
Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecinin “Kitabxana-informasiya təminatı” 

ixtisası üzrə IIIÇ qrupunda 2018-ci ildə nəzərdə tutulmuş Buraxılış Yekun 

Dövlət imtahanı sualları 

1) Kitabxanaşünaslığa giriş 

1.Kitabxanaşünaslıq fikrinin meydana gəlməsi və inkişafı 

2.XIX əsrdə kitabxanaşünaslığın inkişafı 

3.XX əsrdə kitabxanaşünaslığın inkişafı 

4.Azərbaycanda kitabxanaşünaslıq fikrinin təşəkkülü və inkişafı 

5.Kitabxanaşünaslığın mahiyyəti, obyekti və predmeti 

6.Kitabxanaşünaslığın funksiyaları 

7.Kitabxanaşünaslığın metodologiyası və metodu 

8.Kitabxanaşünaslığın elmlər sistemində yeri 

9.Kitabxanaların struktur xarakteristikası və əsas elementləri 

10.Müasir dövrdə kitabxanaların sosial funksiyaları 

11.Kitabxanaların tipologiyası 

12.Universal kitabxanalar 

13.Milli kitabxanalar 

14.Kitabxanaçılıq peşəsi 

15.Kitabxana sistemi və şəbəkələri 

16.Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana şəbəkələri 

17.Uşaqlara və gənclərə xidmət edən kitabxana şəbəkələri 

18.Kitabxana işinin mərkəzləşdirilməsi 

19.Kitabxana işinin təşkilinin əsas prinsipləri 

20.Kitabxana işi haqqında Qanun 

2) Kitabxana xidməti 

1.”Kitabxana xidməti” fənninin nəzəri əsasları 

2.Oxucularla işin prinsipləri 

3.Oxucularla işin vəzifələri 

4.Oxucuların əxlaq və estetik tərbiyəsi 

5.Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri mütaliə haqqında 

6.Mütaliənin ictimai məzmunu və sosial xarakteri 

7.Mütaliənin funksiyaları 

8.Oxucuların və mütaliənin öyrənilməsinin üsulları 

9.Oxucuların və mütaliənin öyrənilməsinin xüsusi kitabxanaçılıq üsulları 

10.Oxucu marağı 

11.Oxucu tipologiyası 

12.Abonementdə oxuculara xidmət işi 

13.Kitabxanalararası abonement 

14.Kitabxanalarda oxuculara fərdi xidmət 

15.Kitabxanada ədəbiyyatın şifahi təbliğat formaları 

16.Şifahi biblioqrafik icmallar 

17.Kitabxanada ədəbiyyatın əyani təbliğat formaları 

18.Kitab sərgiləri və onun növləri 

19.Kitabxana xidmətinin etikası 



20.Kitabxana mühiti və reklam 

3) Sənədlərin biblioqrafik təsviri və təsnifləşdirilməsi 

1.Kitabxana kataloqları və onun növləri 

2.Əlifba kataloqu 

3.Sistemli kataloq 

4.Predmet kataloqu 

5.Biblioqrafik təsvirin inkişaf tarixi  

6.Biblioqrafik təsvirə dair Dövlət standartları 

7.Biblioqrafik təsvirin obyekti və informasiya mənbələri 

8.Biblioqrafik təsvirin ünsürləri və onların xarakterik  cəhətləri 

9.Ünsürlərin həcminə və obyektinə görə təsvirin növləri 

10.Sənədlərin  təsnifləşdirilməsinin metodikası və mərhələləri 

11.Təsnifləşdirmədə tətbiq edilən  təsnifat cədvəlləri 

12.Onluq təsnifatın yaranması və universal onluq təsnifat 

13.Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatı 

14.Birsəviyyəli biblioqrafik təsvir 

15.Fərdi müəllifli sənədlərin təsviri 

16.Kollektiv müəllifli sənədlərin təsviri 

17.Çoxsəviyyəli biblioqrafik təsvir 

18.Əsas təsvir və onun növləri 

19.Əlavə təsvir və onun növləri 

20.Sənədlərin tərkib hissəsinin təsviri.Analitik təsvir 

4) Kitabxana-informasiya resursları 

1.Kitabxana informasiya resurs anlayışı və onun mahiyyəti 

2.Kitabxana sistemində fondların sosial funksiyaları 

3.Kitabxana fondunun formalaşmasının mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri 

4.Kitabxana fondunun sistem kimi öyrənilməsi və əhəmiyyəti 

5.Kitabxana fondunun formalaşmasının nəzəriyyəsi 

6.Kitabxana fondunun əsas prinsipləri 

7.İlkin və təkrar seçmə 

8.Sənəd informasiya fondunun modelləşdirilməsi 

9.Biblioqrafik və riyazi modellər 

10.Kitabxana fondunun komplektləşdirilməsi 

11.Retrospektiv və cari komplektləşdirilmə 

12.Kitabxana fondunun uçotu və işlənməsi 

13.Kitabxana fondunun yerləşdirilməsinə verilən ümumi tələblər 

14.Kitabxana fondunun mühafizəsi və qorunması 

15.Kitabxana mühafizəsinə təsir göstərən fiziki və kimyəvi amillər 

16.Kitabxana fondunun coğrafi və xronoloji düzülüşü 

17.Oxucu-fond əlaqələri 

18.Kitabxana fondunun idərəetmə funksiyası 

19.Fondun idarəedilməsində kitabxana əməkdaşlarının vəzifələri 

20.Kitabxana-arxiv, muzey fondlarının yaradılması 

 



 5) Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq 

1.”Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq” fənninin nəzəri əsasları 

2.Biblioqrafiya elmi ilə bağlı Dövlət standartları 

3.Biblioqrafiya termini və onun çoxmənalılığı 

4.Sənəd kommunikasiya  sistemi və biblioqrafiya 

5.Sənəd kommunikasiya sistemində informasiya maneələri 

6.Biblioqrafik informasiyanın  mövcudluq formaları 

7.Biblioqrafik vəsaitlər,onların formaları,janrları və tipləri 

8.Biblioqrafik informasiyanın əsas ictimai funksiyaları 

9.Biblioqrafik fəaliyyətin komponent quruluşu 

10.Biblioqrafiyalaşdırma prosesi və onun mərhələləri 

11.Biblioqrafik xidmət və onun formaları 

12.Biblioqrafiyanın növ təsnifatı 

13.Biblioqrafiyanın funksional məqsəd və xronoloji əlamətinə görə növləri 

14.Biblioqrafiyanın sənədlərin forma və məzmununa görə növləri 

15.Biblioqrafiyaşünaslıq və onun quruluşu 

16.Biblioqrafiyaşünaslıq yaxın bilik sahələri sistemində  

17.Biblioqrafik fəaliyyətin meydana gəlməsi və inkişaf ənənələri 

18.Biblioqrafik fəaliyyət sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq 

19.Azərbaycan kitabxanalarının Beynəlxalq biblioqrafik təşkilatları 

20.Biblioqrafik informasiyanın keyfiyyətləri 

 

“İqtisadiyyat və idarəetmə”  FBK-nın  13 aprel 2018 ci il tarixli, 09 saylı  

iclasında müzakirə edilib təsdiq olunmuşdur.  

Fənn Birləşmə Komissiyasının sədri:                               Şükürova Qətilə 

 

 

 

 


