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2 TƏBİƏT ELMLƏRİ
22 Fizika-riyaziyyat elmləri
22.1 Riyaziyyat
1.

22.1я73
F 43

Feyziyev, Sərxan Aslan oğlu. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri
əsasları : dərslik / S. A. Feyziyev, R. Y. Şükürov ; red. B. Cəbrayılov ; rəy.
A. Adıgözəlov - Bakı : Apastroff, 2014. - 568 s.

Аnnotasiya: Təqdim olunan dərslik Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda bakalavr pilləsində
"İbtidai sinif müəllimliyi" ixtisasının tədris planına daxil olan "Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri
əsasları" fənninin proqramının tələblərinə uyğun yazılmışdır.
28 Biologiya elmləri
2.

28.703я73
U 74

Uşaq anatomiyası, fiziologiyası və gigiyenası : dərslik / N. R. Zeyniyev
; red. V. B. Şadlinski. - Bakı : Nərgiz, 2014. - 308 s. ; [16] s. : rəngli şəkil ;
24,5 sm см. - Biblioqr.: s. 271. - 500 экз. - 15.60 AZN

Аnnotasiya: Kitab Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu ibtidai və məktəbəqədər təhsilin
pedaqogikası və metodikası fakultələrinin tədris proqramlarına uyğun olaraq yazılıbdır. Burada uşaq
orqanizminin quruluşu, yaş xüsusiyyətləri, fiziologiyası, gigiyenasına dair çoxlu faktlar haqqında
geniş elmi fikirlər verilib.

63 TARİX
63.3(0) Ümumdünya tarixi
3.

63.3(0)
M 85

Mustafazadə, Tofiq Teyyub oğlu. Ümumi tarix : dərs vəsaiti / T. T.
Mustafazadə ; elmi məsl. Y. M. Mahmudov. I kitab : Ən qədim
zamanlardan XVIII əsrin sonunadək / red. M. N. Mirzəyev [et al.]. - Bakı :
İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2009. - 1152 s. : il., xəritə, cədvəl ; 26,5 sm
см. - Biblioqr.: s. 1142-1146. - 1000 экз. - 30.00 AZN

Аnnotasiya: Müəllif tarix elminin son nailiyyətlərini əks etdirməyə çalışmış, Azərbaycanın,
qonşu ölkələrin tarixini və ümumdünya tarixini bir yerdə sinxron şəkildə şərh etmişdir.
4.

63.3(0)
M 85

Mustafazadə, Tofiq Teyyub oğlu. Ümumi tarix : dərs vəsaiti / T. T.
Mustafazadə ; elmi məsl. Y. M. Mahmudov. II kitab : XIX - XXI əsrin
əvvəlləri / red. M. C. Qasımlı. - Bakı : Victori NPM, 2012. - 830 s. : foto,
xəritə, il. ; 27 sm см. - Biblioqr.: s. 823-826. - 500 экз. - 30.00 AZN

Аnnotasiya: Müəllif tarix elminin son nailiyyətlərini əks etdirməyə çalışmış, Azərbaycanın,
qonşu ölkələrin tarixini və ümumdünya tarixini bir yerdə sinxron şəkildə şərh etmişdir.
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63.3(5Aze) Azərbaycan tarixi
5.

63.3(5Aze-2)
D 13

Dadaşova, Sevda Urxan qızı. Bakı - tarixin səhifələri = Баку - страницы
истории / S. U. Dadaşova, E. Ə. Qasımzadə, F. Q. Məmmədov ; ing.
dilindən tərc. T. Kərimova ; layihənin rəh. E. Ə. Rzaquliyev ; fotoqr.: Y.
Xəlilov, F. Xayrulin, E. T. Əliyev ; Azərbaycan Respublikasının Memarlar
İttifaqı. - əlavə edilmiş və yeniləşmiş II nəşri. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. –
188 s. : il., rəngli il. 24 sm. - Azərbaycan və rus dillərində. - Biblioqr.: s.
184-185. - Görkəmli dövlət və siyasi xadim, müasir Azərbaycan
dövlətçiliyinin qurucusu Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 90
illiyinə həsr edilir. - 1000 экз.

Аnnotasiya: Bu kitab neftlə bağlı bir şəhərin çoxəsrlik tarixinə həsr edilmişdir. Müəllif Bakı
haqqında yazılı tarixi mənbələrə, bir çox səyyahların yazılarına müraciət edərək şəhərin qədim
tikililərindən, onun dünyanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olduğunu xüsusilə vurğulayır.
“Şərq-Qərb” bəşriyyat Evində çap olunan bu kitab Bakının tarixi ilə maraqlanan şəxslər üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
6.

63.3(5Aze)
D 13

Dadaşova, Sevda Urxan qızı. Bakı - tarixin səhifələri = Baku - Pages of
History / S. U. Dadaşova, E. Ə. Qasımzadə, F. Q. Məmmədov ; layihənin
rəh. E. Ə. Qasımzadə ; ing. dilindən tərc. T. Kərimova ; fotoqr.: Y. Xəlilov,
F. Xayrulin, E. T. Əliyev ; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. –
Əlavə edilmiş və yeniləşmiş II nəşri. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 188 s. : il.,
rəngli il. ; 24 sm см. - Azərbaycan və ingilis dillərində. - Biblioqr.: s. 184185. - Görkəmli dövlət və siyasi xadim, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin
qurucusu Heydər Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr
edilir. - 1000 экз.

Аnnotasiya: Bu kitab neftlə bağlı bir şəhərin çoxəsrlik tarixinə həsr edilmişdir. Müəllif Bakı
haqqında yazılı tarixi mənbələrə, bir çox səyyahların yazılarına müraciət edərək şəhərin qədim
tikililərindən, onun dünyanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olduğunu xüsusilə vurğulayır.
“Şərq-Qərb” bəşriyyat Evində çap olunan bu kitab Bakının tarixi ilə maraqlanan şəxslər üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
7.

63.3(5Aze)3-7
K 58

Kərimov, Vilayət Hidayət oğlu. Azərbaycan ərazisində Azərbaycan
ərazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat sənəti :
monoqrafiya / V. H. Kərimov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013.
– 320 s. : foto ; 22 sm см. - 1000 экз.

Аnnotasiya: Monoqrafiya indiyədək xüsusi araşdırma obyekti olmamış mürəkkəb
problemlərdən birinə Azərbaycan arazisində ən qədim tayfa ittifaqlarının və dövlətlərin inşaat
sənətinə həsr olunmuşdur. Müəllif memarlıq-arxeologiya materialları asasında Azərbaycan arazisində
e.ə. VI-I minilliklərə aid ayrı-ayrı abidələrin xronologiyasını dəqiqləşdirir. Əsərdə tayfa ittifaqlarının
yaranması və inkişafı, onların sıx qarşılıqlı əlaqələri və inşaat sənəti məsələlərinə xüsusi diqqət
yetirilir. Tarixi hadisələr fonunda müəllif Azərbaycan ərazisində siyasi, iqtisadi va mədəni həyatı
işıqlandırır.
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İngilis dilində
8. 63.3(5Aze)-7
K 37

9. 63.3(5Aze)3-7
K 37

Kerimov, Vilayat Hidayat oghlou. Ancient Dwellings of Azerbaijan :
monograph / V. H. Kerimov ; head of the project E. Gasimzadeh ; Union
of Architects of Azerbaijan Republic. - Baku : Sharg-Garb, 2013. - 300 p.
photo, il ; 22 cm см. - İngilis dilində. - 1000 экз
Kerimov, Vilayat Hidayat oghlou. The Ancient Tribal Alliances and the
Consructional Art of States Within the Territory of Azerbaijan :
monograph / V. H. Kerimov ; head of the proj. E. Gasimzadeh ; Union of
Architects of Azerbaijan Republic. - Baku : Sharg-Garb, 2013. - 324 p. :
photo, il. ; 22 cm см. - İngilis dilində. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32020-6 (bound). - ISBN 978-9952-32-037-4 : həd.
65 İQTİSADİYYAT. İQTİSADİYYAT ELMLƏRİ

65.05 İqtisadiyyatın idarə olunması. İqtisadiyyatın statistikası.
Uçot. İqtisadi analiz
Azərbaycan dilində
10.

65.050я73
P 33

Peşəkar mühasibatlıq kvalifikasiyası : fundamental səviyyə: tədris
vəsaiti: [ing. dilindən tərc.] / Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris
Mərkəzi, The World Bank.
I fənn : İqtisadiyyatın əsasları. - Bakı : METM, 2013. - 565 s. : foto ; 29,5
sm см. (Peşəkar mühasib proqramı). - 1500 экз. - həd.

Аnnotasiya: Peşəkar Mühasiblərin Sertifikatlaşdırma Proqramı çərçivəsində hazırlanan
dərsliklər 2008-ci il sentyabrın 26-da "Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
arasında imzalanmış Maliyyələşdirmə Sazişinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 11 noyabr tarixi 397s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Korporativ və Büdcə
Sektorunda Hesabatlılıq layihəsi çərçivəsində amerikalı makroiqtisadçı, Harvard Universitetinin
professoru Nikolas Qreqori Mənkyunun "Principles of Economics" adlı dərs vəsaiti Azərbaycan
dilinə tərcümə olunmuşdur.
11.

65.050я73
P 33

Peşəkar mühasibatlıq kvalifikasiyası : fundamental səviyyə: tədris
vəsaiti: [ing. dilindən tərc.] / Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris
Mərkəzi, The World Bank.
II fənn : Maliyyə uçotu. - Bakı : METM, 2013. - 748 s. : cədvəl ; 29,5 sm
см. - (Peşəkar mühasib proqramı). - 1500 экз. - həd.

Аnnotasiya: Peşəkar Mühasiblərin Sertifikatlaşdırma Proqramı çərçivəsində hazırlanan
dərsliklər 2008-ci il sentyabrın 26-da "Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
arasında imzalanmış Maliyyələşdirmə Sazişinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 11 noyabr tarixi 397s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Korporativ və Büdcə
Sektorunda Hesabatlılıq layihəsi çərçivəsində beynəlxalq peşəkar mühasiblər qurumu olan ACCA
(The Association of Chartered Certified Accountants) tərəfindən tövsiyə olunan və "Get Through
Guides Limited UK" şirkəti tərəfindən tərtib olunmuş təlim materialları Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmuşdur. Maliyyə uçotu fənni gələcəyin mühasiblərinə, şirkət rəhbərlərinə və iş adamlarına
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maliyyə hesabatlarının hazırlanma qaydalarını, səbəb və məqsədlərini izah edir. Siz
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının əsaslarını mənimsəyərək, praktiki iş
fəaliyyətinizdə bu hesabatları tərtib və təhlil edə biləcəksiniz.
12.

65.050я73
P 33

Peşəkar mühasibatlıq kvalifikasiyası : fundamental səviyyə: tədris
vəsaiti: [ing. dilindən tərc.] / Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris
Mərkəzi, The World Bank.
III fənn : İdarəetmə uçotu. - Bakı : METM, 2013. - 776 s. : cədvəl ; 29,5
sm см. - (Peşəkar mühasib proqramı). - 1000 экз. - həd.

Аnnotasiya: Peşəkar Mühasiblərin Sertifikatlaşdırma Proqramı çərçivəsində hazırlanan
dərsliklər 2008-ci il sentyabrın 26-da "Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
arasında imzalanmış Maliyyələşdirmə Sazişinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 11 noyabr tarixi 397s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Korporativ və Büdcə
Sektorunda Hesabatlılıq layihəsi çərçivəsində beynəlxalq peşəkar mühasiblər qurumu olan ACCA
(The Association of Chartered Certified Accountants) tərəfindən tövsiyə olunan və "Get Through
Guides Limited UK" şirkəti tərəfindən tərtib olunmuş təlim materialları Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmuşdur. İdarəetmə uçotu fənni muhasib, şirkət rəhbərləri, iş adamları və digər aidiyyəti
mütəxəssislərə təşkilatın maliyyə və icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, əsaslandırılması, mövcud
resurslardan maksimum şəkildə istifadə etməsi məqsədi ilə müəyyən dövr ərzindəki fəaliyyətlərini
planlaşdırmaq üçün əsas bilik və anlayışları izah edir.
13.

65.050я73
P 33

Peşəkar mühasibatlıq kvalifikasiyası : fundamental səviyyə: tədris
vəsaiti: [ing. dilindən tərc.] / Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris
Mərkəzi, The World Bank.
IV fənn : Məlumat idarəetmə sistemləri / K. Laundon, J. Laudon ; red.: B.
L. Golub, E. Mills ; bur. məsul S. Hong. - Bakı : METM, 2013. - 316 s. :
şəkil ; 29,5 sm см. - (Peşəkar mühasib proqramı). - 1000 экз.

Аnnotasiya: Peşəkar Mühasiblərin Sertifikatlaşdırma Proqramı çərçivəsində hazırlanan
dərsliklər 2008-ci il sentyabrın 26-da "Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
arasında imzalanmış Maliyyələşdirmə Sazişinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 11 noyabr tarixi 397s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Korporativ və Büdcə
Sektorunda Hesabatlılıq layihəsi çərçivəsində beynəlxalq "John Wiley & Sons, Inc." şirkətinin
Kenneth Laundon və Jane Laudon müəllifləri tərəfindən hazırlanmış "Management Information
Systems: Managing the Digital Firm" adlı dərs vəsaiti Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.
Məlumat idarəetmə sistemləri fənni informasiya sistemləri və onların inkişaf konsepsiyalarına,
İnformasiya Texnologiyaları və proqram təminatlarına dair əsas anlayışları əhatə edir.
14.

65.050я73
P33

Peşəkar mühasibatlıq kvalifikasiyası : təkmil səviyyə: tədris vəsaiti:
[ing. dilindən tərc.] / Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris
Mərkəzi, The World Bank.
V-VI fənn : Biznes hüququ və vergilər. - Bakı : METM, 2013. - 541 s. ;
29,5 sm см. - (Peşəkar mühasib proqramı). - Biblioqr.: s. 539. - 1000 экз.

Аnnotasiya: Peşəkar Mühasiblərin Sertifikatlaşdırma Proqramı çərçivəsində hazırlanan
dərsliklər 2008-ci il sentyabrın 26-da "Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
arasında imzalanmış Maliyyələşdirmə Sazişinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
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Respublikasının vergi sistemi, vergilərin növləri və onların praktiki cəhətdən tətbiqini özündə
əks etdirir. 2008-ci il 11 noyabr tarixi 397s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Korporativ və Büdcə
Sektorunda Hesabatlılıq layihəsi çərçivəsində təlim materialları tərtib olunmuşdur. Biznes hüququ və
vergilər üzrə təlim materialı iki hissədən ibarətdir. Birinci hissədə Azərbaycan Respublikasının
hüquq sisteminin elementləri, mənbələri, biznes subyektlərinin yaradılması və digər mühüm
məqamlar barədə məlumat verilir. İkinci hissə Azərbaycan
15.

65.050я73
P 33

Peşəkar mühasibatlıq kvalifikasiyası : təkmil səviyyə: tədris vəsaiti:
[ing. dilindən tərc.] / Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris
Mərkəzi, The World Bank
VII fənn : Maliyyə hesabatlarının hazırlanması. - Bakı : METM, 2013. –
888 s. : cədvəl ; 29,5 sm см. - (Peşəkar mühasib proqramı). - 1000 экз.

Аnnotasiya: Peşəkar Mühasiblərin Sertifikatlaşdırma Proqramı çərçivəsində hazırlanan
dərsliklər 2008-ci il sentyabrın 26-da "Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
arasında imzalanmış Maliyyələşdirmə Sazişinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 11 noyabr tarixi 397s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Korporativ və Büdcə
Sektorunda Hesabatlılıq layihəsi çərçivəsində beynəlxalq peşəkar mühasiblər qurumu olan ACCA
(The Association of Chartered Certified Accountants) tərəfindən tövsiyə olunan və "Get Through
Guides Limited UK" şirkəti tərəfindən tərtib olunmuş təlim materialları Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmuşdur. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması fənni mühasib, şirkət rəhbərləri, iş adamları və
digər aidiyyətı mütəxəssislərə Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarının (BHMS) tətbiqi,
həmin standartlar əsasında tək və qrup halında olan maliyyə hesablarının hazırlanması, maliyyə
hesabatlarının təhlili və şərhi kimi əsas bilik və anlayışları izah edir.
16.

65.050я73
P 33

Peşəkar mühasibatlıq kvalifikasiyası : təkmil səviyyə: tədris vəsaiti:
[ing. dilindən tərc.] / Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris
Mərkəzi, The World Bank.
VIII fənn : Audit və əminlik. - Bakı : METM, 2013. - 744 s. ; 29,5 sm см.
- (Peşəkar mühasib proqramı). - 1000 экз.

Аnnotasiya: Peşəkar Mühasiblərin Sertifikatlaşdırma Proqramı çərçivəsində hazırlanan
dərsliklər 2008-ci il sentyabrın 26-da "Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
arasında imzalanmış Maliyyələşdirmə Sazişinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 11 noyabr tarixi 397s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Korporativ və Büdcə
Sektorunda Hesabatlılıq layihəsi çərçivəsində beynəlxalq peşəkar mühasiblər qurumu olan ACCA
(The Association of Chartered Certified Accountants) tərəfindən tövsiyə olunan və "Get Through
Guides Limited UK" şirkəti tərəfindən tərtib olunmuş təlim materialları Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmuşdur. Audit və əminlik fənni mühasib, auditor və digər aidiyyətı mütəxəssislərə audit
prosesinin məqsədi, peşəkar etika qaydaları, daxil və xarici audit prosedurları, həmçinin maliyyə
hesabatlarının audit olunması prosesi, auditin planlaşdırılması və onunla bağlı risklər, daxili nəzarət
sistemi kimi əsas bilik və anlayışları izah edir.
17.

65.050я73
P33

Peşəkar mühasibatlıq kvalifikasiyası : peşəkar səviyyə: tədris vəsaiti:
[ing. dilindən tərc.] / Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris
Mərkəzi, The World Bank.
IX fənn : İdarəetmə, risk və etika. - Bakı : METM, 2013. - 833 s. : şəkil ;
29,5 sm см. - (Peşəkar mühasib proqramı). - 1000 экз.
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Аnnotasiya: Peşəkar Mühasiblərin Sertifikatlaşdırma Proqramı çərçivəsində hazırlanan
dərsliklər 2008-ci il sentyabrın 26-da "Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
arasında imzalanmış Maliyyələşdirmə Sazişinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 11 noyabr tarixi 397s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Korporativ və Büdcə
Sektorunda Hesabatlılıq layihəsi çərçivəsində beynəlxalq peşəkar mühasiblər qurumu olan ACCA
(The Association of Chartered Certified Accountants) tərəfindən tövsiyə olunan və "Get Through
Guides Limited UK" şirkəti tərəfindən tərtib olunmuş təlim materialları Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmuşdur. İdarəetmə, Risk və Etika fənni mühasib, şirkət rəhbərləri, iş adamları və digər aidiyyətı
mütəxəssislərə direktorların təşkilat daxilində rol və məsuliyyətləri, daxili təhlil və nəzarət
çərçivəsində qərarların qəbul edilməsi, təşkilata təsir edə biləcək risklərin aydınlaşdırılması,
qiymətləndirilməsi, nəzarət edilməsi, şəxsi və peşəkar etika, peşəkar dəyərlər kimi əsas bilik və
anlayışları izah edir.
18.

65.050я73
P33

Peşəkar mühasibatlıq kvalifikasiyası : peşəkar səviyyə: tədris vəsaiti:
[ing. dilindən tərc.] / Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris
Mərkəzi, The World Bank.
X fənn : Korporativ hesabatlar. - Bakı : METM, 2013. - 966 s. : cədvəl ;
29,5 sm см. - (Peşəkar mühasib proqramı). - 1000 экз.

Аnnotasiya: Peşəkar Mühasiblərin Sertifikatlaşdırma Proqramı çərçivəsində hazırlanan
dərsliklər 2008-ci il sentyabrın 26-da "Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
arasında imzalanmış Maliyyələşdirmə Sazişinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 11 noyabr tarixi 397s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Korporativ və Büdcə
Sektorunda Hesabatlılıq layihəsi çərçivəsində beynəlxalq peşəkar mühasiblər qurumu olan ACCA
(The Association of Chartered Certified Accountants) tərəfindən tövsiyə olunan və "Get Through
Guides Limited UK" şirkəti tərəfindən tərtib olunmuş təlim materialları Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmuşdur. Korporativ hesabatların hazırlanması fənni mühasib, şirkət rəhbərləri, iş adamları və
digər aidiyyətı mütəxəssislərə Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları standartlarına əsasən qrup maliyyə
hesabatlarının hazırlanması, həmçinin, qeyri-kommersiya, kiçik və orta müəssisələr üçün hesabatlılıq
formaları, maliyyə təhlili və beynəlxalq standartlarda baş verən cari dəyişikliklərin maliyyə
hesabatlarına təsiri kimi əsas bilik və anlayışları izah edir.
19.

65.050я73
P33

Peşəkar mühasibatlıq kvalifikasiyası : peşəkar səviyyə: tədris vəsaiti:
[ing. dilindən tərc.] / Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris
Mərkəzi, The World Bank.
XI fənn : Maliyyə menecmenti. - Bakı : METM, 2013. - 715 s. : cədvəl ;
29,5 sm см. -(Peşəkar mühasib proqramı). - 1000 экз. -

Аnnotasiya: Peşəkar Mühasiblərin Sertifikatlaşdırma Proqramı çərçivəsində hazırlanan
dərsliklər 2008-ci il sentyabrın 26-da "Azərbaycan Hökuməti ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası
arasında imzalanmış Maliyyələşdirmə Sazişinə əsasən Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2008-ci il 11 noyabr tarixi 397s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Korporativ və Büdcə
Sektorunda Hesabatlılıq layihəsi çərçivəsində beynəlxalq peşəkar mühasiblər qurumu olan ACCA
(The Association of Chartered Certified Accountants) tərəfindən tövsiyə olunan və "Get Through
Guides Limited UK" şirkəti tərəfindən tərtib olunmuş təlim materiallar Azərbaycan dilinə tərcümə
olunmuşdur. Maliyyə menecmenti fənni mühasib, şirkət rəhbərləri, iş adamları və digər aidiyyətı
mütəxəssislərə maliyyə menecmenti rolunun məqsədi, investisiya, maliyyə və dividend haqqında
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düzgün qərarların qəbul edilməsi, risklərin təhlili və idarəedilməsi üsulları kimi əsas bilik və
anlayışları izah edir.
65.39 İqtisadi informatika
19.

65.39я73
İ-50

İnformasiya iqtisadiyyatı : dərslik / İ. Ə. Mehdiyev [et al.] ; Azərbaycan
Memarlıq və İnşaat Universiteti. - Bakı : Təhsil NPM, 2012. - 430 s. :
cədvəl, il. ; 21 sm. – Biblioqr.: s. 423-425. - 500 экз. - 20.00 AZN

Аnnotasiya: Dərsliyin məzmunu avtomatlaşdırılmış informasiya texnologiyalarının və
sistemlərin iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində, o cümlədən müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin,
mühasibat uçotunu, vergiqoymanın, statistikanın, servis sahəsinin, elektron kommersiyanın idarə
edilməsində istifadə edilməsinin yollarını göstərir.
65.43 Mehmanxana ticarəti iqtisadiyyatı. İqtisadi turizm
20.

65.43я73
Ə 61

Əlirzayev, Əli Qəmbərli oğlu. Turizmin iqtisadiyyatı və idarə olunması :
dərs vəsaiti / Ə. Q. Əlirzayev ; red. E. Əlirzayev ; Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universiteti. - Bakı : İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2011. - 494 s. :
cədvəl, sxem 20,5 sm см. - Biblioqr.: s. 485-493. - 500 экз. - 12.00 AZN

Аnnotasiya: Kitabda turizmin inkişafının sosial-iqtisadi rolu və onun Azərbaycan iqtisadi və
sosial inkişafında yeri müəyyənləşir. Turizmin modeli, onun əsas parametrləri və sosial-iqtisadi
nəticələri proqnozlaşdırılır. Turizmin sahə kimi şəraiti və onun təşkilində resurs potensialının iqtisadi
dövriyyəyə cəlb edilməsi yolları əsaslandırılır.
66

SİYASƏT. SİYASİ ELMLƏR

66.0 Siyasi nəzəriyyə. Politologiya
21.

66.0я73
Ş 61

Şirəliyev, Həsən. Politologiya : dərslik / H. Şirəliyev, Ə. Əhmədov. –
İkinci, təkmilləşdirilmiş nəşri. - Bakı : Apostroff, 2014. - 392 s. ; 19,5 sm
см. - 300 экз. - ISBN 978-9952-404-04-3 : 6.50 AZN

Аnnotasiya: Təqdim olunan dərslik 1997-ci ildə çap olunmuş "Politologiya" kitabının ikinci
nəşridir. Kitabda siyasətşünaslığın problemlərinin yığcam elmi şərhi verilir.
67

HÜQUQ

67.0 Ümumi hüquq nəzəriyyəsi
22.

67.0я73
Ə 39

Əkbərov, Rahib Abdulla oğlu. Müasir hüquq sistemləri : dərslik / R. A.
Əkbərov ; elmi red. M. F. Məlikova ; Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. - Bakı : Qanun, 2014. –
700 s. ; 20,5 sm см. - Biblioqr.: 692-694. - 500 экз. - 19.50 AZN
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Аnnotasiya: Dərslikdə dünyanın hüquq xəritəsinə daxil olan roman-german, ingilis-sakson,
müsəlman, həmçinin Çin, Yaponiya və digər aparıcı dövlətlərin hüquq sistemlərinin təşəkkülü,
formalaşması və müasir inkişafı tədqiq edilmişdir.
23.

67я2
Q24

Qarayev, Rauf Məmməd oğlu. Azərbaycanca-rusca-ingiliscə hüquq
lüğəti = Азербайджанско-русско-английский юридический словарь =
Azerbaijani-russian-english law dictionary : 10000-dən çox termin / R. M.
Qarayev ; red. E. T. Süleymanova ; Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). - I nəşri. - Bakı : "RS" PP,
2013. - 360 s. ; 22 sm см. - ISBN 978-9952-8229-8-4 : həd.

Annotasiya: Bu lüğətdə insan hüquqlarına, beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq xüsusi hüquqa,
mülki hüquqa, cinayət hüququna, ticarət hüququna, prosessual hüquqa, əmək hüququna, konstitusiya
hüququna və hüquq sisteminin digər sahələrinə aid olan terminlər öz əksini tapmışdır.
24.

67я2
Q 24

Qarayev, Rauf Məmməd oğlu. İngiliscə-rusca-azərbaycanca hüquq lüğəti
= Англо-русско-азербайджанский юридический словарь = EnglishRussian-Azerbaijani law dictionary : 10000-ə qədər termin / R.M. Qarayev
Z. H. Əliyev ; red. E. T. Süleymanova ; Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman). - II nəşri. - Bakı : "RS" PP, 2013.
- 530 s. ; 22 sm см. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-8235-1-6 : həd.

Annotasiya: Lüğət 10000-dək söz və söz birləşməsindən ibarətdir. Lüğətdə insan
hüquqlarına, beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq xüsusi hüquqa, mülki hüquqa, ticarət hüququna, cinayət
hüququna, prosessual hüquqa, əmək hüququna, konstitusiya hüququna və hüquq sisteminin digər
sahələrinə aid olan terminlər öz əksini tapmışdır.
25.

67.0я73
Ü 42

Ümumi hüquq və dövlət nəzəriyyəsi : dərslik / V. S. Afanasyev [et al.] ;
tərc. Ə. Rzabəyli, tərc. red. A. Əbilov, red. V. V. Lazarev. - Əlavə və
dəyişikliklər edilmiş III nəşri. - Bakı : Qanun, 2014. - 492 s. : şəkil ; 20,5
sm см. - 300 экз. - 15.58 AZN

Аnnotasiya: Dərslik ali məktəblərin hüquq profilli mütəxəssislərinin hazırlanması tələblərinə
uyğun olaraq müasir elmi mövqeləri nəzərə almaqla yazılmışdır. O, hüquq və dövlət nəzəriyyəsinin
həm ənənəvi, həm də yeni problemlərini əhatə edir. Yeni problemlər sırasına dövlət və hüqüq
haqqında əsas anlayışlara, dövlət və hüququn nisbətinə, dövlət və hüququn nisbi müstəqilliyinə,
sosial sülh və barışığın, sosial təhlükəsizliyin, iqtisadi inkişafın və sairin təmin edilməsində hüquq və
dövlətin roluna həsr edilmiş mövzuları aid etmək olar.
67.400 Konstitusiya (dövlət) hüququ
26.

67.400.7
A 97

Avropa Əlilliyi olan İnsanların Hüquqlarının Müdafiəsi Gününə həsr
olunmuş "Əlillərin hüquqlarının müdafiəsində əlaqələndirmə və
monitorinq mexanizmlərinin rolu" mövzusunda "Deyirmi masa" nın
materialları : 27 aprel 2010-cu il / Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt.: Z. Əliyev, M. Mahmudov ;
red. E. Süleymanova. - Bakı : n. y., 2010. - 126 s. ; 19,5 sm см. - həd.
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Annotasiya: Kitabda 5 May-Avropa Əlilliyi olan İnsanların Hüquqlarının Müdafiəsi Gününə
həsr olunmuş "Əlillərin hüquqlarının müdafiəsində əlaqələndirmə və monitorinq mexanizmlərinin
rolu" mövzusunda 27 aprel 2010-cu il tarixdə keçirilmiş "Deyirmi masa" nın materialları öz əksini
tapmışdır.
27.

67.400.7(5Aze)
A 99

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) - 10 il : 2002 - 2012 / Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt. M. Əmirəliyev ; elmi
məsl., red. E. T. Süleymanova ; elmi red.: A. Səfixanlı, Z. Əliyev.–Bakı
:Vəfa Print, 2013. - 412 s., [84] s. : rəngli foto ; 30 sm см.

Annotasiya: Artıq cəmiyyət tərəfindən daim inkişafda olan dinamik bir qrum kimi qəbul
edilən ombudsman təsisatının ötən 10 il ərzindəki fəaliyyətinin əsas məqsəd və məramı bütünlüklə
insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsi nə, pozulmuş insan hüquqlarını bərpasına,
pozulmasının qarşısının alınmasına, vətəndaş cəmiyyətinin, demokratiya meyarlarına cavab verən
dövlətçiliyin daha da möhkəmlənməsinə və nəticə etibarilə, insan hüquqları sisteminin inkişaf
etdirilməsinə yönəlmişdir.
28.

67.400.7(5Aze)
A99

Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman). - Bakı : n. y., 2012. - 35 s. : rəngli foto ; 20,5 sm см. - həd.

Annotasiya: Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili vəzifəsi Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasında və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrdə təsbit olunmuş və Azərbaycan Respublikasının dövlət və yerli özünüidarə orqanları,
vəzifəli şəxsləri tərəfindən pozulan insan hüquqları və azadlıqlarının bərpa edilməsi üçün təsis edilib.
29.

67.400.7
B 66

"Biotika, insan hüquqları və yeni texnologiyalar: reproduktiv
sağlamlığın və ailə planlaşmasının hüquqi və etik aspektləri" mövzusu
Avropa Şurasının 60 illiyinə və 18 İyun İnsan Hüquqları Gününə həsr
edilmişdur. : Ombudsmanların VII Bakı Beynəlxalq Konfransının
materialları. 17-19 iyun 2009-cu il Bakı şəhəri / Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt.: Z.
Əliyev, Y. Cəfərova ; red. E. Süleymanova. - Bakı : Oğuz Eli, 2009. - 212
s. ; 18,5 sm см. - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. - həd.

Annotasiya: Kitabda 17-19 iyun 2009-cu il Bakı şəhərində Avropa Şurasının 60 illiyinə və 18
iyun İnsan Hüquqları Gününə həsr edilmiş "Biotika, insan hüquqları və yeni texnologiyalar:
reproduktiv sağlamlığın və ailə planlaşmasının hüquqi və etik aspektləri" mövzusunda keçirilən
Ombudsmanların VII Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları öz əksini tapmışdır.
30.

67.400.7
B 66

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. Baş Assambleya. İnsan Hüquqları Şurası
(16-cı sessiyası ; 22 aprel - 3 may 2013-cü il ; Cenevrə).
Universal Dövri İcmal üzrə İşçi Qrupunun hesabatı : Azərbaycan: [ing.
dilindən tərc.] / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Baş Assambleya. - Bakı :
n. y., 2013. - 48 s. ; 20 sm см. - həd.
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Annotasiya: Kitab BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı və Ümidli Cələcək
Cənclər Təşkilatının birgə əməkdaşlığı ilə həyata keçirilən proqram çərçivəsində Azərbaycan dilinə
tərcümə olunub və nəşr edilib.
31.

67.400.7
H 96

Hüquqlarını bil və faydalan! : "İnformasiya əldə etmək haqqında"
Azərbaycan Respublikasının Qanununa dair yaddaş kitabçası /
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman). - Bakı : n. y., 2011. - 12 s. : rəngli foto ; 21 sm см. - həd.

Annotasiya: Kitabçada təqdim olunmuş məlumatlar insan hüquqlarının qorunması və
təmin edilməsi sahəsində çalışan dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə faydalı
olmaqla onların gələcəkdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərinə yardımçı olacaqdır.
32.

67.400.7
H 96

Hüquq müdafiəçiləri: insan hüquqlarını müdafiə etmək hüququnu
qoruyarkən : məlumat kitabcası. № 29 / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ; red.
E. T. Süleymanova. - Bakı : GNS Poliqraf MMC, n. i. y. - 72 s. ; 21,5 sm
см. - (İnsan hüquqları).

Annotasiya: İnsan hüquqları məlumat kitabçası geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə
tutulmuşdur. Məqsəd - insan hüquqlarının daha yaxşı anlaşılması, BMT tərəfindən insan hüquqlarının
dəstəklənməsi və müdafiəsi üçün hansı işlər görüldüyü haqda məlumatın verilməsi, həmçinin bu
hüquqları həyata keçirilməsinə yardım etmək üçün mövcud beynəlxalq mexanizmləri göstərməkdən
ibarətdir.
33.

67.400.7
N 84

Novak, Manfred. İnsan hüquqları : parlament üzvləri üçün vəsait / M.
Novak, J. Klok, İ. Şvartsın ; red. E. Süleymanova ; Parlamentlərarası
Birlık, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı İdarəsi. - n. y. y : [n.
.], 2005. - 232 s. ; 21 sm см. - ISBN 92-9142-266-5 : həd.

Annotasiya: Vəsaitdə insan hüquqlarını tənzimləyən əsas prinsiplərin və beynəlxalq insan
hüquqları sənədlərinə əsasən öz üzərinə götürdükləri öhdəliklərin xülasəsi verilir.
34.

67.400.7(5Aze)
O-41

Ombudsmanın informasiya bülletenləri / Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: Z. Əliyev, Z.
Məhərrəmli, F. Məmmədxanova ; red. E. T. Süleymanova.
I kitab : 2007-2008. - Bakı : n. y., 2012. - 919 s. : foto ; 24,5 sm см.

35.

67.400.7(5Aze)
O-41

Ombudsmanın informasiya bülleteni / Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: Z. Əliyev, Z.
Məhərrəmli, F. Məmmədxanova ; red. E. T. Süleymanova.
II kitab : 2009-2010. - Bakı : n. y., 2012. - 999 s. : foto ; 24,5 sm см.

36.

67.400.7(5Aze)
O-41

Ombudsmanın informasiya bülletenləri / Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman); tərt.: Z. Əliyev, Z.
Məhərrəmli, S. Cəbrayılova ; red. E. T. Süleymanova.
III kitab : 2011-2012. - Bakı : n. y., 2013. - 759 s. : foto ; 24,5 sm см.
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37.

67.400.7(5Aze)
S 99

Svanidze, Erik. Azərbaycanda pis rəftarla və cəzasızlıqla mübarizəyə və
pis rəftar hallarının səmərəli araşdırılmasına dair ölkə üzrə hesabat / E.
Svanidze. - n. y., 2010. - 112 s. ; 21 sm см. - həd.

Annotasiya: Nəşr Avropa Birliyi və Avropa Şurasının birgə proqramı tərəfindən
maliyyələşdirilib. Kitabçada hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən törədilən pis rəftar halları və
azadlıqdan məhrum etmənin ilkin mərhələləri ön plana çəkilir.
38.

67.400.7
S 99

Svanidze, Erik. Pis rəftar hallarının səmərəli araşdırılması : Avropa
standartlarına dair rəhbər prinsiplər / E. Svanidze. - n. y. y., 2010. - 147 s. ;
20,5 sm см. - həd.

Annotasiya: Nəşr Avropa Birliyi və Avropa Şurasının birgə proqramı tərəfindən
maliyyələşdirilib. Kitabçada hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən törədilən pis rəftar halları və
azadlıqdan məhrum etmənin ilkin mərhələləri ön plana çəkilir.
39.

67.400.7
S 99

Svanidze, Erik. Pis rəftarla və cəzasızlıqla mübarizə : tutulmuş şəxslərin
hüquqları və hüquq-mühafizə əməkdaşlarının vəzifələri: 11 əsas sual və
cavablar / E. Svanidze. - n. y., 2010. - 35 s. ; 20,5 sm см. - həd.

Annotasiya: Nəşr Avropa Birliyi və Avropa Şurasının birgə proqramı tərəfindən
maliyyələşdirilib. Kitabçada hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən törədilən pis rəftar halları və
azadlıqdan məhrum etmənin ilkin mərhələləri ön plana çəkilir.
İngilis dilində
40.

67.400.7(5Aze)
C 73

Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the Republic of
Azerbaijan. - Baku : w. p., 2012. - 28 p. : photo ; 21 cm см. - həd.
67.401 İnzibati hüquq

41.

67.401(5Aze)
D 83

Dövlət qulluğu haqqında sənədlər toplusu : 1 avqust 2014-cü ilədək olan
əlavə və dəyişikliklərlə / bur. məsul Ş. Xuduoğlu. - Bakı : Qanun, 2014. –
484 s. ; 21 sm см. - 300 экз. - 19.50 AZN

Аnnotasiya: Bu topluya müxtəlif illərdə qəbul olunmuş dövlət qulluğu ilə bağlı Azərbaycan
Respublikasının qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamları, Nazirlər
Kabinetinin qərarları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Qulluğu Məsələləri
üzrə Komissiyanın normativ sənədləri daxil edilmişdir.
67.404 Vətəndaş və ticarət hüququ. Ailə hüququ
42. 67.404.4(5Aze)я73
D 47

Dəmirçiyeva, Məhəbbət Dəyirman qızı. Azərbaycan Respublikasının
Ailə hüququ : dərslik / M. D. Dəmirçiyeva ; elmi red. M. Ə. Cəfərquliyev.
- Əlavələr və dəyişikliklər edilmiş II nəşri. - Bakı : Qanun, 2008. - 488 s. ;
21 sm см. - Biblioqr.: s. 471-482. - 1000 экз. - 13.00 AZN
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Аnnotasiya: Kitabda ailə hüququnun əsas anlayışı və prinsipləri, ailə hüququ sahəsində
Azərbaycan Respublikasının təcrübəsi ümumiləşdirilərək təhlil edilmişdir. Dərslikdə ilk dəfə olaraq
Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş ər-arvadın mülkiyyətinin müqavilə
rejimi, nikaha daxil olan şəxslərin tibbi müayinəsi, övladlığa götürənlə övladlığa götürülən arasındakı
yaş fərqi və övladlığa götürmənin rəsmiləşdirilməsi qaydası haqqında institutlar təhlil edilmişdir.
43. 67.404(5Aze)я73
G85

Göyüşov, Rüfət Akif oğlu. Mülki hüquq : xüsusi hissə: dərs vəsaiti
/ R. A. Göyüşov ; elmi red. H. S. Qurbanov. - Bakı : Qanun, 2012. - 500 s.
; 21 sm см. - 500 экз. - 19.50 AZN

Аnnotasiya: Azərbaycan Respublikası Mülki hüququnun "Öhdəlik hüququ" yarımsahəsinin "Müqavilələrdən əmələ gələn öhdəliklər", "Hesablaşma öhdəlikləri", "Müqavilədən kənar öhdəliklər"
institutlarına və "Vərəsəlik hüququ" yarımsahəsinə həsr edilən bu kitab ali məktəblər üçün dərs
vəsaitlərinə qoyulan tələblər əsasında yazılmışdır.
67.412 Beynəlxalq hüquq
44.

67.412.1
A 97

Avropada işgəncələrin qarşısının alınması.
III broşura : İQAK: Tarix, Mandat və Tərkib / tərt. B. Bernas ; red. E. T.
Süleymanova. - Bakı : "Kaspian-N" MMC, 1999. - 68 s. ; 20 sm см. - həd.

Annotasiya: Bu tədris vəsaiti azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin saxlanma şəraiti və onlar
ilə rəftar məsələləri ilə maraqlanan və ya məşğul olanlar (məsələn, polis, həbsxana əməkdaşları,
QHT-lər, hüquqşünaslar, kapellanlar, habelə saxlanma yerlərində saxlanılan şəxslər və onların
ailələri) üçün nəzərdə tutulmuşdur.
45.

67.412.1
A 97

Avropada işgəncələrin qarşısının alınması. IV broşura : İQAK: Modus
Operandisi / tərt. U. Kriebaum ; red. E. T. Süleymanova. - Bakı : "Ulubaş"
MMC, 2002. - 56 s. ; 20 sm см. - həd.

Annotasiya: Bu tədris vəsaiti azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin saxlanma şəraiti və onlar
ilə rəftar məsələləri ilə maraqlanan və ya məşğul olanlar (məsələn, polis, həbsxana əməkdaşları,
QHT-lər, hüquqşünaslar, kapellanlar, habelə saxlanma yerlərində saxlanılan şəxslər və onların
ailələri) üçün nəzərdə tutulmuşdur.
46.

67.412.1
B 66

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqtisadi və Sosial Şurası : iqtisadi, sosial
və mədəni hüquqlara dair beynəlxalq paktın icrası ilə bağlı Azərbaycanın
təqdim etdiyi üçüncü dövri hesabat üzrə yekun qeydlər / Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı. - Bakı : n. y., 2013. - 12 s. ; 19,5 sm см. - (İnsan hüquqları). - həd.

Annotasiya: BMT-nin Iqtisadi və Sosial Şurası -ECOSOC üzərinə iqtisadi, dünya ticarəti,
sənayeləşdirmə kimi sahələrdə, həmçinin müxtəlif sosial quruluşa malik olan dövlətlərin iqtisadi və
sosial sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlığını inkişaf etdirmək və əlaqələndirmək kimi çox geniş və
müxtəlif funksiyalar qoyulmuşdur. Təbii resurslardan istifadə etmə, insanların beynəlxalq hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi, qadınların vəziyyəti, əhali artımı, sosial təminat, elm və texnika,
cinayətkarlığın xəbərdarlıq edilməsi və bir çox məsələlər belə funksiyalara aiddir.
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47.

67.412.2
İ-55

İnsan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə : Ləyaqət və ədalət hamımız üçün / Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. - 60-cı ildönümü
münasibətilə xüsusi buraxılış: 1948-2008. - Bakı : n. y. - 12 s. ; 12,5 sm.
см. - həd.

Аnnotasiya: BMT-in Baş Assambleyası tərəfindən insan hüquqları haqqında Ümumi
Bəyannamə Qəbul olunmuş və bəyan edilmişdir. Həmin Bəyannamədə hər bir kəsin və cəmiyyətin
hər bir orqanının bu Bəyannaməni rəhbər tutaraq maarif və tədris yolu ilə həmin hüquq və azadlıqlara
hörmət olunmasına yardım etmələri, milli və beynəlxalq səviyyədə mütərəqqi tədbirlər yolu ilə, həm
təşkilatın üzvü olan dövlətlərin, xalqların, həm də onların yurisdiksiyası altında olan ərazilərin
xalqları arasında ümumilikdə və effektiv tanınması və həyata keçirilməsinə səy göstərməsi məqsədi
ilə bütün xalqlar və bütün dövlətlərin yerinə yetirməyə can atmalı olduqları vəzifə kimi bəyan edilir.
48.

67.412.1
M 79

Mördok, Cim. Avropa insan hüquqları konvensiyası və polisin fəaliyyəti :
polis və digər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün vəsait / C.
Mördok, R. Roşe. - Bakı : Avropa Şurası nəşriyyatı, 2013. - 165 s. ; 20 sm
см. - 6.00 AZN

Annotasiya: Bu vəsait polis və digər dövlət məmurları üçün nəzərdə tutulub və polisin
özbaşına hərəkətləri və həmin hərəkətlərə görə cəzasızlığa qarşı mübarizə aparmaq və insan
hüquqlarını təmin etmək sahəsində bir vasitədir. Vəsait hazırlanarkən Avropa İnsan Hüquqları
Konvensiyasının müddəaları nəzərdə tutulmaqla, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin presedent
hüququ, eləcə də İşgəncənin və ya qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftar və ya cəzanın qarşısının
alınması üzrə Avropa Komitəsinin (İQK) müvafiq standartları və Avropa Şurası çərçivəsində
müəyyən edilmiş digər standartlara istinad edilmişdir.
49.

67.412.2
M 93

Müller, Amray. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının saziş orqanları
çərçivəsindəki prosesdə milli insan hüquqları təsisatlarının rolu : tədris
vəsaiti / A. Müller, F. Zaydenştiker ; red. E. Süleymanova ; Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), BMT-nin
İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı. - n. y. y. : Almaniya İnsan
Hüquqları İnstitutu, 2007. - 88 s. ; 20,5 sm см. : həd.

Annotasiya: Bu kitab əsli ingilis dilində olmaqla Azərbaycan dilinə Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) professor Elmira Süleymanovanın
təşəbbüsü və ümumi dedaktəsi ilə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı idarəsinin dəstəyi ilə
tərcümə edilmişdir
50.

67.412.1
O-43

10 dekabr - Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü, Azərbaycan
Pespublikasının Dövlət müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümü,
Vətəndaş və siyasi hüquqlar, İqtisadi, sosial və mədəni hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Paktların 45 illiyinə həsr edilmiş "İnsan hüquqlarının təmini
Azərbaycan dövlətinin ali məqsədidir" mövzusunda dəyirmi masanın
materialları : Bakı, 09 dekabr, 2011-ci il / Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt.: Z. Əliyev, Y.
Cəfərova ; red. E. Süleymanova. - Bakı : n. y., 2011. - 59 s. ; 20 sm.
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Annotasiya: Kitabda 10 dekabr - Beynəlxalq İnsan Hüquqları gününə həsr olunmuş "İnsan
hüquqlarının təmini Azərbaycan dövlətinin ali məqsədidir" mövzusunda 09 dekabr 2011-ci il tarixdə
keçirilmiş "Dəyirmi masa"nın materialları öz əksini tapmışdır.
51.

67.412.1
O-43

"11 iyul-Ümumdünya Əhali Günü" nə həsr olunmuş "Əhalinin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri: problemlər və perspektivlər"
mövzusunda dəyirmi masanın materialları / Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Əhali Fondu ; tərt.: Z. Əliyev, Y. Cəfərova ; red. E.
Süleymanova. - Bakı : n. y., 2010. - 64 s. ; 20 sm см. - həd.

Annotasiya: Kitabda təqdim olunmuş məruzələr insan hüquqlarının qorunması və təmin
edilməsi sahəsində çalışan dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə faydalı olmaqla
onların gələcəkdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərinə yardımçı olacaqdır.
52.

67.412.1
O-43

18 iyun - Azərbaycan Respublikasında "İnsan Hüquqları Günü"nə,
Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 65 illiyinə həsr
edilmiş "Davamlı inkişaf strategiyalarının yeni mexanizmlərinin
müdafiəsində və təbliğində rolu" mövzusunda Ombudsmanların XI
Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları : 18-20 iyun, 2013-cü il =
Материалы ХI Международной Бакинской Конференции
Омбудсманов на тему: "Ключевая роль новых механизмов стратегий
устойчивого развития в процессе защиты и поощрения прав человека"
приуроченная к 18 июня - "Дню Прав Человека" в Азербайджанской
Республике и 65-летию Всеобщей Декларации Прав Человека : 18-20
июня, 2013 г. = Presentations of XI Baku İnternational Conference of
Ombudsmen on "The key role of the new mechanisms of the sustainable
development strategies in protection and promotion of human rights"
devoted to the 18th June - National Rights Day in the Republic of
Azerbaijan and the 65th Anniversary of theUniversal Declaration on
Human Rights : 18-20 June, 2013 / Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt.: Z. Əliyev, G. Rəhimova ;
red. E. Süleymanova. - Bakı : n. y., 2013. - 340 s. ; 19,5 sm см. –
Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. - : həd.

Annotasiya: Kitabda 18 - 20 iyun 2013-cü il tarixdə Bakı şəhərində "Davamlı inkişaf
strategiyalarının yeni mexanizmlərinin müdafiəsində və təbliğində rolu" mövzusunda keçirilən
Ombudsmanların XI Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları öz əksini tapmışdır.
53.

67.412.1
O-43

18 iyun - "İnsan Hüquqları Günü"nə, Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) fəaliyyətinin 10
illiyinə və Azərbaycan YUNESKO-ya üzv olmasının 20 illiyinə həsr
edilmiş "Fövqəladə hallarda insan hüquqlarının müdafiəsi:
problemlər və imkanlar" mövzusunda Ombudsmanların X Bakı
Beynəlxalq Konfransının materialları : 18-20 iyun, 2012-ci il =
Материалы Х Международной Бакинской Конференции Омбудсманов
на тему: "Защита прав человека в чрезвычайных ситуациях: проблемы
и возможности" приуроченная к 18 июня - "Дню Прав человека", 10летию деятельности Уполномоченного по правам человека
(Омбудсмана) Азербайджанской Республики и 20-летию членства
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Азербайджана в ЮНЕСКО : 18-20 июня 2012 г = Presentations of X
Baku International Conference of Ombudsmen on "The Protection of
Human Rights in Emergency Situations: Challenges and Opportunities"
dedicated to the 18 June - "Human Rights Day", 10th Anniversary of the
Activity of the Commissioner for Human Rights (Ombudsman) of the
Republic of Azerbaijan and to 20 Years of the Republic of Azerbaijan's
Membership to the UNESCO : 18-20 June, 2012 / Azərbaycan
Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt.: Z.
Əliyev, Y. Cəfərova ; red. E. Süleymanova. - Bakı : n. y., 2012. - 487 s. ;
19,5 sm см. - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. : həd.
Annotasiya: Kitabda 18-20 iyun, 2012-ci il tarixdə Bakı şəhərində "Fövqəladə hallarda insan
hüquqlarının müdafiəsi: problemlər və imkanlar" mövzusunda keçirilən Ombudsmanların X Bakı
Beynəlxalq Konfransının materialları öz əksini tapmışdır.
54.

67.412.1
O-43

18 iyun - "İnsan Hüquqları Günü"nə və "Ekologiya İli"nə həsr edilmiş
"İnsan Hüquqları və ətraf mühit: iqlim dəyişikliyinin hüquqi və etik
aspektləri" mövzusunda Ombudsmanların VIII Bakı Beynəlxalq
Konfransının materialları : Bakı, 17-19 iyun, 2010-cu il = Материалы
VIII Международной Бакинской Конференции Омбудсманов на тему
"Права человека и окружающая среда: правовые и этические аспекты
изменения климата" приуроченная к 18 июня - "Дню Прав Человека",
и "Году Экологии" в Азербайджане. : Баку, 17-19 июня, 2010 г. = VIII
International Conference of Ombudsmen on "Human Rights and
Enviroment: legal and ethical aspects of the climate changes" Dedicated to
the 18 June - Human Rights Day and "Ekology Year" : 17-19 June, 2010 /
Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
(Ombudsman) ; tərt.: Z. Əliyev, Y. Cəfərova ; red. E. Süleymanova. - Bakı
: n. y., 2010. - 332 s. ; 19,5 sm см. - həd.

Annotasiya: Kitabda 17-19 iyun 2010-cu il tarixdə Bakı şəhərində "İnsan Hüquqları və ətraf
mühit: iqlim dəyişikliyinin hüquqi və etik aspektləri" mövzusunda keçirilən Ombudsmanların VIII
Bakı Beynəlxalq Konfransının materialları öz əksini tapmışdır.
55.

67.412.2
O-43

18 iyun - "İnsan Hüquqları Günü"nə, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin 20 illiyinə, Vətəndaş və siyasi hüquqlar, İqtisadi sosial
və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktların 45 illiyinə həsr
edilmiş "Milli azlıqların və miqrantların mədəni hüquqları: hüquqi
aspektlər və implementasiya" mövzusunda Ombudsmanların IX Bakı
Beynəlxalq Konfransının materialları : Bakı, 16-18 iyun 2011-ci il =
Материалы IX Международной Бакинской Конференции
Омбудсманов на тему "Культурные права национальных меньшинств
и мигрантов: правовые аспекты и имплементация" приуроченная к 18
июня - "Дню Прав Человека", 20-летию государственной
независимости Азербайджана и 45-летию принятия Международных
Пактов о Гражданских и политических правах и Экономических,
социальных и культурных правах : Баку, 16-18 июня, 2011 г. = IX
International Conference of Ombudsmen on "Cultural rights of national
minorities and migrants: the legal aspects and implementation" Dedicated
to the 18 June - Human Rights Day, the 20th anniversary of the
Independence of the Republic of Azerbaijan, the 45th anniversary of the
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International Covenants on Civil and political rights and Economic, social
and cultural rights : 16-18 June, 2011 / Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) ; tərt.: Z. Əliyev, Y. Cəfərova ;
red. E. Süleymanova. - Bakı : Səda, 2011. - 382 s. ; 20 sm см. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. - həd.
Annotasiya: Kitabda təqdim olunmuş məruzələr insan hüquqlarının qorunması və təmin
edilməsi sahəsində çalışan dövlət qurumları və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə faydalı olmaqla
onların gələcəkdə bu istiqamətdə fəaliyyətlərinə yardımçı olacaqdır.
56.

67.412.2
P 27

Pekin Deklarasiyası və fəaliyyət platforması : Pekin Bəyannaməsi və
Fəaliyyət Platformasının həyata keçirilməsi üzrə Gələcək Tədbir və
Təşəbbüslər : qadın hüquqları və gender bərabərliyi üzrə vəsait / Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) ; tərc., tərt. S. M. Qəhrəmanova ; red. E. T.
Süleymanova. - Bakı : n.y., 2014. - 251 s. ; 22 sm см. həd.

Annotasiya: Vəsaitin nəşri Azərbaycan qadınını inkişafına, onun imkanlarının
genişlənməsinə, eləcə də qadınların ictimai-siyasi fəallığının artmasına xidmət edəcəkdir.
57.

67.412.1
V 39

Vendland, Lene. BMT-nin İşgəncələrə qarşı Konvensiyaya əsasən
dövlətin öhdəlikləri haqqında Məlumat kitabçası / L. Vendland ; red. E.
Süleymanova. - Bakı : "GNS-Poliqraf"MMC, 2002. - 108 s. ; 19,5 sm см.
– həd.

Annotasiya: Bu vəsait ingilis dilində olmaqla Azərbaycan dilinə Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) professor Elmira Süleymanovanın təşəbbüsü və
ümumi redaktəsi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı idarəsinin
dəstəyi ilə tərcümə edilmişdir.
68 HƏRBİ İŞ
58.

68(5Aze)
A 99

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ümumqoşun
Nizamnamələri. - Bakı : Qanun, 2014. - 486 s. : cədvəl, il. ; 20,5 sm см. –
15.60 AZN
Mündəricat:
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin İntizam Nizamnaməsi
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Qarnizon və Qarovul
Xidmətləri Nizamnaməsi
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Daxili Xidmət
NizamnaməsiAzərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Sıra
Nizamnaməsi

Аnnotasiya: Bu Nizamnamə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçularının ümumi
vəzifələrini, onların arasındakı qarşılıqlı münasibətləri, alayda (briqadada) və onun bölmələrində
daxili qayda-qanunları və həmçinin əsas vəzifəli şəxslərin xidmət vəzifələrini müəyyənləşdirir.
Nizamnamədə göstərilməyən vəzifəli şəxslərin xidmət vəzifələri müvafiq əsasnamələr və təlimatlarla
müəyyənləşdirilir.
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81 DILÇILIK
81.2 XÜSUSİ DİLÇİLİK. DÜNYA DİLLƏRİ

59.

81.2Az-4
A 99

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti : 110563 söz / Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Dil Komitəsi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik
İnstitutu ; ön sözün müəl., red. İ. Məmmədli, layihənin rəh. A. A.
Axundov. - Genişləndirilmiş və yenidən işlənmiş VI nəşri. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 840 s. ; 24,5 sm см. - 25000 экз. - 16.00 AZN
Mündəricat:
Orfoqrafiya qaydaları. -S. 12-20
Mürəkkəb adların yazılışı. -S. 15-16
Coğrafi adlar. -S. 774-822
Şəxs adları. -S. 823-829

Аnnotasiya: Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Azərbaycan
dilində kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 12 yanvar 2004-cü il sərəncamına əsasən və
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 5 avqust 2004-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş
"Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları"na uyğun surətdə latın qrafikalı əlifba ilə hazırlanmış
"Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti"nin düzəlişlər, əlavələr edilərək təkmilləşdirilmiş 2-ci,
ümumiyyətlə, 6-cı nəşridir. Lüğətə 110563 söz daxil edilmişdir.
82 FOLKLOR. FOLKLORÇULUQ
60.

82(5Aze)
K 75

Koroğlu : A. Xodzkonun tərtibatında 1842 -ci il London nəşrinin
tərcüməsi / AMEA Folklor İnstitutu ; tərc. İ. Cəfərov ; ön sözün müəl.
Ə. Cəfərov ; red. B. Füzuli. - Bakı : Çıraq, 2014. - 520 s. ; 20 sm см. –
ISBN 978-9952-443-19-1 : 12.00 AZN

Аnnotasiya: A. Xodzko tərəfindən tərcümə edilərək Azərbaycanda yazılıb formalaşmış
Londonda 1842-ci ildə ingilis dilində nəşr edilmiş bu Azərbaycan qəhrəmanlıq eposu tam halında ilk
dəfə olaraq azərbaycan dilinnə tərcümə edilir və ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır.
61.

82.3(5Aze)
N 49

Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı : dərslik /
A. M. Nəbiyev ; elmi red. B. Ə. Nəbiyev ; red. Ü. Nəbiyeva.
I kitab. - Təkrar nəşr. - Bakı : Apostroff, 2014. - 592 s. ; 21 sm см. - 300
экз. - ISBN 978-9952-404-02-9 : 15.60 AZN

Аnnotasiya: Kitab ağız ədəbiyyatının öyrənilmə tarixinin müxtəsər xülasəsi ilə başlayıb
qədim dövr şifahi yaradıcılığı əhatə edir. Şifahi yaradıcılıqda nəzərə çarpan, onu istiqamətlandirən
meyl və hadisələr, sözün struktur tərkibinin yaranması, nitqə qədərki ünsiyyət vasitələri, mərasim
folkloru və onunla bağlı yaranan kiçik janrlar, meydan tamaşaları, xalq oyunları, lirik, epik və
dramatik üslublar, onların törəmə prinsipləri kitabda öz geniş şərhini tapmışdır. Eyni zaman uşaq
folkloru, erkən iqtisadi münasibətlərlə bağlı yaranan nümunələr və yeddi hecalı şeirin yaranması,
bayatı və onun türk xalqları içərisində yayılmış variantları barədə də məlumat verilir.
62.

82.3(5Aze)
N 49

Nəbiyev, Azad Mövlud oğlu. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı : dərslik / A.
M. Nəbiyev ; elmi red. B. Ə. Nəbiyev ; red. Ü. Nəbiyeva.
II kitab. - Bakı : Apostroff, 2014. - 660 s. ; 21 sm см. - 300 экз. - ISBN
978-9952-404-03-6 : 15.60 AZN
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Аnnotasiya: Bu kitabda müəllif folklor və folklor nəzəri irsi barədə geniş məlumatdan sonra
"Qədim dövr xalq ədəbiyyatı" adı altında ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədərki folklor yaradıcılığı
barədə bəhs etmişdir. XIII-XVII əsrləri əhatə edən orta əsrlər və XVIII-XX yüzilliklərdə yaranıb
formalaşan ağız ədəbiyyatı təhlilə cəlb olunur. Burada aşıq yaradıcılığı və aşıq məktəbləri, dramatik
üslubun janrları, xalq, məhəbbət dastanları, eposçuluğa qayıdış və yeni dövr foljklor yaradıcılığı
məsələləri əhatə olunmuşdur.
83 ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ
83.3 Dünya ədəbiyyatinin tarixi və tənqidi.
Müxtəlif ölkə ədəbiyyati
63.

83.3(5Aze)
B 13

Babayev, Yaqub Məhərrəm oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi :
XIII- XVIII əsrlər: dərslik / Y. M. Babayev ; elmi red. N. Q. Cəfərov. –
Bakı : Elm və Təhsil, 2014. - 760 s. ; 25 sm см. - 500 экз. - 19.50 AZN

Аnnotasiya: "XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı" ("Orta əsrlər Azərbaycan
ədəbiyyatı") ali məktəblərin filoloji yönümlü fakültələrində müstəqil fənn kimi tədris olunur. Bu,
klassik ədəbiyyatımızın 600 illik uzunmüddətli bir dövrünü əhatə edir.
64.

83.3(5)

Quliyev, Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı : dərslik / E. H.
Quliyev ; elmi red. H. Ə. Qasımov ; rəy. İ. Həbibbəyli [et al.]. - Bakı :
Apostoroff, 2014. - 612 s. ; 21 sm см. - Biblioqr.: s. 604-609. - 500 экз. –
19.50 AZN
Mündəricat:
Ümumtürk yazılı ədəbiyyatı
Türkiyə türk ədəbiyyatı
Özbək ədəbiyyatı
Türkməm ədəbiyyatı
Qazax ədəbiyyatı
Tatar ədəbiyyatı
Qırğız ədəbiyyatı

Аnnotasiya: Kitabda ilk dəfə olaraq geniş şəkildə türk xalqları ədəbiyyatının (Türkiyə türk,
özbək, türkmən, qazax, qırğız, tatar) yaradıcılıq mərhələləri, ayrı-ayrı görkəmli sənətkarlarının həyat
və yaradıcılıqları tədqiq və təhlil olunmuşdur.
84 BƏDİİ ƏDƏBİYYAT
65.

84(5Aze)
A 14

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Balkan sindromu : roman / Ç. A.
Abdullayev ; rus dilindən tərc. R. Rahiboğlu. - Bakı : Qanun, 2014. - 304 s.
; 18 sm см. - (Çingiz Abdullayevin bütün əsərləri). - 2000 экз. - ISBN
978-9952-26-685-6 : 6.50 AZN

Аnnotasiya: Dünyaca məşhur ekspert-analitik Dronqo bu dəfə siyasi əhəmiyyət kəsb edən
işin öhdəsindən gəlməlidir. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbərliyi ekspertdən xahiş edir ki,
Serbiyadakı həmkarlarına kömək etsin. Serbiya prokurorluğu ölkənin baş nazirinin müavini Predraq
Baştiçin qətlə yetirilməsi üzrə qaldırılmış cinayət işinin təfərrüatlarına varmaq üçün əlindən gələni
edir. Predraq Baştiç bütün Balkan respublikalarının hakimiyyət nümayəndələrinin çox əhəmiyyətli
görüşü zamanı öz iqamətgahında boğularaq öldürülüb. Şübhəli şəxs qismində Baştiçin otağını
mühafizə edən keşikçi həbs edilir. Dronqo aydınlaşdırır ki, qətl günü iqamətgahda dörd nəfər kənar
şəxs olub, onlar iqamətgahda keçirilən məxfi görüşdə iştirak etməli deyildilər. Həmin şəxslərdən biri
də Baştiçin oğludur…
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66.

84(5Aze)
A 14

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Dərdimə şərik ol : roman / Ç. A.
Abdullayev ; rus dilindən tərc. A. Çırpanlı. - Bakı : Qanun: Əli və Nino
nəşriyyatı, 2013. - 304 s. ; 18 sm см. - (Çingiz Abdullayevin bütün
əsərləri). - 2000 экз. - ISBN 978-9952-26-427-2 : 5.85 AZN

Аnnotasiya: Moskvanı nahaq yerə indinin "oğru Roması", "dünyanın kriminal paytaxtı",
"Rusiya Çikaqosu" adlandırmırlar. Moskva quldur müharibələrinin döyüş arenasına çevrilib. Burada
adi quldurlar deyil, kriminal aləmin kralları toplaşıblar. Burada, sadəcə olaraq, cinayətlər törədilmir,
həm də "quldur siyasətinin" aglasığmaz dərəcədə iyrənc çəkişmələri gedir. Satılmış və ya qorxmuş
asayış orqanları susur. Bəs yeni "Vətəndaş müharibəsini" - mafioz qruplaşmaların müharibəsini kim
dayandıracaq?...
67.

84(5Aze)
A 14

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Əclafların kredosu : roman / Ç. A.
Abdullayev ; rus dilindən tərc. A. Çırpanlı. - Bakı : Qanun : Əli və Nino
nəşriyyatı, 2014. - 416 s. ; 18 sm см. - (Çingiz Abdullayevin bütün
əsərləri). - 2000 экз. - ISBN 978-9952-26-694-6 : 6.50 AZN

Аnnotasiya: Altı rus mafiozu Amerikaya yollanır, onlardan heç biri bilmir ki, aralarında
FTX-nın agenti var. Təkcə müəmmalı şantajçıdan başqa. O, bu altı nəfərin soyadını ABŞ xüsusi
xidmət orqanlarına açıqlamayacağına görə külli miqdarda pul tələb edir. Bəs, bu müəmmalı adam
kimdir? Agent Dronqo, sonu ölümlə üzləşə biləcək təhlükəli tədqiqata başlayır və tezliklə başa düşür
ki, dedektivdən şübhəli şəxsə çevrilir. Çünki mafiyanın adamlarından biri özəl tədqiqata başlayır və
şəxsi nəticələr əldə edir. Bu zaman əclafların qanı təhlükəli sürətlə onları təqib edənlərin qanı ilə
qarışır…
68.

84(5Aze)
A 14

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Əclafların qanunu : roman / Ç. A.
Abdullayev ; rus dilindən tərc. A. Çırpanlı. - Bakı : Qanun : Əli və Nino
nəşriyyatı, 2014. - 408 s. ; 18 sm см. - (Çingiz Abdullayevin bütün
əsərləri). - 2000 экз. - ISBN 978-9952-26-681-8 : 6.50 AZN

Аnnotasiya: Kitabda öz təsiri ilə bütün keçmiş nəhəng dövləti əhatə edən və indi yeni,
transmilli hücumları nümayiş etdirən güclü milli mafiyaların fəaliyyətini göstərməyə və danışmağa
cəhd olunub.
69.

84(5Aze)
A 14

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Qaniçənlər aynası : roman / Ç. A.
Abdullayev ; rus dilindən tərc. Ü. Ağayeva . - Bakı : Qanun : Əli və Nino
nəşriyyatı, 2014. - 440 s. ; 18 sm см. - (Çingiz Abdullayevin bütün
əsərləri). - 2000 экз. - ISBN 978-9952-26-724-2 : 7.80 AZN

Аnnotasiya: Qəribə sui-qəsd və ölüm hadisələri paytaxtda əks-səda yaratmışdır. Bu
hadisələrin qəribəliyi onların peşəkar tərəfindən törədildiyilə bağlı deyildi. Maraq doğuran səbəb
qurbanların seçilmə üsulu idi. Axı məşhur teleaparıcı və tanınmış iş adamını bir-biri ilə nə birləşdirə
bilərdi? Bəs, onsuz da susmağa hazır olan şahidləri aradan götürmək kimə lazım idi?. Elə bu anda
hadisələri araşdırmağa hazır olan cavan jurnalist meydana çıxır. Bütün suallara canı bahasına belə
cavab tapmağa razı olan insan. Hətta ölümə meydan oxumağa qadir olan şəxs. Bütün bunlara
baxmayaraq suallar azalmır, əksinə, hər şey nə qədər aydın olsa da, bir o qədər də əlçatmaz olur…
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70.

84(5Aze)
A 14

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Qazanılmış cəhənnəm : roman / Ç. A.
Abdullayev ; rus dilindən tərc. S. Əhmədova. - Bakı : Qanun : Əli və Nino
nəşriyyatı, 2014. - 444 s. ; 18 sm см. - (Çingiz Abdullayevin bütün
əsərləri). - 2000 экз. - ISBN 978-9952-26-752-5 : 7.87 AZN

Аnnotasiya: O - peşəsi ölümlə həssas oynamaq qabiliyyətinə malik olan insandır. Qələbə
qazananadək oynamaq! O - Rusiya xarici kəşfiyyatının super agentlərindən biridir. O - həlledilməz
olanları həll etmək bacarığına malikdir. İndi o, yeni bir tapşırıq alıb. Təhlükəli tapşırıqdır. Amma o,
təhlükəni bir çox illərdir ki, gündəlik adi işlərindən biri kimi qəbul edir. Üstəlik, bu tapşırıq həm də
qəribədir. Həm də qeyri-adidir. Həm də, sadəcə, olaraq vacib yox – demək olar ki, həyatının ən vacib
tapşırığıdır…
71.

84(5Aze)
A 14

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Məşhər ayağında : roman / Ç. A.
Abdullayev ; rus dilindən tərc. G. Qədirli. - Bakı : Qanun : Əli və Nino
nəşriyyatı, 2014. - 428 s. ; 18 sm см. - (Çingiz Abdullayevin bütün
əsərləri). - 2000 экз. - ISBN 978-9952-26-744-0 : 7.87 AZN

Аnnotasiya: Yadlar arasında doğma, doğmalar arasında yaddır, o, ömrü boyu "uydurma
tərcümeyi-halla" yaşayır. Təhlükə və yalan içində ömür sürür. O, xarici kəşfiyyatda bacarıqla yüksək
zirvələri fəth etmiş adamdır. Ən çətin tapşırıqları yerinə yetirən supercasusdur. O, hər gün rastlaşdığı
ölümlə oynayan həssas oyundaşdır. Lakin o, sonadək, qələbə qazananadək oyun meydanındadır…
72.

84(5Aze)
A 14

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Soyuqdan dönməyən casuslar : roman /
Ç.A. Abdullayev ; rus dilindən tərc. R. Məmmədova. - Bakı : Qanun : Əli
və Nino nəşriyyatı, 2014. - 264 s. ; 18 sm см. - (Çingiz Abdullayevin
bütün əsərləri). - 2000 экз. - ISBN 978-9952-26-482-1 : 6.50 AZN

Аnnotasiya: Bu dörd nəfərdən hansı çuğul imiş? Axı bu, sadəcə, dövlətə xəyanət yox, ondan
daha betər bir şeydir. Bu, insanın yad kəşfiyyata “satdığı”, “təslim etdiyi” həyatına, prinsiplərinə,
dostlarına, həmkarlarına xəyanətdir. Poloniumla dolu konteyner artıq Londonda, keçmiş FTX zabiti,
hazırda isə qaçaq-satqın Vitovçenkonun əlindədir. Qərb xüsusi xidmət orqanlarının Rusiya
kəşfiyyatçı-veteranların məxfi “Qalxan və qılınc” təşkilatını nüfuzdan salmaq məqsədilə təşkil
olunan geniş əməliyyata start verilib. Belə bir əməliyyatı yalnız təşkilat üzvləri arasında çuğulun
olması halında həyata keçirmək mümkündür. Polkovnik Qarayevə bütün təşkilat üzvlərini yoxlamaq
tapşırılıb, halbuki onların hamısı sınaqdan çıxmış və tamamilə etibarlı adamlardır. Lakin bununla
belə, çuğul həmin o adamlardan biridir, bunu ayırd etmək üçün isə qeyri-standart bir yanaşmaya
ehtiyac var. Polkovnik həlledici bir addım atmaq qərarına gəlir…
73.

84(5Aze)
A 14

Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Transilvaniya səfəri : roman / Ç. A.
Abdullayev ; rus dilindən tərc. C. Əliyeva. - Bakı : Qanun : Əli və Nino
nəşriyyatı, 2014. - 300 s. ; 18 sm см. - (Çingiz Abdullayevin bütün
əsərləri). - 2000 экз. - ISBN 978-9952-26-691-7 : 6.50 AZN

Аnnotasiya: Cinayət məsələləri üzrə dünyaca məşhur ekspert Dronqo Rumıniyaya
beynəlxalq konfransa gəlir. Artıq ikinci gün öyrənir ki, sammitin bir neçə iştirakçısına təhlükədən
bəhs edən məktub göndərilib. Naməlum şəxs onları bilinməyən təhlükə barədə xəbərdar edir və
üstəlik işarə vurur ki, bu təhlükə qraf Drakulanın ruhu ilə əlaqəlidir. Demək olar ki, hamı və
Dronqonun özü də güman edir ki, bu, sadəcə, axmaq bir oyundur. Lakin forumun iki qonağı həlak
olanda ekspert fikrini dəyişir və məsələ ilə ciddi şəkildə məşğul olmağa başlayır.
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74.

84(5Aze)
A 41

Akifoğlu, Zaur. Qanqal : roman / Z. Arifoğlu. - Bakı : Qanun, 2013. - 368
s. ; 20 sm см. - 500 экз. - ISBN 978-9952-26-646-7 : 7. 80 AZN

Аnnotasiya: Oxuculara təqdim olunan «Qanqal» romanında müasir cəmiyyətin müxtəlif
təbəqəsindən olan insanların taleyi bir-birinə qarışır. Kiçik qardaşının ölümünə görə qisas almaq
istəyi əsərin əsas qəhrəmanını kriminal qruplaşmaya meydan oxumağa sövq edir. Kitabda köhnə Bakı
məhəllələrinin adət və koloriti, sakinlərin xarakteri real şəkildə verilmişdir. Romanın qəhrəmanları
özünəməxsus dəyər dərəcəsinə və namus kodeksinə malik müxtəlif dünyaların insanlarıdır. Onların
arasında ümumi heç nə yoxdur və ola da bilməz…
75.

84(2Роc=Рус)
B 91

Bunin, İvan Alekseyeviç. Seçilmiş əsərləri : [hekayələr, povestlər] / İ.
A.Bunin ; tərc.: H. Şərif, İ. Mövləli, T, Kazımlı ; ön sözün müəl. İ. Mövləli
; red. N. Cabbarlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 560 s. ; 20 sm см. - (Nobel
mükafatı laureatları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin
Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli
sərəncamı ilə nəşr olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-117-3 : həd.

Аnnotasiya: İ.A. Buninin hekayə və povestləri öz orijinallığı, rəngarəngliyi və yığcamlığı ilə
seçilir. Rus xalq dilinin incəliklərinə bələd olan yazıçı kənd həyatından, nakam məhəbbətdən, qəddar
mülkədarların amansızlığından, azad fikirli insanların xeyirxah əməyindən bəhs edir.
76.

84(0)
D 97

Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası / tərt., ön sözün müəl. O.
Heydər, tərc. O. Heydər, tərc. N. Orucova, red. H. Kərimli.
I cild. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 400 s. ; 21,5 sm см. - (Dünya ədəbiyyatı
antologiyaları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
"Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan
dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə
nəşr olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-122-7 : həd.

Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu kitaba Edmond Hamilton, Endrü
Norton, Artur Klark, Alfred Van Qoqt, Mişel Demüt, Yanuş Şablitski, Nils Nilsenin əsərləri daxil
edilmişdir. Oxucuların diqqətinə təqdim edilən bu əsərlərdə fantastika janr rəngarəngliyinə görə
klassik bədii dəbiyyatdan, demək olar ki, fərqlənmir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
77.

84(0)
D 97

Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası / tərt., ön sözün müəl. O.
Heydər, tərc. O. Heydər, N. Orucova, red. H. Kərimli .
II cild. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 336 s. ; 21, 5 sm см. - (Dünya
ədəbiyyatı antologiyaları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin
Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli
sərəncamı ilə nəşr olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-122-7 : həd.

Аnnotasiya: Oxuculara təqdim olunan “Dünya elmi-fantastik ədəbiyyatı antologiyası”nın II
cildində dünya ədəbiyyatının fantastik janrında yazan Amerika, Yaponiya və Rusiya yazarlarının
əsərləri toplanmışdır. Maraqlı əsərlər toplanmış bu kitab “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən nəşr
olunaraq oxucuların ixtiyarına verilmişdir.
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78.

84(0)
D 97

Dünya yazıçılarının nağılları antologiyası / Ş. Perro [et al.] ; tərc. G.
Abbasov [et al.] ; red. İ. Z. Qasımov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 336 s. ;
21 sm см. - (Dünya ədəbiyyatı antologiyaları). - Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında"
2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur. - 7000 экз. - ISBN
978-9952-32-131-9 : həd.

Аnnotasiya: İnsan fantaziyaları, təxəyyülləri üçün ən uğurlu meydan, ən optimal məkan
məhz nağıl mətnləridir. Bütün dünya nağıllarının süjet xəttində, məzmununda, ideyasında
bənzərliyin, hətta eyniliyin olması təsadüfi deyil. Yəni hər birinin öz Zoluşkası, öz Göyçək Fatması
və s. vardır. Dünya müəlliflərinin nağılları sırasında Xristian Hans Andersen, Hofman, Hauf, Qrimm
qardaşları, Donald Bisset, Canni Rodari, Edqar Po, Herman Hesse, Astrid Lindqren, Oskar Uayld,
Çarlz Dikkens kimi yazıçıların nağılları özünəməxsus iz qoymuşdur. “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində
nəşr olunmuş bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
79.

84(4Фра)
F 81

Fransız ədəbiyyatı antologiyası / J. B. Molyer [et al.] ; tərc. Elçin [et al.];
ön sözün müəl. C. M. Məmmədov ; red. Ə. Nəsirli ; bur. məsul S.
İsmayılova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 440 s. ; 21 sm см. - (Dünya
ədəbiyyatı antologiyaları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin
Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli
sərəncamı ilə nəşr olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-126-5 : həd.

Аnnotasiya: Avropanın ən köklü ədəbiyyatlarından olan fransız söz sənəti öz inkişafı boyu
daim cəmiyyətə və tarixi proseslərə dərin bağlılığı ilə seçilmişdir. Fransız ədəbiyyatı Sartr və
Kamüyə qədər həmçinin fəlsəfəyə son dərəcə yaxınlığı ilə seçilmişdir. Bu ədəbiyyatı Avropanın
başqa ədəbiyyatlarından fərqləndirən başqa bir cəhət isə onun incəsənətin digər sahələrinə çox
dərindən və aşkar biçimdə nüfuz edə bilmək gücüdür.
80.

84(7Сое)
G 37

Gerritsen, Tess. Buz kimi : roman / T. Gerritsen ; tərc. Elgün ; red. E.
Raqifoğlu. - Bakı : Qələm, n. i. y. - 416 s. ; 19 sm см. - ISBN 978-9952465-54-9 : 6.50 AZN

Аnnotasiya: Amerikan yazıçısı Tess Gerritsenin "Buz kimi" romanı detektiv janrdadır.
81.

84(5Türk)
H 14

Hacı, Ötəmiş. Çingiznamə / Ö. Hacı ; tərc.: M. Həsən, D. Türksoy. - Bakı
: Qələm, n. i. y. - 80 s. ; 19 sm см. - 5.00 AZN

Аnnotasiya: Kitab düşmənlərinin "xalqların cəlladı" adlandırdığı, dünyanın ən geniş ərazisini
fəth etmiş, tarixin gəlib-keçmiş ən qəddar və prinsipial fatehi olmuş Çingiz Xan və onun
hakimiyyətdə olmuş sülaləsi haqqındadır.
82.

84(5Aze)
H 98

Hüseynbəyli, Elçin. Ağ-qara : hekayələr / E. Hüseynbəyli ; red. D.
İbrahimova - Hüseynbəyli. - Bakı : Qələm, n. i. y. - 272 s. ; 19 sm см. ISBN 978-9950-465-91-4 : 6.50 AZN

Аnnotasiya: Tanınmış yazıçı Elçin Hüseynbəylinin bu kitabına Qarabağ olayları ilə bağlı
hekayələr daxil edilib.
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83.

84(4Фра)
K 23

Kamü, Alber. Seçilmiş əsərləri [roman, hekayə, esse] / A. Kamü ;
frans.dilindən tərc., ön sözün müəl. C. Ə. Yusifli, red. S. Sarvan. - Bakı :
Şərq- Qərb, 2013. - 496 s. ; 20,5 sm см. - (Nobel mükafatı laureatları). Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində
nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr
olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-120-3 : həd.
Mündəricat:
Taun : roman. -S. 22-265
Çöküş : roman. -S. 268-373
Yabançı : roman. -S. 376-468

Аnnotasiya: Kitaba üç roman-"Taun", "Çöküş", "Yabançı" romanları, bir hekayə və bir esse
daxil edilmişdir.
84.

84(4Beл)
K 72

Kiplinq, Redyard. Seçilmiş əsərləri : [Hindistan hekayələri, balaca
nağıllar] / R. Kiplinq ; tərc., ön sözün müəl. İ. Əlfioğlu, red. L. Səmədova.
- Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 296 s. ; 20 sm см. - (Nobel mükafatı
laureatları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
"Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan
dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə
nəşr olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-113-5 : həd.

Аnnotasiya: İngilis yazıçısı, şairivə novellaçısı Redyard Kiplinq Ədəbiyyat üzrə Nobel
mükafatını almış ilk ingilisdir (1907). O, "Müşahidə etmək bacarığına, parlaq fantaziyasına, ideya
bitkinliyinə və rəvayətçilik istedadına görə" Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.
85.

84(5Aze)
Q 86

Quliyev, Aslan. Ağrı : roman / A. Quliyev. - 2014 : Qanun, 2014. - 552 s. ;
19,5 sm см. - 500 экз. - ISBN 978-9952-26-768-6 : 9.10 AZN

Аnnotasiya: Aslan Quliyevin bu romanında hər bir azərbaycanlının qəlbində gəzdirdiyi
ağrıdan, onları ağrıdan mövzudan bəhs edilir. Müəllifin işıq üzü görən əsərləri, kitabları oxucular
tərəfindən böyük sevgi ilə qarşılanır. Ədəbi taleyində haqsızlıqlara məruz qalmış yazıçının haqsızlara
məruz qalan xalqının ağrılı taleyindən bəhs edən bu kitabının da eyni sevgi ilə qarşılanacağına və
müəllifə böyük üğur qazandıracağına şübhə etmirik.
86.

84(4Гем)
M 24

Mann, Haynrix. Seçilmiş əsərləri / H. Mann ; alman dilindən tərc. Ç.
Qurbanlı ; ön sözün müəl. E. Tofiqqızı ; red. İ. Z. Qasımov. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 568 s. ; 21 sm см. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - 7000 экз. ISBN 978-9952-32-136-4 : həd.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində
nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr
olunur

Аnnotasiya: Haynrix Manna dünya şöhrəti gətirən əsər "Təbəə" romanıdır. Əsərin qəhrəmanı
Diderix Helsinq alman imperializminin ümumiləşmiş tipi kimi işlənilmişdi: kayzerlərdən sosial
demokratlara qədər, Almaniyanın bütün siyasi mənzərəsini əhatələyən əsərin ideyasında xalqın
maraqları əvəzinə, şəxsi mənfəətin güdüldüyü təsvir edilirdi. Haynrix Mannı dünyada məşhurlaşdıran
romanlardan biri də "Professor Qanmaz"dır. Bu roman daha çox "Mavi mələk" adı ilə tanınır.
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87.

84(4Бел)
M 40

Meterlink, Moris. Seçilmiş əsərləri : [roman, pyeslər] / M. Meterlink ;
tərc. E. M. Başkeçid ; ön sözün müəl. E. Tofiqqızı ; red. L. Səmədova. Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 448 s. ; 20 sm см. - (Nobel mükafatı laureatları).
- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində
nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr
olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-114-2 : həd.
Mündəricat:
Arıların həyatı : roman. -S. 11-182

Аnnotasiya: Moris Meterlinkin təqdim olunan bu pyesləri yaradıcılığının müxtəlif dövrlərini
əhatə etməklə yanaşı, onu Azərbaycan oxucusuna kifayət qədər ətraflı təqdim edir. Melanxolik,
bədbin, amma bütün hallarda "ayaq səslərinin" kimə aid olduğu bilinmədən bir ümidlə bitən "Korlar"
pyesindən məşhur "Göy quş" və "Göy quş"un davamı kimi qəbul edilən "Nişanlanma", o cümlədən
digər pyeslər Meterlinkin həm də qeyd olunan daxili evolyusiyasını izləmək imkanı yaradır.
88.

84(6Еги)
M 48

Məhfuz, Nəcib. Seçilmiş əsərləri / N. Məhfuz ; ərəb dilindən tərc.: Z.
Əlizadə, Ş. Əliyev, Ə. Sami ; ön sözün müəl. Z. Əlizadə ; red. İ. Z.
Qasımov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 632 s. ; 20 sm см. - (Nobel mükafatı
laureatları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
"Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan
dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə
nəşr olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-135-7 : həd.
Mündəricat:
Məhəlləmizin hekayələri : roman / ərəb dilindən tərc. Z. Əlizadə. -S. 18151
Fivin mübarizəsi : roman / ərəb dilindən tərc. Ş. Əliyev. -S. 154-408
Liderin qətl günü : roman / ərəb dilindən tərc. Ə. Sami. -S. 410-484
Möhtərəm cənab : roman / ərəb dilindən tərc. Z. Əlizadə. -S. 486-628

Аnnotasiya: Nəcib Məhfuz XX əsr müasir ərəb ədəbiyyatının ən tanınmış simalarından
biridir. Onun yaradıcılığı ərəb dünyasının hadisələrlə müstəsna zəngin XX əsrini dolğun bir tərzdə
əks etdirmişdir. Onu mübaliğəsiz əsrin şahidi və salnaməçisi adlandırmaq olar.
89.

84(7Coe)
M 62

Miller, Artur. Seçilmiş əsərləri : [pyeslər] / A. Miller ; tərc., ön sözün
müəl. Yaşar, red. İ. Qasımov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 728 s. ; 21 sm
см. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin
əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24
avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32125-8 : həd.
Mündəricat:
Hamısı mənim oğlum idi : üçpərdəli pyes. -S. 15-102
Kommivoyajörün ölümü : ikipərdəli şəxsi söhbətlər və rekviyem. -S. 103223
Bəxti gətirən adam : üçpərdəli dram. -S. 225-320
Qiymət : ikipərdəli pyes. -S. 321-420
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Dünyanın yaranışı və başqa-başqa işlər : üşpərdəli pyes. -S. 422-516
Ağır sınaq : dördpərdəli pyes. -S. 517-648
Körpüdən görüntü : birpərdəli pyes. -S. 649-726
Аnnotasiya: Dünya dramaturgiyasının klassiki və əfsanəsi hesab edilən Artur Millerin
dramları XX əsrin böyük sənət hadisəsi hesab edilirdi. Yazıçının “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr
olunan “Seçilmiş əsərləri”ndə onun yaradıcılığının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən pyesləri
oxuculara təqdim edilmişdir. Millerin pyesləri dramaturgiya ilə nəsrin vəhdətində yazılmışdır.
Əsərlərindəki dialoqlar obrazların daxili aləmini açmağa yönəlmişdir. Millerin, demək olar ki, bütün
pyeslərinin qəhrəmanları həyatda özünü tapa bilməyən, taleyin istehzasına tuş gəlmiş insanlardır.
Müasir dünya ədəbiyyatı seriyasına daxil olan bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
90.

84(2Роc=Рус)
R 88

Rus nəsri antologiyası / N. Karamzin [et al.] ; tərt.: R. Kamal, T. H.
Vəlixanlı ; tərc. Ə. M. Ağayev [et al.] ; ön sözün müəl. R. Kamal ; red. M.
N. Qarayev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 368 s. ; 21 sm см. - (Dünya
ədəbiyyatı antologiyaları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin
Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli
sərəncamı ilə nəşr olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-132-6 : həd.

Аnnotasiya: XIX əsr rus nəsri dünyanın iki sosial qütbünü birləşdirməyə can atıb: şəxsiyyət
və xalq. İ.Qonçarov, L.Tolstoy, İ.Turgenev, F.Dostoyevski və s. kimi yazıçıların romanları buna
bariz nümunədir. “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunmuş bu kitab geniş oxucu kütləsi üçün
nəzərdə tutulmuşdur.
91.

edir.
92.

84(5Aze)
R 96

Rüstəmov, Nurəddin. Eşqin gözəlliyi : roman / N. Rüstəmov ; red. E.
Raqifoğlu. - Bakı : Qələm, n. i. y. - 111 s. ; 19 sm см. - 6.50 AZN

Аnnotasiya: Nurəddin Rüstəmovun bu romanındakı sujetlər Eşq adlı qızın ətrafında cərəyan

84(4Фра)
S 25

Sartr, Jan-Pol. Seçilmiş əsərləri : [povestlər, hekayələr, pyeslər] / J. P.
Sartr ; tərc. N. H. Əbdülrəhmanlı ; ön sözün müəl. S. Bəşirov ; red. A.
Dadaşov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 600 s. ; 20 sm см. - (Nobel mükafatı
laureatları). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
"Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan
dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə
nəşr olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-129-6 : həd.

Аnnotasiya: XX əsr fransız filosofu, yazıçı və dramaturq, ekzisten-sialist ədəbi-fəlsəfi
yaradıcılarından biridir. "Zəmanəmizə mühüm təsir göstərən ideyalarla zəngin, azadlıq ruhu və
yaradıcılıq həqiqəti axtarışları ilə aşılanmış əsərlərinə görə" Nobel mükafatına layiq görülmüşdür.
Sartr ekzistensializm prinsiplərini bioqrafik janra tətbiq edərək Şarl Bodler (1947) və Jan Jen (1952)
kimi məşhur həmvətənlərinin həyat və yaradıcılıqlarını tədqiq etmişdi.
93.

84(4Исп)
S 35

Servantes Saavedra, Migel de. Lamançlı Don Kixot : [roman] / M.
Servantes Saavedra ; tərc., ön sözün müəl. P. İ. Xəlilov, red. İ. Z. Qasımov.
- Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 624 s. ; 21 sm см. - (Dünya ədəbiyyatı
klassikləri). - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
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"Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan
dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə
nəşr olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-124-1 : həd.
Аnnotasiya: Yazıçının şah əsəri kimi dünya mədəni sərvətlərindən birinə çevrilmiş
"Lamançlı Don Kixot" eyni zamanda özünəməxsus koloriti və yumoru, bəzən kəskin satirası ilə
seçilən orijinal milli romandır. Migel de Servantesin bu əsəri ispanlara məxsus roman olmaqla
yanaşı, onun hər fəslində görünən donkixotluq ümumbəşəri anlayışdır. Don Kixot surəti rəmzə
çevrilmiş əbədi obrazıdır.
94.

84(7Кан)
S 35

Seton-Tompson, Ernest. Seçilmiş əsərləri : [romanlar, hekayələr] / E.
Seton-Tompson ; tərc., ön sözün müəl. İ. Əlfioğlu, red. A. Hacılı. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. - 632 s. ; 21 sm см. - (Müasir dünya ədəbiyyatı). Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində
nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr
olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-121-0 : həd.
Mündəricat:
Balaca vəhşilər. -S. 11-206
Mənim həyatım. -S. 207-379

Аnnotasiya: Görkəmli kanadalı yazıçı Ernest Seton-Tompson təbiətşünas yazıçı kimi
məşhurlaşmışdır. Hadisələrin və müşahidələrin bioloji səhihliyi Seton-Tompson yaradıcılığının ən
böyük məziyyətidir. Yazıçı heyvanları sanki insaniləşdirir. Uşaqlıqdan heyvanlara, canlı aləmə
məhəbbəti bütün ömrü boyu onu müşahidə etmişdir. Seton-Tompsonun, demək olar ki, hər hekayəsi
qəhrəmanlıq duyğu və əməllərinə qadir bir heyvanın, yada bir quşun həyəcanlandırıcı həyat
hekayətidir. Yazıçı təbiətə sevgisi ilə oxucu qəlbini birdəfəlik fəth edir.
95.

84(4Beл)
S 62

Skott, Valter. Ayvənhəu : [roman] / V. Skott ; ing. dilindən tərc. Q.
Bayramov ; ön sözün müəl. Ş. Xəlilli ; red. İ. Z. Qasımov. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 520 s. ; 21 sm см. - (Dünya ədəbiyyatı klassikləri). Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində
nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr
olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-134-0 : həd.

Аnnotasiya: Şotlandiyalı yazıçısı Valter Skottun tarixi janrda yazdığı romanları məşhurdur.
Kventin Dorvard (Quentin Durvard), Ayvənhəu (Ivanhoe), Rob Roy, Veverley ən məşhur
əsərlərindəndir.
96.

84(7Coe)
S 85

Steynbek, Con. Seçilmiş əsərləri / C. Steynbek ; tərc.: Ü. Kürçaylı, M. T.
Babayev ; ön sözün müəl. Q. M. Paşayev ; red. S. Sarvan. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 888 s. ; 20 sm см. - (Nobel mükafatı laureatları). Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində
nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr
olunur. - 7000 экз. - ISBN 978-9952-32-128-9 : həd.

Аnnotasiya: Con Steynbek Amerika və dünya ədəbiyyatına bir çox dillərə tərcümə edilmiş
iki möhtəşəm əsər - "Qəzəb salxımları" (1939) və "Həyəcanlarımızın qışı" (1961) romanlarını bəxş
etmişdir. O, Nobel mükafatına "Həyəcanlarımızın qışı" romanına görə layiq görülüb, həmçinin isveç
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Akademiyasının qərarında yazıçının "Qəzəb salxımları" və "Çarli ilə səyahət" əsərləri də yüksək
qiymətləndirilib.
97.

84(2Роc=Рус)
Ş 78

Şoloxov, Mixail Aleksandroviç. Seçilmiş əsərləri : [povestlər, Don
hekayələri, hekayələr] / M. A. Şoloxov ; tərc. B. A. Musayev [et al.] ; ön
sözün müəl. E. Tofiqqızı ; red. A. A. Hacılı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. 424 s. ; 20 sm см. - (Nobel mükafatı laureatları). - Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında"
2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunur. - 7000 экз. - ISBN
978-9952-32-118-0 : həd.

Аnnotasiya: Görkəmli rus yazıçısı Mixail Şoloxovun “Seçilmiş əsərləri”ndə yazıçının Nobel
nitqi, “İnsanın taleyi”, “Yol-iz” povestləri və “Don hekayələri” oxuculara təqdim olunmuşdur.
“Rusiya tarixi üçün mühüm dövrdə Don kazakları haqqında eposun mükəmməlliyinə və bədii təsir
gücünə görə” 1965-ci il ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatının sahibi olmuşdur. Yazıçının bütün mühüm
əsərlərinin mövzusu da Don kazaklarının həyatından götürülmüşdür.
98.

84(5Aze)
Y 52

Yenisey, Aqşin. Məbədin sükutu : hekayələr, satirik, publisistik yazılar və
məqalələr / A. Yenisey. - Bakı : Qanun, 2013. - 216 s. ; 18 sm см. - (Ən
yeni ədəbiyyat). - 1000 экз. - ISBN 978-9952-26-531-6 : 6.37 AZN

Аnnotasiya: «Məbədin sükutu» adlı bu yeni kitabda yazarın son illərdə yazdığı və heç bir
kitabında çap olunmamış hekayələri, satirik, publisistik yazıları və müasir ədəbiyyatımızın istedadlı
simalarına həsr olunmuş məqalələri toplanmışdır.
85 İNCƏSƏNƏT. SƏNƏTŞÜNASLIQ
85.11 Arxitektura
99. 85.11(5Aze)
A 35

Ağazadə, Rüfət Rüfət oğlu. Azərbaycan memarlığı inkişaf yollarında =
Architecture of Azerbaijan on the ways of development / R. R. Ağazadə,
Y. M. İbrahimli ; elmi red. E. Ə. Qasımzadə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. 384 s. : foto ; 29 sm см. - Azərbaycan və ingilis dillərində. - 1000 экз. ISBN 978-9952-32-020-6 (cildli). - ISBN 978-9952-32-050-3 : həd.

Аnnotasiya: Rüfət Ağazadə və Yusif İbrahimlinin “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən
nəşr olunan Azərbaycan memarlığı inkişaf yollarında” kitabı memarlıq sənətimizin milli
xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamış ənənələrdən bəhs edir. Kitabda memarlıq abidələrinin bərpası,
sovet dövründə inşa edilmiş binaların fasadlarının dəyişdirilməsi, bağ və parkların yenidən
qurulması, şəhərsalma layihələri, müstəqillik dövründə inşa olunmuş və tikilməkdə olan obyektlər öz
əksini tapmışdır. Kitab sənət adamları, memarlar və memarlıq fakültəsinin tələbələri üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
100.

85.11(5Aze)
A 99

Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar
İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
elmi red. G. H. Məmmədova. - ISBN 978-9952-32-020-6.
I cild : Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı =
Архитектура Азербайджана древнего и раннесредневекового периода
/ G. H. Məmmədova, S. Hacıyeva. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 276 s. : il.,
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foto ; 29,5 sm см. - Azərbaycan və rus dillərində. - Biblioqr.: s. 268-272. 1000 экз. - ISBN 978-9952-404-94-4 (cildli) : həd.
Аnnotasiya: Azərbaycan – çox dərin köklərə malik mədəniyyət diyarıdır. Qədim
sivilizasiyalar regionunda, Avropa və Asiyanın sərhəddində, qədim xalqların miqrasiya axınlarının
keçdiyi ərazidə yerləşməsi, ölkəmizdə hələ tarixin ən uzaq dövrlərində çoxşaxəli, zəngin, rəngarəng
mədəniyyətin yaranması üçün gözəl əsas təşkil etmişdir. Bu mədəniyyətin ən böyük və vacib
hissələrindən biri memarlıqdır. Azərbaycan ərazisində qədim dövlətlərin – Manna, Atropatena,
Qafqaz Albaniyasının yaranması inşaat sənətinin və memarlığın daha da sürətlənməsinə səbəb
olmuşdur. Bu dövrün memarlığı üçün müxtəlif ayinlərə həsr olunmuş – astral, zoroastrizm məbədləri,
çahartağlar səciyyəvidir. 5 cilddən ibarət olan “Azərbaycan memarlıq tarixi” seriyasının I cildi olan
“Qədim və ekrən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı” kitabında müəlliflərin şəxsi
materiallarından, eləcə də biblioqrafiyada göstərilən kitablardan və jurnallardan götürülmüş
materiallardan (fotoşəkillər və çertyojlardan) istifadə edilmişdir. “Azərbaycan memarlıq tarixi.
Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı”nın I cildi memarlıq barəsində məlumat
əldə edənlər üçün zəngin xəzinədir.
101.

85.11(5Aze)
A 99

Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar
İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
elmi red. G. H. Məmmədova. - ISBN 978-9952-32-020-6.
I cild : Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı =
Architecture of Azerbaijan in the ancient and early medieval period / G. H.
Məmmədova, S. Hacıyeva. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 268 s. : foto ; 29,5
sm см. - Azərbaycan və ingilis dillərində. - Biblioqr.: s. 260-264. - 1000
экз. - ISBN 978-9952-404-93-7 (cildli) : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycan – çox dərin köklərə malik mədəniyyət diyarıdır. Qədim
sivilizasiyalar regionunda, Avropa və Asiyanın sərhəddində, qədim xalqların miqrasiya axınlarının
keçdiyi ərazidə yerləşməsi, ölkəmizdə hələ tarixin ən uzaq dövrlərində çoxşaxəli, zəngin, rəngarəng
mədəniyyətin yaranması üçün gözəl əsas təşkil etmişdir. Bu mədəniyyətin ən böyük və vacib
hissələrindən biri memarlıqdır. Azərbaycan ərazisində qədim dövlətlərin – Manna, Atropatena,
Qafqaz Albaniyasının yaranması inşaat sənətinin və memarlığın daha da sürətlənməsinə səbəb
olmuşdur. Bu dövrün memarlığı üçün müxtəlif ayinlərə həsr olunmuş – astral, zoroastrizm məbədləri,
çahartağlar səciyyəvidir. 5 cilddən ibarət olan “Azərbaycan memarlıq tarixi” seriyasının I cildi olan
“Qədim və ekrən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı” kitabında müəlliflərin şəxsi
materiallarından, eləcə də biblioqrafiyada göstərilən kitablardan və jurnallardan götürülmüş
materiallardan (fotoşəkillər və çertyojlardan) istifadə edilmişdir. “Azərbaycan memarlıq tarixi.
Qədim və erkən orta əsrlər dövründə Azərbaycan memarlığı”nın I cildi memarlıq barəsində məlumat
əldə edənlər üçün zəngin xəzinədir.
102.

85.11(5Aze)
A 99

Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar
İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
elmi red. G. H. Məmmədova. - ISBN 978-9952-32-020-6.
II cild : Orta əsrlər memarlığı VIII-XV əsrlər = Архитектура средних
веков VIII-XIV вв. / G. H. Məmmədova, Z. G. Məmmədova. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. - 316 s. : il., foto ; 29,5 sm см. - Biblioqr.: s. 309-312. 1000 экз. - ISBN 978-9952-404-96-8 (cildli) : həd.

Аnnotasiya: Ərəb müdaxiləsi dövründə Azərbaycan memarlığı dövrümüzə qədər gəlib çatmış
hədsiz sayda az abidələrlə təmsil olunur. Azərbaycanın ərəb xilafəti dövründə inşaat mədəniyyətini
xarakterizə edən memarlıq və arxeoloji abidələri azdır. Feodal mədəniyyətinin ümumi yüksəlişi ilə
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seçilən IX-XII əsr intibah dövrü bədii – memarlıq və tarixi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb
edən nisbətən çoxsaylı memarlıq tikililəri ilə təmsil olunmuşdur. XII-XIII əsr memarlığında təmsil
olunan düşüncəsinin memarlıq formalarının müxtəlifliyi və bəzəyin rəngarəngliyinin vəhdəti ardıcıl
inkişaf və kamilliyi sübut edir. Azərbaycanın zəngin memarlığından bəhs edən “Azərbaycan
memarlıq tarixi” seriyasının ikinci cildi olan “Orta əsrlər memarlığı (VIII-XIV)” kitabına “Erkən
islam dövrünün memarlığı” (VIII-XI əsrlər), “Orta əsrlər memarlığı” (XII-XIV əsrlər), “Qafqaz
Albaniyasının memarlığı” başlığı altında yazılar daxil edilmişdir. Kitab geniş oxucu kütləsi və
memarlıqla maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
103.

85.11(5Aze)
A 99

Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar
İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
elmi red. G. H. Məmmədova. - ISBN 978-9952-32-020-6.
II cild : Orta əsrlər memarlığı : VIII-XIV əsrlər = Medieval Architecture :
VIII-XIV century / G. H. Məmmədova, Z. G. Məmmədova. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 315 s. : foto ; 30 sm см. - Azərbaycan və ingilis dillərində. Biblioqr.: s. 309-312. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-404-95-1 (cildli) : həd.

Аnnotasiya: Ərəb müdaxiləsi dövründə Azərbaycan memarlığı dövrümüzə qədər gəlib çatmış
hədsiz sayda az abidələrlə təmsil olunur. Azərbaycanın ərəb xilafəti dövründə inşaat mədəniyyətini
xarakterizə edən memarlıq və arxeoloji abidələri azdır. Feodal mədəniyyətinin ümumi yüksəlişi ilə
seçilən IX-XII əsr intibah dövrü bədii – memarlıq və tarixi baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən
nisbətən çoxsaylı memarlıq tikililəri ilə təmsil olunmuşdur. XII-XIII əsr memarlığında təmsil olunan
düşüncəsinin memalıq formalarının müxtəlifliyi və bəzəyin rəngarəngliyinin vəhdəti ardıcıl inkişaf
və kamilliyi sübut edir. Azərbaycanın zəngin memarlığından bəhs edən “Azərbaycan memarlıq
tarixi” seriyasının ikinci cildi olan “Orta əsrlər memarlığı (VIII-XIV)” kitabına “Erkən islam
dövrünün memarlığı” (VIII-XI əsrlər), Orta əsrlər memarlığı” (XII-XIV əsrlər), “Qafqaz
Albaniyasının memarlığı” başlığı altında yazılar daxil edilmişdir. Kitab geniş oxucu kütləsi və
memarlıqla maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
104.

85.11(5Aze)
A 99

Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar
İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
elmi red. G. H. Məmmədova. - ISBN 978-9952-32-020-6.
III cild : Azərbaycan memarlığı XV-XIX əsrin əvvələrində = Architecture
of Azerbaijanin the XV - early XIX centuries / R. B. Əmənzadə. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. - 224 s. : il., foto ; 29,5 sm см. - Azərbaycan və ingilis
dillərində. - Biblioqr.: s. 227-229. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-404-97-5
(cildli) : həd.
Аnnotasiya: Azərbaycanın qüdrətli memarlıq sənətinin müstəqilliyi ümumşərq bədii
sisteminin məcrasında izlənilir. Onun formalaşmasında özünün spesifik əlamətləri və öz üslub
vəhdətində üzvü özəllikləri ilə lokal memarlıq məktəblərinin rolu və yeri aşkarlanır. Orta əsrlərin
monumental binaları memarlıq məktəblərinin yüz illər ərzində yaranmış ənənələrinin qidalandırıcı
mühitini təcəssüm etdirən xüsusi bədii keyfiyyətləri ilə seçilirlər. Orta əsr binalarının sistemli
məcmusunda funksional baxımdan ən müxtəlif tikililərin “Azərbaycan memarlıq tarixi” seriyasının
III cildi olan “Azərbaycan memarlığı XV-XIX əsrin əvvəllərində” kitabında tarixi şəhərlərin yaşayış
mühitinin yenilənməsinə və modernləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmiş, həmin dövrdə xüsusi
görkəm vermək üçün şəhərsalmaya, monumental tikilillərə, dini və mülki tikililərə xüsusi fikir
verilmişdir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.
105.

85.11(5Aze)
A 99

Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar
İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
elmi red. G. H. Məmmədova. - ISBN 978-9952-32-020-6.
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III cild : Azərbaycan memarlığı XV-XIX əsrin əvvələrində =
Архитектура Азербайджана XV - начала XIX веков / R. B. Əmənzadə.
- Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 232 s. : il., foto ; 29,5 sm см. - Azərbaycan və
rus dillərində. - Biblioqr.: s. 227-229. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-40498-2 (cildli) : həd.
Аnnotasiya: Azərbaycanın qüdrətli memarlıq sənətinin müstəqilliyi ümumşərq bədii
sisteminin məcrasında izlənilir. Onun formalaşmasında özünün spesifik əlamətləri və öz üslub
vəhdətində üzvü özəllikləri ilə lokal memarlıq məktəblərinin rolu və yeri aşkarlanır. Orta əsrlərin
monumental binaları memarlıq məktəblərinin yüz illər ərzində yaranmış ənənələrinin qidalandırıcı
mühitini təcəssüm etdirən xüsusi bədii keyfiyyətləri ilə seçilirlər. Orta əsr binalarının sistemli
məcmusunda funksional baxımdan ən müxtəlif tikililərin “Azərbaycan memarlıq tarixi” seriyasının
III cildi olan “Azərbaycan memarlığı XV-XIX əsrin əvvəllərində” kitabında tarixi şəhərlərin yaşayış
mühitinin yenilənməsinə və modernləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmiş, həmin dövrdə xüsusi
görkəm vermək üçün şəhərsalmaya, monumental tikilillərə, dini və mülki tikililərə xüsusi fikir
verilmişdir. Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

106.

85.11(5Aze)
A 99

Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar
İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
elmi red. G. H. Məmmədova. - ISBN 978-9952-32-020-6.
IV cild : Erkən kapitalizm dövrünün memarlığı XIX-XX əsrin əvvəli =
Architecture in the early period of Capitalism the XIX - begining of the
XX c.c. / R. H. Əbdülrəhimov, N. C. Abdullayeva. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. - 344 s. : foto ; 30 sm см. - Azərbaycan və ingilis dillərində. Biblioqr.: s. 337-340. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-404-99-9 : həd.

Аnnotasiya: XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində ucaldılmış binaların milli memarlıq
kompozisiyasının xüsusiyyətləri, xalq memarlığında ənənə və yenilik, milli memarlığın sərhədləri,
görkəmli alimlər və tədqiqatçılarımız tərəfindən öyrənilərək ortaya qoyulmuşdur. Göstərilən dövrdə
Azərbaycanın bölgələrində və xüsusəndə Bakıda, müxtəlif tip binaların həcmi-fəza kompozisiyası,
memarlıq xüsusiyyətlərinin tədqiqatı, inşa tarixləri və digər axınlarla, xüsusən Avropa memarlıq
üslubları ilə qarışaraq, elektrik memarlığın ortaya çıxması bu monoqrafiyada geniş yer almışdır.

107.

85.11(5Aze)
A 99

Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar
İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
elmi red. G. H. Məmmədova. - ISBN 978-9952-32-020-6.
IV cild : Erkən kapitalizm dövrünün memarlığı XIX-XX əsrin əvvəlləri =
Архитектура раннего капиталистического периода XIX - начало XX
века / R. H. Əbdülrəhimov, N. C. Abdullayeva. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013.
– 352 s. : il., foto ; 29,5 sm см. - Azərbaycan və rus dillərində. - Biblioqr.:
s. 345-348. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-489-00-2 (cildli) : həd.

Аnnotasiya: XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində ucaldılmış binaların milli memarlıq
kompozisiyasının xüsusiyyətləri, xalq memarlığında ənənə və yenilik, milli memarlığın sərhədləri,
görkəmli alimlər və tədqiqatçılarımız tərəfindən öyrənilərək ortaya qoyulmuşdur. Göstərilən dövrdə
Azərbaycanın bölgələrində və xüsusəndə Bakıda, müxtəlif tip binaların həcmi-fəza kompozisiyası,
memarlıq xüsusiyyətlərinin tədqiqatı, inşa tarixləri və digər axınlarla, xüsusən Avropa memarlıq
üslubları ilə qarışaraq, elektrik memarlığın ortaya çıxması bu monoqrafiyada geniş yer almışdır.
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108.

85.11(5Aze)
A 99

Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar
İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
elmi red. G. H. Məmmədova. - ISBN 978-9952-32-020-6.
V cild : Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi =
Modern architectural period of Azerbaijan Republic / N. H. Nağıyev, F. M.
Hüseynov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 344 s. ; 29,5 sm см. - Azərbaycan
və ingilis dillərində. - Biblioqr.: s. 338-340. - 1000 экз. - ISBN 978-9952489-02-6 (cildli) : həd.

Аnnotasiya: Bu gün ölkədə baş verən bütün sosial-iqtisadi dəyişikliklər ölkənin tarixi
inkişafının, milli müstəqillik və suverenlik əldə etməsinin və Azərbaycan xalqının milli dəyərlərinin
bərpasının birbaşa nəticəsidir. Bu dəyişikliklərdə maddi materialların, siyasi və mənəvi amillərin rolu
böyükdür. Onlar Azərbaycan Respublikasının şəhər və kəndlərində memarlığın əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişdirilməsinə, memarlıq və planlaşdırma prosesinin sürətlənməsinə imkan verir. Azərbaycanda
memarlıq və şəhərsalma təcrübəsinin genişlənməsi ilə paralel olaraq sistematik elmi tədqiqatlar
aparılmışdır. Nəticədə, ölkə memarlığı indiyə qədər olduqca geniş tədqiq olunmuşdur. “Azərbaycan
Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi” monoqrafiyasının əsas məqsədi – Azərbaycan
Respublikasının müasir memarlıq xüsusiyyətlərinin və inkişaf qanunauyğunluqlarının
işıqlandırılması və təkmilləşdirilməsi prinsiplərinin təqdim edilməsidir. Bu məqsədlə müəlliflər
kitabda Azərbaycan Respublikasının müasir memarlığın formalaşması və inkişaf tarixi, şəhər, qəsəbə
və kəndlərdə memarlıq xüsusiyyətlərinin formalaşması, onların memarlıq-planlaşdırma təşkilinin
səciyyəsi və inkişafın müxtəlif mərhələlərində yaşayış məntəqələrinin tikintisi məsələlərinə
toxunmuşdurlar. Monoqrafiyada Azərbaycan Respublikasının memarlıq inkişafının istiqamətləri və
tarixi təhlil edilmişdir. Beş cilddən ibarət olan “Azərbaycan memarlıq tarixi” memarlıqla
maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
109.

85.11(5Aze)
A 99

Azərbaycan memarlıq tarixi / Azərbaycan Respublikasının Memarlar
İttifaqı, AVRASIYA Tərcümə Mərkəzi; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
elmi red. G. H. Məmmədova. - ISBN 978-9952-32-020-6.
V cild : Azərbaycan Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi =
Архитектура Азербайджанской Республики современного периода /
N. H. Nağıyev, F. M. Hüseynov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 352 s. : il.,
foto ; 29,5 sm см. - Biblioqr.: s. 346-348. - 1000 экз. - ISBN 978-9952489-01-9 (cildli) : həd.

Аnnotasiya: Bu gün ölkədə baş verən bütün sosial-iqtisadi dəyişikliklər ölkənin tarixi
inkişafının, milli müstəqillik və suverenlik əldə etməsinin və Azərbaycan xalqının milli dəyərlərinin
bərpasının birbaşa nəticəsidir. Bu dəyişikliklərdə maddi materialların, siyasi və mənəvi amillərin rolu
böyükdür. Onlar Azərbaycan Respublikasının şəhər və kəndlərində memarlığın əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişdirilməsinə, memarlıq və planlaşdırma prosesinin sürətlənməsinə imkan verir. Azərbaycanda
memarlıq və şəhərsalma təcrübəsinin genişlənməsi ilə paralel olaraq sistematik elmi tədqiqatlar
aparılmışdır. Nəticədə, ölkə memarlığı indiyə qədər olduqca geniş tədqiq olunmuşdur. “Azərbaycan
Respublikasının müasir dövr memarlıq tarixi” monoqrafiyasının əsas məqsədi – Azərbaycan
Respublikasının müasir memarlıq xüsusiyyətlərinin və inkişaf qanunauyğunluqlarının
işıqlandırılması və təkmilləşdirilməsi prinsiplərinin təqdim edilməsidir. Bu məqsədlə müəlliflər
kitabda Azərbaycan Respublikasının müasir memarlığın formalaşması və inkişaf tarixi, şəhər, qəsəbə
və kəndlərdə memarlıq xüsusiyyətlərinin formalaşması, onların memarlıq-planlaşdırma təşkilinin
səciyyəsi və inkişafın müxtəlif mərhələlərində yaşayış məntəqələrinin tikintisi məsələlərinə
toxunmuşdurlar. Monoqrafiyada Azərbaycan Respublikasının memarlıq inkişafının istiqamətləri və
tarixi təhlil edilmişdir. Beş cilddən ibarət olan “Azərbaycan memarlıq tarixi” memarlıqla
maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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110.

85.11(5Aze)
B 32

Bayramov, Rizvan. XI-XVIII əsrlər Azərbaycan memarlıq bidələrinin
tipoloji təsnifatı / R. Bayramov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. 136 s. : şəkil ; 21,5 sm см. - Biblioqr.: s.130-134. - 1000 экз. - ISBN 9789952-32-020-6. - ISBN 978-9952-32-041-1 : həd.

Аnnotasiya: Rizvan Bayramovun “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan “XI-XVIII
əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipoloji təsnifatı” kitabı Azərbaycanda orta əsrlərdə bina və
tikililərin kifayət qədər zəngin funksional rəngarəngliyə malik olduğunu sübut edir. Kitabda adları
çəkilən memarlıq nümunələri deyilənlərə əyani sübutdur.
111.

85.11(5Aze)
Ə 65

Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. Konstruktivizm dövrü : XX əsrin 1920-1930-cu
illərinin Bakı memarlığı = Architecture of Baku During Constructivism
Epoch : 1920-1930S / E. T. Əliyev ; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ; tərc.:
A. Əzimov, E. Cabbarlı ; red.: N. H. Əbdülrəhmanlı, A. Əzimov ;
Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Birinci nəşr. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. - 272 s. : il., foto ; 26,5 sm см. - Azərbaycan və ingilis
dillərində. - Biblioqr.: s. 263-267. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6
(cildli). - ISBN 978-9952-32-030-5 : həd.

Аnnotasiya: Memar Elçin Əliyevin “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən nəşr olunan
“Konstruktivizm dövrü” kitabı XX əsr Bakı memarlığınıın 1920-1930-cu illər dövrünü əks etdirir.
Konstruktivizm – XX əsr avanqardının əsas istiqamətlərindən biri olub, öz estetik və bədii
təcrübəsinin mərkəzinə konstruksiya kateqoriyasını qoyan memarlıq üslublarındandır. Onun əsasını
qurma elementlər təşkil edir. Keçən əsrin 20-30-cu illərində Bakıda inşa olunan bir çox binalar
(Sabunçu rayonundakı Mədəniyyət sarayı, Səbail rayonundakı 5 №-li Doğum evi), yaşayış evləri
həmin üslubda inşa olunmuşdur. Kitab memarlar, sənətşünaslar və memarlıq fakültəsinin tələbələri
üçün nəzərdə tutulmuşdur.
112.

85.11(5Aze)
Ə 65

Əliyev, Elçin Tofiq oğlu. Konstruktivizm dövrü : XX əsrin 1920-1930-cu
illərinin Bakı memarlığı = Архитектура Баку эпохи конструктивизма :
1920-1930-е годы XX века / E. T. Əliyev ; layihənin rəh. E. Ə.
Qasımzadə ; tərc. İ. Marqolina ; red.: N. H. Əbdülrəhmanlı, N. Əliyeva ;
Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Birinci nəşr. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. - 268 s. : il., rəngli il. ; 26 sm см. - Azərbaycan və rus
dillərində. - Biblioqr.: s. 263-268. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6
(cildli). - ISBN 978-9952-32-029-9 : həd.

Аnnotasiya: Memar Elçin Əliyevin “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən nəşr olunan
“Konstruktivizm dövrü” kitabı XX əsr Bakı memarlığınıın 1920-1930-cu illər dövrünü əks etdirir.
Konstruktivizm – XX əsr avanqardının əsas istiqamətlərindən biri olub, öz estetik və bədii
təcrübəsinin mərkəzinə konstruksiya kateqoriyasını qoyan memarlıq üslublarındandır. Onun əsasını
qurma elementlər təşkil edir. Keçən əsrin 20-30-cu illərində Bakıda inşa olunan bir çox binalar
(Sabunçu rayonundakı Mədəniyyət sarayı, Səbail rayonundakı 5 №-li Doğum evi), yaşayış evləri
həmin üslubda inşa olunmuşdur. Kitab memarlar, sənətşünaslar və memarlıq fakültəsinin tələbələri
üçün nəzərdə tutulmuşdur.

113.

85.11(5Aze)
Ə 65

Əliyev, Nəriman. Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov = Садых
Дадашев и Микаэль Усейнов / N. Əliyev ; layihənin rəh. E. Ə.
Qasımzadə ; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 40 s. : foto ; 21,5 sm см. - (Azərbaycan memarlığının
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klassikləri) (Классики азербайджанской архитектуры). - Azərbaycan və
rus dillərində. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN 978-995232-032-9 : həd.
Аnnotasiya: Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqının sifarişi ilə “Şərq-Qərb” Nəşriyyat
Evində çap olunan “Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov” kitabında XX əsr Azərbaycan milli
memarlığının zənginləşməsi və inkişafında böyük rol oynamış Sadıq Dadaşov və Mikayıl
Hüseynovun yaradıcılığına nəzər salınmışdır.
114.

85.11(5Aze)
Ə 65

Əliyev, Nəriman. Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov = Sadıkh
Dadashev and Mıkaıl Usseınov / N. Əliyev ; layihənin rəh. E. Ə.
Qasımzadə ; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 40 s. : foto ; 21,5 sm см. - (Azərbaycan memarlığının
klassikləri) (Classıcs of architecture the Azerbaıjan). - Azərbaycan və
ingilis dillərində. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN 9789952-32-031-2 : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqının sifarişi ilə “Şərq-Qərb”
Nəşriyyat Evində çap olunan “Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov” kitabında XX əsr Azərbaycan
milli memarlığının zənginləşməsi və inkişafında böyük rol oynamış Sadıq Dadaşov və Mikayıl
Hüseynovun yaradıcılığına nəzər salınmışdır. Kitabda sənətkarların bir çox möhtəşəm memarlıq
nümunələri haqqında məlumat verilmiş, onların səciyyəvi xüsusiyyətlərindən danışılmışdır. Burada
həmçinin memarların ictimai fəaliyyətinə də yer ayrılmışdır. Kitab memarlıqla maraqlananlar üçün
nəzərdə tutulmuşdur.
115.

85.11(5Aze)
Ə 65

Əliyeva, Rahibə Şanxay qızı. Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani =
Архитектор Аджеми Абубекр оглу Нахичевани / R. Ş. Əliyeva ;
layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ; Azərbaycan Respublikasının Memarlar
İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 76 s. : il., foto ; 21,5 sm см. (Azərbaycan Memarlığının Klassikləri). - Azərbaycan və rus dillərində. Biblioqr.: s. 74. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN 978-995232-044-2 : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqının sifarişi ilə «Şərq-Qərb”
Nəşriyyat Evində çap olunan “Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani” kitabında Naxçıvan
ərazisində tarixən mövcud olmuş memarlıq abidələri, memarlıq məktəbi və bu məktəbin yetirməsi
olan Memar Əcəmi haqqında məlumat verilir. Kitabda Memar Əcəmi yaradıcılığının səciyyəvi
xüsusiyyətləri, memarı olduğu abidələr – Yusif Küseyr oğlu, Mömünə xatun türbələri, Cümə məscidi
haqqında məlumatlar və bu abidələrin fotoları, həmçinin konstruksiya və planları öz əksini tapmışdır.
Kitab memarlıqla maraqlanan hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitab Azərbaycan və rus dillərində
verilmişdir.
116.

85.11(5Aze)
Ə 65

Əliyeva, Rahibə Şanxay qızı. Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani =
Archıtect Ajamı Abubakır Nakhchıvanı / R. Ş. Əliyeva ; layihənin rəh. E.
Ə. Qasım-zadə ; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. - 76 s. : il., rəngli il. ; 21 sm см. - (Azərbaycan
Memarlığının Klassikləri). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - 1000 экз. ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN 978-9952-32-045-9 : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqının sifarişi ilə «Şərq-Qərb”
Nəşriyyat Evində çap olunan “Memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani” kitabında Naxçıvan
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ərazisində tarixən mövcud olmuş memarlıq abidələri, memarlıq məktəbi və bu məktəbin
yetirməsi olan Memar Əcəmi haqqında məlumat verilir. Kitabda Memar Əcəmi yaradıcılığının
səciyyəvi xüsusiyyətləri, memarı olduğu abidələr – Yusif Küseyr oğlu, Mömünə xatun türbələri,
Cümə məscidi haqqında məlumatlar və bu abidələrin fotoları, həmçinin konstruksiya və planları öz
əksini tapmışdır. Kitab memarlıqla maraqlanan hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur. Kitab Azərbaycan
və ingilis dillərində verilmişdir.
117.

85.11(5Aze-2)
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Abşeron memarlığı / Ş. S.
Fətullayev-Fiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ; Azərbaycan
Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 476 s. : foto
; 22 sm см. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6 (cildli). - ISBN 9789952-32-026-8 : həd.

Аnnotasiya: Kitabda Abşeronda yerləşən yaşayış məntəqələrinin şəhərsalma strukturu tədqiq
edilmiş, 71 məscid, 55 hamam, 15-dən çox məqbərə, 10 ovdan, Mərdəkan sarayları və nəhayət,
Murtuza Muxtarovun, Şəmsi Əsədullayevin, Teymur bəy Aşurbəyovun, Kərbəlayi İsrafil Hacıyevin,
Tağı bəy Səfərəliyevin, Məmməd bəy Xanlarovun və başqalarının məşhur villaları ölçülmüşdür. Bu
bütöv memarlıq-planlaşdırma materialı uzun illəri əhatə edən elmi iş prosesi zamanı aşkar edilmiş,
dini tikililərin, hamamların, ovdanların, məqbərələrin və villaların təsnifatının əsasını təşkil etmiş və
Abşeronun şəhərsalma və memarlığında mövcud olan boşluğu müəyyən dərəcədə dolduran
monoqrafik tədqiqat şəklində təqdim olunmuşdur.
118. 85.11(5Aze)-8
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Bakı memarları XIX əsrin sonu
- XX əsrin əvvəlində / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov ; layihənin rəh. E. Ə.
Qasımzadə ; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 296 s. : foto ; 22 sm см. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32020-6 (cildli). - ISBN 978-9952-32-046-6 : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqının sifarişi ilə “Şərq-Qərb”
Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu kitabda Bakı şəhərində memarlığın inkişafı, XIX əsrin sonu – XX
əsrin əvvəli üçün səciyyəvi olan memarlıq üslubundan danışılır, şəhər memarlığının
zənginləşməsində xidmətləri olan memarlar haqqında məlumat verilir. Kitab memarlıqla maraqlanan
şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
119.

85.11(5Aze)
K 58

Kərimov, Vilayət Hidayət oğlu. Azərbaycanın qədim məskənləri :
monoqrafiya / V. H. Kərimov ; layihənin rəh. E. Qasımzadə ; Azərbaycan
Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 178 s. ; 56
[s] : xəritə, il. ; 22 sm. см. - ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN 978-995232-038-1 (cildli) : həd.

Аnnotasiya: Monoqrafiya "Azərbaycan qədim məskənləri" nə həsr edilir. Müəllif arxeoloji
materiallar əsasında e. ə. VII əsrlərdən I minilliyə qədər tarixi Azərbaycan ərazisində mövcud olan
qədim məskənlərin arxitekturasının inkişaf xronologiyasını dəqiqləşdirir.
120.

85.11(5Aze)
M 51

Məmmədov, Fazil Qulam oğlu. Orta əsrlər Azərbaycan memarlıq
məktəblərinin əlaqələri / F. Q. Məmmədov ; layihənin rəh. E. Qasımzadə ;
Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. 196 s. : rəngli il., rəngli foto, foto ; 22,5 sm см. - Biblioqr.: s. 163-192. 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN 978-9952-32-025-1 : həd.
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Аnnotasiya: Bu kitab, orta əsrlərdə Azərbaycan memarlıq məktəblərinin memarlıq
əlaqələrinin tədqiqinə və Azərbaycan memarlarının nəinki qonşu xalqların, bəzən hətta öz doğma
yerlərindən çox uzaqda olan ölkələrin memarlıq tikililərinin formalaşmasında roluna həsr
olunmuşdur.

İngilis dilində
121.

85.11(5Aze)
B 32

Bayramov, Rizvan. Typological classification of Azerbaijan architecture
monuments of the XI-XVIII centuries / R. Bayramov ; head of the project
E. Gasimzadeh ; Union of Architects of Azerbaijan Republic. - Baku :
Sharg-Garb, 2013. - 140 p. : picture ; 21,5 sm см. - İngilis dilində. Bibliography: p. 133-137. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN
978-9952-32-043-5 : həd.

122.

85.11(5Aze)-8
F 27

Fatullayev-Figarov, Shamil Seyfulla oglu. Architects of Baku late XIX
early XX centuries / Sh. S. Fatullayev-Figarov ; head of the proj. E.
Gasimzadeh ; Union of Architects of Azerbaijan Republic. - Baku : ShargGarb, 2013. - 296 p. : photo, il. ; 22,5 cm см. - İngilis dilində. - 1000 экз. ISBN 978-9952-32-020-6 (bound). - ISBN 978-9952-32-048-0 : həd.

123.

85.11(5Aze-2)
F 27

Fatullayev-Figarov, Shamil Seyfulla oglu. Architecture of Absheron /
Sh. S. Fatullayev-Figarov ; head of the proj. E. Gasimzadeh ; Union of
Architects of Azerbaijan Republic. - Baku : Sharg-Garb, 2013. - 504 p. :
photo, il. ; 22,5 cm см. - İngilis dilində. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32020-6 (bound). - ISBN 978-9952-32-028-2 : həd.

Аnnotasiya: The book presents the results of the study of architectural structure of Absheron
settlements and the architectural assessment of 71 mosques, 55 bath-houses, more than 15
mausoleums, 10 ovdans, Mardakan palaces, as well as well-known villas of Murtuza Mukhtarov,
Shamsi Asadullaev, Teymurbey Ashurbeyov, Kerbalayi Israfi l Hajiyev, Taghibey Safaraliev,
Mammadbey Khanlarov and others. The value of these significant architectural and planning
materials collected in the course of long research work lies upon the foundation of typological
classification of cult buildings, bath-houses, ovdans, mausoleums and villas, as well as upon the
introduction of a monographical research which to some extent will complete the existing gap in the
townbuilding and architecture of Azerbaijan.
124.

85.11(5Aze)
M 23

Mammadov, Fazil Gulam oglu. Architectural Ties of the Schools of
Architecture in the Medieval Azerbaijan / F. G. Mammadov ; head of the
project E. Gasimzadeh ; Union of Architects of Azerbaijan Republic. Baku : Sharg-Garb, 2013. - 192 p. : photo, il ; 22 cm см. - İngilis dilində. 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6 (bound). - ISBN 978-9952-32-024-4
: həd.

Аnnotasiya: This book is devoted to the study of architectural connections between the
schools shaping the architectural structures of not only the neighboring regions, but sometimes also
distant countries. Study and research of this subject allowed to determine fully and accurately, the
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role played by the ancient, rich and distinctive culture of the Azerbaijani people in the development
of the architecture of the Near and Middle East, as well as to evaluate its contribution to human
civilization.
85.118 Şəhərsalma
125.

85.118(5Aze-2)
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Bakıda şəhərsalma XIX əsr və
XX əsrin əvvəllərində = Baku Urban Planning XIX - early XX centuries /
Ş. S. Fətullayev-Fiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ; elmi red. V. İ.
Pilyavski ; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 340 s. : il. ; 21,5 sm см. - Azərbaycan və ingilis dillərində. Biblioqr.: s. 280-291. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6 (cildli). ISBN 978-9952-32-034-3 : həd.

Аnnotasiya: Bakı ölkəmizin ən qədim şəhərlərindən biridir. XIX əsr və XX əsrin
əvvəllərindən etibarən şəhər sürətlə inkişaf etməyə başlayır. Kitabda Bakıda şəhərsalmanın məhz bu
mərhələsi tədqiq olunmuşdur. Kapitalizm dövrünün digər şəhərləri ilə ortaq cəhətlərinin olmasına
baxmayaraq, Bakı öz inkişaf tendensiyası və spesifik planlaşdırma strukturuna malik idi. Məhz bu
cəhətlər şəhərin özünəməxsusluğunu və bədii xüsusiyyətlərini formalaşdırır.
126.

85.118(5Aze-2)
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Bakıda şəhərsalma XIX əsr və
XX əsrin əvvəllərində = Градостроительство и архитектура
Азербайджана XIX - начала XX века / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov ;
layihənin rəh. E. Qasım-zadə ; elmi red. V. İ. Pilyavski ; Azərbaycan
Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 352 с. : il.,
cədvəl ; 22,5 sm см. - Azərbaycan və rus dillərində. - Biblioq.: s. 293-334.
- 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6 (cildli). - ISBN 978-9952-32-033-6
: həd.

Аnnotasiya: Bakı ölkəmizin ən qədim şəhərlərindən biridir. XIX əsr və XX əsrin
əvvəllərindən etibarən şəhər sürətlə inkişaf etməyə başlayır. Kitabda Bakıda şəhərsalmanın məhz bu
mərhələsi tədqiq olunmuşdur. Kapitalizm dövrünün digər şəhərləri ilə ortaq cəhətlərinin olmasına
baxmayaraq, Bakı öz inkişaf tendensiyası və spesifik planlaşdırma strukturuna malik idi. Məhz bu
cəhətlər şəhərin özünəməxsusluğunu və bədii xüsusiyyətlərini formalaşdırır.
127.

85.118(5Aze)я2
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Bakının memarlıq
ensiklopediyası / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov ; layihənin rəh. E. Qasımzadə ;
red. A. B. Şirəlizadə ; Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 528 s. : foto, sxem ; 21 sm см. - 1000 экз. ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN 978-9952-32-064-0 : həd.

Аnnotasiya: Kitabda Bakının qədim tarixi hissəsi olan İçərişəhər, əsas memarlıq
kompleksləri, Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi, şəhərin planlaşdırma strukturunun xüsusiyyətlərini
müəyyən edən magistrallar, küçələr, yaşayış, mülki və dini memarlıq abidələrindən bəhs edilir.
128.

85.118(5Aze)
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. İ.V. Qoslavski - "Qafqazlı
Rastrelli" [Text] = И.В. Гославский - "Кавказский растрелли" / Ş. S.
Fətullayev-Fiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasım-zadə ; Azərbaycan
Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 72 s. : il. ;
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21 sm см. - (Azərbaycan memarlığının klassikləri) (Классики
Азербайджанской aрхитектуры). - Azərbaycan və rus dillərində. - 1000
экз. - ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN ISBN 978-9952-32-053-4 : həd.
Аnnotasiya: Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqının sifarişi ilə “Şərq-Qərb”
Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu kitabda İ.V.Qoslavskinin milli memarlığın qızıl fonduna daxil olan
sənət əsərlərindən danışılmış, yaradıcılığının səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilmişdir.
Kitabda H.Z.Tağıyevin sifarişinə əsasən memar İ.Qoslavskinin layihələri əsasında tikilmiş
H.Z.Tağıyevin sarayı, Qızlar məktəbi, Mərdəkan qəsəbəsindəki bağı, eləcə də digər memarlıq
nümunələri haqqında məlumat yer almışdır. Kitab memarlıqla maraqlanan şəxslər üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
129. 85.118(5Aze)
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. İ.V. Qoslavski - "Qafqazlı
Rastrelli" [Text] = İ.V. Goslavsky - "The Caucasıan rastrelli" / Ş. S.
Fətullayev-Fiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasım-zadə ; Azərbaycan
Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 68 s. : il. ;
21 sm см. - (Azərbaycan memarlığının klassikləri) (Classics of
architecture the Azerbaijan). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - 1000 экз.
- ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN ISBN 978-9952-32-054-1 : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqının sifarişi ilə “Şərq-Qərb”
Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu kitabda İ.V.Qoslavskinin milli memarlığın qızıl fonduna daxil olan
sənət əsərlərindən danışılmış, yaradıcılığının səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilmişdir.
Kitabda H.Z.Tağıyevin sifarişinə əsasən memar İ.Qoslavskinin layihələri əsasında tikilmiş
H.Z.Tağıyevin sarayı, Qızlar məktəbi, Mərdəkan qəsəbəsindəki bağı, eləcə də digər memarlıq
nümunələri haqqında məlumat yer almışdır. Kitab memarlıqla maraqlanan şəxslər üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
130.

85.118(5Aze)
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Qafar İzmaylov = Gafar
İzmailov / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasım-zadə ;
Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. 80 s. : il. ; 21 sm см. - (Azərbaycan Memarlığının Klassikləri). Azərbaycan və ingilis dillərində. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6. ISBN ISBN 978-9952-32-060-2 : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqının sifarişi ilə “Şərq-Qərb”
Nəşriyyat Evində çap olunan bu kitabda Qafar İzmaylovun layihələri əsasında hazırlanmış
tikililərdən, bu tikililərin xarakterik xüsusiyyətlərindən danışılmış, sənətkarın memarlıq forma və
üsullarının özünəməxsusluğu açıqlanmışdır. Kitabda İçərişəhərin yeni tarixi-memarlıq və şəhərsalma
təmayülünün formalaşmasında arxitektorun əməyinin böyüklüyündən də söhbət açılmışdır.
Azərbaycan, rus və ingilis dillərində təqdim olunan kitab memarlıq üzrə mütəxəssislər və bu sahə ilə
maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
131.

85.118(5Aze)
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Qafar İzmaylov = Кафар
Измайлов / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasım-zadə ;
Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. 84 s. : il. ; 21 sm см. - (Azərbaycan Memarlığının Klassikləri). Azərbaycan və rus dillərində. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6. ISBN ISBN 978-9952-32-059-6 : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqının sifarişi ilə “Şərq-Qərb”
Nəşriyyat Evində çap olunan bu kitabda Qafar İzmaylovun layihələri əsasında hazırlanmış
39
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tikililərdən, bu tikililərin xarakterik xüsusiyyətlərindən danışılmış, sənətkarın memarlıq forma
və üsullarının özünəməxsusluğu açıqlanmışdır. Kitabda İçərişəhərin yeni tarixi-memarlıq və
şəhərsalma təmayülünün formalaşmasında arxitektorun əməyinin böyüklüyündən də söhbət
açılmışdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində təqdim olunan kitab memarlıq üzrə mütəxəssislər və
bu sahə ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
132.

85.118(5Aze)
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Memar İ.K. Ploşko –
"İsmailiyyə"nin müəllifi = Архитектор И.К. Плошко - автор
"Исмаилии" / Ş. S. Fətullayev-Fiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasım-zadə ;
Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. 64 s. : il., rəngli il. ; 21 sm см. - (Azərbaycan memarlığının klassikləri)
(Классики Азербайджанской aрхитектуры). - Azərbaycan və rus
dillərində. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN 978-9952-32055-8 : həd.

Аnnotasiya: Kitabda XIX-XX əsrlərin qovuşağında Bakının memarlıq həyatında
İ.V.Qoslavskidən sonra ən görkəmli və istedadlı memarlardan biri Peterburq İmperator İncəsənət
Akademiyasını bitirmiş İosif Kasperoviç Ploşkonun (1866-1931) Bakıya gəlməsindən və bir çox
tikililərə müəlliflik etməsindən danışılır. Memar İ.Ploşko öz əsərlərini yaratmaq üçün məşhur üslub
istiqamətləri və kompozisiya üsullarından həvəslə və müstəqil şəkildə istifadə etmişdir. Şamil
Fətullayev-Fiqarovun “Memar İ.K.Ploşko – İsmailiyyənin müəllifi” kitabında verilmiş və
İ.K.Ploşkoya təqdim olunan işlərin siyahısı onun zəngin memarlıq təcrübəsinin və bioqrafiyasının
aydın təzahürüdür. “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu kitab memarlıqla maraqlananlar
üçün nəzərdə tutulmuşdur.
133.

85.118(5Aze)-8
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Memar İ.K. Ploşko –
"İsmailiyyə"nin müəllifi = Architect I.K. Ploshko - Author of "Ismailiya" /
Ş. S. Fətullayev-Fiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasım-zadə ; Azərbaycan
Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 58 s. : il.,
rəngli il. ; 21 sm см. - (Azərbaycan memarlığının klassikləri) (Classics of
architecture the Azerbaijan). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - 1000 экз.
- ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN 978-9952-32-056-5 : həd.

Аnnotasiya: Kitabda XIX-XX əsrlərin qovuşağında Bakının memarlıq həyatında
İ.V.Qoslavskidən sonra ən görkəmli və istedadlı memarlardan biri Peterburq İmperator İncəsənət
Akademiyasını bitirmiş İosif Kasperoviç Ploşkonun (1866-1931) Bakıya gəlməsindən və bir çox
tikililərə müəlliflik etməsindən danışılır. Memar İ.Ploşko öz əsərlərini yaratmaq üçün məşhur üslub
istiqamətləri və kompozisiya üsullarından həvəslə və müstəqil şəkildə istifadə etmişdir. Şamil
Fətullayev-Fiqarovun “Memar İ.K.Ploşko – İsmailiyyənin müəllifi” kitabında verilmiş və
İ.K.Ploşkoya təqdim olunan işlərin siyahısı onun zəngin memarlıq təcrübəsinin və bioqrafiyasının
aydın təzahürüdür. “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu kitab memarlıqla maraqlananlar
üçün nəzərdə tutulmuşdur.
134.

85.118(5Aze)
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Mühəndis-polkovnik N.A. Fon
Der Nonne = Инженер-полковник Н.А. Фон Дер Нонне / Ş. S.
Fətullayev-Fiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasım-zadə ; Azərbaycan
Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 52 s. : ил. ;
21 sm см. - (Azərbaycan memarlığının klassikləri) (Классики
Азербайджанской aрхитектуры). - Azərbaycan və rus dillərində. - 1000
экз. - ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN 978-9952-32-051-0 : həd.
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Аnnotasiya: “Azərbaycan memarlığının klassikləri” silsiləsindən olan Ş.Fətullayev-Fiqarov.
“Mühəndis-polkovnik N.A.Fon Der Nonne” kitabında Bakıda bir çox yaşayış binalarının qocaman
layihəçilərindən olan mühəndis-polkovnik, 1883-1895-ci illərdə Bakı şəhərinin mühəndisi, 18891902-ci illərdə Bakı şəhər başçısı olan Nikolay Avqustoviç fon der Nonneden bəhs edilir. Müxtəlif
vasitələrdən istifadə edərək bir çox ticarət obyektlərinin, mağazaların, yaşayış binalarının
layihələndirilməsi və inşası ilə məşğul olan fon der Nonne Bakının ilk perspektiv baş planının
müəllifi olmuşdur. N.A. fon der Nonnenin yaradıcılığından danışan müəllif onun layihələndirib inşa
etdiyi binaların və yerləşdiyi küçələrin siyahısını da təqdim etmişdir. Azərbaycan Respublikasının
Memarlar İttifaqının sifarişi ilə “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu kitab memarlıqla
maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
135. 85.118(5Aze)
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Mühəndis-polkovnik N.A. Fon
Der Nonne = Engineer-Colonel N. A. Fon Der Nonne / Ş. S. FətullayevFiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasım-zadə ; Azərbaycan Respublikasının
Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 52 s. : il. ; 21 sm см. (Azərbaycan Memarlığının Klassikləri) (Classics of Architecture the
Azerbaijan). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - 1000 экз. - ISBN 9789952-32-020-6. - ISBN 978-9952-32-052-7 : həd.

Аnnotasiya: “Azərbaycan memarlığının klassikləri” silsiləsindən olan Ş.Fətullayev-Fiqarov.
“Mühəndis-polkovnik N.A.Fon Der Nonne” kitabında Bakıda bir çox yaşayış binalarının qocaman
layihəçilərindən olan mühəndis-polkovnik, 1883-1895-ci illərdə Bakı şəhərinin mühəndisi, 18891902-ci illərdə Bakı şəhər başçısı olan Nikolay Avqustoviç fon der Nonneden bəhs edilir. Müxtəlif
vasitələrdən istifadə edərək bir çox ticarət obyektlərinin, mağazaların, yaşayış binalarının
layihələndirilməsi və inşası ilə məşğul olan fon der Nonne Bakının ilk perspektiv baş planının
müəllifi olmuşdur. N.A. fon der Nonnenin yaradıcılığından danışan müəllif onun layihələndirib inşa
etdiyi binaların və yerləşdiyi küçələrin siyahısını da təqdim etmişdir. Azərbaycan Respublikasının
Memarlar İttifaqının sifarişi ilə “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr olunan bu kitab memarlıqla
maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
136.

85.118(5Aze)
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Mülki mühəndis Zivər bəy
Əhmədbəyov = Cıvıl engıneer Zıverвey Ahmadвeyov / Ş. S. FətullayevFiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasım-zadə ; Azərbaycan Respublikasının
Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 40 s. : foto ; 21,5 sm см. (Azərbaycan memarlığının klassikləri) (Classics of architecture the
Azerbaijan). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - 1000 экз. - ISBN 9789952-32-020-6. - ISBN 978-9952-32-058-9 : həd.

Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunan bu kitabda mülki mühəndis Zivər bəy
Əhmədbəyovun Bakı memarlığına Avropa üslubunu gətirən böyük sənətkar olduğu vurğulanmışdır.
Eyni zamanda onun peşəkar Avropa təhsili almiş ilk azərbaycanlı olması göstərilmiş və 1918-1925-ci
illərdə Bakı şəhərinin baş memarı kimi fəaliyyətindən bəhs olunmuşdur.
137.

85.118(5Aze)
F 54

Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Mülki mühəndis Zivər bəy
Əhmədbəyov = Гражданский инженер Зивэр-Бек Ахмедбеков / Ş. S.
Fətullayev-Fiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasım-zadə ; Azərbaycan
Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 44 s. : foto ;
21,5 sm см. - (Azərbaycan Memarlığının Klassikləri) (Классики
Азербайджанской Архитектуры). - Azərbaycan və rus dillərində. - 1000
экз. - ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN 978-9952-32-057-2 : həd.
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Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunan bu kitabda mülki mühəndis Zivər bəy
Əhmədbəyovun Bakı memarlığına Avropa üslubunu gətirən böyük sənətkar olduğu vurğulanmışdır.
Eyni zamanda onun peşəkar Avropa təhsili almiş ilk azərbaycanlı olması göstərilmiş və 1918-1925-ci
illərdə Bakı şəhərinin baş memarı kimi fəaliyyətindən bəhs olunmuşdur.
138. 85.118(5Aze)
Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. XIX əsr-XX əsrin əvvəllərində
F 54
Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq : monoqrafiya / Ş. S. FətullayevFiqarov ; layihənin rəh. E. Qasımzadə ; Azərbaycan Respublikasının
Memarlar İttifaqı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 480 s. : il., foto, cədvəl ;
22,5 sm см. - Biblioqr.: s. 461-477. - 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-0206. - ISBN 978-9952-32-061-9 : həd.
Аnnotasiya: Monoqrafiyada XIX əsr-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın memarlıq tarixinin
mühüm səhifələri açılmış, yaşayış yerlərinin şəhərsalma strukturu təhlil edilmiş, tədqiq olunan
dövrün bina və qurmalarının əsas tiplərinin inkişaf qanunauyğunluğu və memarlığının bədii
istiqaməti müəyyənləşdirilmişdir.
139.

85.118(5Аzе-2)я2 Fatullayev-Figarov, Shamil Seyfulla oglu. Architectural encyclopedia of
F 27
Baku / S. S. Fatullayev-Figarov ; head of the project E. Gasimzadeh ; ed.
A. B. Shiralizade ; Union of Architects of Azerbaijan Republic. - Baku :
Sharg-Garb, 2013. - 524 p. : photo ; 22 sm. см. - 1000 экз. - ISBN 9789952-32-020-6 (bound). - ISBN 978-9952-32-066-4 : həd.

Аnnotasiya: The book tells about an old historical part of Baku city - Icheri Sheher, its main
architectual ensembles, Shirvanshah`s complex, trunk roads and streets which defined the character
of town planning pattern, monuments of living. civil and cultural architecture. The vorshtadt, new
part of Baku, gives an estimate of forming of social and commercial centers, trunk roads and streets,
served to it, living formations, buildings and constructioons of different character and purpose,
acquired a right of citizenship like architectural buildings of national architecture, architects and
builders, who left a track in an art look of Baku.
140.

85.118(5Aze)
F 27

Fatullayev-Figarov, Shamil Seyfulla oglu. Town Planning and
Architecture of Azerbaijan in the XIX - Early XX Centuries / S. S.
Fatullayev-Figarov ; Union of Architects of Azerbaijan Republic. - Baku :
Sharg-Garb, 2013. - 472 p. : photo, il. ; 22,5 cm см. - İngilis dilində. 1000 экз. - ISBN 978-9952-32-020-6. - ISBN 978-9952-32-063-3 : həd.

Аnnotasiya: The book is intended for architects-town-planners, historians of architecture and
town planning.
85.12 Tətbiqi –dekorativ incəsənət
141.

85.126(5Aze)-8
Ə 65

Kamil Əliyev : 1921-2005: xalça sənəti = Kamil Aliyev : 1921-2005:
carpet art / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. X. Əsədova ;
ing.dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasıyev.
- Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : foto ; 24 sm см. - (Sərvət). Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. - ISBN 9789952-32-081-7 : həd.

Аnnotasiya: “Sərvət” albomlar silsiləsindən olan bu kitab Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin
dəyərli nümayəndələrindən biri olan Kamil Əliyevin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuşdur. 1978ci ildə o, Nizami Gəncəvi xalçasının bədii tərtibatı üzərində işləyərkən “Quran” kitabının qədim
əlyazmalarında rast gəldiyi naxış elementlərindən istifadə etmişdir. Kamil Əliyevin dövlətlərin bir42
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birini yaxından tanımasında böyük xidmətləri olmuşdur. “İndira Qandi”, “Rabindranat Taqor”,
“Süleyman Dəmirəl”, “Putin”, “Bill və Hillari Klinton” və s. əsərləri əsl süjetlər qalereyasını
yaratmışdır. “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində nəşr edilən bu kitab sənət adamları, rəssamlar və
sənətşünaslar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
142.

85.126(5Aze)-8
K 58

Lətif Kərimov (1906-1991) : xalça sənəti = Latif Karimov (1906-1991) :
carpet art / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. K. M. Əliyeva ; ing.
dilinə tərc.: L. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. - 104 s. : rəngli foto ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis
dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. - ISBN 978-9952-32-080-0 : həd.

Аnnotasiya: Bir çox məşhur xalıları yenidən canlandıraraq onların Azərbaycan mənşəyini
sübut edən Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq rəssamı Lətif Kərimov öz yaradıcılığında ənənəvi
sənətlərin bütün növlərinə yer vermişdir. Portret və ornamental xalça sənətini inkişaf etdirən sənətkar
təkcə Şərq ornamentinin misilsiz bilicisi kimi deyil, incəsənətin xüsusi bir sahəsi kimi xalça sənətinin
elmi cəhətdən hərtərəfli araşdırıcısı, böyük nəzəriyyəçisi və tədqiqatçısı hesab edilir. “Sərvət”
albomlar silsiləsinə daxil olan və Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin əməkdaşlarının iştirakı ilə
ərsəyə gəlmiş bu kitab xalçaçılıq sənəti ilə maraqlanan hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur.
85.13 Heykəltəraşlıq
143.

85.13(5Aze)
E 45

Ömər Eldarov : heykəltəraşlıq = Omar Eldarov : sculpture / layihənin rəh.
Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. G. Qacar ; ing. dilinə tərc.: Ş. Geoghegan, Ə.
Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 96 s. : foto ; 24
sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34973-3. - ISBN 978-9952-32-078-7 : həd.

Аnnotasiya: Öz aləminə qərq olmuş, daxili aləmi ilə yaşayan, arzuları ilə qanadlanan
qəhrəmanlar, obrazlar silsiləsi yaradan görkəmli heykəltəraş Ömər Eldarov sənətinin yeganə və daimi
sakini ümidlərlə yaşayan insandır. Ömər Eldarov sənətinə xas olan dərinlik və humanizm dünyanı
fəlsəfi-lirik bacarıqda görməklə yaratdığı vəhdət və harmoniya ilə tamamlanır. Güclü iradə və
zəriflik, improvizasiya və kamillik, dərinlik və duymaq bacarığı Ömər Eldarov yaradıcılığını
müşayiət edən xarakterik xüsusiyyətdir. “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən çap olunan və
“Sərvət” albomlar silsiləsinə daxil olan bu kitab heykəltəraşlıq və sənətkarın yaradıcılığı ilə
maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
144.

85.13(5Aze)-8
Ə 19

Fuad Əbdürrəhmanov : 1915-1971 : heykəltəraşlıq = Fuad
Abdurrahmanov : 1915-1971 : sculpture / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ;
mətnin müəl. T. İbrahimov ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova, Ə.
Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il.,
foto ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 9789952-34-973-3. - ISBN 978-9952-32-166-1 : həd.

Аnnotasiya: Fuad Əbdürrəhmanov müasir incəsənət tariximizə XX əsr Azərbaycan
heykəltəraşlığının ən parlaq simalarından biri kimi daxil olmuşdur. İstedadlı sənətkarın yaratdığı
monumental heykəllərə Azərbaycandan kənarda da – Düşənbədə (Tacikistan), Buxarada
(Özbəkistan), Ulan-Batorda (Monqolustan) rast gəlmək olar. Onun bu ölkələrdə heykəllər
ucaltmaqda məqsədi qardaş xalqların elm və mədəniyyət dahilərinin tarixi obrazlarını müasir və
gələcək nəsillərə çatdırmaqdadır. Fuad Əbdürrəhmanovun XX əsrin 40-cı illərindən etibarən
çiçəklənməyə başlayan yaradıcılığı 50-60-cı illərdə peşəkar heykəltəraşlıq və kamillik zirvəsinə çatır.
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Xalq rəssamı, görkəmli heykəltəraş Fuad Əbdürrəhmanovun fəaliyyəti və fitri istedadı sayəsində
Azərbaycan heykəltəraşlığı bir çox qiymətli abidələrlə zənginləşmiş və ölkəmizdən xeyli uzaqlarda
şöhrət qazanmışdır.
145.

85.13(5Aze)
Q 24

Cəlal Qaryağdı = Jalal Garyaghdi : 1914 - 2001: heykəltəraşlıq qrafika /
layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. T. İbrahimov. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 104 s. : foto ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis
dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. - ISBN 978-9952-32-165-4 : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı, heykəltəraş Cəlal Məhərrəm oğlu
Qaryağdı XX əsr Azərbaycan incəsənətinin ən görkəmli və tanınmış simalarından biridir.
Heykəltəraşın Azərbaycan şəhərlərinin küçə, meydan və xiyabanlarını bəzəyən monumental işləri
vətənin müasir həyatını, onun tarixi keçmişini və mədəni köklərini əks etdirir.
146.

85.13(5Aze)-8
M 51

Tokay Məmmədov : heykəltəraşlıq = Tokay Mammadov : graphic arts /
layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. Y. Şeyxov ; ing. dilinə tərc.: N.
Əliyev, Ə. Məlikova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : foto ; 24 sm см. (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. ISBN ISBN 978-9952-40-403-6 : həd.

Аnnotasiya: Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən çap olunan və “Sərvət” albomlar silsiləsinə
daxil olan bu kitabda ilk heykəltəraşlıq professoru Tokay Məmmədovun həyat və yaradıcılığı, qısa
tərcümeyi-halı verilmişdir. Oxuculara təqdim olunan bu kitab heykəltəraşlıq sənəti ilə maraqlanan
hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur.
147.

85.13(5Aze)-8
M 51

Zivər Məmmədova (1902-1980). Həyat Abdullayeva (1912-2007).
Elmira
Hüseynova (1933-1995). : heykəltəraşlıq = Zivar Mammadova (19021980). Hayat Abdullayeva (1912-2007. Elmira Huseynova (1933-1995). :
sculpture / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. Ə. Abdullayeva ;
ing. dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ; fotoqr. Ə.
Ağasıyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : foto ; 24 sm см. - (Sərvət). –
Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. - ISBN 9789952-40-427-2 : həd.

Аnnotasiya: Ölkə incəsənətində heykəltəraşlıq və plastika kimi olduqca mürəkkəb sahələrdə
ardıcıl surətdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı qadın sənətkarlardan Həyat Abdullayeva, Zivər
Məmmədova və Elmira Hüseynovanı qeyd etmək lazımdır. Onların bədii axtarış və nailiyyətləri
plastik sənətin müxtəlif istiqamət və janrlarını əhatə edir. Lakin bu qeyri-adi şəxsiyyətlər tərəfindən
ərsəyə gətirilən hər şeyə novatorluq və yenilik möhürü vurulub.Məhz buna görə həmin əsərlər bu gün
də öz yeniliyini qoruyub saxlayaraq maraqla qarşılanır.
148.

85.13(5Aze)-8
M 66

Mirəli Mirqasımov : 1924-2003: heykəltəraşlıq = Mirali Mirqasimov :
1924-2003: sculpture / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. L.
Eldarova ; ing. dilinə tərc.: E. Paşayev, Ə. Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasıyev.
- Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : foto ; 24 sm см. - (Sərvət). Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. - ISBN 9789952-32-163-0 : həd.

Аnnotasiya: Bu kitabda Azərbaycanın xalq rəssamı, professor, heykəltəraş Mirəli Mirqasımovun
həyat və yaradıcılığı, qısa tərcümeyi-halı verilmişdir. “Sərvət” albomlar silsiləsindən olan bu kitab
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sənət adamları, rəssamlar və heykəltəraşlıq sənəti ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mirəli
Mirqasımovun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş bu kitab “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evinin
oxuculara töhfəsidir.
149.

85.13(5Aze)-8
N 50

Fazil Nəcəfov : heykəltəraşlıq, qrafika = Fazil Najafov : sculpture, graphic
arts / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. D. Vahabova ; ing. dilinə
tərc.: N. Əliyev, Ə. Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. - 104 s. : il., foto ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis
dillərində. - ISBN 978--9952-34-973-3. - ISBN 978-9952-32-164-7 : həd.

Аnnotasiya: Yaradıcılığının əsas obrazı “İnsan” olan heykəltəraş Fazil Nəcəfovu daha çox onun
daxili aləmi cəlb edir. Fazil Nəcəfov öz əsərlərində daha çox hansısa “əbədi həqiqətlər”in ifadəsinə
can atır. 80-ci illər onun yaradıcılığında insani kamillik dövrü ilə yanaşı, dayanıqlı sənət harmoniyası
mərhələsi başlayır. Məhz bu dövrdə heykəltəraş üçün əlamətdar olan “Səhər” (1982), “Dua edən
qadın” (1985), “Dəvə” (1980), “Minyaşlı adam” (1994), “Həyat düsturu” (1988) kimi əsərlər yaranır.
F.Nəcəfovun son illərə aid olan əsərlərindən biri “Zamanın oyunları” (2008) adlanır.
85.14 Rəssamlıq
150.

85.14(5Aze)
A 99

Azərbaycan miniatürləri = Azerbaijan Miniature = Азербайджанские
миниатюры : albom / layihənin rəh. A. Çingizoğlu. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. - 248 s. : rəngli il. ; 31 sm см. - Azərbaycan, ingilis, rus, və ərəb
dillərində. - 3000 экз. - ISBN 978-9952-34-611-4 : həd.

Аnnotasiya: Bu kitab-albom Şərq sənəti həvəskarlarını füsunkar, əfsanəvi gözəlliyə malik
Azərbaycan miniatürləri ilə tanış edəcəkdir.
151.

85.143(5Aze)
A 14

Mikayıl Abdullayev : 1921-2002: rəngkarlıq, qrafika = Mikayil
Abdullayev (1921-2002) : painting, grapic arts / layihənin rəh. Ç.
Fərzəliyev ; mətnin müəl. Ə. Məmmədova ; ing. dilinə tərc.: E. Paşayev,
N. Əliyev, Ə. Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. 104 s. : il., foto ; 23,5 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində.
- ISBN 978-9952-34-973-3. - ISBN 978-9952-34-995-5 : həd.

Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunan bu kitabda məşhur Azərbaycan
rəssamı Mikayıl Abdullayevin həyat və yaradıcılığı əks olunmuşdur. Müxtəlif hadisələrdən,
səfərlərdən aldığı təəssüratları ağ kətan üzərinə köçürən rəssam bir sıra Dövlət mükafatlarına layiq
görülmüşdür. "Sərvət” albomlar silsiləsindən olan bu kitab sənət adamları, rəssamlar və sənətşünaslar
üçün nəzərdə tutulmuşdur.
152.

85.143(5Aze)-8
B 14

Rasim Babayev : 1927-2007: rəngkarlıq, qrafika = Rasim Babayev :
1927-2007: painting, graphic arts / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin
müəl. G. Qacar ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ;
fotoqr. Ə. Ağasiyev [et al.]. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il., foto ;
24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-995234-973-3. - ISBN 978-9952-32-016-9 : həd.

Аnnotasiya: Rəssam Rasim Babayev, özünün etiraf etdiyinə görə, gücünü və obrazlarını
vətən torpağından alan sənətkardır. Əsərləri ilk baxışda reallıqdan uzaq olsa da, əslində, həyatla
bağlıdır. Təsviri sənət və qrafikanın müxtəlif növ və janrlarında özünü sınayan rəssamın sənət
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nümunələrində vətənə, insana və gözəlliyə məhəbbət, ekspressiya, həyat sevgisi, eyni zamanda
yumor tamaşaçını istər-istəməz özünə cəlb edir, sanki nağıllar dünyasına səyahətə dəvət edir. “ŞərqQərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən nəşr olunan bu kitab rəngkarlıq, qrafika və sənətkarın yaradıcılığı ilə
maraqlanan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
153.

85.143(5Aze)-8
B 58

Səttar Bəhlulzadə (1909-1974) : rəngkarlıq, qrafika = Sattar Bahlulzade
(1909-1974) : painting, graphic arts / ing. dilinə tərc.: N. Tağıyev, Ə.
Məlikova ; mətnin müəl. Ə. Məmmədova ; layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ;
fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il., foto ; 24 sm
см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dilində. - ISBN 978-9952-34-973-3.
- ISBN 978-9952-34-994-8 : həd.

Аnnotasiya: Mahir mənzərə ustası Səttar Bəhlulzadənin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş
bu kitab “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində işıq üzü görmüşdür. Rəssamın yaradıcılığında insan
obrazlarının əks olunduğu tablolar azlıq təşkil edir. Əsasən, təbiətin cazibədarlığını əks etdirən
rəssam əsərlərində müxtəlif rəng çalarlarına, xüsusən də ağ-mavi rənglərin harmoniyasına müraciət
etmişdir. Onun Kəpəzin göz yaşları”, “Yerin arzusu”, “Dağlarda bahar” kimi mənzərələri rəssamın
sənət dünyasından bəhs edir, təbiətin füsunkarlığını göz önünə gətirir. “Sərvət” albomlar silsiləsindən
olan bu kitab sənət adamları, rəssamlar və sənətşünaslar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
154.

85.143(5Aze)
C 27

Tofiq Cavadov (1925-1963) : rəngkarlıq, qrafika = Tofig Javadov (19251963) : painting, graphic arts / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl.
D. Vahabova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : foto, il. ; 24 sm см. (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. ISBN 978-9952-32-162-3 : həd.

Аnnotasiya: “Sərvət” albomlar silsiləsinə daxil olan bu kitabda Tofiq Cavadovun əsərlərinin
geniş təhlili verilmiş, təsvirin canlılığı və konturların dəqiqliyi yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərdən
biri kimi göstərilmişdir. Oxuculara Azərbaycan və ingilis dillərində təqdim olunan bu kitab
rəngkarlıq və qrafika sənəti ilə maraqlanan hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur.
155.

85.143(5Aze)
Ə 19

Nadir Əbdürrəhmanov (1925-2008) : rəngkarlıq, qrafika = Nadir
Abdurrahmanov (1925-2008) : painting, graphic arts / layihənin rəh. Ç.
Fərzəliyev ; mətnin müəl. G. Qacar ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, S.
İbrahimova, Ə. Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013.
- 104 s. : il., foto ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində.
- ISBN 978-9952-34-973-3. - ISBN 978-9952-34-975-7 : həd.

Аnnotasiya: “Şərq – Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunan bu kitabda Əməkdar incəsəsnət
xadimi, Xalq rəssamı Nadir Əbdürrəhmanovun həyat və yaradıcılığının özünəməxsus cəhətləri yer
almışdır. Kitabda rəssamın yaradıcılığının müxtəlif dövrlərində yaratdığı əsərlərdən nümunələr də
verilmişdir. “Sərvət” albomlar silsiləsindən olan bu kitab sənət adamları, rəssamlar və sənətkarın
yaradıcılığı ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
156.

85.143(5Aze)
Ə 36

Kamal Əhməd (1940-1994) : rəngkarlıq, qrafika = Kamal Ahmad (1940
1994) : painting, graphic arts / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl.
D. Vahabova ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ;
fotoqr. Ə. Ağasıyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il., foto ; 24 sm
см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34973-3. - ISBN 978-9952-32-161-6 : həd.
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Аnnotasiya: Kamal Əhməd XX əsrin sonunda yaşayıb-yaradan ən görkəmli Azərbaycan
rəssamları sırasında özünəməxsus yer tutur. Onun yaradıcılığının əsasını çoxfiqurlu tablo və
portretlər, mənzərə və natürmortlar, abstrakt kompozisiyalar təşkil edir.
157.

85.143(5Aze)
Ə 65

Hüseyn Əliyev (1911-1991) : rəngkarlıq, qrafika = Huseyn Aliyev (19111991) : painting, graphic arts / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl.
L. Eldarova ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ;
fotoqr. Ə. Ağasıyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il., foto ; 24 sm
см. - (Sərvət). - ISBN 978-9952-34-973-3. - ISBN 978-9952-34-993-1 :
həd.

Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evinin təqdim etdiyi bu kitab rəssam Hüseyn Əliyevin
yaradıcılığının əsas mərhələlərinə həsr olunmuşdur. Qrafika və rəssamlığın ayrı-ayrı janrlarında
apardığı axtarışların müxtəlifliyinə baxmayaraq, Hüseyn Əliyevin yaradıcılığı onun rəssam-romantik
təbiətinə xas olan bütövlüklə fərqlənir. “Sərvət” albomlar silsiləsindən olan bu kitab sənət adamları,
rəssamlar və sənətşünaslar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
158.

85.143(5Aze)-8
Ə 99

Əzim Əzimzadə (1880-1943) : rəngkarlıq, qrafika = Azim Azimzade
(1880-1943) : painting, graphic arts / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin
müəl. S. Həbibova ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, Ə. Məlikova ; ing. dilinə tərc.
S. İbrahimova ; fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il.,
foto ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 9789952-34-973-3. - ISBN 978-9952-34-991-7 : həd.

Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən nəşr olunan bu kitabda Azərbaycanın ilk
Xalq rəssamı, satirik qrafika və karikatura janrının banisi Əzim Əzimzadənin çoxcəhətli və çoxplanlı
yaradıcılığı, xüsusən “Molla Nəsrəddin” jurnalındakı fəaliyyəti işıqlandırılmışdır. Cəmiyyətdə
gördüyü çatışmazlıqlara və nöqsanlara dövrünün yazıçıları, şairləri ilə yanaşı münasibət bildirən
rəssamın sənət nümunələri də kitabda yer almışdır. Oxuculara Azərbaycan və ingilis dillərində
təqdim olunan bu kitab rəngkarlıq və qrafika ilə maraqlanan hər kəs üçün nəzərdə tutulmuşdur.
159.

85.143(5Aze)-8
X 24

Qəzənfər Xalıqov (1898-1981). Salam Salamzadə (1908-1997). İsmayıl
Axundov (1940-1994) : rəngkarlıq, qrafika = Gazanfar Khaligov (18981981). Salam Salamzade (1908-1997). Ismayil Akhundov (1940-1994) :
painting, graphic arts / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl.: X.
İbrahimova, G. Quliyeva ; ing. dilinə tərc.: E. Paşayev, Ə. Məlikova ;
fotoqr. Ə. Ağasıyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il., foto ; 24 sm
см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34973-3. - ISBN 978-9952-40-423-4 : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycanda istedadlı rəssamlar arasında Qəzənfər Xalıqov, Salam Salamzadə
və İsmayıl Axundov kimi sənətkarlar xüsusilə fərqlənir. Sənət yollarının müddətindən asılı
olmayaraq, onların tərcümeyi-halları və bədii axtarışları bir çox cəhətdən bənzərdir. Onların
sənətdəki yolu, yaşadıqları və işlədikləri dövrü böyük dəqiqliklə əks etdirir. Azərbaycanda təsviri
sənətin həmin vaxtadək məlum olmayan sahə və janrlarını ilk dəfə kəşf edərək yüksəldən bu
ustadların yaradıcılıq irsi milli incəsənət tarixinin maraqlı və parlaq səhifələrindən biridir.
160.

85.143(5Aze)8
X 29

Kamil Xanlarov (1915-1996). Baba Əliyev (1915-1990). Nəcəfqulu
İsmayılov (1923-1990) : rəngkarlıq = Kamil Khanlarov (1915-1996). Baba
Aliyev (1915-1990). Najafgulu Ismayilov (1923-1990) : painting /
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layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl.: G. Quliyeva, T. Əfəndiyev ;
ing. dilinə tərc.: L. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ; fotoqr. Ə.
Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il., foto ; 24 sm см. (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. ISBN ISBN 978-9952-40-425-8 : həd.
Аnnotasiya: Baba Əliyev, Kamil Xanlarov və Nəcəfqulu İsmayılovun yaradıcılığı rəngkarlıq
və ümumiyyətlə, təsviri sənətin bir çox sahə və janrlarını əhatə edərək, bu istiqamətlərdə böyük sayda
mərhələ mahiyyətli əsərlərlə yadda qalmışdır. Bu rəssamların peşə fəaliyyəti seçdikləri həyat yoluna
sədaqət və səmimiliyin örnəyi olaraq, milli təsviri sənətimizdə baş verən uğur və yüksəliş proseslərini
çox dəqiq və dolğun şəkildə əks etdirir.
161.

85.143(5Aze)-8
K 56

Bəhruz Kəngərli (1892-1922) : rəngkarlıq, qrafika = Bahruz Kengerli
(1892-1922) : painting, graphic arts / layihənin müəl. Ç. Fərzəliyev ;
mətnin müəl. X. Əsədova ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova., Ə.
Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il.,
foto ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 9789952-34-973-3. - ISBN 978-9952-34-990-0 : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycan Respublikası Milli İncəsənət Muzeyinin əməkdaşlarının iştirakı ilə
hazırlanan və “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunan bu kitabda Bəhruz Kəngərlinin həyat yoluna
nəzər salınmış, yaradıcılığına təsir göstərmiş məşhur rəssamlar, mədəni mühit haqqında məlumat
verilmişdir. Kitabda rəssamın “Molla Nəsrəddin” jurnalı və teatr sahəsindəki fəaliyyətinə də nəzər
salınmış, eyni zamanda 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı törədilən amansızlığın Bəhruz
Kəngərli yaradıcılığında buraxdığı izlərdən də danışılmışdır. Oxuculara Azərbaycan və ingilis
dillərində təqdim olunan bu kitab qrafika, rəngkarlıq və rəssamın yaradıcılığı ilə maraqlanan hər kəs
üçün nəzərdə tutulmuşdur.
162.

85.143(5Aze)-8
M 51

Elçin Məmmədov (1946-2001) : qrafika, rəngkarlıq, teatr sənəti = Elchin
Mammadov (1946-2001) : painting, grapic arts, theatre's art / layihənin
rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. D. Vahabova ; ing. dilinə tərc.: I. Peart,
S. İbrahimova, Ə. Məlikova ; fotoqr.: Ə. Ağasiyev, İ. Kostina, S.
Ələsgərov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il., foto ; 24 sm см. (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. ISBN 978-9952-32-015-2 : həd.

Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən çap edilən və teatr rəssamı Elçin Məmmədova
həsr olunan bu kitabda onun müxtəlif tamaşalara verdiyi dekorasiya eskizləri, səhnə tərtibatları öz
əksini tapmışdır. Rəssamın “Ölülər”, “Ağıldan bəla”, “Həyatın dibində” pyeslərinə verdiyi
dekorasiya tamaşaçıda sonsuz maraq oyadır, onu baş verən hadisələrin iştirakçısına çevirir. Cəfər
Cabbarlı adına Dövlət Teatr Muzeyinin arxiv sənədləri əsasında hazırlanan bu kitab sənət adamları,
rəssamlar və sənətşünaslar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
163.

85.143(5Aze)
M 66

Cavad Mircavadov : 1923-1992: rəngkarlıq. qrafika = Javad Mirjavadov :
1923-1992: painting, graphic arts / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin
müəl. N. Hacıyeva ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ;
fotoqr. Ə. Ağasıyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : foto, il. ; 24 sm
см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34973-3. - ISBN 978-9952-32-001-5 : həd.
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Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evinin nəşr etdiyi bu kitabda Cavad Mircavadovun
yaradıcılığından bəhs olunur. Onun əsərlərində tədricən ağırlaşdırılmış proporsiyalar və iri formalar
üstünlük təşkil edir. C.Mircavadovun tablolarında iri, cazibədar gözlərə çox rast gəlinir. Rəssamın
1968-ci ildə ərsəyə gətirdiyi “Nəhəng gəlin” əsərində formanın tədqiqi və sadələşdirilməsi sahəsində
eksperimentin davam etdirildiyi hiss olunur. “Sərvət” albomlar silsiləsindən olan bu kitab sənət
adamları, rəssamlar və sənətşünaslar üçün nəzərdə tutulmuşdur.
164.

85.143(5Aze)-8
M 67

Böyükağa Mirzəzadə (1921-2007) : rəngkarlıq, qrafika, səhnə tərtibatı =
Beyukaga Mirzazade (1921-2007) : painting, graphic arts, theatre`s scene /
layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. G. Quliyeva ; ing. dilinə tərc.:
I. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. :
foto, il. ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN
978-9952-34-973-3. - ISBN ISBN 978-9952-34-974-0 : həd.

Аnnotasiya: “Sərvət” albomlar silsiləsindən olan bu kitab rəssam Böyükağa Mirzəzadənin
həyat və yaradıcılığı haqqındadır. Onun yaradıcılığı mövzu və janr baxımından çoxşaxəli,
rəngarəngdir. O, portret janrında bir çox əsərlər yaratmış, lirik mənzərələr çəkmişdir. “Şərq-Qərb”
Nəşriyyat Evinin təqdim etdiyi bu kitab sənət adamları, rəssamlar və sənətşünaslar üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
165. 85.143(5Aze)
M 85

Rüstəm Mustafayev (1910-1940) : rəngkarlıq, qrafika, səhnə tərtibatı =
Rustam Mustafayev (1910-1940) : painting, graphic arts, theatre's scene /
layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. Ə. Abdullayeva ; ing. dilinə
tərc.: E. Paşayev, Ə. Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. - 104 s. : il., foto ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis
dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. - ISBN 978-9952-40-430-2 : həd.

Аnnotasiya: Repressiyanın hökm sürdüyü ağır illərdə Rüstəm Mustafayev Azərbaycan
Dövlət Dram Teatrında baş rəssam işləmişdir. Rüstəm Mustafayevin yaradıcılığı çoxşaxəli idi. O, bir
tərəfdən teatr tamaşalarına bədii tərtibat verirdisə, digər tərəfdən də miniatür sənətimizi, milli
memarlığımızı dərindən öyrənərək müxtəlif sərgilərin tərtibatı ilə məşğul olur, elmi tədqiqatlar
aparır, qrafika sahəsində bir sıra müvəffəqiyyətlər qazanırdı. O, neçə-neçə plakat və kitabların da
bədii tərtibatı üzərində işləmişdir.
166.

85.143(5Aze)-8
N 58

Toğrul Nərimanbəyov : 1930-2013: rəngkarlıq, qrafika = Togrul
Narimanbeyov : 1930-2013: painting, graphic arts / ing. dilinə tərc.: I.
Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ; mətnin müəl. Ə. Abdullayeva ;
layihənin müəl. Ç. Fərzəliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il., foto ;
24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-995234-973-3. - ISBN 978-9952-34-989-4 : həd.

Аnnotasiya: Toğrul Nərimanbəyov XX əsrin 50-ci illərindən etibarən yaradıcılığa
başlamışdır. Mənzərə, portret, monumental boyakarlıq, illüstrasiya və teatr rəssamlığı kimi müxtəlif
sahələrdə yaratdığı əsərlər mövzu və janr rəngarəngliyi, estetik kamilliyi və özünəməxsus üslubu ilə
səciyyələnmişdir. Fərdi üslubunu müəyyən edən başlıca xüsusiyyətlər dekorativ Azərbaycan
incəsənətinə xas rəng harmoniyası və müasir dünya incəsənətinin yeni istiqamətləri ilə sıx bağlı
olmuşdur. İnsanların daxili aləminin ən incə çalarlarınadək təsvirini verən portretləri bu janrda
yaradılmış əsərlər içərisində öz orijinallığı, bədii forma kamilliyi və novatorluğu ilə seçilmişdir.
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167.

85.143(5Aze)
R 53

Maral Rəhmanzadə (1916-2008) : qrafika, rəngkarlıq = Maral
Rahmanzade (1916-2008) : graphic arts, painting / layihənin rəh. Ç.
Fərzəliyev ; mətnin müəl. X. Əsədova ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, S.
İbrahimova, Ə. Məlikova ; fotoq. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. 104 s. : foto, il. ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. ISBN 978-9952-34-973-3. - ISBN 978-9952-32-000-8 : həd.

Аnnotasiya: Professional rəssamlıq təhsili görmüş azərbaycanlı qadın rəssam Maral
Rəhmanzadə Yaradıcılığının erkən dövründə çəkdiyi dəzgah rəsmləri silsilələrində ("Azərbaycan
qadını keçmişdə və indi", 1940, "Qadınlar müharibə illərində", 1942) Azərbaycan qadınlarının həyatı
öz əksini tapmışdır. Azərbaycan kəndinin həyatı, doğma təbiətin təsviri onun rəngli linoqravüra
silsilələrinin mövzusudur ("Bizim qızlar", "Mənim bacılarım", "Doğma vətənim", "Azərbaycan" və s.
(1965-1975)).Kitab qrafikası sahəsində də geniş fəaliyyət göstərmiş, bədii əsərlərə illüstrasiyalar
çəkmişdir. Bir ıra xarici ölkələrdə olmuş, həmin ölkələrin həyatından silsilə qravüralar yaratmışdır
("Çexoslovakiyada", 1959-1960).
168.

85.143(5Aze)-8
R 99

Elbəy Rzaquliyev (1926-2007) : rəngkarlıq, qrafika, kino rəssamlığı =
Elbey Rzaguliyev (1926-2007) : painting, graphic arts, cinema`s painter /
layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. T. Əfəndiyev ; ing. dilinə tərc.:
I. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ; fotoq. Ə. Ağasiyev. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 104 s. : foto, il. ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və
ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. - ISBN ISBN 978-9952-34988-7 : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycanın xalq rəssamı Elbəy Rzaquliyevin yaratdığı əsərlərdən "Daşkəsənin gənc
inşaatçıları", "Əli Bayramlı DRES-i", "İnsanların torpağı", "Çiçəklər arasında", "Qırmızı və ağ qızıl
güllər", "Xəncər və məişət əşyalarından ibarət natürmort", "Tac-Mahal", "Yaponiya silsiləsi", "Əmək
adamları", "Ana", "Montajçılar", "Kənddə" və digərləri böyük maraqla qarşılanmışdır. "Sevil",
"Arşın mal alan", "Görüş", "Ögey ana", "Onun böyük ürəyi", "Bir məhəlləli iki oğlan", "Telefonçu
qız", "Uşaqlığın son gecəsi" və s. kinofilmlərin rəssamı olmuşdur.
169.

85.143(5Aze)
R 99

Ələkbər Rzaquliyev : rəngkarlıq, qrafika = Alekber Rzaguliyev : 19031974 / ing. dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ; layihənin rəh.
Ç. Fərzəliyev ; fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il.,
foto ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 9789952-34-973-3. - ISBN 978-9952-34-992-4 : həd.

Аnnotasiya: Ələkbər Rzaquliyev Azərbaycan incəsənətinin tarixinə qocaman nəslin qrafikrəssamlarının ən görkəmli nümayəndələrindən biri kimi daxil olmuş, onun adı milli mədəni
mirasımızın səhifələrinə qızıl hərflərlə həkk olunmuşdur. Rzaquliyev qrafika sahəsində daha geniş
fəaliyyət göstərmiş, "Köhnə Bakı" silsiləsi (1958-72), "M. Ə. Sabir" (1963), "Bakılılar Berlində"
(1968), "V. İ. Lenin və Azərbaycan rəhbərləri" (1970), "Çaybecərənlər" (1972), "Azərbaycan
madonnası" (1973) və s. linoqravüralar yaratmışdır.
170.

85.143(5Aze)
S 14

Oqtay Sadıqzadə = Ogtay Sadigzade : rəngkarlıq, qrafika / layihənin rəh.
Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. G. Qacar. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. :
foto, il. ; 24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN
978-9952-34-973-3. - ISBN 978-9952-40-402-9 : həd.

Аnnotasiya: Milli rəssamlıq sənətinin inkişafında müstəsna rol oynayan sənətkarın ayrı-ayrı
janr və mövzularda yaratdığı boyakarlıq və qrafika əsərləri dövrün sənət salnaməsi olub, təsvir
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formalarının sadəliyi və rəngarəngliyi ilə səciyyələnərək incəsənət tariximizdə özünəməxsus
yer tutur.
171.

85.143(5Aze)-8
S 21

Tahir Salahov : rəngkarlıq, qrafika, səhnə tərtibatı = Tahir Salahov :
painting, graphic arts, theatre's scene / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ;
mətnin müəl. G. Qacar ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova, Ə.
Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : foto ;
24 sm см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-995234-973-3 . - ISBN 978-9952-34-986-3 : həd.
Аnnotasiya: Salahov harizmatik şəxsiyyətdir və bu, yüksək keyfiyyətli, kreativlik
harizmasıdır. Onun istedadı Günəş, Söz və İradə qədər güclüdür. Onun qəhrəmanı Zamandır. O,
həmçinin özünü zamanın insanı kimi hiss edir. Onun zamanı keçmiş və gələcək deyil, onların
arasındakı andır, Bu gündür. Ona görə də Salahovun rəsmləri müasirdir-gənclik enerjisi və yüksək
üslub hissi ilə çəkilib.
172.

85.143(5Aze)-8
S 42

Xalidə Səfərova (1926-2005) : rəngkarlıq, qrafika = Khalida Safarova
(1926-2005) : painting, graphic arts / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin
müəl. X. Əsədova ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ;
fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : foto ; 24 sm см. (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. ISBN 978-9952-34-996-2 : həd.

Аnnotasiya: Bu kitabda Azərbaycanın Xalq rəssamı, çoxlu sayda kənd zəhmətkeşləri, fəhlə,
neftçi, klassik əsərlərimizin qəhrəmanlarının obrazlarının sevərək təsvir edən, qədim Çövkən və güləş
milli oyunlarından tutmuş müasir idmanın çeşidli növləri ilə məşğul olan insanları kətan üzərində
canlandıran, müxtəlif yaş hədlərinə aid sərbəst insan surətləri ilə öz qalereyasını zənginləşdirən,
heyrətli fırçaya malik sənətkar - Xalidə Səfərova haqqında söz açılır.
173.

85.143(5Aze)
S 42

Vəcihə Səmədova : 1924-1965: rəngkarlıq, qrafika = Vajiha Samadova :
1924-1965: painting, graphic arts / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin
müəl. T. Əfəndiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : foto ; 24 sm см. (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. ISBN 978-9952-34-987-0 : həd.

Аnnotasiya: “Sərvət” albomlar silsiləsinə daxil olan bu kitabda Vəcihə Səmədovanın
yaradıcılığının rəssamlıq sahəsində nə qədər önəmli olduğu vurğulanmış, sənət yolunun
özünəməxsusluğundan danışılmışdır. Kitabda rəssamın həyatı, mühiti haqqında da məlumat verilmiş,
yaradıcılığında bu mühitin rolu qeyd olunmuşdur. Vəcihə Səmədovanın təbiət mənzərəsinə aid silsilə
əsərləri ilə yanaşı, güclü portret ustası olması da göstərilmişdir. Oxuculara Azərbaycan və ingilis
dillərində təqdim olunan bu kitab qrafika, rəngkarlıq və rəssamın yaradıcılığı ilə maraqlanan şəxslər
üçün nəzərdə tutulmuşdur.
174.

85.143(5Aze)-8
Ş 16

Elmira Şahtaxtinskaya (1930-1996) : qrafika, rəngkarlıq, plakat = Elmira
Shahtakhtinskaya (1930-1996) : graphic arts, painting, poster / layihənin
rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl. G. Qacar ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, S.
İbrahimova, Ə. Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013.
- 104 s. : foto, il. ; 24 sm см. - (Sərvət). - ISBN 978-9952-34-973-3. ISBN 978-9952-34-997-9 : həd.
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Аnnotasiya: Elmira Şahtaxtinskaya Azərbaycan incəsənətinin inkişafında böyük enerji və
istedada, fəal yaradıcılıq həvəsinə malik, prinsipial, mərd, əməksevər, xeyirxah, hər cür biganəliyə
yad olan, həyatın mənasını yaradıcılıqla tapan bir rəssam, ədalətsizlik və haqsızlığa dözə bilməyən
bir şəxsiyyət idi.
175.

85.143(5Aze)-8
Ş 52

Sadıq Şərifzadə (1912-1986). Kazım Kazımzadə (1913-1992) : rəngkarlıq
= Sadig Sharifzade (1912-1986). Kazim Kazimzade (1913-1992) : painting
/ layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl.: T. Əfəndiyev, G. Quliyeva ;
ing dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasiyev.
- Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il., foto ; 24 sm см. - (Sərvət). –
Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34-973-3. - ISBN 9789952-40-424-1 : həd.

Аnnotasiya: Azərbaycan bədii mədəniyyətinin təkrarsız simasının təməlini qoyan rəssamlar
sırasında Kazım Kazımzadə və Sadıq Şərifzadə də var. Bu rəssamlar hər zaman öz sənətinə,
seçdikləri peşələrinə sadiq və səmimi olmuşlar, onların hər ikisi özlərini təsviri sənətin müxtəlif janr
və növlərində sınamış və fəaliyyət göstərdikləri bütün sahələrdə mərhələ mahiyyətli əsərlər
yaratmışlar.
176.

85.143(5Aze)-8
T 16

Tağı Tağıyev (1917-1993) : rəngkarlıq, qrafika = Tagi Tagiyev (19171993) : painting, graphic arts / layihənin rəh. Ç. Fərzəliyev ; mətnin müəl.
G. Quliyeva ; ing. dilinə tərc.: I. Peart, S. İbrahimova, Ə. Məlikova ;
fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il., foto ; 24 sm
см. - (Sərvət). - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34973-3. - ISBN 978-9952-32-079-4 : həd.

Аnnotasiya: Tağı Tağıyev Azərbaycan klassik rəngkarlıq məktəbinin banilərindən biri kimi
tanınır. Rəssamın əsərlərində Avropa və rus əngkarlıq məktəbinin ənənələri ilə Azərbaycan milli
incəsənətinin vəhdətini görmək mümkündür.Məhz bu sintez - Azərbaycan mədəniyyətinin
özünəməxssu elementlərinin, gözəl təbiətinin əsrarəngiz cəhətlərinin, həyatın qeyri-adi intensivlik və
tükənməz sonsuzluq hissinin birləşməsi rəssamın yaradıcılığını yüksək səviyyəyə qaldırmışdır.
177.

85.143(5Aze)-8
T 74

Reyhan Topçubaşova (1905-1970). İzzət Seyidova (1910-1973). Bədurə
Əfqanlı (1912-2002) : rəngkarlıq, qrafika, teatr geyimi = Reyhan
Topchubashova (1905-1970). Izzat Seyidova (1910-1973). Badura Afganli
(1912-2002) : painting, grapic arts, theatre dress / layihənin rəh. Ç.
Fərzəliyev ; mətnin müəl. X. Əsədova ; ing. dilinə tərc.: E. Paşayev, Ə.
Məlikova ; fotoqr. Ə. Ağasiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 104 s. : il.,
foto ; 24 sm см. - Azərbaycan və ingilis dillərində. - ISBN 978-9952-34973-3. - ISBN 978-9952-40-426-5 : həd.

Аnnotasiya: Reyhan xanım Topçubaşova, İzzət xanım Seyidova və Bədurə xanım Əfqanlı
Azərbaycan incəsənətinin inkişafına böyük töhfələr vermişlər. Teatr dekorasiyası, səhnə tərtibatı,
tematik rəsmlər, kostyum eskizləri kimi incəsənətimizdə xüsusi yeni bədii cərəyanın yaranması və
inkişafı onların adı ilə bağlıdır.
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85.9 Not nəşrləri
178.

85.97.101(5Aze) Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu [Not] : 5 pərdəli opera:
H 14
eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura / Ü. Ə. Hacıbəyli ;
libr. H. İsmayılov, şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi, musiqi red., layihənin
rəh. F. Ə. Əlizadə, bur. məsul Ə. Güləliyev ; Heydər Əliyev Fondu,
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu. - ISBN 978-9952-448-84-9.
I pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 280 s. ; 30 sm см. - (Üzeyir dünyası).
- 1000 экз. - ISBN 978-9952-448-85-6 : həd.

Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunmuş “Koroğlu” 5 pərdəli operası 5
cilddə tərtib olunmuşdur. Kitabın 5-ci cildində dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu ”
dastanının motivləri əsasında yazdığı eyniadlı operasının 5-ci pərdəsinin notları və librettosu yer
almışdır. Kitab musiqiçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
179.

85.97.101(5Aze) Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu [Not] : 5 pərdəli opera:
H 14
eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura / Ü. Ə. Hacıbəyli ;
libr. H. İsmayılov, şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi, musiqi red., layihənin
rəh. F. Ə. Əlizadə, bur. məsul Ə. Güləliyev ; Heydər Əliyev Fondu,
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu. - ISBN 978-9952-448-86-3.
II pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 248 s. ; 30 sm см. - (Üzeyir dünyası).
- 1000 экз. - ISBN 978-9952-448-84-9 : həd.

Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunmuş “Koroğlu” 5 pərdəli operası 5
cilddə tərtib olunmuşdur. Kitabın 5-ci cildində dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu ”
dastanının motivləri əsasında yazdığı eyniadlı operasının 5-ci pərdəsinin notları və librettosu yer
almışdır. Kitab musiqiçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
180. 85.97.101(5Aze) Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu [Not] : 5 pərdəli opera:
H 14
eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura / Ü. Ə. Hacıbəyli ;
libr. H. İsmayılov, şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi, musiqi red., layihənin
rəh. F. Ə. Əlizadə, bur. məsul Ə. Güləliyev ; Heydər Əliyev Fondu,
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu. - ISBN 978-9952-448-84-9.
III pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 240 s. ; 30 sm см. - (Üzeyir
dünyası). - 1000 экз. - ISBN 978-9952-448-87-0 : həd.
Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunmuş “Koroğlu” 5 pərdəli operası 5
cilddə tərtib olunmuşdur. Kitabın 5-ci cildində dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu ”
dastanının motivləri əsasında yazdığı eyniadlı operasının 5-ci pərdəsinin notları və librettosu yer
almışdır. Kitab musiqiçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
181.

85.97.101(5Aze) Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu [Not] : 5 pərdəli opera:
H 14
eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura / Ü. Ə. Hacıbəyli ;
libr. H. İsmayılov, şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi, musiqi red., layihənin
rəh. F. Ə. Əlizadə, bur. məsul Ə. Güləliyev ; Heydər Əliyev Fondu,
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu. - ISBN 978-9952-448-84-9.
IV pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 288 s. ; 30 sm см. - (Üzeyir
dünyası). - 1000 экз. - ISBN 978-9952-448-88-7 : həd.

Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunmuş “Koroğlu” 5 pərdəli operası 5 cilddə tərtib
olunmuşdur. Kitabın 5-ci cildində dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu ” Sumqayıt şəhəri
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dastanının motivləri əsasında yazdığı eyniadlı operasının 5-ci pərdəsinin notları və librettosu
yer almışdır. Kitab musiqiçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
182.

85.97.101(5Aze) Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu [Not] : 5 pərdəli opera:
H 14
eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura / Ü. Ə. Hacıbəyli ;
libr. H. İsmayılov, şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi, musiqi red., layihənin
rəh. F. Ə. Əlizadə, bur. məsul Ə. Güləliyev ; Heydər Əliyev Fondu,
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu. - ISBN 978-9952-448-89-4.
V pərdə./ musiqi red., layihənin rəh. F. Ə. Əlizadə. - Bakı : Şərq-Qərb,
2010. - 176 s. ; 30 sm см. - (Üzeyir dünyası). - 1000 экз. - ISBN 9789952-448-88-7 : həd.

Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunmuş “Koroğlu” 5 pərdəli operası 5
cilddə tərtib olunmuşdur. Kitabın 5-ci cildində dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin “Koroğlu ”
dastanının motivləri əsasında yazdığı eyniadlı operasının 5-ci pərdəsinin notları və librettosu yer
almışdır. Kitab musiqiçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
183.

85.97.101(5Aze) Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Leyli və Məcnun [Not] : 5 pərdəli,
H 14
6 şəkilli opera: Füzulinin eyniadlı poeması əsasında: partitura / Ü. Ə.
Hacıbəyli ; libr. müəl. Ü. Ə. Hacıbəyli, musiqi red., layihənin rəh. F. Ə.
Əlizadə, bur. məsul Ə. Güləliyev ; Heydər Əliyev Fondu , Azərbaycan
Mədəniyyətinin Dostları Fondu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 376 s. ; 30 sm
см. - (Üzeyir dünyası). - 1000 экз. - ISBN 978-9952-34-276-5 : həd.

Аnnotasiya: “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evində çap olunmuş kitab dahi bəstəkar Üzeyir
Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” əsərinin motivləri əsasında yazdığı 5 pərdəli operasının notları və
librettosu yer almışdır. Kitab musiqiçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
184.

85.97.101(5Aze) Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Əsli və Kərəm [Not] : 4 pərdəli, 6
H 14
şəkilli opera: partitura: Azərbaycan xalq dastanı əsasında / Ü. Ə. Hacıbəyli
; libr. müəl. Ü. Ə. Hacıbəyli, musiqi red., layihənin rəh. F. Ə. Əlizadə, bur
məsul. F. Allahverdi ; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyətinin
Dostları Fondu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2010. - 260 s. ; 30 sm см. - (Üzeyir
dünyası). - 1000 экз. - ISBN 978-9952-34-284-0 : həd.

Аnnotasiya: Təqdim olunan partitura Üzeyir Hacıbəylinin məşhur "Əsli və Kərəm"
operasının ilk nəşridir. "Əsli və Kərəm" Üzeyir bəyi klassik opera zirvəsinə - "Koroğlu"ya aparan
yolda çox vacib bir mərhələni təşkil edir. Əgər "Leyli və Məcnun" əsasən zəngin şifahi milli musiqi
irsinin dahiyanə səhnə inikası idisə, "Əsli və Kərəm"də artıq bəstəkar təxəyyülünün məhsulu olan
yazılı musiqi səhifələri üstünlük təşkil edirdi. Beləliklə, məhz bu əsərlə Üzeyir Hacıbəylinin opera
yaradıcılığında şifahi, yəni muğam improvizələri ilə yazılı bəstəkar musiqisi arasında yeni nisbət
yarandı və "Əsli və Kərəm" bəstəkarın opera yolunun təkamülündə zəruri halqaya çevrildi.
86 DIN
185.

86.42
M 27

Masonlar : toplu.
II kitab / tərt.: M. Ənsərli, İ. Məmmədova, Ş. Ələsgərov. - Bakı : Turxan
NPB, 2014. - 300 .; [10] s. : foto, il. ; 20 sm. см. - 1000 экз. - 6.50 AZN
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Аnnotasiya: Topluda Yaponiyada, Çində, Avstraliyada, Yeni Zelandiyada, Avropa ölkələrində,
Rusiya Federasiyasında və İranda masonluğun fəaliyyəti, bu gizli cəmiyyətin təsis etdiyi lojalar
haqqında məlumat verilir.
87 FƏLSƏFƏ
186.

87.3я73
S 62

Skirbekk, Qunnar. Fəlsəfə tarixi : müasir dünyanın fəlsəfi qaynaqlarına
bir baxış: dərs vəsaiti / Q. Skirbekk, N. Gilye ; rus dilindən tərc. A.
Əsədov ; red. Q. Əzizxanlı. - Bakı : Zəkioğlu, 2008. - 584 s. : il. ; 24 sm
см. - (Fikir antologiyası). - Biblioqr.: s. 567-572. - 500 экз. - ISBN 9789952-8080-4-9 : 15.60 AZN

Аnnotasiya: Müəlliflər - məşhur Norveç filosoflarıdır. Onlar dünya fəlsəfə tarixinin Falesdən
və Heraklitdən başlayaraq Derridaya və Habermasa qədər əsas şəxsiyyətlərini və məqamlarını qısa,
anlaşıqlı və cazibəli bir formada təsvir edirlər. Burada ideyaların dramatizmi dövrümüzün aktual
ideyaları ilə bağlı bir tərzdə təqdim olunmuşdur. Müəlliflər oxucular qarşısında fəlsəfi təfəkkürün
laboratoriyasını, fəlsəfi əsaslandırmanın üslub və üsullarını açıb göstərirlər.

9 UNİVERSAL MƏZMUNLU ƏDƏBİYYAT
187.

91.9:67
S 99

Elmira Teymur qızı Süleymanova : biblioqrafiya / AMEA akad. Y.H.
Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, AMEA Mərkəzi
Elmi Kitabxana ; tərt.: H. M. Əlimərdənov, Z. İ. Məhərrəmli, V. X.
Quliyeva ; red.: V. M. Abbasov, G. Q. Abbasova. - Yenidən işlənmiş III
nəşri. - Bakı : n. y., 2013. - 420 s. ; [106] s. : rəngli foto ; 24,5 sm см. (Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri). - 350 экз. - ISBN 078-99528200-6-5 : həd.

Annotasiya: Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə ilk Müvəkkili (Ombudsman)
Elmira Teymur qızı Süleymanovanın biblioqrafiyası onun 1961-ci ildən 2012-ci ilə qədər elmi, elmitəşkilatı və ictimai fəaliyyətini əhatə edir. Biblioqrafiyada verilmiş materiallar xronoloji ardıcıllıqla
yerləşdirilmiş və E.T. Süleymanovanın əsərlərinin əlifba göstəricisi verilmişdir.
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