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I. DİSSERTASİYANIN ÜMUMİ SƏCİYYƏSİ
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Bu gün yeni
informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarının
inkişafı
insan
fəaliyyətinin bütün sferalarının müxtəlif sahələrində proseslərin inkişaf
tendensiyalarının proqnozlaşdırılması məqsədi ilə qiymətləndirmə və
diaqnostikanın həyata keçirilməsini zəruri edir. Həmçinin kitabxanainformasiya sferasında da sosial mühitə adaptasiya olmağın daha
effektiv və aktual üsullarının axtarışını həyata keçirməyin vacibliyi
meydana çıxır.
Elmin intensiv inkişafı və bütün növ nəşrlərin kəmiyyətcə sürətli
artımı kitabxanalarda sənəd-informasiya axınlarının statistik təhlili
sisteminin təşkili və kompleks əhatəliliyinin vacibliyinə səbəb
olmuşdur. Bibliometriya ədəbiyyatın analitik-sintetik işlənməsinin
inkişafının keyfiyyətcə yeni forması kimi kitabxanaşünaslıq nəzəriyyəçi
və təcrübəçilərinin diqqətini effektiv informasiyanın, onun
qiymətləndirilməsi metodikasının və tədqiqatının səmərəli yollarının
daha rasional seçilməsinə istiqamətləndirir.
XX əsrdə sənəd-informasiya axınının kəmiyyət cəhətdən
öyrənilməsi ilə bağlı olan bibliometrik təhlil üsulu geniş istifadə
olunmağa başlanmışdır. 1960-1970-ci illərdə bibliometriya müstəqil
elmi istiqamət statusu almışdır. Cəmiyyətin informasiya resurslarının
sürətli artımı və formaca dəyişməsi digər vasitələrlə keyfiyyətcə yeni
biliyin əldə edilməsi tələbatını meydana çıxardı. Bibliometrik
tədqiqatlar çərçivəsində sənəd-informasiya axınlarının təhlilinin yeni
yolları və metodikaları, həmçinin onların istifadəsinin yeni istiqamətləri
işlənməyə başlandı.
Sənəd-informasiya axınlarının bibliometrik təhlilinin kəmiyyət
aspektləri respublika kitabxanalarında lazımi səviyyədə öz nəzəri və
təcrübi tətbiqini tapmamışdır. Bu isə bir daha bu tədqiqatın aktuallığını
təsdiqləyir.
Kitabxana işinin inkişaf qanunauyğunluqlarının öyrənilməsinə
istiqamətlənmiş bibliometrik tədqiqatların aktivləşdirilməsini müəyyən
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edən, elmi-texniki potensialın səmərəli istifadəsinə əsaslanan
məsələlərin həlli üçün kitabxana işi sahəsində elmi əsaslandırılmış
effektiv dövlət siyasətinin işlənməsi problemi həlli vacib məsələlərdən
biridir.
Mövzunun aktuallığını əks etdirən səbəblərdən biri də,
bibliometriyanın yalnız nəzəri fənn olmamasıdır. O, kitabxanaların,
informasiya fondlarının idarə edilməsində, nəşrlərin, jurnalların
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində və s. öz təcrübi tətbiqini tapır.
Bibliometriya sahəsində tədqiqatlar yalnız onun kitabxana
fəaliyyətindəki böyük əhəmiyyəti ilə bağlı deyil, həm də bütünlükdə
elmi siyasətin müəyyənləşdirilməsi üçün vacibdir. Buna görə də
bibliometriyanın üsullarının geniş tətbiqinə bu prosesin ümumelmi
kateqoriyaya aid olduğunu nəzərə alaraq xüsusi diqqət ayırmaq
lazımdır. Ümumilikdə müasir elmin yüksək dinamik inkişafı kimi
kitabxanaşünaslıqda da ayrılıqda obyektiv kəmiyyət üsullarının, onun
bütövlükdə və ya ayrı-ayrı istiqamətlərində inkişaf tendensiyalarının
qiymətləndirilməsinin, təhlilinin müasir kompleks sisteminin işlənməsi
və tətbiqi vacibdir. Başqa sözlə, kitabxanaşünaslığın refleksiv tədqiqinin
müasir tipi kitabxana biliyinin obyektiv (alqoritmik) təhlili imkanlarına
əsaslanmalıdır. Bibliometriya ayrılıqda, gələcəkdə məzmunca ənənəvi
təhlil üsullarının daha əhatəli öyrənilməsi üçün əsas kimi çıxış edə bilən
bu cür nəticələri əldə etməyə imkan verir.
Bibliometriyanın kitabxanaların fəaliyyətindəki rolu və yerinin
tədqiqi kitabxana-informasiya elmləri sferasında tədqiqatların ən aktual
istiqamətlərindən biridir. Məhz kitabxanalar və informasiya mərkəzləri
elmin idarə edilməsi üçün, kitabxanaçılar və informasiya mütəxəssisləri
isə elmi nəşrlərin və alimlərin tələbatlarının öyrənilməsində
bibliometriyanı tətbiq edirlər.
Bibliometrik məlumatlara elmi mühitdə olduğu kimi kitabxanainformasiya fəaliyyətində də böyük tələbat vardır. Kitabxanaların
işlənməmiş məlumatların və ya məlumatların daşıyıcısı kimi təchizatçı
funksiyası informasiyanın yüksək ixtisaslı işlənməsinin bibliometrik
təhlilinin aparılması zamanı tamamlanır. Kitabxanaların innovasiya
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xidmətlərinin işlənməsi və göstərilməsi üçün ideal vasitə məhz
bibliometriyadır. Bibliometriya kitabxanalara yalnız yeni imkanlar
təqdim etmir, həm də onlar qarşısında yeni problemlər qoyur.
Son illər kitabxanalar elmi kommunikasiya sistemində öz rol və
vəzifələrini müəyyənləşdirmək kimi mürəkkəb proses keçir.
Kitabxanaların akademik mühitə inteqrasiyası səviyyəsi yüksəlir.
Kitabxanalar elmi tədqiqatlar halqasının tam hüquqlu partnyoru kimi
nəzərdən keçirilir. Kitabxanaların fəaliyyətində inkişaf edən
istiqamətlərdən biri məhz tədqiqatların idarə edilməsi və
qiymətləndirilməsi prosesində onların strateji rolunu həyata keçirən
qiymətləndirici bibliometriyadır. 1
Kitabxanalarda bibliometrik tədqiqatlar alim-istifadəçilərin
tematik informasiyalaşdırılması strategiyasının qurulması üçün xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Sitat-təhlil üsulunun tətbiqi nəticəsində əldə
edilmiş məlumatlar müəyyənləşdirməyə imkan verir: informasiyanın
köhnəlməsi sürətini, bu və ya digər elmi mövzu üzrə nəşrlərin əsas
kütləsini, nəşrləri xüsusi elmi statusa malik olan və digər alimlərdə
müvafiq maraq yaradan alimləri. Bu isə bibliometrik məlumatlara
əsaslanan informasiya xidmətinin fəal inkişaf etdiyini göstərir. Lakin
onun həyata keçirilməsi və daha keyfiyyətli səviyyəyə yüksəlməsi,
istifadəçilərinin çoxalması, bibliometrik informasiyanın analitik
işlənməsi üçün müasir informasiya məsələlərini həll etməyə imkan
verən müxtəlif metod və metodikaların imkanlarının ümumiləşdirilməsi
vacibdir. Bunun üçün bibliometrik tədqiqatlara əsaslanan,
kitabxanalarda informasiya xidməti ideologiyasından sistemli
informasiya təminatına keçidi həyata keçirməyə imkan verən və elmitədqiqat işlərini müşayiət edən informasiya təminatı altsisteminin
modelləşdirilməsi aktual məsələ hesab edilir.
Галявиева, М.С. Библиометрия в библиотеке в оценках библиотекарей (по
материалам
зарубежных
исследований)
//
Вестник
Казанского
государственного университета культуры и искусств, – 2015. №1.
[Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/bibliometriya-vbiblioteke-v-otsenkah-bibliotekarey-po-materialam-zarubezhnyh-issledovaniy
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Respublikamızda
AMEA
İnformasiya
Texnologiyaları
İnstitutunun Elektron Kitabxanası istisna olmaqla, digər heç bir
kitabxana bibliometrik tədqiqat ilə məşğul olmur. Dünya ölkələrinin
kitabxanalarında, xüsusən elmi kitabxanalarda müxtəlif istiqamətlər
üzrə çoxlu sayda bibliometrik tədqiqatların həyata keçirildiyini nəzərə
alsaq, Azərbaycan kitabxanalarının demək olar ki, bu elmi metrik sahə
üzrə fəaliyyətləri yoxdur. Bu sahənin kitabxanaların öz elmi
fəaliyyətlərini düzgün qurmağa yardımçı olacağını xüsusi vurğulayaraq,
yaxın gələcəkdə respublika əhəmiyyətli böyük kitabxanalarda müvafiq
istiqamətdə işin həyata keçirilməsi məqsədəuyğun olardı.
Bibliometriyaya dair milli sənəd-informasiya bazasının təşəkkülü
və inkişafı da vacib faktorlardan biridir. Bu da mövzunun aktuallığına
və onun öyrənilməsinə təkan verən məsələlərdən biridir.
Kitabxanalarda bibliometriyadan istifadə informasiya resurslarını
məqsədyönlü formalaşdırmağa, tədqiq olunan istiqamətin vəziyyətinin
obyektiv şəklini əldə etməyə, gələcəkdə daha yüksək səviyyədə işin
planlaşdırılması və proqnozlaşdırılmasına imkan verəcəkdir.
İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, bibliometriyanın tətbiqi
problemi bugünkü Azərbaycan elmi cəmiyyəti üçün çox aktual məsələ
olduğu üçün bu problem müxtəlif sahələrin mütəxəssisləri - elmi
siyasətçilər, elmi administratorlar, jurnalların elmi redaktorları, naşirlər,
kitabxana-informasiya mütəxəssisləri tərəfindən müvafiq aspektlər üzrə
tədqiq edilməyə başlanılmışdır. Lakin problemin tariхi aspektdən
öyrənilməsi göstərir ki, bu sahə respublikamızdan fərqli olaraq, müxtəlif
dünya ölkələrində müəyyən sferalarda tədqiq olunmuşdur. Bu gün artıq
çox aktual olan bibliometrik tədqiqatların həyata keçirilməsi problemi
bir sıra aspektlərdə müəyyən səviyyədə araşdırılır.
Hazırda AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Ekitabxana Mərkəzində Bibliometriya sektoru fəaliyyət göstərir. Sektorda
mütəxəssislər tərəfindən bibliometriyanın inkişafı, müasir vəziyyəti və
inkişaf perspektivləri, bibliometrik xəritələrin hazırlanması, elektron
kitabxanalarda sosial şəbəkələr, bibliometrik üsullar vasitəsilə elektron
kitabxanalarda xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bibliometrik
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üsulların e-kitabxana mühitində tətbiqi imkanlarının öyrənilməsi
istiqamətində araşdırmalar aparılır, problem müxtəlif aspektlərdən
tədqiq edilir. AMEA-nın həqiqi üzvü, AMEA İnformasiya
Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Rasim Əliquliyevin, İnstitutun
şöbə
müdiri,
texnika
elmləri
doktoru,
professor Ramiz
Alıquliyevin, İnstitutun şöbə müdiri Təhmasib Fətəliyevin və İnstitutun
E-kitabxana Mərkəzində Bibliometriya sektorunun müdiri, texnika
elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Nigar İsmayılovanın bir sıra elmi
əsərlərində, İnstitut tərəfindən “İnformasiya texnologiyaları” və
“İnformasiya cəmiyyəti” seriyası altında nəşr edilən ekspresinformasiya nəşrlərində 2 və məruzələrində 3 bibliometriya müxtəlif
aspektlərdən araşdırılmışdır.
Bundan əlavə, BDU-nun Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin
müəllimləri tərəfindən bibliometriya termini bir elmi məqalədə təhlil
edilmişdir. Əməkdar elm хadimi, tariх elmləri doktoru, professor
Abuzər Хələfov Kitabxanaşünaslıq kafedrasının dosenti, fizikariyaziyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru A.Qurbanov və
Kitabxanaşünaslıq kafedrasının müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
P.Kazımi ilə birgə yazdığı bir elmi
məqaləsində 4 kitabxana

Əliquliyev, R.M. Bibliometriya: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf
perspektivləri / R.M.Əliquliyev, N.T.İsmayılova // Ekspress informasiya.
İnformasiya cəmiyyəti seriyası. – Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı,
– 2015. – 71 s.; Əliquliyev, R.M. Bibliometriya: müasir vəziyyəti, problemləri və
inkişaf perspektivləri / R.M.Əliquliyev, N.T.İsmayılova // Ekspress informasiya.
İnformasiya cəmiyyəti seriyası. – Bakı: “İnformasiya Texnologiyaları” nəşriyyatı,
– 2015. – 71 s.
3
İsmayılova, N. Bibliometriya: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf
perspektivləri // “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmipraktiki konfransının əsərləri. – Bakı. 15 aprel, – 2016. – s. 34-36.; İsmayılova,
N.T. E-elm mühitində bibliometrik metodların tətbiqi imkanları və perspektivləri
haqqında // Elektron elm problemləri üzrə I respublika elmi-praktiki konfransı. –
Bakı. 15-16 noyabr, – 2012. – s. 25-26.
4
Xələfov, A.A. Bibliometriya nəzəriyyəsi kitabxana fəaliyyətində / A.A.Xələfov,
A.İ.Qurbanov, P.F.Kazımi // – Bakı: Bakı Univer-nin Xəbərləri. Humanitar elml.
ser., – 2012. №1. – s. 188-193.
2
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təcrübəsində bibliometriyanın tətbiqini araşdırmaqla, onu kitabxanainformasiya xidmətinin vacib bir istiqaməti kimi nəzərdən keçirmişdir.
Təəssüf ki, indiyə kimi kitabxana-informasiya mütəxəssisləri
tərəfindən bibliometriya və onun strukturu ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar
kifayət qədər təhlil edilməmiş, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
bibliometriyanın formalaşdırılması istiqamətində aparılan işlər tədqiq
edilməmişdir. Bibliometriyanın formalaşması istiqamətində mövcud
olan bir sıra problemlər və onların həlli yolları öyrənilməmişdir.
Bibliometriyanın formalaşmasında mühüm bilik, zəka mənbəyi
olan kitabxanaların iştirakının müəyyənləşdirilməsi və problemin elmi
cəhətdən tədqiqi kompleks şəkildə araşdırılmamış və heç bir tədqiqat
işində öz əksini tapmamışdır.
Tədqiqatın obyekti və predmeti. Dissertasiya işinin tədqiqat
obyekti kitabxanalarda bibliometrik araşdırmaların mövcud vəziyyəti
və inkişaf perspektivləridir. Tədqiqatın predmetini isə bibliometriyanın
tarixi inkişafı və strukturu, bibliometrik tədqiqatların kitabxana
təcrübəsində tətbiqi və sənəd-informasiya axınlarının digər metrik təhlil
istiqamətləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi, müqayisəli bibliometrik təhlil –
informasiya təhlili strategiyasının kitabxana-informasiya sistemində
təcrübi tətbiqi və bu fəaliyyət sahəsinin riyaziləşdirilməsi kimi məsələr
təşkil edir.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Mövzunun işlənilməsində
“bibliometriya” anlayışı təhlil edilmiş, kitabxana fondlarının
formalaşmasında onun rolu və funksiyaları araşdırılmış və bütün
dünyada bibliometrik elmi tədqiqatların həyata keçirilməsində çox
mühüm rol oynayan, lakin olduqca az öyrənilmiş kitabxanaların iştirakı
və əhəmiyyəti elmi-nəzəri tələblər səviyyəsində tədqiq edilməyə
çalışılmışdır.
Dissertasiyada qarşıya qoyulmuş əsas məqsəd olduqca az sayda
olan Azərbaycan, həmçinin rus, ingilis, alman və Ukrayna dillərində
zəngin elmi-nəzəri və metodik ədəbiyyatlar əsasında “bibliometriya”
anlayışının yaranması və formalaşmasından başlayaraq onun müasir
informasiyalaşdırılmış cəmiyyətdə yeni inkişaf mərhələlərinə qədər
8

keçdiyi inkişaf yolunu müəyyənləşdirmək, bibliometriyanın
formalaşmasında kitabxanaların iştirakını və əhəmiyyətini, bu
istiqamətdə kitabxanaların fəaliyyətində baş verən inkişaf meyllərini,
yeni iş üsullarını ümumiləşdirmək, bu sahədə qazanılmış uğurları və
mövcud problemləri aşkara çıxarmaq və problemlərin həlli yollarını
araşdırmaq, bibliometrik üsullar əsasında kitabxanalarda elmi-tədqiqat
işlərinin informasiya təminatı altsistemi modelinin işlənməsindən
ibarətdir.
Mövzunun tədqiqində aşağıdakı elmi vəzifələrin yerinə
yetirilməsi məqsəd kimi qarşıya qoymuşdur:
- Müvafiq sahədə dünya təcrübəsini öyrənmək və paralellər
aparmaq;
- Kitabxanalarda elmi-tədqiqatların nəticələrinin effektivliyinin
öyrənilməsi modelini işləmək və öyrənilmə obyektindən asılı olaraq
onun funksiyalaşdırılması parametrlərini müəyyənləşdirmək;
- Kitabxanaların
fəaliyyətinin,
aparılan
elmi-tədqiqatların
səmərəliliyinin
öyrənilməsində
bibliometriyanın
yerini
müəyyənləşdirmək, qiymətləndirmə prosedurlarının aparılması
metodologiyasını nəzərdən keçirmək;
- Qiymətləndirici bibliometriyanın formalaşmasında kitabхanaların
rolunu əsaslandırmaq, onun aktual və potensial imkanlarını aşkara
çıxarmaq;
- Kitabxanalarda sənəd-informasiya axınının dinamikasını aşkar
etməklə onun təhlil metodikasını işləmək;
- Bibliometrik tədqiqatlar üçün müasir informasiya bazasının
imkanlarını xarakterizə etmək;
- Elmi potensialın monitorinqinin aparılması məqsədi ilə
beynəlxalq məlumat bazalarının istifadə imkanlarını təhlil etmək;
- Azərbaycan kitabxanalarında bibliometrik tədqiqatların forma və
səviyyəsini aşkara çıxarmaq, mövcud vəziyyəti təhlil etmək və
bibliometriyanın formalaşmasına yönəldilmiş yeni xidmət növlərinin,
innovativ iş üsullarının səmərəliliyini müəyyənləşdirmək; bibliometrik
tədqiqatların həyata keçirilməsi mexanizmini, prinsip və metodlarını
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araşdırmaq, meydana gələn problem və nöqsanları müəyyənləşdirib
aradan qaldırmaq;
- Kitabxanalarda bibliometriyanın formalaşması və tədrisi ilə bağlı
həyata keçirilən iş metodlarını müəyyənləşdirib onları işıqlandırmaq,
qabaqcıl dünya təcrübəsini təbliğ etmək və bu sahədə mütərəqqi iş
üsullarının kitabхananın gələcək fəaliyyətində istifadə edilməsi
zərurətini əsaslandırmaq.
Tədqiqat
metodları.
Dissertasiyada
bibliometriyanın
formalaşması və inkişafının mühüm mərhələləri, strukturunun
müəyyənləşdirilməsi, bibliometrik tədqiqatların həyata keçirilmə
metodikasının öyrənilməsi və bu məqsədlə istifadə edilən bibliometrik
təhlil
üsulları,
kitabxana
fondlarının
modelləşdirilməsində
bibliometriyadan istifadə və dünya təcrübəsinin araşdırılmasında
məntiqi-nəzəri təhlil və ümumiləşdirmə metodu tətbiq edilmişdir.
Tədqiqatda eyni zamanda kompleks tədqiqat metodlarından, o
cümlədən sistemli yanaşma, struktur-tipoloji, ümumi tarixi,
kitabxanaşünaslıq, müqayisəli təhlil, statistik məlumatların təhlili və
işlənməsinin riyazi metodlarından istifadə edilmişdir. Tədqiqat işinin
xarakteri həmçinin xüsusi bibliometrik metodların da tətbiqini zəruri
etmişdir.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Tədqiqat nəticəsində
müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar aşağıdakılardır:
1. “Bibliometriya” anlayışının məzmunu və mahiyyəti tarixi
aspektdən araşdırılmış, yeni elmi istiqamət kimi formalaşması və inkişaf
tarixi, empirik qanunları, bibliometrik təhlil üsulları, bu üsulların
kitabxanalarda tətbiqinin forma və imkanları, onların formalaşmasında
mövcud problemlər işıqlandırılmış və həlli yolları təqdim edilmişdir.
2. Bibliometriyanın
elmi
kommunikasiyalardakı
rolu,
bibliometriyanın tədrisi metodikası və bibliometrik xəritələrin qurulması
məsələləri tədqiq edilmişdir.
3. Bibliometrik tədqiqatların tarixi və həyata keçirilməsi
xüsusiyyətləri, istiqamətləri, formalaşdırılması modeli araşdırılmış, bu
tədqiqatların aparılmasına imkan verən xarici elektron məlumat bazaları
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elmi şəkildə təhlil edilmiş, bibliometrik məlumatlar əldə etmək
məqsədilə Azərbaycan dilli bibliometrik resursun yaranması vacibliyi
önə çəkilmişdir.
4. Bibliometriya elmi sənəd axınının öyrənilməsinin kəmiyyət
üsullarının kompleksi, elmşünaslığın elmi informasiya axını və
massivlərinin strukturu, dinamikasının statistik tədqiqatı ilə məşğul olan
sahəsi kimi hərtərəfli tədqiq edilmiş, kəmiyyət qanunauyğunluqlarını,
eyni zamanda sənəd axınlarını öyrənən və son illər geniş tətbiq edilən
informetriya, elmmetriya, vebmetriya, kibermetriya, altmetriya və s.
kimi bibliometriyaya yaxın yeni elmi istiqamətlər nəzərdən keçirilmiş,
onların qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılmışdır.
5. Kitabxanalarda müqayisəli bibliometrik təhlilin üsullarına
əsaslanaraq sənəd-informasiya axınının dinamikası müəyyənləşdirilmiş
(Azərbaycan Milli Kitabxanası nümunəsində), statistik nəticələr
əsasında mövcud vəziyyət qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan Milli
Kitabxanası fondunun istifadə səmərəliliyini, müxtəlif növ sənədlərin
informasiya əhəmiyyətini qiymətləndirmək məqsədilə 2000-2016-cı
illər ərzində kitabxanaya daxil olmuş bütün ədəbiyyatın bibliometrik
təhlili aparılmış, lazımi statistik məlumatları müəyyənləşdirmək
mümkün olmuşdur. Həmçinin Azərbaycan Milli Kitabxanası fondunun
komplektləşdirilməsinin mühüm istiqamətlərindən biri kimi beynəlxalq
kitab mübadiləsinin həyata keçirilməsində 6 il ərzində daxil olan və
göndərilən sənədlərin bibliometrik təhlili aparılmışdır.
6. “Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı” adlı biblioqrafik göstərici
əsasında 11 il ərzində (2003-2013) ölkə ərazisində Azərbaycan və rus
dilində, həmçinin digər dillərdə çap olunmuş kitabların və dissertasiya
avtoreferatlarının statistikası aparılmışdır.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiya işinin elmi yeniliyi
aşağıdakı amillərlə izah olunur:
- Dissertasiya işi bibliometrik tədqiqatların aparılmasında
kitabxanaların iştirakını, əhəmiyyətini və kitabxanaların fəaliyyət
səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə onların keçdiyi inkişaf
mərhələlərini müəyyənləşdirib ümumiləşdirən ilk tədqiqat əsəridir;
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- Tədqiqat işində ilk dəfə olaraq bibliometriya sahəsində
kitabxanaçıların peşəkar hazırlığı, kitabxanaçı kadrların bibliometrik
tədqiqatların aparılması metodikasına yiyələnmələri problemləri
araşdırılmış, kitabxanalarda bibliometrik analiz üçün yüksək təhlil
qabiliyyətinə malik olan yeni peşəkar kitabхanaçılar nəslinin
hazırlanmasının əhəmiyyəti qeyd edilmişdir;
- Tədqiqatda bibliometriyanın empirik qanunları, onların mahiyyəti
açılmış, elmi kommunikasiya vasitəsi və əsas bibliometrik göstərici olan
istinadların elmi-tədqiqat işlərində istifadəsi, ən çox istinad edilən
beynəlxalq elektron məlumat bazaları, istinad sistemlərinin təhlil
üsulları öyrənilib ümumiləşdirilmişdir;
- Dissertasiyada bibliometriyanın informetriya, elmmetriya,
vebometriya, kibermetriya və altmetriya ilə qarşılıqlı əlaqəsi,
elmmetriya və bibliometriyanın metodlarının tətbiqi, informasiyaaxtarış məsələlərinin həllində sitat-indeksin tətbiqinə əsaslanan xüsusi
reytinq əmsalı olan impakt-faktor kimi məsələlər nəzərdən keçirilmiş,
bibliometrik tədqiqatlar aparmağa imkan verən xarici informasiya
bazaları, xarici ölkələrin milli istinad indeksləri, bibliometrik
göstəricilərin tədqiqinin vacibliyi elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır;
- Dissertasiyada ilk dəfə olaraq bibliometrik təhlil metodikası
əsasında kitabxanalarda sənəd-informasiya axını strukturunun
dinamikası statistik metodlarla müəyyənləşdirilmiş və nəşrlərin
mikroaxınının
inkişaf
tendensiyaları,
mövcud
vəziyyəti
qiymətləndirilmişdir (Azərbaycan Milli Kitabxanasının nümunəsi
əsasında: fondunun formalaşdırılması, beynəlxalq kitab mübadiləsi
sahəsi və “Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı” əsasında kitabların və
dissertasiya avtoreferatlarının bibliometrik təhlili);
- Bundan əlavə, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bibliometriya və
onunla əlaqədar, həmçinin digər yeni metrik elmi istiqamətlərə dair
yazılmış müxtəlif dillərdə olan əsərlər xüsusi elmi-köməkçi biblioqrafik
göstərici formasında beynəlxalq yayımının həyata keçirilməsi məqsədilə
rus dilində tərtib edilmişdir.
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Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. İşin nəzəri
əhəmiyyəti ondadır ki, burada kitabxanalarda bibliometriyadan
istifadənin əhəmiyyəti ətraflı şəkildə tədqiq olunmuşdur. Tədqiqat
nəticəsində bibliometriyanın tətbiqinin təşkilati və texniki prinsipləri,
perspektivləri müəyyənləşdirilmişdir. Bu prinsip və perspektivlər
bibliometriyanın tətbiqi işini inkişaf etdirmək baxımından
əhəmiyyətlidir.
Tədqiqat işi ümumilikdə bibliometriya ilə bağlı ilk sənədlərdən
başlayaraq günümüzə qədər ən son nəşrlər də daxil olmaqla bir çox
mənbələri təhlilə cəlb etmişdir. Tədqiqat prosesində əldə edilmiş
nəticələrdən, irəli sürülən təklif və tövsiyələrdən aşağıdakı
istiqamətlərdə istifadə edilə bilər:
- Respublikada fəaliyyət göstərən müxtəlif tipli əsaslı kitabxanalarda
(xüsusən də akademik, elmi kitabxanalarda) bibliometriyaya dair
məşğələlərin tədrisində;
- Bibliometriyanın müxtəlif aspektlərdən tədqiqinə həsr edilmiş yeni
elmi tədqiqatların aparılmasında;
- Kitabхanaçı kadrlar hazırlayan ali və orta iхtisas təhsili
müəssisələrində, o cümlədən Bakı Dövlət Universitetinin
Kitabхanaçılıq-informasiya fakültəsində, Bakı Humanitar Kollecində,
eləcə də bir sıra ixtisaslar üzrə müxtəlif ali təhsil ocaqlarında
“Bibliometrik tədqiqatların metodikası” adlı iхtisas fənninin tədrisində,
distant təhsil prosesində, müvafiq dərsliklər və dərs vəsaitlərinin
hazırlanmasında və s.
Tədqiqatın aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiyanın məzmunu,
əsas müddəaları və nəticələri öz əksini respublika və хarici ölkələrdə
çap olunmuş elmi məqalələrdə, müхtəlif elmi konfranslardakı
məruzələrin tezislərində, kitab və biblioqrafik göstəricidə tapmışdır.
Dissertasiya işinin mövzusu ilə əlaqədar 10 elmi məqaləs,
6 konfrans materialı, 1 biblioqrafik vəsait, 1 kitab çap olunmuş, 2
məqalə elektron resurs kimi işıq üzü görmüşdür.
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Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunda yerinə yetirilmişdir.
Dissertasiyanın ümumi həcmi. Dissertasiya işi giriş, 3 fəsil,
6 yarımfəsil, nəticə və istifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısından ibarət
olub, 7 cədvəl, 51 diaqramı özündə birləşdirir. Dissertasiya işinin
ümumi həcmi (ədəbiyyat siyahısı, cədvəl və diaqramlar istisna
olunmaqla) 254321 işarədən ibarətdir. Dissertasiyanın struktur
bölmələri olan Giriş 21033, I fəsil 75960, II fəsil 99004, III fəsil 34085,
Nəticə 24239 işarədən ibarətdir.
II. DİSSERTASİYANIN ƏSAS MƏZMUNU
Girişdə mövzunun aktuallığı əsaslandırılmış, tədqiqatın obyekti
və predmeti, qarşıda duran məqsəd və vəzifələri, işin elmi yeniliyi,
təcrübi əhəmiyyəti, aprobasiyası və s. şərh edilmişdir.
“Bibliometriya: tarixi inkişafı və strukturu” adlanan birinci
fəsildə bibliometriyanın yeni elmi istiqamət kimi formalaşması və
inkişaf tarixi, empirik qanunları, bibliometrik təhlil üsulları, bu
üsulların kitabxanalarda tətbiqinin forma və imkanları, bibliometriyanın
elmi kommunikasiyalardakı rolu, bibliometriyanın tədrisi metodikası və
bibliometrik xəritələrin qurulması və s. kimi məsələlər tədqiqata cəlb
edilmişdir.
“Bibliometriya” anlayışı, onun empirik qanunları, bibliometrik
xəritəçəkmə” adlı birinci yarımfəsildə termin geniş təhlil edilmiş 5 ,
bibliometriyanın formalaşması mərhələləri 6 göstərilmiş, elmin
Bibliometriya // Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası. Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundzadə adına Milli
Kitabxana. – Bakı: “Zərdabi-Nəşr”, – 2015. – s. 174.
6
Пенькова, О.В. Библиометрия: история развития и становления /
О.В.Пенькова, В.М.Тютюнник // Библиотечное дело – 2002. Библиотечное
образование и практика: Поиски взаимопонимания: Тез. докл. VII междунар.
науч. конф., Москва. 24-25 апр., – 2002. – с. 92-93.
5
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tədqiqində bibliometrik yanaşmanın vacibliyindən bəhs edilmiş,
bibliometriyanın müxtəlif təriflərinin çoxluğu məsələsi 7 tədqiq edilmiş,
sənəd axınının sistemli tədqiqinin əsasını qoymuş və bibliometriyanın
təşəkkülündə mühüm rol oynamış empirik qanunlar8, informasiyaların
yayılması proseslərinin öyrənilməsinə dair bibliometrik yanaşmalar 9 ,
fasiləsiz kitabxana-informasiya təhsilində bibliometriyanın peşəkar
tədrisi konsepsiyası 10 təhlilə cəlb edilmiş, bibliometrik xəritəçəkmə
problemlərinin həlli üçün mövcud olan proqramlar 11, onların uğurlu
həlli üçün proqram təminatının seçilməsinin vacibliyi, bibliometriya
sahəsində vacib tədqiqat problemi kimi elmin xəritəsinin qurulması
və ya bibliometrik xəritəçəkmə, onun dinamik dəyişən elmi biliklər
sistemində intellektual əlaqələr təqdim etməsi 12 və s. məsələlər
aydınlaşdırılmışdır.
“Kitabxanaların
reytinqinin
formalaşması
sahəsində
bibliometrik üsullardan istifadə” adlı ikinci yarımfəsildə isə elmi
kommunikasiyalarda bibliometriyanın rolu izah edilmiş, istinadların
Крысина, Л.П. Толковый словарь иноязычных слов / Л.П.Крысина. – М:
“Русский язык” – “Дрофа”, – 1998. – 847 c.; Фокеев, В.А. Библиографическая
наука и практика: терминологический словарь / В.А.Фокеев. – СПб., – 2008. –
272 с.; Энциклопедия эпистемологии и философии науки. Гл. ред.
И.Т.Касавин. – М.: «Канон+», РООИ. “Реабилитация”, – 2009. – 1248 c.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://epistemology_of_science.academic.ru/300/картографирование_науки
8
Egghe, L. On the classification of the classical bibliometric laws // Jour.
Document, – 1988. V.44. №1. – p. 53-62.
9
Vickery, B.C. Bradford's law of scattering // Journal of Documentation, – 1948.
Vol.4. №3. – p. 198-203.
10
Галявиева, М.С. Обучение библиометрии и наукометрии: современные
образовательные прогрессы и проекты / М.С.Галявиева. – М., – 2013.
[Электронный ресурс]. URL: www.myshared.ru/slide/470938/
11
Мазов, Н.А. Свободно распространяемые программы для наукометрических
и библиометрических исследований // Библиотеки и информационные
ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 19-я
междунар. конф. «Крым 2012» (2–10 июня 2012 г., г. Судак): Труды конф. –
М.: Изд-во ГПНТБ России, – 2012. – c. 1-6.
12
Borner, K. Teaching children the structure of science / K.Borner, F.Palmer,
J.M.Davis, E.Hardy, S.M.Uzzo, B.J.Hook // Proceedings of 63 the SPIE Conference
On Visualization And Data Analysis, – 2009. Vol. 7243. – p. 724-307.
7
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təhlili bibliometrik üsul kimi araşdırılmış, elmi istinadlar göstəricisi
elmi fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi vasitəsi kimi təhlil
edilmişdir 13 . Eyni zamanda, bibliometrik təhlil üsulları, onların
kitabxana təcrübəsində tətbiqi 14 , kitabxana proseslərinin və elmitədqiqat işlərinin informasiya təminatı altsisteminin bu üsullar
əsasında
modelləşdirilməsi 15 ,
kitabxananın
reytinqinin
formalaşmasına bibliometrik üsulların təsirindən bəhs edilmiş,
kitabxanaların
jurnal
fondunun
formalaşdırılmasında
16
bibliometriyanın təcrübi tətbiqi , elmi kitabxanalarda jurnallardan
istifadənin qiymətləndirilməsi zamanı elmi nəşrlərdəki istinadların
təhlili metodikası 17 haqqında məlumat verilmişdir.
Dissertasiyanın ikinci fəsli “Bibliometrik tədqiqatların
kitabxana təcrübəsində tətbiqi və sənəd-informasiya axınlarının
digər metrik təhlil istiqamətləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi” adlanır.
Fəslin birinci yarımfəsli “Bibliometrik tədqiqatların
istiqamətləri. Bibliometrik məlumat bazaları elmi menecmentin
vasitəsi kimi” adlanır və yarımfəsildə bibliometrik tədqiqatların tarixi
və həyata keçirilməsi istiqamətləri 18 , bu tədqiqatların aparılmasına
13
Hacıyeva, A.Z. Əsas bibliometrik göstərici olan istinadlar elmi kommunikasiya
vasitəsi kimi // – Bakı: AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi
Əsərləri, – 2016. №1. – s. 134-142.
14
Hacıyeva, A.Z. Bibliometrik təhlil üsullarının kitabxana təcrübəsində tətbiqi,
onların kitabxananın reytinqinin formalaşmasına təsiri // – Bakı: Kitabxanaşünaslıq
və biblioqrafiya (elmi-nəzəri, metodik və təcrübi jurnal), – 2016. №2 (39). – s. 6165.
15
Савенкова, Л.В. Роль библиометрических исследований в управлении
научной деятельности вуза / Л.В.Савенкова, В.Н.Волынец [Электронный
ресурс]. URL: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2010/disk/133.pdf
16
Hajiyeva, A.Z. The use of bibliometrics in the formation of the journal fund of
scientific libraries // Proceedings of young scientists (Gənc alimlərin əsərləri), –
2016. №14. – s. 156-159.
17
Маршакова, И.В. Система цитирования научной литературы как средство
слежения за развитием науки / И.В.Маршакова. – М.: Наука, – 1988. – 288 с.
18
Редкина, Н.С. Библиометрия: история и современность // Молодые в
библиотечном деле, – 2003. №2. – c. 76-86.; Hajiyeva, A.Z. The conception of
“bibliometrics” and history of bibliometric researches // Культура: теория и
практика
[Электронный
научный
журнал].
URL:
http://theoryofculture.ru/issues/62/847/
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imkan verən xarici elektron məlumat bazaları 19 elmi şəkildə təhlil
edilmiş, bibliometrik məlumatlar əldə etməyə imkan verən
Azərbaycan dilli bibliometrik resursun yaranması vacibliyi önə
çəkilmişdir.
“Bibliometriya elmşünaslıq strukturunda və ona yaxın metrik
elmi istiqamətlər” adlı ikinci yarımfəsildə isə bibliometriya elmi
sənəd axınının öyrənilməsinin kəmiyyət üsullarının kompleksi,
elmşünaslığın elmi informasiya axını və massivlərinin strukturu və
dinamikasının statistik tədqiqatı ilə məşğul olan sahəsi kimi 20
hərtərəfli tədqiq edilmiş, kəmiyyət qanunauyğunluqlarını, həmçinin
sənəd axınlarını öyrənən və son illər geniş tətbiq edilən
informetriya 21, elmmetriya, vebmetriya 22, kibermetriya, altmetriya23
və s. kimi bibliometriyaya yaxın yeni elmi istiqamətlər nəzərdən
keçirilmiş, onların qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılmışdır.
Tədqiqat işinin sonuncu, üçüncü fəsli “Müqayisəli bibliometrik
təhlil – informasiya təhlili strategiyasının kitabxana-informasiya
sistemində təcrübi tətbiqi bu fəaliyyət sahəsinin riyaziləşdirilməsi
vasitəsi kimi” adlanır. Bu fəsildə kitabxanalarda müqayisəli
bibliometrik təhlilin üsullarına əsaslanaraq sənəd-informasiya axınının
dinamikası müəyyənləşdirilmiş (Azərbaycan Milli Kitabxanası
Hacıyeva, A.Z. Bibliometrik tədqiqatlar üçün beynəlxalq informasiya bazaları //
– Bakı: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (elmi-nəzəri, metodik və təcrübi
jurnal), – 2016. №1 (38). – s. 106-113.
20
Налимов, В.В. Наукометрия: Изучения развития науки как
информационного процесса / В.В.Налимов, З.М.Мульченко. – М.: Наука, –
1969. – 192 с.
21
Галявиева, М.С. Обучение информетрии информационно-библиотечных
специалистов: постановка проблемы // Современные проблемы науки и
образования, – 2013. №3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.scienceeducation.ru/109-9594
22
Ingwersen, P. Webometrics: Ten years of expansion, in Proceedings of the
International Workshop on Webometrics, Informetrics and Scientometrics &
Seventh COLLNET Meeting, Nancy. – France, – 2006). [Electronic resource].
URL: http://eprints.rclis.org/archive/00006264/01/ingwersen.pdf
23
Гаджиева А.З. Библиометрия в системе смежных научных дисциплин
[Электронный ресурс]. URL: http://www.bibliotekar.ru/media2/bibliometria.htm
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nümunəsində), statistik nəticələr əsasında mövcud vəziyyət
qiymətləndirilmişdir. Fəsil 2 yarımfəsildən ibarətdir.
“Bibliometrik təhlil metodikasının tətbiqi əsasında kitabxanalarda
sənəd-informasiya axınının inkişaf perspektivlərinin qiymətləndirilməsi
qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi” adlı birinci yarımfəsildə
Azərbaycan Milli Kitabxanası fondunun istifadə səmərəliliyini, müxtəlif
növ sənədlərin informasiya əhəmiyyətini qiymətləndirmək məqsədilə
2000-2016-cı illər ərzində kitabxanaya daxil olmuş bütün ədəbiyyatın
bibliometrik təhlili aparılmış 24 , lazımi statistik məlumatları
müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur. Həmçinin Azərbaycan Milli
Kitabxanası
fondunun
komplektləşdirilməsinin
mühüm
istiqamətlərindən biri kimi beynəlxalq kitab mübadiləsinin həyata
keçirilməsində 6 il ərzində daxil olan və göndərilən sənədlərin
bibliometrik təhlili aparılmışdır25.
“Biblioqrafik informasiya resursları bibliometrik təhlilin
mənbələrindən biri kimi” adlı ikinci yarımfəsildə “Birillik Azərbaycan
Kitabiyyatı” adlı biblioqrafik göstərici əsasında 11 il ərzində (20032013) ölkə ərazisində Azərbaycan və rus dilində, həmçinin digər
dillərdə çap olunmuş kitabların və dissertasiya avtoreferatlarının
statistikası aparılmışdır 26. Bibliometrik təhlil zamanı ölçü vahidi olaraq
ayrıca nəşr (kitab, dissertasiya avtoreferatı) elmi biliyin real göstəricisi
və elmi fəaliyyətin nəticəsi kimi nəzərə alınmışdır.

Гаджиева А.З. Формирование фонда: сравнительный библиометрический
анализ // – Волгоград: Известия Волгоградского государственного
педагогического университета, – 2016. №4 (108). – с. 133-135.
25
Hacıyeva, A.Z. Azərbaycan Milli Kitabxanasının beynəlxalq kitab mübadiləsi
sahəsindəki fəaliyyəti (2010-2015): bibliometrik təhlil // “Kitabxana-informasiya
fəaliyyəti və fənlərarası inteqrasiya” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın
materialları, 29 dekabr, 2015. – Bakı, – 2016. – s. 82-86.
26
Hacıyeva, A.Z. Kitabların və dissertasiya avtoreferatlarının bibliometrik
təhlili biblioqrafik biliyin elementi kimi (2003-2013-cü illər; müqayisəli təhlil)
// – Bakı: Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya (elmi-nəzəri, metodik və təcrübi
jurnal), – 2015. №1 (36). – s. 132-142.
24
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Nəticə hissəsində tədqiqatın yekunu olaraq əldə olunan
nəticələrdən bəhs edilmiş, bibliometrik tədqiqatların formalaşmasında
kitabxanaların daha fəal iştirakına, bu sahədə qabaqcıl dünya
təcrübəsində innovativ nəticələrin tətbiq edilməsinə dair tövsiyə və
təkliflər ümumiləşdirilərək təqdim edilmişdir.
Dissertasiya işinin mövzusuna uyğun olaraq aparılan tədqiqatın
nəticələrini ümumiləşdirərək və onları müdafiəyə çıxarılan müddəalar
səviyyəsində konkretləşdirərək, bu kimi nəticələrə gəlinmişdir:
1. Tədqiqat işində “bibliometriya” anlayışının məzmunu və
mahiyyəti tarixi aspektdən araşdırılmış, keçdiyi inkişaf yolu
müəyyənləşdirilmiş, bibliometriyanın beynəlxalq müstəvidə təhlilinə,
kitabxanalarda tətbiqi rolunun müəyyən edilməsinə xüsusi əhəmiyyət
verilmişdir. Bibliometrik tədqiqatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri
və formalaşdırılması modeli araşdırılmış, bibliometrik təhlil üsullarının
formalaşmasında mövcud problemlər işıqlandırılmış və həlli yolları
təqdim edilmişdir.
2. Bibliometriyanın
elmi
kommunikasiyalardakı
rolu,
bibliometriyanın tədrisi metodikası və bibliometrik xəritələrin qurulması
məsələləri tədqiq edilmişdir.
3. Bibliometrik tədqiqatların tarixi və həyata keçirilməsi
xüsusiyyətləri, istiqamətləri, formalaşdırılması modeli araşdırılmış, bu
tədqiqatların aparılmasına imkan verən xarici elektron məlumat bazaları
elmi şəkildə təhlil edilmiş, bibliometrik məlumatlar əldə etmək
məqsədilə Azərbaycan dilli bibliometrik resursun yaranması vacibliyi
önə çəkilmişdir.
4. Bibliometriya elmi sənəd axınının öyrənilməsinin kəmiyyət
üsullarının kompleksi, elmşünaslığın elmi informasiya axını və
massivlərinin strukturu, dinamikasının statistik tədqiqatı ilə məşğul olan
sahəsi kimi hərtərəfli tədqiq edilmiş, kəmiyyət qanunauyğunluqlarını,
eyni zamanda sənəd axınlarını öyrənən və son illər geniş tətbiq edilən
informetriya, elmmetriya, vebmetriya, kibermetriya, altmetriya və s.
kimi bibliometriyaya yaxın elmi metrik istiqamətlər nəzərdən
keçirilmiş, onların qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılmışdır.
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5. Kitabxanalarda müqayisəli bibliometrik təhlilin üsullarına
əsaslanaraq sənəd-informasiya axınının dinamikası müəyyənləşdirilmiş
(Azərbaycan Milli Kitabxanası nümunəsində), statistik nəticələr
əsasında mövcud vəziyyət qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan Milli
Kitabxanası fondunun istifadə səmərəliliyini, müxtəlif növ sənədlərin
informasiya əhəmiyyətini qiymətləndirmək məqsədilə 2000-2016-cı
illər ərzində (17 il) kitabxanaya daxil olmuş bütün ədəbiyyatın
bibliometrik təhlili aparılmış, lazımi statistik məlumatları
müəyyənləşdirmək mümkün olmuşdur. Həmçinin Azərbaycan Milli
Kitabxanası
fondunun
komplektləşdirilməsinin
mühüm
istiqamətlərindən biri kimi beynəlxalq kitab mübadiləsinin həyata
keçirilməsində 6 il ərzində (2010-2015) daxil olan və göndərilən
sənədlərin bibliometrik təhlili aparılmışdır.
6. “Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı” adlı biblioqrafik göstərici
əsasında 11 il ərzində (2003-2013) ölkə ərazisində Azərbaycan və rus
dilində, həmçinin digər dillərdə çap olunmuş kitabların və dissertasiya
avtoreferatlarının statistikası aparılmışdır.
7. Dissertasiya işində dünya kitabxanalarında bibliometrik
tədqiqatların aparılması tarixi kompleks tədqiqata cəlb olunmuş,
kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq aspektindən təhlil edilmiş,
Azərbaycan kitabxanalarında bibliometriyanın formalaşdırılması
vəziyyəti tədqiq edilmiş, dünya təcrübəsindən istifadənin səviyyəsi
müəyyənləşdirilmiş, bir kitabxananın fəaliyyəti onun formalaşdırılması
sistemində nəzərdən keçirilmiş, mövcud problemlər araşdırılmış və
problemlərin həlli yolları təqdim edilmişdir.
Aşağıda təqdim edilən təkliflər bibliometriyanın formalaşmasına,
bu sahədə kitabxanaların, elmi-informasiya müəssisələrinin
məqsədyönlü
fəaliyyətinə,
dünya
təcrübəsinə
əsaslanmaqla
respublikamızda bu sahədə mövcud olan aktual məsələlərin həllinə
yönəlmişdir.
 Elmi tədqiqatlara dəstək üçün bibliometrik bazalar yaradılmalıdır.
Bibliometrik resursun yaranması şübhəsiz ki, Azərbaycan alimlərinin,
müəssisə rəhbərlərinin, informasiya ilə işləyən mütəxəssislərin elektron
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informasiya və onu müşayiət edən xidmətlərin mövcud növlərinə olan
maraqlarını stimullaşdıracaqdır.
 Şəbəkə texnologiyaları şəraitində bibliometrik və elmmetrik
üsullar işlənə, “Azərbaycan Elm Xəritəsi” layihəsi hazırlana bilər.
 AMEA
müəssisələrinin
fəaliyyətinin
səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi üzrə Komissiya yaradıla, Prezidium tərəfindən elmitədqiqat institutlarının fəaliyyətinin nəticələrinin qiymətləndirilməsi
üçün göstəricilərin istifadəsini reqlamentləşdirən qərar qəbul edilə bilər.
 Bibliometrik tədqiqatların tətbiq edilmə metodikası hazırlana və
onların nəticələri kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq nəzəriyyə
və təcrübəsində istifadə edilə bilər.
 Kitabxanaların istinad edilmiş ədəbiyyat axınının təhlili
problemlərinə marağı aktivləşdirilməlidir (AMEA-nın sahəvi
institutlarının, ali məktəblərin əməkdaşlarının elmi fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi üzrə yeni tələbatla əlaqədar olaraq). Kitabxanalar bu
prosesdə aktiv iştirak etməli, ən böyük kitabxanalar ABŞ Elmi
İnformasiya İnstitutu (ISI) məhsullarına mütəmadi olaraq yazılmalı,
istinadların təhlili sisteminə lisenziyalı girişi təmin etməli, sitat edilmə
indekslərinin aşkar edilməsi və istifadəsi haqqında xülasələr,
metodikalar hazırlanmalıdır.
 Oxucuların mürəkkəb sorğularının kitabxana tərəfindən həyata
keçirilməsi, diyarşünaslıq istiqamətli planlaşdırma ilə bağlı olan
bibliometrik tədqiqatların həyata keçirilməsi perspektiv fəaliyyətlərdən
biri olmalıdır. Bibliometrik ölçmələr daha çox fondun
komplektləşdirilməsi
zamanı,
müxtəlif
mövzulu
ədəbiyyat
mikroaxınının
biblioqrafiyalaşdırılması
prosesində,
həmçinin
kitabxanaların regional sosial proqram və layihələrdə iştirakı zamanı
əməkdaşlar tərəfindən həyata keçirilə bilər.
 Elektron kitabxanaların və kollektivlərin formalaşdırılması üzrə
bibliometrik işlər aparılmalıdır. Bununla bağlı olaraq mütəxəssislər
dəyişikliklərin işlənməsi və vizuallaşdırılması üçün yeni üsulları,
proqram məhsullarını mənimsəməlidirlər. Biblioqrafik yazıların və
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bibliometrik məlumatların vizuallaşdırılması (infoqrafika) mühüm və
perspektiv istiqamətdir.
 Şəxsi biblioqrafiya, elmşünaslıq, elmmetriya, bibliometriya,
bioqrafika üzrə işlərin təhlili nəticələrinin ümumiləşdirilməsi şəxsi
biblioqrafiyanın müasir vəziyyətini, onun funksional müxtəlifliyini
qiymətləndirməyə, şəxsi elmi-köməkçi vəsaitlər vasitəsilə alimin fərdi
yaradıcılığının, biliklərin idarə edilməsi yollarını aşkar etməyə imkan
verə bilər.
 Kitabxanaların saytında “Resurslar və xidmətlər” bölməsində
“Nəşr aktivliyinin qiymətləndirilməsi” adlı informasiya xidməti
yaratmaq (sitat edilmə indeksinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə).
Burada alimlərin, müəssisələrin, jurnalların sitat edilməsi indeksi və
elmi jurnalların impakt-faktorlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə
istifadə edilən informasiya resursları və metodikalar haqqında
məlumatları əks etdirmək.
 Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiyaşünaslıq üzrə Azərbaycan dilli
dissertasiyaların bibliometrik təhlili, onların analitik xarakteristikasını
vermək olar.
 Kitabxanaların
jurnal
fondunun
formalaşdırılmasında
kombinasiya edilmiş üsullar işlənərək bibliometrik təhlilin təcrübi
tətbiqi mümkündür.
 Bibliometrik üsullardan istifadə etməklə akademik kitabxanalarda
elmi-tədqiqatların informasiya təminatı mümkündür.
 Bibliometriya üzrə peşəkar mütəxəssislərin hazırlanması
perspektiv məsələdir. Ali məktəb təhsili sistemində bibliometriyanın
tədrisi mütləqdir. Bu sahədə müxtəlif dünya ali məktəblərinin
təcrübəsinə əsaslanaraq kurslar təşkil etmək mümkündür. Kitabxanainformasiya müəssisələrində mütəxəssislərin bibliometrik tədqiqatların
aparılması metodikasını mənimsəmələri xüsusi təhsilin təşkili ilə
mümkündür. Sənəd-informasiya axınının dinamikasının bibliometrik
üsullarla öyrənilməsi metodikası mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış
və bütün metodik tələblərə uyğun olaraq təhsil müəssisələrinin tədris
prosesinə daxil edilmiş “Bibliometrik tədqiqatların metodikası” adlı
22

kursun tədrisi olmalıdır. Kursun əsas məqsədi sənəd-informasiya
axınının kəmiyyət cəhətdən təhlilinin aparılması üsullarının öyrənilməsi
üzrə mütəxəssisin hazırlanmasıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, kitabxanalarda elmi fəaliyyətin
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə diferensial yanaşma vacibdir.
Sənəd-informasiya axınının çoxsəviyyəli tədqiqi kitabxanaların işini ən
aktual və effektiv səviyyədə qurmağa imkan verəcəkdir. Kitabxanalarda
elmi informasiyanın artan həcmi bibliometrik tədqiqatların həyata
keçirilməsini aktuallaşdırır. Onların həyata keçirilməsi isə xüsusi
biliklər, yeni texnologiyalardan və informasiya resurslarından savadlı
istifadəni tələb edir. Bibliometrik üsulların müasir texniki vasitələr və
informasiya resursları ilə birləşməsi kitabxanalarda aparılan
tədqiqatların imkanlarını genişləndirməyə, sənəd massivlərini
strukturlaşdırmağa və onların artan axınında istiqamətlənməyə imkan
verir. Bibliometrik üsulların tətbiqi perspektivləri yeni informasiya
texnologiyalarının inkişafı və elmin informasiya müşayiətinin həyata
keçirilməsi ilə bağlıdır.
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