мялуматларын ялдя едилмясяи йалныз мцшащидя йолу иля дейил, щям дя мцшащидя апармаг 
нятижясиндя алынан мялуматлары рягям эюстярижиляриндя ифадя етмякля щяйата кечирилир. 
Йени мцлкиййят формаларыын тясяррцфат фяалиййятинин ямяля эятирян айры-айры щадисялярин 
мцшащидяси вя гейдиййаты онларын мигдар ифадясини якс етдирир. Бу да тясяррцфат вя 
мядяниййят учотунун ясас мязмунуну тяшкил едир. 

Учотун мялуматлары йени мцлкиййят формалы мцяссисяляр, бирлкляр, сащяляр вя бцтцн 
халг  тясяррцфаыт цзря тясяррцфат тапшырыгларынын йериня йетирилмясини характеризя едир. Халг 
тясяррцфатында олдуьу кими  мядяниййятин мцщцм сащяси щесаб едилян китабханалар вя 
онларын идаря едилмяси, фондларынын формалашмасы просесиня дя учот васитяси иля нязарят 
едилир, эяляжяк перспективляри мцяййянляшдирилир вя прогнозлашдырылыр. Китабханайа дахил 
олан вя щабеля хариж едилян бцтцн няшрлярин учоту апарылыр. Учотун вязифяси дахил вя хариж 
олунан ядябиййатын сянядляшдирилмясиндян ибарятдир Ки, бу да цмумиликдя халг 
тясяррцфатынын учот системинин ижтимаи функсийасындан иряли эялир. Халг тясяррцфатынын идаря 
олунмасынын мцщцм сащяляриндян бири кими ижтимаи просеслярин вя щадисялярин юйрянилмяси 
дя нязарят васитяси кими бахылыр. 

Учот идаряетмя системиндя якс ялагя хцсусиййятиня маликдир. Учот васитясиля бу вя 
йа диэяр системдя баш верян обйектив просесляр якс олунур вя онларын вязиййяти 
щаггында ямяли ямлумат верилир. Беляликля, учотун Ян мцщцм вязифяляриндян бири мялумат 
характери дашымасыдыр. 

Китабхана фяалййятиндя фонд щаггында мялумат иши эениш вя щяртяряфли тятбиг едилир. 
Бу да фонда баш верян просеслярин вя щадисялярин тящлилиндян мцхтялиф мигйасда( 

даща доьрусу, китабханаларын гурулуш бюлэцляри, китабханалар бцтцнлцкдя, китабхана 
системляри вя с.) фондун елми шякилдя ясасландырылмыш, планлы формалашдырылмасындан, 
китабханаларын учоту вя дювлят китабхана статистикасынын, щабеля мцхтяляиф характерли 
арайышларын апарылмасындан ибарятдир. 

Учотун диэяр вязифясини нязарят етмяк тяшкил едир. Учот мялуматлары фондун 
инкшафыны  якс етдирян щесабат ишиндя истиафдя олунур, планлы тапшырыгларын йериня 
йетирилмясиня нязарят едир., йохлама ишиндя тятбиг олунур. 

Йени дювлят гуружулуьу шяраитиндя китабхана фондларынын учотуна ашаьыдакы 
тялябляр верилир: 

Фонд щаггында дягиг вя там мялуматын алынмасы; 
Китабханайа дахил олан вя хариж олан щяр бир няшрин сянядляшдирилмяси; 
Чап ясярляринин вахтлы-вахтында оператив сурятдя гейдя алынмасы; 
Учотун садя вя щамы тяряфиндян баша дцшцлмяси олмасыдыр. 
Учот мялуматларынын китаб верилиши мялуматларына уйьун эялмялидир. Бу тялябляря ямял 

едилмяси фондун вя китаб верилишинин эюстярижилярини дягиг мцгайися етмяйя, дцзэцн 
нятижяляр чыхармаьа, фондун дювриййясини мцяййянляшдирмяйя имкан верир. Мясялян, 
китабханачы ики мцстягил жилддян ибарят олан китабы охужуйа веряркян она ики верилиш ващиди 
кими бахырса, онлар китаб фондунун тяркибиня ики мцстягил китаб ващиди кими дахил олур. 

Учот йалныз дахил едилян ясянядляр цчцн дейил, щабеля хариж едилян ядябиййат цчцн 
дя мцщцм ящямиййят кясб едир. Ядябиййатын хариж едилмяси щаггында мялумат китабхана 



фондунун щяжми, онун йахшылашдырылмасы сащясиндя китабхананын фяалиййяти вя фондун 
мцщафизя олунмасы щаггында дцзэцн тясяввцр йаратмаьа имкан верир. 

Учот системиня бцтцн китабханалар цчцн важиб олан учотун ики нювц цмуми вя фярди 
учот дахил едилир. Мцхтялиф типли вя нювлц китабханаларда учотун ардыжыллыьы вяформалары  
тялимат методик материалларында юз яксини тапмышдыр. 

2. Цмуми учот. 
 
Цмуми учот васитясиля китаб фондунун тяркиби вя щяжми щаггында дягиг мялуматлар ялдя 
едилир вя фонда баш верян бцтцн дяйишикликляри якс етдирир. Цмуми учотда китабханайа 
дахил олан вя хариж едилянбцтцн няшрляр мцтляг гейдя алынмалыдыр. 
Мялуматлар цч щиссядян ибарятдир: Китабханаларын фонда дахил олмасы. Китабларын фонддан 
чыхарылмасы, китаб фонду щярякятинин йекунлары. 
Китабхана статистикасынын ващидлийини сахламаг мяягсядиля цмуми учот китабынынформасы 
иллик статистик щесабат формалары иля щабеля эцндялик ядябиййат гейдини апаран китабхана 
эцндялийи иля уйьунлашдырылмышдыр. 
Бцтцн китабханалар цчцн нязярдя тутулан цмуми учот китабынын стандарт формасы 
йохдур, беля Ки, онлар фондлара дахил олан няшрлярин нювцня эюря бир-бириня охшамырлар. Щал-
щазырда цмуми учот китабынын 3 ясас моделляшдирилмиш формасындан истифадя олунур. 
Бцтцн няшрляр бирдяфялик баьлама шяклиндя гошма сянядляр арасында щесаб фактура, 
фонддан хариж едилян ядябиййат сийащылары щаггында актлар вя с гейд едилир. Цмуми учот 
китабынын бцтцн щиссяляриндя графалар шяклиндя ялагяляндирилмяси, цмумиликдя фондун вя 
онун айры-айры щиссяляринин тяркиби вящяжми щаггында мцщцм мялуматын алынмасына вя 
лазыми нятижялярин ялдя едилмясиня имкан верир. 
Китаб баьламаларынын мигдар характеристикасы бцтцнлцкдя китаб фондунун вя онларын билик 
сащяляриня, няшр нювляриня вя дахил олма мянбяляриня эюря тящлил едилмясиндя бюйцк 
ящямййят кясб едир. 
Бу мялуматларын тящлили фондун, щесабатын вя с. ишлярин планлашдырылмасы цчцнясас 
эютцрцлцр.Мцхтялиф нювлц бязи китабханаларын цмуми учот китабы ясасында китабхана 
фондунун тяркиб щиссясини тяшкил едян няшрлярин вя диэяр материалларын формалары щаггында 
фикир сюйлямяк олар. Беля Ки, цмуми учот китабында репродуксийа няшрлярин сурятлярини, 
аудиовизуал материалларын гейди цчцн графа айрылмышдыр. 
Мцряккяб гурулушлу китабханаларда, мясялян, мяркязляшдирилмиш китабхана системиндя, 
хцсуси фонда малик олан ири китабханаларда (патент-техники, мцлк, нот, харижи ядябиййат вя 
с) тякжя бир цмуми учот китабы иля кейфиййятлянмяк олмаз. Бу китабханалар бцтцн фонду 
ящатя едян цмуми учот китабы иля йанашы, хцсуси айрылмыш фондлары якс етдирян цмуми учот 
ващидлярини дя истфадя едир. Хцсусия фонддан истифадяетмя сявиййясини мцяййянляшдирмяк 
цчцн зяиф истифадя едилян щиссясинин учотундан апарылмасы  даща мцщцм ящямиййятя 
маликдир. 
 

ФЯРДИ УЧОТ 
 
Башлыжа олараг гейри-дюври мятбуат ясярляринин вя аудиовизуал материаллары ящатя 

едян фярди учот мяфщуму алтында китабхана фондуна дахил вя хариж олан щяр бир чап 
ясяринин айрылыгда гейди нязярдя тутулур. 

 
ДАХИЛ ОЛАН ЯДЯБИЙЙАТЫН УЧОТУ 
 
Дахил олан щяр бир китаба айрыжа инвентар нюмряси верилир. Бу инвентар нюмрясинин 

диэяр китаба вермяк олмаз. Щяр бир китабхана фонду форма етибариля, мцщафизя вя 
истифадяетмя цсулларына эюря, щазырлама материалларына эюря вя с. хцсусиййятляриня эюря 
бир-бириндян фярглянян бюйцк мигдарда мцхтялиф мялумат информасийа мянбяляриндян 
ибарятдир. Бурада китаб, китабча, дюврц вя давамедижи няшрляр цчцн учот мянсяди иля 



киатб верилишиня даща чох уйьун эялян чап ващидляриндян вя йа жилдляриндян истифадя 
олунур. Чап ващидиня мцстягил полиграфик тяртибатына малик олан чап ясярляри дахилдир. Бура 
китаблар, китабчалар, тякрар няшр олунан китаблар, ъурналларын айры-айры нюмряляри, плакатлар, 
нот материаллары, сандартлар вя .с дахилдир. 

Бейнялхалг учот тялябатына уйьун олараг беля няшрлярин адына эюря фондун фярди 
учоту тятбиг едилир. Беля щалларда учот ващидинин щяжмини мцяййянляшдирмяк мягсядиля 
щяр бир няшр айрылыгда гейдя алыныр.Чохжилдли ясярляр ващид няшрляр кими нязяря алыныр вя бир 
сярлювщя алтында верилир. 

Беля учот ващиди фондун информасийа  ящямиййятини   даща дягиг 
мцяййянляшдирмяйя, щабел имкан верир. 

Елми китабхана фондларынын характеристикасыны даща там вермяк мягсядиля дюврц 
няшрлярин ялавя учот ващиди кими онун иллик комплектляриндян вя йа айры-айры нюмряляриндян 
истифадя олунур. Щабеля гуту, говлуг, диск, йяни даиря шякилли лювщя, граммафон йазылары 
(бобиня) кино, микрофилмляр, сяс йазылары цчцн кассет, манъет, (йяни гатланмыш щисся, 
микрофилмляр цчцн )комплект  вя с. учот ващиди кими нязяря алына биляр. 

Учот ващидляриинбеля бюйцк мцхтялифлийинин мювжуд олмасы фондун учот 
унификасийасына, йяни ващид гайдайа салынмасына хцсусян бейнялхалг мигйасда мянфи  
тясир эюстярир. Бунунла ялагядар олараг  бцтцн юлкялярдя стандарт учот ващидляринин 
гайдайа салынмасы сащясиндя сямяряли ахтарышлар апарылыр.  

1969-жу илдя Йунеско-нун баш конфрансынын ХВ сессийасы китабханалара ващид учот 
кими китаб ряфляряинин юлчцсц тювсиййя олунур. (Бурада китаб сахлайыжы ряфлярин метря 
щесабы узунлуьу вя йа метряли ряфлярин мигдары нязярдя тутулур. 1974-жц илдя 
стандартлашма цзря бейнялхалг тяшкилат) СБТ (жилдляри) китаб, китабча, дюври няшрляр, ял 
йазмалары (рулонлары) лент шякилли информасийадашыйыжылары цчцн (физики ващидляри цчцн) дцз 
шякилли микрофонлар цчцн (, щабеля чап ясярляринин вя ял йазмаларынын китабхана ряфляриндя 
тутдуьу сащяляри стандартлашдырмыш учот ващиди кмим иряли сцрмцшдцр.1960-жы 70-жи иллярдя 
«библиотекар» ъурналынын сящифяляриндя учотун форма вя гайдайа салынмасы щаггында 
мцзакиряляр кечирилмишдир. Бел Ки, стандарт учот ващидлярини вя формаларынын йарадылмасы 
мясяляляри мцзакиря олунмушдур. Щал-щазырда информасийа мянбяляринин бязи нювляри цчцн, 
мясялян норматив-техники сянядляр цчцн артыг стандартлар тятбиг олунур. 

Китабхана практикасында фярди учотун бир сыра формалары тятбиг олунур. Бунлар 
инвентар китабларындан, актларындан, каталог вя картотекаларын учот карточкаларындан, 
гейдиййат дяфтярляриндян, нюмрялянмиш каталог вя картотекалардан норматив техники 
сянядляр цчцн вя с. ибарятдир. 

Китабханаларын яксяриййятиндя узун мцддят фярди учотун ясас формасыны инвентар 
китабы тяшкил етмишдир. Сон иллярдя инвентар китабыны сыхышдыран даща сямяряли йени 
формаларын мювжуд олмасына бахмайараг о щяля дя китабханаларын хейли щиссясиндя 
тятбиг олунур. Инвентар китабы китабхананын алдыьы сянядляр чап ясярляринин тякбятяк 
гейдя алынмасына ясасланыр.Инвентар китабында ядябиййат дахил олдуьу гайдада якс 
етдирилир.Диэяр китабханалардан депозитор мцщафизя мягсяди иля алынан ядябиййат цмуми 
гайдайа ясасян учота алыныр. Бу няшрляри фондун диэяр щиссясиндян айырмаг цчцн щяр бир 
йени инвентар нюмрясиня «д» ишаряси ялавя олунур. Беля ишаря китабхана фондундан 
депозитор (мцщафизя) вериляжяк ядябиййата да аиддир. Бу гайдаларын тяшкили ядябиййатын 
ахтарылмасыны вя фондун йохланылмасыны асанлашдырыр, айрылан ядябиййатын мцщафизясиня 
диггятин артырылмасы имканы йарадыр. 

Инвентар китабы ясасында фонд йохланыр, китабхана дирктору вя йа шюбя мцдири 
дяйишиляркян фондун тящвил-тяслим едилмяси щяйата кечирилир. Инвентар китабы китабхананын 
Ян мцщцм сянядляриндян бири кими фондун мцщафиязсини тямин едир, о пул сяняди щесаб 
едилир. Онун тяшкили вя мцщафизя едилмяси  гайдалары китабхана просесляринин технолоэйасы 
тялиматында эюстярилмишдир. 

Бюйцк комплектляшдирмя щяжминя малик олан китабханалар акт системли фярди учотдан 
истифадя едир Ки, бу да инвентарлашма ишини хейли сцрятляндирир. Бура да щяр дяфя дахил олан 



китаблара айрыжа акт-сийащылар тяртиб олунур Ки, бу да ейни заманда бцтцн китаблары 
инвентаризасийа етмяйя имкан верир. Актлара китаблары, инвентар китабында олдуьу Кими ялля 
дейил, чохалдыжы машынын кюмяклийи иля йазмаг олар. Бу да мящсулдарлыьын артмасына сябяб 
олур. 

Актлар, инвентар китабларында олдуьу кими конкрет сяняд щаггында йалныз ясас 
мялуматлары ящатя едир. Щяр ил актын нюмрялянмяси 1-жи нюмрядян башланыр. Акт нюмряси 
олан щяр бир китаб ади олараг 3 цнсцрдян ибарят олур: Йазылма тарихи, актын нюмряси, актла 
китабын сонракы йазылма нюмряси. Мясялян, 1981-18/114 ил верилир, гуртардыгдан сонра 
бцтцн актлар жилдлянир вя инвентар китабы кими мцщафизя едилир. 

Пулсуз мяжбури нцсхя олан китабханалар сянядлярин цмумиттифаг Азярбайжан китаб 
палатасынын китабларла бирликдя эюндярдийи гошма сяняд ясасында инвентар вярягяляриндя 
апарылыр, беляликля, фярди учот хейли сянядляшдирилир. Инвентар китабы бу вярягяляр ясасында 
йараныр. 

Йени китабларын учота алынмасы вя ядябиййатын хариж едилмяси просеси 
китабханачылардан бюйцк вахт вя зящмят тяляб едир. Сон 10-15 илдя ядябиййатын ахынынын 
эетдикжя артмасы, китабхана просесиндя ямяйин елми тяшкилинин тябиги китабхана форма вя 
методларында хцсусян кющнялийин мювжуд олмасыны щисс  етдирирди. Садя учот формаларынын 
тятбиги иряли сцрцлцр. Бу формалар ясасында китабын нцсхяляриндян асылы олмайараг айры-айры 
нцсхяляр цзря дейил, китабына адына эюря учота алыныр. Беля щалларда инвентар китабында вя 
йа карточкаларда бцтцн нцсхялярин гейди явязиня йалныз китабын Ады верили рвя дахил олан 
нцсхялярин мигдары эюстярилир. Бу да фярди учот просесини хейли сцрятляндирир. Бундан 
башга учотун карточкаларда апарылмасы хцсуси учот  каталогларынын йаранмасына сябяб 
олур. Бу форма мяркязляшдирилмиш китабхана системи цчцн мяжбури щесаб олунур. 

Техники китабханаларда инвентар китабына йалныз мяркязи, республика, вилайят 
няшриййатларынын чап етдийи китаблар дахил едилир. Диэяр няшриййат, щабеля идаря няшрляри 
инвентар китабында учота алынмыр. 

Али мяктяб китабханалары чохлу мигдарда алдыьы тядрис ядябиййат цзря учотун 
садяляшдирилмиш формасындан истифадя едир. Ясас китабсахлайыжысына дахил оан дярсликлярин 
бязи нцсхяляри (2-5 нцсхя) инвентар китабында гейд едилир, галан щиссяси ися инвентарсыз 
учота дахил едилир. Бу мшмн мащиййяти белядир. Щяр бир дярслийин адына карточкасы тяртиб 
олунур. Карточкада ашаьыдакы унсурляр верилир: Китабларын цмуми учот китабында алдыьы 
нюмря, дахил, хариж едилян вя фонда галан нцсхялярин мигдары, дярсликлярин инвентар 
китабында учот шифряси, учот карточкалары ясасында тядрис ядябиййаты фондуна даир 
картотекалары тяртиб едилир. Щячр бир карточка хцсуси гейдиййат китабында нювбяти 
сыранюмряси алыр. Бу китабда адятян инвентар китабында олан мялуматлар верилир. Лакин 
«инвентар нюмря» графасында учот карточкасынын сыра нюмряси, щабеля нцсхялярин мигдары 
эюстярилир. 

Инвентарсыз учот техники китабханаларда норматив-техники сянядлярин (стандартлар, 
техники шяртляр, нормалар, мцлкц вя харижи ихтираларын тясвири вя башгалары) апарылмасында 
истифадя олунур. Бу учот вярягляр шяклиндя апарылыр. Онлар нюмрялянмиш каталогларда 
(карточкаларда) гейд едилир. Бу нюмрялярин мювжуд нцсхяляри щаггында гейдляр 
нюмрялянмиш каталог карточкасынын арха тяряфиндя верилир. 

Кичик щяжмли фондлара малик олан китабханаларда мящдуд шякилдя дахил олан ядябиййат 
шяратиндя мцвяггяти мцщафизя характери дашыйан дюври няшрлярин вя китабчаларын учоту 
гейдиййат дяфтяриндя апарылыр. 

Норматив-техники сянядляр нюмрялянмиш карточкада гейд едилир. Бу карточка щабеля 
норматив-техники ядябиййатын информасийа васитяси щесаб олунур. 

 
Хариж олунан ядябиййатын учоту. 
 



Ядябиййат фонддан акт ясасында хариж едилир. Щяр бир акт мцяййян сябяб цзцндян 
хариж едилян няшрляр щаггында мялуматлары юзцндя бирляшдирир. Мясялян, кющнялдийиня эюря, 
тякрар нцсхясиня, гейри-профиллийиня эюря вя с. 

Актларын тяртибиндя форма мцхтялифлийи вя онларын тясдиги гайдалары китабын хариж 
едимяси сябябиндян асылы олуб мцвафиг тялиматларла мцяййянляшдирилир. Мясялян, мялум 
олмайан сябябляря эюря итирилян китаблары хариж етмяздян яввял онлара тяртиб едилян акт 
китабхана шурасы ижласында мцтляг мцзакиря олунмалыдыр. 

Акт китабхана рящбярлийи вя йухары тяшкилат тяряфиндян тясдиг оландан сонра фярди 
учот сянядляриндя фонддан китабын чыхарылмасы щаггында   ишаря гойулур. Цмуми учот 
китабында ися ядябиййатын чыхарылмасы щаггында гейд едилир. Хариж едилян няшрлярин 
карточкалары китабхана каталогундан чыхарылыр. 

 
Мяркязляшдирилмиш китабхана системиндя фондун учоту. 

 
Дювлят кцтляви китабханаларынын ващид фонду иля бирликдя мяркязляшдирилмиш китабхана 

системиндя бирлишдирилмяси фондун учот технолоэийасында ясаслы дяйишикликлярин едилмяси 
зярурти мейдана чыхды. Мяркязляшдирилмиш системлярдя фондун учотунун тяшкилиня верилян 
ясяс тялябляр бцтцн систем цчцн ващид олмалыдыр. Бу тялябатын щяйата кечирилмясини 
асанлашдыран ясас хцсусиййятлярдян бири фондун учотуна даир бцтцн просеслярин 
мяркязляшдирмя системинин комплектляшдирмя вя китабишлямя шюбяляри тяряфиндян 
апарылмасыдыр. Учотун гаршысына жари няшрлярин дахил олмасы, хариж олунмасы, фондун 
мязмуну вя вязиййяти щаггында йалныз бцтцнлцкдя дейил, онун айры-айры гурулуш бюлмяляри 
щаггында мялуматла тямин едилмяси вязифяс гойулмушдур. 

Мяркязляшдирмя системляриндя бцтцн фондун учоту мяркязляшдирилмиш китабхана 
системи фондунун учот киатбында апарылыр. Комплектляшдирмя  вя китабишлямя шюбясинин щяр 
бир гурулуш бюлмяси филиал фондларынны щярякяти щаггында иллик йекун мялуматларыны йалныз 
«китабхана фонду учотунун сийащысында якс етдирир. Бу сийащы щабеля китабларын 
комплектляшдирмя вя китабишлямя шюбясиндян филиаллара верилмясиндя истифадя олунур. 
Мяркязляшдирмянин китабхана сстемляриндя фондун гиймятляндирмя учоту 
малиййябахымындан мцщасибата тапшырылмышдыр. 

Мяркязляшдирилмиш китабхана системиндя фярди учот ашаьыдакы характерик 
хцсусиййятляря маликдир. Ейн адда олан бцтцн нцсхяляря дахилолма вахтындан асылы 
олмайараг ващид инвентар нюмряси верилир. Учотун апарылмасы цчцн хцсуси графаланмыш 
каталог карточкаларындан истифадя олунур. Карточкаларын цз тяряфиндя китабын Ады вя диэяр 
бурахылыш мялуматлары, она верилян инвентар нюмряси вя алынан нцсхялярин цмуми мигдары 
эюстярилир, карточкаларын арха тяряфиндя ися мяркязляшдирилмиш китабхана системинин щяр бир 
гцрцлцш бюлмясиндя эюндярилян нцсхялярин цмуми мигдары верилир. Бу карточкалар ясасында 
учотун ялифба каталогу тяртиб едилир. Бу карточкалар мяркязляшдирилмиш китабхана 
системиндя бцтцнлцкдя фондун вя онун гурулуш бюлмяляринин учотуну бирляшдирмяк имканы 
верир. Тядрижян ялифба хидмят каталогуна ещтийаж азалажаг вя о ики вязифяни щяйата 
кечиряжяк учот каталогу иля бирляшяжякдир.  

 
Учотун ясас инкишфа яняняляри. 
 
Китабхана фондларынын учотунун инкишафы сащясиндя бир сыра сяйляр эюстярилир, биринжи 

учот ващидинин вя формасынын унификасийасы йяни ващид гайдайа салынмасы, икинжи, 
каталогларын вя учот сянядляринин ващид апаратла бирляшдирилмяси, цчцнжц, учот 
ямялиййатынын механикляшдирилмяси вя автоматлашдырылмасы. 

Учотун унификасийасы яняняляри китабхана фондларынын бцтцн дюврляри цчцн 
характерикдир. 

Кечмишдя китабхана ижтимаиййяти чалышмышдыр Ки, китабхана техникасында йалныз ейни 
охшар цсуллар тятбиг олунсун. Беля Ки, китабхана иши цзря Ы Цмумрусийа гурултайында 



киатбханашцнаслыг жямиййятинин щазырладыьы  кичик китабханаларда китабхана техникасы 
гойулушунун нормал планыны бяйянди. Бу план мяжбури дейил, тювсиййя характери дашыйырды. 

1934-жц илдя  илк дяфя «Кцтляви китабханалар цчцн китабхана техникасы минимуму» 
няшр едилмяйя башланмышдыр. Минимум мцнтязям сурятдя нязярдян кечирилмиш, кцтляви 
китабхана фондлары иля ишлямя формаларында вя мязмунунда баш верян дяйишикликляри 
юзцндя якс етдирмишдир. Беля Ки, китабхана шябякясинин мяркязляшдирилмяси иля ялагядар 
олараг йени тялимат, методик тяювсиййяляр вя учот «формалары» мяс, «Мяркязляшдирилмиш 
китабхана системи ишинин техникасы» щазырланды. 

1960-жы иллярдя диэяр китабханалар цчцн вилайят, юлкя, техники, али мяктяб, орта 
мяктяб, тибб, щярби, Елмляр Академийасы  китабханалары цчцн тялиматлар щазырланды. Бу 
тялиматларын щазырланмасында кцтляви китабханаларын учотунун унификасийасы сащясиндя 
ялдя едилян тяжрцбядян истифадя едилмишдир. Учот вязифяляринин вя мялумат ахтарышынын 
ейни охшар апаратда бирляшдирилмяси мясяляси гядим дюврдя аиддир. Беля Ки, учот сянядляри 
щабеля фонду ачмаг мягсяди дашымышдыр. Русийада монастр вя кился китабханаларында 
китабларын сийащылар тяртиб едилмишдир Ки, бунлар да щям инвентар гейди кими, щям дя 
каталог кими ящямиййят дашымышдыр. Онлар мцщафизя ролуну ифадя етмишдир. Онларын 
кюмяклийи иля китаб фондлары йохланылыр, биршяхсдян диэяр шяхся верилирди.бунунла бярабяр 
сийащылар фондун мязмунуну ачыр вя щяр китабын мцщафизя едилмяси йерини эюстярир. 
Сонралар каталоглар инвентар гейдлярдян  айрылмыш мцстягли ящямиййят дашымаьа 
башламыш, инвентар гейдляр ися инвентар киатыбан чеврилмишдир.  

Мцасир дюврдя учот вя  мялумат вязифяляринин ейни сяняддя йенидян бирляшдирмя 
яняняси мейдана эялмяйя башламышдыр. Бу онунла ялагядардыр Ки, фонд сцрятля артыр, 
китабханаларын учота сярф етдийи физики вя мадди ямяйин азалмасына сяй эюстярилир. Беля Ки, 
дюарц няшрлярин гейдиййат карточкалары ейни заманда щям учот, щям дя мялумат сяняди 
кими истифадя олунур. Учот сянядляшдирилмяси фярди учотун яняняви методлардан (инвентар 
китабдан) имтина етмяк вя саир формалардан истифадя етмяк мясяяси мейдана чыхыр. 
Мясялян, мцлку вяхарижи ихтираларын тясвиринин нюмрялянмиш каталоглары фонд щаггында 
мялумат васитяси олмагла, щабеля, ихтираларын фярди учоту кими истифадя етмяк олар. Бязи 
техники китабханалар вя цмуми дювлят мяркязляшдирилмиш китабхана системи бу цсулун 
тятбиг даирясини эенишляндирян бцтцн фонд цчцн нязяря алырлар. 

китабхана фондунун учоту зящмят тяляб едян просес олмагла бюйцк вахт тяляб 
едир. Буна эюря дя китабханаларда онун механикляшдирилмясин вя автоматлашдырылмасына 
бюйцк ещтийаж дуйулур. Бу мягсядля йазы макиняляри эениш  истифадя олунур. 
Електрографийа методу ясасында инвентар китабыны йаратмаг мцмкцндцр. Бурада 
китаблары якс етдирян каталог карточкалары инвентар нюмрясиня эюря дцзцлцр вя суряти 
чыхарылыр. Алынан сурятляр инвентар китабы вярягяляри кими китабча шяклиндя щазырланыр. 
Йарымавтоматик вя автоматик апаратлар ямялиййаты китаблара штамп вурулмасыны вя 
инвентаризасийаны механикляшдирир, иши сцрятляндирир. Щабеялинвентар нюмряляринин 
дцзцлцшцндя баш веряжяк нюгсанлары азалдыр. Китабханаларда щесаблама ямялиййатыны 
сцрятляндирмяк цчцн щесаблайыжы машынлардан истифадя олунур. Автоматлашдырма 
просесинин чятинляшдирилмяси онунла ялагядардыр Ки, китабханаларда ял иля щазырланан 
мялумат сянядляриня истинад верилир, щалбуки автоматлашдыра системи мялуматларынын 
машынла охунан мялумат дашыйыжыларына (перфокартлар, перфолентор вя с.) кечирилмясини 
тяляб едир, щал-щазырда бу йени метод айры-айры ири китабханаларда эениш тятбиг едилир.  

 
Китабхана фондунун йохланылмасы. 
 
Йохлама китаб фондунуну (охужулара верилян китаблар да дахил олмаг шяртиля) фярди 

учот сянядляри иля мцгайися едилмяси вя гейдя алынмасы китабларын мювжудлуьунун 
мцяййянляшдирилмяси  демякдир. Йохлама учотунун давам олуб она нязарят  вязифясини 
йериня йетирир. 



Йохлама ясасында бир сыра мясяляляр мцяййянляшдирилир. Китабханаларда бцтцн 
ядябиййат мцщафизя олунурму, тямиря, жилдлямяйя, шифрялянмяйя ещтийажы олан ясярляр 
вармы. Йохлама ясасында ряфлярдя китабларын дцзцлцш гайалары тямин едилмялидир. Бу да 
охужулара ачыг ряф цсулу шяраитиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Йохлама верилян китабларын учот вязиййятини айдынлашдырмаьа имкан верир, онларын 
гайтарма вахтына, охужу боржларына вя с. нязарят едир. Йохлама просесиндя конкрет 
няшрин истифадя едилмяси дяряжяси юйрянилир вя бу да комплектляшдирмя ишинин 
сямяряляшдирилмясиня вя китаб тяблиьинин йахшылашдырылмасына ясас тясир эюстярир. 

Йохламанын китабхана ишчиляри коллективи цчце бюйцк тярбиййяви ящямиййяти вардыр. О, 
няинк тякжя учотда, китабишлямядя вя фондун мцщафизясиндя баш верян нюгсанлары 
мейдана чыхарыр, щабеля бу нюгсанлары бурахан шяхсляри ашкар едир. 

китабхана фондунун йохланмасы «Мяркязляшдирилмиш китабхана системинин иш 
техникасы» кими васитялярдя топланан мцвафиг тяминатлар ясасында щяйата кечирилир. 
Йохламанын щяйата кечирилмяси мцтляг планлашдырылмалыдыр. Планлы йохламалрадан башга 
фонду китабхана вя йа онун гурулуш бюлмяляринин (абономент, гираят салону вя с) 
мцдирляри дяйишиляндя, мцстясна щалларда (мяс, йаньындан, тябии фялакятдян сонра) 
щабеля, учот ишинин кифайятляндирижи олмамасы шяраитиндя йохламаг лазымдыр. 

Планлы йохламанын мцнтязямлийи фондун щяжминдян вя гурулушундан аслыдыр. Лакин 
буи шин бюйцк зящмят тяляб етмяси вя охужулара хидмят ишинин мцряккябляшмяси иля 
ялагядар олараг фонд 7-10 илдян бир дяфя йохланылыр. Мяркязляшдирилмиш китабхана мцддяти 
республика мядяниййят назирлийи тяряфиндян мцяййянляшдирилир. Ири китабханаларын фондлары 
перспектив плана ясасян щисся-щисся йохланылыр. 

Щяр дяфя фондун йохланмасы цчцн даща сямяряли цсуллар сечилир вя бунлар да 
билаваситя фярди учот сянядляриня ясасланыр. Щямин учот сянядляринин кюмяклийи иля хцсуси 
нязарят  аппараты йарадылыр. Бу вя йа диэяр учотун сечилмяси  мцяййян шяраитля баьлыдыр: 
фондун щяжми, онларын ряфлярдя дцзцлмяси цсуллары, учот формаларынын тятбиги. Беля Ки, 
сметелили гайдада дцзцлцш бюйцк мигдарда фондун йохланмасында няшрлярин инвентар 
китабы иля мцгайися едилмяси мягсядя уйьун дейилдир. Яксиня формат-инвентар гайдада 
дцзцлцш фондларынын инвентар китабы иля йохланмасы нязярдя тутулур. Беля Ки, китаблар 
ряфлярдя дцзцлдцйц ардыжыллыгла инвентар китабында гейд едилмишдир.  Гейдиййат 
карточкаларындан ( вя йа дяфтярлярдя) учоту апарылан микрофилмляр вя диэяр материаллар 
щямин карточкаларын кюмяклийи иля йохланылыр. 

Фярди учот сянядляри ясасында инвентар китабы учот каталогу, гейд карточкалары вя 
с. ясасында йохлама юз садялийи, бюйцк вя дяиглийи  иля фярглянир, лакин хейли вахт тяляб 
едир. Бундан башга инвентар китабындан мцнтязям истифадя едилмяс ону сырадан чыхарыр, 
учот карточкаларынын итмясини сцрятляндирир. Фондун бу цсулларла йохланмасы охужулара 
хидмят ишинин чох вахт мцвяггяти олараг дайандырыр. 

Хцсуси апаратын кюмяклийи яссында фондун йохланмасы яксяр щалларда даща сямяряли 
олур. Мясялян: нязарят талонлары, топографик каталоглар (топографик каталоглар бюйцк 
фонда малик олан вя чохдан тяшкил олунмуш китабханаларда тятбиг едилир.) беля 
каталогларын тяшкил едилмяси мцасир тялиматларда тювсиййя олунмур. Беля Ки, онлара сярф 
едилян вахт юзцнц доьрултмур. Бу методларын мащиййяти ондадыр Ки, фондда олан няшрляр  
хцсуси тяртиб едилян карточкаларла йохланылыр вя бунларын ясасында сонралар нязарят 
талонлары, карточкалары вя йа топограифк каталоглар йарадылыр. Бу цсул йохламанын биринжи 
цсулларындан фяргли олараг охужулара хидмяь ишинин кейфиййятини вя ямялийатыны азалтмыр.  

Бундан башга карточкаларын йазылмасына хейли вахтын сярф едилмясиня бахмайараг 
фондун карточкаларла мцгайися сцрятини артырыр, цмумиликдя бу цсул бюйцк сямярялилийи иля 
фярглянир. 

Йохламанын методикасы белядир. Йохланмыш китаблара (яэяр онлар китаб формулйарлары 
ясасында верилмишся) или эюстярилмяк шяртиля штамп гойулур, сонра карточкалар артан 
нюмряляр ясасында дцзцлцр, инвентар китабы иля йохланылыр вя «Йохлама» графасында шярти 
ишаря гойулур. Яэяр нювбяти инвентар нюмряси бурахылмышса, бу китабын олмадыьыны билдирир. 



Фондун йохланылмасына жавабдещ олан китабханачы китабын олмадыьы сябябини 
мцяййянляшдирир вя онларын ахтарылмасы цчцн тядбирляр эюрцр. 

Яэяр ахтарыш просесиндя китаблар тапылмазса, онлара сийащылартяртиб едилир вя 
йохлама актына ялавя олунур. Акт йухары тяшкилатлар тяряфиндян тясдиг едилдикдян сонра 
китабларын фондлардан чыхарылмасы мцмкцндцр. 

Итирилмиш, лакин лазым олан китаблар щаггында мялумат фонда баш верян бошлуглары 
арадан галдырмаг цчцн комплектляшдирижийя верилир. Йохламанын нятижяляри истещсал 
мцшавирясиндя мцзакиря едилир. Учотун апарылмасында вя фондун мцщафизясиндя мейдана 
чыхарылан нюгсанлары арадан галдырмаг цчцн тядбирляр иряли сцрцлцр. 

Ян чох йайылмыш йохлама нязарят талонлары ясасында апарылыр. Йохлама просесиндя 
щяр китаба каталог карточксы тятртиб олунур(онлар нязарят талонлары адланыр) вя бунларда 
ашаьыдакы мялуматлар эюстярилир: инвентар нюмряси вя шифря. Мцяллифин фамилийасы вя инсиалы, 
сярлювщяни илксюзц, жилдин (щиссясинин, бурахылышын) нюмряси, шифрядя китабын китабхананын 
щансы йарым бюлмясиндя олдуьуну билдирир. Бцтцн мялуматлар китабын титул вярягиндян 
эютцрцлцр. Яэяр китаб  охужуйа верилмишдирся онда мялумат китаб формулйарындан ялдя 
едилир. Ейни заманда китабларда (вя йа формулйарда)  ил эюстярмяк шярти иля штамп гойулур. 
Сонра йохлама ади гайдада апарылыр. 

Йохлама гуртардыгдан сонра нязарят каталоглары ляьв едилир. Онлар йени китаблар 
щесабына тякминляшдирилир, хариж едилян китабларын талонлары чыхарылыр вя эяляжякдя китаб 
фондунун нювбяти йохланмасы цчцн истифадя едилир. 
 
 


