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Əhmədova

1. Fətullayev-Fiqarov, Şamil Seyfulla oğlu. Qacarlar
dövründə İranda şəhərsalma və memarlığın inkişafı / Ş.
S. Fətullayev- Fiqarov ; layihənin rəh. E. Ə. Qasımzadə ;
Azərbaycan Respublikasının Memarlar İttifaqı. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 356 s.
Kitabda İran mədəniyyətinin xarakterik xüsusiyyətlərini
özündə birləşdirən memarlıq nümunələrindən geniş bəhs
olunur.
Bədii ədəbiyyat

Yeni nəşrlər: annotasiyalı biblioqrafik göstərici / Sumqayıt
şəhəri Səməd Vurğun adına Mərkəzi kitabxana; red.
Y.Əhmədova; tərt. ed.: B.Əhmədova.- Sumqayıt, 2018.- 7 s.

“Yeni nəşrlər” adlı biblioqrafik göstəricidə 2018-ci ilin I
rübündə 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.

2. Dünya dramaturgiyası antologiyası : 2 cilddə.- II cild / tərc.
D. Mustafayev ; red. N.Cabbarlı.- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.600 s. ; 21 sm.- ( Dünya ədəbiyyatı antologiyaları).- Kitab
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
"Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin
Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24
avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub.
Dünya dramaturgiyası antologiyasının II cildinə Moris
Meterlinkin “Müqəddəs Antoninin möcüzəsi”, Jül
Romenin “Knok və yaxud tibbin təntənəsi”, Fridrix
Dürremanttın “Yaşlı xanımın gəlişi”, Nazim Hikmətin
“Hər şeyə rəğmən, Matey Vışnyakın “Qoca kloun tələb
olunur”, Aleksadr Vampilovun “Ördək ovu”, Qriqori
Qorinin “IV Kin”, Tüncər Cücənoğlunun “Uçqun”, Lars
Nurenin “Müharibə” və Toyğun Orbayın “21.15 qatarı”
əsərləri daxil edilmişdir
3. Flober, Qustav. Madam Bovari / Q. Flober; tərc. İ. Əlifoğlu. Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 392 s. ; 20,5 sm. - (Dünya
ədəbiyyatı klassikləri). - Kitab Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr
edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixlı sərəncamı ilə
nəşr olunub.
Avropa ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Qustav Floberin
bu kitabında onun 1851-ci ildə yazmağa başladığı eyni adlı
romanı əks olunmuşdur.
4. Füzuli, Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / M. Füzuli ; red. T.
Kərimli ; rəs. A. Rəsul. I cild : Qəzəllər, qəsidələr, təcrübəndlər, qitələr,
rübailər, poemalar. - Bakı : Şərq- Qərb, 2013. - 712 s.
Məhəmməd Füzulinin "Seçilmiş əsərləri"nin yenidən
işlənmiş birinci cildinə XVI əsrin bütün Yaxın və orta
Şərqində bədii ənənədə təşəkkül tapan ümumi, vahid türk
dili məkanının bu böyük müəllifinin qəzəlləri, qəsidələri,
tərcibəndləri, qitələri, rübailəri, "Leyli və Məcnun", "Bəngü
Badə" və s. əsərləri daxil edilmişdir.
5. Xətai, Şah İsmayıl. Əsərləri / bur. məsul : S. İsmayılova. Bakı:"Şərq-Qərb",2013.- 372 s.
Kitaba şairin qəzəlləri, qəsidələri, qoşmaları, "Nəsihətnamə"
və "Dəhnamə" poemaları və s. daxil edilmişdir
6. Kinq, Stiven. Seçilmiş əsərləri : roman və hekayələr / S. Kinq ; tərt.,
tərc. E. M. Başkeçid, ön sözün müəl. N. H. Əbdülrəhmanlı, red.: T.
Kazımlı, Ş. Zeynalova. - Bakı : Şərq-Qərb,2010.- 584 s. ; 21,5 sm. (Müasir dünya ədəbiyyatı).- Kitab Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi
haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub.
Bu kitab Stiven Kinqin yaradıcılığıyla, əsasən, onun
ssenariləri əsasında çəkilmiş kinofilmlər vasitəsilə tanış
olan Azərbaycan oxucusu üçün yazıçının bütöv yaradıcılığı
haqqında daha geniş təsəvvür yaradır.

7. Qordimer, Nadin. Seçilmiş əsərləri / N. Qordimer ; tərc. F.
Abdullayev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. - 528 s. ; 20,5 sm. (Nobel mükafatı laureatları). - Kitab Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
İlham
Əliyevin
"Dünya
ədəbiyyatının
görkəmli
nümayəndələrinin
əsərlərinin
Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında" 2007-ci il 24
avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub.
Kitaba Nadin Qordimerin “Acı təsadüf”, “Ailənin
sevimlisi”, “Altı fut torpaq”, “Bolluq”, “Düşmənlər”, “Əsl
kişi sənəti”, “Fəzada görüş”, “Həyat planları” “Orada nə
isə var”, “Qapısı açıq ev”, “Qənimət”, “Şəhər məşuqları”,
“Yaqut qaşlı sırqa”, “Köhə-kürüş”, “Oyanmış Afrika”, “Son
dayanacaq”, “Afrikalı sehrbaz”, “Çapıq”, “Ağızdan ağıza
gəzən əhləlat”, “Rodeziyadan gələn qatar”, “Vicdan
cinayəti”, “Yazışma” əsərləri daxil edilmişdir.
8. Prust, Marsel. Svana doğru / M. Prust; tərc. N. Cabbarlı. Bakı : Şərq-Qərb, 2013.- 512 s. ; 21,5 sm. - (Dünya
ədəbiyyatı klassikləri).- Kitab Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin”Dünya ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr
edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə
nəşr olunub.
Kitabda məhşur fransız yazıçısı Marsel Prustun 7 cildlik
"İtirilmiş zamanın axtarışında" epopeyasına daxil olan
"Svana doğru" romanı verilmişdir.
9. Rza, Rəsul. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; bur. məsul
S. İsmayılova ; rəs. A. Rəsul. I cild : Şeirlər. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 296 s. : şək. ; 29 sm.
Rəsul Rzanın "Seçilmiş əsərləri"nin I cildinə müəllifin
müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirlər toplanmışdır.

Cilddə "Mən torpağam", "Vətən", "Anamın kitabı" və s.
şeirlər silsiləsi təqdim olunmuşdur.
10. Rza, Rəsul. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; bur. məsul S.
İsmayılova ; rəs. A.Rəsul.II cild : Şeirlər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. 352 s. : şək. ; 29 sm.
Rəsul Rzanın "Seçilmiş əsərləri"nin II cildinə müəllifin
müxtəlif illərdə qələmə aldığı şeirləri toplanmışdır.
11. Rza, Rəsul. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; bur. məsul S.
İsmayılova ; rəs. A.Rəsul.III cild : şeirlər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. 252 s. : şək. ; 29 sm.
Rəsul Rzanın yenidən işlənmiş "Seçilmiş əsərləri"nin III
cildində şairin gərgin axtarışlarının nəticəsi olan poetikfəlsəfi düşüncələri - lirik silsilələr toplanmışdır. “Qarabağ baba yurdum” şeirlər silsiləsi ilə açılan cilddə, həmçinin
müəllifin xarici ölkələrə səfərlərdən aldığı təəssüratlar
nəticəsində yazılan və müxtəlif iqlimlərin təzadlı həyatından
bəhs edən çox sayda şeirləri, eləcə də milli poeziyada yeni
mərhələnin başlanğıcından xəbər verən “Dəniz haqqında
nəğmələr”, “Rənglər” və b. silsilələr yer alır.
12. Rza, Rəsul. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; bur. məsul S.
İsmayılova ; rəs. A.Rəsul. IV cild : Poemalar, pyes. - Bakı : ŞərqQərb, 2013.- 308 s. : şək. ; 29 sm.
Rəsul Rzanın yenidən işlənmiş "Seçilmiş əsərləri"nin IV
cildinə müəllifin “Babək” və cənub mövzulu “Hilal”ı ilə yanaşı
M.Füzuliyə, İ.Nəsimiyə, M.Ə.Sabirə, N.Nərimanova,
M.Müşfiqə həsr olunmuş poemaları, eləcə də müharibənin
əxlaq və məişətindən bəhs edən “Vəfa” pyesi toplanmışdır.
13. Rza, Rəsul. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; bur. məsul S.
İsmayılova ; rəs. A.Rəsul. V cild : Məqalələr. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013.- 208 s.

Rəsul Rzanın yenidən işlənmiş "Seçilmiş əsərləri"nin V
cildinə müəllifin zəngin bədii irsini tamamlayan ədəbipublisistik yaradıcılığından nümunələr toplanmışdır.
14. Stendal. Parma monastırı / Stendal ; tərc. G. Nəsirova. Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 568 s. ; 21,5 sm. - (Dünya
ədəbiyyatı klassikləri). - Kitab Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr
edilməsi haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə
nəşr olunub.
Məhşur fransız yazıçısı Stendalın “Parma monastrı”
romanı qızğın bir həyat yaşadıqdan sonra monastra
qapılan keçmiş hərbiçi, əsilzadənin həyatında bəhs edir
15. Şaiq, Abdulla. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə / A. Şaiq ; bur.
məsul S. İsmayılova ; rəs. A. Rəsul. I cild : Hekayələr,
povest və romanlar. -Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 428 s.
Ədibin "Seçilmiş əsərləri"nin yenidən işlənmiş
üçcildliyinin III cildinə tanınmış ədibin uşaqlar və
gənclər üçün yazdığı əsərləri - şeirləri, poemaları,
hekayələri, təmsil və pyesləri daxil edilmişdir.
16.
Şaiq, Abdulla. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə / A. Şaiq ;
bur. məsul S. İsmayılova ; rəs. A.Rəsul. II cild : şeirlər,
qəzəllər, poemalar, pyeslər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. -544
s.
Ədibin "Seçilmiş əsərləri"nin yenidən işlənmiş
üçcildliyinin II cildinə onun müxtəlif illərdə yüksək
sənətkarlıqla qələmə aldığı şeirləri, qəzəlləri,
poemaları, eləcə də pyesləri daxil edilmişdir.
17.
Şaiq, Abdulla. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə / A. Şaiq ; bur.
məsul S. İsmayılova ; rəs. A.Rəsul. III cild : Şeirlər, mənzum

hekayələr və poemalar, hekayələr, təmsillər, pyeslər. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. - 528 s.
Ədibin "Seçilmiş əsərləri"nin yenidən işlənmiş üçcildliyinin III
cildinə tanınmış ədibin uşaqlar və gənclər üçün yazdığı
əsərləri - şeirləri, poemaları, hekayələri, təmsil vəpyesləri
daxil edilmişdir.
18. Vaqif, Molla Pənah. Əsərləri /bur. məsul : S. İsmayılova; rəssam
A. Rəsul. - Bakı:"Şərq-Qərb",2013.-272s.
19. Vurğun, Səməd. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / S. Vurğun ; bur.
məsul S. İsmayılova ; rəs. A. Rəsul. IV cild : Dram əsərləri. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. - 360 s.
Səməd Vurğunun oxuculara təqdim olunan "Seçilmiş
əsərləri"nin bu yeni nəşrinin IV cildinə "Vaqif", "Fərhad və
Şirin", "İnsan" pyesləri daxil edilmişdir.
20. Vurğun, Səməd. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / S. Vurğun ; bur.
məsul S. İsmayılova ; rəs. A. Rəsul. V cild : Məqalələr, məruzələr,
nitqlər, oçerklər. - Bakı : Şərq- Qərb, 2013. - 324 s.
Səməd Vurğunun oxuculara təqdim olunan "Seçilmiş
əsərləri"nin bu yeni nəşrinin V cildində görkəmli sənətkarın
1930-1955-ci illərə təsadüf edən məqalələri, məruzələri,
nitqləri və oçerkləri toplanmışdır.
21. Yelinek, Elfrida. Seçilmiş əsərləri: roman, pyes / E.Yelinek; tərc.
B. Sayadlı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 568 s. ; 20,5 sm. - (Nobel
mükafatı laureatları). - Kitab Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin "Dünya ədəbiyyatının görkəmli
nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi
haqqında" 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamı ilə nəşr olunub.
Kitaba E.Yelinekin “Pianoçu” romanı və “Ölümə
göndərilənlər, yaxud idman dramı” pyesi daxil edilmişdir.

Musiqi
22. Hacıyev, Tofiq. Üzeyir Hacıbəylinin bədii dili / T. Hacıyev;
red. C. M. Məmmədov ; Heydər Əliyev Fondu,
Azərbaycan Mədəniyyət Fondu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014.
- 280 s.
Bədii və publisist tarazlığı saxlamaq etibarilə Üzeyir
Hacıbəylinin felyetonları, oçerk və parodiyaları böyük
dəyəri olan əsl sənət əsərləridir. Professor Tofiq
Hacıyevin "Üzeyir Hacıbəylinin bədii dili" əsəri bu sənət
nümunələrinin araşdırılması baxımından qiymətli
əsərdir.
23. Xalıqzadə, Fəttah Xalıq oğlu. Üzeyir Hacıbəyli və folklor /
F. X. Xalıqzadə; elmi red. G. A. Abdullzadə ; red. R. N.
Qurbanov ; Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Mədəniyyət
Fondu. - Bakı : Şərq- Qərb, 2014. - 276 s.
Bu kitab Üzeyir Hacıbəylinin bədii və elmi irsində
folklor musiqisi ilə bağlı aktual problemlərə həsr
olunmuşdur. Ü. Hacıbəylinin ölməz musiqi əsərlərində
xalq havalarının yaradıcılıqla tətbiqi və bədii
məzmunun parlaq təcəssümünə yönəldilməsi
monoqrafiyada xüsusi olaraq tədqiq olunur.
24. Üzeyir Hacıbəyli : məqalə, oçerk, esse, arxiv materialları
/ tərt.-elmi red. A. Tağızadə : red. F. Əliyeva ; Heydər
Əliyev Fondu .- Bakı : Şərq-Qərb, 2014.- 280 s.
Təqdim olunan kitaba yazıçı Anarın, bəstəkarların,
musiqişünasların müasir üzeyirşünaslığın aktual
problemlərinə həsr edilmiş məqalələri, oçerkləri,
esseləri daxil edilmişdir.
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