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“Yeni nəşrlər” adlı biblioqrafik göstəricidə Sumqayıt MKS-in fonduna yeni daxil olan,
ənənəvi və elektron kataloqa (EK) salınmış nəşrlərin annotasiyalı biblioqrafik təsviri
verilmişdir. Nəşrlərin təsviri əlifba sırası ilə qruplaşdırılmışdır. Vəsaitdən istifadəni
asanlaşdırmaq məqsədi ilə sonda sərlövhələrin əlifba göstəricisi də verilmişdir.
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TARİX
1. Ağasıyev, İkram. Azərbaycan tarixi : dərslik / İ. Ağasıyev, Ş. Səlimov; elmi red. Y. M.
Mahmudov ; Sumqayıt Dövlət Universiteti. - Bakı : n. y., 2017.- 584 s.
Dərslikdə qədim zamanlardan bu günümüzədək Azərbaycan torpaqlarında cərəyan
edən tarixi və siyasi proseslər tədris planında mühazirə və məşğələ üçün müəyyən
olunmuş mövzular üzrə ardıcıl olaraq əks olunmuşdur.
2. Babayeva, Narıngül. Azərbaycan şahları : ensiklopediya / N. Babayeva, E. Raqifoğlu ; red.
E. Raqifoğlu ; rəs. E. Cabbarov. - Bakı : Qələm , n. i. y..- 176 s.
Bu kitabda tarixin müxtəlif dövrlərində taxt-tac sahibi olmuş, bütün cahana hökm etmək
arzusuna düşmüş hökmdarların həyatı, dövlətçilik fəaliyyəti və siyasi baxışları
haqqında qısa məlumatlar verilib. Bu məlumatlar tarixə ekskursiya xarakteri daşıyır.
3. Hüseynli, Asif Vasif oğlu. Azərbaycanın qadın hökmdarları / A. V. Hüseynli ; red. Ə. İ.
Muxtarova .- Yenidən işlənmiş 2-ci nəşri.- Bakı : Nərgiz, 2014. - 100 s.
Kitabda müxtəlif dövrlərdə Azərbaycanda hökmdarlıq edən və ya siyasətə təsir
göstərən qadınlar haqqında məlumatlar toplanmışdır.
4. Hüseynli, Asif Vasif oğlu. Qədim türk hökmdarları /A. V. Hüseynli ; red. Q. S. İsmayılzadə.
– Bakı : Nərgiz, 2013. - 96 s.
Kitab tarixlə maraqlanan geniş oxucu dairəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur."Dünya
hökmdarları" silsiləsinə daxil olan kitabda qədim dövrdə mövcud olmuş bir sıra türk
dövlətlərinin hökmdarları haqqında məlumatlar toplanmışdır.
5. İsmayılov, Xaqani Neyman oğlu. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı :
ensiklopedik tarixi araşdırma / X. N. İsmayılov. - Bakı : Nərgiz, 2013. - 508 s.
Kitab I dünya Savaşı fonunda Qafqaz, Güney Azərbaycan, Anadolu və Orta Asiya
türklərinin, müsəlmanlarının soyqırımını arxiv bəlgələri və sənədli qaynaqlar əsasında
işıqlandıran bir əsərdir. Müəllif kitaba həmçinin "erməni məsələsi", erməni tarixinin bəzi
saxtalaşdırılmış məqamları haqda qeydlərini və qondarma "erməni soyqırımı"nı təkzib
edən elmi araşdırmalarını da daxil edib.
6. Kelimbetov, Nemət. Türk xalqlarının qədim ədəbi abidələr / N. Kelimbetov ; rus dilindən
tərc.: F. E. Xudanlı, E. Əli; layihənin rəh.: Ç. Əlioğlu, R. Majenqızı ; ön sözün müəl. K.
Kelimbetov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb,
2016. - 432 s.
Kitabda bədii ənənələrin varislik qanunauyğunluqlarının tarixi aspektlərinə əsaslanaraq
qazax xalqının öz mənşəyini götürdüyü sak və hunların qəhrəmanlıq dastanlarından
özünəməxsus qazax ədəbiyyatının formalaşmasınadək və onların nəzəri təhlili əhatə
edən əsas ədəbi materiallar toplanmışdır.
7. Qaraoğlu,
Fazil.
Ermənilər və həqiqətlər :
rəsmi
sənədlərlə
/
F.
Qaraoğlu.
I cild / baş red. Ə. Əmirbəyli ; red. B. Abdullayev. - Bakı : Nurlar NPM, 2007. - 400 s.
Kitabda zəngin arxiv sənədləri və ilkin mənbələr əsasında ermənilərin tarixindən, sosialiqtisadi həyatından, mədəniyyətindən, dinindən, yaşadıqları bölgələrdə ətrafa olan
münasibətlərindən və türklərə qarşı törətdikləri məzalimlərdən, həmçinin
azərbaycanlılara qarşı 1918-1920-ci illərdə Bakıda, Qubada, Dəvəçidə, Şamaxıda,
Kürdəmirdə, Göyçayda, Qarabağda, Şuşada, Qubadlıda, Zəngilanda, Cəbrayılda,
Zəngəzurda, Naxçıvanda, Şərurda, Sürməlidə, İrəvanda törətdikləri vəhşiliklərdən bəhs
olunub.
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8. Qaraoğlu,
Fazil.
Ermənilər və həqiqətlər :
rəsmi
sənədlərlə
/
F.
Qaraoğlu.
III cild / baş red. N. Mehdiyeva ; red. B. Abdullayev. - Bakı : Nurlar NPM, 2009. - 344 s.
Kitabın bu cildi Dağlıq Qarabağ probleminin ermənilər tərəfindən uydurulmuş olması,
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri vəhşiliklər, 20 yanvar hadisəsi, Xocalı
soyqırımı barəsində bəhs olunur.
9. Qürbətdən gələn səslər : Ceyhun bəy Hacıbəylinin mühacirət həyatı / tərt.,
ərəb
əlifbasından çev. K. Aslan ; red. P. Kərim Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi . - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 512 s.
Əlli illik bir dövrü (1912-1962) əks etdirən bu məktublarda umu-küsülər, şikayətlər,
haqsızlıqlar, ağır həyat tərzi ilə yanaşı mətbuat səhifələrində Azərbaycanla bağlı dərc
olunan yazılar, vətəndə gedən hadisələr öz əksini tapmışdır. Kitabda Ceyhun
Hacıbəylinin ayrı-ayrı siyasi xadimlərlə yanaşı, dahi bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəyovli
ilə bağlı məktubları da diqqəti çəkir.
İQTİSADİYYAT
10. Xasbulatov, Ruslan İmran oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : dərslik / R. İ. Xasbulatov
; tərc. R. Ş. Hacıyev ; elmi red. Ş. H. Hacıyev. - Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2015. - 808 s.
Kitabda beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müasir sisteminin əsas problemləri, onların
formaları və təzahürləri nəzərdən keçirilir, nəzəriyyə və metodologiya məsələlərinə
böyük diqqət yetirilir.
11. Lomakin, Viktor Kuzmiç. Dünya iqtisadiyyatı : dərslik / V. K. Lomakin ; tərc. R. Ş. Hacıyev ;
red Ə. M. Babaşov. - Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2015. - 736 s.
Dərslik dünya təsərrüfatının inkişafının və vəziyyətinin ən mühüm məsələlərinin məntiqi
və tarixi baxımdan şərh olunması əsasında qurulmuşdur.
PEDAGOGİKA
12. Xəlilov, Vidadi. Məktəblinin etik-estetik aləmi / V. Xəlilov ; red.: R. Mustafayeva, S. Ağayeva
; rəy.: F. Rüstəmov, P. Əliyev. -Bakı : Nərgiz, 2011. - 152 s.
Vəsaitdə uşaqların və yeniyetmələrin etik-estetik mədəniyyətinin bir sıra başlıca
məsələləri işıqlandırılır.
13. Süleymanova, Afət Yaqub qızı. Təhsilin əsasları: dərs vəsaiti / A. Y. Süleymanova ; red.
G. Mehdiyeva. - Bakı : Təhsil 2014. - 400 s.
Kitab pedaqoji yönümlü ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin professor-müəllim
heyəti, müəllim və pedaqoji kadrların yenidən hazırlanması və ixtisasartırmasını həyat
keçirən təhsil müəssisələrinin rəhbər işçiləri, müəllim kimi fəaliyyət göstərən pedaqoji
işçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
KİTABXANA İSİ
14. "Gənclər - İnnovasiyalar - Kitabxanalar"Azərbaycan - Rusiya elmi praktiki konfransın
materialları = Молодежь - Инновации-Библиотеки
материалы Азербайджанского российской научно- практической конференции / Layihənin rəh. Ə. Qarayev ; tərc. O.
Qəbələli; tərt.: L. Məmmədova, X. Məmmədov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti.- Bakı : Renessans, 2016. - 256 s.
Topluda kitabxanaların yeni tələblərə və müasir çağırışlara adekvat olaraq yeni
formata trans formasiyasna və kitabxanalarda texnoloji vəsaitlərə əsaslanan qabaqcıl
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funksiyaların tətbiqinə, kitabxana-informasiya sahəsində dinamikanı şərtləndirən
dəyişikliklərin vacibliyinə, beynəlxalq təcrübədə özünü doğrultmuş layihələrə dair
Azərbaycan-Rusiya elmi-praktiki konfransında çıxış edən mütəxəssislərin məruzələri
ehtiva olunub.
15. Sadıqov,Tahir. Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası :elmi, metodik
və
təcrübi fəaliyyətin təhlili / T. Sadıqov ; elmi red. A. A. Xələfov ; red. P. Kazımi. - Bakı :
Apostroff, 2015. - 272 s.
Kitabda Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının elmi, metodiki və
təcrübi fəaliyyətinin təhlili verilir.
DİLÇİLİK
16. Çex-Azərbaycan lüğəti= Česko -Ázerbájdžánský slovník / tərt. E. Mehri ; red. G. Nəsib
Azərbaycan Respublikasıının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi . - Bakı :
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 416 s.
17. Zamanov, Nağdəli Tapdıq oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti :
monoqrafiya / N. T. Zamanov ; elmi red. M. Ə. Mahmudov. I kitab. - Bakı : Elm və Təhsil,
2013. – 480 s.
Monoqrafiyada Azərbaycan nitq mədəniyyətinin inkişafında, təşəkkül tapmasında ulu
öndər Heydər Əliyevin nitq və çıxışları kompleks şəkildə araşdırılmışdır.
18. Zamanov, Nağdəli Tapdıq oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti :
monoqrafiya / N. T. Zamanov ; elmi red. M. Ə. Mahmudov ; ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov.II
kitab. - Bakı : Elm və Təhsil, 2014. - 496 s.
Monoqrafiyada Azərbaycan nitq mədəniyyətinin inkişafında , təşəkkül tapmasında
Heydər Əliyevin nitq və çıxışları kompleks şəkildə araşdırılmışdır.
ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ
19. Bəxtiyaram mən / tərt., ön sözün müəl. E. Akimova ; elmi red. A. Turan ; Azəbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi . - Bakı : Çaşıoğlu, 2016. - 288 s.
Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Bəxtiyar Vahabzadənin
90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 14 yanvar 2015-ci il tarixli sərəncamına
əsasən nəşr olunmuşdur. Kitabda böyük Azərbaycan şairi, dramaturq və ictimai xadimi
Bəxtiyar Vahabzadənin ömür yolu və yaradıcılığnın önəmli məqamlarına işıq salınır,
onun zəngin ədəbi irsi, şəxsiyyətinin qüdrəti müxtəlif məzmunlu məqalələr, düşüncələr,
təəssüratlar və tədqiqat xarakterli mətnlər vasitəsilə ifadəsini tapır.
20. Cəfərov, Cəfər Həşim oğlu. Əsərləri : 2 cilddə / C. H. Cəfərov ; red. Əsədzadə ; bur məsul
A. Cəfərov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. I cild.- Bakı :
Renessans-A, 2016.- 362 s.
Kitabda M. F. Axundov, Nəcəfbəy Vəzirov, Cəfər Cabbarlı, Vilyam Şekspir və
başqalarının dramaturji fəaliyyətləri haqqında söhbət açılır.
21. Cəfərov, Cəfər Həşim oğlu. Əsərləri : 2 cilddə / C. H. Cəfərov ; red. Ə. Əsədzadə ; bur.
məsul A. Cəfərov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. II cild.- Bakı :
Renessans-A, 2016. - 456 s.
Kitabda müəllifin tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri haqqında məqalələri öz əksini
tapmışdır.
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22. Qiyas, Əyyub. Söz və Ruh : araşdırmalar, məqalələr, esselər / Ə. Qiyas ; red. : Yaşar, E.
İlham. - Sumqayıt : Azəri nəşriyyatı, 2016. - 320 s.
Kitaba müəllifin son illərdə qələmə aldığı mədəniyyətimiz və incəsənətimizlə bağlı
müxtəlif məqalələr,esselər və elmi araşdırmalar daxil edilmişdir.
23. Ləman, Fəridə. Dəyər / F. Ləman IV cild / red. M. Təkləli. - Bakı : MBM nəşriyyatı, 2011. 467 s.
Kitaba müəllifin müxtəlif mövzulu yazıları, şair və yazıçıların kitablarına yazılmış
resenziyaları, publisistik məqalələri toplanmışdır.
24. Ləman, Fəridə. Ölsəm yer xoş olar, qalsam el : 25 il mətbuatda / F. Ləman III cild / red. A.
Aşırlı. - Bakı : n. y., 2011. - 558 s.
Kitabda Fəridə Ləmanın işlədiyi və əməkdaşlıq etdiyi mətbuat orqanlarındakı
yazılardan bir hissəsi toplanıb.
25. Məlikzadə, Hikmət. Mənzərə
Sadıqovanı
yaradıcılığında
insan-cəmiyyət-zaman
münasibətləri : monoqrafiya / H. Məlikzadə ; elmi red. Ş. H. Alışanlı ; red. T. T. Orucov. - Bakı
: Elm vəTəhsil, 2016. - 160 s.
Monoqrafiyada yazarın fəlsəfi görüşlərindən, sənətkarlıq xüsüsiyyətlərindən bəhs
edilir, müasirlərimizin mənəvi aləmini insan-cəmiyyət-zaman kontekstində
işıqlandırmaq manerasından söhbət açılır.
26. Mücirəddin Beyləqani Dünyası / tərt. G. Rzayeva; red. S.Hüseynoğlu ; Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi . - Bakı : Adiloğlu, 2016. - 160 s.
Kitabda görkəmli Azərbaycan şairi Mücirəddin Beyləqaniyə həsr olunmuş elmi, ədəbibədii yazılar yer alıb.
27. Salamoğlu, Təyyar. Azərbaycan ədəbiyyatının müasir problemləri : elmi-nəzəri və ədəbitənqidi məqalələr / T. Salamoğlu ; elmi red. H. Ə. Qasımov ; ön sözün müəl. S. G. Rzasoy. Bakı : "E.L." NPŞ MMC,2014. - 512 s.
Kitabda müəllifin ədəbiyyat tarixi, ədəbiyyatşünaslıq, ədəbi tənqid tarixi, çağdaş ədəbi
proses, türk xalqları ədəbiyyatı və b. sahələr üzrə son illərdəki araşdırmalar yer
almışdır.
28. Molla Nasreddin : Anecdotes / trans. A. Hossinni ; Ministry of Culture and Tourism of the
Republic of Azerbaijan . - Ankara : Ministry of Culture and Tourism of the Republic of
Azerbaijan, 2016. - 336 p.
BƏDİİ ƏDƏBİYYAT
29. Ağaoğlu, Səməd Əhməd bəy oğlu. Atamın dostları : memuar / S. Ə. Ağaoğlu ; tərc.,
şərhlərin müəl. V. M. Quliyev ; red. G. Nəsib ; Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
yanında Tərcümə Mərkəzi. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 376 s.
Oxuculara təqdim olunan "Atamın dostları" kitabı yazıçının atası-XX əsrin ilk
onilliklərində Azərbaycanın və Türkiyənin fikir həyatına xüsusi təsir göstərmiş Əhməd
Ağaoğlu, onunla birgə yeni Türkiyə uğrunda mübarizəyə qalxmış görkəmli
şəxsiyyətlərin portret cizgilərini əks etdirir.
30. Araya girən qadın : hekayələr / red. M. F. Fərziyev . - Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2015. - 112 s.
Kitabda amerika nəsrinin ən tanınmış və ən istedadlı nümayəndələri olan Cek London,
Ernest Heminquey, Vilyam Folkner kimi yazıçıların bir-birindən fərqli üslubda yazılmış
maraqlı hekayələri toplanmışdır.
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31. Aşıq, Ulduz Sönməz(Quliyeva). Bir bahar axşamı xatırla məni / U. S. Aşıq ; red. F. Ləman,
T. Abbasxanlı. - Bakı : MBM, 2012.- 368 s.
Kitabda aşığın şeirləri, müxəmməsləri, təcnisləri, ithaf şeirləri və divaniləri yer
almışdır.
32. Babanlı, Vidadi Yusif oğlu. Zəmanə adamı : roman içində roman / V. Y. Babanlı. - Bakı :
Elm və Təhsil, 2015. - 412 s.
Roman yaxın keçmişimizdən - bir ictimai-siyasi quruluşdan digərinə keçid dövrünün
hadisələrindən bəhs edir. Həmin dövrdə xalqımızın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda
çarpışan həqiqi vətənpərvər mübarizlərlə yanaşı, bu hərəkata öz şəxsi məqsədləri,
cılız mənafeləri üçün qoşulanlar da az olmamışdır. Romanın dırnaqarası qəhrəmanı
Əfsun Zamanlı həmin adamların timsalı kimi qələmə alınmışdır... Əsər canlı və dəqiq
müşahidələr, gerçək həyat hadisələri əsasında yazılmışdır.
33. Cənub həsrəti : şeirlər / tərt.- red. M. Ş. Çəmənli. - Bakı : Təhsil, 2009. - 87 s.
Oxuculara təqdim olunan bu kitabda Azərbaycan şairlərinin Vətən, el-oba ruhlu şeirləri
daxil edilmişdir. Şeirlər yurd həsrətinin bədii dildəki ifadəsidir.
34. Çəmənli, Mustafa. Bülbül / M. Çəmənli ; red.M. Əvəz qızı ; rəs. G. Ağayev. - Bakı : Çağdaş
As, 2012. - 12 s.
Kitabda Murtuza adında oğlanın Qarabağda baş verən macəraları nağıl olunur.
35. Doğma evin astanasında : hekayələr / red. C. Cavanşir . - Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2015. - 128
s.
Kitabda türk dünyasının fərqli simalarının - İmdat Avşarın, Ruqiyyə Kəbirinin, Seyran
Süleymanın və s. hekayələri toplanmışdır.
36. Dünya ədəbiyyatı / Baş red. S. Hüseynli. - Bakı “MTM-Innovation” MMC, 2016. – 263 s.
Kitabda müasir İran ədəbiyyatının mümkün olduqca geniş, zəngin mənzərəsi
verilmişdir. Prozada Sadiq Hidayətdən Mustafa Məstura, poeziyada Nima Yuşicdən
Qeysər Əminpura, Dramaturgiyada Şəhram Kərəmi olmaqla, müxtəlif ədəbi nəsilləri
təmsil edən 30-a yaxın İran ədibinin yaradıcılığı kitabda öz əksini tapıb.
37. El bilir ki, sən mənimsən... : şeirlər / tərt., red. M. Ş. Çəmənli. - Bakı : Təhsil, 2013. –72 s.
Bu kitabda toplanan şeir nümunələrində Ulu Tanrımızın bizə bəxş etdiyi gözəl
Vətənimiz - şəhərlərimiz, kəndlərimiz, min bir rəngə çalan təbiətimiz, üçrəngli
bayrağımız vəsf olunur.
38. Əlioğlu, Çingiz. Qonşunun iti : şeirlər / Ç. Əlioğlu ; layihənin rəh. X. Rza. - Bakı : Mütərcim,
2015. - 212 s.
Kitabda tanınmış şair Çingiz Əlioğlunun müxtəlif səpkili şeirləri toplanmışdır.
39. Fərziyev, Müşfiq Füzuli oğlu. 5.45 : hekayələr / M. F. Fərziyev ; red. X. Telmanoğlu . - I
nəşr. – Bakı : "XAN " nəşriyyatı, 2016. - 100 s. ; 20 sm.
Kitaba müəllifin müxtəlif mövzulu hekayələri toplanmışdır
40. Herakl / red. M. Əvəz qızı ; rəs. N. Zülfüqarova. - Bakı : Aspoliqraf, 2013. - 32 s.
Kitaba qədim yunan ədəbiyyatının incilərindən olan Herakl haqqında əsatir daxil
edilmişdir
41. Həyat işığı / tərc. İ. Ucaruh [və başq.] ; red. C. Cavanşir. -Bakı :Hədəf Nəşrləri, 2015. - 200 s.
Kitabda rus nəsrinin ən tanınmış nümayəndələrinin maraqlı və populyar hekayələri
toplanıb.
42. Hikmətli sözlər / red. Ş. Sadıq. - 2-ci nəşr.- Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2016. - 152 s.
Kitabda müxtəlif xalqların və dünya ədəbiyyatı klassiklərinin, görkəmli alimlərin müdrik
kəlamları toplanmışdır.
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43. Xınalı, Zəminə(Bayramova). Artilleriyanın Allahı : poema / Z. Xınalı ; ön sözün müəl. N. Q.
Cəfərov ; red. Ş. İsmayılzadə. - Bakı : Orxan, 2016. -136 s.
Kitab general-leytenant Əliağa Şıxlınskinin keşməkeşli həyatına, hərb tarixində
göstərdiyi şücaətlərə həsr olunmuşdur.
44. Xınalı, Zəminə(Bayramova). Qəhrəman Həzi : poema / Z. Xınalı ; ön sözün müəl. Ç. A.
Abdullayev ; red. T. A. Abbaslı. - Bakı : Təknur MMC, 2015. - 124 s.
Poema iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, tank qoşunları general-mayoru Həzi
Aslanovun əfsanəvi qəhrəmanlığına həsr olunmuşdur. Əsərdəki döyüş epizodlarının
təsvirində tədqiqatçı Musa Bağırovun “Sərkərdənin taleyi” kitabından istifadə
olunmuşdur.
45. Kazımov, Tahir Şirin oğlu. Qırmızı rəng : roman-dedektiv / T. Ş. Kazımov ; red. S.
Beydullaqızı. - Bakı : UniPrint, 2014. - 616 s.
"Qırmızı rəng" romanında gözlənilməz və gərgin süjetli hadisələr Avropa düzənliyində
yerləşən Niderland - Hollandiya Krallığının Friz adalarından birində, Teksel adasının
Den-Burq şəhərində cərəyan edir.
46. Kəmərli, Aslan. Ölümdən o yana / A. Kəmərli ; ön sözün müəl. S. A. Əhmədli ; red. F.
Ləman. - Bakı : MBM, 2012. - 216 s.
Kitabda müəllif xalqımızın başına min bir müsibət gətirilən bu amansız dövrün poetik
salnaməsini oxucuya çatdırmağa çalışıb.
47. Kinq, Stiven. Yazı sənəti / S. Kinq ; ing. dilindən tərc. K. Səlimov ; red. F. Əhmədov, M. Vəzir
.- Bakı : Elm və Təhsil, 2015. –316 s.
Əla strukturlu, dost ünsiyyətli, insana həyatsevərlik təlqin edən vəsaitdir.
48. Koroğlunun Ərzurum səfəri / red.; M. Əvəz qızı ; rəs. G. Ağayev. - Bakı : Təhsil, 2009. - 24
s.
Türk folklorunun nadir incilərindən olan "Koroğlu" dastanı Azərbaycan xalqının
qəhrəmanlıq ruhunun ifadəsidir. Kitabda on səkkiz qoldan ibarət olan "Koroğlu"
dastanının "Koroğlunun Ərzurum səfəri" adlı bir qolu verilmişdir.
49. Qəşəmoğlu, Əhməd. Sonsuzluğun ahəngi : şeirlər / Ə. Qəşəmoğlu ; red. S. İsmayılova. Bakı : Xan nəşriyyatı, 2015. - 352 s.
Kitaba müəllifin son illərdə yazdığı müxtəlif səpkili şeirleri daxil edilmişdir
50. Ləman, Fəridə. Anama məktub / F. Ləman II cild : Şeirlər, poemalar, ithaflar, rəylər / red. Ş.
Ş. Kərimbəyli. - Bakı : n. y., 2011. - 540 s.
Kitaba müəllifin müxrəlif mövzuda yazılmış şeirləri toplanmışdır.
51. Ləman, Fəridə. Qılınckəndi dastanı: tarixi sənədli əsər / F. Ləman ; red. T. Abbasxanlı. Təkrar nəşr . - Bakı : MBM nəşriyyatı, 2011. - 112 s.
1984-cü ildə Qazax mahalının Kəmərli kəndinin Qılınckəndi meşəsindən 1675 hektar
münbit torpaq sahəsi - müqəddəs Torpaqlarımız, Yurd yerlərimiz, tarixi abidələrimiz,
dədə-baba məzarlarımız ermənilərə "bağışlandı". Bu kitab 1995-ci ildə "Torpağın
yaddaşı" adı altında "Sabah" nəşriyyatında çap olunmuşdur. Kitab işıq üzü gördükdən
sonra oxucu kütləsi arasında böyük marağa səbəb olmuşdur və bir çox sənət adamları
bu kitab haqqında rəylərini bildirmişdilər. Rəylərin bir hissəsi əlavə olunmaqla kitab
yenidən "Qılınckəndi dastanı" adı ilə çap olunur.
52. Ləman, Fəridə. Təəssüb / : poema / F. Ləman ; red. ; S. Tahir. – Bakı: MBM nəşriyyatı,
2011. - 44 s.
"Təəssüb"poeması Fəridə Ləmanın Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz
İbrahimovun uşaqlığından tutmuş, son döyüş yoluna qədər lakonik, düşündürücü
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deyimlərlə qələmə aldığı, Mübarizin cəsurluğuna, ölməzliyinə, əbədiyaşarlığına poetik
rəng qata bildiyi bir əsərdir.
53. Menandr. Münsif məhkəməsi : 5 səhnəlik komediya / Menandr ; tərc.G. Ələkbərqızı ; red. S.
Nuruqızı ; rəs. S. Şatikov . - Bakı : Aspoliqraf, 2010. - 32 s.
Menandr Ellinizm dövrü yunan şairi və yeni attik komediyanın ən görkəmli
nümayəndəsidir. Onun bu əsəri yeni komediyanın bütün xüsusiyyətlərini parlaq şəkildə
əks etdirir. Bu əsərdə məişət mövzusu əsas yer tutur.. Burada əvvəlki dövr əsərlərinə
xas olmayan obrazlar işlənmişdir.
54. Məhfuz, Nəcib. Bildirçin və payız : roman / N. Məhfuz ; tərc. Ş. Ələsgərov red. T. Qaraqaya ;
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi.Bakı :
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 448 s.
Kitaba dünya şöhrətli Misir yazıçısı, müasir ərəb ədəbiyyatının banisi, Şərq
ədəbiyyatının ilk Nobel mükafatı laureatı Nəcib Məhfuzun “Bildirçin və payız” romanı,
“Zülmət gecədən işıqlı sabaha” povesti və hekayələri daxil edilib.
55. Moem, Uilyam Somerset. Seçilmiş əsərləri : roman, pyeslər, novellalar / U. S. Moem ;
tərc.Yaşar ; red. G. Nəsib ; Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə
Mərkəzi. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2016. - 568 s.
İngilis yazıçısı Uilyam Somerset Moemin oxuculara təqdim olunan bu kitabına
yazıçının məşhur "Teatr" romanı, pyes və novellaları daxil edilib.
56. Muxtarova, Solmaz. Yaşıl dünyanın nağılı / S. Muxtarova ; red. Q. İlqar ; rəs. Y. Əsədov. Bakı : Nərgiz, 2014. -116 s.
Kitaba müəllifin bir-birindən maraqlı hekayələri toplanmışdır. Vətənpərvərlik və ülvi
məhəbbət hisslərinə həsr olunmuş bu əsərlərdə milli əxlaqi dəyərlərimiz bədii
təcəssümünü tapır.
57. Nəzirli, Kamran. Dördüncü Möhür :roman / K. Nəzirli . - Bakı : Mütərcim, 2015. - 464 s.
Roman 33 fəsildən ibarətdir. Maraqlı süjet xətti olan bədii-fəlsəfi-psixoloji məzmuna
malik bu əsərdə yazıçı tarixi faktlardan və sənədlərdən də istifadə edib.
58. Paşa, Orxan(Qasımlı). Yağmur qoxusu : şeirlər / red. Y. Məmmədova. - Bakı : Uğur,
2015.- 228 s.
Kitabda müəllifin son illərdə qələmə aldığı müxtəlif səpkili şeirləri toplanmışdır.
59. Rüstəmxanlı, Sabir Xudu oğlu. İki kəlmə: şeirlər / S. X. Rüstəmxanlı ; Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb ASC, 2016. - 512 s.
Xalq şairi S. Rüstəmxanlının bu kitabında onun sevgi lirikasından nümunələr
toplanmışdır.
60. Şəhriyar, Məhəmmədhüseyn. Heydərbabaya salam : poema / M. Şəhriyar ; ön sözün müəl.,
red. M. Çəmənli. - Bakı : Təhsil, 2009. - 40 s.
M. Şəhriyarın "Heydərbabaya salam" poeması həm şairin öz həyatında, həm də
Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir mərhələnin başlanğıcı olmuşdur. Dillər
əzbəri olan bu poemaya saysiz-hesabsız nəzirələr yazılmışdır.
61. Şirvanlı, Mətanət Ulu. Ağ ayaqqabı: .şeirlər / M. M. Şirvanlı ; red. H. Məlikzadə. - Bakı :
Mütərcim, 2015. - 216 s.
Şeir kitabı istedadlı şairə Mətanət Ulu Şirvanlının oxucularla yeddinci görüşüdür.
Təqdim edilən şeir nümunələrində ədəbi-bədii məziyyətlər və fəlsəfi düşüncələr oxucu
diqqətini cəlb edir. Kitabda toplanan şeirlər müxtəlif illərdə yazılmağına baxmayaraq
günümüzün həqiqətlərinə güzgü tutur.
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62. Talvar : povest və hekayələr/ tərt.- red. M. Ş. Çəmənli ; rəs. G. Ağayev. - Bakı : Təhsil, 2009.
- 112 s.
Kitaba Mirzə İbrahimovun, İsmayıl Şıxlının, Elçinin, Maqsud İbrahimbəyovun, Sabir
Əhmədlinin, Fərman Kərimzadənin və Əli Səmədlinin povest və hekayələrindən
nümunələr toplanmışdır.
63. Təkləli, Minaxanım . Vüqarımı o dağlardan almışam / M. Təkləli ; red. M.Qasımlı. - Bakı :
Adiloğlu, 2006. - 500 s.
Aşıq Ulduz Sönməzin həyat fəaliyyətini əks etdirən bu kitabda görkəmli sənətkarın
elmi-metodik yaradıcılığından nümunələr, sənətkara həsr olunmuş şeirlər, dostların,
hənkarların xatirələri, ömrün müəyyən anlarını həkk edən fotoşəkillər-sənədlər
toplanmışdır.
64. Topun kölgəsi : red. C. Cavanşir ; layihənin rəh. Müşfiq Xan ; red. C. Cavanşir. - Bakı :
Hədəf Nəşrləri, 2015. - 176 s.
Kitabda çağdaş Azərbaycan nəsrinin ən tanınmış nümayəndələrinin maraqlı və
populyar hekayələri toplanıb.
65. Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu. Şəbi - hicran : seçmə poemalar /B. M. Vahabzadə ;
tərt., red. Ə. Əsədzadə. - Bakı : Renessans, 2016. - 256 s.
Kitaba şairin "Şəbi-hicran" poemasından başqa "Gülüstan", "Şəhidlər" və "Muğam"
poemaları da daxil edilmişdir.

UŞAQ ƏDƏBİYYATI
66. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası / Layihənin rəh. Q. İsabəyli ; rəs. : İ. Mehdiyev,
A. Mehdiyeva ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.I cild : Folklor. Bakı : Renessans-A, 2016. – 432 s.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyasının bu cildində XX əsrə qədərki Azərbaycan
poeziyasında seçmələr təqdim olunmuşdur.
67. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası / Layihənin rəh. Q. İsabəyli ; rəs. : İ. Mehdiyev,
A. Mehdiyeva ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi II cild : Klassik və
müasir uşaq poeziyası - Bakı : Renessans-A, 2016.- 422 s.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyasının bu cildində XX əsrin Azərbaycan uşaq
poeziyası təmsil, mənzum hekayə, didaktik nəsihətlərlə yanaşı təbiət mövzulu lirik və
süjetli şeir, mənzum nagıl kimi ədəbi nümunələrlə təmsil olunur.
68. Beaulieu, Jeannine. Əylənərək öyrənirəm / J. Beaulieu ; red. E. Raqifoğlu. - Bakı : Qələm ,
2013. - 128 s.
Balaca dostlarımız bu kitabı oxuduqları zaman ən çox rəngləmə ilə rastlaşacaqlar.
Rəngləmə uşaqların fikrini cəmləməyə və daha diqqətli olmalarına yardımçı olacaq.
Bununla yanaşı kiçik oxucular rənglərlə tanış olacaq, saatı öyrənəcək, ev heyvanlarını
tanıyacaq. Həm əylənəcək, həm də bir çox şeyləri öyrənmiş olacaqlar.
69. Beaulieu, Jeannine. Məntiq öyrənirəm / J. Beaulieu ; red.: T. Qəhrəmanova, E. Rafiqoğlu ;
rəssam Tipeo ; rəs.: P. Brignaud, E. Sevigny. - Bakı : Qələm MMC, 2013. - 64 s.
Kitaba uşaqların məntiqi bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə xidmət edən çalışmalar
daxil edilmişdir. Müxtəlif məzmunlu (pazzıl, rəngləmə, işarələmə o cümlədən, şəkil
çəkmə tipli) tapşırıqlar həm uşaqların əylənməsi, həm də öyrənməsi üçün münasibdir.
70. Bədəlov, Musa Əbdülhüseyn oğlu. Sənin maraq dünyan “Hər şeydən, hər yerdən” / M.
Ə. Bədəlov ; red. Q. Əliyev. - Bakı : Nərgiz, 2014. - 204 s.
Kitab əsasən orta yaşlı məktəblilər, 10-14 yaşlı oxucular üçün nəzərdə tutulub.
Formaca elmi-kütləvi, məzmunca-ensiklopedik məzmunlu kitabdır.
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71. Bəxtiyar, Sevda. Hərflərin bayramı : şeirlər / red. S. Əli. – Bakı : Bilik nəşriyyatı, 2016.- 40 s.
Əsasən məktəbəqədəryaşlı uşaqlar üçün dərs vəsaitləri, eyni zamanda müxtəlif
məzmunlu uşaq şeirləri və nağılları yazan müəllifin bu kitabına "Azərbaycan Əlifbası"
ndakı hərflərə həsr edilmiş şeirlər toplanmışdır.
72. Bəxtiyar, Sevda.Tapmacalı şeirlər / red. S. Əli. - Bakı : Bilik nəşriyyatı, 2016.- 52 s.
Müəllifin bu toplusuna son illərdə qələmə aldığı bir-birindən rəngarəng tapmacalı
şeirlər toplanıb. Kitab məktəbəqədər və məktəb yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub.
73. Bir, iki-bizimki / tərt.- red.M. Əvəz qızı, rəs. A. Dadaşov. - Bakı : Təhsil, 2013. - 24 s.
Bu kitaba uşaqlarımız üçün böyüklər tərəfindən yaradılan beşik nəğmələrindən ibarət
folklor nümunələri - laylalar, nazlamalarla yanaşı uşaq oyun nəğmələri də toplanmışdır
ki, bunların içərisində uşaqların özlərinin düzüb-qoşduğu çox maraqlı, yumoristik
səpkili sınamalar, dolamalar, öcəşmələr, düzgülər və s. öz əksini tapmışdır.
74. Bitdi çiçək, oldu yaz / tərt., red. M. Əvəz qızı, rəs. A. Dadaşov. - Bakı : Təhsil, 2013. - 16 s.
Kitaba şifahi xalq ədəbiyyatından seçmələr-holavarlar, maldar nəğmələri, xalq
tamaşaları, eləcə də el sınaqlarından nümunələr daxil edilmişdir.
75. Bunyadzadeh, Aygun Telman. Three fairy-tales / A. T. Bunyadzadeh ; trans. T. Babanly. Bakı : Təhsil, 2009. - 12 p.
76. Bünyadzadə, Aygün Telman qızı. Üç nağıl / A. T. Bünyad zadə ; red. S. Nuruqızı ; rəs.: T.
Ağabəyova, N. Cəfər. - Bakı : Təhsil, 2009. - 12 s.
Kitabda uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş çox maraqlı nağıllardan "Bir damla su",
"Şirniyyatlardan silah", "Tort" verilmişdir.
77. Büyükkeçeci, Serhan. Dünyada ilk və ən maraqlı hadisələr / S. Büyükkeçeci, İ. İlyaslı. - Bakı
:Qələm , n. i. y.
Uşaq ensiklopediyası balaca dostlarımızın ətraf mühiti, təbiəti, tarixi, coğrafiyanı,
ədəbiyyatı daha yaxşı bilməsi, mənimsəməsi üçün gözəl vasitədir. Bu kitabı oxuyaraq
uşaqlar bilik dairələrini genişləndirəcəklər. Həmçinin bu kitabda Azərbaycan
ədəbiyyatı, coğrafiyası, tarixi haqqında ətraflı məlumat əldə etmək mümkündür.
Həmçinin Türkiyənin tarixi, dahi şəxsiyyətləri haqqında da ətraflı məlumat verilmişdir.
Elmi kəşlər bölməsində uşaqlar elmə daha çox maraq göstərəcəklər.
78. Cəfərzadə, Əzizə Məmməd qızı. Qızımın hekayələri / Ə. M. Cəfərzadə ; red. K. Həsənova ;
rəs. D. Kazımov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr,
1964-cü ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 20 s.
Topluya müəllifin uşaqlar üçün yazdığı hekayələr daxildir.
79. Dahilərin unudulmaz məktubları : məktəblilər üçün / tərt.-red.E. Raqifoğlu ; rəs. E.
Cabbarov [və başq.]. - Bakı : Qələm , n. i. y.. – 152 s.
Şəxsiyyətlər ensiklopediyasına daxil olan "Dahilərin unudulmaz məktubarı" nəşrində
bir çox görkəmli şəxsiyyətlərin o cümlədən, Çarli Çapinin qızına, Eynşteynun Freydə,
Lev Tolstoyun İmperator II Nikolaya, A.Çexovun oğluna yazdığı və s. bu tipli
məktubları yer almışdır.
80. Dahl, Roald. Ceyms və nəhəng şaftalı / R. Dahl ; ing. dilindən tərc. S. M. Gültən ;red. Ə.
Rzazadə ; rəs. Q. Blake. - Bakı : Qanun Nəşriyyatı, 2015. – 154 s.
Ceyms Henri Trotterin valideynləri faciəli şəkildə kərgədan tərəfindən yeyiləndən
sonra Ceyms iki dəhşətli xalası Spiker və Sponge ilə bir yerdə yaşamağa
gedir. Ceymsin əlindən yaşlı şaftalı ağacının altına bir neçə sehrli kristallar düşənə
qədər onun həyatı xalalarının yanında dözülməz olur. Bundan sonra qəribə hadisələr
baş verir. Ağacın başındakı şaftalı böyüyüb, nəhayət, ev boyda olur. Ceyms şaftalının
işində nəhəng dostlarını - Cırcırama, Qırxayaq və Parabüzəni tapır.
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81. Dahl, Roald. BMA - Böyük və mehriban Azman / R. Dahl ; ing. dilindən tərc. S. M. Gültən ;
red. Ə. Rzazadə ; rəs. Q. Blake. - Bakı : Qanun Nəşriyyatı, 2015. - 208 s.
BMA Sümükxırçıldadan Azman kimi deyil. O, çox qəşəng və pəltəkdir. Sofinin bəxti
gətirib ki, o belədir. Əgər onu, gecəyarısı BMA yox, Qantökən tutsaydı, o, nəhəngin
səhər yeməyi olardı. Sofi eşidəndə ki, adamyeyən azmanlar balaca uşaqları yemək
üçün İngiltərəyə çapıb gediblər, onları birdəfəlik dayandırmalıdır. Bu işdə BMA ona
kömək edir.
82. Dədə Qorqud dastanları / uşaq və yeniyetmələr üçün; hazır. Ş. Cəmşid ; red İ. Fəhmi. Bakı : Parlaq imzalar, 2016. - 264 s.
Bu kitab Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim və möhtəşəm abidələrindən biri
olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının uşaqlar üçün hazırlanmış nəşridir.
83. Dilbazi, Mirvarid Paşa qızı. Danışılmamış nağıllar : məktəb yaşı çatmamış uşaqlar üçün /
M.P. Dilbazi ; red. R. Hacıyev ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Təkrar nəşr, 1966-cı ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016.- 20 s.
Kitabda kiçik yaşlı uşaqlar üçün maraqlı və qısa nağıllar verilmişdir. Hər bir nağıl öz
rəngarəngliyi ilə diqqət çəkir. Kitabda həmçinin uşaqların diqqətini çəkən rəngli şəkillər
də yer almışdır. Təsvir olunan nağıllar əsasən yaz fəsli, yazın gəlişi ilə bağlı olan
mövzularda verilmişdir.
84. Dünya xalqlarının nağılları. İssumbosi : nağıl / red. M. Əvəz qızı ; rəs. N. Zülfüqarova. Bakı : Aspoliqraf, 2010. - 16 s.
Kitabda kiçikyaşlı uşaqlar üçün Çin xalq nağılı verilmişdir.
85. Ədəbiyyat sinifdənxaric oxu : 5-ci sinif / tərt., red. N.Cabbarlı. - Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2015.
- 231 s.
Kitabda Azərbaycan Respublikası Təhsil Naziri Mikayıl Cabbarovun "Ümumtəhsil
məktəbləri şagirdlərinin mütaliə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və onlarda mütailə
mədəniyyətinin formalaşması ilə bağlı tədbirlər barədə" əmrinə əsasən hazırlanmış
metodik vəsaitdə verilən tövsiyyələr nəzərə alınmışdır.
86. Əlcək : Ukrayna xalq nağılı / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. –
Təkrar nəşr, 1955-ci il nəşri əsasında . - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 16 s.
Nağılda ağsaçlı qoca meşədə öz əlcəyinin bir tayını itirir. Meşədəki bəzi heyvanlar
əlcəyi görən kimi onun içərisində gizlənməyə başlayırlar. Lakin sonda qoca meşəyə
əlcəyinin ardınca qayıdır və onu tapır
87. Əlibəyli, Xanımana Sabir qızı. Mərcanqulu əfsanəsi / X. S. Əlibəyli ; red. M. Namaz ; rəs. Z.
Abbasov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr, 1990-cı il
nəşrinin əsasında. – Bakı: Bərpanəşr, 2016. - 20 s.
Kitabda məktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün maraqlı şeirlər verilmişdir. Burada həm
dəniz sakinləri olan balıqlar, yosunlar, həm meşə haqqında, həm bakı küləyindən,
musiqi aləti olan tardan, qurd haqqında biri birindən maraqlı olan şeirlər verilmışdır.
88. Fərziyeva, Təranə. 10-a qədər sayıram : toplayıram, çıxıram / T. Fərziyeva. - 1-ci nəşr. Bakı : Hədəf Nəşrləri, n. i. y.. -40 s.
Kitab məktəbəqədər uşaqlara maraqlı şəkillərlə toplama çıxmanı öyrədir, onların əqli
inkişafında köməkçi vasitədir. Kitab məktəbəqədər uşaqlara maraqlı şəkillərlə toplama
çıxmanı öyrədir, onların əqli inkişafında köməkçi vasitədir.
89. Füzuli, Məhəmməd. Meyvələrin söhbəti / M. Füzuli ; red. Y. Məmmədov ; Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr, 1965-ci Il nəşrinin əsasında. Bakı : Bərpanəşr, 2016. – 14 s.
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Nəsr əsərində müxtəlif meyvələrin özünü öyməsindən bəhs edilir. Burada əsas
məqsəd insanlara özünü öymənin, lovğalıqın bir fayda vermədiyini anlatmaqdır. Kitab
orta yaşlı məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
90. Heyvanlar aləminin ensiklopediyası : meşə, dağ, çöl-səhra, dəniz çay, ev heyvanları,
cücülər, balıqlar və quşlar. - Bakı : Zərdabi-Nəşr, 2016. - 128 s.
Bu ensiklopediya Belqradın Nolit nəşriyyatının buraxdığı heyvanlar aləminin
ensiklopediyasının mətn və şəkilləri əsasında hazırlanmışdır. Şəkillərin çoxu italyan
rəssamı Alberto Matoninindir. Bəzi rəsmləri isə azərbaycanlı rəssam İsGəndər
Kərimov çəkmişdir. Ensiklopediya iki kitabdan ibarətdir. Birinci kitab cücələr, balıqlar
və quşlardan, ikinci kitab isə digər heyvanlardan bəhs edir.
91. Hüqo, Viktor. Kozetta : "Səfillər" romanından fraqmentlər / V. Hüqo ; uşaqlar üçün işl. Ə.
Əsədzadə. – Bakı : Renessans-A nəşriyyat evi, 2016. - 199 s.
Kitabda müəllifin şah əsəri olan, III Napoleon hakimiyyəti dövründə mühacirətdə
yazdığı "Səfillər" adlı romanı yer almışdır. Bu romanı dəyərləndirən cəhətlərdən biri də
müəllifin burada aforizmlər və hikmətli sözlər işlətməsidir. Bütöv bir dövrün epik
mənzərəsini canlandıran bu möhtəşəm roman, müəllifin qeyd etdiyi kimi, "kiçik
adamlar haqqında hekayətdir."
92. Xəlilova, Gülnar Əbülfət qızı. Ətraf aləm : məktəbəqədər hazırlıq üçün vəsait / G. Ə.
Xəlilova ; red. X. İsmayılzadə . - 4-cü nəşr. - Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2015. - 60 s.
Bu kitab məktəbəqədər uşaqlara rəngli şəkillərlə həmçinin maraqlı suallarla uşağın əqli
inkaişafına kömək edir. “Ətraf aləm”- vasitəsilə uşaqlar bitkilər, heyvanlar, planetlər,
maraqlı peşələr, meyvələr, tərəvəzlər haqqında öyrənəcəklər.
93. Xəlilova, Gülnar Əbülfət qızı. Oxuyaq, yazaq : məktəbəqədər hazırlıq üçün vəsait / G. Ə.
Xəlilova ; red. : X. İsmayılzadə, Z. Sadıqova . - 6-cı nəşr. - Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2015. - 80 s.
Bu vəsaitdə uşaqlar əlifbanın sirlərini, hətta yazmağı öyrənəcək. Kitabda əlifbanın
bütün hərflərinə aid yazı nümunələri, kiçik çalışmalar və məntiqin inkişafı üçün
tapşırıqlar verilib. Vəsait 1-ci sinfə hazırlaşan uşaqların yaxın köməkçisi ola bilər.
94. İsabəyli, Qəşəm İsa oğlu. Boz Cücələrlə Məşhur Oğrubaşı Qara Pişiyin ölüm-dirim savaşı
:nağıl / Q. İsabəyli ; red. Ş. Nasir ; rəs.A. Mehdiyeva. - Bakı : Şirvannəşr, 2015. - 32 s.
Qəşəm İsabəylinin "Boz cücələrlə məşhur oğrubaşı qara pişiyin ölüm-dirim savaşı" adlı
nağılı son dərəcə maraqlı, orijinal və folklora yaxın bədii dillə yazılmışdır.
95. İsabəyli, Qəşəm . Leyləyin intiqamı : şeirlər, hekayələr, nağıllar / Q. İ. İsabəyli ; ön sözün
müəl., red. Ş. Nasir. - Bakı : Şirvannəşr, 2015. - 128 s.
Özünəməxsus yaradıcılıq üslubu ilə seçilən, Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına yeni nəfəs
gətirən, adı "Cin" nağıl-povestiylə tanınan Q.İsabəylinin yuxarıyaşlı məktəblilərin bədii
ədəbiyyat sarıdan korluq çəkdiyi vaxtda oxucuların mühakiməsinə verdiyi "Leylinin
intiqamı" kitabında son illərdə qələmə aldığı şeirləri, hekayələri və nağılları
toplanmışdır.
96. İsaqoğlu, Vaqif (Cəfərov). Balaca Koroğlu : şeirlər və hekayələr / V. İsaqoğlu ; red. M.
Qasımlı . - Bakı : Ecoprint, 2016. - 168 s.
"Balaca Koroğlu" kiçik və orta yaşlı uşaqlar üçün yazmış olduğu şeir və
hekayələrindən nümunələr toplanıb. Həmin şeirlərdə və hekayələrdə xoşbəxt və işıqlı
gələcəyə bir inam, bir ümid, bir işıq var. Uşaq və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda
böyümələri üçün bu kitabın böyük rol oynayacağı şübhəsizdir.
97. Lermontov, Mixail Yuryeviç. Aşıq Qərib : kiçik yaşlı uşaqlar üçün / M. Y. Lermontov ; tərc.
Ş. MirBağırova ; red. R. Şıxəmirova ; rəs. A. Mogilevskin ; Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr, 1957-ci il buraxılışı əsasında. - Bakı :
Bərpanəşr, 2016. - 24 s.
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Dastan sevgi məhəbbət mövzusundan bəhs edir. Hadisələr Tiflis şəhərində cərəyan
edir. Aşıq qərib Mahü - Mehri adlı türk qızına aşiq olur. Aşıq Qərib sadə və kasıb
ailədən idi. Onlar toylardan birində rastlaşırlar və aşiq olurlar. Amma bir nəfər onların
qovuşmağın istəmirdi. Bu Xurşud bəy idi. Onlar çox böyük çətinliklərlə qarşılaşsalar da
sonda Allah sevənləri qovuşdurur. Xurşud bəy Aşıq Qəribin bacısı ilə ilə nişanlanır.
Sonda Mahü - Mehri və Aşıq Qərib bir-birinə qovuşur.
98. Mayakovski, Vladimir. Hansı sənət yaxşıdır?/ V. Mayakovski ; tərc. R. Rza ; red. N.
Həsənzadə ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr, 1960cı ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 24 s.
Rəsul Rza tərəfindən tərcümə olunmuş bu şeirdə balaca oğlanın hansı peşəni
seçəcəyi haqqında düşünməsindən danışılır.
99. Mir Cəlal. Yuxu və külək / Mir Cəlal; red. G.Həsənzadə; rəs. H.A.Ağayev ; Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət vəTurizm Nazirliyi. -Təkrar nəşr. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 12 s.
Müəllifin bu kitabına kiçik yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutduğu "Qələm", "Yuxu və külək"
və "Buz maşını" hekayələri daxil edilmişdir.
100. Nağıllar / tərc. S. Nuruqızı ; red.G. Mehdiyeva ; rəs. A. Quliyev. - Bakı : Təhsil, 2013. - 36
s. : foto ; 29 sm.
Kitabda uşaqlar üçün "İki qurbağa", "Çörək qırıntıları","ZZZ və Niki" və s. nağıllar
verilmişdir.
101. Nizami Gəncəvi. Fitnə / Nizami Gəncəvi ; red. M. Ş. Çəmənli ; rəs. O. Sadıqzadə. - Bakı :
Təhsil, 2009. - 13 s.
Nağılın qəhrəmanı gözəl Fitnə xalq arasından çıxmış bir qızdır. O, şaha və onun
əyanlarına öz üstünlüyünü sübut edir, şahın məhəbbət və hörmətini qazanır. İnsan
əlinin zəhməti və iradəsi hesabına ən çətin, hətta ağlasığmaz işlərin də öhdəsindən
gələ bilər. Kitab kiçik yaşlı məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
102. Nizami Gəncəvi. Xeyir və şər / Nizami Gəncəvi ; red. T. Cəmilova ; rəs. N. R.
Məmmədov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr,
1976-cı ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 20 s.
Hekayədəki hadisələr iki gəncin susuz səhrada başlarına gələn əhvalatdan bəhs edir.
Kitab kiçik yaşlı məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
103. Nizami Gəncəvi . İlin fəsilləri / Nizami Gəncəvi ; red. İ. Tapdıq ; rəs. Ələşrəf ; Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. – 12 s.
Kitabda ilin fəsillərindən bəhs olunur. Nəşr kiçik yaşlı məktəblilər üçün nəzərdə
tutulmuşdur
104. Nizami Gəncəvi. Mahanın nağılı : ("Məğrib gözəlinin hekayəti") / Nizami Gəncəvi ; red. S.
Nuruqızı ; rəs. A. Quliyev . - Bakı :Aspoliqraf, 2013. - 16 s.
Bu nağıl dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" poemasının motivləri
əsasında yazılmışdır. "Artıq tamah baş yarar" atalar sözünə istinadən yazdığı
hekayətdə böyük şair insanı nəfsinə hakim olmağa, tamahının quluna çevrilməməyə,
uca Tanrıya könül verməyə çağırır. Kitab kiçik yaşlı məktəblilər üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
105. Nizami Gəncəvi. Nuşirəvanla vəziri və bayquşların söhbəti / Nizami Gəncəvi ; farscadan
tərc.: A. Sarovlu, S. Rüstəmov ; red. M. Ə. Namaz ; rəs. A. Hüseynov ; Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr, 1989-cu ilin nəşri əsasında. Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 12 s.
Hekayədə bəhs olunan əhvalat hökmranlıq dövrünün ədalətsizliyindən və zülmündən
danışır. Kitab kiçik yaşlı məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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106. Nizami Gəncəvi. Türküstan gözəlinin hekayəti / Nizami Gəncəvi ; red. T. Cəmilova ; rəs.
R. Əsədov ; fars dil. tərc.ed., uşaqlar üçün işl. A. Sarovlu ; Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr, 1984-cü ilin nəşri əsasında. –Bakı:
Bərpanəşr, 2016. - 20 s.
Bu hekayət Bəhramşahın başına gələn maraqlı əhvalatla bağlıdır. Kitab kiçik yaşlı
məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
107. Nosov, Nikolay. Yamaq / N. Nosov ; tərc. F. Eyvazlı ; red. S. Tahirova ; rəs. İ. Semyonov ;
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr, 1963-cü ilin nəşri
əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 16 s.
Hekayə Bobkanın öz şalvarını cırması və ona yamq düşməsindən sonra başına gələn
əhvalatdan bəhs edir. Kitab kiçik yaşlı məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
108. Nuruqızı, Sevinc (İmanova). Ağabəyim ağa / S. Nuruqızı ; red. M.Əvəz qızı ;rəs. V.
Allahyarova. - Bakı : Aspoliqraf, 2010. - 16 s.
Nağılda Ağabəyim ağanın Şuşanı unutmadığı, Şuşanın həsrəti ilə yaşamağından bəhs
edilir. Kitab kiçik yaşlı məktəblilər üçün nəzərdə tutulmuşdur.
109. Nuruqızı, Sevinc (İmanova). Ağca və Cubbulu / S. Nuruqızı ; red. G. Mehdiyeva ; rəs. T.
Ağabəyova. - Bakı : Təhsil, 2009. - 12 s.
Bu uşaq nağılında Balaca Sürəyyadan və onun sevimli oyuncağı olan Cubbuludan
söhbət gedir.
110. Nuruqızı, Sevinc(İmanova) . Aysu və Ay / S. Nuruqızı ; red. G. Mehdiyeva ; rəs. N. Cəfər.
- Bakı :Təhsil, 2009. - 12 s.
Burada balaca Aysudan, oyuncaqlarından və onun ən çox sevdiyi Saçlı adlı
gəlinciyindən bəhs olunur.
111. Nuruqızı, Sevinc (İmanova). Babək : nağıl / S. Nuruqızı ; red. M. Əvəz qızı; rəs. G.
Ağayev. - Bakı : Aspoliqraf, 2010. - 16 s.
Babək qəhrəmanlıq simvoludur. Bu hekayə onun həyatını qısa şəkildə balaca oxucular
üçün aydınladır.
112. Nuruqızı, Sevinc (İmanova). Bapbalaca əlifba : nağıllı, şeirli, tapmacalı, yanıltmaclı və
şəkilli əlifba / S. Nuruqızı ; red. : G. Mehdiyeva, M. Əvəzqızı ; rəs. N. Zülfüqarova [və başq.]
- Bakı : Aspoliqraf, 2014. - 196 s.
Bu kitab kiçik yaşlı uşaqları hərflərlə tanış etmək üçün bir bələdçi rolunu oynayır.
Burada çoxlu sayda yanıltmaclar, tapmacalar toplanmışdır.
113. Nuruqızı, Sevinc (İmanova). Bozqulaq və fəsillər : nağıl və şeir / S. Nuruqızı ; rеd. M. Gülər
; rəs. G. Ağayev. - Bakı : Təhsil, 2008. - 16 s.
Bu kitabda baharın gəlməsidən, Bozqulaqın sərgüzəştlərindən bəhz edir.
114. Nuruqızı, Sevinc (İmanova). Qədim Bakıya səyahət =Travel to Old Baku / S. Nuruqızı ;
tərc. T. Babanlı ; red. M. Əvəzqızı ; rəs. M. Şimşək ;. - Bakı : Təhsil, 2015. - 168 s.
Kitabda UNESCO-nun Dünya Mədəni İrs siyahısına daxil olunmuş İçərişəhərin tarixinə
səyahət edilir, şəhərin abidələri, məhəllələri, məişəti, mətbəxi, oyun və mərasimləri,
adət-ənənələri haqqında danışılır. Kitab qədim Bakıya xəyali səyahət etmək istəyən
hər bir oxucuya maraqlı bələdçi ola bilər
115. Nuruqızı, Sevinc(İmanova) . Paltar dolabında gizlənqaç : nağıl / S. Nuruqızı ; rеd. G.
Mehliyeva ; rəs. N. Cəfər. - Bakı : Təhsil, 2008. - 12 s.
Bu kitabdakı əhvalat böyük bir şəhərin çox adi mənzillərindən birindəki olduqca sadə
bir paltar dolabında baş verib.
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116. Nuruqızı, Sevinc (İmanova) . Şah İsmayıl Xətai / S.Nuruqızı ; red. M. Əvəz qızı ; rəs. G.
Ağayev. - Bakı : Aspoliqraf, 2010. – 13 s.
Şah İsmayıl Xətainin igidliyindən danışan bu hekayə kiçik yaşlı uşaqlar üçün
yazılmışdır.
117. Nuruqızı, Sevinc (İmanova). Tap-tapmaca : şeir / S. Nuruqızı ; red. G. Mehdiyeva ; rəs. A.
Quliyev. - Bakı : Təhsil, 2009. - 12 s.
Bu kitabda kiçik yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş tapmacalar verilmişdir.
118. Potter, Jan. Uşaqların çox qısa zamanda edə biləcəkləri fənn təcrübələri : 10 dəqiqə və ya
daha qısa zamanda edə biləcəyiniz 100-dən çox sınaq / J. Potter ; tərc. G. Aydınqızı .-Bakı :
Hədəf Nəşrləri, 2012. - 136 s.
Uşaqlar üçün çox qısa zamanda edilə biləcək fənn təcrübələrində raketlərin necə
işlədiyindən şimşəyin nədən meydana gəldiyinə qədər bir çox fənn möcüzəsini
öyrənməyinizə kömək olacaq 108 tez və asan təcrübə göstərilmişdir. Hər bir təcrübə
10 dəqiqəyə və ya daha az bir zamandatamamlanmalıdır. Qısa bir vaxtda daha çox
həyəcanverici mövzu öyrənmiş olacaqsınız. Kitabda bölmələrə yer ayrılmışdır.
119. Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç. Qızıl xoruz : nağıl / A. S. Puşkin ; tərc. M. Seyidzadə ;
red.E. Rəhimov ; rəs. V. Kopaseviç ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi. - Təkrar nəşr, 1971-ci ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 20 s.
Bu nağılda əsas mövzu bir əzazil çarın başına gələn bədbəxt hadisədir
120. Rzaquluzadə, Mikayıl Manaf oğlu. El gücü : "Dədə Qorqud" boyları üzrə hekayələr: orta
məktəbin yuxarı sinif şagirdləri üçün / M. M. Rzaquluzadə ; red. M. V. Cəfərov ; rəs. Q.
Xalıqov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Təkrar nəşr, 1948-ci
ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. – 119 s.
Kitaba "Kitabi Dədə-Qorqud" dastanından bəzi qəhrəmanlıq hekayələri daxil edilmişdir.
121. Sarı ağacdələn ordeni. : nağıl və hekayələr / rus dilindən tərc., tərt.S. Nuruqızı, red. M.
Əvəz qızı, rəs. G. G. Ağayev[və başq.]. - Bakı : Təhsil, 2013. –88 s.
"Sarı ağacdələn ordeni" toplusu 5-8 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş nağıl, və
hekayələr ixtisarla və yenidən işlənmiş variantda verilmişdir.
122. Şıxlı, İsmayıl. Dəli Kür : məktəblilər üçün / İ. Şıxlı ; red.: İ. İlyaslı, E. Raqifoğlu ; rəs. E.
Cabbarov . - Bakı : Qələm , n. i. y.. - 96 s.
Görkəmli yazıçının oxucular arasında "Dəli Kür" romanı XIX əsrdə tarixi
qanunauyğunluqların Azərbaycan xalqının həyatına daxil olma prosesini, adamların
yaşayışında, mənəviyyatında əmələ gətirdiyi köklü dəyişiklikləri realist inandırıcılıqla
göstərən bir əsərdir.
123. Şıxlı, İsmayıl. Ayrılan yollar. Qəhrəman oğlu : məktəblilər üçün / İ. Q. Şıxlı ; red.: İ. İlyaslı,
E. Raqifoğlu ; rəs. E. Cabbarov . - Bakı : Qələm , n. i. y.. - 96 s.
İsmayıl Şıxlı nəsrin astanasından içəri daxil olduqdan sonra özünü tapdı və yaradıcılıq
potensialını burada göstərə bildi. Özünün sonralar dediyi kimi, “Ayrılan yollar” kimi əsər
yazması Azərbaycan nəsrinin uğuru idi.
124. Testlər : məktəbəqədər hazırlıq üçün vəsait : diqqət, yaddaş, təfəkkür / tərt. G. Xəlilova ;
red. M. Xan . - Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2012. – 60 s.
125. Təmsillər : Qasım bəy Zakir, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Seyid Əzim Şirvani / tərt. M. Əvəz
qızı ; red. S. Nuruqızı ; rəs. R. Dadaşov. - Bakı : Aspoliqraf, 2009. - 32 s.
Bu kitaba XIX əsrin görkəmli şairlərindən olan Qasım bəy Zakirin, Abbasqulu ağa
Bakıxanovun və Seyid Əzim Şirvaninin ibratamiz təmsilləri daxil edilmişdir.
126. Uşaqların baharı / Layihənin rəh. Müşfiq Xan ; red. Ş. K. Sadiq . - Bakı : Hədəf Nəşrləri,
2012. - 96 s.
Kitab Seyid əzim Şirvaninin “Rəbiül-ətval dərsliyi əsasında hazırlanmışdır.
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127. Yağsayan, Betül. 365 nağıl / B. Yağsayan ; red.İ. İlyaslı ; rəs. E. Diril . - Bakı : Qələm,
2015. - 220 s.
Balaca dostlarımız üçün nəzərdə tutulmuş bu kitabda 365 sayda nağıl təqdim
olunmuşdur. Bu nağıllarda balaca dostlarımız üçün ibratəmiz əməllər, nümunələr,
tərbiyəedici xarakterli hekayələr əks olunmuşdur. Eyni zamanda kitabda rəngli
şəkillərdən istifadə olunmuşdur ki, bu balacalıarın diqqətin daha çox çəkəcəy və
hekayələri oxuduqları zaman söhbətin nədən gedəcəyin daha yaxşı
mənimsəyəcəklər.
128. Zəng : Çin nağılları / tərc. B. X. Qurbanova ; red. Y. Məmmədov ; Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi . – Təkrar nəşr, 1961-ci ilin nəşri əsasında .Bakı : Qızıl Şərq, 2015. - 20 s.
Kitabda “Zəng” və “Yüz min ox” nağılları verilmişdir. Bu iki nağılda Çinin sadə
adamlarının mərdlik və vətənpərvərliyindən danışılır.
İngiliis dilində
129. Azerbaijan fairy- tales / trans. from azerb. K. İsgəndərova ; ill.: N. Zulfuqarova, T.
Agabeyova. - Bakı : Təhsil, 2009. - 24 p.
130. Mammadguluzadeh, Mirza Jalil . Stories / J. Mammadguluzadeh ; trans. from azer. K.
Iskenderova ; red. E. Azizova ; ill. N. Zulfugarova . – Bakı : Aspoliqraf, 2013. - 36 p.
The book includes Jalil Mamedgulizade entertaining stories for young children in
English.
131. Nurugizi, Sevinj (Imanova). Aghdja and Jubbulu = Ağca və Cubbulu / S. Nurugizi ; trans.
T. Babanly ; ill. T. Agabeyova ;. - Bakı : Təhsil, 2009. - 12 p.
The book Sevinj Nurugizi entered a story about a little girl Surayya and her little
friends Jubbulu and Aghdja.
132. Nurugizi, Sevinj. Aysu and the moon / S. Nurugizi ; trans. Tomiris Babanly ;
Zulfugarova. - Bakı : Təhsil, 2009. - 12 p.

il. N.

TEATR
133. Atakişi, Rafiq Qasım oğlu(Atakişiyev). Gəncə Dram Teatrı / R. Q. Atakişiyev ; red. İ. Ə.
Rəhimli ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Aspoliqraf,
2013. - 320 s.
Kitabda Gəncə Dövlət Teatrının yaranması və fəaliyyətindən bəhs edilir.
134. Azərbaycan teatr antologiyası : 2 cilddə / red. heyəti: A. P. Nemət [et al.] ; tərt. İ. Ə.
Rəhimli ; elmi red. Ə. Vəliyev ; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev ; Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. I cild. - Bakı : “E.L.” NPŞ MMC, 2013. – 597 s.
Kitab müxtəlif illərin mətbuat səhifələrində, icmal məqalələrdə və monoqrafiyalarda,
həmçinin akademik nəşrlərdə yer alan elmi mülahizələr və qənaətlər toplusudur.
Burada toplanmış ayrı-ayrı görkəmli teatrşünas alimlərin müəllifi olduğu elmi-nəzəri
materiallar milli teatr mədəniyyətinin müasir dövrünün ictimai-tarixi, eləcə də nəzəriestetik araşdırılmasın nəzərdə tutur.
135. Azərbaycan teatr antologiyası : 2 cilddə / red. heyəti: A. P. Nemət [et al.] ; tərt. İ. Ə.
Rəhimli ; elmi red. Ə. Vəliyev ; layihənin rəh. Ə. M. Qarayev; Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. II cild. - Bakı : “E.L.” NPŞ MMC., 2013. – 621 s.
Bu topluda milli xalq oyun-tamaşalarının tarixi, poetika özəllikləri, Azərbaycan
peşəkar teatrının keçdiyi inkişaf yolları, ayrı-ayrı şəhərlərimizdəki sənət ocaqlarının
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fəaliyyəti, ölkəmizdən xaricdə Azərbaycan teatrlarının mövcudluğu, qüdrətli sənət
korifeyləri barədə portretlər, səhnə sənətinin estetik prinsipləri ilə bağlı elmi-nəzəri
araşdırmalar yer alıb.
136. Cəfərov, Cəfər. M. F. Axundov və teatr / C.Cəfərov ; red. Ə. Əsədzadə ; bur. məsul
A.Cəfərov ; Azəbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı:Renessans-A,
2016. - 130 s
Kitabda M. F. Axundovun komediyalarının Azərbaycan teatrının inkişafındakı rolundan
söhbət açılır.
137. Kərimov, İnqilab. Ə. Haqverdiyev və teatr / İ. Kərimov ; red. Ə. Əsədzadə ; bur. məsul A.
Cəfərov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan SSR
Elimlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İstitutu. - Bakı : Renessans-A, 2016. - 206 s.
Kitabda görkəmli yazıçı, dramaturq Ə. Haqverdiyevin rejissorluq və teatr təşkilatçısı
kimi fəaliyyəti işıqlandırılır.

KİNO
138. Arşın mal alan - 100 : fotoalbom /; tərt.: A. Heydərova, T. Xudaverdiyeva ; layihənin rəh. S.
Fərəcov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Üzeyir Hacıbəylinin evmuzeyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 320 s.
Kitabda ölməz əsərin yazılması ilə bağlı Ü.Hacıbəylinin xatirələri, qeydləri, əlyazmaları,
müxtəlif teatrların afişaları, elanlar, dəvətnamələr, fotoşəkillər və s. materiallar
toplanıb. “Arşın mal alan” Azərbaycan səhnəsində”, “Arşın mal alan” ekranlarda” və
“Arşın mal alan” müxtəlif dövlətlərin dillərində və səhnələrində” adlı 3 yarımbaşlıq
şəklində tərtib olunan kitab oxucuda əsərin 100 illik tarixi barədə geniş təsəvvür
yaradır.
139. Dadaşov, Aydın Ərşad oğlu. Azərbaycan kinosu : mövzu, struktur, üslub, janr:
monoqrafiya / A.Ə. Dadaşov ; elmi red. V. R. Qafarov ; red.S. M. Həsənova Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi . - Bakı : CBS, 2015. - 707 s.
Əməkdar incəsənət xadimi, Dövlət Mükafatı laureatı, filologiya elmləri doktoru,
professor, ADMİU-nun Kinoşünaslıq kafedrasının müdiri Aydın Ərşad oğlu Dadaşov
"Azərbaycan kinosu: mövzu, struktur, üslub, janr" monoqrafiyasında kino sənətinin
yaranma və inkişaf prosesinin mövcud nəzəri əsaslarla, müqayisəli təhlil metodu ilə
izləməklə, təhlilə cəlb olunan filmləri mövzu, struktur, üslub və janr problemləri
istiqamətində araşdırır.
140. Dadaşov, Aydın Ərşad oğlu. Dünya kinosu örnəklər kontekstində : monoqrafiya / A.
Ə. Dadaşov ; elmi red. V. Qafarov ; red.: G. Qafarova, K. Yusifova ; Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı Şərq-Qərb, 2016. - 688 s.
Bu monoqrafiyada kinemotoqrafiyanın keçdiyi yol, ekran sənətinin tərəqqisinə təkan
verən ən dəyərli filmlər mövcud nəzəri əsaslarla təhlil edilir, mövzu, struktur, üslub və
janr problemləri istiqamətində araşdırmalar aparılır.
141. Kazımzadə, Aydın Ələsgər oğlu. Kinokamera gəzdirən adam / A. Ə. Kazımzadə ; red.: Ş.
Əmirli, X. Hidayətzadə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. – 72 s.
Müəllif kitabda C. Məmmədovun yaradıcılıq yolunu tədqiq edərək, parlaq operatorrejissor fərdiyyətinin formalaşmasından, onun diqqət çəkən filmlərindən, Azərbaycan
və sovet kino sənətinin inkişafına layiqli töhfə vermiş peşəkar sənətkarın taleyindən
söhbət açır
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MUSİQİ
142. Abdullayeva, Munisə. Nazim Əliverdibəyov / M. Abdullayeva ; Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Renessans-A, 2016. - 24 s.
Kitabda Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin parlaq nümayəndələrindən biri Nazim
Əliverdibəyovun yaradıcılığından söhbət açılır.
143. Babayeva, Əfsanə. Rəna Məmmədova / Ə. Babayeva ; baş red. S. Bektaşi ; red. H.
Babayev ; bur. məsul S. Ismayılova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2015. - 32 s.
Kitab müasir musiqi nəzəriyyəsinin yeni istiqamətlərində səmərəli fəaliyyət göstərən
zəngin və dəyərli elmi irsə malik olan bir mütəxəssis, professor Rəna Məmmədova
haqqındadır.
144. Əlibəyli, Ənvər Əliverdi oğlu. Nəğmələr / Ə. Ə. Əlibəyli ; red. Ş. Əlibəyli Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : NAT MMC, 2016. - 72 s.
Kitabda Ənvər Əlibəylinin sözlərinə yazılmış nəğmələr toplanmışdır.
145. Əsədova, Yeganə. Yaşar Xəlilov / Y. Əsədova ; baş red. S. Bektaşi ; red. Z. Qafarova ; bur.
məsul S. Ismayılova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2015. – 32 s.
Kitabda görkəmli bəstəkar Yaşar Xəlilovun yaradıcılığından bəhs edilir.
146. Fərəcov, Sərdar. Simli kvartet : partitura / S. Fərəcov . - Bakı : “E. L.”NPŞ MMC, 2012. 36 s. ; 30 sm. - 5 kitabdan ibarətdir.
Nəşrdə tanınmış bəstəkar Sərdar Fərəcovun əsərləri toplanmışdır.
147. Hacıyeva, Mina Telman qızı. Azərbaycan muğam fəlsəfəsi / M. T. Hacıyeva ; red.: T. Ə.
Bakıxanov, F. Q. İsmayılov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 200 s.
Kitabda bir çox Azərbaycan muğamlarının fəlsəfi mahiyyəti açılmış, hər bir muğam
ayrı- ayrılıqda fəlsəfi aspektdən təhlil olunmuşdur.
148. Mirişli, Ramiz Aqil oğlu. Vətən düşüncələri : simfonik poema : partitura / R. A. Mirişli
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı “E.L” NPŞ MMC, 2012. 88 s.
149. Seyidov, Tərlan Əşrəf oğlu. XX əsrin Azərbaycan fortepiano mədəniyyəti: pedaqogika,
ifaçılıq və bəstəkarlıq yaradıcılığı / T. Ə. Seyidov ; tərc. K. Ələsgərli ; elmi red. Z. Səfərova ;
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Təhsil, 2016. - 336 s.
Kitabda milli musiqişünaslıq elmində Azərbaycan fortepiano mədəniyyətinin
çoxaspektli və dərin nəzəri dərkinin bütün tərkib hissələrinin bir-biri ilə sıx qarşılıqlı
əlaqəsi ilk dəfə olaraq təqdim olunmuşdur.
150. Şuşinski, Firidun Məhəmməd oğlu. Azərbaycanın musiqi xəzinəsi : tərt., ön sözün müəl.
A. Kənan, red. V. Quliyev; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı :
Vətənoğlu, 2015. - 672 s.
Azərbaycanın Əməkdar incəsənət xadimi, musiqişünas Firidun Şuşinskinin
"Azərbaycan musiqi xəzinəsi"adlı bu samballı əsəri əvvəlki nəşrlərdən fəqli olaraq
təkmilləşdirilmiş şəkildə yenidən geniş oxucu kütləsinə təqdim olunur.
151. Tofiq Bakıxanov: biblioqrafiya / tərt. X. Əhmədova ; red. T. Hacıyev ; Azərbaycan
Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2016. - 35 s.
Kitabçada Xalq artisti, bəstəkar T. Bakıxanovun həm öz məqalələrinin, həm də
haqqında yazılmış məqalələrin biblioqrafiyası Azərbaycan və rus dillərində
verilmişdir.
19

SORAQ ƏDƏBİYYATI
152. Qobustan" jurnalının biblioqrafiyası : 1969 №1 - 2010 №150 / ; tərt. X. İsmayılova ; elmi
red. B. Ələsgərov ; red.A. Novruzova ; Azəbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyi . - Bakı : Təhsil , 2016. - 368 s.
Biblioqrafiyada 1969-cu ildən 2010-cu ilə qədər olan "Qobustan" jurnalının 150 sayının
materialları öz əksini tapıb.
153. “İncoterms” ticarət terminlərinin təfsirinin Beynəlxalq Qaydaları : 2010 / ing. dilindən
tərc. : R. Ş. Hacıyev,A. Q. İsgəndərov ; Beynəlxalq Ticarət Palatası.- Bakı : n. y., , 2015.100 s.
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