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ELMİ İSTİNAD ÜZRƏ VERİLƏNLƏR BAZALARI VƏ AXTARIŞ 

SİSTEMLƏRİ 

 

AZAD QURBANOV 

BDU, Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin dekanı, dosent 

azadqurbanov@bsu.edu.az 

 

SƏADƏT MÜTƏLLİMOVA 

“B.est Solutions” şirkətinin İnformasiya Texnologiyaları üzrə Baş 

mütəxəssisi  

 
Məqalədə tədqiqatçının elmi işinin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün elm-

metrik parametrlərin istifadəsi müzakirə olunur. Scopus, Web of Science, elibrary.ru 

elmi axtarış sistemlərinin verilənlər bazalarının müqayisəsi təqdim edilmişdir. Müəl-

liflərə elmi verilənlər bazalarında və axtarış sistemlərində tədqiqatçıların məhsuldar-

lıq göstəricilərinin obyektivliyini artıran tövsiyələr verilmiş, həmçinin müəllifin nəşr 

fəallığının meyarları və xüsusiyyətləri, müxtəlif axtarış sistemlərindəki təyinatı açıq-

lanmışdır. 

Açar sözlər: elmmetriya, impakt faktor, elmi istinad indeksi, beynəlxalq elm-

metrik bazalar. 

 

Doğru zamanda lazımi informasiyaya əlyetərlilik tədqiqatçılara məhsul-

darlığı yüksəltməyə və elmi tədqiqat nəticələrini maksimum artırmağa kömək 

edir. İstifadəçilərin zəruri informasiya mənbələrinə olan tələbatlarını başa düş-

mək, kitabxanalara büdcəni daha səmərəli şəkildə idarə etməyə, bu və ya digər 

informasiya mənbələrini maksimum effektli şəkildə əldə etməyə yardım edə-

cəkdir. Elmi kitabxanalar, o cümlədən universitet kitabxanalarında mütəmadi 

olaraq istifadəçilərin informasiya tələbatlarını, fondların rasional formalaşdı-

rılması, informasiya resurslarından istifadənin səmərəliliyini öyrənmək üçün 

sorğular keçirilir və tədqiqatlar aparılır [1,2]. 

Ən mühüm problem istifadəçilər tərəfindən elektron formada əldə edilən 

məlumatların uçotunun aparılmasıdır. Belə halda elektron resurslara müraciət-

lər, yüklənən məlumatların kəmiyyəti (MB ilə), soruşulan məqalələrin sayı və 

s. də nəzərə alına bilər.İnformasiya məhsullarını yaradan bütün dünya (məsə-

lən, Elsevier, EBSCO, Oksford University Press, Emerald və s.) və məşhur 

Rusiya (İntegrum, elibrary.ru, EastView və s.) şirkətləri öz resurslarının istifa-

dəsinə dair statistik məlumatları təqdim edirlər. Bu statistika yalnız kitabxana-

larda məhdud sayda mütəxəssislər üçün, təhlil üçün əlyetərlidir. 

Bu gün alimlərin nəşr fəaliyyətinin yüklənilən məqalələrin kəmiyyətin-

dən bir qədər asılılığı nəzərə çarpır. Belə bir sual yaranır: bütün tədqiqatçılar, 

informasiya elmi məkannda elmi əsərlərin irəliləyişinə təsir edən və öz tədqi-

mailto:azadqurbanov@bsu.edu.az
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qatlarına istinad etmə imkanlarını artıran elmi-tədqiqat işlərinin (və müvafiq 

olaraq informasiya fəaliyyətinin) səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün bugün-

kü meyarları bilirlərmi? Məsələn, Kembric Universitetində Science Direct re-

sursu üzrə ayda orta hesabla 50 min məqalə yüklənir və hər il təxminən 9 minə 

yaxın məqalə (bu isə yüklənilmiş məqalələrin sayının 18% -ni təşkil edir), 

Mançester Universitetində müvafiq olaraq il ərzində təxminən 32 min məqalə 

və 5 minə yaxın nəşr (15%) dərc edilir.[3-5] Artıq 400 ilə yaxındır ki, elmi 

tədqiqatların nəticələri əvvəlki əsrlərdə olduğu kimi şifrəli anaqramlar şəklin-

də deyil, açıq, hamı üçün əlyetərli formada, elmi nəşrlər vasitəsilə yayılır. 

Elmi tədqiqatların nəticələrinin bu cür dövri və sistemli şəkildə işıq üzü gör-

məsi prosesi kitab çapının ixtirasından, xüsusən də, 1665-ci ildə Fransada Jan 

Batist Kolberin rəhbərliyi ilə dünyada ilk elmi jurnalın (fr. “Le Journal des 

sçavans”- azərb. “Alimlərin jurnalı”) nəşrə başlanmasından sonra geniş vüsət 

almışdır. Lakin bu qədər müddət ərzində daha dəqiq desək, XX əsrin ortaları-

nadək hər hansı cəmiyyətdə elmi tədqiqatların nəticələrini təhlil etmək təcrü-

bəsi meydana gəlməmişdir. 

20-ci əsrin ortalarına qədər elmi işin qiymətləndirilməsinin əsas mənbəyi 

ekspert rəyi idi. Son 20-25 il ərzində ekspert rəyi ilə yanaşı kəmiyyət biblio-

metrik göstəricilərin uçotunun dünya tendensiyası artmağa başlamışdır. Bu 

yeni yanaşma axtarışında Qərb elmmetriyasında alimlərin istinad indeksi ter-

mini ortaya çıxdı. Belə ki, 1955-ci ildə ABŞ linqvist-alimi Yucin Harfild elmi 

istinad indeksləri haqqında məqaləsində elmi tədqiqat nəticələrinin təhlilinin 

zəruriliyini əsaslandırmış, 1963-cü ildə onun rəhbərliyi altında məşhur Elmi 

İnformasiya İnstitutu (Institute for Scientific Information-ISI) yarandıqdan 

sonra ilk dəfə elmi istinad göstəriciləri dərc olunmuşdur. Bu indeksin ilkin 

məqsədi indi olduğu kimi sanballı elmi nəşrləri təsnifləşdirmək, indeksləşdir-

mək və onların impakt-faktorunu müəyyənləşdirmək olub. Doğrudur, o vaxtlar 

"ISI"nin fəaliyyət spektri o qədər də geniş deyildi; institut 600 jurnalı indeks-

ləşdirməklə kifayətlənirdi. Bu gün isə "ISI" 15 minə yaxın elmi jurnalın im-

pakt-faktorunu müəyyənləşdirən iri elmi korporasiyaya çevrilib. 1990-cı ildə 

dünyada ilk beynəlxalq elmmetrik bazanın (Web of Science) yaranması ilə pe-

şəkar səviyyədə elmmetrik təhlillərin əsası qoyulmuş, alınan göstəricilər dün-

yanın aparıcı ölkələrində elmi idarəçiliyin əsas istiqamətverici qüvvəsinə çev-

rilmişdir. Beləliklə, artıq 30 ildir ki, elmin inkişaf səviyyəsi, müxtəlif elm və 

təhsil müəssisələrinin dünya elmi müstəvisindəki çəkisi, alimlərin elmi fəaliy-

yət nəticələrinin nə dərəcədə təsirli olması elmmetrik təhlillər əsasında müəy-

yən olunur. 

Elmmetriya - elmin təkamülünü və vəziyyətini, o cümlədən elmi fəaliy-

yətin struktur və dinamikasını, elmi informasiya axınını və massivlərini çox-

saylı riyazi-statistik hesablamalar və digər kəmiyyət-keyfiyyət göstəriciləri 

üzrə öyrənən elm sahəsidir. Elmmetriyanı elm haqqında elm də adlandırmaq 
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mümkündür. İnfometriyanın əsasını təşkil edən elmmetriya elmşünaslığın bir 

qolu kimi yeni formalaşsa da elmi məlumatların ölçülməsinə və şərh edilmə-

sinə maraq hələ XIX əsrin ikinci yarısından, elmi statistikanın yarandığı vaxt-

lardan mövcud olmuşdur. Lakin elmmetriyanın müstəqil bir elm sahəsi kimi 

formalaşmağa başlaması az qala bir əsr sonraya İkinci Dünya müharibəsi döv-

rünə təsadüf edir. Məhz o illərdə, dünyada elmə maraq kəskin şəkildə artmış, 

elmin müxtəlif parametrlər üzrə təhlili zamanı yaradıcı məhsuldarlığın inkişa-

fına təsir edən dayanıqlı statistik qanunauyğunluqlar (Zipf-Lotk-Pareto bölgü-

sü üzrə) aşkar olunmuşdur. Sonrakı illərdə Böyük Britaniyada C.Bernalın 

(“Elmin sosial funksiyaları”, 1939), ABŞ-da D.C.Praysın (“Elmi təhlilin kə-

miyyət metodu”, 1960), SSRİ-də V.Nalimov və Z.Mulçenkonun (“Elmmetri-

ya”, 1969) rəhbərliyi altında elmi fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi 

üzrə müxtəlif tədqiqatlar aparılsa da, artıq qeyd etdiyimiz kimi bu sahədə Yu-

cin Harfildin araşdırmaları və fəaliyyətləri daha əhəmiyyətli olmuşdur. 

“Elmmetrik təhlil” dedikdə, elmi müəssisə və ya tədqiqatçının fəaliy-

yətinin 2 əsas parametr üzrə qiymətləndirilməsi başa düşülür:  

1. Qiymətləndirmək istədiyimiz parametrlər üzrə;  

2. Bilavasitə qiymətləndirilə bilən parametrlər üzrə. 

Qiymətləndirmək istədiyimiz parametrlər elmi tədqiqat İnstitutunun və 

ya alimin məhsuldarlığıdır. Əfsuslar olsun ki, bu parametrlər üzrə bilavasitə 

hesablama aparmaq çox çətindir, başqa sözlə, məsələn bir alimin bütün elmi 

imkanlarını, elmi istedadını, onun müxtəlif formalarda əksini tapmış fikir və 

rəylərini, elmin inkişafına təkan verən ideyalarının yayılma arealını, elmi təh-

lillərinə, baxışlarına biblioqrafik təsvir verilmədən edilmiş istinadları və s. tam 

şəkildə aşkara çıxarmaq, hesablamaq mümkün deyil. Göstərici və ya indikator 

adlanan ikinci parametr üzrə qiymətləndirmə isə daha rahatdır. Bu zaman əsas 

təhlillər məqalə sayına və onlara edilən istinad göstəricilərinə görə aparılır. 

Yeri gəlmişkən, tədqiqatçıların nəşr aktivliyinin nəticələrini hesablamaq üçün 

müxtəlif elmi-statistik təşkilatların, ayrı-ayrı fiziklərin, riyaziyyatçıların, linq-

vistlərin və s. özünəməxsus metodları var. Biz həmin metodları 2 qrupa böl-

məyi daha məqsədəuyğun hesab edirik:  

 Lokal hesablama metodu;  

 Qlobal hesablama metodu. 

Elmi məqalələrə istinad indeksi (ing. Science Citation Index) – İstinad 

indeksi - elmi aləmdə bir alimin və ya bütövlükdə elmi kollektivin əsərlərinin 

"əhəmiyyəti" ilə əlaqəli qəbul edilmiş bir ölçü hesab edilir. Bibliometrik (elm-

metrik) tədqiqatların təhlili zamanı əsas ölçülər, şərti desək, "ekstensiz" (eks-

tensiv, yəni keyfiyyətcə deyil, ancaq kəmiyyətcə artan, genişlənən) göstəricilər 

– nəşrlərin ümumi sayı və "intensiv" göstəricilər - bu nəşrlərin hər məqaləyə 

alınan istinadların sayıdır. Əslində bu, tədqiqatçının müəyyən bir dövr üçün 

müvafiq elmi fəaliyyət sahəsində yerinə yetirdiyi bütün işlərə edilən istinadla-



KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNFORMASİYA 

№3 (30)                                                                                2019 

 

10 

rın sayından başqa bir şey deyil. İstinadların strukturunun təhlili və bibliomet-

rik göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi üçün əsas məhz dövri mətbuat üzrə “si-

tat” adlanan verilənlər bazası adlanır. Burada yalnız jurnal nəşrləri (müəllif, 

sərlövhə, jurnalın adı, ili, cild, buraxılışı, səhifələr) haqqında biblioqrafik mə-

lumatlar deyil, eyni zamanda istinad edilən ədəbiyyatın məqalə siyahıları da 

toplanılır. Bu, həm müəyyən bir məqalədə istinad edilən nəşrləri, həm də bu 

məqaləyə istinad edən nəşrləri tapmağa imkan verir. Beləliklə, istifadəçi onu 

maraqlandıran sual ilə bağlı bütün biblioqrafik informasiya üzrə səmərəli axta-

rış apara bilər. Eyni zamanda, bütün jurnallar üzrə məlumatları özündə cəm-

ləşdirən belə verilənlər bazası üzərində xüsusi "bazis" - mütəxəssislərə dövri 

nəşrlərin bibliometrik göstəricilərinə əlyetərlilik imkanı verir. 

2005-ci ildə h-indeks (Hirş indeksi) adlanan bir göstərici meydana 

gəlir. Bu elmmetrik göstərici San-Dieqo (Kaliforniya) universitetinin fiziki 

Xorxe Hirş tərəfindən təklif olunmuşdur. Hirş indeksi alimlərin, alim qrupu-

nun, elmi təşkilatın fəaliyyətinin elmi məqalələr və həmin məqalələrə istinada 

görə kəmiyyət göstəricisidir. Hirş indeksi məqalə sayının həmin məqaləyə 

edilmiş istinadların kəmiyyət göstəricisi ilə müqayisə olunmasıdır. Məsələn, 

alimin 100 məqaləsi varsa və hər məqaləyə ancaq 1 dəfə istinad olunubsa, hə-

min tədqiqatçının və ya elmi müəssisənin h-indeksi 1-ə bərabər olacaq və ya-

xud əksinə alimin cəmi 1 məqaləsi dərc olunubsa, lakin ona 100 dəfə istinad 

edilibsə, h-indeksi yenə də 1 qalacaq. Demək, 100 məqalə yazıb hər məqaləyə 

cəmi 1 istinad qazanmaqdansa, yaxud 1 məqalə yazıb 100 istinad əldə etmək-

dənsə, 20 sanballı məqalə yazıb hər məqaləyə, məsələn 5-10 istinad qazanmaq 

daha məqsədəuyğundur. 

Məşhur rus akademiki G.P. Georgiyevin fikrincə, bu olduqca mənasız 

elmmetrik göstəricidir. Məsələn, bir alimin 30 məqaləsi var, onlardan 20-si 

20-30 dəfə, eyni sayda məqaləyə sahib olan alimin 10 məqaləsinə 10-dan 

2000-dək istinad edilir. Birincinin Hirş indeksi 20, ikincisi isə yalnız 10 ola-

caq. Alim nə qədər yaşlıdırsa, onun vəziyyəti daha yaxşı olur. Hirş indeksi 

yalnız uzun müddət bir tədqiqat sahəsində çalışan elm adamlarının göstəricilə-

rinin müqayisəsi zamanı tətbiq oluna bilər. Bu göstərici yalnız kifayət qədər 

nəşrləri və həmin nəşrlərin hamısına (və ya bir çoxuna) nəzərə çarpacaq qədər 

tələbat olan və tez-tez istinad edilənlər üçün yüksək olacaqdır. 

Elmi sənədlər və onların müəllifləri arasındakı informasiya əlaqələrinin 

göstəriciləri biblioqrafik istinadlardır. Hər bir linkdə müəllif və həmmüəlliflər 

haqqında məlumatlar olduğu üçün nəşrin adı, onun tərkib elementləri istinad 

olunan məqalənin elementləri ilə birlikdə bir sıra analitik məlumatların çıxarıl-

masını təmin edir. İstinad edilmə, tədqiqatçıların nəşr fəallığı ilə müqayisədə 

onların məhsuldarlığını nümayiş etdirən daha vacib göstəricidir. 

Bu gün elmi fəaliyyətin səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün tətbiq olu-

nan meyarlara patentlərin sayı, elmi jurnalların impakt-faktoru, nəşrlərin sayı, 
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istinadların tezliyi və s. aid etmək olar. Lakin nəşr olunan məqalələrin çox ol-

ması hələ elmi tədqiqat işinin şərtsiz əhəmiyyət göstəricisi hesab edilə bilməz. 

Ancaq hər nəşrin elmi sahəyə bir informasiya daşıdığı faktı isə danılmazdır. 

Ən nüfuzlu elmi jurnallarda dərc olunan materialların sayı ölkədə elmin ümu-

mi inkişaf səviyyəsinin xarakteristikalarından biridir. Məqaləyə daha çox isti-

nad edilməsi onun yüksək impakt-faktorla reytinqli jurnalda dərc olunmasına 

təsir edir. 

Bəs İmpakt-faktor nədir? Hansı jurnallar impakt-faktorlu hesab 

edilir? 

İmpakt-faktor hər hansı elmi məqaləyə olunan istinadların sayından asılı 

olaraq onun əhəmiyyətlilik dərəcəsidir. Konkret desək, impakt-faktor hər han-

sı bir jurnalda dərc olunmuş məqaləyə digər alimlər tərəfindən nə qədər istinad 

olunmasıdır. İmpakt-faktor rəqəmlərlə qiymətləndirilir. Qiymətləndirmələr 0-

dan başlayaraq sonsuzluğa qədər davam edə bilər. Bu isə dərc olunan məqalə-

lərin əhəmiyyətliliyindən asılı olaraq dəyişir. Yüksək impakt-faktor almaq, əl-

bəttə ki, elmi məqalənin dərc olunduğu jurnalın, eləcə də elmi məqalənin mü-

əllifinin xidmətidir. Əgər bütün dünyada məşhur olan, yüksək istinad olunan 

alimin məqaləsi hər hansı bir jurnalda dərc olunursa, təbii ki, bu, jurnalın im-

pakt-faktorunun yüksək həddə çatmasına səbəb olur.  

İmpakt-faktor haqqında məlumatları «Journal Citation Reports» istinad 

göstəricisindən əldə etmək mümkündür. Qeyd etmək lazımdır ki, impakt-fak-

toruna görə müəyyənləşdirilən jurnalların siyahısında müxtəlif elm sahələri 

qeyri-bərabər şəkildə təqdim olunur. Ən çox biokimya, molekulyar biologiya, 

fizika, tibb jurnalları üstünlük təşkil edir.[4.5] 

Hal-hazırda dünyada istinadlara görə elmi jurnalları, alimləri və ya elmi 

kollektivləri qiymətləndirməyə imkan verən vahid universal bir sistem yoxdur. 

Ancaq ingilisdilli jurnallarda müəyyən bir ölkə (ölkələr qrupu) çərçivəsində is-

tinad indeksini hesablamaq üçün istifadə olunan bir neçə əsas qlobal sistem 

mövcuddur: 

Science Citation Index (SCI-Expanded) - əsasında üç massiv durur: 

[5,6] 

- təbii və dəqiq elmlərin (təbiətşünaslıq, texnika və tibb sahəsi üzrə 

jurnallar) istinad indeksləri - Science Citation Index – SCI;  

- sosial elmlərin istinad indeksi (iqtisadiyyat və ictimai elmlər üzrə jur-

nallar) - Social Science Citation Index – SSCI;  

- humanitar elmlər, ədəbiyyat və incəsənət sahələrində (arxeologiya, 

memarlıq, bütün incəsənət növləri, ədəbiyyat, tarix, fəlsəfə, din üzrə jurnalla) 

istinad indeksi - Arts and Humanities Citation Index – A&HCI (humanitar 

elmlər üzrə jurnallar saytı – 

-  http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
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- sosial elmlər üzrə jurnallar saytı - http://science.thomsonreuters.com/-

mjl/publist_ssci.pdf) 

Web of Science – 2002-ci ildə Elmi İnformasiya İnstitutu "Thomson 

Reuters" təşkilatının tərkibinə keçdikdən sonra müəssisənin işi xeyli inkişaf 

edib. İndi artıq "Creative analytics" təkcə istinad əmsalına malik jurnallar haq-

qında illik hesabat ("Journal Citation Report") dərc etməklə kifayətlənmir, o, 

həm də məqalələrinə ən çox istinad edilən alimlərin də siyahısını hazırlayıb 

dərc edir. Bu isə öz növbəsində dünyada universitetlərin, elmi müəssisələrin 

reytinq cədvəlini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Məntiqi olaraq bununla da 

dünya elminin akademik səviyyəsi üzə çıxır. Elmi tədqiqatların nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi baxımından impakt faktorun əhəmiyyəti o qədər böyükdür 

ki, bununla hətta müxtəlif ölkələrdə elmin inkişaf dinamikasını da izləmək 

mümkündür. Ayrı-ayrı institutlar, elmi təşkilatlar, alimlər "Creative 

analytics"in "Web of Science" adlanan indeksləşdirmə bazası vasitəsilə öz 

elmi tədqiqatlarına edilən istinadların kəmiyyətini müəyyənləşdirə bilirlər. 

"Web of Science" - Thompson Reuters şirkətinin Web of Knowledge plat-

formasında təqdim olunan ABŞ Elmi İnformasiya İnstitutunun (İnstitutu 

Scientific Information, ISI) multidisiplinar referativ-biblioqrafik verilənlər ba-

zasıdır. Nüfuzlu jurnalın impakt-faktoru olduğu kimi elmi tədqiqat institutu-

nun, individual şəkildə alimin və hətta ayrıca məqalənin də impakt faktoru ola 

bilər. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, "Creative analytics"in "Web of 

Science" bazasına daxil olan "Science Citation Index Expanded", "Social 

Sciences Citation Index" və "Arts & Humanities Citation Index" kimi elmi in-

deksləşdirmə sistemləri həm qlobal, həm də regional elmi tərəqqinin güzgüsü 

rolunda çıxış edir. 

"Creative analytics" ən çox istinad edilən elmi nəşrləri - jurnal, kitab, 

konfrans materiallarını, patentləri və s. müəyyənləşdirməklə elmdə ən doğru 

prioritetləri aşkarlamağa imkan verir. Dünyanın ən iri informasiya ixracatçıla-

rından olan bu təşkilatın əldə etdiyi statistik göstəricilər müxtəlif elm sahələri-

nin cari vəziyyətinin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğu qədər inno-

vativ texnologiyaların, sənayenin, iqtisadiyyatın inkişaf templərini araşdırmaq 

baxımından da çox qiymətlidir. Çünki bir qayda olaraq, istənilən kommersiya 

qurumu cari iqtisadi durumu, əmtəə bazarını, tələb-təklifi söyrənərkən ilk növ-

bədə etibarlı biliklərə, dəqiq statistikaya, bir sözlə aprobasiya olunmuş infor-

masiyaya ehtiyac duyur. " Creative analytics" elmi-statistik məlumatları məhz 

bu cür informasiya məcmusu rolunu oynayır. Təsadüfi deyil ki, təşkilat topla-

dığı məlumatları təhlil edərək özü də böyük iqtisadi uğur və maliyyə balansı 

qazanır. Şirkətin səhmlərinin Nyu-York və Toronto kimi iri fond birjalarında 

yüksək əmsallarla kotirovka olunması elmin iqtisadiyyata müsbət təsirinin ən 

bariz nümunəsi hesab oluna bilər.  
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"Web of Science" bazasının əhatə etdiyi jurnalların coğrafiyasına nəzər 

saldıqda belə bir fikir yaranır ki, daha çox məhz Qərbdə nəşr olunan elmi jur-

nallar impakt-faktora malikdirlər. Əlbəttə burada kimisə günahkar çıxarmaq 

olmaz. Məsələn, "Science Citation Index Expanded" siyahısına daxil olan jur-

nallar tam olaraq ingilis dilində dərc edilən nəşrlərdir və onların böyük əksə-

riyyəti ingilisdilli ölkələrdə nəşr olunur. Başqa sözlə, bu siyahıya daxil olmaq 

digər 2 siyahıya daxil olmaqdan daha çətindir. "Creative analytics"in rəsmiləri 

də bunu dəfələrlə etiraf ediblər. Çünki dəqiq və təbiət elmlərinə həsr olunan 

jurnallar bir qayda olaraq regional deyil, qlobal xarakterli tədqiqatları özündə 

cəmlədiyindən onların məhz ingilis dilində dünyaya çıxarılması məqsədəuy-

ğun hesab olunur. "Social Sciences Citation Index" və "Arts & Humanities 

Citation Index"ə daxil olan jurnallar üçünsə belə bir tələb yoxdur. "Creative 

analytics" razılaşır ki, bəli, məsələn, bir ölkənin ədəbiyyatı, folkloru məhz mil-

li dildə yayılmalıdır. Həmin siyahılara daxil olan regional jurnallardakı məqa-

lələrə ingilis dilində yalnız xülasə vermək kafi hesab olunur. 

Qeyd edək ki, "Creative analytics" Azərbaycanda nəşr olunan elmi nəşr-

lərə diqqət ayırmağa başlamışdır və bu da təsadüfi deyildir. Artıq 10 ildir ki, 

ölkəmizdə Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazir-

liyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutu və 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsisçiliyi ilə dərc edilən “Applied 

and Computational Mathematics” (“Tətbiqi və Hesablama Riyaziyyatı”) jur-

nalı elmimizi layiqincə təmsil edir. Qeyd edək ki, bu nəşr "Thomson Reuters" 

bazasına daxil edilən və impakt faktor almış Azərbaycanın ilk elmi jurnalıdır. 

Jurnalda tətbiqi və hesablama riyaziyyatının müxtəlif sahələrinə aid yüksək sə-

viyyəli, əsaslı rəydən keçmiş elmi məqalələr çap edilir. "Applied and 

Computational Mathematics" jurnalının impakt faktoru “Thomson Reuters” 

Agentliyinin son reytinq cədvəlinə əsasən 0,717-yə yüksəlmişdir. Nəşr Azər-

baycan tətbiqi riyaziyyat elminin uğurlarını beynəlxalq aləmə çıxarmaqla bə-

rabər, müvafiq sahədə xarici alimlərin də seçilmiş elmi tədqiqatlarını yerli 

alimlərimizə təqdim etməklə bilavasitə elmi körpü rolunu oynayır.  

Scopus (SciVerse Scopus) – elmi nəşrlərdə dərc olunan məqalələrə isti-

nadın izlənilməsi üçün bir alət və biblioqrafik və referativ verilənlər bazasıdır. 

Texnika, tibb və humanitar elmlər üzrə 5 min nəşriyyatın 24 min adda elmi 

nəşrini indeksləşdirir. Verilənlər bazası elmi jurnalları, konfrans materiallarını 

və seriyalı kitab nəşrlərini indeksləşdirir. Elsevier Nəşriyyat Korporasiyası 

“Scopus”un sahibi və onun proqram təminatının müəllifi hesab edilir. Axtarış 

aparatı veb səhifələr və patent verilənlər bazasının axtarışı üçün Scirus axtarış 

sistemi ilə inteqrasiya edilmişdir. Elsevier nəşriyyatının saytında “Scopus” tə-

rəfindən indekslənmiş xarici jurnalları tapa bilər (sayt - http://www.elsevier.-

com/journals/subjects) və müvafiq sahəni seçərək əlifba ardıcıllığı ilə sırala-

nan jurnalların siyahısını əldə edə bilərsiniz.[9] 

http://mincom.gov.az/
http://mincom.gov.az/
http://www.iam.bsu.edu.az/
http://acmij.az/view.php?lang=en&menu=0
http://acmij.az/view.php?lang=en&menu=0
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“Scopus”da indeksləşdirmə üçün mənbələrin seçimi siyasəti – 
“Scopus” verilənlər bazası tərəfindən yeni nəşrin indeksləşdirilməsi qərarı 

Məzmun Seçimi üzrə Scopus Məsləhət Komitəsi (CSAB) tərəfindən yeni nəşr-

lərin daxil edilməsi üçün müraciətlərin nəzərdən keçirilməsi nəticələrinə əsas-

lanır. Bu komitəyə dünyanın müxtəlif elm sahələrini və müxtəlif bölgələrini 

təmsil edən sahəvi mütəxəssislər (təxminən 20 alim və 10 kitabxanaçı) daxil-

dir. İstənilən alim, ScopusInfo veb səhifəsində ərizə ilə müraciət edərək yeni 

nəşrin verilənlər bazasına daxil edilməsi ilə bağlı sorğu göndərə bilər. Bundan 

əlavə CSAB üzvləri verilənlər bazasına daxil edilmək üçün nəzərdən keçiril-

məli olan nəşrləri müstəqil olaraq müəyyənləşdirə bilər. “Scopus”a yeni nəşr-

lərin daxil edilməsi (və artıq tələblərə cavab verməyən nəşrlərin çıxarılması) 

barədə qərar hər il qəbul edilir. 

elibrary.ru - Rusiyada jurnalların impakt faktoru Rusiya Elmi İstinad 

İndeksinin (REİİ) Verilənlər Bazasında əks olunur. REİİ sisteminə giriş - 

elibrary.ru Elmi Elektron Kitabxananın saytında mümkündür.[7] 

Rusiya Elmi İstinad İndeksi, Rusiya müəlliflərinin 2 milyondan çox nəş-

rini, eyni zamanda bu nəşrlərin 2 mindən çox Rusiya jurnallarında istinadı 

haqqında informasiyanı özündə əks etdirən məlumat-analitik sistemdir. 

O, elibrary.ru Elmi Elektron Kitabxanasının bazası əsasında yaradılıb və 

yalnız elmi tədqiqatların soraq-biblioqrafiya informasiyası ilə operativ şəkildə 

təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulmamış, eyni zamanda elmi-tədqiqat təşkilat-

larının, alimlərin fəaliyyətlərinin, elmi jurnalların səviyyəsinin və s. nəticəsi 

və effektivliyinin qiymətləndirilməsinə imkan verən bir vasitədir. 

Alimin nəşrlərinə istinad haqqında ən doğru məlumatları əldə etmək 

məqsədilə sənədlərin biblioqrafik təsviri üçün qüvvədə olan QOST-lara uyğun 

onların tərtib edilmiş tam siyahısı olmalıdır. İstinad indeksini elibrary.ru say-

tında müstəqil olaraq da hesablamaq olar. Science Index sistemində qeydiyyat-

dan sonra müəllifə fərdi identifikasiya kodu – SPIN-kod verilir. Bu kod veri-

lənlər bazasında nəşrlərinin siyahısı ilə işləməyə, müxtəlif parametrlərə görə 

məqalələrin təhlili və seçimini həyata keçirməyə, nəşrlərinə edilən istinadların 

siyahısına baxış imkanı əldə etməyə, həmçinin nəşr fəallığını və müəllifə isti-

nadları və s. təhlil etməyə imkanı verir. 

Bu gün elibrary.ru ən əlverişli, hər kəs üçün əlyetərli və inkişaf edən in-

formasiya resursudur. Nəzərə almaq lazımdır ki, REİİ və elibrary sisteminin 

verilənlər bazası fərqlidir, çünki sonuncu, REİİ-yə daxil olan jurnallardan əla-

və aşağıdakıları da özündə əks etdirir: 

 elmi-kütləvi, reklam-məlumat da daxil olmaqla qeyri-rusdilli jurnallar; 

 müxtəlif dillərdə dövri olmayan nəşrlər (monoqrafiyalar, dərsliklər, 

vəsaitlər və s.); 
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 naşirləri yaxın gələcəkdə REİİ -yə daxil olmağı planlaşdırmayan xari-

ci dillərdəki xarici jurnallar. 

elibrary elmi olmayan ədəbiyyatı da nəzərə alır. Nisbi payı kiçik olsa 

da, istinad indeksində on və hətta yüzlərlə dəfə dəyişikliklərin məlum nümu-

nələri mövcuddur. 
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БАЗЫ ДАННЫХ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ ПО НАУЧНОМУ 

ЦИТИРОВАНИЮ 

 

КУРБАНОВ. А.И., МУТАЛЛИМОВА С.Ф. 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются вопросы применения наукометрических па-

раметров для оценки эффективности научной работы исследователя. Прове-

дено сравнение и описание баз данных научных поисковых систем Scopus, Web 

of Science, elibrary.ru. Раскрыты критерии и особенности показателей пуб-

ликационной активности автора, их назначение в различных поисковых систе-

мах, в том числе даны рекомендации авторам, позволяющие повысить объек-

тивность показателей продуктивности исследователей в научных базах дан-

ных и поисковых системах. 

Ключевые слова: наукометрия, импакт фактор, индекс научного цити-

рования, международные наукометрические базы данных. 

http://www.elibrary.ru/projects/citation/docs/scientometrics.pdf
http://www.elibrary.ru/projects/citation/docs/scientometrics.pdf
http://www.ict.nsc.ru/ws/YM2006/10617/Redkina.pdf
http://www.ict.nsc.ru/ws/YM2006/10617/Redkina.pdf
http://elsevierscience.ru/
https://www.scopus.com/


KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNFORMASİYA 

№3 (30)                                                                                2019 

 

16 

DATABASES AND SEARCH SYSTEMS FOR SCIENTIFIC QUOTATION 

 

GURBANOV A.I., MUTALLIMOVA S.F. 

 

SUMMARY 

The article discusses the use of science metric parameters for evaluating the 

effectiveness of the researcher’s scientific work. The databases of scientific search 

systems Scopus, Web of Science, elibrary.ru were described. The criteria and 

characteristics of indicators of author’s publication activity were disclosed, as well 

as its purpose in the various search systems, including recommendations to the 

authors that allow the objectivity of researchers productivity indicators in scientific 

databases and search systems to enhance. 

Keywords: scientometric, impact factor, citation index, international 

scientometric databases. 
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MÜASİR DÖVRDƏ GENİŞ YAYILMIŞ BİR KİBER HÜCUM 

HAQQINDA 

 

QULİYEV N.Ə. 

BDU, dosent, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi 

 
Müasir dünyada onlayn fəaliyyət formasına keçid formalaşmaqdadır. Xüsusən-

də onlayn fəaliyyət formasına geniş miqyaslı keçidi koronovirus pandemiyası dövrü 

sürətləndirmişdir və bunu alternativsiz bir vasitəyə çevirmişdir. Bu gün dünyada ma-

liyyə dövriyəsinin böyük hissəsi onlayn şəkildə və ya ödəniş kartları vasitəsilə həyata 

keçirilir. Onlayın fəaliyyətin, bunula bərabər istifadə olunun onlayın ödənişlərin, 

plastik kartların geniş istifadə olunması da bu sahədə bir çox özünə məxsus təhlükələ-

ri də meydana gətirir. Bu məqalə məhz bu tipli təhlükələr və onlarla mübarizə ilə 

bağlıdır. Bu baxımdan bu məqalənin çap edilməsi çox aktualdır. 

Açar sözlər: Kiber hücum, fişinq hüçüm, fişer, fişinq hücumlarının növləri, an-

ti- fişinq 

 

Müasir dövrdə bütün dünyada əksəriyyət fəaliyyət formalarının onlayn 

fəaliyyət sisteminə keçidi başlamışdır. Bu keçid xüsusəndə koronovirus pan-

demiyası dövründə daha da sürətlənmişdir. Həmçinin koronovirus pandemiya-

sı dövründə əksəriyyət fəaliyyət formalarında onlayın fəaliyyət forması alter-

nativsiz fəaliyyət formasına çevrilmişdir. Onu da qeyd edək ki, bütün bəşəriy-

yətin ən əsas fəaliyyət formalarından biri də ticari münasibətlər sistemidir. 

Müasir koronovirus pandemiyası dövründə də ticari münasibətlərin onlayn 

forması ən əsas ticarət formasına çevrilmişdir. Onlayn ticarətin əsas amillərin-

dən biri də ödəmə kartlarının geniş istifadəsidir. Onlayın fəaliyyətin, bunula 

bərabər istifadə olunun onlayın ödənişlərin, plastik kartların geniş istifadə 

olunmasıda bu sahədə bir çox özünə məxsus təhlükələri də meydana gətirir. 

Onu da qeyd edək ki, müasir dövrdə informasiya texnologiyaları, kom-

püter texnikaları və ümumiyyətlə texniki tərəqqi nə qədər inkişaf etsə də, cina-

yətkarlar, fırıldaqçılar bunu öz xeyrinə çevirmək üçün daha mürəkkəb və ixti-

raçı cəhdlər edirlər. Belə cəhdləri cinayətkarlar əsasəndə daha çox onlayın 

alış- verişdə və ödəmə kartlarında həyata keçirməyə cəhd edirlər. Aydındır ki, 

son dövrlər nağd pulların daha çox plastik ödəmə kartları ilə dövr etməsi mü-

şahidə edilməkdədir. Xüsusində koronovirus pandemiyası müddətində bu 

keçid daha da sürətlənmişdir və post koronovirus dövründə də bu ənənənin 

dava da genişlənəcəyi gözlənilir. Ciblərimizdəki nağd pul təchizatı nə qədər 

aktiv şəkildə, plastik ödəmə kartları ilə əvəzlənirsə, onları sındırmağın yolları 

da bir o qədər çox tapılır.  

Bu baxımdan cinayətkarların, fırıldaqçıların bank kartlarından istifadə 

etmək üçün hansı üsullardan istifadə etməsini bilmək hər kəs üçün çox fayda-
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lıdır və müasir dövrümüzün ən aktual məsələlərindən biridir. Bu üsulları, qay-

daları bilməklə istifadəçilər cinayətkarların, fırıldaqçıların asan qurbanı olma-

ya bilərlər. Bank kartlarına hücum edənlərin ən sevimli üsullarından biri də fi-

şinq hücumlarıdır. 

Fişinq (ingilis dilində Phishing “balıqçılıq” sözündən götürülmüşdür), 

məqsədi istifadəçilərin gizli məlumatlarına, məsələn, loqin və parollarına giriş 

əldə etmək olan İnternet dələduzluğunun, saxtakarlığının bir növüdür. Fişinq 

hücumları İnternetdə çox geniş yayılmış kiber hücum növlərindən biridir. Fi-

şinq hücumları adətən məşhur brendlərin, markaların adından elektron poçtla-

rın kütləvi göndərilməsi ilə baş verir, habelə müxtəlif xidmətlər içərisində, 

məsələn, bankların adından və ya sosial şəbəkələrin daxilindəki şəxsi mesajlar 

göndərməklə nail olunur. Göndərilən məktubda tez-tez əsl saytdan görkəmcə 

fərqlənməyən saxta bir sayta və ya redriktorlu sayata (URL yönləndirməsi isti-

qamətləndirilməsi (İngilis sözü olan URL redirection sözündən götürülmüş-

dür)- World Wide Web-də veb səhifəni bir neçə URL-lər altında əldə etmək 

üçün istifadə olunan bir texnikadır) birbaşa istinad yerləşir. Hər hansı bir isti-

fadəçi belə saxta səhifəyə daxil olduqdan sonra, fırıldaqçılar (fişinq hücumunu 

təşkil edənlər) müxtəlif psixoloji fəndlərlə istifadəçini həmin saxta səhifədə öz 

login və parolunu daxil etməyə təhrik edir, hansı ki bunları istifadəçi müəyyən 

bir sayta daxil olmaq üçün istifadə edir. Bu login və parollar isə fırıldaqçılara 

həmin istifadəçilərin hesablarına və bank hesablarına daxil olmağa imkan 

verir.  

Fişinq, digər tərəfdən şəbəkə təhlükəsizliyinin əsaslarını bilməyən istifa-

dəçilərə əsaslanan sosial mühəndislik növlərindən biridir. Şəbəkə təhlükəsizli-

yinin əsaslarını təşkil edən faktlardan biri də ondan ibarətdir ki, adətən onlayın 

fəaliyyət göstərən xidmətlər öz qeydiyyat verilənlərinizi, məsələn, parol və s.-

ni göstərməyinizi tələb edən elektron məktublar göndərmir. 

Fişinq hücumlarını təşkil edən şəxslərə fişerlər də deyilir. Bu gün fişer-

lərin hədəfi bankların və elektron ödəmə sistemlərinin müştəriləridir. Fişerlər 

hələ kifayyət qədər İT savadlılığı olan ABŞ- da meydan oxuyurlar. ABŞ-da 

Daxili Gəlirlər Xidməti (ingilis dilində Internal Revenue Service) (ABŞ-ın 

vergi xidmətidir Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Hökumətinin vergi topla-

yan və vergi qanunlarına əməl edilməsinə nəzarət edən dövlət orqanıdır) adı 

ilə maskalanaraq, gizlənərək fişerlər vergi ödəyiciləri haqqında kifayyət qədər 

verilənlərı, məlumatları toplamışdılar. Burada fişerlərin hücum taktikasıda də-

yişmişdir. Əgər ilk məktublar təsadüfən onlara lazım olan bankın və ya xidmə-

tin müştərilərinə çatacaqları ümidi ilə göndərilirdisə, indi fişerlər zərər çəkmiş 

şəxsin hansı xidmətlərdən istifadə etdiyini müəyyən edə bilir və məqsədli poçt 

göndərmələrini tətbiq edir. Son fişinq hücumlarının bir hissəsi birbaşa şirkət-

lərdə rəhbər vəzifələrdə çalışan rəhbərlərə və şirkətlərdə yüksək vəzifələr tutan 

digər insanlara yönəldirilmişdir. 
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Dünyada daha çox istifadəşiyə malik olan Sosial şəbəkələr də fişerlər 

üçün böyük maraq doğurur. Fişerlər sosial şəbəkələrdən istifadəçilərin şəxsi 

məlumatlarını toplamaq üçün istifadə edirlər. 2006-cı ildə bir kompüter qurdu 

(Şəbəkə qurdu, lokal və qlobal (İnternet) kompüter şəbəkələri vasitəsi ilə müs-

təqil yayılan bir zərərli proqram növüdür) MySpace sosial şəbəkəsində qey-

diyyat məlumatlarını oğurlamağa yönəlmiş fişinq saytlarına bir çox linklər, is-

tinadlar yerləşdirmişdir. 2008-ci ilin may ayında ilk belə qurd məşhur rus dilli 

İnternet mühitinin sosial şəbəkəsi sayılan VKontakte-də yayılmışdır. Mütəxəs-

sislərin fikrincə, sosial şəbəkələrə edilən fişinq hücumlarının 70% -dən çoxu 

müvəffəqiyyətli olmuşdur.  

Ümumiyyətlə, İnternetdə fişinq sürətlə inkişaf edir, lakin onun vurduğu 

ziyanın qiymətləndirmələri çox dəyişir: Gartner şirkətinə görə, 2004-cü ildə fi-

şerlərin qurbanları 2.4 milyard dollar itirmişdilər, 2006-cı ildə dəymiş ziyan 

2.8 milyard dollara çatmışdır, 2007-ci ildə isə dəymiş ziyan 3,2 milyard dolla-

ra çatmışdır. Təkcə ABŞ-da 2004-cü ildə 3,5 milyon insan fişinq qurbanı ol-

mudur, 2008-ci ildə isəABŞ-da fişimq qurbanlarının sayı 5 milyona yüksəl-

mişdir. Nəzərə alsaq ki, dunyada ABŞ dövləti İT texnologiyalarının vətənidir, 

onda digər dünya dövlətlərində, o cümlədən də ölkəmizdə fişinq hücumları ilə 

vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu təssəvür etmək çətin deyil. 

Fişinq hücumlarının növləri haqqında  
Müasir dövrdə ən çox istifadə olunan kiber hücum növlərindən saylan fi-

şinq hücumlarının da özünə məxsus hücum texnikası vardır. Bu məqalədə bəzi 

fişinq hücum texnikaları ilə və onlara uyğun mübarizə üsulları ilə tanış olaq. 

Müasir dövrdə daha çox istifadə olunan və geniş yayılmış fişinq texnikaları 

əsasən aşağıdakılardan ibarətdir.  

Fişinq hücumlarında veb- istinadların istifadəsi 

Fişinq hücümlarının, metodlarının bəziləri veb- istinadlar vasitəsilə hə-

yata keçirilir. Bu baxımdan fişinq metodlarının əksəriyyəti, müəyyən həqiqi 

təşkilatların istinadları altında konkret fişinq saytlarına saxta istinadları gizlət-

məyə gətirilir. Bu məqsədlə dolaşıq, səhf yazılmış ünvanlar və ya subdomen-

lər (Subdomen daha yüksək səviyyəli domenin bir hissəsidir) tez-tez fırıldaq-

çılar tərəfindən istifadə olunur. 

Məsələn, müəyyən səhflərlə yazılmış http://www.yourbank.example.-

com/ ünvanı Your bank adlı bankının ünvanına bənzəyir, amma əslində isə bu 

ünvan example.com saytının fişinq komponentinə yönləndirir. Bu sahədə 

başqa bir geniş yayılmış hiylə, xarici görünüşcə düzgün yazılmış istinadı, ün-

vanı fişinq saytına yönləndirməyi istifadə etməkdir. Məsələn, elə formalaşdı-

rırlar ki, http://ru.wikipedia.org/wiki/Baku istinadı "Baku" məqaləsinə deyil, 

müəyyən fişinq komponentinə malik olan "York" məqaləsinə daxil olmağa sə-

bəb olacaqdır.  
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Fişinq sahəsində əvvəllər geniş istifadə olunan aldatma metodlarından biri 

də, istifadəçi adını və şifrəsini linkə, istinada daxil etmək üçün istifadə olunan 

"@" simvolu daxil edilmiş linklərin, istinadların istifadə edilməsidir. Məsələn, 

http://www.google.com@polad.booking.com/ yazılışlı linki, istinadı www.-

google.com saytına deyil, www.google.com şəklində istifadəçisi adından 

polad.booking.com səhifəsinə keçidi təmin edir. Bu şəkildə fişinq hücumların 

qarşısını bəzən brauzerlər səviyyəsində almaq olur. Bu hücumların qarşısını al-

maq üçün müəyyən brauzerlərə konkret funksiyalar daxil edilmişdir. Belə fəa-

liyyəti Internet Explorer brauzeri qadağan edir, deaktiv edir. Məsələn, Internet 

Explorer brauzerində ünvan sətrındə http://www.google.com@polad.booking.-

com/ ünvanını, linkini daxil etdikdə Internet Explorer heç bir səhifəyə keçidi tə-

min etmir və ekrana aşağıdakı kimi xəbərdarlıq pəncərəsi çıxır (şəkil 1).  
 

 
Şəkil 1. 

 

Mozilla Firefox və Opera brauzerləri isə belə ünvanlarla qarşılaşanda, bu 

haqda xəbərdarlıq edir və bu sayta keçidi təsdiqləmək üçün sizin təsdiqinizi 

təklif edir. 

Başqa bir problem brauzerlər tərəfindən Beynəlxalq Domain Adlarını 

(Internationalized Domain Names (IDN))- milli əlifbaların simvollarını (məsə-

lən, президент.рф) emal edən zaman aşkarlanır: məsələn, rəsmi ünvanla vi-

zual olaraq eyni olan ünvanlar dələduzların saytlarına keçidi təmin edə bilər. 

Filtrlərin yoxlanması üsulu  
Fişerlər bəzən öz məqsədləri üçün mətn əvəzinə şəkillərdən də istifadə 

edirlər. Fişerlər tez-tez mətn əvəzinə şəkillərdən istifadə edirlər ki, bu da anti-

fişinq filtrləri ilə saxta e-məktubları aşkarlamağı çətinləşdirir. Lakin mütəxəs-

sislər bu növ fişinqlə necə mübarizə aparmağı da öyrənmişdilər. Beləliklə, 

poçt proqramlarının filtrləri ünvan kitabında olmayan ünvanlardan göndərilən 

şəkilləri avtomatik olaraq blok edə bilir. Bundan əlavə, spam və fişinq üçün is-

tifadə olunan eyni növ şəkillərin imzaları ilə şəkilləri müqayisə və emal edə 

biləcək texnologiyalar da meydana gəlmişdir. 
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Veb- saytların istifadəsi 

Fişinq hücumlarında aldatma qurbanın fişinq saytına baş çəkməsi ilə bit-

mir. Bəzi fişerlər ünvan sətrini dəyişdirmək üçün JavaScript- dən istifadə edir-

lər. Buna ya saxta URL ilə bir şəkil ünvan sətrinin üstünə qoymaqla və ya hə-

qiqi ünvan sətrini bağlamaq və saxta URL ilə yenisini açmaqla nail olurlar. 

Təcavüzkar həqiqi bir saytın skriptlərində zəifliklərdən istifadə edə bilər. 

Bu cür fırıldaqçılıq növü (saytlararası skriptinq kimi tanınır) daha təhlükəlidir, 

çünki istifadəçi hər şeyin həqiqi göründüyü (veb ünvandan sertifikatlara 

qədər) rəsmi veb saytın əsl səhifəsində avtorizasiya edir. Bu cür fırıldaqçılıq 

növü saytlararası skriptinq kimi də tanınır. Xüsusi bacarıqlar olmadan belə fi-

şinq hücumlarını aşkarlamaq çox çətindir. Bu üsul ən böyük debet elektron 

ödəmə sistemi olan PayPal sisteminə də tətbiq edilmişdir. 

Fişinqlik əleyhinə nəzərdə tutulan skanerlərə qarşı mübarizə aparmaq 

üçün fişerlər Flash texnologiyaya əsaslanan veb saytlardan istifadə etməyə 

başladılar. Flash texnologiya veb əlavələri və ya multimedialı təqdimatları ya-

ratmaq üçün Adobe Systems şirkətinin multimedia platformasıdır. Bu texnolo-

giyadan reklam plakatları, animasiyalar, oyunlar yaratmaq, habelə veb səhifə-

lərdə video və səs yazıları ifa etmək üçün geniş istifadə olunur. Xarici olaraq, 

oxşar bir sayt orijinal sayta bənzəyir, ancaq burada mətn multimedia obyektlə-

rində gizlidilir.  

Fişinq hücumuna qarşı mübarizə üsulları 

Fişinq hücumlarına qarşı mübarizədə müxtəlif üsullar mövcuddur. Bu 

mübarizə üsullarına, fişinqdən qorunmaq üçün hazırlanmış xüsusi texnologi-

yalar və qanunvericilik tədbirlər daxildir. 

Fişinqlə mübarizə üsullarından biri insanlara fişinqi ayırd etməyi və bu-

nunla mübarizə aparmağı öyrətməkdir. Bu baxımdan da bu məqalə çox aktual-

dır. İnsanlar fişinqlik haqqında müəyyən biliklər əldə etməklə davranışlarını 

bir az dəyişdirərək fişinq təhlükəsini azalda bilərlər. Beləliklə, hesabın, xüsu-

səndə bank hesabının "təsdiqlənməsini" xahiş edən bir elektron məktuba cavab 

olaraq (və ya fişerlərin hər hansı digər adi istəyinə) mütəxəssislər, mesajın ori-

jinallığını yoxlamaq üçün adından mesaj göndərilən şirkətlə əlaqə qurmağı 

məsləhət görürlər. Bundan əlavə, mütəxəssislər şübhəli mesajda hər hansı bir 

hiperistinadı istifadə etmək əvəzinə təşkilatın konkret veb ünvanını brauzerin 

ünvan sətrinə daxil etməyi məsləhət görürlər.  

Əsas diqqət ediləsi məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, təşkilatlardan 

demək olar ki, daxil olan bütün orijinal mesajlar, fişerlər üçün əlçatmaz olan 

müəyyən bəzi məlumatların qeydini ehtiva edir. Bəziləri, məsələn, məşhur 

PayPal ödəmə sistemi, müştərilərinə elektron formada həmişə adları ilə müra-

ciət edir və bu sistemin adından "Hörmətli PayPal müştərisi" ümumi mesajı ilə 

göndərilən məktublar artıq bir fişinq hücumu cəhdi kimi qiymətləndirilə bilər. 

Banklardan və kredit təşkilatlarından gələn elektron məktublar özündə çox 
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vaxt hesab nömrəsinin bir hissəsini də saxlayır. Ancaq son tədqiqatlar insanla-

rın hesabın ilk rəqəmlərinin görünüşünü və ya son rəqəmlərin bir-birindən 

ayırmadığını, ilk rəqəmlərin isə maliyyə təşkilatının bütün müştəriləri üçün 

eyni ola biləcəyini göstərdi. İnsanlara heç bir xüsusi şəxsi məlumatı olmayan 

hər hansı bir məktubun şübhəli olduğunu izah edə bilərsiniz. Lakin 2006-cı 

ilin əvvəlindəki fişinq hücumları oxşar şəxsi məlumatları malik olurdu, buna 

görə də bu cür məlumatların mövcudluğu da hələ mesajın təhlükəsizliyinə zə-

manət vermir. Bundan əlavə, digər başqa bir araşdırmalara görə, şəxsi məlu-

matların olması, hələ fişinq hücumlarının müvəffəqiyyət dərəcəsini əhəmiy-

yətli dərəcədə dəyişmədiyini, insanların əksəriyyətinin bu cür təfərrüatlara 

əhəmiyyət vermədiklərini göstərmışdır.  

Fişinq hücumlarına qarşı ən geniş yayılmış mübarizə üsullarından biri də 

mübarizənin texniki metodlarıdır. Fişinqlə mübarizənin texniki metodları da 

geniş spektrə malikdir. Bu metodlar əsasən aşağıdakılardan ibarətdir. 

Fişinq hücumları haqqında xəbərdarlıq edən brauzerlərin istifadəsi 

Fişinq hücumlarından qorunmaq üçün vasitələrdən biri də İnternet- bra-

uzerləri vasitəsilə mübarizədir. Fişinqlərlə mübarizə aparmaq üçün İnternet- 

brauzerlərində uyğun vasitələrdən istifadə edilir. Bununla bağlı olaraq fişinq-

lərdən qorunmaq üçün əsas İnternet- brauzerlərinin istehsalçıları istifadəçilərə 

fırıldaqçılara aid ola biləcək şübhəli sayt açdıqlarını bildirmək üçün eyni me-

todlardan istifadə etməyə razılıq vermişlər. Belə əsas brauzerlərin son yeni 

versiyalarında artıq "anti-phishing" adlandırılan bu imkan, xüsusiyyət vardır. 

Fişinq hücumlarına qarşı mübarizənin başqa bir istiqaməti, əvvəlcə fişinq 

saytlarının siyahısını yaratmaq və sonradan onun əsasında müqayisələrin yoxla-

nılmasıdır. Belə sistemlər Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Safari və Opera brauzerlərində mövcuddur. Firefox brauzeri Google şirkətinin 

antifişinq sistemindən istifadə edir. Opera brauzeri PhishTank və GeoTrust qara 

siyahılarından istifadə edir. 2006-cı ildə edilən bir müstəqil araşdırmaya görə, 

Firefox-un Internet Explorer-dən daha çox fişinq saytlarını aşkarlamaqda daha 

effektiv olduğu aşkar edilmişdir. Buna görədə fişinqlə mübarizəni gücləndirmək 

üçün daha Firefox brauzerindən istifadə etmək lazımdır. 

Avtorizasiya prosedurunun çətinləşdirilməsi 

Fişinq hücumlarına qarşı mübarizənin əsas texniki metodlarından biri də 

istifadəçilərin avtorizasiya prosedurunun çətinləşdirilməsidir. Bir qayda olaraq 

banklar və maliyyə sistemləri öz istifadəçilərinin avtorizasiyasını loqin və pa-

rolla həyata keçirirlər. Fişinqliyin qarşısını almaq üçün isə bu metod o qədər 

də kifayyət etmir. Ona görədə fişinqliklə mübarizəni gücləndirmək üçün əlavə 

tədbirlərində görülməsi zərurəti yaranır. Bu tipli əlavə tədbirlərə misal olaraq 

Amerikanın məşhur maliyyə mərkəzlərindən biri olan Bank of America saytını 

göstərmək olar. Amerikanın məşhur maliyyə mərkəzlərindən biri olan Bank of 

America saytı istifadəçilərə onların avtorizasiyası zamanı şəxsi təsviri seçməyi 
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də təklif edir və istifadəçinin seçdiyi bu şəkli hər parol daxil etmə formasında gös-

tərir. Bu zaman həmin bank xidmətinin istifadəçiləri yalnız seçilmiş təsviri görən-

də parol daxil etməlidirlər. Ancaq son bir araşdırma da göstərdi ki, görüntünün ol-

maması parol daxil edərkən əksər diqqətsiz istifadəçiləri də dayandırmır.  

Məhz bu avtorizasiya metodunu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank 

sistemləri tətbiq etsə daha faydalı olar və ölkəmizdə onlayn ticarət və ödəmə 

edənlərin təhlükəsizliyini kifayyət qədər artırmış olarlar. Çünki artıq ölkəmiz-

də də bu sahədə kiber cinayətkarlıq artmağa başlamışdır. Bunun haqqında 24 

aprel 2020 tarixində azərtacın yaydığı məlumatda deyilir. (Bax:https://-

azertag.az/xeber/Azerbaycanda_bank_sektoruna_qarsi_kibercinayetler_ toret-

mekde_teqsirli_bilinen_Bolqaristan_vetendaslari_saxlanilib_VIDEO-

1471083). Məlumatda qeyd olunub ki, ölkənin bank sektoruna qarşı kiber ci-

nayətlər törətməkdə təqsirli bilinən Bolqarıstan vətəndaşları saxlanılıb. Belə 

ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi-

nin əməkdaşları tərəfindən ölkə ərazisində bank sektoruna qarşı kiber cinayət-

lər törətməkdə təqsirli bilinən Bolqarıstan vətəndaşları Stoychev Marian Niko-

lov və Mladenov Vladislav Tsvetanov Bakı şəhəri ərazisində saxlanılıblar. 

"Müəyyən olunub ki, adları çəkilən şəxslər kibercinayətkarlıqda istifadə olu-

nan xüsusi qurğular, eləcə də mikrosxemlər və digər ləvazimatlar vasitəsi ilə 

paytaxt ərazisində müxtəlif banklara məxsus bankomatlara müdaxilələr edib-

lər. Bu ilin fevral və mart aylarında ölkəmizə gələn qrup üzvləri əvvəlcədən 

hazırladıqları plana əsasən bankomat aparatlarına müdaxilələr edərək külli 

miqdarda pul vəsaitlərini mənimsəməyə cəhd göstəriblər. Onlar bankomat 

aparatlarının kart oxuyucu hissəsinə xüsusi qurğular yerləşdirərək bu yolla 

müştərilərə məxsus kartların PİN kodları barədə məlumatları əldə ediblər və 

kartların qeydiyyatını aparıblar" məlumatda deyilir.  

Bu cinayətkarlarında məqsədi ödəmə kartlarının loqin və parollarını 

oğurlayaraq onlardan istifadə cəhdləri olmuşdur. Azərtacın yaydığı bu məlu-

mat bu məqalənin ölkəmizdə də bu gün ən aktual olan təhlükəsizlik məsələlə-

rindən birinə həsr olnur. 

Elektron poçt məlumatlarında fişinqlə mübarizə vasitəsi 

Aydındır ki, əksəriyyət fişinq hücumları istifadəçilərə əsasən e-poçt va-

sitəsilə göndərilir. Bunun üçün e- poçt sistemlərində xüsusi spam filtrlərindən 

istifadə edirlər. Xüsusi spam filtrləri istifadəçilər tərəfindən qəbul edilən fişinq 

e-poçtlarının sayını azalda bilir. Bu üsul, fişinq e-poçtlarını təhlil edərkən ma-

şın öyrənməsinə və təbii dil işlənməsinə (Təbii dilin emalı (Natural Language 

Processing, NLP) süni intellekt və riyazi dilçiliyin ümumi istiqamətidir. Bu 

kompüter analizi və təbii dillərin sintezi problemlərini öyrənir) əsaslanır. 

Maşın təlimi, öyrətməsi (İngilis machine learning, ML) - süni intellekt 

metodları sinifidir, xarakterik xüsusiyyəti bir problemin birbaşa həlli deyil, bir 

çox oxşar problemlərin həllərinin tətbiq etmək prosesinin təlimdir. Bu cür me-
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todların qurulması üçün riyazi statistika, ədədi metodlar, optimallaşdırma me-

todları, ehtimal nəzəriyyəsi, qraflar nəzəriyyəsi, rəqəmli formada məlumatlarla 

işləmək üçün müxtəlif üsullardan istifadə olunur. 

Təbii dilin emalı (Natural Language Processing, NLP) süni intellekt və 

riyazi dilçiliyin ümumi istiqamətidir. Bu kompüter analizi və təbii dillərin sin-

tezi problemlərini öyrənir.  

Monitorinq xidmətlərinin həyata keçirilməsi 

Bəzi şirkətlər antifişinqliklə geniş miqyasda məşgul olmağı özlərinə fəa-

liyyət forması kimi seçmişdir. Bəzi şirkətlər, fişinq hücumlarına həssas olan 

banklar və digər təşkilatlara, gecə-gündüz monitorinq, analiz və fişinq saytları-

nın bağlanmasında kömək təklif edirlər. Fiziki şəxslər bu qruplara kömək edə 

bilərlər. Belə fəaliyyət formasi ilə məşğul olan misal olaraq PhishTank xidmə-

tini göstərmək olar.  

PhishTank– internet istifadəçiləri ilə əməkdaşlıqdan istifadə edərək, fi-

şinqə qarşı yönəlmiş bir xidmətdir. Bu şirkət fişinqin təsdiqlənməsinin özünə-

məxsus sistemini təklif edir. Bu sistem internet istifadəçilərinin qarşılıqlı fəa-

liyyətinə əsalanır, belə ki, internet istifadəçilərinin bəziləri fişinq şübhəsi do-

ğuran mənbələrə bağlantıları, linkləri nəşr edirlər, digər istifadəçilər isə bu 

qaynaqların fişinq olub olmadığına "səs verirlər". Beləliklə də mənbənin do-

ğurdan da fişinq olması aşakarlanır. Bu baxımdan dünyada İnternetdə fişinq 

mənbələrinin aşkar edilməsində PhishTank ən əsas vasitələrdən biridir. Onu 

da qeyd edək ki, fişinq hücumlarına qarşı mübarizənin əsas vasitələrindən biri 

də hüquqi tədbirlərdir.  

 
ОБ ОДНОМ КИБЕРАТАКЕ, КОТОРАЯ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНА В 

НАШЕ ВРЕМЯ 

 

ГУЛИЕВ Н.А. 

 

РЕЗЮМЕ 

В современном мире происходит переход к онлайн-активности. В част-

ности, широкомасштабный переход к онлайн-активности ускорил период пан-

демии коронавируса, сделав его без альтернативой. Сегодня большая часть 

финансового оборота в мире осуществляется онлайн или с помощью платеж-

ных карт. Активность в Интернете, а также использование онлайн-плате-

жей, широкое использование пластиковых карт в этой области также созда-

ет много неотъемлемых опасностей. В этой статье рассматриваются эти 

типы угроз и как с ними бороться. В связи с этим публикация этой статьи 

очень актуальна. 

Ключевые слова: кибератака, фишинговая атака, фишер, виды фишинг-

атак, антифишинг  
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ABOUT ONE CYBER ATTACK, WHICH IS WIDESPREAD IN OUR TIME 

 

QULIYEV N.A. 

 

SUMMARY 

In the modern world, the transition to online activity is taking shape. In 

particular, the large-scale transition to online activity has accelerated the period of 

the coronavirus pandemic, making it without an alternative. Today, most of the 

financial turnover in the world is carried out online or using payment cards. Online 

activity, as well as the use of online payments, the widespread use of plastic cards in 

this area also creates many inherent dangers. This article deals with these types of 

threats and how to deal with them. In this regard, the publication of this article is 

very relevant. 

Keywords: cyber attack, phishing attack, phishing, types of phishing attacks, 

anti-phishing. 
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MÜASİR KİTABXANA- İNFORMASİYA MÜƏSSİSƏLƏRİNİN 

SOSİAL FUNKSİYALARI 

 

KAZİMİ PƏRVİZ  

BDU, Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. 

pkazimi@mail.ru 

 
Kitabxananın ictimai fenomen kimi meydana gəlməsi kitabxanaların yaranma-

sının obyektiv şərtləri kimi izah olunur. Məlumatın toplanması və saxlanması ehtiya-

cı, sənədlərin saxlanması üçün xüsusi qurğuların yaradılması, kitabxanaçı peşəsinin 

meydana gəlməsi, kitabxana oxucusunun (istifadəçisinin) meydana gəlməsi kitabxana 

fəaliyyətinin başlanğıcı və vəzifələri olaraq müəyyənləşdi. Kitabxananın sosial rolu, 

sosial məqsədi kimi kitabxanaların insan cəmiyyətində sosial rolu ilə müəyyənləşir. 

Müasir kitabxananın əsas vəzifələrinin təhlili və qiymətləndirilməsi göstərir ki, infor-

masiya, təhsil, mədəniyyət və s. ünsürlərin inkişafı ilə kitabxanalar da cəmiyyətin in-

kişaf səviyyəsinin və maddi rifahının göstəricisi kimi ifadə olunur. Cəmiyyətin məlu-

matlandırılmasında kitabxananın rolu artdıqca Kitabxana gündəlikc həyat forması və 

mədəniyyətin qorunması üçün bir şərt kimi özünü göstərir.  

Açar sözlər: Sosial funksiyalar, müasir kitabxanalar, informasiya müəssisəsi, 

texnoloji funksiyalar.  

 

Kitabxananın "əsas funksiyaları" anlayışına kimi Kumulyativ (Məcmu), 

utilitar, məlumatverici və digər ümumi kitabxana funksiyaları daxildir. Əsas 

funksiyaların təsnifat əlamətləri və kitabxananın zəruri funksiyaları konkret ta-

rixi şəraitdə reallaşdırılmışdır, eləcə də onlar ətraf mühitdən xeyli asılıdır. 

Sosioloji mənada, kitabxanalar müəyyən bir sosial qurumun daha yük-

sək səviyyəli bir sisteminin ehtiyacları ilə əlaqədar həyata keçirdiyi rolu ifadə 

edir. Buna görə də "funksiya" termini leksik formasından asılı olmayaraq ki-

tabxanaşünaslıqda istifadə olunan məsələnin mahiyyətini müəyyənləşdirmək-

dir: beləki, kitabxanaların cəmiyyət üçün tam olaraq nə edir, cəmiyyətin üzəri-

nə hansı vəzifələr düşür, kitabxanalar cəmiyyətin hansı vəzifələrini həll etmə-

yə kömək edir. 

Ənənəvi olaraq kitabxanaların 2 funksiyası müəyyənləşdirilir. Sosial və 

Texnoloji funksiyalar. Sosial funksiyalar təsir obyektinə görə kitabxananın da-

xili hüdudlarından kənara çıxan xarici funksiyalardır ki, buna müasir cəmiyyə-

tə birbaşa və ya dolayı təsir göstərən funksiyalar kim də baxmaq olar. 

Texnoloji funksiyalar - bunlar kitabxananın sosial funksiyalarını yerinə 

yetirmək, habelə kitabxananın fəaliyyətini lazımi qaydada və ya tələb olunan 

lazımi səviyyədə saxlamaq üçün əsas şərt kimi xidmət edən kitabxananın di-

varlarından kənara çıxmayan daxili fəaliyyətlərdir. Müasir Cəmiyyət tərəfin-

dən kitabxanaların texnoloji funksiyaları hiss olunmaya bilər, eləcə də, onların 

mailto:pkazimi@mail.ru
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mövcudluğundan cəmiyyətin xəbəri olmaya da bilər. Lakin bunlar "kitabxana 

istehsalının" ümumiləşdirilmiş əksi və ifadəsidir. 

Kitabxanaların sosial funksiyaları haqqında milli və dünya kitabxanaşü-

nas alimlərinin fikirlərini ümumiləşdirərək aşağıdakıları: İdeya-tərbiyəvi (ide-

oloji), mədəni və maarif, məlumatlandırıcı (informativ), əyləndirici-hedonistik 

(hedone - zövq) funksiyalarını göstərmək olar. 

Bir sıra kitabxanaşünas alimlər kitabxanalara aşağıdakı sosial funksiya-

ları aid edirlər: 1. Məlumatlandırma, 2. Mədəni, 3.İstirahət və ya bərpa edici 

(Recreatio - bərpa - lat.) funksiyalar. Yəni əmək prosesində sərf olunan insa-

nın intellektual güclərinin bərpasına töhfə verən funksiya. Bu da kifayət qədər 

diqqəti cəlb edən yanaşmadır. 

Rusiya Federasiyasının "Kitabxana haqqında" qanuna (1994) görə, ki-

tabxana "tirajlanan sənədlərin mütəşəkkil fonduna sahib olan və fiziki və hü-

quqi şəxslərə müvəqqəti istifadəni təmin edən bir məlumat, mədəniyyət, təhsil 

müəssisəsidir". Buna görə də, Rusiya mütəxəssisləri kitabxanaların sosial sifa-

riş kimi ən azı üç funksiyasının mövcudn olduğunu hesab edir. 

1998-ci ildə Azərbaycanda qəbul olunmuş kitabxana işi haqqında qanun-

da bu problem daha geniş və məzmunlu ifadə olunur. Qanunda deyilir: kitab-

xana – elm, informasiya, mədəniyyət, təhsil və tərbiyə müəssisəsi kimi çap 

əsərlərini və digər informasiya daşıyıcılarını toplayıb mühafizə edən, onların 

sistemli ictimai istifadəsini təşkil edən, cəmiyyətin intellektual və mənəvi po-

tensialının inkişafına xidmət göstərən sosial institutdır. 

Göründüyi kimi, bu qanunda kitabxanaların funksiyası ayrı-ayrı istiqa-

mətlər kimi deyil, kompleks institut olaraq təqdim olunur. 

İnformasiya (məlumatlandırma) funksiyası maddi və mənəvi istehsalın 

və çoxalmanın informasiya təminatı üçün fəaliyyət növlərinin məcmusudur.  

Mədəni funksiya oxucuların sərbəst mənəvi inkişafına, daxili və dünya 

mədəniyyətinin dəyərləri ilə tanış olmağa, mədəni şərait yaratmasına yönəlmiş 

iş növlərindən ibarət olub, reproduktiv və məhsuldar fəaliyyətlərdir. Bunuda 

qeyd etmək vacibdir ki, kitabxanalar funksional məqsədlərindən kənara çıxan 

heç bir dəyər yaratmır. 

Kitabxanaların əsas sosial missiyası, ümumiyyətlə mədəniyyət institutu 

kimi, hər bir konkret oxucunun mədəniyyətinə münasibətdə əvəzsiz dəstəklə-

yici, yəni informasiya təminatçısı rolunu oynaması ilə ifadə olunur. 

Kitabxanalar - cəmiyyətin, dövlətin, millətin mədəniyyətinin tərcüməçisi 

və ifadəçisidir. Qlobal texniki və sosial-mədəni inqilab olaraq informasiyalaş-

dırma kitabxana ilə cəmiyyət arasındakı münasibətlərin mövcud stereotipləri-

nin dəyişdirilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Yeni şəraitdə kitabxa-

nalar, xüsusən də ictimai kitabxanalar, ən açıq kommunikativ ictimai quruluş-

lar olmaqla, təkcə məlumatlandırma obyekti kimi deyil, həm də bu prosesin 

aktiv subyektləri kimi nəzərə çarpan rol oynayırlar. Sosial funksiyalar müasir 
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Elektron avadanlıqlarla təchiz edilmiş və yeni kitabxana-informasiya texnolo-

giyalarını mənimsəyən ictimai kitabxanalar geniş oxucu kütləsinin yeni infor-

masiya rejiminə cəlb olunmasına şərait yaradır, onları intensiv, kommunikativ 

qarşılıqlı fəaliyyətə, informasiya mənbələrindən daha geniş istifadəyə, effektiv 

dövriyyəyə əsaslanan yeni münasibətlər sisteminə daxil edir.  

Müasir insan elmi biliklər və yeni fikirlər nəsli kimi səciyyələndirilir. 

Beləliklə, kitabxanalar cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri arasında "informasiya 

şüurunun" formalaşmasına fəal şəkildə təsir göstərir, yəni hər hansı bir fərdin 

həyatı üçün məlumatın vacibliyini, mütərəqqi inkişafda aparıcı rolunu infor-

masiya cəmiyyətinin fərqli xüsusiyyətləri kimi tanıdır. 

Kitabxanalar ictimaiyyətə açıq olan məlumatların toplanması, saxlanma-

sı, istehsalı, yayılması və istifadəsi proseslərində iştirak etməklə, onu sosial-

iqtisadi inkişafın ikinci dərəcəli amilindən maddi istehsalın əsas bazasına, də-

yərli sosial məhsula, milli mənbəyə çevirmək, inkişafının daha da sosial tərəq-

qidən asılı olmasına şərait yaradır. Bundan əlavə, milli informasiya mənbələri-

nin formalaşmasında və onlardan kütləvi istifadənin təmin edilməsində kitab-

xanaların rolu durmadan artır.  

Nəhayət, bütün müasir informasiya və kitabxana xidmətlərinin sistemi 

əhalinin bütün təbəqələrinin - üst idarəetmə strukturlarından tutmuş maddi is-

tehsalın aşağı sahələrinə və konkret bir şəxsə informativlik səviyyəsini yük-

səltməyə yönəlmişdir. İctimaiyyətin məlumatlandırma səviyyəsi onun infor-

masiya xarakteri daşımasının əsas meyardır.  

İctimai şüurda texnokratik paradiqmanın üstünlüyü ilə səciyyələnən in-

formasiya cəmiyyətində ictimai kitabxananın geniş mədəni və maarifləndirici 

funksiyaları olan bir humanitar qurum olaraq özünü reallaşdırması çox vacib-

dir. Müasir dövrdə ictimai əlaqələrin humanistləşdirilməsində, mənəvi dəyər-

lərin, mədəniyyətin qorunub saxlanmasında və ötürülməsində kütləvi kitabxa-

naların rolu çox böyükdür. 

Davam edən sosial-iqtisadi dəyişikliklərin təsiri altında və yeni informa-

siya texnologiyalarının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq kitabxanalar ənənəvi sosial 

funksiyalarını, məqsədlərini, vəzifələrini və sosial əlamətlərini yenidən nəzər-

dən keçirməyə başlayır. Yeni sosial mühitdə istənilən kitabxananın əsas sosial 

funksiyası kimi – memorial funksiya, sənədli (mediada) məlumatların toplan-

ması və saxlanması ilə əlaqədardır. Ən kiçik kütləvi kitabxana bəşəriyyətin 

kollektiv yaddaşının yerli qoruyucusu rolunu oynayır və bu da onun ümumi 

mədəniyyət prosesindəki rolunu müəyyənləşdirir. 

Eyni zamanda, kitabxanalar yalnız mədəni irsin elementlərini saxlamır, 

həm də mədəniyyətin reallığında, yəni kollektiv yaddaşın insandan insana, nə-

sildən-nəslə ötürülməsində iştirak edir, bu da bir çox cəhətdən kitabxananı təh-

sil sahəsinə yaxınlaşdırır.  
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İnformasiya cəmiyyətində ictimai kitabxananın xatirə və əlaqələndirici 

funksiyaları bütövlükdə cəmiyyətin humanizasiyasına və onun mənəviyyatının 

qorunmasına öz töhfəsini verdikləri üçün xüsusi sosial əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu funksiyalar, getdikcə daha çox elmi tədqiqat xarakteri qazanan kitab-

xanaların ölkəşünaslıq (bölgəşünaslıq) işində, təhsilə informasiya dəstəyi sis-

teminin formalaşmasında, mədəni və maarifləndirici tədbirlərdə fərdi və müx-

təlif təhsil strukturlarının informasiya ehtiyaclarının diferensial şəkildə ödənil-

məsinə yönəldilmişdir.  

İnformasiyalaşma kitabxanaların əsas sosial funksiyasının həyata keçiril-

məsində ciddi dəyişikliklər yaradır. Kitabxanaların təklif etdiyi informasiya 

xidmətləri və məhsulların çeşidi genişlənir. Kitabxana və ya biblioqrafik xid-

mətlər düzgün, yəni sənədlərin və ya biblioqrafik məlumatların verilməsi, ori-

jinal mənbələri əvəz edə biləcək və istifadəçinin vaxtına qənaət edə bilən yeni 

məlumat ötürmə formaları ilə əvəz olunur.  

Kitabxanalarda sosial, hüquqi, iqtisadi məsələlər, yerli idarəetmə, sahib-

karlıq fəaliyyəti, mədəni həyat və diyarşünaslıq üzrə faktoqrafik məlumat ba-

zaları formalaşdırılır. Məlumatların işlənməsinin analitik metodları mənimsə-

nilir, sənədlərin mətnlərinin semantik fraqmentlərini (məlumat topluları, anali-

tik toplular) qoruyub saxlayır, məlumat problemlərinin həllinə kompleks ya-

naşma həyata keçirir, bu zaman istehlakçı onu maraqlandıran mövzuda bütün 

zəruri məlumat və məsləhət xidmətləri alır. Eyni zamanda əvvəllər kitabxana-

nın informasiya fəaliyyətinin əsas məhsulu olan biblioqrafik məlumatlar tədri-

cən “daxili” istifadənin köməkçi vasitəsinə çevrilir.  

Elektron texnologiyalar sayəsində kütləvi kitabxanalar istifadəçiyə xid-

mət edərkən öz məlumat bazalarından kənara çıxmaq imkanı əldə edir. Eyni 

zamanda, kitabxanalar getdikcə müxtəlif informasiya strukturlarının məhsul 

və xidmətlərindən geniş istifadəni təşkil edərək vasitəçi rolunu oynayır və 

mövcud mənbələrə yönəldirlər. Bu da öz növbəsində təkcə informasiya bazarı-

nı mükəmməl bilmək üçün deyil, həm də çatdırılan məhsulların, xidmətlərin 

keyfiyyətini qiymətləndirmək və düzgün seçim etmək ehtiyacını diktə edir.  

Alınan və saxlanan məlumatların, habelə şəbəkə texnologiyaları vasitəsi-

lə istifadəçiyə təqdim olunan məlumatların tərkibinə və məzmununa qiymət-

ləndirici üsullarla yanaşma bu gün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İstifadəçi 

(User) məlumat xidmətinin bütün sisteminin keyfiyyət səviyyəsi ondan bilava-

sitə asılıdır: etibarlılığı, mötəbərliyi, operativliyi, tamlığı, rahatlığı və s. 

Kütləvi kitabxanalar özlərini geniş bir məlumat sistemində naviqator 

(bələdçi) kimi tanıyırlar və bu da onları digər kommunikativ ictimai qurumlar-

dan fərqləndirir. Beləliklə, bu gün ümum-açıq bir kitabxananın əsas məlumat 

funksiyası təkcə cəmiyyətin informasiya ehtiyatlarına əlçatarlıq təmin etməklə 

əlaqələndirilmir, həm də resurs qiymətləndirən və resurs yönümlü bir xüsusiy-

yət əldə edir.  
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İnformasiya qaynaqlarına istiqamətləndirmə - informasiya mənbələrinin 

qiymətləndirilməsi - informasiya mənbələrinə çıxış - bu, müasir şəraitdə kütlə-

vi və xüsusi kitabxanaların informasiya funksiyasının həyata keçirilməsinin 

düsturudur. Əgər əvvəllər kitabxanalar onların xidmətlərindən istifadə etmək 

motivi olan insanların qruplarına yönəlmiş idisə, kitabxanaların marağı möv-

cud, ortaya çıxan tələbatı ödəməyə yönəldilmişsə, bu gün kitabxanalar yeni is-

tifadəçiləri "açmaq" yolunu fəal idarə edir, idarə edilmir. 

Müasir insanın mürəkkəb konfiqurasiyalı məlumat ehtiyacları mövcud-

dur. Eyni zamanda, informasiya xidmətlərinin yeni bir paradiqması formalaşır. 

Ümumi oxucu üçün çox sayda oxşar xidmətin rədd edilməsi və müəyyən bir 

istifadəçi qrupları üçün kiçik bir həcmdə müxtəlif xidmətlərin inkişafı.  

Bununla birlikdə, elektron rabitə dövründə ictimai kitabxana lazımi mə-

lumatları əldə edən yeganə kanal deyil. Hər potensial istehlakçı kitabxanadan 

istifadənin faydalarını görə bilmir, xüsusən də kitabxanaya öz gözləri ilə bax-

dıqları üçün.  

Kitabxana potensial istehlakçıların məlumat davranışlarını bilməklə 

inandırıcı şəkildə üstünlükləri göstərə bilər: məlumat aldıqları kanallar, key-

fiyyət səviyyəsi, kommunikativ peşə əlaqələri, şəxsi axtarış motorlarının (alət-

lərin) mövcudluğu, informasiya ilə işləmə bacarığı, yəni informasiya mədəniy-

yətinin səviyyəsini xarakterizə edən hər şey - istifadəçilər, məlumat ehtiyacla-

rına istiqamətləri və dinamikası və s.  

Bu gün ictimai bir kitabxananın marketinq araşdırmaları və prosedurları 

vasitəsilə daimi istifadəçi kimi görmək istədiyi fərdi sosial qrupların marke-

tinq ehtiyaclarını və məlumat davranışlarını öyrənməsi üçün oxucu kütləsinin 

təhlili çox geniş öyrənilməyib. Buna baxmayaraq, kütləvi kitabxanalar hal-ha-

zırda da cəmiyyətin informasiya dövrünə keçidində fəal iştirak etməklə yanaşı, 

həm də onun demokratik və humanist əsaslarını möhkəmləndirir və davamlı 

inkişafının təmin olunmasında mühüm amil olur.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УЧИРЕЖДЕНИИ 

(БИБЛИОТЕК) 

 

КАЗИМИ П.Ф. 

 

РЕЗЮМЕ 

Возникновение библиотеки как общественного явления oбъективные 

предпосылки возникновения библиотек. Необходимость накопления и хранения 

информации, строительство специальных сооружений для хранения докумен-

тов, возникновение библиотечной профессии, появление читателя (пользова-

теля) библиотеки является началом функционирования библиотек и ее задачи. 

Трансформация роли библиотек по мере развития человеческого общества 

требовает анализа и оценки основных задач современной библиотеки: инфор-

мационной, образовательной, культурной и др. Библиотека как показатель 

уровня развития и материального благосостояния общества определяеть роль 

библиотеки в информатизации общества. 

Ключевые слова: социальные особенности, современные библиотеки, ин-

формационное предприятие, социальные и технологические функции. 

 

SOCIAL FUNCTIONS 

MODERN INFORMATION INSTITUTIONS (LIBRARIES) 

 

KAZIMI P.F. 

 

SUMMARY 

The emergence of the library as a social phenomenon Objective prerequisites 

for the emergence of libraries. The need for the accumulation and storage of 

information. Construction of special facilities for document storage. The emergence 

of the library profession. The appearance of the reader (user) of the library. The 

beginning of the functioning of the library and its tasks. The transformation of the 

role of libraries as human society evolves. Analysis and evaluation of the main tasks 

of the modern library: information, educational, cultural, etc. The library as an 

indicator of the level of development and material well-being of society. The role of 

the library in the informatization of society.  

Keywords: Social Functions, Modern Libraries, Information Enterprise, Social 

and Technological Functions. 
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KİTABXANALARDA MENECMENTİN TƏTBİQİNİN METODİK 

TƏMİNATI 

 

MEHMANƏLİ MƏMMƏDOV 

BDU, Pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Əməkdar 

 
Məqalədə menecment anlayışı izah edilmiş və göstərilmişdir ki, bu fəaliyyət 

sistemi özünə idarəetmə prosesini, fəaliyyətin təşkilini, icraçılar arasında funksiyala-

rın və məsuliyyətin bölüşdürülməsini, resursların səmərəli seçimi və istifadəsini, çox 

variantlı qərarların qəbul edilməsi və digər bu kimi məsələlərin mövcudluğunu nəzər-

də tutur. Burada, həmçinin qeyd edilir ki, menecmentə məxsus bir sıra iş üsullarının 

kitabxanalarda tətbiqi nəticəsində kitabxana işinin idarə edilməsinin yeni konsepsiya-

sı-kitabxana menecmenti meydana gəlmişdir ki, tədqiqat işində bu anlayış haqqında 

ətraflı məlumat verilmişdir. 

Açar sözlər: idarəetmə, idarə olunma, menecer, menecment, metodik təminat, 

kitabxana, metodist 

 

İngilis sözü olan ´menecment´öz kökləri ilə ´manus´ yunan sözünə 

uyğun gəlir ki, bu da “əl”,” güc” deməkdir. Bu anlayışa ingilis dilinin mükəm-

məl Oksford iüğətində aşağıdakı izahlar verilir: 

1. Adamlara münasibət tərzi; 

2. Səlahiyyət və idarəetmə məharəti; 

3. İdarəetmə orqanı və inzibati vahid; 

4. Xüsusi bacarıq qabiliyyəti və inzibati vəzifələr. 

İxtisaslaşmış fəaliyyət növü kimi menecment konsepsiyasının baniləri 

amerikalılar olmuşlar.” Menecment” ifadəsinı isə ilk dəfə 1886-cı ildə biznes-

men Q.Taun Amerikanın mühəndis-texnik cəmiyyətində çıxış edərək işlətmiş 

və o vaxtdan başlayaraq menecment ayrıca bir elm sahəsi kimi formalaşmağa 

başlamışdır. Bu sahədə görkəmli ABŞ mütəxəssisi F.Teylorun xüsusi xidmət-

ləri olmuşdur. Demək olar ki, ilk klassik menecment məktəbinin banisi F.Tey-

lor olmuşdur. Menecment nəzəriyyəçilərin fikrinə görə F.Teylor menecmentdə 

“intellektual inqilab” etmişdir. F.Teylorun ideyaları menecmentin mühüm tər-

kib hissəsi olan əməyin elmi təşkili və normalaşdırılması ilə biləvasitə bağlı-

dır. Menecment nəzəriyyəsinin davamçılarından biri də görkəmli amerkan mü-

təxəssisi M.Follet olmuşdur. O, menecmenti aşağıdakı kimi şərh etmişdir: 

“Menecment - işin başqa şəxslər tərəfindən yerinə yetirilməsinin təminatıdır”. 

Folletin tədqiqatlarının əsasını kiçik insan qruplarında sosial münasibətlər təş-

kil etmişdir.  

Qərbi avropa mütəxəssislərin fikrincə menecmentin inkişafında fransız 

A.Fayolun da böyük xidmətləri olmuşdur. Bunu onunla əsaslandırırlar ki, 

A.Fayol menecmentin universal prinsiplərinin, funksiyalarının irəli sürülmə-
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sində və onların idarəetmə sistemində tətbiqində xüsusi xidmətləri olmuşdur. 

Fayol idarəetmə sisteminin səmərəlilik mənbəyini idarəetmə əməliyyatlarının 

özündə görürdü və hesab edirdi ki, uğura nail olmağın əsas yolu prinsiplərin 

düzgün müəyyən edilməsi və tətbiqidir. Fayola görə müəssisənin inkişafı bilə-

vasitə menecerin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bütün bunlara əsasən demək olar ki, 

menecment idarəetmə deməkdir, onun, yəni idarəetmənin daha ali, daha geniş 

təzahürüdür. İdarəetmə elminin əsasını qoyan F.Teylor tədqiqatları dövründən 

bu günə qədər idarəetmə elmi və onun praktikası dərin təkamül dövrü keçmiş 

və elmi –texniki tərəqqinin güclü inkişafı idarəetməni daha da təkmiləşdirmiş-

dir. Artıq dünyada” menecment konsepsiyası” formalaşmış və onun əsasında 

da “menecment ifadəsi” öz hüquqi statusunu qazanmışdır. Bununla yanaşı 

qeyd edilməlidir ki, menecment, həmçinin ictimai-iqtisadi münasibətlərin kon-

kret məqsədəuyğun təşkili metodudur, bütöv bir sistemin ayrı-ayrı hissələri, 

ünsürləri arasındakı əlaqəni təmin edən bir prosesdir. Menecment əvvəlcədən 

nəzərdə tutulmuş və dərk edilmiş məqsədə nail olmaq, nəticələr əldə etmək 

üçün hər hansı bir konkret obyektə məqsədəyönlü təsiretmə vasitəsidir. Bun-

dan başqa menecmentin, onun prinsip və metodlarının bir çox sosial-mədəni 

sahələrdə, o cümlədən kitabxanalarda tətbiqi nəticəsində kitabxana işinin yeni 

konsepsiyası, yəni kitabxana menecmenti konsepsiyası meydana gəlmişdir. 

Kitabxana menecmenti - kitabxana işini zamanın tələbləri səviyyəsində idarə 

etmək məqsədilə, kitabxana işçilərinin əməyi, intellekti və davranış motivlə-

rindən istifadə etməklə, kitabxananın qarşısına qoyulmuş məqsdlərə nail olma-

sı üçün dünya menecment nəzəriyyəsi və təcrübəsində sınaqdan çıxmış mütə-

rəqqi iş üsulları və metodlarının tətbiqi ilə bağlı peşəkar fəaliyyət sahəsidir. 

Kitabxana menecmenti kitabxana işinin inkişafına, kitabxanaların maddi-tex-

niki bazasının yaxşılaşdırılmasına, onların yeni informasiya texnologiya ilə 

təchiz edilməsinə, kitab fondunun zənginləşməsinə, kitabxana kadrlarının ixti-

sasının artırılmasına, əmək məhsuldarlığının təkmilləşdirilməsinə, əməyin sti-

mullaşdırılmasına yaxından kömək edir. Bununla əlaqədar görkəmli kitabxa-

naşünas alim, professor A. Xələfov qeyd edir ki, “Müasir şəraitdə cəmiyyəti-

mizdə bazar iqtisadiyyatının tətbiqi bütün sahələrdə olduğu kimi kitabxana işi-

nin idarəedilməsi sahəsində də menecmentin tətbiqinə böyük ehtiyac meydana 

çıxarmışdır. Çünki kitabxana işinin idarə edilməsində elə sahələr var ki, bunlar 

menecmenti öyrənmədən, onun müddəalarından istifadə etmədən keçinə bil-

məz”. Professor A.Xələfovun fikrincə kitabxana menecmentinin mahiyyəti ki-

tabxana işinin dünya standartları səviyəsində idarə olunmasını təmin etməkdən 

ibarətdir. Kitabxana menecmentinin mahiyətini dərindən dərk edə bilmək üçün 

müasir dövrdə kitabxana işinin idarə olunması sahəsində dünya təcrübəsini, 

dünya informasiya məkanında baş verən prosesləri və bu proseslərlə əlaqədar 

kitabxanaların fəaliyyətində meydana gələn əsaslı dəyişiklikləri öyrənmək 

lazım gəlir. Kitabxana menecmentində əsas rol menecerə məxsusdur. Kitabxa-
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nada menecer hər hansı bir vəzifədə çalışan və müəyyən fəaliyyət sahələri 

üzrə qərar qəbul etmək səlahiyyətlərinə malik şəxsdir. Onun əsas məqsədi kol-

lektivi öz iradəsinə tabe etməkdən çox, kitabxananın qarşıya qoyduğu strateji 

məqsədlərə çatdırmaqdan ibarətdir. Ona görə də menecer yenilikçi olmalı, 

kadrlarla əməkdaşlıq, işçi qrupların yaradılması və onlarla işləmək bacarığı, 

işgüzar tərəfdaşlıq, razılıqlar əldə etmək məharəti və b. innovativ ideyalara 

malik olmalıdır. İctimayi-siyasi hadisələrin sürətlə inkişaf etdiyi hazırkı şərait-

də kitabxanaları günün tələbləri səviyyəsində idarə etmək üçün rəhbər qismin-

də fəaliyyət göstərmək və kollektivi idarə etmək bacarığı kimi geniş diapazo-

nuna malik yaradıcı şəxsiyyət tələb olunur. Bu xüsusiyyətləri isə məhz kitab-

xana meneceri özündə birləşdirir. Qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan kitabxana-

şünaslığında “kitabxana menecmenti” anlayışı hələ özünə vətandaşlıq hüququ 

qazanmamışdır. Bununla əlaqədar respublikamızın heç bir kitabxanasında ay-

rıca kitabxana meneceri ştat vahidi yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq, kitabxa-

na menecmentinə xas olan bir sıra mütərəqqi iş üsulları ölkəmizdə kitabxana 

işinin müxtəlif sahələrində uğurla tətbiq olunur. Bu baxımdan müasir şəraitdə 

respublikamızın kitabxanalarında kitabxana menecmentinin tətbiqi əsasən 3 is-

tiqamətdə özünü göstərir: 

1. Kitabxanaların metodik təminatı. 

2. Kitabxanaların fandrayzinq fəaliyyəti. 

3. Kitabxanalarda əməyin elmi təşkili. 

Respublikamızın kitabxanalarında menecmentin tətbiqinin əsas sahələ-

rindən birini kitabxanaların metodik təminatı təşkil edir. Belə ki, kitabxana 

menecmentində ən mühüm vəzifələrdən biri kitabxanaların elmi-metodik fəa-

liyyətinin tənzimlənməsidir. Biləvasitə kitabxanaların qabaqcıl iş təcrübəsinin 

ümumiləşdirilməsinə və kitabxanaşünaslıq elminin son nailiyyətlərinə əsasla-

nan metodik təminat işini müasir şəraitin tələblərinə uyğun şəkildə qurmadan, 

bu mühum işi ardıcıl olaraq həyata keçirmədən, kitabxanaların metodik təmi-

natında dünya menecment nəzəriyyəsində işlənmiş, hazırlanmış mütərəqqi iş 

üsullarından istifadə etmədən kitabxana işinin yüksək keyfiyyətindən danış-

maq mümkün deyildir. Məhz buna görə də müasir dövrdə respublikamızda ki-

tabxanaların metodik təminatı menecmentin tətbiqinin əsas sahələrindən biri 

kimi ön plana çəkilir. 

Hazırkı dövrdə kitabxanaların metodik təminatı dedikdə, metodik mər-

kəzlər tərəfindən kitabxanaların və kitabxanaçıların fəaliyyətinin dövrün tələb-

lərinə uyğun dinamik inkişafına yönəlmiş nəzəri əsaslara və mütərəqqi təcrü-

bəyə söykənən, özündə rəngarəng forma və üsulları birləşdirən təşkilati-meto-

dik əməliyyatların hazırlanıb həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Kitabxanala-

rın metodik təminatı sistemli fəaliyyət olub cəmiyyətdə kitabxana işinin anal-

tik-sintetik təhlil metodlarına əsaslanan elmi, informasiya, pedaqoji və təşkila-

ti funksiyaları yerinə yetirir. Burada metodik təminat sisteminin təşkilati funk-
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siyası kitabxanaların fəaliyyətinin müasir menecment prinsiplərinə uyğun şə-

kildə idarə olunmasını təmin etməkdən ibarətdir. Deməli buradan belə bir qə-

naətə gəlmək olar ki, kitabxanaların metodik təminatı kitabxana menecmenti-

nin həyata keçirilməsinin mühüm vasitəsidir. Bu baxımdan metodik təminatın 

məzmununa, həyata keçirdiyi iş üsullarına, normativ sənədlərin, metodik vəsa-

itlərin, əhaliyə kitabxana xidmətinin vəziyyətinə dair analtik yazıların hazır-

lanması, işçilərinin təlimatlandırılması və peşə səviyyəsinin yüksəldilməsi 

məqsədilə seminar, praktikum, treyninq, digər təlim xarakterli tədbirlərin təş-

kili, kitabxana işinin aktual problemləri üzrə elmi konfrans, simpozium, müşa-

virə və tədbirlərin keçirilməsi, qabaqcıl təcrübənin aşkar edilməsi, öyrənilməsi 

tətbiq edilməsi, kitabxana işinə dair informasiya sisteminin yaradılması, kitab-

xanaşünaslıq tədqiqatlarının nəticələrinin təcrübəyə tətbiq edilməsi və s. kimi 

çoxşaxəli fəaliyyət növləri daxildir. Kitabxanaların metodik təminat sistemin-

də menecmentin tətbiqi ilk növbədə bu sistemi təşkil edən bütün komponentlə-

ri düzgün müəyyənləşdirib onların fəaliyyətini vəhdətdə görməyi tələb edir. 

Kitabxanaların metodik təminat sisteminə cəmiyyətdə kitabxanaçılıq fəaliyyə-

tini metodik baxımdan idarə edən, tənzimləyən və istiqamətləndirən, bir-biri 

ilə qarşılıqlı əlaqədə olan iyerarxiya prnsipi üzrə formalaşmış metodik mər-

kəzlər kompleksi daxildir. Həmin metodik mərkəzlər aşağıdakılardır: M. F. 

Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, Respublika Elmi-Texniki Ki-

tabxanası, Respublika Elmi Tibb Kitabxanası, Respublika Elmi Pedaqoji Ki-

tabxanası, Respublika Elmi Kənd Təsərrüfatı Kitabxanası, F. Köçərli adına 

Respublika Uşaq Kitabxanası, C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxa-

nası, AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası və BDU-nun Elmi Kitabxanası. 

Elmi-metodik mərkəz statusuna malik olan kitabxanalar kitabxanaşünaslığa, 

biblioqrafiyaya və informasiyaya dair metodik materiallar nəşr edir, kitabxa-

naçılıq nəzəriyyəsi və təcrübəsində mütərəqqi iş üsullarını ümumiləşdirib tət-

biq edir, kadrların ixtisasının artırılmasını təmin edir Hazırda kitabxanalarda 

metodik təminatın əsasən aşağıdakı formalarından istifadə edilir: 

1. Metodik vəsaitlər və təlimat-metodiki məktubların hazırlanması və 

yerlərə göndərilməsi; 

2. Metodik müşavirələr, seminarlar və elmi-metodik konfransların keçi-

rilməsi; 

3. Qabaqcil iş təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi və yayılması; 

4. Kitabxanaçıların biləvasitə yerlərdə təlimatlandırılması və s. 

Qeyd edilməlidir ki, kitabxanalarda menecment fəaliyyətinin həyata ke-

çirilməsi metodik mərkəzlərin çox vacib formalarından biridir. Bu məqsədlə 

metodik mərkəzlər öz fəaliyyətlərini menecmentin tələblərinə uyğun təşkil et-

mək məqsədilə kitabxana işinin müxtəlif məsələləri üzrə, dünya təcrübəsinə 

əsaslanan yeni tipli metodik sənədlər tərtib edir və onların yayılması ilə məş-

ğul olurlar. Belə ki, qloballaşmış informasiya cəmiyyətin formalaşdığı dünya 
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informasiya məkanında inteqrasiya proseslərinin getdikcə gücləndiyi bir şə-

raitdə kitabxanaların yeni statusunu müəyyənləşdirən metodik vəsaitlər siste-

minin formalaşması ölkədə kitabxana işinin metodik təminatının səmərəliliyi-

nin mühüm amili kimi meydana çıxır. Bu isə ölkədə kitabxana işinin strateji 

inkişaf yollarının, kitabxanalarda yeni texnologiyaların tətbiqinin və milli ki-

tabxana strategiyalarının yaradılmasının təminatında mühüm rol oynayır. Ki-

tabxanaların metodik təıminatının əsas dəyəri, başlıca aparıcı qüvvəsi – meto-

dist, onun peşə bilikləri, təcrübəsi, məharəti, menecerlik qabiliyyəti, kitabxana 

proseslərini dərindən dərk etməsidir. Hazırda respublikamızın kitabxnalarında 

kitabxana menecerinin funksiya və vəzifələrini də məhz metodislər həyata ke-

çirirlər. Bu baxımdan metodist dünya kitabxana-informasiya məkanında baş 

verən mürəkkəb prosesləri, o cümlədən mütərəqqi iş üsullarını dərindən bilməli, 

müasir texniki vasitələrdən, elektron texnologiyalardan səmərəli istifadə etməyi 

bacarmalı, kitabxana menecmentinin xarakterik xüsusiyyətlərinə yaxından bələd 

olmalıdır. Metodistin öz peşəsinə dərin marağı, məsuliyyət hissi, demokratik əh-

val-ruhiyyəsi, elmi-analtik təfəkkürü və menecmentlə bağlı hər bir yeniliyə ma-

rağı olmalıdır. Bütün bu keyfiyyətlərə malik olan metodistlər bu ğün metodik 

mərkəzlərin menecment fəaliyyətində yaxından iştirak edir, öz bilik və bacarıq-

larını kitabxana işinin inkişafı istiqamətində uğurla tətbiq edirlər.  

Nəticə olaraq qeyd edilməlidir ki, kitabxanaların metodik fəaliyyətində 

menecmentin tətbiqi bu fəaliyyətin idarə olunmasında və xüsusilə metodist 

əməyinin normalaşmasında və təşkilində, planlaşdırılmasında, uçotunda, me-

todik tədbirlərin hazırlanmasında və keçirilməsində texnoloji baxımdan ən sə-

mərəli iş üsullarından, etibarlı nəzəri konsepsiyaya malik və dünya kitabxana 

təcrübəsində sınaqdan çıxmış metodlardan geniş istifadə edilməsi ilə əlaqədar-

dır. Buna görə də kitabxanaların metodik təminat sistemi menecment baxımın-

dan həmişə inkişafda olmalı, cəmiyyətdə baş verən mürəkkəb kitabxana-infor-

masiya proseslərinə uyğun olaraq yeni kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri ilə 

zənginləşərək təkmiləşdirilməlidir. 
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 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА 

В БИБЛИОТЕКАХ 

МАМЕДОВ М. А 

 

RЕЗЮМЕ 

 В научной статье изяснен панятие менеджмента и применения ряда 

новых методов работ связанных с етой концепцией в библиотеках. А также 

была дана подробная информация о возникновении новой концепции менедж-

мента по управлению библиотечного дела. 

 Ключевые слова: управление, управляемость, менеджер, менеджмент, 

библиотека, методическое обеспечение, методист 

 

METHODICAI PROVISION OF MANAGEMENT APPLICATION IN 

LIBRARIES 

MAMMADOV M. A. 

  

SUMMARY 

 The nev concert of management of libraru work is explained and shown in the 

scientific article as a result of theapplication of a number of management methods in 

libraries it alsu lightened comprehensive information about libraru management in 

research 

 Keywords: management, manager, libraru management, methodical 

pravision, methodologist 
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N.A.HASANOVA  
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S.M.NOVRUZOVA 

BSU, 4th year student 

 
The article explores the use of innovative technologies in the activities of 

digital libraries. Cloud computing is very helpful digital libraries in automating and 

managing their services. The features of Big Data technologies are investigated. 

Emerging of Web base technologies for library and information services has been 

considered. 

Keywords: Cloud computing, digital libraries, Big Data, web, networks. 

 

Application of new Information Communication Technology (ICT) 

created new opportunities for the creation of new technologies. With the 

application of these new technologies in the libraries the working of libraries 

has totally been changed. Now today libraries are providing the unrestricted 

access to information in many ways and from many resources. Emerging 

technologies has affected libraries in many ways. Some of them are as follows: 

• Housekeeping Operations – after the application of ICT operations in 

the library has changed. Now many new library software available in the market 

which can be easily download and can be used in the libraries. This software 

can also be used for the automatization of libraries. After the automatization 

process ordering books, dissemination information become very easy; 

• Web Based Services – digital libraries have also started to use web-

based service to provide more comfortable and easy services to library users. 

This service includes web access of e-material such as e-books, e-journals etc. 

in order to access to this information users need to have an id and password, 

both of this provided by the library. Web 2.0 has made revolutionary changes in 

the field of library. By using Web 2.0 users can read and even write ant 

information on the web. These services have affected the working of librarians 

because now librarians should have enough information about these 

technologies or otherwise, they can’t provide good services to the library users; 

• Intelligent Return and Sorter System – in traditional libraries functions 

such as check in/check out of items and shelving of items is done manually. 

This is very time-consuming task and also misplacement of books is quite 

common. With the automation, all these problems have been avoided. Now 

there is an Intelligent Return and Sorter System which is used in libraries for 

automating their processes. With this new system users can quickly return 
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their issued items with “real-time check-in”. These systems are designed for 

libraries with small space. Intelligent Return and Sorter System help in 

reducing the time, and also increase staff productivity; 

• Web OPAC – Online Public Access Catalog (OPAC) has also 

changed the working of libraries in many ways. Now with the Web OPAC 

users can check the availability of the item in the library without living their 

place. Web OPAC is a catalogue of library material which tells us that items 

we want are available or not;  

• Networking of Libraries – ICT has made possible of networking of 

libraries within country or throughout world. Networking has increased 

available library services for the users. Networking allows users to use 

materials of other libraries with whom the present library is connected. There 

are many other benefits of networking, such as Library Consortia, in which 

libraries can make collective purchasing; 

• Library Security Systems – as the library’s collection is growing there 

is need to enhance security system. They are facing large number of security 

drawbacks which includes theft and mutilations of library materials. Most of 

the libraries around the world are facing the problems regarding security but 

due to technological advances there is a greatest shift from paper material to 

electronic databases. Current library management systems use barcode 

technology and security strips. Using barcodes, a library management system 

can keep records of lending, borrowing and shelving status of items such as 

books, audio or video tapes, CDs, DVDs, and etc. Security strips on library 

materials tag their movements. All these lead to irreparable loss to a library 

and its valuable inventory stock. This is where RFID technology can come to 

the aid of library managers and users; 

• RFID (Radio Frequency Identification) – is the latest wire-less 

technology to be used in library theft detection systems. It is another form of 

automated identification system. Earlier EM (Electro-Mechanical) and RF 

(Radio Frequency) systems move beyond security. They provide tracking 

systems that combine security with more efficient tracking of materials 

throughout the library. Besides security they provide easier and faster charge 

and discharge, inventorying, and materials handling. Recent interest is in 

making RFID technology more ubiquitous in the global value chain. RFID has 

automatically check-out, anti-theft and inventory control system. It contains two 

parts one is integrated circuit for storing and processing information. Another is 

antenna for receiving and transmitting the signals. RFID tags are placed on the 

library items when these items come under the range of antenna without 

requiring a line of sight, it transfer the information to the computer system, if it 

is not issued then a siren is burst out. This technology is same as bar-coding 

system but it is very much refined and improved then bar-coding system. 
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Cloud computing is a new phenomenon in the history of services which 

are offered over the internet. It has completely changed the way of use of the 

power of computers irrespective of any geographic location. In cloud 

computing so many computers are connected with a server. The applications 

are installed in a remote server and all the computers connected to that server 

location can use all these applications. It is also helpful in libraries to maintain 

the record data, private and delicate data. Cloud computing helps libraries by 

showing their presence on the web. Libraries are adopting this technology for 

electronic journal access, hosting digital libraries, tracking of statistical data 

and also integrating library hosting too. In cloud computing shared resources, 

software, and information are provided to remote clients over a network. 

Cloud computing is a service, where in Cloud resources are dynamically 

allocated to multiple users as per demand. The word “cloud” was used for the 

Internet, like telephony schematics a cloud-like shape was used to denote a 

network which was later used to show the Internet in network diagrams [3]. 

There are some essentials characteristics of cloud computing: 

• On-demand competences – an organization will secure cloud-hosting 

services through a cloud host provider which could be user’s usual software 

vendor. Organizations have access to user services and users have the power 

to modification cloud services through an online control panel or directly with 

the provider; 

• Broad network access – cloud capabilities can be accessed through 

standard devices such as mobile phones, laptops and PDAs. These devices can 

be used from any location. This flexibility is vital for business as employees 

can keep an eye on their projects, contracts and customers 24x7 even when 

they are on the move or in the office; 

• Resource pooling – helps a user to use the resources from anywhere 

at any time. Multiple users can use this facility at a time. This system is most 

helpful in multilevel national companies, where work is divided in broad 

categories. And so many departments are involved to do work. Resource 

pooling leads to economy in carrying out work.  

Cloud computing is very helpful libraries in automating and managing 

their services. With the help of this technology, library staff will be free from 

managing the servers. This technology can be of immense importance in 

helping libraries to undertake modern ICT activities. Libraries in the west 

countries have already been using the cloud computing technology for their 

resources. Slowly the awareness about this technology is spreading in other 

parts of the world and with the use of ICT and internet; library professionals 

are sharing their library resources with others on the platform [5]. In the 

modern world, a large amount of information needs to be processed to make a 

viable conclusion in a library. This information, referred as Big data, is 
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collected from various sources like social, geospatial, internet, etc. and can 

even be directly provided by human. Access to Big Data allows business 

respond to the environment and it is becoming a key to creating competitive 

advantages in a complex and rapidly changing markets. Big data is a broad 

term used to describe a massive volume of both structured and unstructured 

data that is so large it is difficult to process using traditional database and 

software techniques. They are extremely large data sets that may be analyzed 

computationally to reveal patterns, trends, and associations, especially relating 

to human behavior and interactions. Big Data is not just about the size of data 

but also includes data variety and data velocity. Together, these attributes form 

the three V’s of Big Data: 

1. The first V, volume – the size of data sets is huge in big data 

compared to the regular data. The size depends on the specific discipline, but 

big data is loosely defined as data that cannot be stored or analyzed by 

conventional hardware and software. The size of the data determines the value 

and potential of the data under consideration and whether it can actually be 

considered big data or not; 

2. The second V, velocity – it covers the speed in which data is created. 

Velocity relates to the speed at which the data is generated and processed to 

meet the demands and the challenges that lie in the path of growth and 

development. It can be understood by imagining the striking speed in which 

messages, posts, tweets are created to social networking sites; 

3. The third V, variety – it makes bug data sets more challenging to 

organize and analyze. This helps people who are associated with and analyze 

the data to effectively use the data to their advantage and thus uphold its 

importance. Big data sets can contain unstructured data such as email messages, 

photographs [2]. The management and analyzing of big data set initially was 

limited to the domain of big business, central governments and scientific and 

cultural communities engaged in higher education and research due to the huge 

hardware and software cots involved in analyzing the big data. Due course of 

time, the ability to analyze big data in real time has changed. Early users of big 

data were born-digital firms that relied on analyzing large data sets to manage 

their success like Facebook, LinkedIn, Google, and Twitter. 

The developments and challenges of 21st century has already influenced 

the librarians to embrace ICT applications in daily library workings in order to 

provide effective and efficient services to the library users. With the onset of 

big data, it has now become important for the librarians to know how big 

datasets can be made more useful, visible and accessible by creating 

taxonomies, designing metadata schemes, and systematizing retrieval 

methods. Big data is creating a widespread presence in the world of 

information and is likely to impact on all kinds of libraries. Librarians need to 
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know the basics of big data and how it can affect the nature of work and how 

the big data can be used. For example, librarians working in Scientific 

Research Libraries need to know how big data differs from other scientific 

data and the impact of emerging software and hardware used for its analysis. 

Library administration and management should examine what types of big 

data sets their library could be gathering and analyzing using big data tools. 

Use of big data can also be done for developing library collection, tracking the 

use of library materials by its users etc. Big data can be used by the librarians 

in different ways for library administration, user satisfaction and retrieval of 

information in least possible time. Adoption of big data is beneficial and 

allows efficiencies in terms of cost, productivity, and innovation. Data must be 

processed with advanced tools to reveal meaningful information. Librarians 

have always been great at information organization and management. A 

librarian does not need to become a programmer but should try to know and 

have basic knowledge of how various software tools can transform the huge 

amount of data. Big data has given an opportunity to the librarians to play an 

important role in the big data universe because they have the skills, knowledge 

and service mentality to help all irrespective of their discipline. Big data gives 

rise to complex visualizations patterns and trends in human behavior and 

interactions. Big data is expanding continually on three fronts of volume, 

velocity and variety. Consideration of other characteristics like veracity, 

variability, visualization and value is also very important for developing a big 

data program. Businesses were the first to adopt big data analysis followed by 

the education sector. Big data is finding applications in data mining, data 

curation and research data management. Libraries are at the fore front of such 

initiatives with administrative and technological support from their 

universities or institutions.  

With the rise of the Internet, online resources have become an additional 

library reference resource. Internet also allows access to Wikipedia, which is 

the place for any kind of the information. Wikipedia is a powerful tool for 

public libraries:  

• It supplements library resources with timely, useful information; 

• Acts as a tool for librarians answering reference questions; 

• Provides a pathway to primary and secondary sources and citations; 

• Helps library clients perform research; 

• Finally, provides a vital platform for recording local knowledge. 

Experiments suggest that by engaging in Wikipedia, public libraries can 

expose both their staff and patrons to more complex and sophisticated 

strategies for dealing with the changing digital landscape. Public libraries and 

their supporting networks would greatly benefit from a strategy for engaging 

with Wikipedia. Wikipedia strategies could also serve other library needs, 
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encouraging engagement with a key 21st century resource for education and 

learning, providing a model for developing and teaching complex digital 

literacy skills. These opportunities are even more present in the context of 

developing world, where libraries have become main access points for digital 

information. With the help of skilled librarians, individuals can acquire the 

media and information literacy skills needed to select and use online resources 

effectively [4]. Wikipedia has the potential to point clients to libraries, where 

resources in their areas of interest can be found. Wikipedia-library 

engagement connects Wikipedia with the important role libraries play in 

bridging inequalities in access to information, while also being a source for 

local and regional knowledge and resource discovery. Emerging of Web base 

technologies for Library and Information services has the following types: 

1. Social Networks – is the most popular technology of present days. 

This allows people to create virtual communications over the internet. 

Libraries can create their social networking page to reach out to users and 

librarian can give updates about new arrivals books, journals, or documents. 

Social networking sites are allowing librarians and users not only to interact, 

but also to share resources dynamically; 

2. A Blog – is a website where entries are commonly displayed in 

reverse chronological order. It is a kind of personal online diary. Libraries can 

start their blogs to encourage interactions amongst users and library staff. Blog 

can also be used for promoting activities and services of the libraries. It allows 

two ways interactions where users can also make comment on the posted 

information. Blogs serve as a platform where users can file their concerns, 

queries and suggestions regarding the services and activities of the library; 

3. RSS (Really Simple Syndication) Feeds – is a structures XML-based 

metadata schema used to share news items, primarily through a web medium. 

RSS is the technology which facilitates users to keep track of new updates on 

selected websites. To facilitate the users, libraries have already started using 

this technology to keep them up to date with the latest happening in chosen 

websites. In enables users to have customized personal pages that contain 

contents of various other websites which would of their use. RSS feeds can be 

used in libraries in variety of ways, such as announce the availability of new 

books, new journals, e-resources and other materials in a given subject, 

promote events that are organized in library; 

4. Podcasting – is a series of audio or video digital-media files which is 

distributed over the Internet by syndicated download, through Web feeds, to 

portable media players. Podcast highlights about new resources, it can be a 

publishing tool for users and librarians’ oral presentation and Libraries can 

subscribe podcast from lead publishers of scholarly communication for 

interactive learning experience to the users; 
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5. Mobile Library Websites – with the increased use of Internet through 

mobile, libraries are required to redesign their web pages as mobile optimized 

interactive and participative library web pages to provide dynamic information 

services to users. Libraries should be aware of mobile web browsers, screen 

resolution and size, etc. in this context, text-only websites are easier and faster 

to navigate [1]. 

Digital libraries are redefined as place to get access to information in 

many formats and from many sources. They are extending their services 

beyond walls and beyond place. In today’s world, library and information 

services delivery are transforming with the help of technology. The resultant 

effect of this development has been the emergence of electronic services in 

libraries this become the basis for digital libraries. The development 

worldwide has proved that information provision and delivery has shifted 

from the traditional models to electronic formats. This change in structure has 

its own challenges as electronic and traditional libraries came along with their 

specific characteristics. Both traditional and digital libraries serve to the same 

purpose which is preserving, organizing and distributing information resources 

to the users. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВЫХ БИБЛИОТЕКАХ  

 

ГАСАНОВА Н.А., НОВРУЗОВА С.М. 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье исследованы вопросы применения инновационных технологий 

в деятельности цифровых библиотек. Изучена роль облачных технологий в реа-

лизации услуг цифровых библиотек. Исследованы особенности технологий Big 

Data. Описаны типы веб-инновационных технологий для библиотечных и ин-

формационных служб.  
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RƏQƏMSAL KİTABXANALARDA İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR 

 

HƏSƏNOVA N.Ə., NOVRUZOVA S.M. 

 

XÜLASƏ 

Məqalədə rəqəmsal kitabxana fəaliyyətində innovativ texnologiyalarının tət-

biqi məsələlərinə baxılmışdır. Rəqəmsal kitabxana xidmətlərinin həyata keçirilməsin-

də bulud texnologiyalarının rolu tədqiq edilmişdir. Big Data texnologiyalarının xüsu-

siyyətləri araşdırılmışdır. Kitabxana və informasiya xidmətləri üçün veb əsaslı inno-

vativ texnologiyaların tipləri şərh edilmişdir.  

Açar sözlər. Bulud texnologiyaları, rəqəmsal kitabxanalar, Big Data, veb, 

kommunikasiya şəbəkəsi. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ В ИРАНСКОЙ 

ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

СОЛМАЗ САДЫГОВА 

БГУ, доцент кафедры, доктор философии по истории 

solmaz_bdu@mail.ru 

 

Статья посвящена созданию национальных библиографических ис-

точников в Исламской Республике Иран. Роль Ириджа Афшара в разви-

тии современной национальной библиографии Ирана упоминается здесь 

как основной библиографический источник каталогов иранских рукопи-

сей. Изучая общий библиографический репертуар Иранской печатной 

продукции, была также подчеркнута их важность в предоставлении 

библиографической информации. 

Ключевые слова: Исламская Республика Иран, первичный библио-

графический источник, общий библиографический репертуар, текущая 

национальная библиография, информационное обеспечение. 

 

Мировая библиография в наше время развивается в условиях рас-

ширения международного сотрудничества, на которое также влияет ряд 

факторов. Это связано в первую очередь с появлением новых социально-

экономических, культурных и научно-технических связей, а также с дея-

тельностью внутренних и внешних факторов, влияющих на рост отноше-

ний между государствами и народами. С другой стороны, развитие нау-

ки, техники и экономики, применение мировых достижений в этих об-

ластях делает информацию важным инструментом. Важно изучить на-

циональную библиографию зарубежных стран по новому направлению в 

условиях независимости. Автор этих строк до сих пор опубликовал ста-

тьи по национальной библиографии ряда зарубежных стран (3;4;5;6;7). 

Эта статья посвящена национальной библиографии в Исламской Респуб-

лике Иран. 

Иран географическое положение - государство в Юго-Западной 

Азии. Его площадь составляет 1,648 миллиона квадратных километров. 

Население - 80 миллионов человек (2012 год).Столица - Тегеран. Офи-

циальный язык - персидский. Территориальное деление - разделено на 30 

провинций (останов). Он граничит с Азербайджанской Республикой и Ар-

менией на северо-западе и Турецкой Республикой, Туркменистаном на 

севере, Исламской Республикой Афганистан и Пакистаном на востоке и 

Республикой Ирак на западе. Его берега омываются Каспийским морем на 

севере и Персидским и Оманским заливами Индийского океана на юге (8). 

mailto:solmaz_bdu@mail.ru
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Несмотря на то, что первые печатные машины были созданы в Ира-

не лишь в первой четверти XIX века, богатые рукописи собирались здесь 

с древних времен. Поэтому первыми библиографическими работами ста-

ли каталоги рукописи. Рукописи, созданные в течение более 12 веков, 

представляют собой коллекцию различных письменных памятников. По-

иск этих богатых материалов, их научное описание, систематизация и 

проблемы были в центре внимания восточных и западных ученых. Толь-

ко во второй половине двадцатого века возникла проблема создания 

международного научного органа для организации этой работы, которая 

описывает этот ценный актив, то есть персидские рукописи, которые 

всегда были основным источником научных исследований. Сохранение и 

изучение этих богатых рукописных материалов неоднократно обсужда-

лись на международных конгрессах востоковедов. 

Научная каталогизация рукописей в Иране в 50-60-х гг. за очень ко-

роткий промежуток времени составило и опубликовало печатные катало-

ги рукописей крупнейших библиотек и книгохранилищ. Такие каталоги 

включают каталоги рукописей Общей библиотеки Министерства образо-

вания Ирана (на основе, которой была создана Национальная библиотека 

Ирана в Тегеране). 

Часть I каталога включала 170 рукописей на арабском языке. Кроме 

того, в двухтомном каталоге рукописей, библиотеки факультета теологии 

Тегеранского университета представлена информация о 746 рукописях в 

первом персидском и арабском языках и 1295 рукописях во втором пер-

сидском, арабском и турецком языках. Был также опубликован каталог 

рукописей библиотеки юридического факультета Тегеранского универ-

ситета, 2-томные каталоги библиотеки Меджлиса (ketabxane-ye madjles) 

5-томный каталог библиотеки возле мечети Имама Резы в Мешхеде, бы-

ли напечатаны в личной библиотеке Мехди Бая. По словам ученого, ли-

тературоведа и библиографа И.Афшара, количество рукописей в публич-

ных и университетских библиотеках Ирана составляет 59 100 (около 60 

000). Поэтому создание всеобъемлющего каталога персидских рукописей 

может стать бесценным ресурсом для ученых. 

Создание ИНБ в Иране восходит к середине двадцатого века. Боль-

шое влияние на это оказала Парижская конференция ЮНЕСКО в 1950 

году. В 1955 году в Иране было создано первое библиографическое об-

щество. С тех пор «Иранская библиография» регулярно публикуется 

(составляется)под руководством Иреджа Афшара. Он проинформировал 

о 370 книгах, опубликованных в период с февраля 1954 года по март 

1955 года. Наконец, приводится список издателей и их адреса в алфавит-

ном порядке. 
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Во втором выпуске, опубликованном в 1956 году, описано 577 

книг, изданных в период с февраля 1955 года по март 1956 года. Здесь 

есть уже 3 вспомогательных указателя. Названия книг; имена (поэты, 

вводные авторы, художники и переводчики); издательства и их адреса. 

В эти годы работы И.Афшара были высоко оценены в зарубежной 

прессе как первые указатели, отвечающие современным требованиям, в 

истории иранской библиографии. Автор отказался от традиционного, в 

мусульманских странах и Иране, метода описания, то есть описания в со-

ответствии с названием, и упоминал имена авторов в первую очередь в 

библиографической статье. 

Схема классификации основана на десятичной классификации 

Дьюи, но она претерпела ряд изменений в связи с национальными осо-

бенностями. 

Основные разделы первого издания: 

1.Общесодержательные книги 

2.Философия 

3.Религия 

4. Право, общественно-политические науки 

5. Точные науки 

6. Прикладные науки 

7. Медицина и ветеринария 

8.Литература 

9.Искусство 

10.История 

За исключением V и VI в других также приведены подразделы. Не-

смотря на все положительные моменты, в первоначальных показателях 

был ряд недостатков. Это связано, прежде всего, с неполной информаци-

ей о годовой печатной продукции страны. Отражены Правительственные 

документы, статистические материалы, учебники, молитвенники и др. 

публикации. В основном это были публикации крупных издательств. Пе-

чатная продукция небольших издательств и областных издательств не 

учитывалась. Основной причиной всего этого является отсутствие едино-

го центра, который собирал бы всю печатную продукцию страны. Нацио-

нальная библиотека выполнила эту основную функцию. Был осуществ-

лен закон о бесплатном обязательном экземпляре. В 1958 году издатель-

ством Книжного общества было издано 3-е издание указателя под назва-

нием «Иранские книги». Он охватывал 543 книги, изданные в 1956-1957 

гг., дал 2 алфавитных указателя, алфавит авторов и названия. 

В пятом выпуске представлена информация под заголовком «Нацио-

нальная библиография». Содержание каждого номера было улучшено. 
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В шестом издании (1959 г.) схема классификации была усовершен-

ствована, и каждый раздел обозначен числовым указателем. Каждое опи-

сание получает серийный номер, что облегчает подсчет количества напе-

чатанных книг. 

Поскольку эта классификационная схема используется в библио-

графических публикациях печатного характера, показать ее было бы це-

лесообразно. 

000 – общие книги 

100- философия 

200- религия 

300- социальные науки 

400- лингвистика 

500- природоведение 

600- технические науки 

700- искусство 

800- литература 

900- история и география  

Каждый раздел, также поделен на подразделы. Указатель «Иран-

ские книги» охватывает книги, изданные в Иране, и книги на персидском 

языке, изданные в других странах, включая бывший СССР. 

Иредж Афшар, инициатор и создатель этой публикации, отметил 

государственную важность национальной библиографической работы и 

призвал иранские государственные и общественные организации, осо-

бенно Министерство культуры и искусств, обратить внимание на разви-

тие этой работы и включить ее публикацию в национальную библиотеку. 

По словам Афшара, ежегодные издания «Иранских книг» охватывают 

лишь около 80% всей печатной продукции страны. 

С 1958 года в Иране издается библиографический и литературно-

критический журнал под названием «Путеводитель по книге». В конце 

каждого выпуска приводится систематический и аннотированный указа-

тель текущей иранской печатной продукции. В 1958 году вышло 4 его 

номера. Позднее периодичность изменилась и публикуется ежемесячно с 

1970 года. Другая текущая публикация была опубликована в 1960-х 

годах. Это «Национальная библиография Ирана», опубликованная На-

циональной библиотекой Ирана в 1964 году. Это первый выпуск "печат-

ной продукции" 1963 года. Содержит информацию о 621 книге, изданной 

в 1963 г. и 2 алфавитных указателя. Большой поиск был проведен в раз-

личных издательских компаниях в Тегеране. Информация о региональ-

ных изданиях была определена из газетной рекламы и указателей в путе-

водителе по книгам. 
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Как видно, на 25-м году своей деятельности Национальная библио-

тека Ирана становится национальным библиографическим центром стра-

ны. В 1965 году было опубликовано второе издание иранской националь-

ной библиографии. Она содержит информацию о 985 книгах, опублико-

ванных в 1964-65 гг., и аннотациях 73 газет и 130 журналов. 

Информация о периодических изданиях не была исчерпывающей. 

Согласно закону о печати, принятому 30 июня 1955 года, все иранские 

издательства должны были бесплатно предоставлять экземпляры журна-

лов и газет в Национальную библиотеку. Иранские издательские компа-

нии не соблюдали этот закон. Свои обязанности выполняли только изда-

тельский отдел Тегеранского университета, издательство перевода и пе-

чати книг, издательство Франклин и издательство Maарефат. 2-е издание 

снабжено 4 алфавитными указателями: авторы, названия книг; указатели 

имен научных и ответственных редакторов, издателей. Затем издаются 3-

е (за 1965-1966), 4-е (за 1966-1967), 5-е (1967-1968) издания. В 1970 году 

ежегодники Национальной библиотеки Ирана стали издаваться под наз-

ванием «Иранская национальная библиография». 

В январе 1970 года парламент принял новый закон об обязательном 

экземпляре и авторском праве. Исходя из этого закона, национальная 

библиотека составляет «Национальную библиографию Ирана». 

В 1990 году была проведена Парламентская Ассамблея Исламской 

Республики Иран, и был обсужден закон, определяющий функции нацио-

нальной библиотеки. В 2005 году было открыто первое здание Нацио-

нальной библиотеки, и это событие было отмечено как настоящее нацио-

нальное культурное и архитектурное достижение. Март 2005 года был 

отмечен вехой в развитии библиотечной деятельности в Иране и его по-

пытках создать современную идею национального библиотечного дела в 

исламской стране. Президент Исламской Республики Иран Хатами объя-

вил об открытии долгожданного здания Национальной библиотеки Ира-

на (НБИ) в Тегеране, Иран. Эта работа была прорывом. Конечная функ-

ция закона, принятого в 1990 году, заключается в повышении статуса 

НБИ как настоящей национальной библиотеки в современном мире. Это 

совершенно новый опыт для библиотеки. Таким образом, на протяжении 

всей своей истории он играл не менее важную роль, чем публичные биб-

лиотеки древних рукописей и ограничивал коллекцию зарубежных пуб-

ликаций иранских исследований. Хотя текущая национальная библиогра-

фия Ирана была опубликована традиционным способом в 1963-1996 

годах, она публикуется на CD-ROM с 1997 года, и информация, пред-

ставленная здесь, также распространяется через Интернет. 

В Иране была проделана определенная работа в области ретроспек-

тивной национальной библиографии. Среди них «Каталог персидских 
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печатных книг», изданный Иранским советом философии и гуманитар-

ных наук. 

Составленная ханом Бабой Мошаром в 1961 году, книга охватывает 

период с начала публикации книг в Иране (то есть с 1638 года) до 1957 

года. В 1963 году вышел второй том каталога. В некотором смысле, про-

должением работы Хан Бабы Мошара является составленный им биобиб-

лиографический справочник под названием «Авторы персидских и араб-

ских книг». В 1962 году были опубликованы первые два тома справочни-

ка. Следующая информация предоставляется о каждом авторе или пере-

водчике: ФИО, краткая биография, портрет и список работ. Литератур-

ные общественные деятели в Иране часто имеют 7 имен: настоящее имя, 

имя отца, фамилия, титул, степень, звание, псевдоним и т. Д. Поэтому ал-

фавитный порядок имени не очень удобен. Он часто малоизвестен чита-

телю. Классика алфавита фамилий современных писателей упорядочена 

по алфавиту псевдонимов. 

Ретроспективные показатели включают четырехтомную «Историю 

иранских газет и журналов» Мухаммеда Садры Хашеми, опубликован-

ную в Исфахане в 1944–1949 годах. Вот алфавитный список персидских 

периодических изданий до 1940 года. Другим указателем, посвященным 

периодической печати, является «Указатель персидских статей» 

И.Афшара, опубликованный Тегеранским университетом в 1961 году. 

Содержание первого тома этого каталога четко обозначено его латин-

ским названием. Согласно информации, приведенной на французском 

языке, это список статей на персидском языке, опубликованных в перио-

дических изданиях и журналах по иранским исследованиям. Указатель 

охватывает материалы напечатанные изданные в 1910-1958 годах. Опуб-

ликовано более 600 журналов, ежегодников, юбилейных изданий и т. Д. 

предоставляет информацию о более чем 6000 опубликованных статей. 

После описания следует название статьи, название органа, в котором она 

была опубликована, фамилия издателя, место публикации и дата публи-

кации. Работа снабжена множеством вспомогательных указателей: авто-

ры и переводчики: имена издателей, названия книг рецензированных или 

названных в статье, географические и исторические названия, племена, 

народы, религии, династии, предметные указатели. Следующий том ра-

боты охватывает исследовательские работы с 1959 года. 

Ряд других библиографических указателей, относящихся к общему 

библиографическому репертуару иранских периодических изданий, был 

подготовлен и опубликован в 70-х и 80-х годах прошлого века. Среди 

них средства, примененные Барзином Масудиным, З.П. Элвел-Саттоном. 

Индекс Барзина Масуда "Иранская пресса" был опубликован в Тегеране 
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в 1975 году и содержит библиографическую информацию о периодиче-

ских изданиях, опубликованных в 1964-1974 годах. 

Указатель П. Элвела-Саттона продолжает хронологическую библи-

ографическую работу, составленную Садрой Хашеми. Этот библиогра-

фический список, озаглавленный «Иранская пресса», был опубликован в 

1984 году в издании «Литература Невина Иран» , опубликованном в Те-

геране. Он содержит библиографическую информацию о газетах и жур-

налах, изданных в Иране в 1941-1947 гг. 

Другой библиографический источник предоставляет информацию о 

персидских периодических изданиях. Хотя он не включен в иранскую на-

циональную библиографию, его не следует исключать. Это библиографи-

ческий указатель под названием «Персидские и афганские газеты в Биб-

лиотеке Конгресса», опубликованный в Вашингтоне в 1979 году. Эта ра-

бота предоставляет библиографическую информацию об иранских газе-

тах, изданных в 1871-1978 годах и хранящихся в Библиотеке Конгресса. 

В 1994 году Национальная библиотека Исламской Республики 

Иран опубликовала указатель под названием «Библиография документов 

на азербайджанском и турецком языках, существующих в Иране»(1). 

Составленный молодым исследователем и библиографом Нушиным Му-

сави, указатель охватывает работы, опубликованные в Иране и за рубе-

жом, включая Северный Азербайджан, до 1992 года, но сохраненные в 

Иране. Указатель из 248 страниц был опубликован тиражом 1500 экзем-

пляров и содержит библиографическую информацию о 934 документах. 

В начале этого ретроспективного показателя были прокомментиро-

ваны различные взгляды иранских экспертов на литературу на азербай-

джанском языке, а затем во введении были отражены важность, структу-

ра, правила использования библиографических ресурсов и другие подоб-

ные вопросы. Указатель начинается с раздела «Куллият», который охва-

тывает основные периодические издания, который состоит из двух поло-

винчатых разделов: газеты и статьи. Указатель предоставляет информа-

цию о 27 газетах и 15 журналах, в том числе «Азербайджан», «Ари», 

«Тути», «Фаряд» и другие газеты, «Шафаг», «Гюнеш», «Йол»и других 

журналов (2, 160). Следующий раздел охватывает книги. Здесь книги 

сгруппированы на основе десятичной классификации, используемой в 

иранской национальной библиографии (некоторые изменения были вне-

сены в эту классификацию с учетом национальных особенностей). Это 

следующие разделы: 

Общесодержательные книги, философия, религия, общественные 

науки, лингвистика, природоведение, технология, искусство, литература, 

история и география. Разделы по лингвистике и литературе разделены на 

подразделы. 
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В руководстве приведена библиографическая информация о 892 

книгах. Затем библиографическое описание предоставляет информацию 

о названии работы (включая жанр работы), месте публикации, издатель-

стве или издателе, годе публикации, количестве страниц. Каждое биб-

лиографическое описание сопровождается краткой аннотацией книги. 

Библиотека, в которой находится книга, указывается кодом рядом с биб-

лиографическим описанием, а список этих кодов публикуется отдельно в 

указателе. При составлении библиографических ресурсов использова-

лись не только публичные библиотеки, но и частные. Библиографиче-

ский ресурс дополнен разделом вспомогательных индикаторов под наз-

ванием «Фихрист». Есть 7 вспомогательных индикаторов для облегчения 

использования индикатора, одни из них: «Алфавитный указатель источ-

ников», «Алфавитный указатель авторов», «Указатель имен отдельных 

лиц» и другие. 

Эти библиографические показатели, о которых мы говорим, не 

только помогают развивать международное сотрудничество в этой облас-

ти, но и имеют большое значение при проведении соответствующих оп-

росов по Азербайджану. 
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASINDA MİLLİ BİBLIOQRAFİYA 

 

SOLMAZ SADIQOVA 

 

XÜLASƏ 

 Məqalə İran İslam Respublikasında milli biblioqrafiya mənbələrinin yaranma-

sına həsr olunmuşdur. Burada İran əlyazma kataloqları ilkin biblioqrafik mənbə kimi, 

İran cari milli biblioqrafiyasının inkişafında İrec Əfşarın rolu qeyd olunmuşdur. İran 

çap məhsulunun ümumi biblioqrafik repertuarı araşdırılmaqla onların biblioqrafik 

informasiya təminatında əhəmiyyəti də vurğulanmışdır. 

 Açar sözlər: İran İslam Respublikası, ilkin biblioqrafik mənbə, ümumi biblio-

qrafik repertuar, cari milli biblioqrafiya, informasiya təminatı. 

 

 

NATIONAL BIBLIOGRAPHY IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

 

SOLMAZ SADİGOVA 

 

SUMMARY 

 The article is dedicated to the creation of national bibliographic sources in 

Islamic Republic of Iran. The role of Iraj Afshar in the development of current 

national bibliography of Iran, the main bibliographic source of catalogs of Iranian 

manuscripts is mentioned there. Having studied the general bibliographic repertoire 

of Iranian printed products, it was also emphasized their importance in providing of 

bibliographic information. 

 Keywords: Islamic Republic of Iran, primary bibliographic source, general 

bibliographic repertoire, current national bibliography, information support. 
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TƏHSİL PROSESİNƏ İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA 

TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ 

 

ŞAMİLOVA B.Q. 

BDU, Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru 
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Məqalədə Azərbaycan məktəblərində tədris prosesində İKT-nin tətbiqi, təhsildə 

İKT-nin rolu, təhsilin səmərəliliyi və keyfiyyətinə İKT-nin təsiri müzakirə olunur. 

Azərbaycan Respublikasının bölgələrinin məktəblərinin tədris prosesində kompüter 

avadanlıqları və İnternetdən istifadənin vəziyyəti müqayisəli şəkildə verilmişdir. 

Açar sözlər: İnformasiya Cəmiyyəti, İnformasiya və Kommunikasiya Texnolo-

giyaları, sosial inkişaf, infrastruktur, rəqəmsal savad. 

 

GİRİŞ 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) istifadəsi müa-

sir cəmiyyətin təhsil ehtiyaclarını və davamlı sosial-iqtisadi inkişafını təmin 

etmək üçün zəruridir. İnformasiya və elmi biliklər tarixində ilk dəfə olaraq, 

İKT müasir cəmiyyətin təkmilləşmə vasitəsi deyil, həm də onun iqtisadi fəa-

liyyətinin əsas məhsullarını təşkil edir. Bundan əlavə, bilik, sonrakı iqtisadi ri-

fahı və sosial inkişafı bilavasitə asılı olan informasiya cəmiyyətinin əsas qay-

naqlarını və məhsullarını təmsil edir. İKT-nin istifadəsi bu inkişaf üçün ən 

vacib şərtlərdən biridir. İKT və bütövlükdə informasiya cəmiyyətinin inkişa-

fında məqsəd, biliklərin yaradılması, mənimsənilməsi, yayılması və qiymət-

ləndirilməsidir. İKT, öyrənmə əldə etmək üçün bir vasitə və bütün cəmiyyətlə-

rin informasiya cəmiyyətində uğurla iştirak etməsi üçün zəruri olan davamlılı-

ğı təmin etmək üçün bir vasitə kimi xidmət edir. 

İnformasiya savadlılığı və mədəniyyəti bir insanın uğurlu peşə fəaliyyə-

tinin açarı oldu. İKT istifadəçiləri İKT imkanlarını nə qədər tez öyrənsələr, bir 

o qədər tez məlumat əldə etmək və onu biliyə çevirmək üçün ən son metodlar-

dan istifadə edə biləcəklər. Elmi və texniki tərəqqi, dünyanın ən inkişaf etmiş 

ölkələrində yaradılan texnologiyaların qlobal yayılması, 21-ci əsrdə təhsilin 

aparıcı rolunun lehinə əsas dəlillərdən biridir. Eyni zamanda, müxtəlif ölkələr-

də müasir texnologiyaların inkişaf səviyyəsi və istifadəsi maddi rifahları ilə 

deyil, müəyyən bir cəmiyyətin yeni biliklər istehsal etmək və tətbiq etmək qa-

biliyyəti ilə də müəyyən edilir. Bu da öz növbəsində təhsilin inkişaf səviyyəsi 

ilə sıx bağlıdır. Qeyd etmək vacibdir ki, bu proseslərin hərəkətverici qüvvəsi 

əsasən informasiya və rabitə texnologiyalarının istifadəsidir, bunun sayəsində 

elmi biliklər və məlumatlar zənginliyin artırılmasının və yoxsulluğun daha ef-

mailto:bahar322@mail.ru
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fektiv şəkildə aradan qaldırılmasının yeni yollarının axtarışında həlledici rol 

oynamağa başlayır. 

İnformasiya cəmiyyəti məktəbinin əsas məqsədlərindən biri əhalinin rə-

qəmsal savadının inkişafıdır. Əhali arasında rəqəmsal uçurumun qarşısını al-

mağın vacib şərtlərindən biri İKT-yə ictimai çıxışdır. Hər bir şagirdin ibtidai 

məktəb dövründən başlayaraq bütün təhsil fəaliyyətlərini həyata keçirməsi 

üçün məktəblərdə İKT-lərdən istifadə etməsi üçün çox səy göstərilməlidir. 

Məktəblərdə İKT-nin istifadəsi komanda şəklində işləməyə çağırır və müxtəlif 

səviyyəli təhsilli müəllimlər birlikdə çalışmalı, müvəqqəti və ya daimi koman-

dalar yaradaraq, müxtəlif fənn sahələrində biliklərini və xüsusi keyfiyyətlərini 

ortaq işə qoymalıdırlar. Eynihüquqlu qarşılıqlı əlaqə və kollegialılıq əhəmiy-

yətli bir töhfə verir, müəllimlərə yeni tədris metodlarına uyğun işləməyə kö-

mək edir. Onların oynadıqları yeni rola görə, müəllimlərin dizayn və məhsul-

dar fəaliyyəti üçün daha çox vaxt tələb olunur, buna görə müəllimin dərslərdə 

və dərs hazırlayarkən sərf etdiyi iş vaxtının balansı nəzərdən keçirilməlidir. 

Tədris prosesinə İKT-nin tətbiqi üçün Azərbaycan Respublikası təhsil 

sisteminin bütün səviyyələrini əhatə edən vahid təhsil sistemi və informasiya 

mühitini yaratmaq, bütün məktəblərdə informasiya və kommunikasiya texno-

logiyalarını tətbiq etmək, dövlət büdcəsindən və digər maliyyə mənbələrindən 

bu sahəyə maliyyə ayırmaq və səmərəli istifadə etmək lazımdır. Nazirlər Kabi-

netinin 141 nömrəli qərarı ilə 18 iyun 2008-ci il tarixində Azərbaycan Respub-

likası Təhsil Nazirliyi tərəfindən Təhsilin İnformasiya Sistemləri ilə idarəolun-

ması qərarı verildi.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 oktyabr 2013-cü il tarixli Sə-

rəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə 

Dövlət Strategiyası” nın prioritet vəzifələrindən biri beynəlxalq təcrübədən isti-

fadə edərək müasir informasiya texnologiyalarının tədris prosesində tətbiq edil-

məsidir. Strategiyada təhsildə İKT-nin tətbiqi üçün əsas istiqamətlər bunlardır: 

- informasiya və kommunikasiya texnologiyalarına əsaslanan yeni tədris 

planlarına və tədris metodologiyalarına uyğun tədris vəsaitlərinin, didaktik 

materialların və tədris vəsaitlərinin hazırlanmasını stimullaşdıran yeni mexa-

nizmlərin yaradılması; 

- təhsil müəssisələrində informasiya və kommunikasiya texnologiyaları-

na əsaslanan təhsil metodologiyasının tələblərinə cavab verən infrastrukturun 

yaradılması; hər bir təhsil müəssisəsini İnternetlə və ümumi orta təhsil səviy-

yəsində təmin etmək, hər bir tələbəni planşet kompüterləri, yüklədiyi elektron 

dərsliklərlə təmin etmək; 

- təhsil ilə əlaqəli informasiya və internet resurslarının inkişafını təmin 

etmək; 
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- distant təhsil, istedadlı uşaqlar və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar 

üçün təhsil, yaşlıların təhsili, peşə təhsili və digər məsələlər üzrə məsləhət xid-

mətləri göstərən regional universal mərkəzlərin yaradılması. 

İKT həm təhsil, həm də öyrənmə və təcrübə icmalarına əsaslanan düz-

gün onlayn mühit yaratmağa kömək edə bilər. Məktəb sistemi, risklərin qarşı-

sının alınması və mənfi nəticələrin azaldılması ilə bağlı problemlərin həlli 

üçün kollektiv İKT əsaslı təlim layihələri hazırlamaqla uşaqların şüurlu şəkil-

də mənimsəməsini artırmaqla Azərbaycan üçün ciddi ekoloji problemlərin həl-

lində mühüm rol oynamaq mümkündür.  

Son illərdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ölkədə məktəbəqə-

dər təhsil sisteminin səmərəliliyini yaratmaq məqsədilə gənc müəllimlərin təh-

sili üçün İKT-nin istifadəsini özündə cəmləşdirən Dövlət proqramı hazırlamış-

dır. "Azərbaycan Respublikasında Yenilənmiş Məktəbəqədər Təhsil Proqramı 

(2007-2010)" məktəbəqədər xidmətlərin yaxşılaşdırılmasına, aztəminatlı ailə-

lər üçün onların əlçatan olmasına, işçilərin peşəkarlığının inkişafına və yeni 

tədris planlarının müəyyənləşdirilməsinə yönəldilmişdir. Təhsildə İKT üçün 

gələcək proqramlar həm məktəbəqədər uşaqlar üçün gənc müəllimlərin hazır-

lığını yaxşılaşdırmaq, həm də uşaqların İKT əsasları üzrə erkən təhsili məqsə-

di ilə bu təhsil səviyyəsini nəzərə almalıdır. Bu gün məktəblərdə bu əsas vəzi-

fələr həll olunur: 

1. Məktəblərdə İKT avadanlıqlarının təkmilləşdirilməsi (kompüterlər, 

proyektorlar, printerlər və s.); 

2. Təhsil müəssisələrində İnternet infrastrukturunun və idarəetmə siste-

minin inkişafı; 

3. İnternet xidmətlərinin inkişafı və İnternetə çıxışı təmin etmək; 

4. Məktəblərdə lokal şəbəkələrin yaradılması; 

5. Həmin xidmətlərdə texniki dəstək; 

6. Məktəbin saxlanmasına cavabdeh olan məktəb texnoloqları üçün İKT 

təlimi. 

Azərbaycanın bölgələri və ucqar əraziləri şəhər yerlərindən və xüsusilə 

paytaxtdan çox fərqlidir. Şəbəkəyə daha çox məktəb, şagird və müəllim çıxışı 

təmin edərkən, xüsusilə kənd yerlərində genişzolaqlı şəbəkələrin məhdud ol-

ması ciddi bir problemdir. Multimedia məzmunu ilə zəngin bir onlayn məkana 

sürətli çıxışı olan məktəblər ilə yavaş ümumi bağlantı ilə mübarizə aparan 

məktəblər arasında hazırda ciddi bir boşluq var. Bir neçə dövlətin regional in-

kişaf proqramı var. Hal-hazırda bu proqramlar müzakirə olunur. 

Statistikaya görə, Azərbaycan bölgəsindəki məktəblərdə İKT-dən istifa-

də sayı aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir: 
 

Regionlar Kompüteri olan məktəblərin sayı 

2016 2017 2018 
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Regionlar Kompüteri olan məktəblərin sayı 

2016 2017 2018 

Bakı 335 360 362 

Abşeron 103 106 108 

Gəncə-Qazax 555 564 564 

Şəki-Zaqatala 361 358 360 

Lənkəran 533 528 538 

Quba-Xaçmaz 355 356 357 

Aran 897 903 904 

Yuxarı Qarabağ 322 322 324 

Kəlbəcər-Laçın 249 243 244 

Dağlıq Şirvan 232 234 236 

Naxçıvan MR 216 215 215 
 

Cədvəldən görünür ki, Region məktəblərində kompüter təchizatı pay-

taxtdan elə də geri qalmır. İllər üzrə müqayisə etsək, ilbəil kompüterlərin sa-

yında artım müşahidə olunur. 

Araşdırmalar nəticəsində, Azərbaycanın regionlarında İnternetə çıxışı 

olan məktəblərin sayı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 
 

Regionlar Kompüteri olan məktəblərin sayı 

2016 2017 2018 

Bakı 335 360 362 

Abşeron 87 93 98 

Gəncə-Qazax 337 345 350 

Şəki-Zaqatala 197 200 205 

Lənkəran 206 205 208 

Quba-Xaçmaz 111 123 124 

Aran 535 538 541 

Yuxarı Qarabağ 97 97 100 

Kəlbəcər-Laçın 75 89 100 

Dağlıq Şirvan 115 115 116 

Naxçıvan MR 216 215 215 
 

Cədvəldən görünür ki, Bakı şəhəri daxil olmaqla bəzi regionlarda mək-

təblərin İnternetə çıxış sayı azdır. Təbii ki, buna təsir edən bir çox səbəblər 

vardır. Hal-hazırda bu istiqamətdə də müəyyən işlər görülməkdədir. 

Nəticə 

Araşdırmalara görə ölkədə fəaliyyət göstərən dövlət əyani ibtidai, orta 

və tam orta ümumtəhsil məktəblərində 4487 dövlət əyani ümumi təhsil müəs-

sisələrindən 3888-i və ya 87 faizi, o cümlədən şəhər yerlərində 1097-si (94 fai-

zi), kənd yerlərində isə 2791-i (84 faizi) kompüterlə təmin olunmuşdur. İbtidai 

məktəblərin 11 faizi, orta məktəblərin - 82 faizi, tam orta məktəblərin isə - 96 
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faizi kompüterlərlə təmin olunub. Ötən tədris ilinin əvvəli ilə müqayisədə 

məktəblərdə kompüterlərin sayı 2,4 min ədəd və ya 6 faiz artaraq 42,5 minə 

çatmışdır. Hazırda hər 30 şagirdə orta hesabla bir kompüter düşür. Ötən il bu 

göstərici 33, 2009-cu ildə 35, 2008-ci ildə 39, 2007-ci ildə 47, 2006-cı ildə isə 

101 olmuşdur. Şəhər yerlərində orta hesabla 29 (müvafiq olaraq - 31, 33, 36, 

40, 70), kənd yerlərində isə 32 (müvafiq olaraq - 35, 38, 42, 57, 208) şagirdə 

bir kompüter düşür. Ümumi təhsil müəssisələrinin 1841-nin və ya 47 faizinin, 

o cümlədən şəhər yerlərində 79 faizinin, kənd yerlərində 35 faizinin internetə 

çıxışı var. Məktəblərin telekommunikasiya vasitələri və telefonla təchiz olun-

ması, eləcə də şagirdlərin onlardan səmərəli istifadə etməsi məsələləri Naxçı-

van MR-da, Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şirvan, Naftalan şəhərlərin-

də, Abşeron və Samux rayonlarında daha yaxşı təşkil edilmişdir. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ШКОЛАХ 

 

ШАМИЛОВА Б.Г. 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассматриваются вопросы применения ИКТ в учебном процес-

се в азербайджанских школах, роль ИКТ в образовании, влияние ИКТ на эффек-

тивность и качество образования. Сравнивается состояние использования 

компьютерной техники и Интернета в образовательном процессе школ в ре-

гионах Азербайджанской Республики. 

Ключевые слова: Информационное общество, информационно-коммуни-

кационные технологии, социальное развитие, инфраструктура, цифровая гра-

мотность. 

 

APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE 

AZERBAIJANİ SCHOOLS 

 

SHAMILOVA B.Q. 

 

SUMMARY 

This article describes the use of ICT in the educational process in Azerbaijani 

schools, the role of ICT in education, the impact of ICT on the effectiveness and 

quality of education. The state of use of computer equipment and the Internet in the 

educational process of schools in the regions of the Azerbaijan Republic is compared. 

Keywords: Information society, information and communication technologies, 

social development, infrastructure, digital literacy. 
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Məqalədə görkəmli şair, ədəbiyyatşünas Abbas Səhhətə həsr edilmiş şəxsi bib-

lioqrafik göstəricinin təhlili verilmiş, habelə müasir biblioqrafiyalaşdırma metodika-

sına uyğun olaraq biblioqrafik göstəricinin məzmunu, quruluşu haqqında məlumat 

verilmişdir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Abbas Səhhət, biblioqrafik göstərici 

 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan 

Abbas Səhhət Əliabbas oğlu Mehdizadə öz yaradıcığı ilə ədəbiyyatımız, mə-

dəniyyətimiz tarixində xüsusi rolu olan şəxsiyyətlərdən olmuşdur. 

Abbas Səhhət maarifpərvər yazıçı olmaqla yanaşı öz vətənini, torpağını, 

dilini cani-qəlbdən sevən Azərbaycan uşaq ədəbiyyatıının görkəmli nümayən-

dəsi, gözəl müəllim, həkim, peşəkar tərcüməçi və publisist olmuşdur. Abbas 

Səhhət Azərbaycan uşaq ədəbiyyatını öz məzmunlu, estetik-tərbiyəvi cəhətdən 

zəngin olan əsərləri ilə daha da zənginləşdirmişdir. Abbas Səhhətin bütün şeir-

lərində vətənə, torpağa, öz elinə, obasına məhəbbət daha qabarıq olması ilə 

diqqəti cəlb edir. Abbas Səhhət elə yazıçılardandır ki, onun zəngin irsinə hə-

mişə maraq olmuş, onun əsərlərinin mövzu və məzmun aktuallığı müasir dövr-

də də öz milli-mənəvi dəyərini qoruyub saxlaya bilmişdir. Abbas Səhhətin 

xalq maarifinə olan diqqət və qayğısı, vətən sevgisi, uşaq ədəbiyyatını zəngin-

ləşdirən dərslik və dərs vəsaitləri, tərcüməçilik fəaliyyəti xüsusi tələbatçı qrupla-

rı tərəfindən daima izlənilib, yeni-yeni əsərlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. 

Yazıçının əsərlərinin müxtəlif nəşrləri, haqqında olan ədəbiyyat, yaradıcılığı ilə 

bağlı tədqiqatlar, tərcüməçilik fəaliyyətinə dair araşdırmalar zəngin sənəd fon-

dunun yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu sənəd kütləsinin tələbatçılara çatdırıl-

masında biblioqrafik informasiya mənbələrinin əhəmiyyəti olduqca böyükdür. 

Abbas Səhhət yaradıcılığına, həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş ilk bib-

lioqrafik tədqiqat xarakterli vəsait “Uşaq ədəbiyyatı xəzinəsindən” seriyası ilə 

tərtib edilərək “Abbas Səhhət (Abbas Səhhət Əliabbas oğlu Mehdizadə) Bib-

lioqrafiya” adı ilə 2017-ci ildə F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası 

tərəfindən çapdan çıxmışdır. Biblioqrafik vəsaitin müəllifi Əməkdar Mədəniy-

yət işçisi Nazilə Tahirova, ixtisas redaktoru və buraxılışa məsul Əməkdar Mə-

dəniyyət işçisi Şəhla Qəmbərova olmuşdur. Biblioqrafik vəsait maarifpərvər 

yazıçı Abbas Səhhətin 1904-cü ildən 2016-cı ilə qədər həyat və fəaliyyətini və 

əsərlərinin nəşr tarixini əks etdirir. 

Abbas Səhhət təbib olduğu üçün təxəllüsünü “Səhhət” qoysa da özü öz 

mailto:simabdu@.mail.ru
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dərdinə çarə edə bilməmişdir. 

 “Abbas Səhhətin həyat və yaradıcılığının əsas tarixləri” bölməsindən 

məlum olur ki, böyük şair 1874-cü ildə Şamaxıda anadan olmuş, 1918-ci ilin 

mart ayında ailəsilə birgə Şamaxıdan Gəncəyə köçüb, iyul ayında yatalaq xəs-

təliyindən dünyasını dəyişmişdir. 

F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti-

nin mühüm istiqamətini təşkil edən biblioqrafiyalaşdırma prosesi nəticəsində 

çoxsaylı biblioqrafik vəsaitlər peşəkar biblioqraflar tərəfindən tərtib edilib 

nəşr olunmuşdur. Bu qəbildən olan “Abbas Səhhət” biblioqrafik göstəricisi də 

biblioqrafiyalaşdırma metodikasına əməl edilməklə, ciddi axtarışlar (tərtibçi-

lər: Əməkdar mədəniyyət işçisi Nazilə Tahirova, Leyla Qafarova, Tünzalə 

Əzizova) nəticəsində mükəmməl formada ərsəyə gəlmişdir.  

Biblioqrafik göstəriciyə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu-

nun Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə elmlər 

doktoru, professor Asif Rüstəmli tərəfindən biblioqrafik vəsaitdə əsas bölmə 

olan “Vətənə, millətə sədaqət nümunəsi” başlığı altında oçerk yazılmışdır. 

Oçerkdə Abbas Səhhət yaradıcılığı hərtərəfli, yeri gəldikcə əsərlərindən nümu-

nə göstərilməklə təhlili verilmiş, əsərlərinin elmi dəyəri, xalq maarifiinin üs-

tünlükləri, uşaq poeziyasına verdiyi töhfələr mərhələli şəkildə tədqiqatçı tərə-

findən izahı və dəyəri faktlarla əsaslandırılmışdır. 

Abbas Səhhətin 1909-cu ildə yazmış olduğu “Vətən” şeiri haqqında öz 

fikirlərini oçerkdə belə əsaslandırmışdır: Yüz ildən çoxdur ki, “Vətən” yalnız 

ədəbi-bədii nümunə, sevgi-məhəbbət simfoniyası olmaqdan daha yüksəkdə 

dayanan, tarixi-coğrafi hüdudlarımıza maraq və rəğbət oyadan, milli şüurun 

inkişafına təkan verən, vətənsevərlər hərəkatının həyatda və sənəddə andına, 

himninə çevrilən dərs vəsaiti, müdrik kəlamlar toplusudur: 

Vətənin sevməyən insan olmaz, 

Olsa da ol şəxsdə vicdan olmaz. 

Respublikamızda hər bir gəncin, uşağın ilk dəfə sevə-sevə öyrəndiyi 

“Vətən” şeiri onun bütün həyat yollarında vətənə məhəbbət duyğusunu müşa-

yiət edir. Eyni zamanda gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində də bu 

şeirin rolu böyükdür. Ədibin bütün yaradıcılığı vətənə, millətə sədaqət nümu-

nəsindən, xalqın maariflənməsi, gənc nəslin milli təhsil sahəsində uğurlar qa-

zanması üçün yorulmaq bilmədən xidmət göstərməsi olmuşdur. 

Müdrik insan, sədaqətli dost, öz dilinin, müəllimlik peşəsinin vurğunu 

olan Abbas Səhhət sağlığında ikən öz ətrafı, dostları, silahdaşları arasında 

böyük hörmət sahibi olmuşdur. Onun müdrik kəlamları içərisində: “...Bu dün-

yanı biz lisanımız vasitəsilə öyrəndik, dilimiz vasitəsilə tərbiyə tapdıq. Onu 

sevməmək olarmı?...” o cümlədən sağlığında ikən zərbi-məsələ çevrilmiş, 

dostu böyük satirik şair M.Ə.Sabir haqqında söylədiyi misralar “Sabir öldü de-

mirəm, şeir evi viran oldu” və yaxud “Mən müəllimlik etməklə öz xalqımın ən 
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ağır xəstəliyini, onun savadsızlığını müalicə edirəm” kimi müdrik fikirləri bu 

günümüz üçün də böyük örnək və tərbiyə vasitəsidir. 

Abbas Səhhətin məktəbyaşlı uşaqlar və gənclər üçün yazdığı əsərlərdə 

ictimai məzmun daha qüvvətlidir. Vətən məhəbbəti, maarifə, elmə çağırış bu 

əsərlərin əsas məzmununu təşkil edir. Şair hər nədən yazır yazsın, qarşısına nə 

kimi tərbiyəvi bir məqsəd qoyur-qoysun, onu vətən məhəbbəti ilə, elm və 

maariflə əlaqələndirirdi. Dostluqda sədaqətli və fədakar olan Abbas Səhhət 

müasiri, böyük şair M.Ə.Sabirlə möhkəm dost və silahdaş olmuşdur. 

M.Ə.Sabir “Ölürsəm qəm etmərəm. Çünki bilirəm siz mənim asarımı təb etdi-

rərsiniz” sözləri ilə öz əsərlərinin gələcək taleyini A.Səhhətə tapşırmışdı. Sabi-

rin sağlığında nail olmadığı arzusunu Səhhət böyük çətinliklərdən, bir neçə 

dəfə Bakıya gəlib getdikdən sonra müəllim Mahmud bəy Mahmudbəyovun 

köməkliyi ilə yerinə yetirə bilir. Sabirin əsərləri “Hophopnamə” adı ilə 1912-

ci ildə nəşr olunur. 

M.Ə.Sabirin dostu Abbas Səhhətə olan inamı, hörməti, eyni zamanda 

özünün mənəvi zənginliyinin təcəssümü olan fikirlərinin şahidi oluruq. Sal-

man Mümtazın Sabirlə söhbətinin bir yerində belə sual-cavab vardır: 

“Sual- Abbas Səhhətin neçə yaşı vardır? Siz böyüksünüz, yoxsa o? 

Cavab- Başda o böyükdür, yaşda mən. 

Sual - Səhhət dərin savadlımıdır? 

Cavab – Mən onun şagirdiyən, o mənə ustaddır” ibrətamiz cavabını verir. 

Abbas Səhhət “Şərqi-rus”, “Həyat”, “İrşad”, “Füyuzat”, “Dəbistan” 

“Rəhbər”, “Zənbur” və digər mətbuat orqanlarında publisistik yazılarını, şeir-

lərini çap etdirmişdir. Heç təsadüfi deyildir ki, Abbas Səhhətin ilk əsərləri olan 

“Neft fondu” (1912), “Sınıq saz” (1912), “Cəhalət səmərəsi yaxud bir yetimin 

xoşbəxtliyi” (1914) Orucov qardaşlarının elektrik mətbəəsində nəşr edilmişdir. 

Abbas Səhhətin zəngin yaradıcılığında uşaq şeirləri, uşaqlara həsr edilmiş 

əsərlər üstünlük təşkil edirdi. Vətənə məhəbbət, maarifə, elmə çağırış, təbiət 

gözəlliklərinin tərənnümü bu əsərlərin əsas məzmununu təşkil edir. Abbas 

Səhhət yaradıcılığıının ideya-istiqamətindən bəhs edərkən mütəxəssislər onu 

“istismarçı siniflərə qarşı fəhlə və kəndliləri müdafiə edən” bir şair kimi də-

yərləndirirdilər. 

Abbas Səhhətin ədəbi yaradıcılığının mühüm bir sahəsini uşaqlar üçün 

yazdığı əsərlər təşkil edir. On beş ilə qədər müəllimlik etmiş Səhhət yalnız 

məktəbdə deyil, ədəbi yaradıcılığında da bir müəllim olmuşdur. Onun uşaq və 

gənclər üçün yazdığı bir çox lirik şeirləri, səhnə əsərləri və təmsilləri təlim-tər-

biyə işinə kömək etmişdir. Bu əsərlərin müəllifi Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı 

tarixinə parlaq səhifə yazmış Sabir və Mirzə Cəlil, Abdulla Şaiq və Süleyman 

Sani kimi qələm yoldaşları ilə birlikdə bu ədəbiyyatın çoxəsrlik inkişafında 

yeni, yüksək pilləyə qaldırmışdır. Abbas Səhhət kiçik həcmli uşaq şeirləri ilə 

yanaşı, “Yolda səyahət” (1913), “Əli və Aişə” (1914) kimi iri həcmli romanla-
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rın da müəllifidir.  

Biblioqrafik göstəricinin I hissəsinin “Əsərləri” başlığının maraqlı yarım 

bölmələrindən biri “Abbas Səhhətin sözlərinə yazılmış musiqi əsərləri” adla-

nır. Bu başlıq altında ədibin 1949-cu ildən 2010-cu ilə qədər sözlərinə musiqi 

bəstələnmiş 18 əsərinin biblioqrafik təsviri verilmişdir. 

Yazıçının yaradıcılığı çoxşaxəli və rəngarəng olmuşdur. Onun tərcümə-

çilik fəaliyyəti yaradıcılığında mühüm istiqamət təşkil edir. Belə ki, ədibin iki 

hissədən ibarət “Məğrub günəşləri” 1912-ci ildə ərəb əlifbası ilə Orucov qar-

daşlarının elektrik mətbəəsində, İ.Krılovun “Cırcırama və qarışqa” əsəri isə 

1960-cı ildə Uşaqgəncnəşrdə kitab şəklində nəşr edilmişdir. Bundan başqa 

müxtəlif rus yazıçı və şairlərdən etdiyi tərcümələri ayrı-ayrı dövrü mətbuat sə-

hifələrində çap edilmişdir. Abbas Səhhətin dövrü mətbuatda, məcmuələrdə və 

kitablarda 1906-cı ildən 2006-cı ilə qədər 160 adda tərcümə əsərinin biblioqra-

fik təsviri verilmişdir. 

Biblioqrafik göstəricinin “Haqqında” olan hissəsini nəzərdən keçirərkən 

məlum olur ki, Abbas Səhhət yaradıcılığının tədqiqatçısı olan ədəbiyyatşünas 

alim Kamal Talıbzadə tərəfindən 1948-ci ildən 1991-ci ilə kimi yazıçının 

həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş monoqrafiya və kitab halında çıxmış 5 nəşr 

edilmiş əsərin biblioqrafik təsviri verilmişdir. 

Abbas Səhhətin həyat və yaradıcılığı ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb 

etmiş və 1946-cı ildən müxtəlif mövzularda elmlər doktoru və namizədlik 

alimlik dərəcəsi almaq üçün 2010-cu ilə kimi 23 adda dissertasiya işi müdafiə 

olunmuşdur. 

Biblioqrafik göstəricinin III hissəsi olan “Abbas Səhhət əsərləri xarici 

dildə” adlanan bölmədən məlum olur ki, ədəbin əsərlərinin rus dilinə tərcümə-

sinə 1956-cı ildən başlanılmışdır. 1988-ci ilə kimi şairin 13 adda uşaq və kiçik 

yaşlı məktəblilərə həsr edilmiş şeiri rus dilinə tərcümə edilmişdir. 

Biblioqrafiyalaşdırma metodikasında biblioqrafik vəsaitin mükəmməlli-

yini şərtləndirən əsas amillərdən biri də köməkçi göstəricilərin tərtibidir. Çox 

ciddi araşdırmaların nəticəsi olaraq göstəriciyə Azərbaycan və rus dillərində 

zəngin (11adda) köməkçi aparat tərtib edilmişdir ki, bunlardan 7-si Azərbay-

can, 4-ü rus dilində olmuşdur. 

Biblioqrafik göstəricidə “Əlavələr” bölməsinin verilməsi ilə Ədəbiyyat-

şünaslıq biblioqrafiyası mətn biblioqrafiyasına uyğun olaraq sistemləşdirilmiş-

dir. Abbas Səhhətin mətbuatda istifadə etdiyi imzalar və təxəllüslər, Abbas 

Səhhətin əldə olmayan əsərləri, Əsas arxiv materialları və əlyazmaları, Filmo-

qrafiya, İnternet resursları kimi əlavələrin verilməsi biblioqrafik göstəricinin 

informasiya potensialını artıran cəhətlərdir. Ciddi biblioqrafik axtarışların nə-

ticəsi olaraq Abbas Səhhətin imza və təxəllüsü qarşısında dövrü mətbuatın adı 

göstərilməklə illər göstərilmişdir. Abbas Səhhət “Sarsaq” təxəllüsü ilə 1910-cu 

ildə Şərqi rus və Zənbur mətbu orqanlarda çıxış etmişdir. Bütün bu mənbələrin 
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araşdırılması biblioqrafik vəsaitin tərtibçilərinin ciddi axtarışlarının və peşə-

karlığının nəticəsi olaraq ərsəyə gəlmişdir.  

F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının uğurlu biblioqrafik fəa-

liyyətinin nəticəsi olaraq tərtib olunmuş bu biblioqrafik vəsait tələbatçıların in-

formasiya tələbatının ödənilməsində və müasir uşaq ədəbiyyatı biblioqrafiya-

sını zənginləşdirən mühüm bir mənbədir.  
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Рассматривается задача максимизации среднего качества продукции в 

непрерывном производстве с учетом изменений качества сырья. Отличитель-

ным является то, что функцию управления текущей производительностью 

приходится связывать с параметрами качества сырья при жестко фиксиро-

ванном объеме продукции в заданный плановый период. Предлагается имита-

ционный алгоритм расчета функции обратной связи, вводимой для обеспечения 

планового задания используя статистику в виде функции распределения фак-

тора возмущения. Решение компромисса между критериями качества выпус-

кающейся продукции и достижимостью планового задания обеспечивается 

благодаря предлагающейся конструкции, которая включает весовые коэффи-

циенты максимизации качества и достижимости планового задания.  

Ключевые слова: Стохастическая задача управления качеством, задача 

с обратной связью, имитационное моделирование  

 

Введение 
Целый ряд задач из практики управления непрерывными производ-

ственными процессами со статической моделью качества, включающей 

фактор возмущения, отличается наличием планового задания на объем 

выпускающейся продукции к концу периода планирования. Не редки 

случаи, когда управлением оказывается текущая производительность, 

связываемая с возмущением (например, с качеством сырья, вводимого в 

производство) с точки зрения оптимальности качества продукции. Необ-

ходимость в достижении планового задания на выпуск продукции и су-

щественность внешнего возмущающего фактора, превращают простей-

шую задачу позиционного управления качеством по статической модели 

в задачу стохастического управления [1-3].  

Подобного рода задач можно встречать в сфере управления запаса-

ми, в сфере задач массового обслуживания при заданных объемах ресур-

сов и в ряде других задач непрерывного производства.  
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1. Постановка задачи 

Пусть имеем некоторую функцию качества производимой продукции: 

),( uxFF  , (1) 

где x - возмущающий фактор с известной функцией распределения 

)(xy   ; u управление, Uu  ; }0;:{ 121  uuuuuU . Управлени-

ем является величина интенсивности производства, например, часовая 

производительность, на которую ставится интегральное ограничение по 

планируемому объему выпуска продукции G  за период планирования 

],0( Tt :  
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Задано также следующее правило управления качеством (1), кото-

рого предусматривается применить в текущие моменты времени 

],0( Tt :  
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где )](),([ tLtxu функция управления в соответствии с заданной реали-

зацией возмущения и некоторой функцией )(tL ; u~ варьируемая внут-

ренняя переменная. 

Заданное правило (3) – суть выражение метода штрафов [1,2], при-

мененного для совмещения критерий оптимальности качества и дости-

жимости заданного значения интеграла (2) при соответствующих весо-

вых коэффициентах 
*
1

*
0 ,a , которые также являются заданными и долж-

ны быть выдержаны в левом конце интервала ],0( Tt : 

*
0

*
1*)0(




 LL  (4) 

Функция штрафа 0)( tL  призвана осуществить управление коэф-

фициентом обратной связи [3,5]. Выбор оптимального варианта этой 

функции должен обеспечить стабилизацию соотношений двух критери-

ев, связанных: с функцией оптимальности качества (1) и интегралом дос-

тижимости объема производства (2) в течение времени ],0( Tt .  
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2. Принцип оптимальности в выборе функции обратной связи 

)(tL .  

Проанализируем происхождение ошибки, вносимой вследствие при-

меняемой обратной связи, в связи с дрейфом математического ожидания 

максимизирующих (3) управлений ),(max txu , которого обозначим в виде:  

  ),()](),,(max tLmttxuE u . (5) 

Рассмотрим случай с неуправляемой обратной связью, когда 

LconsttL )( .  

Пусть существует и однозначна обратная функция  

),0();( max
1 yyyx   , (6) 

где maxy максимум функции ),0();(  xxy  . 

Обратим внимание на то, что в ходе процесса оптимизации в теку-

щие моменты t  из-за произвольности L , возникнет несовпадение мате-

матических ожиданий ),(ˆ tLmu  со средней интенсивностью производ-

ства TG /  в течение времени Tt   и создастся накопление отклонений 

 









t

u d
T

G
Lmt

0

ˆ ),()(  . Следовательно, математическое ожидание 

окажется функцией времени. Тем самым нарушится условие неизменнос-

ти стратегии управления при стационарном, возмущении )(tx , т.е. при 

возмущении с неизменными во времени вероятностными параметрами. 

Для предотвращения этой тенденции, очевидно, следует решать обрат-

ную задачу, т.е. стабилизировать ),(ˆ tLmu  во времени, регулируя коэф-

фициентом обратной связи )(tL . В связи с этим синтез функции нас-

тройки )(tL , обеспечивающей стабилизацию математического ожидания 

в окрестности TG / , составляет принципиальную основу решения проб-

лемы по формуле обратной связи (3). Таким образом, принцип оптималь-

ности в настройке функции обратной связи можно выразить в виде: 

;0)),((ˆ ttLm
dt

d opt
u

 (7) 

.)),((ˆ
T

G
TtLm opt

u   (8) 

3. Алгоритм решения задачи 

Зафиксируем математические ожидания, вычисляемые по функции 

(3) при двух крайних случаях, а именно: ;0)( t и )(t . При 

0)( t  имеем задачу без ограничений на ресурсы управления. При 
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)(t  имеем формулу максимизации без учета оптимальности ка-

чества. В связи с этим введем следующие обозначения:  

 

./

)(

minarg

;)),((maxarg

2

0max

0

1max
0

max

TG
tT

duG

uu

dyuyFyu

t

Uu

y

Uu

















































 (9) 

Введем разность  
maxmax

0    uu , (10)  

которую назовем параметром несогласованности по средней интен-

сивности производства.  

Осциллограммы функций динамики переходных состояний некото-

рой системы при неуправляемой обратной связи, т.е. при 1)( tL , пока-

заны на рис.1.  

Имитация внешнего воздействия )(tx  в демонстрационной задаче 

проводилась сигналом с выхода генератора псевдослучайных чисел, реа-

лизующего функцию распределения .
1

)( b

x

e
b

x


  Функцией качества 

послужила 
uax

F



1

1
; ;25.0  u   x0  , при 1a ; 1;3  TG ; 

5.010  .  
 

 
 

Рис. 1. Процесс с неизменной 1)( tL  : а) при 0 , б) при 

0 . 
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В работе получено, что независимо от знака  необходимым усло-

вием достижения равенства (?) является монотонное убывание функции , 

т.е. условие: 

],0(,0)( Ttt
dt

d opt  . (11) 

 Основываясь на (11) осуществлен синтез приближения )(topt . В 

качестве одного из вариантов )(topt  выбрана монотонно убывающая 

функция из класса экспоненциальных приближений: 
topt let  )( , (12) 

где  0,0 l  параметры, подлежащие аппроксимированию. Их связь 

со значениями )(topt  на краях интервала выразится в виде 

)(

)0(
ln

1
);0(

TT
l

opt

opt

opt




 

 

(13) 

где на основании (4) значение 
*

0)0( LLopt  представляет заданную вели-

чину, а )(Topt необходимо оценить поиском наилучшего приближения.  
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OPTIMIZATION OF AVERAGE PRODUCT QUALITY DURING THE 

PERIOD OF PRODUCTION TAKING INTO ACCOUNT THE 

PERTURBATION FACTOR DISTRIBUTION FUNCTION 

 

NAGIYEV G.A., ALIEVA F., A. 

 

SUMMARY 

The problem of maximizing the average quality of products in continuous 

production is considered taking into account changes in the quality of raw materials. 

Distinctive is that the function of managing current productivity has to be associated 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109816304253
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with the quality parameters of raw materials with a rigidly fixed volume of 

production in a given planning period. A simulation algorithm is proposed for 

calculating the feedback function introduced to ensure the planned task using 

statistics in the form of a distribution function of the perturbation factor. A 

compromise between the quality criteria of manufactured products and the 

achievability of the plan is ensured by the proposed design, which includes weighting 

factors to maximize the quality and reach of the plan. 

Keywords: Stochastic quality management problem, feedback problem, 

simulation 

  

HƏYƏCANLANDİRİCİ TƏSİR FAKTORUNUN PAYLANMA 

FUNKSİYASİNİN NƏZƏRƏ ALİNMASİ İLƏ MƏHSULUN ORTA 

KEYFİYYƏTİNİN VERİLMİŞ PLANLAŞDİRMA PERİODU ÜZRƏ 

OPTİMALLAŞDİRİLMASİ 

NAĞIYEV Н.Ə., .ƏLİYEVA F.A 

 

XÜLASƏ 

Məqalədə fasiləsiz istehsalda xammalın keyfiyyətinin dəyişdiyi şəraitdə məhsu-

lun ortalaşdırılmış keyfiyyət göstəricisinin maksimalaşdırıma məsələsinə baxılır. Mə-

sələnin xüsusiyyəti kimi diqqət ona yönəldilir ki, idarəetmə funksiyası olaraq istifadə 

olunan cari emal sürəti xammalın keyfiyyət göstəricisi ilə əlaqələndirilmiş olduğu sə-

bəbindən planlaşdırma periodu üzrə istehsal həcminin təmin olunması əlavə şərt kimi 

irəli sürmüş olur. Plan tapşırığının nəzərə alınmasına yönəldilən əks rabitə funksiya-

sının həyəcanlandırıcı təsir faktorunun statistikası əsasında təyin eilməsinə imkan 

verən imitasiya alqoritmi təklif olunur. Məhsulun keyfiyyəti ilə plan öhdəçiliyinin 

təmin olunma göstəricisi arasında kompromiss münasibətin tənzimlənməsi müvafiq 

çəki əmsalları vasitəsi ilə öz həllini tapır.  

Açar sözlər. Keyfiyyətin iarə olunması stoxastik məsələ, əks rabitəli idarəetmə 

məsələsi, imitasiya məsələsi. 
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ŞƏXSİ TƏHSİL FASİLƏSİZ TƏHSİLİN ƏSAS TƏRKİB HİSSƏSİ 

KİMİ 

 

ƏLİYEVA AYGÜN  

 

BDU, Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müəllimi 

 
Məqalədə fasiləsiz təhsil prosesinin müasir qloballaşan cəmiyyətdə artmaqda 

olan əhəmiyyətindən və onun tərkibi kimi şəxsi təhsil prоsesinin təşkilindən söhbət 

açılır. Eyni zamanda informal təhsil forması kimi şəxsi təhsil prosesində mütaliənin 

yeri və rolu qiymətləndirilir. 

Açar sözlər: fasiləsiz təhsil, şəxsi təhsil, təhsilin formaları, informal təhsil, mü-

taliə mədəniyyəti. 

 

Fasiləsiz təhsil konsepsiyasında formal və qeyri-formal təhsillə yanaşı 

informal (spontan) təhsilə xüsusi əhəmiyyət verilir. Klassik nöqteyi-nəzərdən 

informal təhsil innovativ forma hesab edilir. İnformal təhsil empirik və statis-

tik analizə çətin təslim olur və bir qayda olaraq standart təhsil mühitindən kə-

narda baş verməsi ilə fərqlənir və gündəlik həyatda müşahidə edilir. Məhz in-

formal təhsil gündəlik həyatda insanların davranış modellərini, fəaliyyətini 

daha effektiv dəyişdirir. Onun məqsədyönlü xarakter daşıması mütləq deyildir, 

onun reallaşması həm fərdi (məs.: şəxsi təhsil), həm də qrup şəklində (ev şə-

raitində, iş yerində və ya asudə vaxtlarda) həyata keçirilə bilər: ünsiyyət, qira-

ət, mədəniyyət müəssisələrinə gedişlər, səyahətlər, kütləvi informasiya vasitə-

ləri və s.  

Qeyd etmək lazımdır ki, şəxsiyyətin məqsədyönlü inkişafı üçün lazımi 

biliklər sisteminə yiyələnməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bu məqsədlə ilkin 

ümumi biliklər əldə etmək üçün bütün inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi res-

publikamızda da ümumtəhsil məktəblərinin geniş şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. 

Eyni zamanda respublikamızda vətəndaşların müəyyən ixtisas və peşələrə yi-

yələnməsi üçün ali və orta ixtisas məktəblərinin bütöv şəbəkəsi yaradılmışdır. 

İstər ümumtəhsil, istərsə də ali və orta ixtisas məktəblərinin tədris proqramla-

rında nəzərdə tutulan biliklər insanın həyata fəal müdaxiləsi üçün kifayət de-

yildir. Təcrübə göstərir ki, heç bir ali məktəb öz məzunu olan mütəxəssisə hər 

hansı bir ixtisas üzrə müasir həyatın tələbi həcmində məlumat və biliklər məc-

muunu verə bilmir. Bu isə təbii haldır. Belə ki, ali və orta ixtisas məktəblərinin 

proqramları müəyyən vaxtla məhdudlaşdığından lazımi bilikləri tam şəkildə 

əhatə etmək imkanına malik deyildir. Məhz bu səbəbdən rəsmi təhsillə şəxsi 

təhsil mütaliəsi paralel getməlidir. Mövcud həyat hadisələrində şüurlu və fəal 

şəkildə iştirak etmək üçün əsas şərtlərdən biri və ən əsası şəxsi təhsildir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, “Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda da təhsil fəaliyyətinin yuxarıda qeyd olunan üç forması təsbit 

olunmuşdur : 

- ümumi qəbul olunmuş diplomun və ya attestatın verilməsi ilə başa 

çatan formal təhsil;  

- adətən sənədin verilməsi ilə müşayiət olunmayan, təhsil müəssisələrin-

də və ya ictimai təşkilatlarda, klub və dərnəklərdə, eləcə də repetitor, yaxud 

məşqçilərin apardığı fərdi dərslər nəticəsində əldə olunan qeyri-formal təhsil;  

- informal təhsil, gündəlik həyatımızı müşayiət edən və mütləq məqsəd-

yönlü xarakter daşımayan bizim fərdi dərketmə fəaliyyətimiz.  

Şəxsi təhsil informal təhsil olub, fasiləsiz təhsilin digər tərkib hissələri 

ilə müqayisədə heç də az əhəmiyyətə malik deyil. Danimarka, Almaniya, Avs-

triya, Fransa, İsveçrə kimi bir sıra inkişaf etmiş dövlətlərdə fasiləsiz təhsilin və 

onun tərkib hissəsi olan şəxsi təhsilin təşkilinin vacibliyini anlayaraq bu istiqa-

mətdə yeni modellər işlənilib hazırlanmışdır. Fasiləsiz təhsil sisteminin ümumi 

qəbul edilmiş modelləri içərisində əsas etibarilə 4 tərkib hissəsi fərqləndirilir: 

ümumi təhsil, ilkin və orta peşə təhsili, ali təhsil, əlavə təhsil və yaşlıların təh-

sili. İnformal təhsil forması olduğu halda şəxsi təhsili fasiləsiz təhsilin digər 

formalarında bu və ya digər formada müşahidə etmək olar. Bu baxımdan, fik-

rimcə, respublikamızda fasiləsiz təhsil sisteminin modelinə beşinci komponent 

kimi şəxsi təhsilin də əlavə edilməsi zəruridir və məqsədəuyğun olar.  

-Ümumi təhsil; 

-Ali təhsil; 

-İlkin və orta peşə təhsili; 

-Əlavə təhsil və yaşlıların təhsili; 

-Şəxsi təhsil (özünü təhsil). 

Fasiləsiz təhsil prosesinin mövcud tərkib hissələrinin reallaşdırılması hər 

bir komponentə müvafiq olaraq həyata keçirilir. Belə ki, ümumi təhsil -mək-

təblərdə, ilkin və orta peşə təhsili - kollec, texnikumlarda, ali təhsil müəssisə-

lərində – ali təhsil, əlavə təhsil və yaşlıların təhsili – ali məktəblərdə, ixtisasar-

tırma kursları, yenidən hazırlama kursları, distant təhsil vasitəsilə, şəxsi təhsil 

isə – ailədə, kollektivdə, internet vasitəsilə, distant özünütəhsil və mütaliə pro-

sesilə həyata keçirilir. 

Şəxsi təhsilin təhsil müəssisələrindən kənarda, müstəqil iş prosesində 

əldə edilən ən çox yayılmış üsulu mütaliədir. Rəngarəng, hərtərəfli mütaliə isə 

vaxtaşırı deyil, müntəzəm, yəni fasiləsiz olmalıdır. Görkəmli kitabxanaşünas 

alim, professor A.A.Xələfov mütaliənin çoxcəhətli və fasiləsiz xarakterindən 

bəhs edərək yazırdı: “Yüksək inkişaf etmiş, yüksək mədəniyyətə, intellektual 

səviyyəyə, yüksək sənətə malik olan insan bütün ömrü boyu mütaliə edir. Belə 

insanların mütaliə dairəsi olduqca çoxcəhətli və əhatəli olur. Bu cür insanlara 
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xidmət kitabxanaların qarşısında mühüm spesifik vəzifələr qoyur və kitabxa-

naçılardan xüsusi peşəkarlıq tələb edir. 

Kitabxanalarda bu qrupdan olan oxuculara xidmət etmək üçün yüksək 

professional səviyyəyə malik kitabxanaçılar ayırmaq, onları ixtisaslaşdırmaq 

zərurəti qarşıya çıxır. Şəxsi təhsil və fasiləsiz təhsillə məşğul olan oxucular 

üçün xüsusi informasiya xidmətinin yaradılması da meydana çıxır”. 

Professor A.A.Xələfov eyni zamanda mütaliənin sosial əhəmiyyətini 

yüksək qiymətləndirərək qeyd edirdi: “Müasir dövrdə kitabxanalarımızın qar-

şısında duran ən mühüm problem mütaliə problemidir. Mütaliə təkcə kitabxa-

naların yox, bütün cəmiyyətin problemidir. Mütaliə edən xalqın intellektual və 

şüur səviyyəsi daim yüksəlir. Hazırda kitabxanaların qarşısında əhalinin maa-

rifləndirilməsinə, şüur və səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə yönəldilmiş 

çox mühüm vəzifələr: şəxsiyyətin tərbiyəsində iştirak etmək, oxucuya xidmət 

işini, əhalini kitabxana oxucuları sırasına cəlb etmək işini günün tələbləri sə-

viyyəsinə yüksəltmək, mütaliə prosesini istiqamətləndirmək və idarə etmək 

vəzifələri qoyulmuşdur”. 

Bildiyimiz kimi mütaliə nəticəsində əldə edilmiş hər bir nailiyyət özünü 

real həyatda, təcrübədə büruzə verir və gələcək həyatda qazanılacaq istənilən 

uğur bu günün mütaliə səviyyəsi ilə xarakterizə olunur. Qeyd edək ki, oxucu-

nun mütaliə səviyyəsi onun mütaliə mədəniyyəti səviyyəsindən birbaşa asılı-

dır. Ona görə də kitabxanalarda, xüsusilə kütləvi kitabxanalarda oxucuların 

mütaliə mədəniyyəti səviyyəsinin yüksəldilməsi kitabxanaçıların daim diqqət 

mərkəzində olmalıdır. Mütaliə mədəniyyəti dedikdə, mütaliənin həyati əhə-

miyyətini dərk etməklə mütaliə marağına malik olmaq, bu marağa müvafiq 

sorğular müəyyənləşdirmək və bu sorğular üzrə ədəbiyyatı kitabxana şəraitin-

də əldə edə bilmək, biblioqrafik vasitələrdən istifadə edə bilmək, əldə edilən 

ədəbiyyatı şüurlu və yaradıcı şəkildə mütaliə etmək bacarığı nəzərdə tutulur. 

Bütün bunları nəzərə alaraq ölkədə şəxsi təhsil mütaliəsinin daha geniş 

kütləvi xarakter almasına nail olmaq vacibdir ki, bunun da əsas təşkilatçısı və 

təminatçısı kitabxanalardır. Kitabxanalar yalnız şəxsi təhsillə bilavasitə məş-

ğul olan oxucuları deyil, bütün oxucuları şəxsi təhsilə cəlb etməlidirlər. Belə 

ki, kitabxana işinin düzgün və planlı təşkili olmadan şəxsi təhsil işi inkişaf edə 

bilməz. Şəxsi təhsil elmi nailiyyətlərin geniş xalq kütlələrinin sərvətinə çevril-

məsinə kömək edir. Bu anlayışın özündə müntəzəmlik və ardıcıllıq əks olun-

muşdur ki, məqsədi insanın əmək fəaliyyətindən asılı olaraq tələbatı olan bi-

liklər ehtiyatını toplamaq və onu yeniləşdirmək, zənginləşdirməkdən ibarətdir. 

Mütaliənin fasiləsiz təhsilə kömək edən mürəkkəb forması olan şəxsi təhsilə 

əməli kömək göstərmək üçün bütün kitabxanaçılar hazır olmalıdırlar. Oxucu-

ların şəxsi təhsilini təşkil edərkən, onların təhsil səviyyəsini və şəxsi təhsil 

mütaliəsinə hazırlıq dərəcəsini nəzərə alarkən kitabxanalar səmərəli mütaliə 
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sistemini, oxunmuş materialı dərk etmək qabiliyyətini inkişaf etdirir, məlumat 

daşıyıcısından öyrəndiklərini təcrübədə tətbiq etməyə köməklik göstərir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, oxucuların mütaliə tələbatının gündəlik ödənil-

məsi, onlara kitabxana xidmətinin elmi əsaslar üzərində qurulması istiqamətin-

də respublika kütləvi kitabxanalarının geniş imkanları vardır. Bu kitabxanalar 

zəngin universal fonda, geniş şəbəkəyə malikdirlər. Professor A.Xələfov küt-

ləvi kitabxanaların geniş şəbəkəyə malik olduğunu qeyd edərək bildirirdi ki: 

“Müasir dövrdə ölkəmizdə on mindən artıq kitabxana vardır ki, bunlardan 

dörd mindən artığı universal kütləvi kitabxanalardır. Bu kitabxanaların fon-

dunda 50 milyona qədər kitab toplanmışdır və onlar 2 milyondan artıq oxucu-

ya xidmət edirlər”. Bu rəqəmlər respublikamızda kütləvi kitabxanaların nə 

qədər böyük rola malik olduğunu və minlərlə oxucuya xidmət etdiyini sübut 

edir. Müasir dövrdə kütləvi kitabxanalar informasiya, təhsil, tərbiyə, mədəniy-

yət müəssisələri kimi kompleks, informasiya-tərbiyə işi aparırlar. 

Ümumtəhsil mütaliəsinin təşkilatçısı kimi kütləvi kitabxanalar fasiləsiz 

təhsil prosesinin təşkilində də əhəmiyyətli rola malikdirlər. Kütləvi kitabxana-

ların fəaliyyətinin bu mühüm sahəsi onların qarşısında aşağıdakı mühüm vəzi-

fələri qoyur:  

1. Azərbaycan Respublikasının suverenliyinin, dövlət müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsinə xidmət etməyi ön plana çəkməli, milli ideologiyanın 

formalaşmasında və təbliğində fəal iştirak etməlidir; 

2. Şəxiyyətin hərtərəfli inkişafına kömək etmək üçün iqtisadiyyata, mə-

dəniyyətə, elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərinə dair ədəbiyyat təbliğini 

genişləndirməli, geniş kütləvi tədbirlər həyata keçirməlidir; 

3. Şəxsi təhsilin və fasiləsiz təhsilin əsas bazası kimi bütün oxucu qrup-

larının və regionda yaşayan bütün vətəndaşların, sorğu və tələbatlarını nəzərə 

almalıdır; 

4. Xalq kütlələrinin ümummədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün fasi-

ləsiz təhsilə kömək göstərməli, şəxsi təhsilə rəhbərliyi həyata keçirməli, oxu-

cuların boş vaxtlarının təşkilində iştirak etməlidir; 

5. Elmi-texniki və qabaqcıl təcrübəni geniş təbliğ etmək yolu ilə isthe-

salatın inkişafına, təcrübi təsərrüfat fəaliyyətinin və dövlət idarəetmə sistemi-

nin təkmilləşməsinə kömək göstərməlidir. 

Bütün vəzifələr kompleks şəkildə, bir-biri ilə əlaqədar həyata keçirilmə-

lidir ki, insanların hərtərəfli ahəngdar inkişafına kömək etsin. Kütləvi kitabxa-

nalar şəxsiyyətin formalaşmasına, hərtərəfli inkişafına kömək etmək məqsədi-

lə mənəvi tərbiyənin bütün sahələrinə dair ədəbiyyatın təbliğini ön plana çək-

məli, yaşlı əhalinin intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə, peşələrinin tək-

milləşdirilməsinə cəmiyyətin inkişaf prosesi ilə əlaqədar insanların sosiallaşdı-

rılmasına çalışmalıdır.  
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САМООБРАЗОВАНИЕ - КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АЛИЕВА А.С. 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье раскрывается о возрастающем значении непрерывного образо-

вания в современном глобализированном обществе. В то же время оценивается 

роль и место информальной формы обучения в процессе самообразования. 

Ключевые слова: непрерывное образование, самообразование, формы 

обучение, информальное форма обучение, культура чтение и т.д.  

 

SELF-EDUCATION AS AN INTEGRAL PART OF CONTINUING 

EDUCATION 

 

ALIYEVA A.S. 

 

SUMMARY 

The article reveals the growing importance of continuing education in a 

modern globalized society. At the same time, the role and place of the informal form 

of learning in the process of self-education is evaluated. 

Key words: continuing education, self-education, forms of learning, informal 

learning, culture reading. 
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İXTİSASLAŞDIRILMIŞ TİBB KİTABXANALARINDA TİBBİ 

STATİSTİKANIN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ 

 

HİCRAN ZEYNALOVA 

BDU, Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müəllimi 

hicran.zeynalova77@mail.ru 

 
Tibb sahəsində informasiya xidmətinin təşkili zamanı tibbi statistikanın düzgün 

öyrənilməsi, toplanması və xidmətə verilməsi müasir dövrün mühüm tələblərindəndir. 

Məlumdur ki, statistika müstəqil ictimai elm sahəsidir. Onun Tibb sahəsini öyrənən 

istiqamətinə tibbi statistika deyilir və səhiyyə sahəsində öyrənilməsi və təhlili çox əhə-

miyyətli məlumat kütləsini özündə əks etdirir. Tibbi statistika iki qrupa bölü-

nür: 1) əhalinin saglamlıgı statistikası: 2) səhiyyənin statistikası:  

Açar sözlər: tibbi statistika, statistik təhlil, tibb kitabxanaları 

 

Tibb sahəsində informasiya xidmətinin təşkili zamanı tibbi statistikanın 

düzgün öyrənilməsi, toplanması və xidmətə verilməsi müasir dövrün mühüm 

tələblərindəndir. Məlumdur ki, statistika müstəqil ictimai elm sahəsidir. Onun 

Tibb sahəsini öyrənən istiqamətinə tibbi statistika deyilir və səhiyyə sahəsində 

öyrənilməsi və təhlili çox əhəmiyyətli məlumat kütləsini özündə əks etdirir. 

Tibbi statistika iki qrupa bölünür:  

1) əhalinin sağlamlığı statistikası :  

2) səhiyyənin statistikası:  

Tibb müəssisələrində məlumat və statistika fəaliyyətində vahid metodo-

loji yanaşmaların təmin edilməsi üçün aşağıdakı konsepsiyalar və uçot-statisti-

ka vahidləri yaradılmışdır. Bir çox normalar beynəlxalq sənədlərlə tənzimlənir 

və statistik məlumatların təhlilində ümumi qaydalar tətbiq olunur. 

Sağlamlıq vəziyyəti - xüsusi nəzərə alınan əlamətlərin məcmusu ilə mü-

əyyənləşir. (xəstəliklərin mövcudluğu və ya olmaması, tibbi müalicə, dispan-

ser təqib ehtiyacı və s.) Əhalinin sağlamlığına tibbi qiymət verən son tibbi və 

statistik göstəricilərdir. Sağlamlıq vəziyyətini xarakterizə edən əlamətlər tibbi 

müayinələrin, tibbi müayinələrin nəticələrinə və tibbi yardım üçün müraciətlə-

rə əsasən nəzərə alınır. 

Profilaktik müayinələrə görə insan sağlamlıq vəziyyətindən asılı olaraq 

onlar üç qrupa bölünür. 

I qrup - heç bir şikayət görməyən, xroniki xəstəliklər və ya fərdi orqan 

və sistemlərin disfunksiyası olmayan, müayinə zamanı normanın müəyyən 

olunmuş hədlərindən heç bir sapma aşkar edilməyən sağlam şəxslər;  

II qrup - həyati orqanların funksiyalarına təsir etməyən və iş qabiliyyəti-

nə təsir etməyən kəskin və xroniki bir xəstəlik tarixi olan praktik olaraq sağ-

lam şəxslər; 

mailto:hicran.zeynalova77@mail.ru


KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNFORMASİYA 

№3 (30)                                                                                2019 

 

78 

III qrup - sistematik tibbi müşahidə tələb edən xroniki xəstəlikləri olan 

xəstələr: 

1) xəstəliyin kompensasiya edilmiş bir gedişi, nadir və qısamüddətli 

əmək qabiliyyətini itirmək; 

2) xəstəliyin kompensasiya olunmuş bir gedişi, tez-tez gərginləşmə və 

uzun müddət davam edən əmək qabiliyyətini itirmək; 

3) dekompensasiya edilmiş bir kurs ilə, daimi əmək qabiliyyətini itirmə-

yə səbəb olan davamlı patoloji dəyişikliklər. 

Əhalinin fərqli ərazilərdə əldə edilən səhiyyə vəziyyətinin statistikasını 

öyrənərkən, materialın düzgün şifrələməsi çox vacibdir, çünki şifrələmə səhv-

ləri xəstəlik və ölüm hallarının həqiqi mənzərəsini təhrif edə bilər. Bunun 

üçün müxtəlif ixtisas həkimlərinin təcrübəsində geniş istifadə olunan xəstəlik-

lərin nomenklaturası və təsnifatı haqqında mükəmməl bilik tələb olunur. 

Fiziki inkişaf əsas antropometrik məlumatların, fiziki xüsusiyyətlərin 

göstəricilərinə əsaslanaraq müəyyən bir komandanın və ya şəxsin sağlamlıq 

vəziyyətinə tibbi qiymət verən kompleks tibbi və statistik göstəricidir. 

Əhalinin xəstəliyi - müəyyən bir müddət ərzində xəstəliklərin yayılması-

nı xarakterizə edir. Xəstəliyin qeydiyyatı və təhlilinin birləşdirilməsi xəstəlik-

lərin, xəsarətlərin və ölüm səbəblərinin beynəlxalq təsnifatına (ICD) əsaslanan 

xəstəliklərin, xəsarətlərin və ölüm səbəblərinin təsnifatından istifadə etməklə 

əldə edilir. 

Eyni şəxsin kəskin xəstəlik və ya yaralanma (zəhərlənmə) üçün ilk müa-

licəsinin bütün halları ilkin müalicədir. İlkin müraciətlərin qeydiyyatı eyni za-

manda əhali arasında yeni, yeni diaqnoz qoyulmuş xəstəliklərin qeydə alınma-

sıdır və ilkin (ilk aşkarlanmış) halların hesablanması üçün əsasdır. 

Təkrar bir müraciət, kəskin bir xəstəlik (müalicənin uzadılması zamanı) 

və ya profilaktik məqsədlər üçün də qeydiyyata alınmış eyni xroniki xəstəlik 

barədə bir həkimə baş çəkmək hesab olunur. 

Xəstənin bir neçə xəstəliyi varsa, onlardan biri əsas (aparıcı) kimi qeyd 

olunur, qalanları bir-biri ilə əlaqəli və ya səbəb olan kimi nəzərə alınır. 

Yoluxucu xəstəliklərin və xəsarətlərin əhalinin sağlamlığı üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə kəskin yoluxucu xəstəliklərin (yoluxucu xəstəlik 

üçün epidemioloji müayinə kartı) və xəsarətlərin (zədələrin qeydiyyat kartı) 

qeydiyyatı üçün xüsusi sənədlər verilir. 

Yoluxucu xəstəliklərin öyrənilməsi üçün hesab vahidi hər bir yoluxucu 

xəstəliyin hadisəsidir, yaralanmaların öyrənilməsi üçün isə əmək itkisi və ya 

xəstənin ölümü ilə nəticələnən zədə hadisəsidir. Bu xəstəlik qruplarını təhlil 

edərkən yoluxucu xəstəliklərin və xəsarətlərin meydana gəlməsinin səbəbləri və 

şərtləri müəyyən edilir; xəstələrin təcrid edilməsi və xəstəxanaya yerləşdirilməsi 

şərtləri; profilaktik və epidemiyaya qarşı tədbirlərin təşkili və aparılması. 

Tibbi məlumatların hesabatında, xəstəliyin hər birinin günlərlə müddəti 
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və əsas xəstəliyin diaqnozu göstərilməklə, yalnız əmək qabiliyyətinin itkisi 

halları əks olunur. 

Əlillik, xəstəliyin, zədənin və ya patoloji vəziyyətin səbəb olduğu bədə-

nin funksiyalarının əhəmiyyətli dərəcədə pozulması səbəbindən uzanan və ya 

daimi ( mütəmadi), tam və ya qismən əlillikdir. "Əlillik" anlayışının tibbi, so-

sial və iqtisadi cəhətləri var. Əlilliyin qurulmasının nəticəsi işin qeyri-müm-

künlüyü və ya iş şəraitində və xarakterində bir dəyişiklikdir. Bundan əlavə, 

əlilliyi olan insanlar Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutul-

muş dövlət sosial müdafiəsini alırlar (pensiya, peşə təhsili, məşğulluq, protez, 

spa müalicəsi və s.). 

Ölüm halları - hesabat dövründə ölənlərin sayı ilə təyin olunan tibbi və 

statistik bir göstəricidir. Ölənlər haqqında məlumatlar hər bir ölümün ölüm sə-

bəbi olan xəstəliyin əlaməti ilə qeyd etməklə nəzərə alınır. 

Tibbi uçot vahidi bölmələrinə eləcədə aşağıdakılar daxildir: cərrahiyyə, 

əməliyyat sonrası ağırlaşma, diaqnostik (radioloji, endoskopik və s.) tədqiqat, 

tibbi prosedur (immobilizasiya, sarğı, fizioterapevtik prosedurlar və s.). 

Cərrahi əməliyyatların qeydiyyatı ilə eyni vaxtda istifadə olunan aneste-

ziya növü, əməliyyatın fəsadları və nəticəsi də nəzərə alınır. 

Kliniki şöbələrin (otaqların) iş keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün istifa-

də olunan statistik vahidlərə aşağıdakılar da daxildir: klinikanın diaqnozu ilə 

xəstəxananın son diaqnozu arasındakı uyğunsuzluq, habelə təbiəti və səbəbini 

göstərən tibbi yardım göstərilməsində hər hansı bir nöqsan. 
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ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ БИБЛИОТЕКАХ 

 

ЗЕЙНАЛОВА Х. O. 

 

РЕЗЮМЕ 

Надлежащее изучение, сбор и предоставление медицинской статистики 

при организации информационных услуг в области медицины является одним из 
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важных требований современности. Известно, что статистика является са-

мостоятельной областью из социальных наук. Его область исследований в об-

ласти медицины называется медицинской статистикой, а его исследования и 

анализ в области здравоохранения отражают очень важную информацию. Ме-

дицинская статистика делится на две группы: 1) статистика здоровья насе-

ления: 2) статистика здоровья: 

Ключевые слова: медицинская статистика, статистический анализ, 

специализированные медицинские библиотеки. 

 

ISSUES OF STUDYING MEDICAL STATISTICS IN SPECIALIZED 

MEDICAL LIBRARIES 

 

ZEYNALOVA H.O. 

 

SUMMARY 

Proper study, collection and provision of medical statistics in the organization 

of information services in the field of medicine is one of the important requirements 

of modern times. It is known that statistics is an independent field of social science. 

His field of study in medicine is called medical statistics, and his study and analysis 

in the field of health reflects a very important body of information. Medical statistics 

are divided into two groups: 1) population health statistics 2) health statistics 

Key words: medical statistics, statistical analysis, specialized medical 

libraries. 
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Məqalədə resenziya kitabın təqdimatı vasitəsi kimi öyrənilir. İlk öncə resenziya 

anlayışına aydınlıq gətirilir. Sonra bu yazı mətninin yaradılması tarixi araşdırılır. Mə-

qalədə həmçinin resenziyanın kateqoriyaları, əlamətləri, funksiyaları, quruluşu, məz-

munu müəyyənləşdirilir. Resenziyanın obyekti, predmeti, məqsədi meydana çıxarılır. 

Açar sözlər: Resenziya, kateqoriya, əlamət, tip, funksiya, komponent, modallıq, 

tonallıq, obyektivlik, subyektivlik, intertekstuallıq, dialogizm, publisistik janr, analitik 

janr, arqument, retro və arxeoresenziya, grand və mini resenziya, aspekt, sinopsis, 

annotasiya, hesabat, kitab 

  

Kitabın təqdimatı vasitəsi kimi qəbul edilən kitab resenziyası kitabın fiziki 

xüsusiyyəti, dil və üslubu, məzmunu, öz sahəsindəki yeri, əksikliklərinin aradan 

qaldırılması ilə fikirləri özündə ehtiva edən yazı növüdür. İngiliscədə “book 

review”, “book presentation”, “book criticism”, ərəbcədə “arzu‟l-kitab” kimi 

adlandırılan kitab resenziyaları avropada daha önəmli yer tutur. Kitab resenziya-

sı haqqında ilk tədqiqat işi 1923-cü ildə Herbert Samuel Mallorinin müəllifi ol-

duğu “Backgrounds Of Book Reviewing” əsəri hesab olunur (19, s.99). 

Resenziya qiymətləndirmə funksiyasını yerinə yetirən, istənilən mətnin, 

hadisənin tənqidi təhlilini əks etdirən müasir elmi, publisistik və bədii kommu-

nikasiyada populyar bir janrdır. Başqa sözlə desək, resenziya "müəllifin oxu-

cuya ilkin mətni bədii, elmi, publisistik təfsir yolu ilə təqdim etməsi nəticə-

sində ortaya çıxan ikinci mətndir" (2, s.107). 

"Resenziya" latın sözü olub "nə haqqındasa baxış, məlumat, qiymət, 

rəy" mənasında işlədilir (8, s.22). Bizim diqqətimizi daha çox resenziyanın 

elmi xarakteri çəkir. Çünki bu xüsusiyyət əsərin iki vacib tərəfini – qiymətlən-

dirmə və tonallıq kateqoriyasını göstərməyə imkan verir. Xüsusi elmi ədəbiy-

yatda bu anlayışlar hər zaman qarışdırılır. E.A. Bajenova görə resenziyanın 

qiymətləndirmə kateqoriyası müəllifin əsərin məzmununa müsbət və ya mənfi 

münasibətini ifadə edən çox səviyyəli vahidlər toplusudur. Ümumi qiymətlən-

dirmə əsərdəki müsbət və mənfi faktların bir növ tarazlığıdır (1, s.159). 

T.V.Matveyevə görə, tonallıq müəllifin konkret kommunikativ məqsədə çat-

ması üçün əsərə emosional münasibətini və psixoloji mövqeyini ifadə edən 

mətndir (5, s.17). Tonallıq kateqoriyası özlüyündə isə üç tipə: major, minor 

və neytral tipə bölünür. İ.R. Qalperinə görə istər qiymətləndirmə olsun, istər 

tonallıq olsun hər iki halda modallıq özünü göstərir (3, s.65). 
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Modallıq isə resenzentin reallıqla əlaqəsini əks etdirir. V.V.  Vinoqra-

dova görə modallıq əsas dilin kateqoriyalarına aiddir (9, s.21). Qiymətlən-

dirmə və tonallıq isə modallığın ayrı-ayrı aspektlərinə əsaslanır.  

Bir çox alimlər modallığı obyektiv və subyektiv olmaqla iki qrupa ayı-

rır. T.V.Matveyevə görə subyektiv modallıq özündə məntiqi və emosial qiy-

mətləndirməni saxlayır (6, s.103). Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, 

bütün hallarda qiymətləndirmə elmi resenziyanın əsasını təşkil edir. Belə ki, 

ciddi məntiqi qiymətləndirmə zamanı resenzent müəlliflə polemikaya gir-

mir, həmçinin müəlliflə barışmaz mövqe nümayiş etdirərək apponent rolunu 

oynayır. Elmi resenziyada müəllif müsbət fikirlərlə yanaşı, mənfi rəyləri 

qeyd etsə də, həmişə tarazlığı qorumaqla tonallığı saxlayır.  

Elmi resenziyada bir qrup açar sözlərdən istifadə edilir Bu açar söz-

lərdən istifadə etməkdə resenzentin məqsədi əsər müəllifi tərəfindən hiddət-

lə qarşılanmamaq və cəmiyyət tərəfindən qəbul edilməkdir.  

Birinci qrupa mühakimələr daxildir. Bu sözlərdən resenzent öz möv-

qeyini ifadə etmək üçün istifadə edir. İkinci qrupa iddialar daxildir. Burada 

müəllif öz mövqeyini sübutlarla ifadə edir. Üçüncü dəqiqləşdirici ifadələr 

daxildir. Dördüncü qrupa emotivlər daxildir. Növbəti qrupa məntiqi opera-

torlar daxildir (11, s.83). Bütün bu açar söz qrupları resenzentin əsərə müx-

təlif aspektlərdən müasibətini bildirir. Resenzent elmi resenziyanın tələblə-

rinə uyğun olaraq parlaq ifadələrdən istifadə etmir. Müəllifin obyektiv qiy-

mətləndirmə istəyi neytral tonallığın yaranmasına səbəb olur.  

Elmi resenziya qiymətləndirici və kritik mətn tipi kimi xarakterizə 

edilir. Bu yanaşma resenziyaya dörd aspektdən yanaşmağa imkan verir: 

koqnitiv, dil, mədəni və sosial (11, s.84). 

Elmi resenziya ikinci növ informasiya kimi xarakterizə edilir. Elmi re-

senziyanın obyektini ilkin informasiya resursundan əldə edilən fatklar və 

hadisələr təşkil edir (1, s.160). Ona görə də elmi resenziyanın məzmunu 

elmi faktlardan ibarət olur. 

Elmi resenziyanın əlamətlərindən birini intertekstuallıq təşkil edir 

(10, s.192). Bu tip resenziyalar spesifik formaya və məzmuna malikdir.  

Elmi resenziyanın digər əlaməti dialogizmdir (10, s.192). Belə ki, re-

senziya müəllifə resenzent tərəfindən verilmiş cavab hesab olunur. Ona görə 

də elmi resenziyada kommunikativ-praqmatik münasibətlər müşahidə edilir.  

Kitab resenziyaları elmi ekspertizanın vacib elementlərindən biri hesab 

olunur. Beləki, resenziyanın statusu və funksiyaları son on ildə nəinki nizamlı 

cəmiyyətin, hətta elm adamlarının arasında aparılan diskussiyaların predmeti-

nə çevrilir. Elmi institutların funksiyalaşdırılmasında prinsipial rol oynayan 

kitab resenziyaları yalnız elmi kommunikasiyalara aid edilmir, amma müxtəlif 

mədəni institutların öyrənilməsində rol oynayan vacib elementdir.  
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XX əsrin II yarısında bu janr elmi kommunikasiya zamanı kəskin fikir 

ayrılıqlarının predmetinə çevrilir (11, s.84). Həmin dövrdə ancaq mütəxəssis-

lər hesab edirdi ki, resenziya elmi rəyin vasitəsi kimi müasir elmin adekvat tə-

ləbinə çevrilir, digər mütəxəssislər üçün resenziya elmi kritikanın vacib for-

ması hesab edilirdi. Bu fərqli yanaşmalar resenziyaya nəinki elmi baxımdan, 

eyni zamanda mədəniyyət tarixi və sosiologiyası prizmasından yanaşmağı 

tələb edir. Zənnimizcə sosial-mədəni yanaşma bu janrın taleyi barədə disskusi-

yaları mədəniyyətin subyektivlik, standartlaşma, sosial zamanın sürətlənməsi 

kimi müasir problemlərlə əlaqəli şəkildə aparmağı ehtimalını yaradır.  

Kitab resenziyaları digər rəylərdən məxsusi əlaməti ilə seçilir. Elmi işlə-

rə verilən rəylərdən fərqli olaraq kitab resenziyaları elmi dərəcələrin alınması 

ilə əlaqəli deyil. Əlyazma (peer review) rəylərin toplanması sistemi ilə müqa-

yisədə kitab resenziyaları publisistik xarakter daşıyır və publisistik janr kimi 

ifadə olunur (4). Kitab resenziyaları elmi müzakirələr qrupundan ayrılır. Qeyd 

edək ki, məqalələr haqqında aparılan müzakirələr sonda resenziya ilə deyil, 

məqalə ilə nəticələnir. Kitab resenziyalarının özünəməxsus xüsusiyyətindən 

göründüyü kimi resenziyalar kitabın ədəbiyyatda və elmdə nəşr kimi meydana 

gəlməklə elmdə statusunu müəyyənləşdirir.  

Kitab resenziyasını elmi mətnin tipi kimi təbiətini anlamaq üçün onu mə-

dəni konteksdə öyrənmək lazımdır. Bu da müasir mədəni cəmiyyətdə jurnalın 

rolu ilə müəyyənləşir. Məlumdur ki, birinci elmi jurnal 1665-ci ildə “Journal des 

Scavans” hesab olunur. Bu jurnal Avropanın hər tərəfində nəşr olunan elmi ki-

tablar haqqında resenziyaları əks etdirirdi. Beləliklə, bu janrın daha geniş yayıl-

ması klassik mədəni cəmiyyətdə mətbuatın inkişafı ilə üst-üstə düşür (11, s.85). 

Burada söhbət ədəbi jurnallardan gedir. Jurnala mədəniyyətin forması kimi tələ-

bat mədəniyyətin demokratikləşməsi ilə əlaqədar idi. Bu halda qaçılmaz olan 

sosial-mədəni dinamik inkişafın sistemli monitorinqinin aparılması idi. Bu işi öz 

üzərinə təbii ki, jurnallar götürürdü. Abram Reyblata görə jurnallar konkret oxu-

cu auditoriyasının maraqlarına təsir edən vacib elementdir.  

Məlumdur ki, nəinki iri həcmli ədəbi və ictimai-siyasi jurnallar, hətta il-

lustrasiyalı həftəliklər və qəzetlər XIX əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərində 

özündə xeyli sayda resenziyanı əks etdirirdi. Moxnaçevə görə müasir mədə-

niyyətin konkret xarakterini tamlıqla əks etdirən jurnalların mübahisəvi təbiəti 

kritik təhlilin formalarının yaranmasına və yayılmasına təsir göstərir (7, s.72). 

Resenziyaların XVIII əsr və XIX əsrin əvvəllərində ingilis jurnal mədə-

niyyətində rolunu təhlil edən Edvard Blum göstərir ki, bu janrın inkişafı müa-

sir ədəbiyyata artan maraqla əlaqədar idi (13, s.537). Bu da ədəbi məhsulun 

qiymətləndirilməsi üçün emal olunmuş ədəbi zövqün tələblərinə cavab verirdi. 

Bununla da referatlaşmanın vəzifələri dəyişdi və öz yerini kritik qiymətləndir-

məyə verdi. 
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XIX əsrin II yarısında ixtisaslaşmış elmi mətbuat meydana gəldi. Mə-

lumdur ki, humanitar elmlərin ən qədim qolu olan tarix sahəsində ilk peşəkar 

elmi jurnal 1859-cu ildə meydana gəlmişdir. Fransada belə bir jurnal 1876-cı 

ildə, İngiltərədə 1886-cı ildə, Amerikada 1895-ci ildə çap olunmuşdur. O 

dövrdə ədəbi mətbuat kimi ixtisaslaşdırılmış jurnallar da paytaxtla vilayətlər 

arasında körpü rolunu oynayırdı (11, s.99). 

Körtis Ronnell 1994-cü ildə qeyd edir ki, son 5 ildə resenziya bölməsi 

yaradılmış, mövcud bölmələr genişləndirilmişdir (18, s.359). İlv Lindxom Ra-

mançuk resenziyalar haqqında apardığı araşdırmalarında qeyd edir ki, resenzi-

ya bölməsinin həcmi jurnalın əhatə etdiyi sahə ilə əlaqəlidir (17). 

Resenziya bölmələrinin təşkili təcrübəsi jurnal menecmentinin müxtəlif 

strategiyalarının mövcudluğu və bu tip mətnlər haqqında fikir deməyə imkan 

verir.  

Resenziyalaşdırmanın obyektini son iki ildə nəşr olunmuş kitablar təşkil 

edir. Buna baxmayaraq bir jurnallarda retro və arxeoresenziyalar nəşr olunur 

ki, bu resenziyalar cari müzakirələrə əvvəlki illərdə nəşr olunmuş kitabları 

qaytarmaq funksiyasını daşıyır (4). Bəzi hallarda bir kitab haqqında fərqli ya-

naşmanı əks etdirən iki, hətta üç resenziya, eləcə də resenziyaçılara müəlliflə-

rin münasibətləri də öz əksini tapır.  

Elmi ədəbiyyatın tiplərinin dəyişməsi və yeni tiplərin meydana gəlməsi, 

eləcə də elmin sərhədlərinin genişlənməsi resenziyalaşdırmanın obyektinin 

differensasiyasına gətirib çıxarmışdır. Burada əsas göstərici bir tərəfdən film-

lərin və ya kütləvi informasiya vasitələrinin resenziyalaşdırılması götürülürsə, 

digər tərəfdən dissertasiyaların resenziyalaşdırılması götürülür. Resenziyalaş-

dırma təcrübəsinin institutlaşdırılması jurnallar ətrafında resenziyaların moni-

torinqini və ekspertizasının aparılmasını tələb edən peşəkar auditoriyanın top-

lanması ilə müşahidə edilir.  

1986-cı ildə Qerbert Morton və Enn Rays tərəfindən aparılmış tədqi-

qata resenziyalar humanitar elmlər haqqında yazılmış məqalələrdən sonra 

ikinci yerdə durur (10, s.92). Glenə görə resenziya elmin reputasiyasını for-

malaşdırmaq üçün vacib mexanizm rolunu oynayır (16, s.254). Resenziya-

nın aktivlik dərəcəsi kitabın elmi həyatda hadisə rolunu oynayıb-oynama-

masını müəyyənləşdirməyə imkan verir.  

Resenziya elmin informasiya infrastrukturunun vacib elementidir. 

Dalton və Çarniqoya görə kitabların monitorinqi vasitəsi kimi yerini elek-

tron bazalara və axtarış sistemlərinə versə də, informasiya mənbəyi rolunu 

saxlayır (14; 15, s.402). Bu da xüsusi tipli informasiya axtarış sisteminin ya-

radılmasını labüdləşdirir. Bundan başqa nəzərə almaq lazımdır ki, resenzi-

yalar özlüyündə nəşriyyatlarla kitabxanalar arasında vasitəçi rolunu oynayır.  

Hal-hazırda resenziyaların müxtəlif formaları onun komponentlərinin 

müəyyənləşdirilməsini labüdləşdirir. Beləliklə resenziyaları aşağıdakı kom-
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ponentləri vardır: 

 İnformasiya bloku; 

 Qiymətləndirmə bloku; 

 Analitik (arqument-analitik) blok. 

Bu bloklar aşağıdakı əsas funksiyalarla xarakterizə edilir:  

 İnformasiya funksiyası; 

 Qiymətləndirmə funksiyası; 

 Arqument- anatilik funksiya (11, s.103). 

Hər bir funskiya öyrənilərkən onların auditoriyaya təsir mexanizmləri 

də öyrənilməlidir. 

Həcminə görə resenziyalar iki tipə ayrılır: böyük (grand) və balaca 

(mini) (4). Böyük həcmli resenziyalar kitaba hərtərəfli yanaşmağa imkan verir. 

Mini resenziyalar hal-hazırda daha geniş yayılmışdır. Mini resenziyaların 

həcmi 1,5-2 səhifədən ibarət olur. Bu tip resenziyalar özündə qısa olsa da kon-

kret informasiyanı əks etdirdiyinə görə analitik janr hesab olunur. Mini resen-

ziyalarda ifadə olunan fikirlər maksimum dəqiq olmalıdır. Ona görə resenzent-

lərin fikrini tam ifadə etmək imkanı olmur. Bu baxımdan mini resenziyalara 

nisbətdə grand-resenziyalar resenzentlər üçün daha əlverişlidir. 

Tədqiqatçılar ənənəvi olaraq resenziyalara analitik janr kimi yanaşır-

lar. Bu janr üçün vacib struktur elementi kimi incəsənət məhsulunun təhlili 

qəbul edilir. Eyni zamanda resenziyalar oxucu üçün həmişə informasiya 

mənbəyi rolunu oynamışdır. Beləki, burada oxucu təkcə əsərin məzmunu 

haqqında deyil, eyni zamanda əsərin müəllifi və nəşriyyatı haqqında mə lu-

mat əldə edə bilir. 

İnformasiya cəmiyyəti şəraitində tələbatçı hadisələrin təhlilindən öncə 

informasiyanı operativ şəkildə almaq istəyir. Ona görə də resenziyalar təkcə 

analitik deyil, eyni zamanda publisistik janr hesab edilir.  

Keçən əsrin başlanğıcı tədqiqatçılara görə resenziya janrının meydana 

gəlməsi mərhələsi hesab edilir. Həmin dövrdə qəzet səhifələri janrların la-

boratoriyası funksiyasını yerinə yetirirdi (11, s.102). Bu dövrdə resenziyala-

rın yaradılması istiqamətində iki təcrübə özünü göstərirdi. Bu bir tərəfdən 

mövcud janrların istifadəsini nəzərdə tuturdusa, digər tərəfdən yeni janrların 

yaradılmasını nəzərdə tuturdu.  

Akademik kitab resenziyası müəyyən bir kitabın təhlil edilərək dəyər-

ləndirilməsini təmin edən formal yazıdır (21, s.100). Burada resenzent təhlil 

etdiyi kitabın oxşar mövzuda digər kitablarla müqayisə etməyi də  nəzərdə 

tutur. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, bəzən resenziya ilə annotasiya qarışdırılır. 

Amma burada bir məsələyə diqqət etmək lazımdır ki, resenziya əgər kitabın 

təhlili nəticəsində müəllifin yanaşmasına əsaslanırsa, annotasiya isə kitab 

haqqında qısa informasiyanı əks etdirirdi (20, s.1416). 



KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNFORMASİYA 

№3 (30)                                                                                2019 

 

86 

Resenziyada kitabın mövzusu müəyyənləşir və ardınca dəyərləndirmə 

aparılır, daxildə isə bəzi tərəflər dəstəklənir və ya tənqid edilir. Amma an-

notasiya isə belə deyil. Beləki, burada kitabın mövzusu 7-10 səhifə daxilin-

də məhdudlaşdırılır. Annotasiya yeni və vacib nəşrlər haqqında bazarı izlə-

mək və məlumatlı olmağı təmin edir.  

Resenziya hesabat deyil və ondan kəskin şəkildə fərqlənir. Kitab haq-

qında hesabat hazırlanması tələb olunursa tədqiqatçı əsərdə ana detallara 

fikir verməlidir. Resenziyada isə müəllifin məqsədi, mövzu ünsürləri, sim-

vollar, mətnin tarixi aspekti və müzakirə olunan problemə müəllifin münasi-

bəti resenziyanın mövzusu ilə paralel şərh edilməlidir. Resenziyada cavab 

verilməsi vacib olan əsas sual “müəllif problemə necə yanaşır?” 

Kitab hesabatı ilə resenziyanın fərqi 4 meyarla müəyyənləşir:  

1. Həcm: Hesabat 200-250 sözdən ibarət olduğu halda resenziya 200-

1000 sözdən ibarətdir; 

2. Akademik səviyyə: Hesabat orta məktəb səviyyəsində tələb olunan 

mətndirsə, resenziya ali təhsil müəssisələrində tələb olunan mətndir;  

3. Quruluş: Hesabat və resenziyanın quruluşu bir-birinə bənzəyir. 

Amma hesabat sadə şəkildə kitabı təqdim etməli, ana fikri müəyyənləşdir-

məlidir. Resenziya isə kitabı bəyənib-bəyənmədiyinizi, oxucuya məsləhət 

bilib-bilmədiyinizi müəyyənləşdirir; (20, s.1417)  

Resenziya sinopsis deyil. Sinopsis yazıdakı hadisələri sıralayarkən, re-

senziya mövzuya diqqət yetirir. Hər ikisi kitabda olan məlumata yer ayırır, 

amma resenziya daha çox “niyə?” sualına əsaslanır və gizli mənanı axtarır 

(20, s.1417). Ən yaxşı resenziya kitabı tamlıqla təhlil etmək deyil. Kitabı 

yenidən qısa formada yazmaq sinopsisin vəzifəsidir. Sinopsis kitabın məz-

mununu söyləyərək, kitabın oxucusunun ehtiyacına uyğun olub-olmadığını 

müəyyənləşdirir. 

Kitab resenziyalarının gələcəyi naməlumdur. Yaxın vaxtlarda resenzi-

yaların bəlli bir şəkildə faydasız olacağı düşünülür. Onun ədəbi nümunə 

kimi məhşurluğunun itirdiyi iddia edilir. Keçmişdə resenziyalar kitabxana-

çıları və yeni kitab gözləyən oxucuları məlumatlandırma baxımından bir  

çox məqsədə xidmət edirdi. Hal-hazırda isə internet əsrində kitabxanaçılar 

və oxucular naşirlərin vasitəsiz hədəfinə çevrildi. Eyni zamanda resenziya 

professional mətnin ierarxik sıralanmasında çox da yüksək yerlərdə deyil. 

Kitab resenzentlərinin gələcəyinə təsir göstərən digər bir vasitə informasiya 

texnologiyalarıdır.  

Resenziya yazmaq nəşrə gedən ən qısa və münasib yol kimi qiymət-

ləndirilməlidir. Resenziya eyni zamanda yazmaq qabiliyyətini yaxşılaşdır-

maq, analitik düşünmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək, jurnalların nəşr vaxtı-

nın necə aparıldığını öyrənmək üçün və naşirlərlə tanış olmaq üçün yaxşı 

vasitədir. Çox kitabxana tədqiq olunmamış kitabı satın almadığına, eləcə də 



KİTABXANAŞÜNASLIQ VƏ İNFORMASİYA 

№3 (30)                                                                                2019 

 

87 

oxucu resenziyanı oxumadan kitabı almadığına görə resenziya fəaliyyətini 

genişləndirmək tələbi yaranır. Bunun üçün də kitab resenziyasının yazılma  

vaxtına diqqət yetirilməlidir. Beləliklə: 

 Resenziya göndərmək üçün mətbuat və ya online hədəf seçməli- Bu 

zaman resenziyanı yazmadan öncə kitab resenziyaları yazan redaktorlarla 

əlaqəyə girmək lazımdır. Bunun üçün seçdiyiniz redaktora imail göndərin. 

Bu imail 2 cümləni keçməməlidir: “X şəxs tərəfindən Y tarixində nəşr olun-

muş Z sərlövhəli kitabla əlaqəli resenziya yazarsam qəbul edilib-edilməyə-

cəyi ilə bağlı məlumat almaq istəyirəm. Hal-hazırda A universitetində B 

mövzusu üzərində tədqiqat aparıram” (20, s. 1419). 

Redaktorlarla ünsiyyətdə olmağın üstün cəhətlərindən biri də resenzi-

ya yazmalı olduğunuz kitabın sizə pulsuz göndərilməsidir.  

Redaktor göndərilən elektron məktubu müsbət qarşılarsa müəyyən bir 

vaxt ərzində resenziyanı istəyəcək. Ona görədə redaktordan yazının təqdi-

matı üçün təlimatın olub-olmadığınnı soruşmaq lazımdır. Eləcə də yazının 

həcmi barədə məlumat almaq mütləqdir.  

 Kitabın oxunma müddətini müəyyən etməli: Bu zaman aşağıdakı 

sualları müəyyənləşdirmək lazımdır:  

 Kitabın məqsədi nədir? 

 Kitab təqdim etdiyi şeyi təqdim edirmi? 

 Kitab öz sahəsinə nəsə gətirirmi? 

 Kitab aktual mövzularla uyğunlaşırmı, uyğunlaşırsa nə dərəcədə?  

 Kitabın əsas məntiqi nədir? 

 Kitab yaxşı yazılıbmı? 

 Kitabda hansı terminlərdən istifadə edilib və bu termin açıqlanıbmı? 

 Məlumatlar nə dərəcədə dəqiqdir? 

 Kitabın hədəfi kimlərdir və bu kitab onlara necə təsir edəcək?  

 Kitab öz sahəsində digər kitablarla müqayisə edildikdə meydana nə 

çıxır? 

 Əgər bu dərslikdirsə hansı dərslər üçün uyğundur? 

 Eyni zamanda kitabın müəllifinin elmi-ədəbi fəaliyyəti haqqında 

məlumat toplamaq lazımdır. 

 Resenziyanın planı hazırlanmalı: Kitab resenziyaları adətən 600-

2000 söz arasında yazılır. Ən yaxşısı 1000 sözdən istifadə etməkdir. 20 sə-

hifəlik resenziya yazmaq lazım deyil (20, s.1419). 

Resenziya yazmaq üçün vaxt bir çox hallarda bir ay götürülür. Beləki 

2 həftə kitabı oxumaq, 1 həftə resenziya planını hazırlamaq, 1 həftə də re-

senziyanı yazmaq üçün ayrılır. Belşer resenziya yazarkən planın hazır lan-

masının mütləq olduğunu vurğulayır.  

Resenziya yazarkən kitab oxunduqdan sonra 1-2 həftə gözləmək mə-

nasızdır. Onsuz da resenziyanın əsas məqsədi məhsulu qısa zamanda ortaya 
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qoymaqdan ibarətdir.     

Resenziya yazarkən kitabın mətnini dəyərləndirmək lazımdır, təsvirini 

vermək lazım deyil. Mətnə dair təsviri ifadələr seçmək önəmlidir, amma re-

senziyanın əsas məqsədi kitabı təndiq etməkdir. Bu zaman kitabdakı hər 

şeyi resenziyaya daxil etmək lazım deyil. Kitabı resenzent öz niyyətinə uy-

ğun yox, kitabın niyyətinə uyğun təhlil etməlidir.  

Resenziyanın məqsədi: Kitabın məqsədi əsasən önsözdə və giriş hissə-

sində verilir. Məqsəd soruşulacaq bu suallarla dəqiqləşdirilə bilər:  

 Müəllif bu kitabı niyə yazmışdır? 

 Kitabın hədəf kütləsi kimdir? 

 Müəllif məqsədinə hansı ölçüdə çatmışdır? 

Resenziyanın məzmunu: Kitabın mündəricat hissəsi təhlil edilərək kitab 

haqqında məlumat almaq mümkündür. Məzmunun təqdimatı kitabın özəti 

deyil məzmunun tanıdılmasıdır. Bu hissədə üzərində dayanılmalı olan suallar 

bunlar ola bilər: 

 Kitab hansı sahəyə aiddir və bu sahədə yeri nədən ibarətdir? 

 Kitab hansı mövqedən yazılmışdır? 

 Müəllifə təsir edən sosial, siyasi, iqtisadi dəyişikliklər hansılardır? 

 Kitabın məzmunu faktoqrafikdir və ya məntiqidir? 

 Müəllifin mövzuya münasibəti təsviridir və ya analitikdir? 

 Kitab hansı hissələrdən ibarətdir? 

 Müəllifin müdafiə etdiyi əsas fikir və ya fikirlər hansılardır? 

 Müəllif fikirlərini hansı ölçüdə bir-birilə uyğun olaraq ortaya qoy-

muşdur? 

 Kitabın güclü və zəif tərəflərinin sərhədləri hansılardır? 

 Müəllifin mövqeyi, hədəf kütlənin gözləntilərini qarşılaya biləcəkmi? 

 Kitabın indeksi varmı? 

 Müəllifin istifadə etdiyi mənbələrin dəqiqliyi və məzmunu ilə əlaqəsi 

nədir? 

Resenziyada dil və üslub: Kitabı dili və üslubu aşağıdakı suallarla mü-

əyyənləşir: 

 Kitabın dili necədir? 

 Müəllif açar sözləri, əsas anlayışları və terminləri hansı ölçüdə ver-

mişdir? 

 Müəllifin üslubu hədəf kütləyə uyğundurmu? 

 Müəllif mətn daxilində cədvəl, qrafik və b. İstifadə etmişdirmi? 

 Bunlar hansı ölçüdə anlaşıqlıdır? 

 Müəllif dili necə təsirli istifadə etmişdir? 

Resenziyada dəyərləndirmə: Burada resenzent kitab haqqındakı təəssü-

rat və mühakimələri ortaya qoymalıdır. Mümkündürsə müəllifin bioqrafiyası, 
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digər tədqiqatları təhlil edilməlidir. Mövzuyla bağlı digər məqalələrə baxa 

bilər. Bu məqsədlə bu suallar üzərində dayanmalıdır: 

 Kitabın öz sahəsinə ən əsas təsiri nədir? 

 Kitabın, müəllifin digər kitabları və yazıları arasında yeri nədir? 

 Kitabın, müəllifin yada başqa yazıçıların eyni mövzuda yazdığı kitab-

lar arasında yeri nədir? 

 Gələcəkdə bu mövzuda hansı tədqiqatlar aparıla bilər? 

Qısası resenziyanın məqsədi deyilməli olanı, məzmunu, kitabda deyilə-

ni, dil və üslub, necə deyildiyi, dəyələndirmədə deyilənlər ətrafında tənqidçilə-

rin fikirləri ifadə edilir.  

Resenziya yazısının hazırlanması: Resenziyada kitabla əlaqəli biblio-

qrafik məlumatlardan sonra əsas hissədə üç bölmə mövcuddur. Bunlar giriş, 

təhlil və dəyərləndirmə, müzakirə və nəticə bölmələridir.  

Giriş: Bu bölmədə kitabın əsas fikri, tezisi və müəllifin məqsədi açıqlan-

malıdır. Burada oxucunun diqqətini kitaba çəkəcək giriş hazırlanmalıdır. Bu-

nunla əlaqədar kitab və müəlliflə bağlı diqqət çəkəcək qısa bir fikirlə giriş ha-

zırlanmalıdır. Kitabın əlaqəli sahəyə təsiri və önəmi müəyyənləşdirilməlidir. 

Diqqət çəkən bir neçə sual formalaşdırılaraq giriş hazırlana bilər.  

Təhlil və dəyərləndirmə: Bu bölmədə müəllif tədqiqatları haqqında tanı-

dıcı qısa məlumatlar verərək, yuxarıdakı təqdimatının ətrafında müəyyənləşdiri-

lən nöqtələri diqqətə almaqla kitabın məqsədini, məzmunun qısa təsvirini, önə-

mini, sahədəki yerini müəyyənləşdirərək öz tərzini ortaya qoymalıdır. Kitabla 

əlaqəli reklam məlumatları verildikdən sonra dəyərləndirməyə keçilməlidir. 

Müzakirə və nəticə: Bu bölmədə yuxarıda müəyyənləşdirilən əlamətlə-

rin və reklam mətnini təsvir etmək lazımdır (20, s.1420). 

Resenziya yazan əsas mətn anlayışı, mətnin xüsusiyyətləri (məsələn 

onun forması), işin aktuallığı barədə özünəməxsus anlayışa malikdir. Bu müla-

hizələr resenzentin araşdırma mövzusuna dair qərarının obyektini təşkil edir.  
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РЕЦЕНЗИЯ КНИГИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ 

 

ХАСАНОВА А.В. 

 

РЕЗЮМЕ 

 В статье рецензия рассматривается как средство презентации книги. 

Прежде всего, уточняется концепция рецензии. Затем исследуется история 

создания этого текста. В статье также определены категории, особенности, 

функции, структура, содержание рецензии. Раскрываются объект, предмет, 

цель рецензии. 

 Ключевые слова: рецензия, категория, знак, тип, функция, компонент, 

модальность, тональность, объективность, субъективность, интертекс-

туальность, диалогизм, публицистический жанр, аналитический жанр, аргу-

мент, ретро и археологический обзор, большой и мини обзор, аспект, синопсис, 

аннотация, отчет, книга 

 

BOOK REVIEW AS A PRESENTATION OF THE BOOK 

 

HASANOVA A.V. 

 

RESUME 

 The article reviews the book review as a presention of the book. First of all, 

specified the concept of book review. Then is examined the history of the creation of 

this text. The article also defines categories, features, functions, structure, content of 

the review. There are disclosed object, subject, purpose of the review.  

 Key words: Review, category, sign, type, function, component, modality, 

tonality, objectivity, subjectivity, intertextuality, dialogism, publicistic genre, 

analytical genre, argument, retro and archaeological review, grand and mini review, 

aspect, synopsis, annotation, report, book 
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FİZİKİ MƏHDUDİYYƏTLİ ŞƏXSLƏRƏ KİTABXANA-

İNFORMASİYA XİDMƏTİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİNDƏ 

İSTİFADƏ OLUNAN TEXNİKİ TƏMİNAT 

 

ABDULLAZADƏ F.F. 

 

BDU, Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dissertantı 

farida.abdullazade@gmail.com 

 
Məqalədə fiziki məhdudiyyətli şəxslər üçün kitabxana-informasiya xidmətinin 

yerinə yetirilməsində istifadə olunan texniki təminat və köməkçi texnologiyalardan 

bəhs olunur. Məqalədə əsasən Brayl Qabartma, Yenilənə bilən Brayl ekran, Sara Ce 

Oxu Aparatı, Fokus Brayl Ekran - Qabartma Ekran və s. cihazlarının funksionallığın-

dan və ümümiləşdirilməsindən bəhs edir. 

Açar sözlər: Mütaliə yardımı, İnkluziv kitabxana-informasiya xidmətləri, Gör-

mə məhdudiyyəti, Fiziki məhdudiyyətli istifadəçilər, İnformasiya əlçatarlığı 

 

Bu gün fiziki məhdudiyyətli şəxslərin informasiya tələbatlarının ödənil-

məsində ən mühüm bir elm, təhsil, mədəniyyət, informasiya mərkəzi kimi ki-

tabxanaların qarşısında böyük vəzifələr durur. Xüsusi köməkçi texniki avadan-

lıqların kitabxanalarda tətbiqi - daim qayğıya ehtiyacı olan insanların daha çox 

mütaliə etmələri üçün kitabxanalarda xüsusi köməkçi texniki avadanlıqlara üs-

tünlük verilməsi əsas məsələlərdən biridir. Assistiv və yaxud adaptiv adlanan 

texnologiya fiziki məhdudiyyətli şəxslərə müstəqil yaşamaq imkanı verən 

elektron həllərdir. “Assistiv texnologiyalar” termini fiziki məhdudiyyətli şəxs-

lərə kömək üçün köməkçi, adaptiv reabilitasiya cihazları, məhsulları və ya 

avadanlıqlarına aid bir termindir. Belə ki, müstəqil oxuma imkanı verən bu 

texnologiya sayəsində görmə məhdudiyyətli şəxslər kompüter mətnini eşidə 

bilər, görmə zəifliyi olan insanlar mətni genişləndirə bilərlər. Mousu manipul-

yasiya edə bilməyən insanlar məlumatları kompüterə daxil edə bilər və fiziki 

olaraq kompüterdəki sorğuların nəticələrini eşidə bilməyənlər sorğularını gö-

rüntüləyə bilərlər. Monitorda göstərilən informasiyanı görərək və ya eşidərək 

öyrənməyə kömək edən proqram təminatları da var.  

Fiziki məhdudiyyətli insanlar, kompüterdən istifadə ilə əlaqədar olaraq 

bəzi fiziki işlərin yerinə yetirilməsində köməyə ehtiyac duya bilərlər. Əlil ara-

baları və ya skuterlərdən istifadə edən şəxslərə möhkəm, etibarlı kitabxana 

mühiti lazımdır. Misal üçün oxu masasının hündürlüyü və monitor mövqeyi 

buna uyğun tənzimlənməlidir. Aşağıdakı göstərilənlər ilə kompüter istifadəsini 

artırmaq mümkündür: 

mailto:farida.abdullazade@gmail.com
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 Xüsusi giriş cihazları, məsələn, trackballs, joysticks, touch pad və ge-

nişlənmiş klaviaturlar (mikro klavişlər və ya böyüdülmüş düymələri olan 

böyük düymələr); 

 Madentec Tracker - istifadəçilər alnına və ya eynəyinə kiçik bir əks 

nöqtə taxırlar. Kompüter kamerası / izləyicisi istifadəçilərə kursoru baş hərə-

kəti ilə idarə etməyə imkan verir (Şəkil 1); 

 Softype - standart bir klaviaturanın funksiyasını tam xüsusiyyətli, ek-

randakı klaviatura ilə əvəz edən bir proqram yardımçısı. Fiziki məhdudiyyətli 

istifadəçilər üçün olan xüsusi proqram və texniki təminatı ilə monitorda göstə-

rilən informasiyanı böyüdür və yaxud səs sintezləyici üzərindən mətni istifa-

dəçiyə səsləndirir. Bu texnologiya vasitəsilə həmçinin, səs daxil edilməsi də 

mümkündür.  
 

 
Şəkil 1. Madentac Tracker 

 

Brayl Qabartma - brayl yazı sistemində çap materialı istehsal etmək 

üçün kompüterə bağlanan bir cihazdır. Brayl arakəsmələri brayl yazılarını 

oxuyanların oxuması üçün kağız üzərində brayl işarələrini işarələyən printerlər 

kimi istifadə olunur. Brayl arakəsmələri assistiv texnologiyanın bir formasıdır, 

çünki kor və ya görmə qabiliyyəti zəif olan istifadəçilər üçün sənədlər çap 

edirlər. Konsepsiyası lazer və ya mürəkkəb reaktiv printerə bənzəyir, ancaq 

brayl qabartma, qaldırılmış nöqtələri mürəkkəb və ya toner istifadə etmək əvə-

zinə bir kağız parçasına yapışdıraraq işləyir. 

Brayl arakəsmələri məlumatları kompüterlərdən, brayl notetakerlərindən, 

mobil cihazlardan və ya flaş disklərdən aldıqları xüsusi ağır kağıza yerləşdirilir. 

Brayl arakəsmələri bir tərəfli və ya cüt tərəfli (interpoint adlanır) qabarda bilər 

və 6 və ya 8 nöqtəli brayl hazırlaya bilər. Çap sürəti, xəttin eni və brayl sənədi-

nin çəkisi kimi amillərin hamısı qabartma üçün fərqləndirici amildir. 

Brayl arakəsmələri açıq-aydın görmə qabiliyyəti olmayan insanlar üçün 

çox faydalıdır, mənfi cəhəti odur ki, adi printerlərdən daha bahalıdır, peşəkar 

istifadə üçün hazırlanmış maşınlar üçün 2000 ABŞ dolları ilə 77.000 dollar 

arasında dəyişir. Buna görə də ekran oxuyucuları kimi daha ucuz texnologiya-

lar da populyardır. 
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Şəkil 2. Brayl Qabartma 

 

Üstün cəhətlərini aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

 Nisbətən asanlıqla öyrənilir, oxunur və yazılır / çap olunur; 

 Əvvəlki sistemlərdən daha kiçik, qabartma üçün daha yaxşıdır; 

 Texnologiyaya uyğunlaşdırılıb, inteqrasiya edilə bilir. 

Mənfi cəhətləri isə : 

 Bu sistemi öyrənməmiş görmə məhdudiyyətli şəxslər oxuya bilməz; 

 Səhvləri silmək olmur. 

Kitab Oxuma Cihazı – Sara CE : SARA CE, kor və ya görmə qabiliy-

yəti zəif olan insanlar üçün yeni nəsil özünəməxsus skaner və oxu cihazıdır. 

İstifadəsi asandır və çap olunmuş mətni tez bir zamanda danışıq mətninə çevi-

rir. Kompüter təcrübəsinə ehtiyac yoxdur. Görmə köməyi olmadan sənədləri 

oxuyur. SARA CE istifadəsi çox sadədir. Kameranın altına çap edilmiş bir sə-

hifə qoyulur və SARA CE dərhal RealSpeak ™ insan səsləndirən nitqi ilə sə-

nədi oxuyub, səsləndirməyə başlayır. Demək olar ki, hər hansı bir çap olun-

muş materialı - kitab, jurnal, poçt və sair davamını oxumaq üçün yenidən düy-

məni basmağa ehtiyac yoxdur. Yeni bir səhifə təqdim edildikdə kamera avto-

matik olaraq hiss edir. Kitab, jurnal, qəzet, broşur və s. fərqli dillərdəki yazılı 

materialları qısa zamanda səsləndirir və eyni zamanda zəif görənlər üçün LCD 

ekranıyla kontrastlar edərək ekrandan da əks etdirir. Görə bilməyən və zəif 

görən biri səsli olaraq bu cihazı özü tək istifadə edə bilər. Bu alətin ən əsas cə-

həti isə Daisy kitab oxuma xüsusiyyətidir. Daisy kitab oxuma ilə görmə qüsur-

lular səsli kitabları, görə bilən insanlar kimi mütaliə edə bilirlər. Yəni, kitabda 

bir başa istədiyi səhifəyə gedib, o səhifəni oxuya bilərlər. Həmçinin MP3 for-

matı da mövcuddur, bunun vasitəsilə kitabı CD-ROM diskinə yükləmək də 

mümkündür. Kompüterə də qoşula bilən bu cihaz, minlərlə səhifənin yaddaşa 

yazılmasını, kitablar yükləndikdən sonra dəfələrlə dinlənilməsini və kompüte-
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rə kitabların həm yazılı, həm də səsli köçürülməsini təmin edən yüksək texno-

logiyadır. Bu cihaz vasitəsilə auido kitabxana yaratmaq olar.  

Cihaz aşağıda göstərilən xüsusiyyətləri daşıyır:  

 Öyrənmək asandır, istifadəsi asandır - kompüter təcrübəsinə ehtiyac 

yoxdur; 

 Çap formasında olan mətni istəyə uyğun seçilmiş səs və dillərdə insan 

nitqinə oxşayan nitqə çevirir; 

 Parlaq rəngli toxunma düymələri və səsli menyu ilə quraşdırılmış kla-

viatura; 

 Çap olunmuş materiallara dərhal çıxışı təmin edən sənəd kamerası; 

 Tamamilə zəif görənlər üçün skanlaşdırma və oxu cihazı ilə təchiz 

olunmuş monitor; 

 Güclü zəif görmə funksiyası, yazı tərzi, ölçüsü, xarakter boşluğu və 

rəngləri də daxil olmaqla ekrandakı mətnin görünüşünü tənzimləyir; 

 Keyfiyyətli sənəd əldə etmək üçün sürətli, avtomatik səhifə skan etmə 

və faylları Sara CE-də yəni cihazın öz yaddaşında saxlayır və yaxud da usb 

fləş diskə göndərir; 

 200-dən çox kitabdan ibarət klassik ədəbiyyat kitabxanası; 

 DAISY formatı da daxil olmaqla audio kitabları oxuyur; 

 Müstəqil klaviatura sənədləri, menyuları, dialoq pəncərələrini və səs 

kitablarını oxumağa kömək edir; 

 Daxili brayl dəstəyi. 

Oxumağa fasilə verərək, səhifələri irəli və ya geriyə çevirə və ya yazıl-

mış hər hansı bir sözü hecaları ilə eşitmək olur. Oxu sürətini və həcmini dəyiş-

dirmək mümkündür. Fərqli bir səs seçmək mümkündür. İstifadə dili 18 dildən 

verilmişdir. Çox cildli kitabları skan etmək üçün skanlaşdırma rejimini dəyiş-

dirərək 160GB sabit diskdə və ya USB fləş diskində saxlamaq olar. Demək 

olar ki, cihaz hər bir addımda istifadəçi ilə danışır. Cihazın həmçinin səsli au-

dio istifadə kitabçası da var. 
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ ЛИЦАМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

АБДУЛЛАЗАДА Ф.Ф. 

 

РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена вспомогательным технологиям, а также вспомогатель-

ным технологиям, используемым для библиотечных и информационных услуг 

для людей с ограниченными возможностями. Основное внимание в статье 

уделяется функциональности и обобщению брайлевского тиснения, обновляе-

мого брайлевского дисплея, считывающего устройства Sara Ce, фокусного 

брайлевского экрана - тисненого экрана и т. Д. 

Ключевые слова: ассистент по чтению, инклюзивные библиотечные ус-

луги, нарушения зрения, читатели с ограниченными возможностями, доступ к 

информации 

 

TECHNİCAL SUPPORT USED İN THE PROVİSİON OF LİBRARY AND 

İNFORMATİON SERVİCES TO PERSONS WİTH DİSABİLİTİES 

 

ABDULLAZADE F.F. 

 

SUMMARY 

The article deals with the technical support and also assistive technologies used 

for library and information services for persons with disabilities. The article mainly 

focuses on the functionality and generalization of Braille Embosser, 

Refreshable Braille display, Sara Ce Reading Appliance, Focus Braille Screen - 

Embossed Screen and etc. 

Key words: reading assistance, inclusive library services, visual impairments, 

disabled readers, access to information  
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ƏLAMƏTDAR HADİSƏLƏR 

_____________________________________________________________ 

 

UNEC-DƏN DAHA BİR YENİLİK: ÖLKƏDƏ İLK DƏFƏ 

UNİVERSİTETLƏRARASI I KİTABXANA FORUMU KEÇİRİLİB 

 

28-29 noyabr 2019-cu il tarixlərində Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-

sitetində (UNEC) Kitabxana İnformasiya Mərkəzi tərəfindən respublikada ilk 

dəfə olaraq “Universitetlərarası I Kitabxana Forumu” keçirilib.Forum çərçivə-

sində “Akademik kitabxanaların inkişaf perspektivləri: 24/7 modelindən yeni 

hədəflərə doğru” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransı, UNEC KİM-

in 1 saylı kitabxanasının açılışı, “Biliyin Carçıları” Milli Kvest Yarışması (Tə-

ləbə Elmi Cəmiyyəti ilə birgə), iqtisadçı-ekspert Vüqar Bayramovun tələbələr-

lə görüşü, UNEC KİM-in 24/7 kitabxanasının 1 yaşı münasibətilə tələbələrin 

fləşmobu, TEAS-Press nəşriyyatı tərəfindən endirimli kitab satışı-yarmarkası 

təşkil edilmişdir.  

Forumun ilk günü Azərbaycan Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazir-

liklərinin nümayəndələri, ali məktəb rektorları, millət vəkilləri, aparıcı kitab-

xanaların rəhbərləri və digər qonaqların iştirak etdiyi “Akademik kitabxanala-

rın inkişaf perspektivləri: 24/7 modelindən yeni hədəflərə doğru” mövzusunda 

respublika elmi-praktik konfransı ilə start götürüb. Forumu giriş sözü ilə açan 

UNEC-in rektoru, professor Ədalət Muradov bildirib ki, ölkə Prezidenti İlham 

Əliyev tərəfindən qəbul edilmiş 2013-cü il, 24 oktyabr tarixli “Azərbaycan 

Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda müəyyən edil-

miş məqsədlərə nail olmaq baxımından kitabxanalar xüsusi əhəmiyyətə malik-

dir. Rektor təhsilin keyfiyyətinin artırılması, qloballaşan dünyada kitabxanala-

rın hər kəsə əlçatanlığının təmin edilməsi üçün universitet kitabxanalarının 

çağdaş, innovativ sistemlərlə ayaqlaşmasının zəruriliyini qeyd edib. O, vurğu-

layıb ki, müasir universitet kitabxanasının inkişafı informasiya məkanında, 

təhsil sistemində və elmi kommunikasiyada baş verən dəyişikliklərin sürətinin 

artması ilə səciyyələnir. UNEC-də tədris prosesinin informasiya təminatının 

yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan mühüm addımlardan biri kimi universi-

tetdə fasiləsiz, yeddi gün 24 saat fəaliyyət göstərən, 24/7 kitabxananın yaradıl-

ması göstərilib. Eyni vaxtda 104 tələbəyə xidmət göstərmək imkanı olan 24/7 

rejimli kitabxanada tələbələrin rahat və istənilən vaxt informasiya-bilik əldə 

etməsi üçün zəruri şəraitin olduğu da bildirilib. Bir ildir fəaliyyət göstərən 

UNEC KİM-in 24/7 kitabxanası Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində 

zəngin fonda, bir milyona yaxın elektron resursa çıxış imkanına malikdir. 

MDB məkanında Azərbaycanla yanaşı, bu tip kitabxanalara yalnız Rusiya və 

Ukraynada rast gəlmək mümkündür. Qafqaz Universitetləri arasında isə ilk 

dəfə UNEC-də 24/7 rejimli kitabxana yaradılıb. UNEC rektoru Ədalət Mura-
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dov çıxışında çox əhəmiyyətli təkliflər də səsləndirib. O, Azərbaycanda Uni-

versitet Kitabxanaları Assosiasiyasının təsis olunmasını, universitet kitabxana-

larının elektron informasiya resurslarının birləşdirilməsini və həmin resurslara 

vahid pəncərə çərçivəsində giriş imkanının yaradılmasını təklif edib. Eləcə də 

universitet kitabxanaları arasında kitab mübadiləsi sisteminin qurulmasının zə-

ruriliyini də bildirib. 

Daha sonra çıxış edən millət vəkilləri akademik Ziyad Səmədzadə və 

Fazil Mustafa, Milli Kitabxananın direktoru, professor Kərim Tahirov UNEC 

rektorunun təkliflərini, ümumiyyətlə, forumun əhəmiyyətini və təşkilini yük-

sək qiymətləndirib. Məruzəçilər cəmiyyətdə kitaba marağın, dəyərin artırılma-

sı üçün atılmalı olan addımlardan, bu işdə kitabxanaların üzərinə düşən məsu-

liyyətdən də danışıblar. 

Konfransdan sonra UNEC-in 1 saylı kitabxanasının açılışı olub. Əvvəl-

lər oxu zalı kimi fəaliyyət göstərən kitabxana hazırda açıq rəf üsulu ilə oxucu-

ların istifadəsinə təqdim edilib. Kitabxanada 09:00-dan axşam saat 22:00-adək 

Azərbaycan, rus, ingilis dillərində 5 minə yaxın ədəbiyyat, elmi jurnallar və 

ölkə ərazisində dərc edilən qəzetlər, eləcədə on beş kompüter vasitəsilə elek-

tron resurslarla yüksək səviyyəli, rahat şəraitdə xidmət həyata keçirilir. Kitab-

xananın qarşısında iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə aid kitablar nümayiş et-

dirilən sərgi də açılıb. 

Qonaqlara, həmçinin UNEC-in 24/7 kitabxanası ilə tanışlıq imkanı da 

verilib. UNEC-in Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə 24/7 Kitabxana-

sının 1 yaşına həsr olunmuş fləşmob da qonaqlar tərəfindən maraqla qarşıla-

nıb. Sonra “Akademik kitabxanaların inkişaf perspektivləri: 24/7 modelindən 

yeni hədəflərə doğru” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransı öz işini 

davam etdirib. Ali təhsil müəssisələrinin kitabxana rəhbərlərinin və aparıcı 

mütəxəssislərin iştirakı ilə akademik kitabxanaların XXI əsrdə qarşılaşdıqları 

əsas problemlər, perspektivlər və yeni hədəflər ətrafında diskussiyalar aparılıb. 

Forum zamanı UNEC KİM ilə ADA Universitetinin kitabxanası arasında ki-

tabxana fəaliyyətinə dair peşəkar əməkdaşlığı, kitabxana-informasiya resursla-

rı və kitabxana işi sahəsində təcrübə mübadiləsini inkişaf etdirmək məqsədilə 

qarşılıqlı əməkdaşlığa dair Memorandum da imzalanıb. Bu memorandumun 

imzalanması UNEC KİM-in digər universitet kitabxanaları ilə qarşılıqlı əmək-

daşlığının başlanğıcı kimi qiymətləndirilə bilər.  

Universitetlərarası I Kitabxana Forumunun 2-ci günündə UNEC Kitab-

xana İnformasiya Mərkəzi və Tələbə Elmi Cəmiyyəti İQuiz İntellektual klubu-

nun birgə təşkilatçılığı ilə “Biliyin carçıları” Milli Kvest Yarışması keçirilib. 

Yarışmanın keçirilməsində əsas məqsəd oxumağa və öyrənməyə meylli tələbə 

kütləsinin iqtisadi, tarixi, mədəni, məntiqi bilik və bacarıqlarının üzə çıxarıl-

ması, tələbələrin komanda ilə işləmə qabiliyyətlərinin yüksəldilməsi, birgə və 

intensiv qərarvermə xüsusiyyətlərinin inkişaf etdirilməsidir. Azərbaycan Döv-
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lət İqtisad Universitetinin (UNEC) Tələbələrlə iş üzrə prorektoru Səadət Qən-

dilova çıxış edərək forum çərçivəsində keçirilən intellekt yarışmasının məqsə-

di və əhəmiyyətindən, tələbələrin həyatında kitabın, kitabxananın, biliyin ro-

lundan danışıb. Yarışda dörd - “Səfəvi” (Texnologiya və Dizayn fakültəsi), 

”Xəlifə” (Ekspertiza və Standartlaşdırma fakültəsi), “Ameteurs” (Maliyyə və 

Mühasibat fakültəsi), “Green wich” (Maliyyə və Mühasibat fakültəsi) adlı ko-

mandalar birincilik uğrunda mübarizə aparıb. İlk Milli Kvest Yarışmasında 

“Ameteurs” komandası qalib gəlib. Yarışan komandaların hər birinə sertifikat-

lar və kitablar təqdim olunub. Qalib komanda isə Tələbələrlə iş üzrə prorektor 

Səadət Qəndilovanın təqdimatı ilə UNEC rektoru, professor Ədalət Muradov 

tərəfindən imzalanmış diplomla, digər komandalar isə yarışda fəal iştirak et-

diklərinə görə sertifikatla təltif edilib. Yarışın ardından UNEC Kitabxana İn-

formasiya Mərkəzinin 24/7 kitabxanasında iqtisadçı-ekspert Vüqar Bayramo-

vun tələbələrlə görüşü keçirilib. Görüş tələbələrin istəyi ilə baş tutub. Görüşdə 

Vüqar Bayramov ölkədə mövcud iqtisadi vəziyyət, dünya dövlətləri ilə müqa-

yisədə Azərbaycanda neft və qeyri-neft sektorunun inkişafı, xarici investorla-

rın ölkəyə cəlb edilməsi və s. kimi məsələlərdən danışıb. İqtisadçı-ekspert, 

həmçinin tələbələri maraqlandıran suallara cavab verib. Sonda isə Vüqar Bay-

ramov görüşdə aktiv iştirak edən tələbələrə imzalı kitablarını təqdim edib. 

Universitetlərarası I Kitabxana Forumu çərçivəsində “TEAS Press” Nəş-

riyyat evinin endirimli kitab satış yarmarkası təşkil edilib. 2 gün boyunca da-

vam edən yarmarkada “TEAS Press” Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, iqtisa-

diyyatına, yerli və xarici müəlliflərin əsərlərinə dair öz nəşrlərini sərgiləyib və 

kitabların satışını həyata keçirib. Qeyd edək ki, yarmarkada kitabların qiyməti-

nə 20 % endirim edilib. 

Düşünürük ki, hazırda ölkədə fəaliyyət göstərən ali təhsil ocaqlarının ki-

tabxanalarının bir araya gəlməsi, təcrübə mübadiləsi, bir sıra layihələrin həya-

ta keçirilməsində qarşılıqlı əməkdaşlığa dair müqavilələrin imzalanması bü-

tövlükdə Azərbaycan təhsilinin, kitabxanaların və tələbələrin informasiya mə-

dəniyyəti səviyyəsinin inkişafında uğurlu addım idi. 

 
Adilə Abdullayeva  

Taix üzrə f əlsəfə doktoru , UNEC KİM-in direktoru 
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M Ü Ə L L İ F L Ə R İ N   N Ə Z Ə R İ N Ə ! 

“Kitabxanaşünaslıq və informasiya” elmi-nəzəri və praktik jurnalının 

redaksiyasına təqdim edilən elmi məqalələr  

göstərilən qaydalar əsasında tərtib edilməlidir: 

1) Format – A4; Sətirlərarası interval – 1,0;

Yuxarıdan 2,5 sm; Aşağıdan 2,5 sm; Soldan 3,5 sm; Sağdan 1,5 sm. 

Məqalələrin həcmi 1 çap vərəqindən artıq olmamalıdır. 

2) Şrift dəsti:

Azərbaycan dilində – Times New Roman 

İngilis dilində – Times New Roman  

Rus – Times New Roman 

Şriftlərin ölçüsü 12 (Word 2003). 

3) Hər bir elmi məqalənin ingilis və rus dillərində xülasələri olmalı, burada

məqalənin ingilis və rus dillərində adı da öz əksini tapmalıdır. 

4) Elmi məqalələr və xülasələr kompüterdə çap olunmuş şəkildə disklə

birlikdə təqdim olunmalıdır. Disklər geri qaytarılmır. 

5) Müəllif haqqında aydın məlumat verilməkli, ad, ata adı, soyad açıq

yazılmalı, işlədiyi və ya oxuduğu müəssisənin adı tam şəkildə yazılmalıdır. 

6) Hər bir elmi məqaləyə 2 mütəxəssis rəy verməlidir.
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