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Tərtibçidən
Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası 2010-cu ildən
kitabxanaya daxil olan yeni nəşrlərin cari biblioqrafik informasiya göstəricisini
nəşr etməyə başlamışdır. 2016-cı ildən etibarən bu vəsait “Yeni kitablar:
annotasiyalı biblioqrafik göstərici" adı ilə (kitabların miqdarından asılı olaraq
rüblük və yarım illik) hazırlanır və elektron variantı kitabxananın saytında (ryl.az)
yerləşdirilir. C.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının “Yeni kitablar:
annotasiyalı biblioqrafik göstərici” (2020 №1) adlı buraxılışında kitabxananın
fonduna bu il daxil olan 140 adda (124 Azərbaycan, 13 rus, 2 türk, 1 ingilis dilində)
kitab haqqında məlumat öz əksini tapmışdır.
Göstəricidə təqdim edilən materiallar Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatı
(KBT) və AZS 754-2013 standartlarına uyğun olaraq təsvir edilmişdir. Hər
bölmənin daxilində isə materiallar müıllif və sərlövhəyə görə əlifba ardıcıllığı və
dillər üzrə: əvvəldə Azərbaycan, türk, ingilis, sonra rus dilində kitablar
düzülmüşdür.
Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini
təşəkkürümüzü bildiririk.

bildirən mütəxəssislərə əvvəlcədən öz

Ünvan: Az 1065, Yasamal rayonu, Bakı şəhəri N.Nərimanov küç., 203 Е-mail:
ryl.az@mail.ru
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Elm sahələri
26. Yer haqqında elmlər
(geodeziya, geofizika, geoloji və coğrafi elmlər)
1. Ələkbərov, Adışirin Balaşirin oğlu. Yeraltı suların kəşfiyyatı və
istismar ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi [Mətn] /A. B. Ələkbərov ; elmi
red. Y. H. İsrafilov ; AMEA, Geologiya İn-t.- Bakı: NAFTA-PRESS, 2014.179, [1] s.: cədv., 24 sm. (Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya
İnstitutunun əsərləri № 40)
Annotasiya: Kitabda, Azərbaycan dilində ilk dəfə olaraq yeraltı su
yataqlarında axtarış və kəşfiyyat işlərinin aparılması, yeraltı suların istismar
ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi metodikası şərh olunur. Təbiətdə rast
gəlinən müxtəlif növ yeraltı su yataqlarında hidrogeoloji tədqiqatların və
ehtiyatların qiymətləndirilməsinin fərqli xüsusiyyətləri, hidrogeoloji
terminologiya və hüquqi məsələlər, yeraltı suların keyfiyyət standartları və
normativləri, istismar ehtiyatlarının təsnifatı, sanitar-mühafizə zonalarının
yaradılması və bir çox digər elmi-nəzəri və praktiki məsələlər kitabda öz
əksini tapmışdır.
26.3я73 Geologiya
2. Əliyev, Q. Ə. Geologiya terminlərinin izahlı lüğəti [Mətn] /Q. Ə.
Əliyev [və b.] ; baş red. A. Əlizadə ; məsul red. Q. Əliyev, A. Pənahov ;
AMEA, Geologiya İn-tu, Terminologiya Komissiyası.- Bakı: Nafta-Press,
2006.- 680 s.: 24 sm.
Annotasiya: Lüğətdə əsas terminlərin izahı ilə yanaşı, onların növ
müxtəlifliyi də əlifba sırzsı ilə verimişdir. Sahil terminin ümumi tərifi,
filizlərin quruluşu, fantasiya, formasiya və s. verilmişdir.
3. İsmayılov, Çingiz Niyazi oğlu. Azərbaycan coğrafiyası [Mətn]
/Ç. N. İsmayılov [ön söz], A. İ. İbrahimov, N. S. Süleymanova ; elmi red. H.
Soltanova.- [Bakı]: TEAS Press, [2016].- 199, [1] s.: xəritə-sxem, cədv.,
diaqram., 21 sm.
Annotasiya: Kitabda respublikanın fiziki və iqtisadi-coğrafi mövqeyi,
təbii şəraiti və təbii ehtiyatlarının mənimsənilməsi, əhalinin məskunlaşması
və miqrasiyası, fiziki və iqtisadi-coğrafi rayonların səciyyəsi, respublikanın
beynəlxalq əmək bölgüsündə yeri, iqtisadi əlaqələri və ekoloji problemləri
təhlil olunur. Kitabda verilmiş xəritələr, cədvəllər, diaqramlar müxtəlif
statistik məcmuələrdən və internet saytlarından faydalanmaqla tərtib
edilmişdir.
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60.6я73 Statistika
4. Məmmədli, Oqtay Qulam oğlu. Statistika nəzəriyyəsi : dərslik /
O. Q. Məmmədli [et al.] ; elmi red. B. X. Ataşov. - Bakı : MBM, 2015. - 573
s. ; 21 sm. - Biblioqr.: s. 572-573.
63.3(0) Dünya tarixi
5. But, Ouen. II Dünya müharibəsinin şəkilli tarixi / O. But, C.
Uolton ; ing. dilindən tərc. S. Mütəllimova ; red. F. R. Cabbarov. - Bakı :
TEAS Press, 2016. - 256 s. : foto, xəritə ; 25 sm. - ISBN 978-9952-510-669 (cildli)
Annotasiya: "II Dünya müharibəsinin şəkilli tarixi" müharibənin, eləcə
də qəhrəman və zalıma çevrilmiş ayrı-ayrı fərdlərin dramatik hekayətini nəql
edir. Kitabın dolğun və müfəssəl mətn və şəkillərini rəngli xəritələr
tamamlayır ki, bu da oxucunu quruda, dənizdə və havada aparılmış əsas
əməliyyatlar barədə məlumatlandırır.
6. Uist, Endryu. I Dünya müharibəsinin şəkilli tarixi / E. Uist ; ing.
dilindən tərc. S. Mütəllimova ; red. F. R. Cabbarov. - Bakı : TEAS Press,
2016. - 256 s. : foto, xəritə ; 25 sm. - ISBN 978-9952-510-65-2 (cildli)
Annotasiya: "I Dünya müharibəsinin şəkilli tarixi" bütün dünya üzrə
quruda, dənizdə və havada aparılmış döyüş əməliyyatlarını və kampaniyaları
əksər hissəsi əvəllər heç yerdə nəşr olunmayan 250-dən artıq ağ-qara
fotoşəkillərin və rəngli illüstrasiyaların köməyi ilə yenidən canlandırır.
63.3(2)6-8 Dövlət və ictimai xadimlərin
şəxsiyyətləri haqqında
7. Montefiore, Saymon Sebaq. Gənc Stalin [Mətn] /S. S.
Montefiore ; ing. dilindən tərc. A. Mahmudov. - [Bakı]: TEAS Press,
[2016].- 583, [1] s., [16] v. portr., fotoşək., faks.: şəcərə, xəritə, 20 sm.
Annotasiya: Kitabda Stalinin həyatının erkən mərhələləri, uşaqlıq,
yeniyetməlik və gənclik illəri barədə məlumatlar verilmişdir.
8. Montefiore, Saymon Sebaq. Stalin : qırmızı çarın sarayı / S. S.
Montefiore ; ing. dilindən tərc. A. Mahmudov. - Bakı : TEAS Press, 2017. 976 s. ; 20 sm ; [32] s. : foto, portr. - Biblioqr.: s. 833-922. - ISBN 978-9952515-11-4
Annotasiya: Stalin və məiyyətinin bu maraqlı bioqrafiyası sovet
diktatoru, marksist rəhbəri və rus çarı ilə bağlı təsəvvürlərimizi büsbütün
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dəyişir. Saymon Sebaq Montefiore yeni araşdırması ilə bu gizli dünyadakı
xof və xəyanətlərin, imtiyaz və özbaşınalıqların, ailə həyatlarının,
amansızlığın, qaniçənliyin maraqlı təfərrüatlarını verir.
63.3(5Aze) Azərbaycan tarixi
9. Duzdağ mozaikası : araşdırma, toplama və tərtib / İ. Ə.
Həbibbəyli [et al.] ; elmi red. İ. M. Hacıyev ; məsul red. A. Şükürov. - Bakı
: Elm və təhsil, 2017. - 308 s. ; [16] s. : rəngli foto ; 21 sm. - 500 экз.. - ISBN
978-9952-8176-5-2
Annotasiya: Kitabda Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçıvan diyarındakı qədim duz məndələrinə aid məqalələr və şeirlər
toplanmışdır.
10. Əhməd, Dilqəm. Bir ildən yüz ilə : yeni fotolar və sənədlər / D.
Əhməd ; elmi red. Ə. Tahirzadə. - Bakı : TEAS Press, 2018. - 228 s. : il.,
foto ; 20,5 sm. - ISBN 678-9952-310-47-4
Annotasiya: Kitabda Azərbaycan Cümhuriyyəti və Azərbaycan siyasi
mühacirəti ilə ilk dəfə üzə çıxarılan materiallar toplanıb. Oxucular
Cümhuriyyətin hökümət və parlament üzvlərinin, eləcə də bolşevik işğalı
nəticəsində qürbətdə yaşamağa məcbur olan digər ictimai-siyasi xadimələrin
mühacirət həyatı ilə bağlı yeni məlumatlarla, Məhəmmədəmin Rəsulzadə,
Məhəmmədsadıq Aran, Xəlil bəy Xasməhəmməd, Əhməd Həmdi
Qaraağazadə və başqaları haqqında maraqlı məqalələrlə tanış olacaqlar.
11. Fazil, Şahin. Quba tarixi / Ş. Fazil ; red.: Y. Mahmudov, T.
Mustafazadə. - Bakı : TEAS Press, 2016. - 700 s. ; 23 sm ; [16] s. : il. - ISBN
978-9952-494-61-7
12. Həsənov, Həsən Əziz oğlu. Birinci respublikaya aparan yolda :
1917-ci ilin fevralından 1918-ci ilin mayına qədər / H. Ə. Həsənov ; rus
dilindən tərc. M. Süleymanov ; elmi red., ön sözün müəl. İ. S. Bağırova ;
AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. - Bakı : TEAS Press, 2018. 448 s. ; 21 sm. - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100. - ISBN 978-9952310-45-0
Annotasiya: Bu kitab Azərbaycan və bütün müsəlman dünyası tarixində
ilk demokratik respublikanın müstəqilliyinə gedən yolunu və yaranması
prosesini əks etdirir. Müəllif bu çətin və əzablı yolun mərhələlərini dəqiqlik
və ardıcıllıqla təsvir edir. Kitabda Rusiyada mütləqiyyətin devrilməsindən
sonrakı proseslərdə, xüsusilə də xalqların milli-azadlıq hərəkatı ilə bağlı
hadisələrdə Azərbaycanın vacib rol oynadığı əsaslı şəkildə izah olunur.
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13. Qasımov, Cəlal Əbil oğlu. Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları
100 ildə: tarix və müasirlik [Mətn] : [monoqrafiya] /C. Qasımov, X. Bağırov
; [baş red. F. Salayev ; red. A. Məmmədli] ; Azərb. Resp. Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər Əliyev ad. Akad.- Bakı: [DTX-nin
nəşriyyatı], 2019.- 728 s.: portr., faksm., xəritə, 21 sm.
Annotasiya: Monoqrafiyada Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanda
fəaliyyət göstərmiş Hərbi Nazirliyin "Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat"
bölməsinin, Dövlət Müdafiə Komitəsinə tabe olan "Əksinqilab ilə mübarizə
təşkilatı"nın, Sovet dövrü təhlükəsizlik orqanlarının yaradılması, strukturu,
fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat verilmiş, bu qurumun xalqımızın
tarixindəki və taleyindəki rolu tədqiqatın predmetinə çevrilmişdir.
14. Mədətov, Qaraş Əli oğlu. Azərbaycan SSR 1941-1945-ci illər
müharibəsində : monoqrafiya / Q. Ə. Mədətov ; layihənin rəh. Y. M.
Mahmudov ; elmi red.: C. Ə. Bəhramov, E. Ə. Məhərrəmov ; AMEA A.A.
Bakıxanov adına Tarix İnstitutu. - Yenidən işlənmiş və təkmilləşdirilmiş
nəşri. - Bakı : Turxan NPB, 2018. - 544 s. ; [32] s. : foto ; 21 sm. - Biblioqr.:
s. 462-490. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-479-21-8
Annotasiya:
Monoqrafiyada
SSRİ-nin
1941-1945-ci
illər
müharibəsində azərbaycanlıların iştirakından, göstərdikləri şücaət və
qəhrəmanlıqlardan, Azərbaycanın müharibənin qələbə ilə başa çatması üçün
göstərdiyi hərtərəfli yardımdan bəhs olunur. Əsərdə indiyədək Azərbaycan
oxucusuna bəlli olmayan bir sıra yeni bilgilər də verilir.
15. Nadir şah Əfşar : diplomatik yazışmalar / AMEA M. Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu ; fars dilindən tərc., tərt. R. Şeyxzamanlı, elmi red. R.
Ə. Mehdiyev, red. P. Kərimov. - Bakı : Şərq-Qərb, 2015. - 224 s. : rəngli il.
; 21 sm. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-505-08-5
16. Sultanov, Çapay. Bakı nefti dünya şahmat taxtasında : 19391945-ci illər / Ç. Sultanov. - Bakı : TEAS Press, 2016. - 564 s. : rəngli il. ;
24 sm. - ISBN 978-9952-513-74-5
Annotasiya: Kitabda II Dünya müharibəsinin müxtəlif aspektlərinə, ilk
növbədə neftlə bağlı məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir. Bu, Azərbaycanın
hərtərəfli rolu məsələsinə II Dünya müharibəsinin əsas hadisələri
kontekstində nəzər salan ilk kitabdı.
17. Şah İsmayıl Səfəvi : tarixi-diplomatik sənədlər toplusu / fars və
ərəb dillərindən tərc.: Ş. Yəhyayev, E. Əliyev ; elmi məsl. V. M.
Məmmədəliyev ; elmi red. R. Ə. Mehdiyev. - Bakı : Şərq-Qərb, 2014. - 400
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s. : rəngli il. ; 22 sm. - Adlar göstəricisi: s. 388-397. - 1000 экз.. - ISBN 9789952-489-61-3
Annotasiya: Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş sənədlərin orijinalları
fars, ərəb və Osmanlı-türk dillərindədir. Şah İsmayıl və ümumiyyətlə,
Səfəvilər mövzusunda son dövrlərdə qələmə alınmış az sayda
araşdırılmalarda sözügedən sənədlərin bəzilərinə istinadlar olsa da, onların
şərhləri ilə birgə tam mətnlərinin tərcüməsi ilk dəfədir ki, həyata keçirilir.
Ümumilikdə nəşrdə 53 tarixi-diplomatik sənəd toplanmışdır ki, onların da
üçü - hökmdar fərmanı, biri - fətva, 49-u isə müxtəlif məzmunlu
məktublardır.
63.3(6Южн)6-8 Cənubi Afrika tarixi
18. Azadlığa doğru uzun yol : Nelson Mandelanın avtobioqrafiyası /
ing. dilindən tərc. Z. Hüseynova ; ön sözün müəl. B. Klinton. - Bakı : TEAS
Press, 2017. - 644 s., [24] s. : foto ; 21 sm. - (Beynəlxalq bestseller). - ISBN
978-9952-520-69-9
Annotasiya: Nobel mükafatı laureati Nelson Mandela Afrika Milli
Konqresinin sədri, anti-aparteid hərəkatının rəhbəri kimi dünyanın böyük
mənəvi-siyasi liderlərindən biri olmuşdur. Onun həyat hekayəsi, - siyasi
şüurunun formalaşdığı dövrdən tutmuş ömrünün həbsxana divarları arasında
keçən, hadisələrlə zəngin dörddə bir hissəsinə kimi, Cənubi Afrikanın ilk
çoxirqli seçkilərindəki mühüm qələbəsinə kimi, - mübarizə, uğursuzluq,
yenidən doğan ümid və böyük zəfər epopeyasıdır.
63.5 Etnoqrafiya
19. Atəşi, Nuridə. Qafqaz amazonları : miflər arxasındakı gerçək
tarix / N. Atəşi ; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Almaniyada Nizami
Gəncəvi adına Mədəniyyət İnstitutu. - Almaniya : n. y., 2011. - 56 s. : rəngli
foto ; 21 sm. - Biblioqr.: s. 54-55. - ISBN 978-3-9811675-1-1
Annotasiya: Kitabda dünyanın ən qədim (e.ə. II minilliyə aid) savaşçı
qadın qəbrinin Qafqazdan - Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsindən (PlovdağII) aşkar edilməsi faktı və bir çox başqa elmi yeniliklər, arxeoloji materiallar
ilk dəfə analiz edilir.
20. Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Türkologiya : elmi araşdırma / N. Q.
Cəfərov, A. Qəribli, E. Qəribli ; elmi red. M. Z. Nağısoylu ; layihənin rəh.,
red. D. O. Osmanlı ; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QeyriHökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Türk Dünyası İnfo" İB. 8

Bakı : STV-TRANS, 2018. - 292 s. ; 21 sm. - 500 экз.. - ISBN 978-99528154-9-8
65.01 Ümumi iqtisadi nəzəriyyə
21. Məmmədli, Oqtay Qulam oğlu. Milli iqtisadiyyatın
tənzimlənməsi : dərslik / O. Q. Məmmədli, M. İ. İsmayılov, F. İ. İsmayılov
; elmi red. Ş. M. Muradov. - Bakı : MBM, 2014. - 624 s. ; 21 sm. - 3500 экз..
- ISBN 978-9952-094-7
Annotasiya: Dərs vəsaitində bazar iqtisadiyyatı və ona keçid dövründə
milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsinə dair müxtəlif baxışlar, dövlət tərəfindən
tənzimləmə sisteminin təşəkkül tapması, onun inkişafı və çatışmamazlıqları,
qarışıq iqtisadiyyat şəraitində cəmiyyətin iqtisadi və sosial həyatının konkret
sahələrində dövlətin funksiyalarının təkamülü, formaları, metodları və
vasitələri planlı sistemdən bazar iqtisadiyyatına keçid zamanı balans,
proqram-məqsədli və normativ metodların və müasir dövrdə dövlətin
rolunun güclənməsi ilə əlaqədar yeni meyllər nəzərdən keçirilir.
22. Məmmədli, Oqtay Qulam oğlu. Sosial-iqtisadi statistika : dərslik
/ O. Q. Məmmədli, N. Ə. Cavadov, X. N. Cavadzadə ; elmi red. B. X. Ataşov.
I hissə. - Bakı: MBM, 2014. - 400 s.: cədvəl; 25 sm. - Biblioqr.: s. 395398.
23. Məmmədli, Oqtay Qulam oğlu. Sosial-iqtisadi statistika: dərslik
/ O. Q. Məmmədli, N. Ə. Cavadov, X. N. Cavadzadə; elmi red. B. X. Ataşov.
II hissə. - Bakı: MBM, 2014. - 324 s.: cədvəl; 25 sm. - Biblioqr.: s. 321323.
24. Məmmədli, Oqtay Qulam oğlu. Sosial-iqtisadi statistika: dərs
vəsaiti / O. Q. Məmmədli [et al.]. - Bakı: Kooperasiya nəşriyyatı, 2011. - 404
s.: cədvəl, foto; 22,5 sm. - Biblioqr.: s. 400-403.
Annotasiya: Dərs vəsaitində bazar iqtisadiyyatı şəraitində statistikada
istifadə edilən təsnifləşdirmələr və qruplaşdırmalar, əsas göstəricilər
beynəlxalq standartlara uyğun olaraq nəzərdən keçirilir. Makroiqtisadi
statistikanın ən mühüm bölmələrinin - milli hesablar sistemi, milli sərvət,
əmək bazarı, ÜDV-in beynəlxalq miqyasda müqayisə olunması, tədiyyə
balansı, qiymət, maliyyə, əhalinin gəlirləri və xərcləri statistikası və s.
şərhinə xüsusi diqqət yetirilir.
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65.05 İqtisadi idarəetmə. İqtisadi statistika.
Mühasibat. İqtisadi təhlil
25. Ələkbərov, Əziz Həmid oğlu. Menecment [Mətn]: ali məktəblər
üçün dərslik /Ə. H. Ələkbərov, F. V. İbrahimov; elmi red. Ş. Ə. Axundov;
Odlar Yurdu Un-ti. - Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 468 s.: sxemlər, 22 sm.
Annotasiya: Kitabda sahibkarlıq fəaliyyəti, onun məqsəd və vəzifələri,
sahibkarlıq mühiti, səhmdar cəmiyyətinin yaradılması, əhəmiyyəti və idarə
edilməsi xüsusiyyətləri də öz əksini tapmışdır
26. Məmmədli, Oqtay Qulam oğlu. Marketinq [Mətn]: dərslik /O.
Məmmədli, Ş. Xurşud-ov, F. İsmayılov [və b.]; elmi red. Ə. A.
Allahverdiyev. - Bakı: [Ecoprint], 2016.- 399, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.
Annotasiya: Dərslik ali məktəblərin iqtisadiyyat və idarəetmə
ixtisaslarında təhsil alan tələbələr üçün yazılmışdır.
65.428 Xarici ticarət iqtisadiyyatı. Beynəlxalq
ticarət əlaqələri
27. Ələkbərov, Əziz Həmid oğlu. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar :
dərslik / Ə. H. Ələkbərov [et al.] ; elmi red. M. M. Sadıqov ; Odlar Yurdu
Universiteti. - Bakı : Çaşıoğlu, 2010. - 384 s. : cədvəl ; 22 sm. - Biblioqr.: s.
375-377. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-27-188-1
28. Ələkbərov, Əziz Həmid oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər :
dərslik / Ə. H. Ələkbərov, M. Ə. Vəliyev, S. M. Məmmədov ; elmi red. Z.
Ə. Səmədzadə. - Bakı : Çaşıoğlu, 2010. - 652 s. : sxem, cədvəl ; 24,5 sm. Biblioqr.: s. 646-648. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-27-188-1
Kitabda "Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər" anlayışının məzmunu və
mahiyyətinin təşkil edən başlıca məsələlər maksimum dərəcədə əhatə
olunur. Dərsliyin əsas məsələsi yalnız beynəlxalq ticarətin və onun
alətlərinin təhlili deyil, həm də beynəlxalq iqtisadi əlaqələri əhatə edən digər
məsələlərin geniş və ətraflı şərh olunmasıdır.
29. Vəliyev, Anar Cümşüd oğlu. Beynəlxalq marketinq : dərslik / A.
C. Vəliyev ; elmi red. R. F. Sadıqov ; Bakı Biznes Universiteti. - Bakı :
Biznes Universiteti nəşriyyatı, 2017. - 352 s. : cədvəl ; 20 sm.
81.2Aze-03 Azərbaycan dilçilik tarixi
30. Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Dildən dilçiliyə [Elektron resurs] /N.
Cəfəro; elmi red. N. Məmmədli; red. D. Osmanlı; Azərbaycanda Atatürk
Mərkəzi.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.-212, [4] s.:
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Annotasiya: Kitabda Heydər Əliyev və Azərbaycan dili; Azərbaycan
dilinin qorunub daha da inkişaf etdirilməsi üçün görülməsi zəruri olan
məsələlər; Milli parlamentdə milli dil təəssübkeşliyi; Dilçiliyin təşəkkülü,
təkamülü və tənəzzülü; Azərbaycanda ümumi dilçilik dərsləri; Azərbaycan
dilinin yeni orfoqrafiya sözlüyü haqqında və s. mövzular verilmişdir.
31. Xudiyev, Nizami Manaf oğlu. Azərbaycan ədəbi dili tarixi :
dərslik / N. M. Xudiyev ; elmi red. T. H. Hacıyev ; Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyi. - Təkminləşdirilmiş nəşr. - Bakı : Elm və təhsil, 2018. - 632
s. ; 22 sm. - Biblioqr.: s. 615-627. - 1000 экз.
Annotasiya: Kitabda mənbələr əsasında Azərbaycan ədəbi dilinin
çoxəsrlik tarixi və inkişaf dövrləri şərh olunur. Dərslik "Azərbaycan ədəbi
dilinin təşəkkül dövrü", "Azərbaycan ədəbi dilinin ümumxalq dili əsasında
formalaşması və inkişafı dövrü" və "Azərbaycan ədəbi dilinin milli dil
əsasında formalaşması və inkişafı dövrü" kimi üç mühüm bölümdən
ibarətdir.
32. Qurbanov, Afad Məmməd oğlu. Azərbaycan onomalogiyasının
əsasları [Mətn] : [2 cilddə : monoqrafiya] /A. M. Qurbanov ; hazırl. üzrə
məsul şəxs: İ. Həbibbəyli [və b.] ; [dizayn N. Novruzov]
I Cild. - [Bakı]: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası], [2019]. - 278,
[1] s.: portr., ill., 22 sm. (Seçilmiş əsərləri 4).
Annotasiya: Monoqrafiyanın bu cildində onomalogiyanın, əsasən,
ümumnəzəri məsələlərindən bəhs olunur, onun elmi əsasları izah edilir.
Onomastik mənbələr göstərilir, onomastik tədqiqatın xarakteri
aydınlaşdırılır. Əsərdə Azərbaycan onomastikasının öyrənilməsi tarixinin
izahına da xüsusi yer ayrılmışdır.
33. Qurbanov, Afad Məmməd oğlu. Azərbaycan onomalogiyasının
əsasları [Mətn] : [2 cilddə : monoqrafiya] /A. M. Qurbanov ; hazrl. üzrə
məsul şəxs: İ. Həbibbəyli [və b.] ; [dizayn N. Novruzov]
II Cild. - [Bakı]: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası], [2019]. 431, [1] s.: portr., cədv., 22 sm.
(Seçilmiş əsərləri 5)
Annotasiya: Monoqrafiyanın bu cildində konkret olaraq Azərbaycan
onomalogiyası məsələləri araşdırılır. Burada Azərbaycanın antroponim,
etnonim, toponim, hidronim, zoonim, kosmonim və ktematonimlərinin
yaranma və inkişaf qanunauyğunluqları, onların dilin lüğət tərkibindəki
mövqeyi və s. nəzəri-tətbiqi məsələləri təhlil olunur.
34. Mahmudov, Məsud. Türk dillərinin milli korpusları [Mətn] /M.
Mahmudov; elmi red. N. Cəfərov ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu, Azərb.
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Atatürk Mərkəzi. - Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 391, [1] s.: portr., cədv., 21
sm.
Annotasiya: Monoqrafiya dilçiliyin sürətlə inkişaf edən ən yeni
sahələrindən biri olan korpus dilçiliyinə həsr olunmuşdur. Korpus dilçiliyi
hər hansı konkret bir dili təmsil edən mətnlərin qabaqcadan
müəyyənləşdirilmiş qaydalar üzrə sistemli şəkildə elektron formatda
toplanmasına istiqamətlənmiş məlumat axtarışı sistemlərinin yaradılması və
onların tədqiqat prosesində istifadəsi məsələlərini öyrənir. Konkret dilin
milli korpusunda müəyyən zaman kəsiyində həmin dil tam şəkildə bütün
janrları, üslubları, ədəbi dili, dialektləri, qrammatikası, lüğətləri və s. ilə
təmsil olunur. Başqa sözlə, korpus – elektron daşıyıcıda saxlanan müxtəlif
dil hadisələri və faktları ilə bağlı tədqiqatçılara operativ və dəqiq məlumat
verən, müəyyən nizamla düzülmüş təbii dil mətnləri çoxluğudur.
Monoqrafiyada dil korpuslarının qurulması, mətnlərin toplanması və
yerləşdirilməsi, eləcə də korpus materialından tədqiqat prosesində müxtəlif
məqsədlərlə istifadə olunması məsələləri şərh olunur, Azərbaycan dilinin
milli korpusunun yaradılması ilə bağlı aparılmış işlər barədə məlumat verilir.
35. Ümumi dilçilik müntəxəbatı [Mətn]: Bakı Dövlət Universitetinin
Ümumi dilçilik kafedrasının 100 illiyinə.- Bakı: Elm və təhsil, 2020.-316,
[4] s.: 20 sm.
36. Əhmədli, Nazir. Azərbaycan aşıqları və el şairləri [Mətn] : (arxiv
sənədləri ilə) /N. Əhmədli ; elmi red. Ə. Şamil [ön söz] ; elmi məsləhətçi M.
Qasımlı ; AMEA, Folklor İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.- 359, [1] s.:
21 sm.
Annotasiya: Kitabda XVIII əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində
yaşamış Azərbaycanın saz-söz sənətinin görkəmli nümayəndələri Ağ Aşıq
(Allahverdi), Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər, Aşıq Söyün Şəmkirli, Dərələyəzli Aşıq
Cəlil, Şair Məmmədhüseyn, Molla Cuma, Aşıq Hüseyn Bozalqanlı Aşıq
Valeh, Xaltanlı Tağı və başqalarının, ümumiyyətlə 16 sənətkarın ömür yolu
arxiv sənədləri əsasında yenidən araşdırılmış, indiyə qədər yol verilmiş
təhriflər aradan qaldırılmışdır.
83.3 Dünya ədəbiyyatının tarixi və tənqidi və
seçilmiş ölkələrin ədəbiyyatı
37. Səfərli, Əlyar Qurbanəli oğlu. Divan ədəbiyyatı sözlüyü / Ə. Q.
Səfərli ; red.: X. H. Yusifli, G. Ə. Səfərli. - Bakı : İqtisad Universiteti
nəşriyyatı, 2014. - 488 s. ; 23,5 sm. - Biblioqr.: s. 483-486. - 250 экз.
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83.3(5Aze) Azərbaycan ədəbiyyatı
38. Cavidşünaslıq [Mətn] : araşdırmalar toplusu /AMEA, Hüseyn
Cavidin Ev Muzeyi ; tərtibçi-müəl. G. Babaxanlı [ön söz] ; [nəşrə hazırl. C.
Cəfərov] ; layihə rəh. T. Kərimli ; ideya A. Əlizadə ; elmi məsləhətçi İ.
Həbibbəyli [ön söz] ; [işçi qrupu C. Rzayeva [və b.]: I Cild.- Bakı: [Elm və
təhsil], 2018.- 479, [1] s.: 22 sm.
Annotasiya: Toplunun 1-ci sayına Hüseyn Cavid şəxsiyyəti və
yaradıcılığı haqqında 1912-1930-cu illərdə çap olunmuş məqalə, resenziya,
mühakimə və müzakirə mətnləri, şeirlər və s. daxil edilmişdir.
39. Cavidşünaslıq [Mətn] : araşdırmalar toplusu /AMEA, Hüseyn
Cavidin Ev Muzeyi ; tərtibçi-müəl. G. Babaxanlı [ön söz] ; [nəşrə hazırl. C.
Cəfərov] ; layihə rəh. T. Kərimli ; ideya A. Əlizadə ; elmi məsləhətçi İ.
Həbibbəyli ; [işçi qrupu C. Rzayeva [və b.]]: II Cild.- Bakı: [Elm və təhsil],
2018.- 415, [1] s.: 22 sm.
Annotasiya: Toplunun 2-ci sayına Hüseyn Cavidin şəxsiyyəti və
yaradıcılığı haqqında 1930-1961-ci illərdə çap olunmuş məqalə, resenziya
və digər əlaqəli məlumatlar daxil edilmişdir. Materialları xronoloji
çərçivəsinə görə 2 qrupa ayırmaq olar : 1930-cu ildən Hüseyn Cavidin
repressiya olunmasınadək keçən dövrün materialları və ədibə bəraət
veriləndən sonra, yəni 1956-1961-ci illərdə dövrü mətbuatda çap olunmuş
yazılar verilmişdir.
40. Cavidşünaslıq [Mətn] : araşdırmalar toplusu /AMEA, Hüseyn
Cavidin Ev Muzeyi ; tərtibçi-müəl. G. Babaxanlı [ön söz] ; [nəşrə hazırlayan
C. Cəfərov] ; layihə rəh. T. Kərimli ; ideya A. Əlizadə ; elmi məsləhətçi İ.
Həbibbəyli ; [işçi qrupu C. Rzayeva [və b.]]: III Cild.- Bakı: [Elm və təhsil],
2018.- 447, [1] s.: 22 sm.
Annotasiya: Toplunun 3-cü cildi 1962-1970-ci illərdə Hüseyn Cavid
şəxsiyyəti və yaradıcılığı barədə dövrü mətbuatda çap olunmuş elmi,
publisistik və bədii materialları, o cümlədən rəy və xatirələri əhatə edir.
41. Cavidşünaslıq [Mətn] : araşdırmalar toplusu /AMEA, Hüseyn
Cavidin Ev Muzeyi ; tərtibçi-müəl. G. Babaxanlı [ön söz] ; [nəşrə hazırl. C.
Cəfərov] ; layihə rəh. T. Kərimli ; ideya A. Əlizadə ; elmi məsləhətçi İ.
Həbibbəyli ; [işçi qrupu C. Rzayeva [və b.]]: IV Cild. - Bakı: [Elm və təhsil],
2018. - 415, [1] s.: 22 sm.
Annotasiya: Seriyanın 4-cü cildinə 1971-1981-ci illərdə Hüseyn
Cavidin yaradıcılığı, dövrü, ədəbi mühiti və şəxsiyyəti, teatrı haqqında
qələmə alınmış oçerk və məqalələr, xatirələr, rəylər daxil edilmişdir.
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42. Cavidşünaslıq [Mətn] : araşdırmalar toplusu /AMEA, Hüseyn
Cavidin Ev Muzeyi ; tərtibçi-müəl. G. Babaxanlı [ön söz] ; [nəşrə hazırl. C.
Cəfərov] ; layihə rəh. T. Kərimli ; ideya A. Əlizadə ; elmi məsləhətçi İ.
Həbibbəyli ; [işçi qrupu C. Rzayeva [və b.]]: V Cild.- Bakı: [Elm və təhsil],
2018.- 415, [1] s.: 22 sm.
Annotasiya: Seriyanın 5-ci cildinə 1982-ci ildə Hüseyn Cavidin
yaradıcılığı, dövrü, ədəbi mühiti və şəxsiyyəti, teatrı haqqında oçerk və
məqalələr, xatirələr, rəylər daxil edilmişdir. 1982-ci il Hüseyn Cavidin 100
illik yubiley ili olmuşdur. Əslində, başdan-başa yubiley yazılarından ibarət
olmalı olan 1982-ci ilin Cavidşünaslığında sırf yubileylə bağlı cəmi bir neçə
məqaləyə rast gəlinir.
43. Cavidşünaslıq [Mətn] : araşdırmalar toplusu /AMEA, Hüseyn
Cavidin Ev Muzeyi ; tərtibçi-müəl. G. Babaxanlı ; [nəşrə hazırl. C. Cəfərov]
; layihə rəh. T. Kərimli [ön söz] ; ideya A. Əlizadə ; elmi məsləhətçi İ.
Həbibbəyli ; [işçi qrupu C. Rzayeva [və b.]]: VI Cild.- Bakı: [Elm və təhsil],
2018.- 415, [1] s.: 22 sm.
Annotasiya: Seriyanın 6-cı cildinə 1982-1983-cü illərdə Hüseyn
Cavidin yaradıcılığı, dövrü, ədəbi mühiti və şəxsiyyəti, teatrı haqqında oçerk
və məqalələr, xatirələr, rəylər daxil edilmişdir.
44. Cavidşünaslıq [Mətn] : araşdırmalar toplusu /AMEA, Hüseyn
Cavidin Ev Muzeyi ; tərtibçi-müəl. G. Babaxanlı ; [nəşrə hazırl. C. Cəfərov]
; layihə rəh. T. Kərimli [ön söz] ; ideya A. Əlizadə ; elmi məsləhətçi İ.
Həbibbəyli ; [işçi qrupu C. Rzayeva [və b.]]: VII Cild.- Bakı: [Elm və təhsil],
2018.- 399, [1] s.: 22 sm.
Annotasiya: Kitabın 7-ci cildi 1983-84-cü illərdə Sovet Azərbaycanı
jurnalında, "Bakı", "Azərbaycan gəncləri", "Ədəbiyyat və incəsənət", "Sovet
Naxçıvanı" kimi qəzetlərdə Hüseyn Cavid və onun geniş ədəbi-bədii
fəaliyyətinin tədqiqinə həsr olunmuş materialları əhatə edir.
45. Cavidşünaslıq [Mətn] : araşdırmalar toplusu /AMEA, Hüseyn
Cavidin Ev Muzeyi ; tərtibçi-müəl. G. Babaxanlı ; [nəşrə hazırl. C. Cəfərov]
; layihə rəh. T. Kərimli [ön söz] ; ideya A. Əlizadə ; elmi məsləhətçi İ.
Həbibbəyli ; [işçi qrupu C. Rzayeva [və b.]]: VIII Cild.- Bakı: [Elm və
təhsil], 2018.- 415, [1] s.: 22 sm.
Annotasiya: Toplunun 8-ci cildinə 1984-cü ildə Hüseyn Cavidin
yaradıcılığı, dövrü, ədəbi mühiti və şəxsiyyəti, teatrı haqqında müxtəlif
mənbələrdə dərc olunmuş oçerk və məqalələr, xatirələr, rəylər daxil
edilmişdir.
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46. Cavidşünaslıq [Mətn] : araşdırmalar toplusu /AMEA, Hüseyn
Cavidin Ev Muzeyi ; tərtibçi-müəl. G. Babaxanlı ; [nəşrə hazırl. C. Cəfərov]
; layihə rəh. T. Kərimli [ön söz] ; ideya A. Əlizadə ; elmi məsləhətçi İ.
Həbibbəyli ; [işçi qrupu C. Rzayeva [və b.]]: IX Cild.- Bakı: [Elm və təhsil],
2018.- 447, [1] s.: 22 sm.
Annotasiya: Toplunun 9-cu cildinə 1984-1988-ci illərdə Hüseyn
Cavidin ədəbi mühiti və şəxsiyyəti, yaradıcılığı, əsərlərinin səhnə həyatı
haqqında yazılmış oçerk və məqalələr daxil edilmişdir.
47. Cavidşünaslıq [Mətn] : araşdırmalar toplusu /AMEA, Hüseyn
Cavidin Ev Muzeyi ; tərtibçi-müəl. G. Babaxanlı ; [nəşrə hazırl. C. Cəfərov]
; layihə rəh. T. Kərimli [ön söz] ; ideya A. Əlizadə ; elmi məsləhətçi İ.
Həbibbəyli ; [işçi qrupu C. Rzayeva [və b.]]: X Cild.- Bakı: [Elm və təhsil],
2018.- 447, [1] s.: 22 sm.
Annotasiya: Toplunun 10-cu cildinə 1988-1994-cü illərdə Hüseyn
Cavidin zəngin bədii irsi və şəxsiyyəti, pyeslərinin səhnə həyatı haqqında
yazılmış məqalələr, xatirələr daxil edilmişdir.
48. Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Ədəbiyyat söhbətləri : [məqalələr] /
N. Q. Cəfərov ; red. D. O. Osmanlı ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi. - Bakı
: Elm və təhsil, 2018. - 388 s. ; 21 sm. - 300 экз.. - ISBN 978-9952-8142-79
49. Əhmədli, Salatın. Fikrət Qocanın poetik dünyası /S. Əhmədli; ön
söz İlqar Fəhmi;.- Bakı: [n.y], 2018.
50. Hüseynova, Turan Azər qızı. Nazim Hikmətin şeir dilinin
leksikası [Mətn] : filol. üzrə fəls. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 5710.01
/T. A. Hüseynova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: 2015.- 207 s.
51. Sözün Aydını : məqalələr, tərcümələr və müsahibələr toplusu /
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi ;
tərt. N. H. Əbdülrəhmanlı ; red.: Z. Sarıtorpaq, T. Rüstəmova. - Bakı :
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2015. - 528 s. ; 20,5 sm. - (Tərcümə
Mərkəzinin kitabları). - 500 экз.. - ISBN 978-9952-503-02-9
Annotasiya: Bu kitabda görkəmli alim, ictimai-siyasi xadim, tənqidçi,
ədəbiyyatşünas Aydın Məmmədovun əsərləri - elmi məqalələri, esseləri,
müsahibələri, müxtəlif mövzularda etdiyi çıxışları toplanmış, alim haqqında
tanınmış sənət adamlarının yazıları yer almışdır.
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52. Yunus, Səbinə. Ürəklərdə axtarın: Azərbaycanın ilk invazivkardioloqu doktor Cavid Həmişəyevin xatirəsinə həsr olunub /S. Yunus.Bakı: [n.y], 2017.-[s.y]
84(5Aze) Azərbaycan ədəbiyyatı (əsərlər)
53. Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Ailə sirləri : [roman] / Ç. A.
Abdullayev ; rus dilindən tərc. N. Hüseynova. - Bakı : TEAS Press, 2017. 240 s. ; 18,5 sm. - (1 №-li detektiv yazardan). - ISBN 978-9952-515-25-1
Annotasiya: Detektiv əsərlər müəllifi Çingiz Abdullayevin "Folun bir
addımlığında" adlı romanında Qazaxıstandan Avropaya köçmüş qohumlar
arasındakı düşmənçilikdən, onlardan birinin müəmmalı şəraitdə
öldürülməsindən bəhs olunur. Gənc almaniyalı qadın Emma Vihert məşhur
xəfiyyə Dronqonun Potsdama - yaşlı qohumunun yubileyinə dəvət edir.
Onlar çoxdan tanış idilər. Emma Dronqonun nadir qabiliyyətindən xəbərdar
idi. Məhz buna görə də yubileydə beynəlxalq ekspertin iştirakında hamıdan
çox Emma maraqlı idi. Necə deyərlər, hər ehtimala qarşı... Çünki qadın
intuisiyası Emmaya deyirdi ki, banketdə nəsə bir hadisə baş verməlidir. Bəli,
gənc qadın yanılmamışdı - tədbirin səbəbkarı olan Martanı ziyafətin ən vacib
məqamında zəhərləyib öldürürlər. Dronqo vaxt itirmədən təhqiqata başlayır
və dərhal başa düşür ki, qatil... səhvə yol verib...
54. Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Alqış sədaları altında ölüm / Ç. A.
Abdullayev ; rus dilində tərc. K. Kərimli. - Bakı : TEAS Press, 2017. - 240
s. ; 18,5 sm. - (1 №-li detektiv yazardan). - ISBN 978-9952-515-49-7
Annotasiya: Detektiv əsərlər müəllifi Çingiz Abdullayevin "Alqış
sədaları altında ölüm" adlı romanında hadisələr Rusiyadakı teatrların birində
cərəyan edir. Şekspirin "Hamlet" faciəsinin bu dəfə real həyatda, özü də
birbaşa səhnədə yaşanacağı heç kəsin ağlına gəlməzdi - nə teatr
rəhbərliyinin, nə aktyorların, nə də ki, tamaşaçıların... Amma bu faciə
yaşanır. Nə qədər inanılmaz olsa da, "Hamlet"də oynayan bir aktyor digərini
elə səhnədəcə qətlə yetirir. Tamaşaçılar isə xalq artistinin kralın ölüm
səhnəsini həddən artıq teatral və qeyri-adi istedadla oynadığını zənn edib onu
alqışlayırlar. Bəs səhnədə əslində nə baş verir? Teatra məxsus rekvizit qılıncı
əsl qılıncla kim dəyişmişdi? Hamletin əlindəki qılıncı ona kim vermişdi?
Dronqo qatili axtarmağa başlayır, amma bu zaman növbəti cinayətlər baş
verir...
55. Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Məhv olmuş həyat : trilogiya / Ç.
A. Abdullayev.
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I kitab : Bumeranq zərbəsi : [roman] / rus dilindən tərc. S. Əhmədova.
- Bakı : TEAS Press, 2017. - 208 s. ; 18,5 sm. - (1 №-li detektiv yazardan). ISBN 978-9952-513-93-6
Annotasiya: Detektiv əsərlər müəllifi Çingiz Abdullayevin "Bumeranq
zərbəsi" adlı romanında seriya qatilin axtarışlarına cəlb edilmiş hüquqmühafizə orqanlarının üzləşdiyi çətinliklər təsvir olunur. Hadisələr
Rusiaynın bir neçə şəhərində cərəyan edir, daha doğrusu, seksual manyak
olan qatil ayrı-ayrı şəhərlərdə eyni üsulla dalbadal qətllər törədir.
Tədbirlilikdə və amansızlıqda Çikatilo ilə muqayisə olunan qatilin
qurbanları əsasən gənc və gözəl qadınlardır. O, qurbanlarını səbirlə izləyir,
yaxalayır və zorlayıb öldürür, amma heç bir iz qoymur. Onu görən də
yoxdur. Ufada qətl törədib Çelyabinskə gedir, oradan başqa şəhərə keçir.
Moskvadakı yüksək rütbəli milis məmurları başını itirib. İşə məşhur xəfiyyə
və psixoanaliz üzrə professor da cəlb olunur.
56. Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Maskanın hakimiyyəti : [roman] /
Ç. A. Abdullayev ; rus dilindən tərc. N. Ə. Qocabəyli. - Bakı : TEAS Press,
2017. - 260 s. ; 18,5 sm. - (1 №-li detektiv yazardan). - ISBN 978-9952-51504-6
Annotasiya: Detektiv əsərlər müəllifi Çingiz Abdullayevin "Maskanın
hakimiyyəti" adlı romanında hadisələr uzaq və ekzotik Barbados adasında
baş verir. Hollivud ulduzu Kristin Lindeqrenin həyatı təhlükədədir. Əri də
milyonçu olan və son vaxtlar on milyonlarla dollarlıq mirasını necə
böləcəyindən tez-tez danışan aktrisa ailə üzvləri ilə birgə Barbados
adasındakı villasına tətilə getməyə hazırlaşır. Səfərdən qabaq isə ona iki
təhdid məktubunun gəldiyini bəyan edərək təhlükəsizlik tədbirləri görməyin
vacib olduğunu bildirir. Onun buna əsası var. Bu səfər ərəfəsində villada
qəribə hadisələr baş verir: aktrisanın yeniyetmə oğlu sevgilisi olan "şübhəli
rus qızı ilə" villaya baş çəkir, bacısının hamilə qızı "naməlum səbəb"dən
ölür. Tətil günlərində isə Lindeqrenin əvvəlcə varlı əri, sonra da özü
müəmmalı şəkildə qətlə yetiriləcəkdi...
57. Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Məhv olmuş həyat : trilogiya / Ç.
A. Abdullayev.
II kitab : Qurbanlıq sindromu : [roman] / rus dilindən tərc. S.
Əhmədova. - Bakı : TEAS Press, 2017. - 228 s. ; 18,5 sm. - (1 №-li detektiv
yazardan). - ISBN 978-9952-513-97-4
Annotasiya: Detektiv əsərlər müəllifi Çingiz Abdullayevin "Qurbanlıq
sindromu" adlı romanı hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının yuxusunu
ərşə çəkmiş seriya qatilin axtarışlarından bəhs edir. Polis, xüsusi xidmər
orqanları, kriminalist-ekspertlər Rusiyanı sarsıtmış seksual manyakın
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axtarışına cəlb olunub. Onu nəinki tapmaq, hətta izinə düşmək isə heç cür
mümkün olmur. Çünki çox ağıllı və hiyləgərdir, iz buraxmır, özünü çox sakit
və təmkinli aparır, kiminsə ondan şübhələnməsinə əsas vermir. Buna görə də
ayrı-ayrı şəhərlərə rahatlıqla baş çəkərək eyni üsulla dalbadal qətlər törədir.
Hətta artıq axtarıldığını bilə-bilə də soyuqqanlılıqla zorlayıb öldürməkdə
davam edir. Qatil əsasən gənc və gözəl qızları "ovlayır", bir şərtlə ki, onlar
həm də savadlı, ziyalı olmalıdır, cəmiyyətdə normal mövqe sahibi olmalıdır.
Onu elə bu zəifliyi də ələ verir...
58. Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Məhv olmuş həyat : trilogiya / Ç.
A. Abdullayev.
III kitab: Vicdanın adaptasiyası [Mətn] : [roman] /Ç. Abdullayev ; rus
dilindən tərc. S. Əhmədova ; [dizayner S. Ələkbərova].- Bakı: TEAS Press,
2017.- 251, [1] s.: portr., il., 18 sm. (Seriya 1№-li detektiv yazardan).
Annotasiya: Detektiv əsərlər müəllifi Çingiz Abdullayevin "Vicdanın
adaptasiyası" adlı romanında bütün Rusiyanı ayağa qaldırmış seriya qatilin
axtarışlarından, onun həbsindən, məhbəsdən qaçışından və intiharından bəhs
edilir.
59. Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Rəzalətin son həddi / Ç. A.
Abdullayev ; rus dilindən tərc. Ə. Qiyas. - Bakı : TEAS Press, 2017. - 256 s.
; 18,5 sm. - (1 №-li detektiv yazardan). - ISBN 978-9952-310-69-6
Annotasiya: Detektiv əsərlər müəllifi Çingiz Abdullayevin "Rəzalətin
son həddi" əsərində hadisələr keçmiş sovet ölkələrinin birində baş verir. Baş
nazirin müavini öz kabinetində ölür. Hökumətdə böyük nüfuz sahibi olan
məmurun ölümü o qədər gözlənilməz və müəmmalı olur ki, çoxlarında suiqəsdə dair şübhələr yaranır. Mərhumun yaxınları öz şübhələrini təntənəli
dəfn mərasimindən dərhal sonra dilə gətirir, bu qəfil ölümün səbəblərini üzə
çıxarmağa çalışırlar. Onların şübhələri tezliklə öz təsdiqini tapır. Amma
ortaya çətin suallar da çıxır. Nazirlər Kabinetinin binasında az qala hər
addımbaşı təhlükəsizlik kamerası quraşdırılıb. Baş nazirin müavininin
çoxsaylı köməkçiləri və katibələri var. Kənar adamların bu binaya girməsi
qəti qadağandır... Yaxşı, bəs mühüm post tutan məmuru necə zəhərləyə
biliblər, qatil onun ciddi şəkildə qorunan və daimi nəzarət altında olan
kabinetinə necə girib? Dronqo bu suallara cavab tapmalıdır...
60. Abdullayev, Çingiz Akif oğlu. Yeni amazonlar klanı : [roman] /
Ç. A. Abdullayev ; rus dilindən tərc. N. Hüseynli. - Bakı : TEAS Press, 2017.
- 264 s. ; 18,5 sm. - (1 №-li detektiv yazardan). - ISBN 978-9952-513-91-2
Annotasiya: Detektiv əsərlər müəllifi Çingiz Abdullayevin "Yeni
amazonlar klanı" adlı romanında hadisələr Rusiyanın paytaxtı Moskvadakı
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lüks villada cərəyan edir. Köhnə Yeni ili qeyd etmək, eyni zamanda biznes
sövdələşməsi aparmaq üçün elit bir kottec kirayələyərək ora toplaşan
adamlar arasında daha kimlər yoxdu?! Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin idarə
rəisi, "Rosvoorujeniye" dövlət şirkətinin ikinci şəxsi, xarici ölkə
səfirlərindən biri, mobil rabitə və alüminium istehsalı şirkətlərinin zəngin
rəhbərləri, şou-biznes ulduzları, gözəl qadınlar... Hər şey idealdır. Amma
hələ heç ziyafət başlamamış malikanədə müəmmalı və dəhşətli hadisə baş
verir - milyonçu biznesmenlərdən biri onun üçün ayrılmış otaqda qətlə
yetirilir. İşə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi qarışır, amma müstəntiqlər
heç bir ipucu tapa bilmir. Nazir müavini məşhur xəfiyyə Dronqoya müraciət
etməli olur. Kriminalist-ekspert əvvəlcə villaya baş çəkir, hamını dindirir. O,
əmindir ki, qatil mərhumun ən yaxın adamdır...
61. Cavad, Ağamir. İşıq adam [Mətn] /A.Cavad; red.
E.İsgəndərzadə; cildin rəssamı. Z. Beksaç (Kosova).- Bakı: Vektor Nəşrlər
Evi, 2009.- 143, [1] s.: portr., 21 sm.
62. Cəfərov, Aqşin. Şahin və Şəhlanın sərgüzəştləri: yeniyetmələr
üçün /Aqşin Cəfərov.- Bakı: 3 alma, [n.i.y].- 14+, 131x203 mm.
Annotasiya: Şahin və Şəhlanın həyatında yeni, qəribə dostlar peyda
olur – danışan dibçək və pişik. Onlar birlikdə kompyuterlərin içinə,
texnologiyalar aləminə səyahət edirlər. Bu səyahət zamanı başlarına gələnlər
sayəsində onlar artıq hər şeyin fərqinə varır, əvvəl əhəmiyyət vermədikləri
təbiət hadisələri ilə, bitkilərin və heyvanların dünyası ilə yaxından tanış
olurlar.
"Şahin və Şəhlanın sərgüzəştləri" kitabı orta və yuxarı sinif şagirdləri
üçün nəzərdə tutulub. Oxucular həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilən
kompüterlərin, insanın əhəmiyyət vermədiyi canlıların, ağacların,
heyvanların da öz dünyasının olduğunu və müasir dövrdə insanın vəhdət
halında olan bu dünyadan nə qədər uzaq düşdüyünü, ona ögey münasibət
bəslədiyini hiss edirlər.
63. Fəxri, Zakir. (Sabitov Zakir Mirsadiq oğlu) Şeirlər [Mətn] /Z.
Fəxri ; ing. dilindən tərc. A. Sabitova, Ş. Nağıyeva, P. Mürsəlova ; [dizayn
A. Əmrahov].- Bakı: Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2018.- 199, [1] s.:
portr., 22 sm.
64. Hər şair taleyi sonsuz bir cahan [Mətn] : rus ədəbiyyatından
seçmələr : [şeirlər və poemalar toplusu] /tərc. edən. X. Rza Ulutürk ; tərtib
edən F. Ulutürk ; red. Z. Şahsevənli.- Bakı: Elm və təhsil, 2018.- 695, [1] s.:
portr., 21 sm.
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Annotasiya: "Hər şair taleyi sonsuz bir cahan" adlandırdırılan şeirlər
və poemalar toplusuna Azərbaycanın xalq şairi, istiqlal nəğməkarı Xəlil Rza
Ulutürkün müxtəlif illərdə rus ədəbiyyatından etdiyi tərcümələrdən seçmələr
toplanmışdır. Topluda ayrı-ayrı illərdə nəşr edilmiş şeirlərlə yanaşı ilk dəfə
çap edilən əsərlərə də yer verilmişdir.
Kitabda həmçinin: Şeirlər ; Poemalar : Rekviyem; Otuzuncu əsrə
məktub; İki yüz on addım; Qızıl damar; İntiqam; Onikilər; Babək.
65. Hidayət. Əsərləri : 8 cilddə / Hidayət ; red. S. A. Nəzərli ; rəs. A.
Hüseynov. - I cild : Poeziya. - Bakı : Apostrof, 2011. - 480 s. : portr., il. ;
20,5 sm. - 3000 экз.. - ISBN 978-9952-404-05-0
Annotasiya:
Görkəmli
şair-dramaturq,
publisist
Hidayətin
"Əsərləri"nin I cildinə Vətən, torpaq, həsrət, məhəbbət, lirik duyğulu,
ictimai-siyasi tutumlu şeirləri daxil edilmişdir.
66. Hidayət. Əsərləri : 8 cilddə / Hidayət ; red. S. A. Nəzərli ; rəs. A.
Hüseynov. - II cild : Şair qələmi ilə.. - Bakı : Apostrof, 2011. - 480 s. : portr.,
il. ; 20,5 sm. - 3000 экз.. - ISBN 978-9952-404-06-7
Annotasiya: Yazıçının "Əsərləri"nin II cildinə "Doxsanıncı il", "Həsrət"
bölümlərindən ibarət "Poeziya"; "Günorta", "Ömürdən uzun gecə",
"İrəvanda xal qalmadı" və "Tamaşadan sonra" adlı povestlərdən ibarət
"Nəsr" əsərləri, həmçinin "İrəvana 7 məktub" adlı orijinal publisistik əsəri
daxil edilmişdir.
67. Hidayət. Əsərləri : 8 cilddə / Hidayət ; red. S. A. Nəzərli ; rəs. A.
Hüseynov. - III cild : Dramaturgiya. Teatr. - Bakı : Apostrof, 2011. - 480 s.
: portr., il. ; 20,5 sm. - 3000 экз.. - ISBN 978-9952-404-07-4
Annotasiya: Şair-dramaturq Hidayətin "Əsərləri"nin bu cildinə beş
dram əsəri, pyesləri və ədibin teatr barədə nəzəri və praktik görüşlərini əks
etdirən məqalələri daxil edilmişdir.
68. Hidayət. Əsərləri [Mətn]: 8 cilddə /Hidayət; red. S.Nəzərli;
rəssam A.Hüseynov.- Bakı: “Apostroff” MMC, 2011.- C.IV: Vətən əsirdir...
Vətən!.- 480 s.: şəkilli.
69. Hidayət. Əsərləri [Mətn]: 8 cilddə /Hidayət; red. S.Nəzərli;
rəssam A.Hüseynov.- Bakı: “Apostroff” MMC, 2011.- C.V: Sözün vaxtı.536 s.: şəkilli.
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70. Hidayət. Əsərləri [Mətn]: 8 cilddə /Hidayət; red. S.Nəzərli;
rəssam A.Hüseynov.- Bakı: “Apostroff” MMC, 2011.- C.VI: Şəxsiyy ət...
Zaman.- 464 s.- şəkilli.
71. Hidayət. Əsərləri [Mətn] 8 cilddə /Hidayət; red. E.Cabbarov;
rəssam A.Hüseynov.- Bakı: “Apostroff” MMC, 2012.- C.VII: Dövlət...
Millət... Din.- 472 s.: şəkilli.
72. Hidayət. Əsərləri [Mətn]: 8 cilddə /Hidayət; red.: G.İsmayılov,
C.Bəhramov, E.Cabbarov; r əssam A.Hüseynov.- Bakı: “Apostroff” MMC,
2012.- C.VIII: Az ərbaycanda din: ən qədim dövrdən bu günədək.- 408 s.:
şəkilli.
73. Qabil. (İmamverdiyev) Əsərlər [Mətn]: yeddi cilddə /Qabil ; tərt.
ed. M. Q. İmamverdiyev (red.) ; bədii tərtibat Z. Qafarzadə.- Bakı:
[Adiloğlu], 2017.- C.I.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. + [1] elektron.
opt. disk (CD ROM) ; 12 sm.
Annotasiya: "Əsərlər" yeddi cildliyin 1-ci cildinə xalq şairi Qabilin
şah əsəri sayılan və 1976-cı ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin 1-ci katibi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin qərarı ilə Azərbaycan
SSR Dövlət Mükafatına Layiq görülən "Nəsimi" mənzum romanı daxil
edilmişdir. Redaktə və korrektə zamanı həmin dövrün qrammatik qaydaları
nəzərə alınmışdır.
74. Qabil. Əsərlər [Mətn] : yeddi cilddə /Qabil ; tərt. ed. M. Q.
İmamverdiyev (red.) ; bədii tərtibat Z. Qafarzadə: II Cild.- Bakı: [Adiloğlu],
2017.- 519, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM)
; 12 sm.
Annotasiya: "Əsərlər" yeddi cildliyin 2-ci cildinə xalq şairi Qabilin
müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri daxil edilmişdir. Redaktə və korrektə zamanı
həmin dövrün qrammatik qaydaları nəzərə alınmışdır.
75. Qabil. Əsərlər [Mətn] : yeddi cilddə /Qabil ; tərt. ed. M. Q.
İmamverdiyev (red.) ; bədii tərtibat Z. Qafarzadə.- III Cild.- Bakı:
[Adiloğlu], 2017.- 519, [1] s.: portr., ill., 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD
ROM) ; 12 sm.
Annotasiya: "Əsərlər" yeddi cildliyin 3-cü cildinə xalq şairi Qabilin
müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri daxil edilmişdir. Redaktə və korrektə zamanı
həmin dövrün qrammatik qaydaları nəzərə alınmışdır.
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76. Qabil. Əsərlər [Mətn] : yeddi cilddə /Qabil ; tərt. ed. M. Q.
İmamverdiyev (red) ; bədii tərtibat Z. Qafarzadə.- IV Cild.- Bakı: [Adiloğlu],
2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM)
; 12 sm.
Annotasiya: "Əsərlər" yeddi cildliyin 4-cü cildinə xalq şairi Qabilin
Rübailəri, Qoşayarpaqları, Dördlükləri və müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri
daxil edilmişdir. Redaktə və korrektə zamanı həmin dövrün qrammatik
qaydaları nəzərə alınmışdır.
77. Qabil. Əsərlər [Mətn] : yeddi cilddə /Qabil ; [tərt. ed., red. M. Q.
İmamverdiyev].
V Cild.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: ill., fotoşək., 22 sm. + [1]
elektron. opt. disk (CD ROM) ; 12 sm.
Annotasiya: "Əsərlər" yeddi cildliyinin 5-ci cildinə Xalq şairi Qabilin
müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri və "Adsız-ünvansız iradlar"ı daxil edilmişdir.
78. Qabil. Əsərlər [Mətn] : yeddi cilddə /Qabil ; tərt. ed. M. Q.
İmamverdiyev (red.) ; bədii tərtibat Z. Qafarzadə.- VI Cild.- Bakı:
[Adiloğlu], 2017.- 527, [1] s.: portr., fotoşək., 22 sm. + [1] elektron. opt. disk
(CD ROM) ; 12 sm.
Annotasiya: "Əsərlər" yeddi cildliyin 6-cü cildinə xalq şairi Qabilin
"Ömür həbləri" romanı və müxtəlif illərdə yazdığı məqalələri daxil
edilmişdir. Redaktə və korrektə zamanı həmin dövrün qrammatik qaydaları
nəzərə alınmışdır.
79. Qabil. Əsərlər [Mətn] : yeddi cilddə /Qabil ; tərt. ed. və red. M. Q.
İmamverdiyev.- VII Cild.- Bakı: [Adiloğlu], 2017.- 511, [1] s.: portr.,
fotoşək., 22 sm. + [1] elektron. opt. disk (CD ROM) ; 12 sm.
Annotasiya: "Əsərlər" yeddi cildliyinin 7-ci cildində Xalq şairi
Qabilin publisistikası, xatirələri və hekayələri daxil edilmişdir. Redaktə və
korrektə zamanı həmin dövrün qrammatik qaydaları nəzərə alınmışdır.
İçindəkilər: Hekayə.: Fəhlələr Nəzir Həmid Qiyamət doktor...
(tərcümə) ; Yumorlu novella: Tutaq ki Xahiş ; Dramatik povest: Dənizin
cazibəsi.
80. Qabiloğlu, Mahir. İtbaşı : roman / M. Qabiloğlu ; red. E. Elgün.
I hissə. - Bakı : Adiloğlu, 2019. - 308 s. ; 22 sm. - 500 экз.. - ISBN
978-9952-37-224-3
81. Qabiloğlu, Mahir. İtbaşı : roman / M. Qabiloğlu ; red. E. Elgün.
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II hissə. - Bakı : Adiloğlu, 2019. - 308 s. ; 22 sm. - 500 экз.. - ISBN
978-9952-37-224-3
Annotasiya: Yazıçı Mahir Qabiloğlunun "İtbaşı” romanı əslində acı
reallığı olduğu kimi oxucuya çatdıran bir konsepsiyadır. Bu konsepsiyada
dünyanın idarə olunması, dövlətlərin formalaşması, xalqla hakimiyyətlərin
münasibətləri öz əksini tapıb. Əsərdə hadisələr məchul bir Şərq ölkəsində
baş versə də, əsəri oxuyandan sonra görürsən ki, müəllif Qərb dövlətlərinin,
krallıqlarının vəhşi qaydalarla formalaşdığı zamanı əks etdirib. Əsərdə
həmçinin insan psixologiyasının bütün qatları, kompleksləri açılır. Mahir
Qabiloğlu əsərdə açıq şəkildə iddia edir ki, bu günün özündə belə, böyük
güclər xırda dövlətləri təsir altında saxlamaq üçün yad ideologiyaları,
vərdişləri zorən cəmiyyətlərə qəbul etdirir, qeyri-ənənəvi baxışları az qala
ilahi baxışlar kimi təqdim edirlər. Romanda şair Qabilin iki rübaisi və şair
Səməd Mənsurun "Həpsi rəngidir" şeiri verilib.
82. Məmmədova, Vüsalə. Əsir düşərgəsi : hekayələr / V.
Məmmədova. - Bakı : TEAS Press, 2017. - 236 s. ; [6] s. : foto ; 21 sm. (Xocalıya ədalət). - ISBN 978-9952-513-89-9
Annotasiya: Kitabda 1993-cü ildə könüllü olaraq Azərbaycan Milli
Ordusunun sıralarına yazılaraq, Qarabağda döyüşən Türkiyə vətəndaşı Atilla
Yumakın əsirlikdə yaşadıqlarından, eyni zamanda, 1995-ci ildə Şuşa
həbsxanasında saxlanılar əsirlərin məruz qaldıqları işgəncələrə etirazını
bildirmiş Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndəsi, əsirlərin öz
aralarında “qoruyucu mələyimiz” adlandırdığı İsveçrə vətəndaşı Pyer
Reyçerin göstərdiyi fədakarlıqdan da söhbət açılır.
83. Məsimoğlu, Mübariz. 55 işıq ili [Mətn] : şeirlər /M. Məsimoğlu
; red. və ön sözün müəl. V. Xramçaylı.- Bakı: [Vektor], 2018.- 565, [1] s.:
portr., 20 sm.
Annotasiya: Kitabda müəllifin 2015-2018-ci illərdə qələmə aldığı
şeirlər toplanıb.
84. Nərimanoğlu, Hacı. Zəngəzur: 100 sual, 100 cavab /H.
Nərimanoğlu; elmi red. Qabil Əliyev.- Bakı: QHT Nəşriyyatı MMC, 2019.182 s.
Annotasiya: Elmi-populyar nəşrdə arxiv materiallarından, müəllifin
indiyədək Zəngəzurun tarixinə dair kitablarında, dissertasiya işində, elmipublisistik məqalələrində istinad etdiyi mənbələrdən, araşdırmalarından
istifadə olunmaqla bölgənin tarixinə dair 100 sual cavablandırılıb.
Vətənimizin dilbər guşəsi olan Zəngəzur bölgəsinin tarixi xəritələri, təbiəti,
abidələri, görkəmli şəxsiyyətlərinin 100 fotosu da yer alıb. Layihənin
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məqsədi bu torpaqların ən qədim dövrlərdən Azərbaycanın müsəlmantürklərinə mənsub olduğunu faktlarla ictimaiyyətə çatdırmaq,
vətəndaşlarımızın
elmi-tarixi,
humanitar
biliklərini
artırmaq,
maariflənməsinə yardımçı olmaq, itirilmiş torpaqlarımıza sahiblik hisslərini
diri saxlamaq, xalqımızın dədə-baba yurdlarımıza qayıdış ruhunu
yüksəltməkdir. Kitab tədqiqatçılar, tarixçilər, müəllim və tələbələr, geniş
oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub.
85. Nəsibov, Ədalət. Könül dastanı [Mətn] : [şeirlər] /Aşıq Ə.
Nəsibov ; toplayıb nəşrə haz. R. İncəyurd ; red. R. Nəsiboğlu ; məsləhətçi
M. Qasımlı ; [ön söz N. Q. Cəfərov].- Bakı: [Zərdabi LTD], 2018.- 373, [3]
s., [29] v. portr., fotoşək.: 22 sm.
86. Nəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu. Qoridən gələn qatar [Elektron
resurs] : sənədli po-vest /Ş. Ə Nəzirli.- Bakı: Şərq-Qərb, 2018.- 490, [2] s.,
[18] v. fotoşək., portr., faks.: portr., 22 sm.
Annotasiya: Əsərdə fədakar müəllim 1918-ci ildə seminariyanı
Qoridən Azərbaycana köçürən Firudin bəy Köçərlinin gənclərimizin
savadlanması yolunda çəkdiyi əziyyətlər, 1920-ci ildə isə bolşevik-daşnaklar
tərəfindən Firudin bəyin haqsız güllələnməsi sənədlər əsasında ilk dəfə
qələmə alınmışdır.
87. Nüzhətül-məcalis [Mətn] : X-XIII əsrlərdə farsca yazılan məşhur
rübailər toplusundan seçmələr /tərt. C. X. Şirvani ; farscadan Azərb. dilinə
filoloji tərc., ön söz və şərh. N. Göyüşov. - Bakı : TEAS Press, 2016. - 488
s. ; 21 sm. - ISBN 978-9952-510-85-0
Annotasiya: XIII əsr müəlliflərindən Cəmaləddin Xəlil Şirvani
tərəfindən hazırlanan və Şirvanşah Əlaəddin Fəriborza (hakimiyyət illəri
1225-1251) ithaf olunan "Nüzhətül-məcalis" ("Ürəkaçan məclislər") adlı
topluya 291 şairin 4085 rübaisi cəmlənib. Onların 2212-si farsca yazan 116
azərbaycanlı müəllifə məxsusdur. Bura Xaqani, Nizami və Məhsəti kimi
tanınmış müəlliflərlə yanaşı adı ədəbiyyat tarixində qeyd olunmayan bir çox
ədiblərin rübailəri daxildir.
88. Oğuz, Yunus. Ovçu [Mətn] : [tarixi roman] /Y. Oğuz ; red. F.
Abbasquliyeva ; [bədii tərtibat və dizayn M. Bəhmən].- Bakı: [OL], 2018.238, [2] s.: portr., 19 sm.
Roman aprel döyüşlərində şəhid olmuş Milli Qəhrəman Murad
Mirzəyevə həsr olunub. Əsərdə M.Mirzəyevlə yanaşı, onun ailəsi, şəhid
yoldaşları, komandiri, müdafiə naziri və başqalarının, hətta erməni
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generalları və zabitlərinin də obrazları yaradılıb. Romanda Azərbaycanın
dövlət başçısının obrazı xüsusi yer tutur.
89. Oğuz, Yunis. Səfəvi Şeyxi [Mətn] : tarixi roman /Y. Oğuz ; red.
F. Abbasquliyeva ; dizayn M. Bəhmən ; [ön söz əvəzi N. Cəfərov].- Bakı:
OL, 2019.- 301, [3] s.: portr., 19 sm.
Annotasiya; Azərbaycanın dövlətçilik tarixində Səfəvilərin mövqeyi
bir çox baxımlardan əlamətdardırki, onlardan birincisi, heç sübhəsiz,
Azərbaycan türklərinin təbii olaraq məskunlaşdığı coğrafiyanı bütün miqyası
ilə vahid hakimiyyət altında birləşmələrindən ibarətdir. Və orta əsrlərin
sonlarına doğru xalqın mənəvi iradəsinin tarixi tələbi kimi meydana çıxan
bu prosesin ideoloji əsaslarını Səfəvi sufi şeyxləri hazırladılar ki, Yunus
Oğuzun bu tarixi romanı məhz həmin mövzuya həsr olunub.
84(2Poc=Рус) Rus ədəbiyatı
90. Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Mixail Yuryeviç Lermontov
Xəlil Rza Ulutürkün tərcüməsində [Mətn] /[rus dilindən tərc. X. R.
Ulutürk] ; tərt. F. Ulutürk ; red. Z. Şahsevənli. - [Bakı]: [Apostrof-A], 2018.
- 599, [1] s.: portr., ill., 21 sm.
İçindəkilər: Şah qızı və yeddi bahadırın nağılı, Yelkən Ölən qladiator,
Qonşu, Dua Şairin ölümü, Kazbek, Borodino, Düşüncələr, Dustaq, Dilənçi,
Yaralı, Xəncər, A. İ. Oboyevskinin xatirəsinə, Sən özünə inanma, Üç alma,
Terek hədiyyələri, M. P. Solomirskiyə, Həm küskünəm, həm üzgün,
Jurnalist, oxucu və yazar, Vəsiyyət, Buludlar, Şəklinə baxanda, Çocuğa, A.
O. Smirnovaya, Əsir cəngavər, Neçin qəmginəm, Təşəkkür, Qonşu qız,
Bağlaşma, Qaya, Yuxu, M. Y. Lermantov, Gözləmə, Görüş, Dəniz
şahzadəsi, Peyğəmbər, Yugel baronu ballada, Üç şeir, Yaralı, Qrafinya
rastopçina xanıma, Ətəyindən çadırdağa baxanda, Səyyah, Mirzə, A. Q.
Xomutovaya, Bəraət, Ölünün məhəbbəti, Tamara, Fərari, Mıtsıri, İsmayıl
bəy, İspanlar, Maskarad.
84(2Рос=Kum) Kumuk ədəbiyyatı
91. Magomedov, Badrutdin. Kopan Üzengi /B. Magomedov;
Kumuk Türkçesinden çeviren Prof. Dr. Pekacar.- Ankara: [n.y], 2019.
Macar Türkolog İştvan Mandoki Kongur ile Badrutdin Magomedov'un
dostluğunu konu alan kitapta, Kongur ile yapılmış röportajlar, gezi notları
ve Magomedov'a ait şiirler de yer alıyor.
Avropa ədəbiyyatı (əsərləri)
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84(4Гем) Almaniya
92. Brext, Bertold. Seçilmiş əsərləri : [pyeslər] / B. Brext ; tərc. İ.
Əlfioğlu ; red.: S. Sarvan, N. H. Əbdülrəhmanlı. - Bakı : Azərbaycan Dövlət
Tərcümə Mərkəzi, 2019. - 456 s. ; 21,5 sm. - 500 экз.. - ISBN 978-9952503-89-0
93. Böll, Haynrix Teodor. İki roman / H. T. Böll ; alman dilindən
tərc. V. T. Hacıyev ; red. M. N. Qarayev. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə
Mərkəzi, 2017. - 384 s. ; 21 sm. - 400 экз.. - ISBN 978-9952-503-48-7
84(4Фра) Fransa
94. Qranje, Jan Kristof. Qara yol : [detektiv] / J. K. Qranje ; türk
dilindən tərc. V. Nəhmədli ; red. G. Abbasova. - Bakı : TEAS Press, 2016. 424 s. ; 21 sm. - ISBN 978-9952-494-77-8
Annotasiya: Psixoloji triller janrında yazılmış bu detektiv əsərdə əsas
qəhrəmanlardan biri - Jak Reverdi ziddiyyətli cani-şəxsiyyət obrazı kimi
müxtəlif rakurslardan işıqlandırılır. Onun idmanın suya dalma növü üzrə
çempion olduğu mərhələyə qədərki yaşantıları və böyük idmandan
ayrılandan sonrakı taleyi qəfil alışıb-yanan, dərhal da sönən təsirli səhnələr
fonunda qələmə alınmışdır.
84(4 İng) İngilis
95. Cerom, K. Cerom. Qayıqda üç kişi (iti saymasaq) / K. C. Cerom;
tərc. T. Məmmədli; red. S. Əhmədbəyli. - Bakı: TEAS Press, 2016. - 223 s.:
il. - (Mənim ilk klassik əsərim). - ISBN 978-9952-494-83-9
96. Qrann, Devid. Qeyb olmuş şəhər [Mətn] /D. Qrann ; tərc. L.
İsgəndərova.- [Bakı]: TEAS-Press, [2018].- 544 s.: 19 sm. (Beynəlxalq
Bestseller)
Əfsanəvi britaniyalı tədqiqatçı Persi Fousett vəhşi təbiətin
dərinliklərində gizlənmiş sirli sivilizasiyanı axtarıb tapmaq məqsədilə 1925ci ildə Amazoniya cəngəlliklərinə baş vurur və... bir daha geri qayıtmır.
Elmi-kütləvi ədəbiyyatın bu şah əsərində jurnalist Devid Qrann XX əsrin ən
böyük tədqiqat sirrinin üstünü açaraq Fousettin "qeybə çəkilmiş şəhər"in
axtarışı üçün başladığı səyahətin epik hekayətini bizə nəql edir.
97. Prager, Ellen. Köpəkbalıqlarının Dostu: Tristant Hant və dəniz
keşikçiləri / E. Prager.- bakı: 3 alma, 2017.- 328 s. (Fantastika).
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Annotasiya: Həmişə əli-ayağı bir-birinə dolaşan Tristan Hantın işləri
deyəsən, yavaş-yavaş yoluna düşür. Köpəkbalıqları olan hovuza düşəndən
sonra o, Florida-Kisdəki qeyri-adi yay düşərgəsinə dəvət alır. Tezliklə
Tristan özünün və burada dincəlməyə gələn digər gənclərin təsadüfi
seçilmədiyini öyrənir və okean həyatı ilə bağlı xüsusi istedadlara malik
olduğunu üzə çıxarır. Okean canlılarından düşərgəyə həyəcan siqnalı daxil
olan kimi Tristan və yeni dostları heç düşünmədən Baham adalarındakı
xilasetmə işlərinə qoşulurlar.
Köpək balıqları, delfinlər və təhlükələrdən cəldliyi ilə qurtulmağı
bacaran "aktyor" səkkizayaqlı ilbizlə birgə düşərgə sakinləri köpək
balıqlarının üzgəclərini doğrayan və riflərdə partlayışlar törədən qəddar
milyarderə qalib gələ biləcəkmi?
98. Bastedo, Ceymi. Gecə qırğısı: fantastika /C. Bastedo.- Bakı: 3
alma, [n.i.y].- 240 s.
Annotasiya: Bir çox mükafatların sahibi, yazıçı Ceymi Bastedo özündə
dostluq və ailəni, cəsarət və mətanəti birləşdirən, sürətlə dəyişən dünyada
yaşamağın hətta bir quş üçün də nə qədər çətin olduğunu göstərən təsirli
hekayə yaradıb.
Müəllif öz qoruyucu mələk funksiyası, habelə emosional, canlı və dərin
müşahidələri ilə özünü təbiətin bir parçasına çevirir - Canadian Geography
Təbiətə dair biliklərini rəssam gözü və uşaq marağı ilə birləşdirən çox
maraqlı yazıçıdır - Arctic
99. Bastedo, Ceymi. Kövrək buzlar üstündə /C. Bastedo.- Bakı: 3
alma, [n.i.y].- 348 s. ; 130x200 mm.
Annotasiya: Bir yeniyetmənin parçalanmış cəsədi balaca bir Arktika
kəndində, buzun üstündə tapılır. Sürətlə dəyişən Arktika iqlimi qorxuya
düşmüş ac qütb ayılarını insanlara, görəsən, bu qədərmi yaxınlaşdırıb? Altı
gün davam edən çovğun zamanı qorxmuş kəndlilər az qala hər kölgəni qütb
ayısı zənn edib vahiməyə düşürlər.
"Kövrək buzlar üstündə" əsəri iqlimi sürətlə dəyişən Arktikada ilahi
vergili gənc qızın öz həqiqi evini tapmaq cəhdlərinin hekayətidir.
Mədəniyyət, iqlim, ətraf aləm bu qızın gözləri qarşısında sanki ovulub
dağılır.
100. Harrison, S. Sonsuzluğun dirçəlişi / S. Harrison.- Bakı: Yay
Kitab, [n.i.y.].- 268 s.; 14,8x21.
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84(4Укр) Ukrayna ədəbiyyatı
101. Maliqon, A. Kişi, qadın və çətir : [şeirlər] / A. Maliqon [et al.] ;
tərc.: M. N. Qarayev, S. Sarvan, Z. Sarıtorpaq ; tərt.: V. Danilenko, M. N.
Qarayev ; red. Y. Əliyev ; ön sözün müəl. S. Sarvan ; Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi. - Bakı :
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2017. - 223 s. ; 19 sm. - (Çağdaş Ukrayna
şeiri). - 500 экз.. - ISBN 978-9952-503-42-5
Asiya ədəbiyyatı (əsərləri)
84(5Kaz) Qazaxıstan
102. Süleymenov, Oljas Ömər oğlu. Tanrının təbəssümü [Mətn] :
[şeirlər toplusu] /O. O. Süleymenov ; rus dilindən tərc.: C. Novruz, A.
Əhmədgil [red.], E. Zal.- [Bakı]: TEAS Press, [2016].- 263, [1] s.: 20 sm.
103. Suleimenov, Olzhas. ... And Every Word a Miracle : selected
poems, 1959-1985 / O. Suleimenov ; trans. S. Levchin. - Baku : TEAS Press,
2016. - 263 p. ; 21 cm. - İngilis dilində. - ISBN 978-9952-510-81-2
84(5Туц) Türkiyə
104. Balcıgil, Osman. Alagözlü Cəlilə / O. Balcıgil ; türk dilindən tərc.
İ. Rəfiyev. - Bakı : TEAS Press, 2018. - 316 s. ; 21 sm. - Пер. изд. : Ela
gözlü pars Celile / Osman Balcıgil. - 2016. - ISBN 978-9952-520-75-0
Annotasiya: ...O, Osmanlı Türkiyəsinin ən gözəl qadınlarından idi.
Saray rəssamı Fausto Zonarodan dərs almışdı. Sonra təhsilini Paris və
Romada tamamladı. Adını rəssamlıq sənətinə qızıl hərflərlə yazdırdı...
Osmanlı xanədanlığının xəfiyyələri ilə, Balkan qiyamçıları ilə, "İttihad və
Tərəqqi"çilərlə mücadilə etdi... Qorxunun nə olduğunu bilmədi! Könlünü
özündən dörd yaş kiçik olan Yəhya Kamala təslim edəndə ərdə idi, üç övladı
vardı. Böyük şair ona ithafən "Alagözlü qaplan" adı altında şeirlər yazdı.
Gözəl qadın həyatında ilk dəfə özünü xoşbəxtlikdən göyün yeddinci qatında
hiss edirdi. Öz sevgisi yolunda ərini, evini tərk etdi! Təəssüf ki, şair onun bu
böyük məhəbbətini yaşada biləcək ürəyə sahib deyilmiş. Onu yarıyolda
qoydu, üz döndərib getdi. Alagözlü Cəlilə buna çox üzüldü, sarsıldı, amma
qürurunu da sındırmadı... Eyni körpə iki dəfə dünyaya gələ bilərmi? Amma
Cəlilə dünyaya gətirdi! Oğlu Nazim Hikmət 28 illik həbs cəzasının 12-ci
ilində aclıq aksiyasına başladığı zaman bir aslan kimi meydana atıldı və
böyük şairi ölümün caynağından qopardı... Başı müsibətlər çəkmiş bu
məşhur ailənin həyat hekayəsini birnəfəsə oxuyacaqsınız.
28

105. Rəcaizadə, Mahmud Əkrəm. Fayton sevdası : roman / M. Ə.
Rəcaizadə ; türk dilindən tərc. N. Zöhrabi ; red. K. Kərimli. - Bakı : TEAS
Press, 2017. - 204 s. ; 21 sm. - (Türk klassikləri). - ISBN 978-9952-513-882
Annotasiya: Alayarımçıq təhsil almış 23-24 yaşlı Bəhruz bəy bir dövlət
məmurunun oğludur. Atası vəfat edəndən sonra ona böyük sərvət, xeyli mülk
miras qalır. Bər-bəzək, dəbdəbə aşiqi olan Bəhruz bəy isə onları bir-bir
sataraq əyləncəyə xərcləyir. O, Avropa aşiqidir, türk dilini bəyənmir, onu
kobud və kasıb dil sayır, cəmiyyət arasında fransızca danışmağa çalışsa da
bu dili də yaxşı bilmir.
84(7Сое) Amerika ədəbiyyatı (əsərləri)
106. Beybi, Ketrin. Çərşənbə gününədək arvad /K. Beybi.- / K. Beybi.
– [Bakı]: Yay Kitab, [n.i.y]. – 220 s. (Həftənin gəlinləri seriyasından I kitab)
107. Beybi, Ketrin. Bazar ertəsinə qədər evlənməli / K. Beybi. –
[Bakı]: Yay Kitab, [n.i.y]. – 336 s. (Həftənin gəlinləri seriyasından II kitab)
108. Beybi, Ketrin. Cümə Gününədək Nişanlanmalı.- [Bakı]: Yay
Kitab, [n.i.y.]. – 384 s. (Həftənin gəlinləri seriyasından III kitab)
109. Kinq, Stiven. Parıltı: detektiv /S. Kinq.- Bakı: Yay Kitab, [n.i.y].796 s.
Annotasiya: Keçmiş alkoqolik Cek Torans həyat yoldaşı və 5 yaşlı oğlu
ilə ucqar dağ kurortuna – dəbdəbəli “Overluk” hotelinə gedir. Torans həmin
hoteldə qış mövsümündə mühafiz işinə düzəlib və ilin yarısı boyunca
ətrafdan təcrid olunan mehmanxanadakı yeni işinə ailəsi ilə münasibətləri
qaydaya salmaq, həm də bədii yaradıcılıqla məşğul olmaq üçün əlverişli
fürsət kimi baxır.
Qar yağandan, hotelin ətrafla əlaqəsi tam kəsiləndən sonra “Overluk”un
axar-baxarı, idilliyası, onunla birlikdə isə keçmiş alkoqolikin dincliyi
pozulur. Hotel yeni sakinlərini ağır imtahana çəkən mistik qüvvəyə çevrilir.
Ailənin bu kabus tələsindən çıxa bilib-bilməyəcəyi çox mənada balaca
Denielin telepat qabiliyyətlərindən asılıdır. Əfsus ki, anası ilə atası uşağın bu
üstünlüyündən xəbərsizdir...
110. Uolker, Risa. Zaman uçurumu: Xronos faylları: II kitab / R.
Uolker.- Bakı: Yay Kitab, [2013].- 484 s.
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Annotasiya: Keyt sadist babası Sola və onun zaman səyyahlarından
ibarət bandasına tarixi yenidən yazmağa imkan verməməkdən ötrü
XRONOS açarlarına onlar kiristlərin əlinə düşməzdən əvvəl sahib olmağa
çalışır. Buna görə də o, düşmənlərindən zirək tərpənməlidir. Əgər Keyt
zamanda geriyə getsə və yanlış açarı, yəni kiristləri Keytin planlarından
duyuq sala biləcək açarı götürsə, onda onun planı bütünlüklə alt-üst olar və
milyonlarla günahsız insanın gələcəyini təhlükə altına salar. Keytin yeganə
müttəfiqi zamanda səyahət etməyə imkan verən genin sahibi Kirnandır.
Lakin onların arasında gündən-günə möhkəmlənən əlaqə Keytin Treylə
münasibətlərini yenidən qurmasına mane ola bilər. Çünki Trey Keytin unuda
bilmədiyi həmin o münasibətləri xatırlamır.
Solun qarmaqarışıq şüurunun yaratdığı vəziyyətin sübutu olaraq Keytin
missiyası daha da mürəkkəbləşir və o, xeyirlə şər arasındakı sərhədi
müəyyən etməkdə çətinlik çəkir. Görəsən, Keyt və Kirnan öz ümdə
məqsədlərini, ya da öz həyatlarını təhlükəyə atmadan Solun keçmişdə
qurban verməyi planlaşdırdığı insanlardan hansılarını xilas edə biləcəklər?
111. Vulf, Tomas. Dünyanın hörümçək toru : romanlar və hekayələr /
T. Vulf ; tərc.: A. Məsud, N. Əbdülrəhmanlı ; red. S. Sarvan ; Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi. - Bakı :
Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2018. - 360 s. : portr. ; 21 sm. - 500 экз.. ISBN 978-9952-503-64-7
85 İncəsənət
85.33(5Aze) Azərbaycan teatrı
112. Rəhimli, İlham Əziz oğlu. Azərbaycan teatrı : [iki əsrlik səhnə
tariximiz bir kitabda] / İ. Ə. Rəhimli ; elmi red. Ə. M. Vəliyev ; red.: M. Ə.
Əlizadə, R. Sadıqov, A. A. Talıbzadə. - Bakı : TEAS Press, 2018. - 912 s. ;
[16] s. : foto ; 21 sm. - Biblioqr.: s. 907-911. - ISBN 978-9952-520-96-5
Annotasiya: Azərbaycan milli teatrının keçdiyi tarixi inkişaf yoluna,
onun müxtəlif problemlərinə, janr özəlliklərinə, estetik səciyyəsinə həsr
olunan kitab müəllifin çoxillik fundamental araşdırmalalrının məhsuludur.
Müəllif bu əsərində meydan tetrından, xalq oyun-tamaşalarından,
şəbihlərdən tutmuş peşəkar teatrlarımızın çağdaş dövrə qədərki yaradıcılıq
yolunu təhlil süzgəcindən keçirib. Müəllif Azərbaycanda teatrın çox qədim
olduğunu, onun mənbəyinin hətta antik dövrlərə - eramızdan əvvəl VIII-VII
minilliklərə, Qobustan qayaüstü təsvirlərinə gedib çıxdığını bəyan edir.
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85.37 Kinematoqrafiya
85.37(5Aze) Azərbaycan kinosu
113. Dadaşov, Aydın Ərşad oğlu. Müasir Azərbaycan kinosu : dərslik
/ A. Ə. Dadaşov ; elmi red. V. Qafarov ; red. K. Kərimli ; AMEA Memarlıq
və İncəsənət İnstitutu. - Bakı : TEAS Press, 2017. - 276 s. : foto ; 21 sm. ISBN 978-9952-513-83-7
Annotasiya: Monoqrafiyada əsasən son 25 ildə çəkilmiş Azərbaycan
kinofilmlərində sənətkarlıq məsələləri, Qarabağ münaqişəsinin bədii
filmlərdə təcəssümü, keçid dövründə yeni axtarışlar, modernist kinoya doğru
atılan ilk addımlar, vətənpərvərlik və vətəndaşlıq məsələlərinin ekranda
canlandırılması kimi mövzular araşdırılır.
86 Din. Mistik. Azad düşüncə
114. Bayat, Fuzuli. Türk mitolojik sistemi: ontolojik və epistemolojik
bağlamda türk mitolojisi 1 / F. Bayat.- [n.y.y.]: Ötüken Neşriyat, 2015.- 380
s.
Mitoloji yaşanılan bir geçmişin dilde, ritüelde ve tasvirlerde (mağara,
kaya üstü, duvar resimleri, ağaç oyması, minyatür, heykelcikler vs.)
gerçekleşen diyalektiğidir. Her toplumun millî tefekkürünün, millî
psikolojisinin, kendine has özelliklerinin ilk ve esaslı kaynağı mitolojidir.
Mitolojinin öğrenilmesi kültürümüzü, ideolojimizi öğrenmek demektir. 21.
yy. küreselleşen dünyasında millî kimliğimizi korumak ve başkalarına da
kabul ettirmek için sistemli bir mitolojik araştırmaya ihtiyaç vardır. Bu
ihtiyaç ilmin bugünkü metodolojisi ve metodu ile ortaya konulduğu takdirde
büyük Türk dünyası küreselleşen dünyada layık olduğu yeri alacaktır.”
Türk mitolojik sistemi kitabının bu ilk cildi bu yönde atılmış ilk
adımdır.
87 Fəlsəfə
115. İsmayılov, Fərman Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə
/ F. Q. İsmayılov ; elmi red. C. Ə. Feyziyev.
I cild : Müasir Qərb fəlsəfəsi. - Bakı : Oğuz eli, 2011. - 576 s. ; 22 sm.
- 500 экз.
116. İsmayılov, Fərman Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə
/ F. Q. İsmayılov ; elmi red. C. Ə. Feyziyev.
II cild : XX əsr Qərb fəlsəfəsi tarixi, I kitab. - Bakı : Oğuz eli, 2011. 664 s. ; 22 sm. - 500 экз.
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117. İsmayılov, Fərman Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə
/ F. Q. İsmayılov ; elmi red. C. Ə. Feyziyev.
II cild : XX əsr Qərb fəlsəfəsi tarixi, II kitab. - Bakı : Oğuz eli, 2011. 536 s. ; 22 sm. - 500 экз.
118. İsmayılov, Fərman Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə
/ F. Q. İsmayılov ; elmi red. C. Ə. Feyziyev.
III cild : Dilin metafizikası / ön sözün müəl. N. Q. Cəfərov. - Bakı :
Oğuz eli, 2011. - 576 s. ; 22 sm. - 500 экз.
119. İsmayılov, Fərman Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə
/ F. Q. İsmayılov ; elmi red. C. Ə. Feyziyev.
IV cild : Klassik psixoanalizin əsasları. İnsan "Mən"inin
fenomenologiyası. - Bakı : Oğuz eli, 2011. - 676 s. ; 22 sm. - 500 экз.
120. İsmayılov, Fərman Qəhrəman oğlu. Seçilmiş əsərləri : 5 cilddə
/ F. Q. İsmayılov ; elmi red. C. Ə. Feyziyev.
V cild : Frensis Bekon. Rene Dekart. Məqalələr. - Bakı : Oğuz eli, 2011.
- 600 s. ; 22 sm. - 500 экз.
87.2(4Гем) Alman fəlsəfəsi
121. Kant, İmmanuil. Proleqomenlər (girişlər) / İ. Kant ; rus dilindən
tərc. Y. Rəhimoğlu ; red. Q. Əzizxanlı. - Bakı : Zəkioğlu, 2010. - 184 s. ; 21
sm. - (Fikir antologiyası ; XI kitab). - 500 экз.. - ISBN 978-9952-8080-9-4
Annotasiya: İ. Kantın dünyaca məşhur bu əsəri metafizikanın
mənbələri, metafizik adlandırıla bilən idrak növü, sintetik və analitik
mühakimələr arasındakı fərq, bütün analitik mühakimələrin ümumi prinsipi
- ziddiyyət qanunu, kateqoriyalar sistemi, xalis zəkanın dialektikası,
psixoloji, kosmoloji, teoloji, transsendental ideyalar haqqında və s. bu kimi
nəsnələrin fəlsəfi şərhini verən kitabdır.
87.3 Fəlsəfə tarixi
122. Makiavelli, Nikollo. Hökmdar [Mətn] /N. Makiavelli ; tərc. S.
Bulut.- [Bakı]: [Qanun], [2016].- 151, [1] s.: portr., 20 sm. + [1] əlfəçin
Annotasiya: Kitabda Hökmdarlıqlar neçə növ olur və onlar hansı yolla
əldə edilir, Varislik yolu ilə əldə edilən hökmdarlıqlar haqqında, Qarışıq
hökmdarlıqlar haqqında, İskəndər tərəfindən işğal edilmiş, Hökmdarın öz
ordusu və məharəti ilə qazandığı yeni dövlətlər haqqında və s. mövzular
verilmişdir.
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123. Rzayev, Məmməd Hüseyn oğlu. Fəlsəfə tarixi : dərslik / M. H.
Rzayev ; elmi red. H. R. İmanov ; Naxçıvan Dövlət Universiteti. - Naxçıvan
: Qeyrət, 2011. - 278 s. ; 20,5 sm. - Biblioqr.: s. 267-277. - 300 экз.
Annotasiya: Dərslik qədim dövrdən başlamış bu günümüzə qədər
fəlsəfənin inkişaf mərhələləri konkret olaraq təhlilə cəlb edilmişdir. Burada
qədim dövr, Azərbaycan, Hind, Çin, antik fəlsəfə, orta əsrlər şərq və qərb,
ingilis, fransız, alman, rus, amerika və başqa ölkələrin filosoflarının fəlsəfi
görüşləri, bu təlimlərin spesifik cəhətləri təhlil edilmişdir.
88.8 Uşaq psixologiyası
124. Kayaoğlu, Mehtap. Özü-sözü gözəl uşaq / M. Kayaoğlu ; türk
dilindən tərc. S. Ərdəmir. - Bakı : TEAS Press, 2017. - 272 s. : il. ; 21,5 sm.
- ISBN 978-9952-515-12-1
Annotasiya: Kitab gülərüz, mərhəmətli, yardımsevər, doğrucul,
vicdanlı və mehriban uşaq böyütməyin yollarını göstərir. İnsani
xüsusiyyətlərə malik, psixoloji cəhətdən sağlam, tərbiyəli və dürüst uşaq
yetişdirməyin əsas şərtləri konkret nümunələr əsasında izah edilir.
91 Biblioqrafik vəsaitlər
91.9:83 Ədəbi tənqid və bədii ədəbiyyat
haqqında biblioqrafiya
125. Aida İmanquliyeva [Mətn] : (Aida Nəsir qızı İmanquliyeva) :
biblioqrafiya /Azərb. Resp. Mədəniyyət Nazirliyi, Azərb. Milli Kitabxanası
; tərt. edən M. Vəliyeva ; elmi red. K.Tahirov ; red. M. Cəfərova ; dizayner
M. Əliqızı.- Bakı: [Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2019.- 238, [2] s.: portr.,
21 sm. (Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri)
Annotasiya: Azərbaycan Milli Kitabxanasının "Azərbaycanın
görkəmli şəxsiyyətləri" seriyasından tərtib etdiyi "Aida İmanquliyeva"
biblioqrafiyası Azərbaycanın görkəmli şərqşünası, ədəbiyyatşünas, tənqidçi,
tərcüməçi, filologiya elmləri doktoru, professor Aida İmanquliyevanın
anadan olmasının 80 illiyinə həsr edilmiş fundamental biblioqrafiyadır.
Biblioqrafiyada A. İmanquliyevanın kitabları, dövri mətbuatda, dərsliklərdə,
məcmuələrdə çap olunmuş əsərləri, şərqşünasın həyat və yaradıcılığını əks
etdirən zəngin materiallar öz əksini tapmışdır.
126. Akademik İsa Həbibbəyli (Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu) :
biblioqrafiya = Academician İsa Habibbayli (Habibbayli Isa Akbar oghlu) :
bibliography = Академик Иса Габиббейли (Габиббейли Иса Акпер оглы)
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: библиография / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Azərbaycan Milli Kitabxanası ; tərt.-müəl.: Z. İ. Əliyeva, A. Şükürov ; elmi
red.: T. H. Kərimli, K. M. Tahirov ; ön sözün müəl.: K. Əliyev, M. Əliyev. Bakı : Zərdabi LTD MMC, 2018. - 616 s. ; 22 sm. - (Azərbaycanın görkəmli
şəxsiyyətləri). - Azərbaycan, ingilis və rus dillərində. - Göstərici: s. 538-610.
- ISBN 978-9952-476-61-3
Annotasiya: Azərbaycan Milli Kitabxanasının "Azərbaycanın görkəmli
şəxsiyyətləri" seriyasından tərtib etdiyi "Akademik İsa Həbibbəyli"
biblioqrafik göstəricidə AMEA-nın vitse-prezidenti, filologiya elmləri
doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, akademik İsa Əkbər oğlu
Həbibbəylinin həyat və yaradıcılığına aid zəngin material öz əksini
tapmışdır.
127. Vaqif, Sultanlı : biblioqrafiya / tərt., elmi red. S. Məmmədli. Bakı : Nurlar NPM, 2019. - 192 s. ; 22 sm. - 500 экз.. - ISBN 978-9952-52838-1
Annotasiya: Kitabda yazıçı və ədəbiyyat araşdırıcısı Vaqif Sultanlının
nəşr olunmuş əsərləri, haqqında yazılmış elmi və publisistik məqalələrin
biblioqrafik göstəriciləri, həmçinin onun yaradıcılığı ilə bağlı müxtəlif
müəlliflərin fikirləri yer almışdır.
Rus dilində kitablar
26 Науки о Земле (геодезические, геофизические,
Геологические и географические науки)
128. Дадашев, Фарид Гасан оглу. Муганская моноклиналь
[Текст]: Геология, геохимия, перспективы нефтегазоносности /Ф. Г.
Дадашев, П. А. Мамедова, Э. Ф. Алекперов; Науч. ред.: Гулиев И. С.;
Национальная Академия Наук Азербайджана Институт Геологии. Баку: Нафта-Пресс, 2006. - 183 с.: табл., ил., 21 см.
Аннотация: В книге обобщен большой фактический материал,
посвященный геологогеохимической изученности и перспективам
нефтегазоносности Муганской моноклинали, как составной части
Нижнекуринского нефтегазоносного района.
63.3(0) Всемирная история
63.3(0)53 Новая история (1640-1918)
129. Уист, Эндрю. Иллюстрированная история Первой Мировой
войны [Текст]: [пер. с англ.] /Э. Уист; пер. И. Сафарова; науч. ред. В.
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Гончаров; ред. М. Юдович. - [Баку]: TEAS Press, [2018]. - 256 с.: фото,
портр., ил., 25 см.
Аннотация: Книга Освещает самый широкий круг тем, включая
газовую войну, Кайзера, танк, артиллерию, корабль её величества
«Дредноут», Ирландию, воздушный бой, корабли-ловушки и
«Лузитанию».
63.3(0)62 Период второй мировой войны (1939-1945)
130. Бут, Оуэн. Иллюстрированная история Второй Мировой
войны [Текст]: [пер. с англ.] /О. Бут, Д. Уолтон; пер. И. Сафарова; науч.
ред. В. Гончаров; ред. М. Юдович. - [Баку]: TEAS Press, [2018]. - 256 с.:
фотогр., портр., ил., 25 см.
Аннотация: В каждой главе имеются иллюстрированные
независимые вставки по ряду тем, включая войну в Испании,
французское Сопротивление, падение Сингапура, блокаду Ленинграда,
восстание Варшавского гетто, битву за Дюнкерк, а также об СС,
Гитлере, Сталине, Муссолини, Квислинге, Африканском корпусе,
истребителях "Спитфайр" и "Мессершмивт", "крысах пустыни",
подпольной группе "Белая Роза", атомной бомбе и многом другом.
63.5(5Азе) История Азербайджана
131. Атеши, Нурида. Кавказские амазонки : реальная история за
мифами / Н. Атеши ; науч. ред. М. Дж. Халилов ; рец. Ф. Мамедова [и
др.] ; Национальная Академия Наук Азербайджана, Институт культуры
имени Низами Гянджеви в Германии. - б. м. : б. и., 2011. - 56 с. : фот.,
фот.цв. ; 21 см. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-3-9811675-3-5
Аннотация: Археологическая экспедиция Института Археологии
и Этнографии НАНА в августе-сентябре 2004 года провела
археологические раскопки в некрополе Пловдаг на территории
Ордубадского района Нахчиванской АР. В центральной части
некрополя, в кургане номер 6 обнаружили могилу женщинывоительницы. В этой могиле были найдены колчан, тетива,
наконечники стрел, головной убор и другие предметы. Эти и другие
факторы
заставляют
по-иному
рассмотреть
результаты
археологических исследований, проводившихся в регионе Южного
Кавказа с 1926 года советскими археологами, которые принимали
могилы женщин-воительниц за мужские захоронения. В Гобустане
имеются наскальные рисунки, включенные в список памятников
Мирового культурного наследия ЮНЕСКО, на которых изображены
женщины-воительницы на коне с луком и стрелами. Известный
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археолог И.М. Джафарзаде после исследования материалов, найденных
в пещере "Ана Зага" заявил: "В тот период главой племени была
женщина-мать".
132. Джаббаров, Фархад. Армянский экстремизм на Южном
Кавказе: вторая половина XIX - начало XX вв. : монография / Ф.
Джаббаров ; науч. ред. Н. М. Велиханлы ; Национальный Музей
Истории Азербайджана НАНА. - Баку : TEAS Press, 2018. - 768 с. ; 21
см. - Библиогр.: с. 733-750. - ISBN 978-9952-310-20-7
Аннотация: Монография Фархада Джаббарова представляет
большой интерес, как первое комплексное научное исследование
национальной политики Российской империи и межнациональных
отношений на Южном Кавказе, армяно-азербайджанского конфликта
1905-1906 гг. Автор шел новым путем, выдвинул новые идеи, многие
из которых заслуживают высокой оценки. Уверена, что монография
станет серьезной.
133. Мехтиев, Рамиз Энвер оглы. Шах Исмаил Сефеви: портрет
правителя и воина / Р. Э. Мехтиев.
Ч. 1. - Баку: ИД Şərq-Qərb, 2014. - 256 с.; 21,5 см. - Библиогр.: с.
242-246. - Указ.: с. 247-254. - 1000 экз.
Аннотация: Книга академика Р. Мехтиева "Шах Исмаил Сефеви:
портрет правителя и воина" является результатом 2-летнего
исследования автора и представляет собой наиболее законченный и
системный взгляд в истории отечественной исторической науки на
военно-политическое, идеологическое и дипломатическое наследие
выдающегося
государственного
деятеля
и
полководца,
основоположника первого централизованного государства в истории
Азербайджана. державы Сефевидов - Шаха Исмаила Сефеви (14871524). Работа состоит из двух частей. В первой рассматриваются
история Сефевидского дома с момента возникновения одноименного
суфийского ордена до образования централизованного государства,
вопросы идеологии Сефевидов, биография самого Исмаила, его борьба
за власть, анализируются особенности созданной им политической
системы, а также перечисляются заслуги видного правителя в развитии
азербайджанской культуры и языка.
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63.3(7Куб)6-8 История Кубы
134. Макарычев, Максим Александрович. Фидель Кастро
[Текст] /М. Макарычев. -Москва: Молодая гвардия, 2008. - 631, [9] с.,
[16] л. фото., портр.: 21 см. (Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ)
Аннотация: Имя легендарного кубинского лидера Фиделя Кастро
известно всему миру. В своей книге журналист-международник М. А.
Макарычев попытался исследовать феномен этой незаурядной
личности.
67.400.1(5Азе) Азербайджанской Конституционное право
135. Алиева, Лейла Шахин гызы. Конституционно-правовые
основы национально-государственных интересов Азербайджанской
Республики / Л. Ш. Алиева. - Баку: Zərdabi LTD MMC, 2018. - 360 с.; 22
см. - Библиогр.: с. 336-359. - 500 экз. - ISBN 978-9952-476-68-2
81.2Шве-9 Шведский язык
136. Жильцова,
Елена
Леонидовна.
Шведский
язык:
самоучитель / Е. Л. Жильцова. - М.: Живой язык, 2010. - 224 с.; 21 см. ISBN 978-5-8033-0717-4
81.2Англ Английский язык
137. Дудкина, Галина Александровна. Английский язык для
делового общения [Текст]: В 2 томах /Г. А. Дудкина, М. В. Павлова, З.
Г. Рей, А.Т. Хвальнова
Том I Части 1, 2, 3. - Москва: Филоматис, 2008. - 685, [3] с.: ил., 21
см. (Филология)
Аннотация: Тексты учебника включают как деловую, так и
общебытовую тематику, а система грамматических и лексических
упражнений дает вазможность усвоить содержащийся в них языковой
материал.
138. Жданова, И.Ф. Английский язык для делового общения.
Новый курс [Текст]: В 2 томах /И. Ф. Жданова, О. Е. Кудрявцева, Н. С.
Попова и др.
Том II Части 4, 5, 6. - Москва: Филоматис, 2008. - 782, [2] с.: ил.,
21 см. (Филология)
Аннотация: Учебник предназначен для углубленного изучения
английского языка на продвинутом уровне и обеспечивает активное
владение английским языком в повседневном и деловом общении.
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84(4 Вел) Aнглийская литература
139. Баркер, Рафаэлла. Лето Саммерсов / Р. Баркер; пер. с англ.
Н. Мусаевой ; ред. Б. Закирова. - Баку : TEAS Press, 2016. - 304 с.; 19
см. - Пер. изд. : Summertime / Raffaella Barker. - 2001. - ISBN 978-9952513-73-8
Аннотация: Спустя год после "спасения от участи материодиночки" Дэвидом, Венеция Саммерс внезапно обнаруживает, что её
жизнь стала разваливаться, когда мужчину отправили одного в
бразильские джунгли, а она осталась в Норфолке. Пока в её доме царит
хаос, а дети окончательно отбиваются от рук, её жизнь становится все
сложнее благодаря злоязычному зеленому попугаю, куртуазной
карьере модельера причудливых кардиганов и возмутительной свадьбе
брата. Пока е-мейлы остаются без ответа, телефонные линии
обрываются, а отношения на расстоянии вызывают изумление и
раздражение одновременно, жизнь и любовь принимают весьма
неожиданный поворот...
140. Бланш, Лесли. Сабли рая [Текст] : [роман] /Л. Бланш ; [пер.
с англ.А. Алиханова] ; [ред.: С. Заикин].- [Баку]: TEAS Press, [2016].570, [1] с., [7] л.: ил., карта, портр., фотогр., 21 см.
Аннотация: Произведение Лесли Бланш «Сабли рая» является
историческим романом, в основу которого легли кавказские мотивы.
Автор, описывая и сравнивая кампанию России по захвату региона с
событиями этого процесса в контексте политических передряг того
периода, общественно-политическими и культурными процессами,
создал портреты известных фигур периода «Войн мюридов». Шамиль,
ведя непоколебимую и последовательную борьбу против огромной
Российской империи, нанес ей мощные удары. В книге отражены
основные причины успехов, личные качества, семейная жизнь и годы
жизни после пленения великого полководца Шейха Шамиля,
представленного «Дагестанским львом» в 40 летней борьбе, приведшей
к уничтожению 600 тысяч русских. Автор приводит много цитат из
русской, европейской и восточной литературы, различных книг о
путешествиях, воспоминаний очевидцев того периода, бесед внуков и
правнуков главных участников, которые делают роман более
интересным и читаемым. Дорогой читатель получит огромное
удовольствие от этого интересного произведения.
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