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Director of LIC at an online scientific seminar 

The development of information and communication technologies, ensuring the integration of 

national scientific and educational systems into the world scientific and educational space, the 

effective use of bibliometric methods require the modernization of information and library 

support in scientific research. 

The online scientific seminar on “Directions of bibliometric and elmmetric activity in university 

libraries” held by Scientific Library and Information Center of AUL on June 7, 2021 was 

dedicated to this pressing issue. 

The seminar was attended by representatives from Azerbaijan University of Languages, Baku 

State University, ADA University, Khazar University, Azerbaijan State Economic University and 

other universities. 

At the seminar, Tatyana Zaytseva, Director of the Khazar University Library and Information 

Center (LIC), made a presentation on “Main Areas of Bibliometric Research on the Example of 

Khazar University’s LIC”. 

During the presentation, it was noted with regret that bibliometric methods are not given 

enough attention in the curricula of the training of information and library specialists in our 

country. It was mentioned that for the development of bibliometric research in the field of 

information and library, it is important to train specialists who meet the relevant requirements 

in the higher education system, as well as to develop teaching aids. 

In this process, the experience of foreign universities and colleges, which have special training 

courses and teaching aids, can be used. 

      

 

KİM-in direktoru onlayn elmi seminarda 

İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı, milli elm-təhsil sistemlərinin dünya elm-

təhsil məkanına inteqrasiyasının təmin edilməsi, bibliometrik metodlardan səmərəli istifadə 

olunması elmi tədqiqatlarda informasiya-kitabxana təminatının müasirləşdirilməsini tələb edir. 
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ADU Elmi Kitabxana və İnformasiya Xidməti Mərkəzinin 2021-ci il iyunun 7-də keçirdiyi 

"Universitet kitabxanalarında bibliometrik və elmmetrik fəaliyyətin istiqamətləri" mövzusunda 

onlayn elmi seminar bu aktual problemə həsr olunmuşdu. 

Seminarda Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, ADA Universiteti, Xəzər 

Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti və digər universitetlərdən nümayəndələr 

iştirak edirdilər. 

Seminarda Xəzər Universiteti Kitabxana-İnformasiya Mərkəzinin (KİM) direktoru Tatyana 

Zaytseva “Xəzər Universitetinin KİM nümunəsində bibliometrik tədqiqatların əsas istiqamətləri” 

mövzusunda təqdimatla çıxış etmişdir. 

Təqdimatda ölkəmizdə informasiya və kitabxana mütəxəssislərinin hazırlanmasının tədris 

planlarında bibliometriya məsələlərinə kifayət qədər diqqət verilmədiyi təəssüf hissi ilə 

vurğulanmışdır. Qeyd edilmişdir ki, informasiya və kitabxana sahəsində bibliometrik 

tədqiqatların inkişafı üçün ali təhsil sistemində müvafiq tələblərə cavab verən mütəxəssislərin 

hazırlanması, eyni zamanda tədris-metodiki vəsaitin işlənib hazırlanması vacibdir. Bu prosesdə 

xüsusi hazırlıq kursları və tədris vəsaitləri mövcud olan xarici universitet və kolleclərin 

təcrübəsindən yararlanmaq olar. 

 


