
Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin “Kitabxana informasiya təminatı” ixtisası 

üçün 2017-ci ildə nəzərdə tutulmuş buraxılış yekun dövlət imtahanı sualları 

“Kitabxanaşünaslıga giriş” 
1.Kitabxanaşünaslıgın nəzəri əsasları haqqında. 

2.Kitabxanaşünaslıq fikrinin meydana gəlməsi və inkişafı. 

3.XIX-XX əsrdə kitabxanaşünaslıgın elmi fənn kimi inkişafı haqqında. 

4.Kitabxanaşünaslıq humanitar elmdir. 

5.Kitabxanaşünaslıgın metodologiyası haqqında. 

6.Kitabxanaşünaslıq tədqiqatlarının təşkili haqqında. 

7.Kitabxanaşünaslıgın elmlər sistemində yeri. 

8.Kitabxananın struktur xarakteristikası və əsas elementləri haqqında. 

9.Kitabxanaşünaslıgın funksiyaları. 

10.Kitabxana işi haqqında Qanun. 

11.Mədəniyyət Nazirliyinin kitabxana şəbəkəsi. 

12.Kitabxana işinin idarəedilməsi sistemi. 

13.Tibb kitabxanaları şəbəkəsi. 

14.Kitabxanaşünaslıgın elmi metodikası haqqında. 

15.Kitabxanaçı haqqında məlumat. 

16.Oxucu haqqında məlumat. 

17.Kitabxanaçı kadrların hazırlanması haqqında. 

18.Kitabxana fondlarının formalaşdırılması haqqında. 

19.Kitabxanaların təhsil və tərbiyə funksiyaları. 

20.Kitabxanaların tipologiyası haqqında. 

21.Universal kitabxanalar haqqında. 

22.Milli kitabxanalar haqqında. 

23.Kitabxanaçılıq peşəsi haqqında. 

24.Kitabxana sisteminin formalaşması. 

25.Kitabxanaşünaslıgın funksiyaları. 

“Sənədlərin biblioqrafik təsviri və təsnifatlaşdırılması” 
1.Sənədlərin təsnifləşdirilməsinin metodikası və əhəmiyyəti. 

2.Təsnifləşdirilmənin mərhələləri. 

3.Təsnifat cədvəlləri. 

4.Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatı. 

5.Universal Onluq Təsnifat. 

6.Sənədlərin biblioqrafik təsviri və Dövlət Standartları. 

7.Kitabxana kataloqları, onların əhəmiyyəti. 

8.Təsvirlərin qruplaşdırılmasına görə kataloqların növləri. 

9.Nəşrlərin xarakterinə görə kataloqların növləri. 

10.Məqsəd və istiqamətinə görə kataloqların növləri. 

11.Formasına görə kataloqların növləri. 

12.Əlifba kataloqunun təşkili. 

13.Sistemli kataloqun təşkili. 

14.Predmet kataloqunun təşkili. 

15.Elektron kataloqun mahiyyəti, məzmunu. 

16.Biblioqrafik təsvir və onun sahələri. 

17.Biblioqrafik təsvirin obyekti və informasiya mənbələri. 

18.Biblioqrafik təsvirin ünsurləri. 

19.Biblioqrafik təsvirdə istifadə edilən durgu işarələri (punktuasiya). 



20.Biblioqrafik təsvirin növləri. Əsas və əlavə təsvir. 

21.Fərdi müəllifli kitabların təsviri. 

22.Kollektiv müəllifli kitabların təsviri. 

23.Coxcildli nəşrlərin təsviri. 

24.Dövri nəşrlərin təsviri. Analitik biblioqrafik təsvir. 

25.Əlifba kataloqunun təşkili. 

“Ümumi biblioqrafiyaşunaslıq” 
1.Sənəd kommunikasiya sistemi və biblioqrafiya. 

2.Biblioqrafik informasiyanın mövcudluq formaları. 

3.Biblioqrafik vəsaitlər, onların formaları. 

4.Biblioqrafik vəsaitlərin tipləri, janrları. 

5.Sənəd kommunikasiya sistemində yaranan maneələr. 

6.Biblioqrafik informasiyanın əsas ictimai funksiyaları. 

7.Biblioqrafik informasiyanın funksional mahiyyət quruluşu. 

8.Biblioqrafik informasiyanın keyfiyyətləri. 

9.Biblioqrafik fəaliyyət sahəsinin meydana gəlməsi və inkişafı. 

10.Biblioqrafik fəaliyyətin komponent quruluşu. 

11.Biblioqrafik fəaliyyətin obyektləri və subyektləri. 

12.Biblioqrafik fəaliyyətin prosesləri, vasitələri, nəticələri. 

13.Biblioqrafiyalaşdırma və onun mərhələləri. 

14.Biblioqrafik xidmət və onun formaları. 

15.Biblioqrafiyanın növ təsnifatı. 

16.Biblioqrafiyanın ictimai istiqamətinə görə təsnifləşdirilməsi. 

17.Biblioqrafiyanın xronoloji əlamətinə görə təsnifləşdirilməsi. 

18.Biblioqrafiyanın sənədlərin forma və məzmununa görə növləri. 

19.Biblioqrafiyaşünaslıq, onun quruluşu və tərkib hissələri. 

20.Biblioqrafiyaşünaslıq yaxın bilik sahələri sistemində. 

21.Biblioqrafik informasiyanın meydana gəlməsi və inkişafı ənənələri. 

22.Biblioqrafik fəaliyyət müasir mərhələdə. 

23.Biblioqrafik fəaliyyət sahəsində müasir beynəlxalq əməkdaşlıq. 

24.Biblioqrafiya elmi ilə baglı Dövlət Standartları. 

25.Sənəd kommunikasiya sistemi və biblioqrafiya. 

“Kitabxana informasiya resursları” 
1.Kitabxana fondunun tərkibi. 

2.Azərbaycan Respublikasının Regionlarının Kitabxana-informasiya resurslarının 

inkişafının bəzi məsələləri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonun nümunəsində). 

3.Milli kitabxana sistemində informasiya axtarış sistemləri. 

4.Kitabxana işi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun əsas müddəaları. 

5.Kitabxana sistemində kitabxana resurslarının yeri. 

6.Kitabxana fondunun formalaşması. 

7.İRBİS-64 Avtomatlaşdırılmış Kitabxana informasiya sistemi. 

8.Kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin həyata keçirdiyi məsələlər. 

9.Kitabxana resurslarının modelləşdirilməsi. 

10.Kitabxana resurslarının komplektləşdirilməsi proqram təminatı. 

11.Cari komplektləşdirmə, Retrospektiv komplektləşdirmə və Rekomplektləşdirmə. 

12.Azərbaycan Respublikasının Dövlət kitabxana fondları. 

13.Dövlət kitabxana fondlarının uçotu. 

14.Kitabxana fondunun uçot kitabı. 



15.Çıxarılan çap məhsullarının uçotu. 

16.Kitabxanalardan istifadə qaydaları. 

17.Kitabxana fondlarının mühafizəsi. 

18.Kitabxanaçının əsas funksiyaları. 

19.Kitabxanaçı və əsas kitabxana terminləri. 

20.Kitabxana menecmenti. 

21.MKS-nin hüquq və vəzifələri. 

22.MKS-nin fəaliyyətinin əsas məqsədləri. 

23.Azərbaycan Respublikasının Dövlət Kitabxana Fondu. 

24.Kitabxana fondlarının təchizatı. 

25.Dövlət kitabxana fondlarının uçotu. 

“Kitabxana xidməti” 

1.Kitabxana xidmətinin nəzəri əsasları. 

2.Oxuculara xidmətin məqsədi və prinsipləri. 

3.Oxucularla işin vəzifələri. 

4.Oxucuların və mütaliənin öyrənilməsi prinsipləri. 

5.Oxucuların və mütaliənin öyrənilməsinin üsulları. 

6.Oxucuların və mütaliənin öyrənilməsinin ümumi elmi üsulları. 

7.Oxucuları və mütaliənin öyrənilməsinin xüsusi kitabxanaçılıq üsulları. 

8.Oxucu maragı və onun növləri. 

9.Oxucu tipologiyası. 

10.Abonementdə oxuculara xidmət işi. 

11.Formal əlamətinə görə abonementdə xidmətin növləri. 

12.Fəaliyyət istiqamətinə görə abanemendə xidmətin növləri. 

13.Qiraət salonlarında oxuculara xidmət işi. 

14.Kitabxanalararası abonement. 

15.Respublikada Sahəvi kitabxanalararası abonement mərkəzləri. 

16.Oxuculara fərdi xidmət. 

17.oxucu sorguları, onların növləri. 

18.Kitabxanada ədəbiyyatın əyani təbliqat formaları. 

19.Kitab sərgiləri və onun növləri. 

20.Kitabxana plakatları. Kitabxana albomları. 

21.Kitabxanalarda ədəbiyyatın şifahi təbliqat formaları. 

22.Kitab müzakirələri. Kitab təqdimatı. 

23.Biblioqrafik icmallar. Şifahi, tematik, universal icmallar. 

24.Kitabxana xidməti sahəsində reklam işi. 

25.Oxucu tipologiyası. 

 

 

“İqtisadiyyat və İdarəetmə” FBK-nın 15 aprel 2017-ci il tarixli 03 saylı protokoluna 

əsasən müzakirə edilib bəyənilmişdir. 

“İqtisadiyyat və İdarəetmə” FBK-nın sədri:                    Q.Şükurova 

 


