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Bədii ədəbiyyat
1. Axundzadə, Mirzə Fətəli. Əsərləri : 3 cilddə / M.
F.Axundzadə ; ill. A. Rəsul. - I cild : komediyalar, povest,
şeirlər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 240 s. : il. ; 29,5 sm.
Kitabın bu cildində M.F.Axundzadənin Komediyaları,
povestləri və şeirlərindən nümunələr əksini tapmışdır.
2. Axundzadə, Mirzə Fətəli. Əsərləri : 3 cilddə /
M.F. Axundzadə ; ill. A. Rəsul. -II cild : məqalələr. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. - 300 s. : il. ; 29,5 sm.
Kitabın bu cildində M.F.Axundzadənin müxtəlif mətbuat
orqanlarında dərc olunmuş məqalələri öz əksini tapmışdır.
3. Axundzadə, Mirzə Fətəli. Əsərləri : 3 cilddə / M.
F.Axundzadə ; ill. A. Rəsul. - III cild : məktublar. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 272 s. : il. ; 29,5 sm.
Kitabın bu cildində M.F.Axundzadənin müxtəlif illərdə yazdığı
məktublar toplanmışdır.
4. Cabbarlı, Cəfər. Əsərləri : 5 cilddə / C.Cabbarlı ; ill. A.
Rəsul. -I cild : lirik şeirlər, satirik şeirlər,poema, hekayələr. Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 272 s. : il. ; 29,5 sm.
Cəfər Cabbarlının yenidən işlənmiş "Əsərləri"nin birinci
cildində böyük söz ustalarının şeirləri, əfsanəvi motivlər
əsasında qələmə aldığı "Qız qalası" poeması, eləcə də
hekayələri toplanmışdır.
5. Cabbarlı, Cəfər. Əsərləri : 5 cilddə / C. Cabbarlı ; ill. A.
Rəsul. - II cild : pyeslər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 308 s. : il.
; 29,5 sm.
Cəfər Cabbarlının yenidən işlənmiş "Əsərləri"nin ikinci cildinə
"Vəfalı Səriyyə", "Solğun çiçəklər", "Ulduz", "Ədirnə fəthi",
"Aydın", "Oqtay Eloğlu" və b. pyeslər daxil edilmişdir.
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6. Cabbarlı, Cəfər. Əsərləri : 5 cilddə / C. Cabbarlı ; ill. A.
Rəsul. - III cild : pyeslər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 308 s.
Cəfər Cabbarlının yenidən işlənmiş "Əsərləri"nin üçüncü
cildinə daxil edilən pyesləri onun yaradıcılığının son
mərhələsində qələmə aldığı dram əsərləridir.
7. Dürrenmatt, Fridrix. Seçilmiş əsərləri /F. Dürrenmatt ;
tərc. D. M. Mustafayev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. – 288 s. ;
20,5 sm.
Topluya F.Dürrenmattın qələmə aldığı “Böyük Romil”, “Yaşlı
xanımın təşrifi”, “Fiziklər” kimi pyesləri daxil edilmişdir.
8. Eko, Umberto. Qızılgülün adı: roman / U. Eko ;rus dilindən
tərc. S. Bulut. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 680 s. ; 20,5 sm.
Çağdaşımız olan böyük Qərb mütəfəkkirinin qələmindən
çıxmış böyük Qərb mədəniyyətinin bəhrəsi olan bu roman ünlü
nəzəriyyəçilərin və dünya oxucularının alqışını qazanıb,
yazılmasından 30 ildən artıq vaxt keçir, hələ də fəlsəfi
ədəbiyyatı sevənlərin diqqət mərkəzindədir.
9. Faulz, Con. Seçilmiş əsərləri / C. Faulz ;tərc. İ. Əlfi. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. - 520 s. ; 20,5 sm.
İngilis yazıçısı Con Faulzun bu kitabına "Mantissa", "Ebonit
qüllə", "Eniqma", "Elidyuk" və "Aristos esselər toplusu" əsərləri
daxil edilmişdir.
10. Flober, Qustav . Madam Bovari / Q. Flober; tərc. İ.
Əlifoğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 392 s. ; 20,5 sm.
Avropa ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Qustav Floberin
bu kitabında onun 1851-ci ildə yazmağa başladığı eyni adlı
romanı əks olunmuşdur.
11. Füzuli, Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə /
M. Füzuli ; red. T. H. Kərimli ; ill. A. Rəsul. - II cild. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. – 808 s. : il. ; 29,5 sm.
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Xalq hikməti və xalq zəkasının qüdrətilə aşılanmış bu son
dərəcə bədii, səmimi, misilsiz könül nəğmələrini oxuyan və ya
dinləyən hər kəs ürəyində bir saflıq, xeyrxahlıq, həyata
məhəbbət, insana ehtiram duyğularının qüvvətləndiyini hiss
edir.
12. Füzuli, Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə /
M. Füzuli ; red. T. H. Kərimli ; ill. A. Rəsul.- III cild. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. –492 s. : il. ; 29,5 sm.
Məhəmməd Füzulinin "Seçilmiş əsərləri"nin yenidən işlənmiş
bu cildi dahi şairin ərəb və fars dillərində yazdığı nəsr əsərləri
ilə bərabər, farsca "Yeddi cam" poemasının tərcüməsini,
farsca qəzəl və qəsidələrinin sətri tərcümələrini, "Hədiqətüssüəda" əsərini, eləcə də Füzuli adına yazılmış şeirləri əhatə
edir.
13. Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri / Xaqani Şirvani ; ill. A.
Rəsul. - Bakı : Şərq-Qərb,2013. - 836 s. : il. ; 29,5 sm.
Xaqaninin "Seçilmiş əsərləri"nin bu yeni nəşrində qüdrətli
şairin ölməz ədəbi irsinin böyük bir hissəsi-"Töhfətül-İraqeyn"
poeması, lirik qəzəlləri, fəxriyyə, mədhiyyə və fəlsəfi
qəsidələri, rübailəri toplanmışdır.
14. Xətai, Şah İsmayıl. Əsərləri : qəzəllər, qəsidələr,
mürəbbelər, tərcibəndlər, qoşmalar, gəraylılar, varsağılar,
bayatılar / Ş. İ. Xətai ; ill. A. Rəsul. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. 372 s. : il. ; 29,5 sm.
Kitaba şairin qəzəlləri, qəsidələri, qoşmaları, "Nəsihətnamə"
və "Dəhnamə" poemaları və s. daxil edilmişdir.
15. Kanetti, Elias. Korlaşma: roman / E.Kanetti ; tərc. R.
Nazimqızı. - Bakı : Şərq-Qərb, 2011. – 760 s. ; 20,5 sm.
Dahi avstriyalı yazıçı Elias Kanetti “Korlaşma” romanı
sayəsində Avropa ədəbiyyatında özünə layiqli yer tuta bilib.
Ümumbəşəri məsələlərə işıq tuitan bu əsər onun şöhrətini
bütün dünyaya yayıb.
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16. Qrass, Günter. Mənim yüzilliyim / G. Qrass ; tərc. N.
Cabbarlı . -Bakı : Şərq-Qərb, 2013.-456 s.
Müasir alman ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən
biri olan Günter Qrassın bu kitabında müəllifin yaşadığı
əsrin qlobal hadisələri haqqında danışılmışdır
17. Molla, Pənah Vaqif. Əsərləri : qoşmalar, təcnislər,
qəzəllər, müxəmməslər, müstəzadlar, müəşşərlər / P.
V. Molla ; ill. A. Rəsul. –Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 272 s. : il.
; 29,5 sm.
Kitaba şairin qoşmaları, təcnisləri, qəzəlləri, müxəmməsləri,
müstəzadları, müəşşərləri daxil edilmişdir.
18. Nəsimi, İmadəddin. Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə /
İ. Nəsimi ; ill. A. Rəsul. - I cild : qəzəllər. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. - 320 s. : il. ; 29,5 sm.
Kitaba görkəmli şairin doğma dilimizdə yadığı lirik qəzəlləri
daxil edilmişdir.
19. Nəsimi, İmadəddin. Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə /
İ. Nəsimi ; ill. A. Rəsul. - II cild : ictimai-fəlsəfi şeirlər. –Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. - 348 s. : il. ; 29,5 sm.
Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin "Seçilmiş
əsərləri"nin yenidən işlənmiş ikinci cildinə doğma dilimizdə
qələmə aldığı, əsasən, ictimai-fəlsəfi məzmunun üstünlük
təşkil etdiyi müxtəlif janrlı poetik əsərləri daxil edilmişdir. Bu
şeirlərdə humanist ideyalar, xeyirə, ədalətə və kamilliyə
çağırış motivləri aparıcı yer tutur.
20. Nizami, Gəncəvi. Əsərləri : 2 cilddə / G.Nizami ;
Heydər Əliyev Fondu. I cild. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 780
s. : il. ; 30 sm.
Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 2 cildliyinin 1-ci
cildinə "Sirlər xəzinəsi", "Xosrov və Şirin", " Leyli və
Məcnun" poemaları və lirik şeirləri daxildir.
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21. Pasternak, Boris Leonidoviç. Doktor Jivaqo : roman / B.
L. Pasternak ; rus dilindən tərc. Ə. Qiyaslı. - Bakı : Şərq-Qərb,
2011. - 848 s. ; 20,5 sm.
Kitabda müəllifin 17 hissədən ibarət olan "Doktor Jivaqo"
romanı öz əksini tapmışdır.
22. Po, Edqar Allan. Seçilmiş əsərləri / E. A. Po ; tərc.: İ. Əlfi .
- Bakı : Şərq-Qərb, 2011. – 496 s. ; 20,5 sm.
Kitaba müəllifin "Nantuketli Artur Qordon Pimin sərgüzəştləri"
adlı romanı və bir sıra hekayələri daxil edilmişdir.
23. Rza, Rəsul. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; ill.
A. Rəsul. – I cild : şeirlər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 296 s. : il.
; 29,5 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.
24. Rza, Rəsul. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə /R. Rza ; ill.
A. Rəsul. - II cild : şeirlər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 352 s. : il.
; 29,5 sm.
Rəsul Rzanın "Seçilmiş əsərləri"nin II cildinə müəllifin müxtəlif
illərdə qələmə aldığı şeirləri toplanmışdır.
25. Rza, Rəsul. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; ill.
A. Rəsul. - III cild : şeirlər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 252 s. :
il. ; 29,5 sm.
Rəsul Rzanın yenidən işlənmiş "Seçilmiş əsərləri"nin III
cildində şairin gərgin axtarışlarının nəticəsi olan poetik-fəlsəfi
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 silsilələr yer alır.
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26. Rza, Rəsul. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; ill.
A. Rəsul. IV cild : poemalar, pyes. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013.
- 308 s. : il. ; 29,5 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.
27. Rza, Rəsul. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə / R. Rza ; ill.
A. Rəsul. V cild : məqalələr.- Bakı : Şərq-Qərb, 2013.- 208
s. : il. ; 29,5 sm.
Rəsul Rzanın yenidən işlənmiş "Seçilmiş əsərləri"nin V
cildinə müəllifin zəngin bədii irsini tamamlayan ədəbipublisistik yaradıcılığından nümunələr toplanmışdır.
28. Səhhət, Abbas. Seçilmiş əsərləri : şeirlər, satiralar,
taziyanələr, mənzum məktublar, hekayələr, pyeslər,
məqalələr, tərcümələr / A. Səhhət ; ill. A. Rəsul. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. – 376 s. : il. ; 29,5 sm.
Öz "mən"inin obrazını öz yaradan, öz tərcümeyi-halına özü
ayrıca şeir həsr edən Səhhətin yaradıcılığının əsas motivləri
bəşəriyyətə məhəbbət, elmə meyil, sənətə pərəstişdir.
Oxuculara təqdim olunan bu yeni nəşrdə milliyətçi və
hürriyyətçi şairin şeirləri, taziyanələri, satiraları, mənzum
məktubları, hekayələri, pyesləri, məqalələri, tərcümələri,
eləcə də uşaq şeirləri toplanmışdır.
29. Şaiq, Abdulla. Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / A. Şaiq ;ill.
A. Rəsul. I cild : hekayələr, povest, romanlar. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 428 s. : il. ; 29,5 sm.
Ədibin "Seçilmiş əsərləri"nin yenidən işlənmiş üçcildliyinin I
cildinə lirik hekayəçiliyimizin və iri formalı milli nəsrin klassik
örnəkləri sayılan hekayələri, povesti və romanları daxil
edilmişdir.
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30. Şaiq, Abdulla. Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / A. Şaiq ; ill. A.
Rəsul. II cild : şeirlər, qəzəllər, poemalar, pyeslər. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2013. - 544 s. : il. ; 29,5 sm.
Ədibin "Seçilmiş əsərləri"nin yenidən işlənmiş üçcildliyinin II
cildinə onun müxtəlif illərdə yüksək sənətkarlıqla qələmə aldığı
şeirləri, qəzəlləri, poemaları, eləcə də pyesləri daxil edilmişdir.

boyu 40-a yaxın roman və çoxlu sayda hekayə, fəlsəfi
esselərin, Fabian cəmiyyəti haqqında 30 broşür və
cəmiyyətin qurulmasına həsr olunmuş siyasi və sosial
proqnozlar verən 30 cildlik külliyyatın, həmçinin uşaqlar
üçün 3 kitabın da müəllifidir. Onun əsərləri dünyanın bir çox
dillərinə tərcümə olunmuşdur.

31. Şaiq, Abdulla. Seçilmiş əsərləri : 3 cilddə / A. Şaiq ; ill. A.
Rəsul. III cild : şeirlər, hekayələr, poemalar, təmsillər, pyeslər.
- Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 528 s. : il. ; 29,5 sm.
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.

35. Vurğun, Səməd. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə /
S. Vurğun ; ill. A. Rəsul. - I cild : şeirlər. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. - 220 s. : il. ; 29,5 sm.
S. Vurğunun oxuculara təqdim olunan "Seçilmiş əsərləri"nin
bu yeni nəşrində qüdrətli şairin 1924-1937-ci illərdə yazdığı
şeirlər toplanmışdır.

32. Şirvani, Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / S.
Ə. Şirvani ; ill. A. Rəsul. - I cild : qəzəllər, satiralar, müxtəlif
şeirlər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 492 s. : il. ; 29,5 sm. - 1000
nüs.
S.Ə. Şirvanin bu yeni nəşrində şairin klassik şeirin bütün
janrlarında yazdığı əsərlər yer almışdır. Şairin satirik şeirləri,
mənzum hekayə və məktubları ədəbiyyat tariximizdə son
dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Şirvani özünün satirik
məzmunlu şeirləri ilə klassik poeziyamızda yeni ədəbi
məktəbin əsasını qoymuşdur.
33. Şirvani, Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri : 2 cilddə / S.
Ə. Şirvani ; ill. A. Rəsul. II cild : məktublar. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. - 480 s. : il. ; 29,5 sm.
S.Ə. Şirvaninin "Seçilmiş əsərləri"nin bu yeni nəşrində şairin
görkəmli şəxslərə ünvanladığı məktubları və "Rəbiül-Ətfal"
("Uşaqların fəsli") adlı dərsliyi yer almışdır.
34. Uells, Herbert Corc. Seçilmiş əsərləri / H. C. Uells ; tərc.
Ə. Şükürlü. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 320 s. ; 20,5 sm.
İngilis yazıçısı və publisisti Herbert Corc Uells yaradıcılığı
8

36. Vurğun, Səməd. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə /
S. Vurğun ; ill. A. Rəsul. - III cild :poemalar. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 388 s. : il. ; 29,5 sm.
Şairin "Seçilmiş əsərləri"nin oxuculara təqdim olunan bu
yeni nəşrinə "Komsomol" poeması, "Bəsti", "Bakı dastanı",
"Muğan", "Aygün" kimi şah əsərləri daxil edilmişdir.
37. Vurğun, Səməd. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə /
S. Vurğun ; ill. A. Rəsul.IV cild : dram əsərləri. - Bakı : ŞərqQərb, 2013. - 360 s. : il. ; 29,5 sm.
Şairin "Seçilmiş əsərləri"nin oxuculara təqdim olunan bu
yeni nəşrinə "Komsomol" poeması, "Bəsti", "Bakı dastanı",
"Muğan", "Aygün" kimi şah əsərləri daxil edilmişdir.
38. Vurğun, Səməd. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə /
S. Vurğun ; ill. A. Rəsul. V cild : məqalələr, oçerklər,
məruzələr, nitqlər. - Bakı : Şərq-Qərb, 2013. - 324 s. : il. ;
29,5 sm.
Səməd Vurğunun oxuculara təqdim olunan "Seçilmiş
əsərləri"nin bu yeni nəşrində görkəmli sənətkarın 19301955-ci illərə təsadüf edən məqalələri, məruzələri, nitqləri
və oçerkləri toplanmışdır.
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39. Yonson, Eyvind. Seçilmiş əsərləri / E. Yonson ; tərc. Q.
Hüseynov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 384 s. ; 20,5 sm.
Eyvind Yonsonun oxuculara təqdim olunan "Seçilmiş əsərləri"
yazıçının Azərbaycan dilində çıxan ilk kitabıdır.

İncəsənət
40. Cabbarlı, Nərgiz. Rübabə Muradova / N. Cabbarlı. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2017. - 144 s. : il., foto ; 21,5 sm.
Kitabda görkəmli musiqi xadimi, Azərbaycanın Xalq artisti
Rübabə Muradovanın həyat və yaradıcılığı araşdırılır.
41. Çəmənli, Mustafa. Əhməd Ağdamski / M. Çəmənli. - Bakı
: Şərq-Qərb, 2017. – 168 s. : il., foto ; 21,5 sm.
Kitabda Əməkdar incəsənət xadimi, tarzən, pedaqoq Əhməd
Ağdamskinin həyat və yaradıcılığından bəhs olunur.
42. Çəmənli, Mustafa. Şövkət Ələkbərova / M. Çəmənli. Bakı : Şərq-Qərb, 2017. –160 s. : il., foto ; 21,5 sm.
Kitab xalqımızın sevimli sənətkarı, görkəmli vokal ustası,
Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şövkət Ələkbərovanın
həyat və yaradıcılıgından bəhs edir.
43. Çəmənli, Mustafa. Əbülfət Əliyev / M. Çəmənli. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2017. – 160 s. : il., foto ; 21,5 sm.
Müəllif kitabında ustad xanəndə Əbülfət Əliyevin sənət və
ömür yoluna çıraq tutub
44. Çəmənli, Mustafa. Xan Şuşinski / M. Çəmənli. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2017. – 168 s. : il., foto ; 21,5 sm.
Kitabda ömrünü gününü Azərbaycan muğamının, musiqi
mədəniyyətinin inkişafına həsr etmiş Xan Şuşinskinin həyat və
yaradıcılığından bəhs edilir.
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Azərbaycan Mədəniyyət Fondu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. 368 s. : foto ; 22 sm.
Kitabda dahi bəstəkar, müasir Azərbaycan musiqi sənətinin
banisi, görkəmli musiqişünas alim, publisist, dramaturq,
pedaqoq və ictimai xadim Üzeyir Hacıbəylinin həyat və
yaradıcılığının 1885-1920-ci illəri əhatə edən mərhələsi
işıqlandırılır.
46.Həsənova, Cəmilə .Bülbül (Murtuza Məmmədov)/ C. İ.
Həsənova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s.
Kitabda Bülbülün ömür yolunun səhifələri, yaradıcılıq sahələri xanəndə, vokal ifaçısı, vokal təliminin yaradıcısı, pedaqoq, xalq
musiqisinin dərin bilicisi, alim, folklorşünas, ictimai xadim kimi
fəaliyyəti əhatə olunmuşdur.
47.
Həsənova,
Şəhla
Həsən
qızı. Lütfiyar İmanov :
monoqrafiya / Ş. H. Həsənova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 104
s. :foto ; 21,5 sm.
Müğənninin şəxsi arxivində saxlanılan materiallar əsasında
yazılmış bu kitabda L. İmanovun həyat və yaradıcılığına aid
sənədlərin əksəriyyəti ilk dəfədir ki, işıq üzü görür.
Monoqrafiya peşəkar musiqiçilər və sənətsevərlər üçün
nəzərdə tutulmuşdur.
48. Həsənova, Şəhla Həsən qızı. Hacı Məmmədov / Ş. H.
Həsənova. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. –104 s. : il., foto ; 21,5
sm.
Kitabda tarzən-həkim Hacı Məmmədovun həyat və
yaradıcılığına həsr olunub.

45. Əliyeva, Fərəh. Üzeyir Hacıbəyli - şəxsiyyət və cəmiyyət/
F. Əliyeva ; red. F.Ə.Əlizadə ; Heydər Əliyev Fondu

49.Hüseynoğlu,Sərvaz. Şəkili Ələsgər (Ələsgər Abdullayev) /
S. Hüseynoğlu. – Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s. : il., foto ;
21,5 sm.
Kitabda xalq arasında daha çox Şəkili Ələsgər kimi tanınan
görkəmli xanəndə Ələsgər Abdullayevin
həyat
və
yaradıcılığının əsas məqamları öz əksini tapmışdır.
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50. Hüseynoğlu, Sərvaz. Məşədi Məmməd Fərzəliyev / S.
Hüseynoğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 120 s. : il., foto ; 21,5
sm.
Kitabda XIX əsrin sonu XX əsrin ortalarında Azərbaycan
muğam sənətinin inkişafında xüsusi xidməti olan görkəmli
xanəndə Məşədi Məmməd Fərzəliyevin həyat yolu və
fəaliyyətindən bəhs olunur.
51. Hüseynoğlu, Sərvaz. Keçəçi oğlu Məhəmməd / S.
Hüseynoğlu. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s. : il., foto ; 21,5
sm.
Kitab xalq musiqimiz olan muğam sənətinin inkişafında böyük
rol oynamış Keçəçi oğlu Məhəmmədin həyat və yaradıcılığına
həsr edilmişdir.
52. Hüseynoğlu, Sərvaz. Segah İslam (İslam Abdullayev) / S.
Hüseynoğlu. - Bakı :Şərq- Qərb, 2017. - 136 s. : il., foto ; 21,5
sm.
Kitab milli xalq musiqisi olan muğam sənətinin inkişafında rol
oynamış İslam Abdullayevin həyat və yaradıcılığına həsr
edilmişdir. Əsərdə klassik ifaçının şəxsiyyəti və fərdi xanəndə
üslubu paralel izlənilir, dövrünün musiqi həyatı işıqlandırılır.
53. İsrafilov, İsrafil. Adil İsgəndərov / İ. İsrafilov. - Bakı : ŞərqQərb, 2017. –160 s. : il., foto ; 21,5 sm.
Monoqrafiyada Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli xadimi,
pedaqoq və aktyor Adil İsgəndərovun sənət yolu araşdırılır.
54. Kazımlı, Gülhüseyn. Bülbülcan (Əbdülbaqi Zülalov)/ G.
Kazımlı, V. Quliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 104 s. : il., foto
; 21,5 sm.
Kitabda daha çox Bülbülcan adı ilə tanınan Əbdülbaqi
Zülalovun həyatı, mühiti, onun xanəndə kimi fəaliyyəti
işıqlandırılmışdır.
55. Kuroçkina, Svetlana. Fatma Muxtarova / S. Kuroçkina ;
tərc. T. Vəliyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 144 s.
12
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Kitabda gözəl səsə, yüksək aktyorluq məharətinə malik olan
Fatma Muxtarovanın həyat yoluna nəzər salınmışdır.
56. Qafarova, Zemfira. Bəhram Mansurov / Z. Qafarova. Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 128 s. : il., foto ; 21,5 sm.
Kitabda görkəmli tarzən Bəhram Mansurovun Azərbaycan
musiqi tarixindəki xidmətlərindən danışılmış, sənətkarın
yaradıcılıq yoluna nəzər salınmışdır.
57. Qaraca, Bəxtiyar. Hüseyn Ərəblinski / B. Qaraca. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2017. – 128 s. : il., foto ; 21,5 sm.
Milli teatrımızın ilk tragik aktyoru olan bu böyük sənətkarın
həyat və yaradıcılığı, həmçinin faciəli ölümü o dövrdə olduğu
kimi, indi də ədəbi ictimaiyyət tərəfindən araşdırılmaqdadır.
58. Nəzirli, Kamran. Zülfü Adıgözəlov / K. Nəzirli . - Bakı :
Şərq-Qərb, 2017. - 128 s.: il., foto ; 21,5 sm.
Bu kitab Azərbaycan xalq musiqisinin muğam və xanəndəlik
sənətinin inkişafında əvəzsiz xidmətlər göstərmiş Zülfü
Adıgözəlovun mənalı ömür yolundan bəhs edir.
59. Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Abbasmirzə Şərifzadə / İ. Ə.
Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 152 s. : il., foto ; 21,5 sm.
Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Abbasmirzə Şərifzadə
milli teatrımızın peşəkarlıq yönümündə formalaşmasında
romantik aktyor məktəbinin geniş vüsət almasında misilsiz
xidmətlər göstərib. Kitabda onun səhnə sənətimizə gətirdiyi
yeniliklər, yaradıcılığının əsas səciyyələri öz əksini tapıb.
60. Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Ağasadıq Gəraybəyli / İ. Ə.
Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 144 s. : il., foto ; 21,5 sm
Kitabda Ağasadıq Gəraybəylinin Bakı Türk İşçi Teatrındakı və
Akademik Milli Dram Teatrındakı fəaliyyətinin başlıca
yaradıcılıq xüsusiyyətləri, onun sənətə yanaşma prinsipləri
elmi-nəzəri prizmada təhlilə çəkilib.
13
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61. Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Barat Şəkinskaya / İ.
Ə.Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. – 216 s. : il., foto ; 21,5
sm.
Kitabda Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Barat
Şəkinskayanın əlvan sənət yolunun vacib məqamları qeyd
olunmuşdur.

M. Əmirov ; musiqi red. M. Mirzəyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017.
- 172 s. ; 31 sm.

62. Rəhimli, İlham Əziz oğlu. İbrahim Həmzəyev / İ. Ə.
Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. – 176 s. : il., foto ; 21,5 sm.
Kitab görkəmli teatr aktyoru İbrahim Hənzəyevin həyat və
yaradıcılığından bəhs edir.
63. Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Məmmədrza Şeyxzamanov/ İ.
Ə. Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 168 s. : il., foto ; 21,5
sm.
Məmmədrza Şeyxzamanovun sənət prinsiplərinin əsas
göstəriciləri, ifadə vasitələrinin xarakterik cəhətlərinin hansı
psixoloji xüsusiyyətlərindən ibarət olduğu kitabda elmi
dəqiqliklə göstərilib.
64. Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Nəsibə Zeynalova / İ. Ə.
Rəhimli. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 192 s. : il., foto ; 21,5 sm.
Ecazkar yaradıcılıq palitrasına yiyələnmiş Nəsibə xanım milli
operetta aktyorluğunun inkişafında misilsiz xidmətlər göstərib
və ölməz sənət şəcərəsi yaradıb. Kitabda aktrisanın
yaradıcılığının əsas prinsipləri öz əksini tapıb.
65. Səməd, Möhbəddin. İslam Rzayev / M. Səməd. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2017. –120 s. : il., foto ; 21,5 sm.
Kitab Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti İslam Rzayevin
həyat və yaradıcılığından bəhs edir.

Musiqi
66. Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil
oğlu. Azərbaycan kapriççiosu. Həyat səhifələri : partitura / F.
14

67. Əmirov,Fikrə Məşədi Cəmil oğlu. Gürcüstan. Rustaveli :
xor və simfonik orkestr üçün kantata ; Simfonik portretlər :
vokal-simfonik poema : partitura / F. M. Əmirov ; musiqi red.
M. Mirzəyev ; sözlərin müəl.: T. Elçin, T. Əyyubov. – Bakı :
Şərq-Qərb, 2017. - 220 s. ; 31 sm.
68. Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Min bir gecə : 2
pərdəli balet: partitura / F. M. Əmirov ; libr.: M.İbrahimbəyov,
R. İbrahimbəyov, N. Nəzirova ; musiqi red. R. Xəlilov.I pərdə. Bakı : Şərq-Qərb, 2017. –204 s. ; 31 sm.
69. Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Min bir gecə :
2 pərdəli balet: partitura / F. M. Əmirov ; libr.: M.
İbrahimbəyov, R. İbrahimbəyov, N. Nəzirova ; musiqi red. R.
Xəlilov. II pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. – 228 s. ; 31 sm.
70.Əmirov,Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Nəsimi haqqında dastan
: faciəvi musiqi ; Azərbaycan qravürləri : partitura / F. M. Əmirov
; musiqi red. M. Mirzəyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 164 s.
71. Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Saçlı : xor və simfonik
orkestr üçün ; Xəzəri fəth edənlər : xor və simfonik orkestr
üçün poema : partitura / F. M. Əmirov ; musiqi red. M.
Mirzəyev ; sözlərin müəl. T. Elçin ; rus dilinə tərc. S.
Məmmədzadə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. – 60 s. ; 31 sm.
72. Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Sevil : 3 pərdəli
opera: partitura / F. M. Əmirov ; musiqi red. R. Xəlilov ; libr. T.
Əyyubov.I pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 260 s. ; 31 sm.
73. Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Sevil : 3 pərdəli
opera: partitura / F. M. Əmirov ; musiqi red. R. Xəlilov ; libr. T.
Əyyubov.II pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 148 s. ; 31 sm.
15
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74. Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Sevil : 3 pərdəli
opera: partitura / F. M. Əmirov ; musiqi red. R. Xəlilov ; libr. T.
Əyyubov.III pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. - 132 s. ; 31 sm.

Ü. Ə. Hacıbəyli ; musiqi red. F. Ə. Əlizadə ; libr. H. İsmayılov
;şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi. IV pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. - 284 s. ; 30 sm.

75. Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil oğlu. Şur simfonik muğamı.
Kürd ovşarı simfonik muğamı.GülüstanBayatı\Şiraz simfo muğamı
: partitura / F. M. Əmirov ; musiqi red. M. Mirzəyev. - Bakı :
Şərq-Qərb, 2017. - 244 s. ; 31 sm.

81. Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu : 5 pərdəli
opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura /
Ü. Ə. Hacıbəyli ; musiqi red. F. Ə. Əlizadə ; libr. H. İsmayılov ;
şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi.V pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. - 176 s. ; 30 sm.

76. Əmirov, Fikrət Məşədi Cəmil
oğlu. Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf . Asəf Zeynallının xatirəsinə
elegiya. Nizaminin xatirəsinə simfoniya : partitura / F. M.
Əmirov ; musiqi red. M. Mirzəyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2017. 108 s. ; 31 sm.
77. Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu: 5 pərdəli
opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura /
Ü. Ə. Hacıbəyli ; musiqi red. F. Ə. Əlizadə ; libr. H. İsmayılov ;
şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi. I pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. – 280 s. ; 30 sm.
78. Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu : 5 pərdəli
opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura /
Ü. Ə. Hacıbəyli ; musiqi red. F. Ə. Əlizadə ; libr. H. İsmayılov ;
şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi. II pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. - 248 s. ; 30 sm.
79. Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu : 5 pərdəli
opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura /
Ü. Ə. Hacıbəyli ; musiqi red. F. Ə. Əlizadə ; libr. H. İsmayılov ;
şeirlərin müəl. M. S. Ordubadi.III pərdə. - Bakı : Şərq-Qərb,
2013. 240 s. ; 30 sm.
80. Hacıbəyli, Üzeyir Əbdülhüseyn oğlu. Koroğlu : 5 pərdəli
opera: eyniadlı xalq dastanının motivləri əsasında: partitura /
16
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Əsərləri (Ş.İ.Xətayi) .....................................................14

Sərlövhələrin əlifba göstəricisi
Abbasmirzə Şərifzadə.................................................59
Adil İsgəndərov ...........................................................53
Ağasadıq Gəraybəyli ..................................................60
Azərbaycan kapriççiosu (partitura)..............................66
Barat Şəkinska ...........................................................61
Bəhram Mansurov.......................................................56
Bülbülcan (Əbdülbaqi Zülalov)....................................54
Bülbül (Murtuza Məmmədov)......................................46
Doktor Jivaqo...............................................................21
Əhməd Ağdamski .......................................................41
Əbülfət Əliyev .............................................................43
Gürcüstan (partitura)...................................................67
Hacı Məmmədov........................................................48
Əsərləri I cild (C.Cabbarlı)............................................4
Əsərləri II cild (C.Cabbarlı)...........................................5
Əsərləri III cild (C.Cabbarlı)..........................................6
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Əsərləri II cild (M.F.Axundzadə)...................................2
Əsərləri III cild (M.F.Axundzadə)..................................3
Əsərləri (M.P.Vaqif) ....................................................17
Əsərləri I cild ( N.Gəncəvi) .........................................20
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Fatma Muxtarova.........................................................55
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İslam Rzayev...............................................................65
Keçəçi oğlu Məhəmməd .............................................51
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