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Məqalədə Kitabxana-informasi-
ya resurslarının formalaşması və 

komplektləşdirilməsi məsələləri nəzəri şə-
kildə qeyd olunaraq, onların əsas mahiy-
yəti göstərilmişdir. Komplektləşdirmənin 
əsas metodikası, mərhələləri, xüsusiyyətləri 
kompleks şəkildə təhlil edilərək M.F.Axun-
dov adına Milli kitabxananın fondunun nü-
munəsi əsasında ümumi sənəd kütləsinin 
meyarı müxtəlif illər üzrə şərh edilmişdir.

Kitabxana-informasiya resurslarının for-
malaşması və komplektləşdirilməsi proble-
mi bütün fondşünasların, kitabxanaçıların 
diqqətini cəlb etmiş, bir sıra dəyərli fi kirlər, 
elmi tövsiyələr, mühüm praktiki və nəzəri 
mülahizələr irəli sürmüşlər. Kitabxana-in-
formasiya resurslarının (fondunun) forma-
laşması anlayışı 1960-cı illərin axırlarında 

görkəmli kitabxanaşünas Y.V.Qriqoryev 
tərəfi ndən irəli sürülmüşdür. Hələ Y.V.Qri-
qoryevə  qədər L.B.Xavkina qeyd edirdi ki, 
kitabxananın komplektləşdirilməsi mütaliə 
rəhbərliyinin əsasını təşkil edir [2, 14]. Kitab-
x  ana-informasiya resurslarının vəzifələrinə 
və oxucuların maraqlarına cavab verən, yəni 
ən yaxşı ədəbiyyatla təmin edilən və dəyər-
lərini itirmiş sənədlərdən azad olan nəşrlərlə 
fondun yaradılması və davamlı şəkildə ye-
nilənməsi prosesi komplektləşdirmənin əsas 
mahiyyətini təşkil edir. Respublikada Kita-
bxana-informasiya resurslarının komplekt-
ləşdirməsinin əsas metodikasını isə sənəd 
resurslarının kompleks şəkildə kitabxana 
daxilində müəyyən mərhələlərdən keçməsi 
təşkil edir. Qeyd edək ki, bu mərhələlərə: 
xarici sənəd axınının təhlili; müxtəlif məz-
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muna malik sənədlərin sistemli şəkildə se-
çilməsi; kitabxanaya lazım olan ən mühüm 
seçilmiş sənədləri sifariş etmək; sənədlərin 
alınması prosesini həyata keçirmək və onların 
fonda daxil edilməsi və s. məsələlər aid edilir. 
Bütün bu mərhələlər kompleks şəkildə kita-
bxanadaxili iş proseslərinə aid edilərək hə-
yata keçirilir. Ümumiyyətlə, komplektləşdi-
rilmiş biblioqrafi k-informasiya resurslarının 
əldə edilməsində əsas məqsəd kitabxananın 
sənəd-informasiya resurslarının keyfi yyətini 
artırmaqdır. Kitabxana-informasiya resurs-
ları komplektləşdirilərkən, müəyyən funk-
siyaların yerinə yetirilməsi prosesi həyata 
keçirilir ki, bu sistemə xas olan funksiyalara: 
axtarış; informasiya; yekunlaşdırma; model-
ləşdirmə; idarəetmə funksiyaları aid edilir. 
Bu funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün 
biblioqrafi k nəşrlərin əldə edilməsi aşağıda-
kı xüsusiyyətlərə malik olaraq, komplektləş-
dirmə zamanı dərsliklərdə istifadə olunan 
biblioqrafi k materiallarda bu xüsusiyyətlər 
müəyyənləşdirilmişdir:

-əldə edilən dərslikdə göstərilən məlu-
matların tamlığı və dəqiqliyi;

-biblioqrafi k nəşrlərin istifadəçi arealına 
görə səmərəliliyi;

-dərslikdə olan biblioqrafi k məlumatla-
rın mübadiləsi;

-dərsliyə daxil edilmiş biblioqrafi k qeyd-
lərin informasiya məzmunu;

-biblioqrafi k göstəricidə təqdim olunan 
məlumatların etibarlılığı və s. məsələlər 
nəzərə alınmalıdır.

Müasir dövrdə Respublikanın əksər ki-
tabxana müəssisələri daxil olmaqla, bütün 
informasiya mərkəzlərində demək olar ki, 
informasiyanın interaktiv mübadiləsi prose-
si qabaqcıl texnologiyalara əsaslanaraq hə-
yata keçirilir. Bu proses üçün də məlumat-
ların toplanıb saxlanılması, axtarış sistemləri 
və informasiyaların ötürülmə qaydalarının 
qabaqcıl olması ilə yanaşı, kitabxana – in-
formasiya və internet istifadəçisinin “görüb 
oxuya bildiyi” də vahid formatda olmalıdır 
[4, 12]. Kitabxana-informasiya resurslarının 
idarə edilməsində komplektləşdiricilərin 

kitab işləmə keyfi yyəti, indeksləşdirmənin 
məharəti, uçotun aparılması optimallığı 
nəzərdə tutulur. Kitabxanaçı–komplektləş-
diricinin fəaliyyət səmərəliliyi, sənədlərin 
işlənməsi tezliyi və şifrələnməsi keyfi y-
yəti, onların fondun struktur bölmələrinə 
məqsədyönlü çatdırılması ilə müəyyənləşir. 
Kitabxanalarda komplektləşdirmə şöbəsinin 
işçiləri kollektiv işləmək prinsipinə alışma-
lı, bütün qarşılıqlı iş proseslərinin ahəngdar 
yerinə yetirilməsinə nail olmalıdır [1, 104].

Avtomatlaşdırılmış kitabxanaların 
komplektləşdirilməsi istiqamətində: kitab-
xanaya daxil olan sənədlər (kitab, dövri 
mətbuat, qəzet, dissertasiya, avtoreferat, 
CD-ROM və b.) xüsusi proqram əsasında 
kompüterə daxil edilmiş sənədlərin akt-uço-
tu həyata keçirilir. Bu kitabxanalar optik və 
digər tip disklərdə yazılan kitablar, jurnallar 
və profi lə uyğun olan məlumat bazaları ilə 
komplektləşdirilə bilər.

Respublikada fəaliyyət göstərən 
M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın re-
surs potensialının komplektləşdirilməsi 
onun fondunun formalaşdırılmasının tərkib 
hissəsi olmaqla bütün kitabxana prosesinin 
əsasını təşkil edir. Nəzəri olaraq qeyd edə 
bilərik ki, Milli Kitabxananın sənəd infor-
masiya-resurslarının komplektləşdirilməsi 
prosesini 3 növə ayırmaq olar. Beləliklə, yeni 
sənədlərin alınması cari komplektləşmə; əv-
vəlki illərdə çap olunmuş sənədlərin əldə 
edilməsi, retrospektiv komplektləşdirmə; 
sənəd-informasiya fondunun tənzimlənmə-
si rekomplektləşdirmə. Qeyd edək ki, göstə-
rilən komplektləşdirmə sahələrinin hər biri-
nin özünəməxsus səciyyəvi cəhətləri vardır. 
Sənədlərin alınmasında, yerləşdirilməsində, 
ümumiyyətlə, sənəd-informasiya resusrları-
nın formalaşdırılmasında komplektləşdiril-
mə prosesi mühüm əhəmiyyət kəsb edərək, 
kitabxanaya daxil olan sənəd kütləsinin 
ümumi meyarını özündə ehtiva edir. Bütün 
bu deyilənlərə nümunə olaraq M.F.Axun-
dov adına Milli Kitabxananın son 5 illik 
(2010-2015-ci illər) fondunda olan ümumi 
sənəd kütləsinin faiz göstəricisini qeyd edə 
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bilərik. (Bax: sxem-1).
 M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın 

2011-2012-ci illərə dair hesabatına istinadən 
qeyd edə bilərik ki, Milli Kitabxana fondu-
nun komplektləşdirilməsinin son illərdəki 
vəziyyətinə nəzər saldıqda bir çox fərqlər və 
müqayisəli faktlar əldə etmək mümkündür 
ki, bu da kitabxanadakı fəaliyyətin günbə-
gün inkişafda olduğundan xəbər verir. Belə 
ki, 2011 və 2012-ci illər arasında müqayisə 
apardıqda aşağıdakı nəticəyə gəlirik. 2011-ci 
ildə fonda daxil olan dövrü mətbuat materi-
allarının ümumi sayı 113 nüsxə olduğu hal-
da 2012-ci ildə bu göstərici 1166 olmuşdur. 
Rəsmi sənədlərin daxil olmasında 322 nüsxə 
artım, kitablarda 198 nüsxə artım, elmi əsər-
lərdə 55 nüsxə artım müşahidə olunmuşdur. 

Qlobal informasiya məkanının əsas me-
yarını təşkil edən elektron sənədlərin və 
digər əlaqədar resursların (məsələn: biblio-
qrafi k məlumat bazaları, elektron kataloq-
lar, web-saytlar və s.) əsas komplektləşdir-
mə mənbəyi isə bilavasitə internet resursları 
hesab edilir. Bu texnologiyadan istifadə et-
dikdə tez-tez yeniləşdirilən, əlavələr edilən 
və pulsuz yayılan elektron sənəd növlərinin 
komplektləşdirilməsi əlverişli olmur. İstə-
nilən komplektləşdirmə üsulunda sənəd-
lərin profi lə uyğun olaraq dəqiq seçilməsi, 
oxucu sorğusunun və tələbatının dərindən 
öyrənilməsi ilə bağlıdır. İstər ənənəvi, istər-
sə də elektron kitabxanaların vacib problem-

lərindən biri əlaqə-
dar kitabxananın 
profi linə uyğun olan 
yüksək keyfi yyətli 
sənədlərin seçilmə-
sidir.

Əksər mütəxəs-
sislər komplekt-
ləşdirmə üçün çap 
əsərlərində olduğu 
kimi elektron nəşr-
lərin və resursların 
seçilməsini vacib he-
sab edirlər. Onların 
arqumentləri aşağı-
dakı fi kirlərlə əsas-

landırılır:
1. Müraciət (axtarış, istifadə) üçün çoxlu 

sayda elektron informasiyalar təqdim olu-
nur, onların adları və sayı sürətlə artır. Buna 
görə də seçmədə səhvlərin olması ehtimalı 
artır;

2. Uzaqlaşdırılmış şəbəkə resursları get-
dikcə daha çox ikinci növ sənədlərlə təqdim 
olunur. Məsələn: referatlar, annotasiyalar, 
tezislər və s. Təcrübələr göstərir ki, referatla-
rın çox hissəsi əsasında ilkin nəşrin məzmun 
keyfi yyətini dəqiq müəyyən etmək çətindir; 

3. Sürətlə artan elektron resurslar tam 
şəkildə elektron variantda dərc edilir [5, 27].

Ümumilikdə qeyd edək ki, kitabxana re-
surslarının komplektləşdirilməsi sənəd axı-
nına tələbatın yüksəldilməsinə, kitabxana-
nın sənəd-informasiya potensialının ümumi 
həcminin artırılmasına zəmin yaradaraq, 
Respublika üzrə kompüterləşdirilmiş kitab-
xana informasiya şəbəkəsinin yaradılması 
və inkişafı, metodik mərkəz olan M.F.Axun-
dov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
bu sahədəki fəaliyyət mexanizmi, modern-
ləşdirilməsi, müasir informasiya texnologi-
yaları ilə təmin edilməsi və madii-texniki 
bazasının möhkəmləndirilməsi və s. bu kimi 
problemlərin həlli bütövlükdə kitabxana-in-
formasiya resurslarının komplektləşdirilmə-
si işinin yüksək səviyyədə inkişaf etdirilmə-
sinə şərait yaradır.
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Гаджи Гасымлы

Теоретические основы комплектования библиотечно-информационных 
ресурсов республики

Резюме

В статье теоретически затронуты вопросы формирования и комплектации би-
блиотечно-информационных ресурсов, показана их сущность. Комплексный анализ 
основных методов, этапов и особенностей составления выполнен на примере Нацио-
нального библиотечного фонда им. М. Ахундова.

Haji Gasimli

Theoretical resources of completing the library-informational resources of the republic 
Summary

In the article the questions of forming and completing of library-information resour-
ces are theoretically mentioned, and their essence is shown. Comprehensive analysis of the 
main methods, stages and features of the compilation was made on the basis of the example 
of the National Library Fund named after M. Akhundov.
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