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I. GİRİŞ 

Müasir dövrdə bibliometrik metodologiyalar milli və 
beynəlxalq kontekstdə fəal tələb olunur. Onun əsas öyrənmə 
obyektlərini müxtəlif əlamətlərə görə - elm sahələri, 
rubrikaları, ölkələr, müəlliflər və s. qruplaşdırılmış elmi 
nəşrlər təşkil edir. 

Bibliometriyanın metodlarının izahına dair müxtəlif 
fikirlər mövcuddur. Mahiyyət etibarilə bibliometriyanın 
metodları yaxşı məlumdur. Amma onların dəqiq təsnifatı 
yoxdur. V.S.Lazarev, A.Pritçard və Q.Vitinqin,  
D.Şmidmayerin [1] konsepsiyalarını təhlil edərək, 
bibliometrik metodların ilkin sənədlər və  II  informasiya 
nəşrlərinin (ilkin sənədlərin analitik təhlili və sintez edilməsi 
nəticəsində yaranan biblioqrafik informasiya)  təhlili, 
anketləşdirmə, kontent-təhlil və ona uyğun metodları 
ayıraraq sənədlərin istinadlarının hesablanması və onlarla 
münasibətin kompleksini təqdim edir  [2; 3]. 

II. BİBLİOMETRİK METODLARIN 

TƏSNİFATLARI 

A.Pritçard  və  Q.Vitinq  1981-ci ildə bibliometriyaya bu 
metodları gətirdilər [4]: 

- İstinadların təhlili; 

- Referativ jurnalların təhlili; 

- Ayrı-ayrı müəlliflərin nəşrlərinin kəmiyyət təhlili; 

- Ayrı-ayrı dünya ölkələrinin, həmçinin ayrı-ayrı elmi 
kollektivlərin alimlərinin əsərlərinin kəmiyyət təhlili; 

- Elmi sənədlərin kontent-təhlili; 

- Elmi sənədlərin bölünməsi ilə bağlı digər metodlar  
[5, s.81].  

Verilmiş siyahı tam deyil, lakin bunu tam siyahılardan 
biri hesab etmək olar. Bəzi tədqiqatçılar bunları bibliometrik 
metodlar, digərləri isə informetrik, elmmetrik, informasiya 
üsulları kimi növlərə ayırırlar. 

Bibliometriyada istifadə olunan metodlar  A.Pritçard və 
Q.Vitinqin, D.Şmidmayerin, V.S.Lazarevin, O.Vovernenin 
işlərində natamam sistemləşdirilmişdir. E.Y.Pavlovska 
özünün metodlar təsnifatını təklif etmiş, onu şərti təsnifat 
adlandırmış və 3 qrupa ayırmağı təklif etmişdir: 

1. Sənədli informasiya axını elementlərinin kəmiyyət 
qiymətləndirilməsi metodları; 

2. İstinad təhlili metodları; 

3. Leksik təhlil metodları. 

Bibliometriyanın əsas metodlarının müxtəlifliyində 
davamlı elementləri ayırmaq çətin deyil. Onlara hər şeydən 
əvvəl aiddir: ilkin və II informasiya mənbələrinin təhlili və 
istinadların təhlili. 

Kitabxana sosial institutunun müasir fəaliyyəti, iş 
şərtləri, şəraiti kitabxana işi sahəsində son dərəcə aktual 
problem olan elmi əsaslandırılmış, ölçülmüş və effektiv 
dövlət siyasətini şərtləndirir (dövlət siyasətindən irəli gəlir). 
Bu və bu cür digər məsələlərin həlli kitabxana işinin inkişaf 
qanunauyğunluqlarının inkişafını öyrənməyə 
istiqamətlənmiş, kitabxanaşünaslıq tədqiqatlarının 
aktivləşdirilməsini tələb edən elmi-nəzəri sahədə toplanmış 
potensialın effektiv istifadəsinə, işlənməsinə əsaslanmalıdır. 
Bütün bunlar kəmiyyət üsullarının, xüsusən bibliometrik 
üsulun tətbiqi hesabına ölkə kitabxanaşünaslıq 
tədqiqatlarının metodoloji bazasının genişləndirilməsinin 
mövcud tendensiyalarını müəyyən edir. Belə ki, qeyd etmək 
lazımdır ki, son dövrə qədər onların xarakter  xüsusiyyəti 
kəmiyyət təhlilinin köməyi ilə bir qayda olaraq yalnız 
kitabxana fəaliyyətinin ayrı-ayrı aspektləri, tərəfləri 
öyrənilirdi  [6, s.119]. 

Bibliometriya sahəsindəki tədqiqatlar yalnız kitabxana 
fəaliyyətində deyil, həmçinin bütünlükdə elmi siyasətin 
müəyyənləşdirilməsi üçün lazımdır. Buna görə də 
bibliometriyanın metodlarının geniş tətbiqinə bu prosesin 
ümümelmi kateqoriyaya aid olduğunu nəzərə alaraq xüsusi 
diqqət ayırmaq lazımdır. 

Bibliometriyada istifadə edilən metodlar: 

- İstinadların analizi; 

- Referativ jurnalların analizi; 

- İlkin sənədlərin kəmiyyət xüsusiyyətlərinin analizi; 

- Ayrı-ayrı müəlliflərin nəşrlərinin kəmiyyət analizi və 
onların istinadları; 

- Ayrı-ayrı ölkə və dövlətlərin alimlərinin, həmçinin 
ayrı-ayrı elmi kollektivlərin nəşrlərinin kəmiyyət 
analizi; 

- Nəzəri məsələlər, həmçinin elmi sənədlərin 
həcminin, köhnəlməsinin və ranq bölgüsünün 
qanunauyğunluqlarının tədqiqi; 

- Sənədlərin kontent-analizi; 
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- Elmi sənədlərin yayılması ilə bağlı digər məsələlər  

[7]. 

Müasir bibliometriya 2 əsas metodlar qrupunun tətbiqinə 
əsaslanır: 

- Biblioqrafik metodlar: təhlil edilən sənəd massivləri 
və istinadların dəqiq formalaşdırılması üçün 
informasiya mənbələrinin axtarışı; 

- Kəmiyyət metodları: mətnlərin say təhlili, 
korrelyasion təhlil, faktor təhlili, klaster təhlili və s.  
[8]. 

III. BİBLİOMETRİK TƏHLİL METODLARININ 

TƏTBİQİ 

Bibliometrik metodların tətbiqinin üstünlükləri 
bunlardır: 

1. Bütövlükdə elmin və onun ayrı-ayrı sahələrinin eyni 
vaxtda əhatə olunması; 

2. Dünya məlumat bazası hesabına geniş informasiya 
materialının tədqiqi; 

3. Ayrı-ayrı obyektlərin dinamik inkişafını tədqiq etmək 
və onlar arasında əlaqələrin aşkar edilməsi [9]. 

Bibliometrik metodların elmin terminoloji sisteminin 
qurulmasında tətbiqi 2 məsələni həll etməyə imkan verir: 

1. Elmi sahədə terminlər qrupunun kəmiyyət 
dinamikasının həyata keçirilməsi. 

2. Terminlərin spesifik əlaqələrini üzə çıxarmaq – elmin 
tezaurusunu yaratmaq (statikada olduğu kimi 
dinamikada da) [10]. 

NƏTİCƏ 

Müasir elm sahələrinin sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə 
kitabxanaşünaslıqda da ənənəvi, dolğun, maraqlı təhlil ilə 
daha əhatəli öyrənmə üçün əsas kimi çıxış edə biləcək 
nəticələrin əldə edilməsini təmin etmək üçün 
bibliometriyanın üsullarından istifadə zərurəti mövcuddur.   
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