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MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ ALİ KİTABXANAÇILIQ
TƏHSİLİNİN İNKİŞAFI
Müstəqilliyin ilk illərində ölkənin iqtisadi, siyasi, mədəni və mənəvi
həyatında baş verən və getdikcə dərinləşən böhran və ziddiyyətlər təhsil
sistemini böyük çətinliklər qarşısında qoymuşdu. Müsavat və Xalq Cəbhəsi
cütlüyünün uğursuz siyasəti nəticəsində yaranmış iqtisadi çətinliklər, xaos, hərc
- mərclik, hökumətin həyata keçirdiyi düşünülməmiş tədbirlər ali məktəblərin,
o cümlədən Bakı Dövlət Universitetinin həyatında da güclü tənəzzülə səbəb
olmuşdu.
Maddi vəziyyət ağır olduğundan onlarla ali məktəb müəllimləri təhsil
sistemini tərk etmişdi. Yalnız 1993-cü ilin yayında Heydər Əliyevin xalqın
təkidi ilə ölkə rəhbərliyinə gəlməsi Azərbaycan təhsilini böhrandan xilas etdi.
Ulu öndər təhsil sisteminə müstəqil Azərbaycan quruculuğunun ayrılmaz tərkib
hissəsi kimi baxırdı. Məhz buna görədir ki, dövlətin təhsil sahəsində həyata
keçirdiyi tədbirlər, təhsil sistemində yeni islahatların aparılması, dünyanın
qabaqcıl ölkələrinin təhsil sahəsindəki təcrübələrindən istifadə edilməsi ali
məktəblərin maddi - texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, professor-müəllim
heyətinin və tələbələrin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, ali məktəblərdə
demokratiyanın gücləndirilməsi, yeni azərbaycançılıq ideyalarına, yeni dünya
baxışına, təfəkkür tərzinə söykənən dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin yazılması
və s. tədbirlər müstəqil Azərbaycan təhsil sisteminin yaradılması və daha da
inkişafı üçün əlverişli şərait yaratdı.
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 34 illik fəaliyyəti dövründə
“xalqın milli sərvəti” hesab etdiyi Bakı Dövlət Universitetinə böyük diqqət və
qayğı göstərmişdi. Müstəqilliyin ilk illərində Heydər Əliyev universitetin
inkişafını təmin etmək, yeni şəraitdə fəaliyyətini canlandırmaq, tədris və
təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək, maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək,
təhsil islahatının həyata keçirilməsi işini sürətləndirmək, əməkdaşların sosial
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problemlərini yaxşılaşdırmaq, universitet təhsilinin nüfuzunu artırmaq məqsədi
ilə ciddi tədbirlər həyata keçirməyə başladı.
Heydər Əliyevin sərəncamları ilə universitetin 75, 80 illik yubileyləri
keçirildi.
Heydər Əliyevin sərəncamları və tövsiyələri əsasında BDU-nun rəhbərliyi
yeni şəraitə uyğun olaraq təhsilin və tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək
məqsədilə konsepsiya işləyib hazırladı. Keçən illər boyu bu konsepsiyanın
yerinə yetirilməsi uğurla davam etdirilmişdir. İndi böyük iftixar hissi ilə demək
olar ki, Bakı Dövlət Universiteti müstəqillik illərində böyük inkişaf yolu
keçmiş, dünyanın qabaqcıl universitetlərindən biri kimi şöhrət qazanmışdır.
Müstəqilliyin ilk illərində Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq
fakültəsi də böyük çətinliklərlə üzləşdi. Fakültənin qəbul planı yarıbayarı
azaldı. Tələbələrin yeni dərsliklər, dərs vəsaitləri, proqramlarla təmin edilməsi
işi olduqca çətinləşmişdi. Məlum olduğu kimi, SSRİ dövründə fakültə tədris
planlarını, kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaya dair bütün fənn proqramlarını
Moskvadan alırdı. Moskva ilə əlaqə kəsildikdən sonra onları əldə etmək
olduqca çətinləşdi. Yaxın müddətdə hazırlanması böyük vaxt və səriştə tələb
edən belə vəsaitləri çap etmək və tələbələrin istifadəsinə vermək mümkün
deyildi. Bu da özlüyündə tədris prosesinin təşkilinə və onun keyfiyyətinin
yüksəlməsinə mənfi təsir göstərməyə bilməzdi.
Universitetdə aparılan yenidənqurma işləri və islahatlar, əldə edilən uğurlar
fakültənin işinə də müsbət təsir göstərməyə, qəbul planı ilbəil artırılmağa
başlandı. Kafedraların kadr potensialı möhkəmləndi. Yüksək ixtisaslı müəllim
kadrları hazırlamaq üçün şərait yarandı.
Müstəqillik illərində fakültənin işinin yenidən qurulmasında, fakültə
kollektivinin universitetdə aparılan təhsil islahatlarına cəlb edilməsində fakültə
dekanlığının və ixtisas kafedralarının işi təqdirəlayiq olmuşdur. Müstəqilliyin
ilk illərində fakültə dekanı vəzifəsində Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri
prof. A.Xələfov işləmiş, 1993-1994-cü tədris ilindən isə bu vəzifəni fakültənin
yetişdirməsi prof. X.İsmayılov tutmuşdur. O, indiyə qədər bu vəzifədə
müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərməkdədir.
Müstəqilliyin ilk illərində fakültədə 4 kafedraKitabxanaşünaslıq,
Biblioqrafiyaşünaslıq, Kitabxana fondu və kataloqların təşkili və Kitabşünaslıq
kafedraları, 3 tədris laboratoriyası - Kitabxana işinin təşkili və idarə olunması,
Kitabxana fondu və kataloqların təşkili və Biblioqrafik axtarış sistemlərinin
təşkili laboratoriyaları fəaliyyət göstərirdi. Fakültədə 40 nəfərə yaxın
professor-müəllim və köməkçi texniki heyət çalışırdı.
Müstəqilliyin ilk illərində keçid dövrünün çətinlikləri ilə əlaqədar fakültəyə
tələbə qəbulu azalmağa başladı. 1995-ci ildə universitetin axşam şöbəsində
tələbə hazırlığından imtina etməsi ilə əlaqədar fakültənin axşam şöbəsi və
qiyabi rus bölməsi bağlandı. Bütün bunlar tələbə qəbuluna mənfi təsir göstərdi.
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Fakültə rəhbərliyi tələbə qəbulu məsələsinə çox həssaslıqla yanaşır, qəbulun
azalmaması üçün universitet rəhbərliyi və dövlət orqanları qarşısında məsələ
qaldırırdı. Fakültənin bu səyi nəticəsiz qalmadı. 90-cı illərin ikinci yarısından
başlayaraq tələbə qəbulu tədricən artmağa başladı. Artıq 90-cı illərin axırında
hər il fakültəyə 130 nəfər tələbə qəbul edildi. 90-cı illərin əvvəllərində
fakültədə iki ixtisas üzrə: kitabxanaşünaslıq-biblioqrafiya, kitabşünaslıq və
kitab ticarətinin təşkili ixtisası üzrə kadr hazırlandı. 1997-ci ildə Azərbaycan
Respublikası Təhsil Nazirliyi kitab əmtəəşünaslığı ixtisası üzrə tələbə qəbulunu
dayandırdı. Bu vəziyyəti düzgün hesab etməyən fakültə rəhbərliyi çox düzgün
mövqe tutaraq, fakültədə kitab ticarətinin təşkili ixtisasının əvəzinə,
respublikamızda indiyə qədər kadr hazırlanmayan, ancaq yüksək ixtisaslı
mütəxəssis kadrlara böyük ehtiyac duyulan “Nəşriyyat işi və redaktə etmə”
ixtisası üzrə şöbə yaratmağa müvəffəq oldu. Beləliklə, 1997-ci ildən başlayaraq
Nəşriyyat işi və redaktəetmə ixtisasının gündüz şöbəsinə 30 nəfər tələbə qəbul
edildi. Bu şöbənin ilk buraxılışı 2000-ci ildə oldu. Nəşriyyat işi və redaktəetmə
ixtisası üzrə 2008-ci ilə kimi 387 nəfər yüksək ixtisaslı kadr hazırlanmışdır.
Kadr hazırlığı fəaliyyətini müvəffəqiyyətlə davam etdirən Kitabxanaçılıqinformasiya fakültəsi 1991-2009-cu illərdə iki ixtisas: Kitabxanaşünasbiblioqrafiya və Nəşriyyat işi və redaktəetmə ixtisasları üzrə 2481 nəfər yüksək
ixtisaslı bakalavr kadr hazırlamağa müvəffəq olmuşdur. Fakültə həmçinin
müstəqillik illərində kadr hazırlığının keyfiyyətində böyük dəyişiklik etməyə
müvəffəq oldu. İnformasiya cəmiyyətinin kitabxana işi qarşısında qoyduğu
vəzifələrə müvafiq olaraq tədrisin təşkilində yeni keyfiyyət dəyişikliyi etmək
üçün tədris planında dəyişikliklər edildi. Tədris planına cəmiyyətin informasiya
tələbatını ödəmək üçün informasiya texnologiyasına, kitabxana işinin
kompüterləşdirilməsinə dair yeni fənlər salındı. Bu mühüm problemi həll
etmək üçün isə fakültənin adının dəyişdirilməsi ideyası irəli sürüldü. 2004-cü
ildə fakültə elmi şurası fakültənin adının dəyişdirilib “Kitabxanaçılıqinformasiya” fakültəsi qoyulması haqqında fikir irəli sürdü. Bu təklif son on
ildə universitetin maddi-texniki bazasının yüksəldilməsində, universitet
təhsilinin dünya standartları səviyyəsinə yüksəldilməsində böyük işlər görmüş
rektor, akademik Abel Məhərrəmov tərəfindən müsbət qarşılandı və 2004-cü
ildən fakültə Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsi adlandırılmağa başladı.
Fakültənin adının dəyişdirilməsi ilə əlaqədar, fakültədə informasiyaya aid
fənlərin keçirilməsinə geniş şərait yarandı. Fakültənin tədris planına müasir
informasiya cəmiyyətinin tələblərini ödəyə biləcək yeni fənlər salındı.
Kitabxanaşünaslıq kafedrası üzrə:
“Kitabxana
işinin
kompüterləşdirilməsinin
əsasları”,
“Kitabxana
iqtisadiyyatı, kitabxana işinin texniki vasitələri”, “Uşaqlara və gənclərə
kitabxana xidməti”, “Dünya kitabxanalarının tarixi”, “Kitabxana marketinqi”,
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“Kitabxana informatikası”, “Patent və normativ texniki sənədlər”,
“Kitabxanalarda patent informasiya texnologiyası”, “Dünya milli kitabxanaları”, “Kitabxanaşünaslığın tarixi, nəzəriyyəsi və metodologiyası”,
“Kitabxanaşünaslığın müasir problemləri”.
Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası üzrə:
“Biblioqrafik proseslərin texniki vasitələri və avtomatlaşdırılmış informasiya
axtarış sistemləri”, “Normativ texniki və patent sənədlərinin biblioqrafiyası”.
Kitabxana resursları və informasiya axtarışı sistemləri kafedrası üzrə:
“Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərində (MKS) informasiya axtarış
sistemləri”, “Kataloqlaşdırmanın müasir problemləri”, “Sənədlərin elmi
sistemləşdirilməsi metodikası”, “Sənədlərin predmetləşdirilməsi”, “Predmet
kataloqu və onun avtomatlaşdırılması”.
Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası üzrə:
“Kitabşünaslığın müasir problemləri”, “Kitabşünaslığın tarixi, nəzəriyyəsi və
metodologiyasının əsasları”, “Kitab sosial və kütləvi kommunikasiya sistemində, Mətn nəzəriyyəsi”, “Nəşriyyat işində menecment və marketinq” və s.
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 1992-ci ilin dekabrında
“Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu”nu qəbul etdi. Respublikamızda
təhsil islahatlarının aparılmasında bu qanunun mühüm rolu oldu. 6 bölmə 58
maddədən ibarət olan bu qanunda təhsilin bütün sahələri: təhsil sahəsində
dövlət siyasəti, vətəndaşların təhsil hüquqları, təhsilin dili, təhsil və din, təhsil
sisteminin idarə olunması, təhsil prosesinin iştirakçıları, onların hüquqları,
vəzifələri və sosial müdafiəsi, təhsil sisteminin maliyyələşdirilməsi, madditexniki bazası, təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri əksini
tapmışdır. Burada ali təhsil sistemində ciddi dəyişikliklərin aparılması nəzərdə
tutulmuş, Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq çoxpilləli təhsilə keçilmişdir.
1992-1993-cü dərs ilində yeni Təhsil Qanunu respublikamızın ali
məktəblərində tətbiq edilməyə başladı.
BDU yeni Təhsil Qanununa keçən ilk tədris müəssisələrindən biri olmuşdur.
Yeni təhsil sisteminə keçmək üçün universitetin bütün fakültələrində hazırlıq
işləri görüldü, komissiyalar yaradıldı. Həm fakültələr, həm də universitet
miqyasında qanunun əsas müddəalarını öyrənmək və onu tezliklə tətbiq etmək
üçün müzakirələr, metodik müşavirələr, elmi şuralar keçirildi.
Universitetin Elmi Şurası 1993-cü ildə bütün fakültələrdə çoxpilləli təhsil
sisteminin ardıcıl həyata keçirilməsi üçün dördillik “Bakalavr” tədris
planlarının tərtib edilməsi haqqında qərar çıxardı. Məlumdur ki, qərar qəbul
edilənə qədər Azərbaycanda ali təhsilli kadrların hazırlanması SSRİ ali təhsil
sisteminə əsaslanırdı və təhsil birpilləli idi. Ali təhsil ali məktəbin tipindən asılı
olaraq 4 və 5 illik idi. Bir qayda olaraq bütün universitetlərdə (o zaman
universitetlər olduqca az idi, Azərbaycanda cəmi bir universitet BDU fəaliyyət
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göstərirdi. Xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələri üçün kadr hazırlayan ali
məktəblər institut adlanırdı) beşillik təhsil sistemi tətbiq edilirdi.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununa görə bütün universitetlərdə
çoxpilləli təhsil sistemi tətbiq edildi. İlk dəfə olaraq respublikamızda Avropa
təhsil sisteminə keçildi. Yeni təhsil sistemi üç pillədən ibarət idi: bakalavr,
magistr, doktor.
İkipilləli ali təhsil müəssisələrinin birinci pilləsini bitirənlər mövcud dövlət
standartlarına müvafiq olaraq ümumi ali təhsili başa vurur, öyrəndiyi ixtisasın
ümumi məsələlərinə yiyələnir. Fakültə elmi şuralarının qərarı ilə “Bakalavr”
ixtisas və elmi dərəcəsi alan tələbələrin ali məktəblərdə və elmi müəssisələrdə
işləmək hüququ yoxdur.
“Bakalavr” təhsil pilləsi buraxılış işi yazıb dövlət imtahan komissiyası
qarşısında müdafiə etmək və istiqamət üzrə yekun dövlət imtahanı verməklə
başa çatır. “Bakalavr” dərəcəsi almış mütəxəssislər qəbul imtahanı verib
magistraturaya qəbul olurlar. Magistratura əsasən dərin ixtisaslaşmalar
aparılmaqla fərqlənir. Bu və ya digər elmin ayrı-ayrı sahələri araşdırmalar,
tədqiqatlar vasitəsilə öyrədilir. Belə araşdırmalarda magistrlərin bilavasitə
iştirak etməsi, buraxılış dissertasiya işi yazması onların elmi işçi kimi
formalaşmasına imkan yaradır. Magistraturada həmçinin gələcək
mütəxəssislərin yüksək dərəcəli elmi işçi, müəllim, aparıcı alim olacağını
nəzərə alaraq, dünya elmi və mədəni sərvətlərinə yiyələnə bilmək bacarığı
aşılamaq üçün xarici dillərdən heç olmasa birini mükəmməl bilməsi tələb
olunur. Magistraturanı başa vuranlar müdafiə etdikləri elmi işə görə
ixtisaslaşdırılmış elmi şuranın qərarı ilə “Magistr” ixtisası və elmi dərəcəsi alır.
Bu dərəcə ona seçdiyi ixtisas üzrə ən yüksək pillələrdə, ali məktəblərin
“Bakalavr” pilləsində, elmi tədqiqat müəssisələrində, birpilləli institutlarda,
kolleclərdə işləmək hüququ verir. “Magistr” ixtisas və elmi dərəcəsi almış
şəxslər istehsalatda da yüksək vəzifələrdə işləmək hüququna malikdirlər.
Kadr potensialı və maddi-texniki bazası imkan verən, müxtəlif ixtisaslar üzrə
böyük laboratoriyalara, elmi-təcrübi bazalara malik olan bəzi universitetlər və
akademiyalar üçpilləli təhsil sisteminə keçə bilərlər. Magistr hazırlığına icazə
verən ali məktəblərə magistraturaya test vasitəsilə qəbul imtahanları verən
şəxslər qəbul edilirlər. Magistraturanı qurtaran şəxslər doktoranturaya qəbul
edilə bilirlər. Üç il müddətində doktoranturada tədqiqatlarını davam etdirən, öz
elmi işlərinin nəticələrini doktorluq dissertasiyası kimi ixtisaslaşdırılmış elmi
şuralarda müdafiə edən şəxslər doktoranturanı bitirmiş hesab edilirlər.
Doktorlar universitetlərdə, institutlarda, elmi tədqiqat müəssisələrində, təcrübə
bazalarında və s. işləyə bilərlər.
Azərbaycan Respublikası Təhsil Qanununun əsas müddəalarını tətbiq etmək
üçün kitabxanaçılıq fakültəsinin kollektivi mühüm tədbirlər həyata keçirməyə
başladı. İlk əvvəl qanunu öyrənmək məqsədilə ixtisas kafedralarında və fakültə
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elmi şurasında qanunun müzakirəsi keçirildi, tədbirlər planı tərtib edildi.
Qərara alındı ki, yeni qanuna müvafiq “Bakalavr” hazırlamaq üçün tədris planı
hazırlansın. Əlbəttə, bu iş o qədər də asan deyildi. Çünki 1993-cü ilə qədər
fakültə 5 illik tədris planı əsasında işləmişdi. Yeni plan isə 4 illik olmalı idi.
4 illik tədris planı hazırlamaq üçün o qədər də zəruri olmayan bir sıra fənlər
çıxarılmalı, bir sıra fənlərin, o cümlədən ixtisaslaşma fənlərinin saatları isə
azaldılmalı idi. Bu planda istehsalat təcrübələrinin də saatları xeyli azalmışdı.
Ciddi müzakirələrdən sonra “Bakalavr” ali baza tədris planı tərtib etmək
mümkün oldu. Tədris planı fakültə elmi şurasında, universitet elmi şurasında,
sonra Təhsil Nazirliyində təsdiq edildi. Yeni 4 illik “Bakalavr” ali baza tədris
planı təsdiq edilənə qədər fakültə 1989-cu ildə Moskvada kitabxanaşünaslıq
təhsili üzrə ümumittifaq elmi metodik şurası tərəfindən təsdiq edilmiş 5 illik
tədris planı ilə işləyirdi. Tədris planı tərtib etmək sahəsində kitabxanaçılıq
fakültəsinin böyük təcrübəsi var idi. 1989-cu ildə SSRİ dövründə tərtib edilmiş
beşillik tədris planı fakültənin dekanı prof. Abuzər Xələfov tərəfindən tərtib
edilmiş və Moskva şəhərində kitabxanaşünaslıq təhsili üzrə ümumittifaq elmimetodik şurasında müzakirə və təsdiq edilmişdi. Şura bu tədris planının yüksək
elmi və tədris keyfiyyətlərini, dünya standartlarına cavab verdiyini nəzərə
alaraq onun SSRİ-nin bütün universitetlərində tətbiqini tövsiyə etmişdi. Bu
plan məzmunu etibarılə kitabxanaçı kadrların hazırlanması sahəsində dünya
standartlarına cavab verən, ən mükəmməl və gələcək perspektivləri nəzərə alan
bir tədris planı idi. Avropa ölkələrində kitabxanaçı kadrlar hazırlayan tədris
planlarına uyğun gələn bu planda riyazi və texniki elmlərin tədrisinə geniş yer
verilmiş, kompüter texnikasının öyrənilməsinə xeyli vaxt ayrılmışdı. Bu da
fakültəyə imkan verirdi ki, respublikanın şəraitinə və tələbatına uyğun kadrlar
hazırlasın.
1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununa müvafiq
çoxpilləli təhsil prosesinə keçərkən kitabxanaçılıq fakültəsində yeni tədris planı
hazırlandı. Bu planın əsasında 1989-cu ildə Moskvada təsdiq edilmiş tədris
planı dururdu. Planda müasir şəraitdə Azərbaycanın müstəqilliyi ilə əlaqədar
bir sıra ciddi dəyişikliklər edildi. Hər şeydən əvvəl Azərbaycan tarixi,
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, xarici dil fənlərinin tədrisinə xüsusi diqqət
yetirildi. Tədris planında olduqca geniş yer tutmuş ictimai fənlərin saatları
azaldıldı və bir sıra fənlər çıxarıldı. Bundan başqa, ixtisas fənlərinin tədrisində
də bir sıra yeniliklər baş verdi. 4 illik təhsil müddətinə keçilməsinə baxmayaraq
ixtisas fənlərinin saatları nəinki azaldılmadı, əksinə, yeri gəldikcə
kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiya və kitab tarixi fənləri üzrə artırıldı. Belə ki,
respublikamızın milli xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq “SSRİ-də və xarici
ölkələrdə kitabxana işinin tarixi” fənninin tərkib hissəsi kimi tədris edilən
“Azərbaycanda kitabxana işinin tarixi”, həmçinin “Azərbaycanda kitab tarixi”
və “Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi” fənlərinin müstəqil fənn kimi tədris
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edilməsi nəzərdə tutuldu. Yeni təhsil sisteminə birbaşa yox, tədricən keçməyin
daha məqsədəuyğun olmasını nəzərə alan fakültə elmi şurası “Bakalavr” tədris
planlarında müvəqqəti olaraq keçid dövründə ixtisaslaşmalar aparılmasının
saxlanılmasını lazım bildi. Bu, əsas etibarılə dərs saatlarının azalmasının
qarşısının alınması və “Bakalavr” ixtisas dərəcələrində keçilməsi zəruri olan
fənlərin formalaşdırılmasına qədər ənənəvi ixtisaslaşmalardan istifadə edilməsi
üçün saxlanılmışdı.
Lakin 4 illik “Bakalavr” tədris planı uzunömürlü olmadı. Cəmisi 4 il
keçdikdən sonra bu planı yenisi ilə əvəz etmək zərurəti meydana çıxdı. Keçən
müddət ərzində respublikamızın ali məktəbləri “Bakalavr” hazırlamaq
sahəsində müəyyən təcrübə əldə etdilər, həmçinin xarici ölkələrdəki ali
məktəblərin işi ilə tanış olmaq imkanı qazandılar. Bu müddətdə Təhsil
Nazirliyinin yaratdığı yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarət komissiya təhsil
standartlarını hazırladı. Ayrı-ayrı ixtisaslar, o cümlədən kitabxanaşünaslıqbiblioqrafiya ixtisası üzrə standartların yaradılması yeni tədris planlarının
tərtibinə və təhsil prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə müsbət təsir
göstərdi. Standartda müəyyən bir ixtisas üzrə kadr hazırlığı zamanı tədris
planına daxil ediləcək bütün predmetlərin qısa proqramının verilməsi və
öyrənilmə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi tədris planlarının tərtibində mühüm
rol oynadı.
1996-cı ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanıb
təsdiq edilən ixtisas standartları 1997-ci ildə “Bakalavr” pilləsi üzrə yeni tədris
planlarının hazırlanmasına kömək etdi. Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyində təhsil standartları hazırlayan komissiyanın kitabxanaşünaslıq və
biblioqrafiya ixtisasları üzrə sədri Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müdiri prof.
Abuzər Xələfov olmuşdur.
Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya üzrə ixtisas standartı fakültəmizin
tarixində ilk dəfə hazırlanmışdı. Komissiya uzunmüddətli axtarışlar aparmış,
bir çox xarici ölkələrin ixtisas standartları ilə tanış olmuş, yerli şəraiti və tarixi
ənənələrimizi nəzərə alaraq bu standartı tərtib etmişdir.
Bu standarta müvafiq olaraq tərtib edilən yeni “Bakalavr” ixtisası tədris planı
daha da təkmilləşdirilmiş, Avropa ölkələrinin çoxpilləli “Bakalavr” tədris
planlarına uyğunlaşdırılmışdır. Planda respublikamızın milli xüsusiyyətləri,
tarixi, tədris ənənələri nəzərə alınmış, elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətləri
öz əksini tapmışdır.
1997-ci ildə tərtib edilmiş kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya üzrə tədris
planında ixtisaslaşmalar çıxarılmış, onların yerini ümumi ixtisas kurslarının
daha mükəmməl tədrisi tutmuşdur.
Həmçinin yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq ixtisas fənləri üzrə bir sıra
ümumi kurslar plana daxil edilmişdir. Kitabxanaşünaslıq üzrə “Kitabxana
iqtisadiyyatı”, “Uşaqlara kitabxana xidməti”, “Normativ-texniki və xüsusi növ
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sənədlərin təsviri, təsnifləşdirilməsi”, “Kitabxanada kataloqlaşdırma
proseslərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması” fənlərini;
biblioqrafiya üzrə: “Uşaq və gənclər üçün ədəbiyyatının biblioqrafiyası”,
“Normativ-texniki sənədlərin və patent ədəbiyyatının biblioqrafiyası” fənlərini
buna misal göstərə bilərik.
1997-ci ildə respublika ali məktəblərinin bütün fakültələrində “bakalavr”
ixtisas dərəcəsi üzrə, yəni təhsilin birinci pilləsi üzrə ilk buraxılış oldu.
Bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi təhsilin ikinci
pilləsini - “Magistratura” pilləsini davam etdirmək haqqında xüsusi sərəncam
verdi və bu sərəncamda respublika üzrə “Magistr” hazırlanan ixtisasların
siyahısı sadalandı. Bu siyahıya “Kitabxanaşünaslıq”, “Biblioqrafiyaşünaslıq”,
“Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” ixtisasları da daxil edilmişdir.
Fakültə nazirliyin əmrinə müvafiq olaraq “Kitabxanaşünaslıq”,
“Biblioqrafiyaşünaslıq” və “Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi” magistr tədris
planını tərtib etməyə başladı. Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən təlimati
məktublar, standartlar, nümunələr göndərilməsinə baxmayaraq, fakültə üçün
yeni olan “Magistr” tədris planının tərtibi ciddi axtarışlar və müzakirələr tələb
edirdi. Kollektivin qarşısında mühüm vəzifə qoyulmuşdu. Fakültənin kollektivi
və elmi şurası bu işin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəldi. Kitabxanaçılıq
fakültəsi 1997-ci ildə magistr planını tərtib edib başa çatdırdı. Bu planda əyani
şöbədə təhsil müddəti iki il nəzərdə tutulmuşdur. Fakültənin tərtib etdiyi
magistr təhsil planı 1997-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Respublikası Təhsil
Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir.
1999-2000-ci tədris ilindən başlayaraq Kitabxanaçılıq – informasiya
fakültəsinə üç ixtisas: Kitabxanaşünaslıq, Biblioqrafiyaşünaslıq, Nəşriyyat işi
və redaktəetmə ixtisasları üzrə magistr qəbuluna başlandı. 2000-ci ildə
magistraturaya 6 nəfər qəbul edildi. İlk illər çətin olsa da fakültənin kafedraları
magistr hazırlamaq işinin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəldi. 2002-ci ildə
fakültədə ilk magistr buraxılışı oldu. Fakültəni altı nəfər magistr bitirdi.
Universiteti bitirən magistrlər hazırda BDU-da və respublikanın elmi-texniki
kitabxanalarında müvəffəqiyyətlə çalışırlar. Müstəqillik illərində fakültənin
magistratura şöbəsini 75 nəfər müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.
90-cı illərdə respublikamızın müstəqilliyi ilə əlaqədar yeni dövrün tələbatına
uyğun böyük təşkilati və elmi metodik işlər həyata keçirilmişdir.
Respublikamızda müstəqil, suveren, demokratik dünyəvi dövlətin qurulması,
sosializm quruculuğundan, marksizm-leninizm nəzəriyyəsindən imtina
edilməsi, hər şeydən əvvəl təhsilin demokratikləşdirilməsini və
humanistləşdirilməsini, onun məzmununda böyük ideoloji dəyişikliklər
aparılmasını, başqa sözlə, onun elmi-nəzəri və metodoloji əsaslarının yeni
təfəkkür tərzi, yeni dünyagörüşü baxımından işlənilməsini tələb edirdi.
Göstərilən vəzifələrin öhdəsindən tez bir müddət içərisində gəlmək o qədər də
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asan iş deyildi. Bu işin yerinə yetirilməsində bütün kollektivin səyi tələb
olunurdu.
Kollektiv 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq ilk növbədə fakültədə tədris
edilən bütün dərs proqramlarını yenidən işləməyə başladı. Proqramların
yenidən işlənməsi, bəzi proqramların isə yenidən tərtib edilməsi olduqca
məsuliyyətli idi. Bütün proqramlar suverenliyimizin qarşıya qoyduğu tələblərə
cavab verməli, milli ideologiyamıza uyğun yenidən işlənməli, bəşəri sərvətlərlə
zənginləşməli idi. Proqramların məzmunundan kommunist ideologiyasının
çıxarılması, yeni demokratik əsasda işlənilməsi tələb edilirdi. Məlumdur ki,
kommunist rejimi zamanı SSRİ-də kitabxanaşünaslıq səhv olaraq iki yerə
ayrılmışdır: sovet kitabxanaşünaslığı və burjua kitabxanaşünaslığı. Sovet
kitabxanaşünaslığı dünya kitabxanaşünaslığının əsas müddəalarını burjua
ideologiyası adlandıraraq ondan imtina edirdi. Bu da sovet kitabxanaşünaslığı
deyilən kitabxanaşünaslığın dünya kitabxanaşünaslığından təcrid olunmasına,
ümumbəşəri sərvətlərdən məhrum edilməsinə gətirib çıxarmışdı.
Məhz buna görədir ki, yeni cəmiyyət quruculuğu bazar iqtisadiyyatı
şəraitində kitabxana işinin, kitabxanaşünaslıq elminin demokratik, elmi-nəzəri
və metodoloji əsaslarının yenidən işlənməsi və kitabxanaşünaslığın gələcəyinin
müəyyənləşdirilməsi zərurəti meydana çıxırdı.
Yeni iqtisadi və siyasi sistemin təşəkkül tapdığı bir zamanda başlıca söhbət
kitabxana işi sahəsində mövcud prinsiplərin yeniləşdirilməsindən və qismən
dəyişdirilməsindən deyil, onların köklü surətdə təzədən formalaşdırılmasından
gedirdi. Bu da hər şeydən əvvəl keçmiş totalitar rejimdən, sosializm
quruculuğu illərindən miras qalmış kitabxanaların ideologiyalaşdırılması,
sinfilik, partiyalılıq kimi anti-elmi və qeyri-humanist prinsiplərin rədd
edilməsini, onun dünyəvi, humanist prinsiplərlə əvəzlənməsini tələb edirdi.
Bütün bu nəzəri müddəalar kitabxanaşünaslığa dair tərtib edilmiş yeni
proqramlarda öz əksini tapdı. Kitabxanaşünaslıq, Kitabxana fondu və
kataloqların təşkili, Biblioqrafiyaşünaslıq və Kitabşünaslıq kafedraları da yeni
cəmiyyət quruculuğu və bazar iqtisadiyyatına keçid şəraiti ilə əlaqədar öz
proqramlarını yenidən, müstəqilliyimizlə əlaqədar nəzəri cəhətdən
təkmilləşdirmişlər. Kitabxanaşünaslıq fənləri üzrə 30-dan artıq proqram,
Biblioqrafiyaşünaslıq fənləri üzrə 27 proqram, Nəşriyyat işi və redaktəetmə
ixtisası üzrə 20-dən artıq proqram yenidən işlənib nəşr edilmişdir. Demək olar
ki, fakültədə tədris edilən bütün fənlər proqramlarla təmin edilmişdir.
Fakültə kollektivinin 90-cı illər fəaliyyətində tərtib edilmiş yeni fənn
proqramlarına uyğun dərsliklərin, dərs vəsaitlərinin, metodik vəsaitlərin yazılıb
nəşr edilməsi də mühüm yer tutur. Keçid dövrünün hər cür çətinliyinə
baxmayaraq fakültə alimlərinin ciddi səyi nəticəsində Azərbaycanın tarixində
ilk dəfə olaraq orijinal dərsliklər və dərs vəsaitlərinin yazılıb çap etdirilməsinə
nail olunmuşdur.
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1.Zöhrab Əliyev. Azərbaycan biblioqrafiyasının tarixi.-B., 2007.-186 s.
Dərs vəsaitləri:
1. Hacıyeva Q. Xarici biblioqrafiya.-B., 2008.- 140 s.
2. Raifə Vəzirova, Nadir İsmayılov Biblioqrafik tərtibatın metodikası.-B.,
2004.- 60 s.
3. Nadir İsmayılov, Qəmzə Hacıyeva. Kitabxanada ölkəşünaslıq
(diyarşünaslıq) üzrə biblioqrafik fəaliyyət.- B., 2004.- 120 s.
Monoqrafiyalar:
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1. Nadir İsmayılov. Azərbaycan Respublikasının kitabxana və informasiya
ehtiyatları: İnkişaf mərhələləri, nəzəriyyəsi və təkmilləşdirilməsi yolları.-B.,
Mütərcim, 2005.- 300 s.
Kitabxana resursları və informasiya artarış sistemləri kafedrası üzrə
Dərs vəsaitləri:
1.Kitabxanaşünaslıq (Kitabxana kataloqları) (Prof. A.Xələfovun redaktəsilə).
B., 1996.- 212 s.
2.Tacəddin Quliyev və b. Təbiətşünaslığa dair ədəbiyyatın təsviri və
təsnifləşdirilməsi metodikası.-B., 1997.- 82 s.
3.Tacəddin Quliyev və b. Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları.-B., 1996.- 68
s.
4.Tacəddin Quliyev. Azərbaycanda kitabxanaçılıq işi. (Respublika Həmkarlar
İttifaqının materialları əsasında).-B., 2004.- 230 s.
5.Mayıl Həsənov. Kitabxana fondunun formalaşdırılması və idarə edilməsi.
B., 2004.- 144 s.
6.Aşur Əliyev. Kitabxanaşünaslıq (Kitabxana kataloqları 3-cü fəsil).-B.,
1996.- 212 s.
7.Aşur Əliyev. Kitabxanaşünaslığa dair ədəbiyyatın təsviri, təsnifləşdirilməsi
metodikası.-B., 1997.- 90 s.
8.Çap əsərlərinin biblioqrafik təsviri qaydaları.-B., 2001.- 86 s.
9.Normativ-texniki sənədlərin təsviri və təsnifləşdirilməsi.- 2001.- 214 s.
10. Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları.-B., 2007.- 136 s.
Monoqrafiyalar:
1. Sevda Xələfova. Azərbaycanda dövlət kütləvi kitabxanalar şəbəkəsinin
inkişafı (1970-1990).-B., 2007.- 160 s.
Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası üzrə
Dərsliklər:
1.İsmayıl Vəliyev. Ədəbi-bədii və uşaq kitablarının redaktəsi.-B., 2002.- 200
s.
2.İsmayıl Vəliyev. Redaktənin əsasları: I hissə: Nəzəriyyə və təcrübə.-B.,
2002.- 96 s.
3.İsmayıl Vəliyev. Redaktənin əsasları: II hissə: Redaktənin metodikası
mətnin redaktor təhlili.-B., 2003.- 184 s.
4.İsmayıl Vəliyev. Redaksiya - nəşriyyat işinin əsasları.-2004.- 140 s.
Dərs vəsaitləri:
1.Bayram Allahverdiyev,
R.Məmmədzadə. Müasir mərhələdə kitab
ticarətinin təşkili.-B., 1996.- 225 s.
2.Nailə Mehrəliyeva. Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsində məktəb
kitabxanalarının yeri.-B., 2006.- 230 s.
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3.Şəhla Quliyeva. Müəllif hüququ.-B., 2007.- 210 s.
Monoqrafiyalar:
1.Bayram Allahverdiyev. Ümumi kitab tarixi.-B., 2003.- 384 s.
2.Vüsalə Azərqızı. XV-XVII əsr türk təzkirəçiliyi.-B., 2007.- 270 s.
3.Sevda Quliyeva. Azərbaycan soraq-məlumat ədəbiyyatı.-B., 2006.- 176 s.
Doğrudur, indiki şəraitdə fakültə tələbələrinin dərsliklərə və dərs vəsaitlərinə
böyük tələbatı baxımından bu nəşrlər olduqca azdır. Demək olar ki, bu
tələbatın ancaq 20%-i təmin edilmişdir.
Belə bir vəziyyət fakültə kollektivinin qarşısında yaxın gələcəkdə tələbələri
dərsliklər və dərs vəsaitləri ilə təmin etmək vəzifəsi qoyur. Məlum həqiqətdir
ki, bu cür nəşrlər olmadan öz sənətinin kamil mütəxəssislərini hazırlamaq
qeyri-mümkündür.
Müstəqillik illərində fakültənin kollektivi öz elmi tədqiqatlarının müəyyən
hissəsini bu və ya digər elmi jurnallarda və məcmuələrdə məqalələr şəklində də
dərc etdirmişlər. 200-ə yaxın məqalə dərc etdirmiş müəllimlər
kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiya və kitabşünaslığın müasir elmi problemlərinin
öyrənilməsində əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə etmişlər.
Bütün dünyada unikal elmlərdən biri sayılan kitabxanaşünaslıq və
biblioqrafiya sahəsində az müddət ərzində 30 nəfər yüksək elmi potensiala
malik kadrın yetişdirilməsi təqdirəlayiq bir hadisədir. Hazırda fakültədə yüksək
ixtisaslı kadr hazırlanması üçün məqsədyönlü, ardıcıl siyasət yeridilir. Belə
kadrların hazırlığı əsasən əyani və qiyabi aspirantura, dissertantlıq yolu ilə
həyata keçirilir. Doğrudur, keçid dövrü fakültədə elmi dərəcəyə malik müəllim
kadrların hazırlanmasına mənfi təsir göstərdi. Cəmiyyətdə baş verən iqtisadi
çətinliklər, fakültədə ixtisaslaşdırılmış elmi şuranın olmaması müdafiələrin
qarşısının alınmasına səbəb oldu. Ancaq bu çətinlik uzun sürmədi. 90-cı illərin
axırı və 2000-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq fakültədə doktorluq və
namizədlik dissertasiyalarının müdafiəsi sahəsində ciddi dönüş baş verdi. Bir
doktorluq, 7 namizədlik dissertasiyası müdafiə edildi. Bu sahədə
Kitabxanaşünaslıq kafedrası xüsusilə fərqləndi. Fakültə üzrə müdafiə edilən 8
dissertasiyadan 7-si Kitabxanaşünaslıq kafedrasında hazırlanmışdır.
Müstəqillik illərində respublikamızda müdafiə edilən doktorluq
dissertasiyasını xüsusilə qeyd etmək yerinədüşərdi. Kitabxanaçılıqinformasiya fakültəsinin yetirməsi, 1994-cü ildən fakültəyə başçılıq edən dos.
Xəlil İsmayılov uzun illərdən bəri işlədiyi olduqca böyük elmi və təcrübi
əhəmiyyəti olan “Azərbaycan Respublikasında kitabxana işinin metodik
təminat sisteminin inkişaf tarixi”nə həsr edilmiş dissertasiya işini
müvəffəqiyyətlə müdafiə edib tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsini aldı. Bu
müdafiə Azərbaycan milli kitabxanaşünaslığı tarixində mühüm hadisə idi.
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Həmçinin kitabxanaşünaslıq kafedrasının aspirant və dissertantlarından:
Knyaz Aslan, E.Əhmədov, M.Məmmədov, Ə.Nəcəfov, Ş.İslamova və
S.Xələfova müvəffəqiyyətlə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib elmlər
namizədi alimlik dərəcəsi almışlar.
Müdafiə edilən doktorluq dissertasiyasının elmi məsləhətçisi və namizədlik
dissertasiyalarının elmi rəhbəri kafedranın müdiri, əməkdar elm xadimi, prof.
Abuzər Xələfov olmuşdur. Kitabxanaşünaslığın aktual problemlərinə həsr
edilən bu qiymətli tədqiqat əsərləri Azərbaycan milli kitabxanaşünaslığının
inkişafında mühüm mərhələ təşkil edir. Bu mərhələnin əsas xüsusiyyətləri
mövzu rəngarəngliyidir. Müxtəlif aktual problemlərə həsr edilən bu tədqiqatlar
kitabxanaşünaslığın mövzu əhatəliyinin genişləndirilməsi və onun
bütövləşməsi üçün əlverişli şərait yaradır, kitabxanaşünaslıq elmləri arasında
inteqrasiya, bir-birinə qoşulma və biri digərinin hesabına zənginləşmə prosesini
təmin edir. Fikrimizi təsdiq etmək üçün müdafiə edilən mövzulardan bir
neçəsinin adını çəkmək yerinə düşər: “Azərbaycanda uşaqlara kitabxana
xidmətinin təşkili”, “Şəxsiyyətin formalaşmasında bədii ədəbiyyatın rolu”,
“Azərbaycan Respublikası kitabxanalarında kitabxanalararası abonement
sistemi, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində
kitabxana işinin tarixi”, “Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası
kitabxana şəbəkəsinin təşəkkülü və inkişafı”, “Azərbaycanda kitabxana
şəbəkəsinin inkişafı” və s.
Müstəqillik illərində fakültə kollektivi tərəfindən çap edilmiş dərsliklər, dərs
vəsaitləri və monoqrafiyaların siyahısından görünür ki, Kitabxanaçılıqinformasiya fakültəsində elmi-tədqiqat işlərinin istiqaməti, mövzu dairəsi,
tədqiqat obyektləri xeyli genişlənmiş, mücərrəd mövzuların tədqiqinə az yer
verilmiş, daha çox yer isə kitabxana işi təcrübəsinə həsr edilmiş mövzulara
verilmişdir ki, bu da respublikamızda kitabxana xidməti prosesinə, kitabxana
işinin günün tələbləri səviyyəsində qurulmasına müsbət təsir göstərmişdir.
Fakültədə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin işıq üzü görməsində 1997-ci ildə
fakültənin dekanı prof. Xəlil İsmayılov tərəfindən təsis edilmiş və elmi
redaktorluğu ilə nəşr edilən “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” elmi-nəzəri
və təcrübi jurnalının olduqca böyük rolu olmuşdur. Jurnalın səhifələrində
fakültənin professor-müəllim heyətinin elmi-tədqiqat işlərinin yekunları, elmi
araşdırmaları, yeni fikir və ideyaları, təhsil sistemində aparılan islahatların
xarakter və xüsusiyyətləri, həmçinin kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq,
nəşriyyat işi və redaktə fənlərinin tədrisi metodikası haqqında çox qiymətli
elmi məqalələr dərc edilir. Jurnal respublikamızın elmi kitabxanalarında
çalışan əməkdaşların məqalələrini də nəşr edir ki, bu da onun coğrafiyasını
xeyli genişləndirməklə kitabxanaların təcrübi fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir.
Jurnal son zamanlar fakültədə təhsil alan magistrlərin ilk tədqiqatlarını və
magistr dissertasiyalarının nəticələrini də dərc etməyə başlamışdır ki, bu da
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fakültədə magistr hazırlığına olduqca müsbət təsir göstərir. Jurnal müntəzəm
olaraq kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq sahəsində yeni
fikir və ideyaların, yeni araşdırmaların elmi nəticələrini çap etməklə
kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq elmlərinin inkişafına
əhəmiyyətli təsir göstərir. Jurnalda fakültədə tədris edilən fənlərə dair
məqalələrin dərc edilməsi tələbələr üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir.
Jurnalda respublikamızla yanaşı olaraq digər xarici ölkələrin (Gürcüstan,
Ukrayna, Belorusiya və s.) mütəxəssislərinin də məqalələri dərc edilir ki, bu da
fakültənin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə olduqca müsbət təsir
göstərir.
“Kitabxanaşünaslıq-biblioqrafiya” elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnalının
hər il 2 nömrəsi; hər bir nömrə 9 çap vərəqi həcmində çap edilməklə indiyə
qədər 23 nömrəsi işıq üzü görmüşdür. Jurnalda 11 il müddətində 492 adda, 207
çap vərəqi həcmində məqalə dərc edilmişdir ki, bunu da fakültə kollektivinin
mühüm nailiyyəti kimi qiymətləndirmək olar.
62 il bundan əvvəl, 1947-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya
fakültəsinin yanında əsası qoyulan və cəmi 16 nəfər tələbə qəbul edilən
Kitabxanaçılıq şöbəsi indi ən aparıcı fakültələrdən birinə çevrilmişdir. Şöbə
təşkil edilən zaman onun yeganə kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya kafedrasında cəmi iki nəfər müəllim işləyirdi. Bu müəllimlərin heç birinin nə elmi adı,
nə də baza təhsili yox idi. 1962-ci ildə Kitabxanaçılıq şöbəsinin həyatında
mühüm bir hadisə baş verdi. Şöbə müstəqil fakültəyə çevrildi. Fakültənin
dekanı vəzifəsinə kitabxanaçılıq şöbəsinin yetişdirməsi olan tarix elmləri
namizədi Abuzər Xələfov təyin edildi. Müstəqil Kitabxanaçılıq fakültəsinin
təşkilinin təşəbbüskarı və yaradıcısı fakültənin ilk dekanı Abuzər Xələfov
olmuşdur. Müstəqil Kitabxanaçılıq fakültəsinin tarixində 1970-1980-ci illər
xüsusi inkişaf və tərəqqi mərhələsi kimi xarakterizə olunur.
1969-cu ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ölkənin inkişafında dönüş
mərhələsinin başlanmasına səbəb oldu. Xalq təsərrüfatının bütün sahələrinin
inkişafında, elm, mədəniyyət və təhsil sisteminin tərəqqisində böyük
nailiyyətlər əldə edildi. Bu dövrdə Bakı Dövlət Universitetinin Kitabxanaçılıq
fakültəsi də böyük uğurlar əldə etmişdir. Ulu öndərin bilavasitə göstərişi və
qayğısı sahəsində Kitabxanaçılıq fakültəsinə tələbə qəbulu ilbəil artırılmış,
fakültə SSRİ-nin müttəfiq respublikalarının ali məktəblərinin Kitabxanaçılıq
fakültələri içərisində ən böyük fakültəyə çevrilmişdir. 70-ci illərdə fakültənin
əyani şöbəsinə 125, axşam şöbəsinə 50, qiyabi şöbəsinə 100 nəfər tələbə qəbul
edilmişdir. Artıq 1975-ci ildə fakültənin bütün şöbələrində 2 mindən artıq
tələbə təhsil alırdı. 80-ci illərin axırlarında fakültənin inkişaf tempi xeyli aşağı
düşmüş, qəbul planı yarıbayarı azalmışdır. Müstəqilliyin ilk illərində daha da
böyük çətinliklə üzləşmiş, fakültə bağlanmaq təhlükəsi qarşısında qalmışdır.
1993-cü ildə ulu öndər xalqın tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra
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bütünlükdə təhsil sistemi, o cümlədən Kitabxanaçılıq fakültəsi hər cür çətinliklərdən qurtardı və 90-cı illərin ikinci yarısından təhsil sistemində inkişaf
başlandı.
Beləliklə, Azərbaycan mədəniyyətinin mühüm tərkib hissəsi olan kitabxanalar üçün yüksək ixtisaslı kadr hazırlayan Kitabxanaçılıq-informasiya
fakültəsi müstəqillik illərində keçid dövrünün hər cür çətinliklərinə
baxmayaraq hərtərəfli inkişafa nail olmuş, dünya standartlarına uyğun kadr
hazırlamağa başlanmışdır. Fakültədə bakalavr və magistrlərlə yanaşı olaraq
doktorlar hazırlamaq üçün də geniş şərait yaranmış, kadr potensialı xeyli
güclənmişdi. 2008-2009-cu tədris illərində Kitabxanaçılıq-informasiya
fakültəsinin bakalavriat pilləsinin əyani və qiyabi şöbələrində 451 nəfər tələbə
təhsil alır. Bunlardan 259 nəfər əyani şöbədə, 192 nəfər isə qiyabi şöbədə
oxuyur. Magistr pilləsinin əyani və qiyabi şöbələrində 41 nəfər magistr təhsil
alır. Bunlardan 17 nəfəri təhsilini əyani, 24 nəfəri qiyabi davam etdirir.
Həmçinin müstəqillik illərində fakültənin yanında elmi kadrlar yetişdirmək
üçün kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq, nəşriyyat işi və redaktə etmə
ixtisasları üzrə aspirantura və dissertantura şöbələri fəaliyyət göstərmişdir.
Hazırda fakültənin 4 nəfər əyani, 2 nəfər qiyabi aspirantı və 6 nəfər dissertantı
vardır.
Fakültədə 40 nəfərdən artıq əməkdaş fəaliyyət göstərir. Bunlardan 4 nəfər
elmlər doktoru, professor, 1 nəfər elmlər namizədi professor, 10 nəfər elmlər
namizədi, dosent, 2 nəfər elmlər namizədi, müəllim, 9 nəfər baş müəllim, 4
nəfər müəllim, 1 nəfər baş metodist, 4 nəfər baş laborant, 2 nəfər laborantdır.
Bu da MDB ölkələri içərisində yüksək göstərici hesab edilə bilər. Dünyada
unikal elmlərdən biri sayılan kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq sahəsində yaxın müddətdə 30 nəfər elmi potensiala malik kadr
yetişdirmək təqdirəlayiq bir hadisədir. Hazırda fakültədə yüksək ixtisaslı kadr
hazırlanması üçün məqsədyönlü, ardıcıl siyasət yeridilir. Fakültənin
əməkdaşları respublikamızda ali məktəblərin bayraqdarı sayılan BDU-nun
yüksək elmi potensiala malik böyük kollektivinin tərkib hissəsi kimi onun
etimadını doğrultmağa ciddi səy göstərir.
.
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АБУЗАР ХАЛАФОВ
РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО
ДЕЛО В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕЗЮМЕ
В статье были анализированы направлении развития образования
библиотечного дела в Азербайджане в годы независимости, был освещен
деятельность факультета библиотечное дело-информация в области
проведения реформ в образовании.

ABUZAR KHALAPHOV
DEVELOPMENT OF HIGH LIBRARY SCIENCE EDUCATION IN
YEARS OF SOVEREIGNTY
SUMMARY
In article is analyzed the directions of development of library science
education in Azerbaijan in years of sovereignty, is lightened activities of the
faculty library science-information in area of conducting of reforms in
education.

