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ÖN SÖZ 
 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 yanvar 
2004-cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr olunan kitabların 
biblioqrafik təsvirinin I hissəsi Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən nəşr edilmişdir. 
Çoxlu sayda kitabxana rəhbərlərinin və mütəxəssislərinin 
müraciəti əsasında həmin sərəncamla nəşr edilən 
ədəbiyyatın təsvirinin 2-ci hissəsi M.F.Axundov adına 
Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Ədəbiyyatın elmi 
sistemləşdirilməsi” şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən 
hazırlanmışdır. Vəsaitdə əksini tapmış ədəbiyyat 2006-
2007-ci illəri əhatə edir və kütləvi kitabxanalar üçün KBT-
yə əsasən təsnifləşdirilmiş, əlifba qaydası ilə düzülmüşdür. 
 Vəsaitdən təsvirlə məşğul olan bütün kitabxana 
işçiləri istifadə edə bilərlər.  

Nəşrlə bağlı arzu və rəylərini bildirəcək hər bir şəxsə 
əvvəlcədən təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. 

 
 
Ünvan: AZ-1000, Bakı şəhəri,Xaqani küçəsi 29. 
E-mail: contact@anl.az 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə 

kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 
sərəncamı 

 
         Müstəqil Azərbaycan Respublikasında həyatın 
müxtəlif sahələrində aparılan islahatlar içərisində latın 
qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpa edilməsi böyük tarixi 
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Heydər Əliyevin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin 
təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun 2001 -ci il tarixli və 
“Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün qeyd 
etməsi haqqında” 9 avqust 2001-ci il tarixli fərmanları 
ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm hadisə olmuş və 
latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına keçidi bütövlükdə 
təmin etmişdir. Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası artıq 
həyatımızın bütün sahələrində tam yerini tutmuşdur. 
Bununla yanaşı Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və 
elminin vaxtilə kiril qrafikası ilə çap olunmuş qiymətli 
nümunələrinin latın qrafikasında yenidən kütləvi şəkildə 
nəşr olunması günün ən vacib məsələlərindən biri olaraq 
qalır. 

Dövlət müstəqilliyinin başlıca rəmzlərindən biri 
sayılan ana dilinə dövlət qayğısının daha da artırılmasını 
təmin etmək, Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və 
elminin ən gözəl nümunələrini müasir dövrdə təbliğ etmək 
və gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədilə Azərbaycan 
dilində əvvəllər kiril qrafikasında çap olunmuş əsərlərin 
latın qrafikası ilə yenidən nəşrinin kütləvi şəkildə həyata 
keçirilməsi zərurətini nəzərə alaraq qərara alıram:  

1. 2004-cü ildə latın qrafikası ilə ilk mərhələdə çapı 
nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısı təsdiq olunsun;  

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
2004-cü ildə Azərbaycan Respublikasının bütün kütləvi 



 5

kitabxanalarına və orta tədris müəssisələrindəki kitabxa-
nalara latın qrafikası ilə yenidən çap olunmuş kitabların 
alınması üçün zəruri vəsaitin ayrılmasını təmin etsin; 

3. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin İcra 
Aparatına tapşırılsın ki, - Azərbaycan Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
Nazirliyi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası ilə birlikdə 2005-2008-ci 
illərdə latın qrafikası ilə yenidən çapı nəzərdə tutulan 
əsərlərin siyahısını bir ay müddətində hazırlayıb təsdiq 
olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 
təqdim etsin;  

4.  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və 
respublikanın maliyyə qurumları ilə birlikdə müvafiq 
plan-qrafik tərtib edib latın qrafikası ilə yenidən nəşr 
olunması nəzərdə tutulan kitabların çapını təmin etsin;  

5.  Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı qurumları 
ilə birlikdə yenidən çapı nəzərdə tutulan kitabların 
mətnlərinin elektron daşıyıcıları və internet vasitələrilə 
yayılmasını, latın qrafikasında “Azərbaycan ədəbiyyatının 
virtual kitabxanası”nın yaradılmasını təmin etsin. 

   
Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 

 
İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 12 yanvar 2004-cü il 
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Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 
“Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin 

həyata keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli 
sərəncamı ilə nəşr olunan kitabların biblioqrafik təsviri 

(II hissə) 
 

2006 
 
84(5Az) 
  A 13 

Abbaszadə Hüseyn. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/H.Abbaszadə. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb, 2006. 
      I c. – 317, [3] s. – (Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. - ISBN10 9952-
34-059-1. – ISBN13 978-9952-34-059-4: 1 
man. 72 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
  A 13 

Abbaszadə Hüseyn. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/H.Abbaszadə. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb. 
      II c.: Burulğanlar. 2006. – 389, [3] s. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - 25000 
nüs. - ISBN10 9952-34-050-8. – 
ISBN13 978-9952-34-050-1: 1 man.73 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

  81 
A 37 

Axundov Ağamusa. 
     Ümumi dilçilik [Mətn]: dilçiliyin tarixi, 
nəzəriyyəsi və metodları: ali məktəb 
tələbələri üçün dərslik /A.Axundov. – 
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Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 278, 
[2] s. – (Azərbaycan dili və tarixi). -  
Biblioqr.: s. 273. - 25000 nüs. - ISBN10 
9952-34- 017-6. – ISBN13 978-9952-34-
017-4: 1man.  72 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il  tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4Alm) 
   А 58 

   Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki 
cilddə. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. 
    I c.: Şeirlər, hekayələr, povest, pyes, esse, 
roman. – 438, [2] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-047-8. – ISBN13 978-9952-34-047-1: 2 
man. 9 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4Alm) 
   А 58 

   Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki  
cilddə. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
    II c.: Nağıllar. 2006. – 373, [3] s.; 21 sm. 
– (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-34-055-9. – ISBN13 978-
9952-34-055-6: 2 man. 9 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(0) 
А 79 

   Antik ədəbiyyat antologiyası [Mətn]: iki 
cilddə /tərt. Əli Sultan. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006.  
    I c. 494, [2] s.; 21 sm. – (Dünya ədəbiy-
yatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-421-36-
0. – ISBN13 978-9952-421-36-1: 2 man. 9 
qəp. 
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   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü 
il  tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(0) 
А 79 

   Antik ədəbiyyat antologiyası [Mətn]: iki 
cilddə /tərt. Əli Sultan. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press. 
    II c. 2006. - 262, [2] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
421-40-9. – ISBN13 978-9952-421-40-8: 2 
man. 9 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il  tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

87(0) 
А 88 

Aristotel. 
    Poetika [Mətn] /Aristotel; tərc., ön söz və 
şərh. müəl. A.Aslanov. – Təkrar nəşr. – B.: 
Şərq-Qərb, 2006. – 118, [2] s. – (Dünya 
ədəbiyyatı). - 25000 nüs. -     ISBN10 9952-
34-021-4. – ISBN13 978-9952-34-021-1: 96 
qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il  tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
  A 93 

Aslan, Məmməd. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər 
/M.Aslan; red. T.Qaraqaya. – Təkrar nəşr. – 
B.: Avrasiya Press, 2006. – 318, [2] s.; 21 
sm. – (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – ISBN10 9952-421-66-2. – 
ISBN13 978-9952-421-66-8: 1man. 72 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il  tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
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82(5Az) 
  A 94 

Aşıq Alı. 
    Əsərləri [Mətn]: gəraylılar, qoşmalar, 
təcnislər, divanilər, aşıq rəvayətləri /Aşıq 
Alı; tərt. və ön söz. müəl.H.İsmayılov. – 
Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2006. – 
190, [2] s.; 21 sm. – (Klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
421-82-4. – ISBN13 978-9952-421-82-8: 1 
man. 72 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

63(5Az) 
  A 94 

Aşurbəyli Sara. 
     Bakı şəhərinin tarixi [Mətn]: Orta əsrlər 
dövrü /S.Aşurbəyli; rusc. tərc. Azər 
Bağırov; elmi red. Ziya Bünyadov. – Təkrar 
nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2006. – 413, [3] 
s. – (Azərbaycan dili, tarixi). - Biblioqr.: s. 
327-411. - 25000 nüs. - ISBN10 9952-421-
67-0. – ISBN13 978-9952-421-67-5: 1 man. 
80 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

63(5Az) 
  A 94 

Aşurbəyli Sara. 
     Şirvanşahlar dövləti [Mətn]: VI-XVI 
əsrlər  /S.Aşurbəyli; tərc. Azər Bağırov; red. 
E.Məmmədyarova. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. – 414, [2] s. – 
(Azərbaycan dili, tarixi). -  Biblioqr.: s. 354-
413. - 25000 nüs. - ISBN10 9952-421-53-0. 
- ISBN13 978-9952-421-53-8: 1 man. 80 
qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
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cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

81(5Az) 
  А 99 

    Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: 
dörd cilddə /tərt.: Əliheydər Orucov [və b.]; 
nəşrə haz., təkmil. və red. A.Axundov; 
AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. 
     I c.: ABCÇD. – 740, [4] s. – (Lüğət və 
ensiklopediyalar). - 25000 nüs. - ISBN10 
9952-34-023-0. – ISBN13 978-9952-34-
023-5: 5 man. 41 qəp.  
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

81(5Az) 
   А 99 

   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: 
dörd cilddə /tərt.: Əliheydər Orucov [və b.]; 
nəşrə haz., təkmil. və red. A.Axundov; 
AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
     II c.: EƏFGHXİJK. 2006. – 790, [2] s. – 
(Lüğət və ensiklopediyalar). - 25000 nüs. -  
ISBN10 9952-34-024-9. – ISBN13 978-
9952-34-024-2: 5 man. 41 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

81(5Az) 
  А 99 

    Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: 
dörd cilddə /tərt.: Əliheydər Orucov [və b.]; 
nəşrə haz., təkmil. və red. A.Axundov; 
AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
     III c. :QLMNOÖPR. 2006. – 670, [2] s. – 
(Lüğət və ensiklopediyalar). - 25000 nüs.  - 
ISBN10 9952-34-025-7. – ISBN13 978-
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9952-34-025-9: 5 man. 41 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

81(5Az) 
  А 99 

    Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: 
dörd cilddə /tərt.: Əliheydər Orucov [və b.]; 
Nəşrə haz., təkmil. və red. A.Axundov; 
AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
     IV c.: SŞTUÜVYZ. 2006. – 709, [3] s. – 
(Lüğət və ensiklopediyalar). - 25000 nüs. - 
ISBN10 9952-34-026-5. – ISBN13 978-
9952-34-026-6: 5 man. 41 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

81(5Az) 
   A 99 

   Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: dörd 
cilddə /M.T.Tağıyev (baş red.), İ.M. Ay-
dınov, İ.M.Kərimov [və b.]; BSU. – Yen. 
işl. və təkmil. II nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. 
     I c.: A-D. – 891, [5] s. – (Lüğət və ensi-
klopediyalar). - 25000 nüs. - ISBN10 9952-
34-009-5. – ISBN13 978-9952-34-009-9: 4 
man. 5 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
      

81(5Az) 
   A 99 

   Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: dörd 
cilddə /M.T.Tağıyev (baş red.), İ.M.Ay-
dınov, İ.M.Kərimov [və b.]; BSU. – Yen. 
işl. və təkmil. II nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
     II c.: E-K. 2006. – 846, [2] s. – (Lüğət və 
ensiklopediyalar). - 25000 nüs. - ISBN10 
9952-34-010-9. – ISBN13 978-9952-34-
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010-5: 4 man. 5 qəp. 
      Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

81(5Az) 
   A 99 

    Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: dörd 
cilddə /M.T.Tağıyev (baş red.), İ.M. 
Aydınov, İ.M.Kərimov [və b.]; BSU. – Yen. 
işl. və təkmil. II nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
     III c. Q-R. 2006. – 838, [2] s. – (Lüğət və 
ensiklopediyalar). - 25000 nüs.  - ISBN10 
9952-34-011-7. – ISBN13 978-9952-34-
011-2: 4 man. 5 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

81(5Az) 
   A 99 

   Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: dörd 
cilddə /M.T.Tağıyev (baş red.), İ.M. 
Aydınov, İ.M.Kərimov [və b.]; BSU. – Yen. 
işl. və təkmil. II nəşr. – B.: Şərq-Qərb. 
     IV c.: S-Z. 2006. – 982, [2] s. – (Lüğət 
və ensiklopediyalar). - 25000 nüs. - ISBN10 
9952-34-012-5. – ISBN13 978-9952-34-
012-9: 4 man. 5 qəp. 
     Az. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü il 
tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

82.3(5Tü) 
    B 22 

Balasaqunlu Yusif. 
    Qutadğu bilig – xoşbəxtliyə aparan elm 
[Mətn] /Y. Balasaqunlu; türk. çev.: Kamil 
Vəliyev, R.Əskər. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. –439, [1] s. – 
(Azərbaycan dili və tarixi). - 25000 nüs. - 
ISBN10 9952-421-51-4. – ISBN13 978-
9952-421- 
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51-4: 1 man. 72 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol.     
 

84(4Fr) 
   B 23 

Balzak Onore de. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /O.de Balzak; 
tərc. ed. Mikayıl Rəfili. – Təkrar nəşr. – B.: 
Şərq-Qərb, 2006. – 407, [1] s. – (Dünya 
ədəbiyyatı). - 25000 nüs. - ISBN10 9952-
34-020-6. – ISBN13 978-9952-34-020-4: 2 
man. 44 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4İng) 
   B 32 

Bayron, Corc Qordon. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: poemalar, pyes 
/C.Q.Bayron; tərc.: M.Təhmasib [və b.]. – 
Təkrar nəşr.–B.: Şərq-Qərb, 2006. – 223, [1] 
s.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – ISBN10 9952-34-083-4. – 
ISBN13 978-9952-34-083-9: 1 man. 40 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4Fr) 
  B 87 
 

Bualo. 
     Poeziya sənəti [Mətn] /Bualo; tərc. ed., 
ön söz və şərh. müəl. Əkbər Ağayev. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 111, 
[1] s. – (Dünya ədəbiyyatı). - 25000 nüs. - 
ISBN10 9952-34-007-9. – ISBN13  
978-9952-34-007-5: 58 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
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84(2Rus) 
   B 91 

Bulqakov, Mixail Afanasyeviç. 
     Master və Marqarita [Mətn]: roman 
/M.A.Bulqakov; rus dil. tərc. S.Budaqlı. – 
B.: Şərq-Qərb, 2006. – 373, [3] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 
9952-34-080-X. – ISBN13 978-9952-34-
080-8: 1 man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   C 50 

Cəfərzadə, Əzizə.  
    Aləmdə səsim var mənim[Mətn]: [roman]  
/Ə.Cəfərzadə. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb, 2006. – 429, [3] s. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). - 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-34- 014-1. – İSBN 13 978-
9952-34-014-3: 1 man. 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az)  
   C 50 

Cəfərzadə, Əzizə.  
    Eldən-elə [Mətn]: [tarixi roman]: [alim və 
səyyah Zeynalabdin Şirvani haq.] 
/Ə.Cəfərzadə. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb, 2006. – 381 [3] s. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 nüs. - 
İSBN 10 9952-34-015-X. – İSBN 13 978-
9952-34-015-0: 1 man. 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

4(4=İt) 
  C 87 

Covanyoli, Rafaello.   
    Spartak [Mətn]: [roman] /R.Covanyoli; 
tərc. Beydulla Musayev. – Təkrar nəşr. – B.: 
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Şərq-Qərb, 2006. – 582, [2] s. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 10 9952-
34-038-9. – İSBN 13 978-9952-34-038-9: 2 
man. 44 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4Çex) 
   Ç 23 

Çapek, Karel.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: hekayələr, pyes 
/K.Çapek; tərt. və ön söz. müəl. E.Mehri. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 159 
[1] s.; 21 sm. –  (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-34- 074-5. – 
İSBN 13 9952-34-074-7: 1 man. 72 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus)  
   Ç 34 

Çexov, Anton Pavloviç.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: pyeslər 
/A.P.Çexov. –Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya 
Press, 2006. – 317, [3] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 10 9952-
421-69-7. – İSBN 13 9952-421-69-9: 1  
man.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4Yun) 
   E 81 

Esxil.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Esxil; tərt. ed. 
Ə.Sultan; red. T.Novruzov. – Təkrar nəşr. – 
B.: Avrasiya Press, 2006. – 198, [2] s. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 10 
9952-421-37-9. – İSBN 13 978-9952-421-
37-8: 1 man. 34 qəp.   
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     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   Ə 34 

Əfəndiyev, Rəşid bəy. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /R.Əfəndiyev; 
tərt. Abdurrəhman Abdullayev; red. 
M.Adilov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 119, [1] s. – (Klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-035-4. – ISBN13 978-9952-34-035-8: 77 
qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Tü) 
   G 95 

Güntəkin, Rəşad Nuri. 
      Çalı quşu [Mətn]: roman /R.N.Güntəkin; 
tərc. və ön söz. müəl. Mikayıl Rzaquluzadə. 
– Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 373, 
[3] s. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-34-037-0. – ISBN13 978-
9952-34-037-2: 1 man. 63 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

85(5Tü) 
   G 95 

Güntəkin, Rəşad Nuri. 
      Dodaqdan qəlbə [Mətn]: roman 
/R.N.Güntəkin; nəşrə haz. M.Axundova. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 277, 
[3] s. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-34-007-9. – ISBN13 978-
9952-34-007-5: 1 man. 63 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
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84(7Amer) 
   Н 42 

Heminquey, Ernest. 
     Əcəl zəngi [Mətn]: roman /E.Heminqu-
ey; rus dil. tərc. H.Hacıyev. – Təkrar nəşr. – 
B.: Avrasiya Press, 2006. – 469, [3] s.; 21 
sm. – (Dünya ədəbiyyatı).- 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-421-34-4. – İSBN 13 978-
9952-421-34-71: 44 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı   ilə nəşr ol. 

84(5Az) 
  H 47 

Heyran xanım. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Heyran xanım; 
tərt.: Məmmədağa Soltan, Qulam Məm-
mədli; red. C.Nağıyeva. – Təkrar nəşr. – B.: 
Şərq-Qərb, 2006. – 230, [2] s. – (Klassik 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-34-003-6. – ISBN13 978-
9952-34-003-7: 1man. 34 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı   ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   H 50 

Həbibi. 
     Şeirlər [Mətn] /Həbibi; topl. və tərt. 
Əzizağa Məmmədov; red. A.Paşayeva. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 86, [2] 
s. – (Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – ISBN10 9952-34-019-2. – 
ISBN13 978-9952-34-019-8: 40 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Tü) 
   H 74 

Hikmət, Nazim. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər, 
poemalar, pyeslər /N.Hikmət; tərt. 
A.Babayev. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 495, 
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[1] s.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı).- 2500 
nüs. – İSBN 10 9952-34-051-6. – İSBN 13 
978-9952-34-051-8: 2 man. 60 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04 – 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   İ - 18 

İbrahimbəyov, Rüstəm. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/R.İbrahimbəyov. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006.  
     I c.: Povestlər. -309, [3] s.; 21 sm. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – İSBN 10 9952-421-76-X. – İSBN 
13 978-9952-421-76-7: 1 man. 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 84(5Az) 
    İ - 18 

İbrahimbəyov, Rüstəm. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/R.İbrahimbəyov. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press. 
    II c.: Povestlər. – 2006. - 285, [3] s.; 21 
sm. – (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-421-77-8. – 
İSBN 13 978-9952-421-77-4: 1 man. 72 
qəp.  
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü  
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4Norv) 
   İ - 18 

İbsen, Henrik. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /H.İbsen; tərc. A. 
Əliyev. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006, 341, [3] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs.-İSBN 10 9952-34-
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001-X. – İSBN 13 978-9952-34-001-3: 1 
man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   İ - 38 

İlkin, Qılman. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/Q.İlkin; tərt. Ayaz Musayev. – Təkrar nəşr. 
– B.: Avrasiya Press, 2006.  
     I c. – 231, [1] s.; 21 sm. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). - 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-421-84-0. – İSBN 13 978-
9952-421-84-2: 1 man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 84(5Az) 
   İ - 38 

İlkin, Qılman. 
   Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/Q.İlkin; tərt. Ayaz Musayev. – Təkrar nəşr. 
– B.: Avrasiya Press. 
     II c. – 2006. - 231, [1] s.; 21 sm. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - 25000 
nüs. – İSBN 10 9952-421-61-1. – İSBN 13 
978-9952-421-61-3: 1 man. 72 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4Avs) 
   К 15 

Kafka, Frans.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /F.Kafka. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 357, 
[3] s. – (Dünya ədəbiyyatı). -  Kitabın 
içindəkilər: Novellalar; Qəsr: roman. – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-34-045-1. – 
İSBN 13- 978-9952-34-045-7: 1 man. 72 
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qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

63(5Az) 
   K 20 

Kalankatuklu, Moisey.  
    Albaniya tarixi [Mətn] /M.Kalankatuklu;  
Alban salnaməsi /Qoş Mxitar; tərc., müqəd., 
qeyd və şərh. müəl. Ziya Bünyadov; red. 
M.İsmayılov. – Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya 
Press, 2006. – 293, [3] s. – 10 000 nüs. – 
İSBN 10 9952-421-52-2. –  İSBN  13 978-
9952-421-52-1: 1 man. 77 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

83.8(2Rus) 
  K 95 

Krılov, İvan Andreyeviç.  
    Təmsillər [Mətn] /İ.A.Krılov; tərt. 
T.İbrahimova; rəss. N.Əliyeva. – Təkrar 
nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 141, [3] s.: 
şək. – (Dünya ədəbiyyatı). - 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952- 34-071-0. – İSBN 13 978-
9952-34-071-6: 1 man. 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

83.8(7Amer) 
   K 96 

Kuper, Ceyms Fenimor.  
    Ləpirçi [Mətn]: roman /C.F.Kuper; tərc. 
Ə.Zeynalov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb,   
2006. – 383, [1] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). - 25000 nüs. – İSBN 10 9952-
34-078-8. – İSBN 13 978-9952-34-078-5: 1 
man. 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 



 21

84(2Rus) 
   K 96 

Kuprin, Aleksandr İvanoviç.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: povestlər 
/A.İ.Kuprin; tərc. İ.Yaqubov. – Təkrar nəşr. 
– B.: Avrasiya Press, 2006. – 309, [3] s.; 21 
sm. – (Dünya ədəbiyyatı). - 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-421-78-6. - İSBN 13 978-
9952-421-78-1: 1 man. 72 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5İran) 
   Q-13 

    Qabusnamə [Mətn] /farscadan tərc. ed., 
qeyd və şərhlərin müəl. Rəhim Sultanov; 
red. Ə.Cəfər. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 215, [1] s. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-34-003-6. – 
İSBN 13 978-9952-34-003-7: 1 man. 30 
qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

63(5Az) 
   Q-24 

   Qarabağnamələr [Mətn] /tərt. Akif Fərzə-
liyev; elmi red. N.Axundov. – Təkrar nəşr. – 
B.: Şərq- Qərb, 2006.   
    I k. – 215, [1] s. – (Azərb. dili və tarixi). – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-34-068-0. – 
İSBN 13 978-9952-34-068-6: 1 man. 36 
qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

63(5Az) 
   Q-24 

    Qarabağnamələr [Mətn] /tərt. Nazim 
Axundov; elmi red. A.Fərzəliyev. – Təkrar 
nəşr. – B.: Şərq- Qərb. 
    II k. – 2006. - 286, [2] s. – (Azərb. dili və 
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tarixi). – 25000  nüs. – İSBN 10 9952-34-
069-9. – İSBN 13 978- 9952-34-069-3: 1 
man. 36 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

63(5Az) 
   Q-24 

    Qarabağnamələr [Mətn] /tərt. Nazim 
Axundov; elmi red. A.Fərzəliyev. – Təkrar 
nəşr. – B.: Şərq- Qərb. 
     III k. – 2006. - 247, [1] s. – (Azərbaycan 
dili və tarixi). – 25000  nüs. – İSBN 10 
9952-34-070-2. – İSBN 13 978- 9952-34-
070-9: 1 man. 36 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
  Q-24 

Qaracaoğlan.  
    Şeirlər [Mətn] /Qaracaoğlan; tərt. və ön 
söz. müəl.: İ.Qəməroğlu, Q.Namazov. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006.  – 254, 
[2] s. – (Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-34-029-X. – 
İSBN  13 978-9952-34-029-7: 2 man. 9 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   Q-46 

Qəmküsar, Əliqulu.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Qəmküsar; 
tərt. və red. İ.Ağayev. – Təkrar nəşr. – B.: 
Şərq-Qərb, 2006. -  167, [1] s. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – Kitabın  
içindəkilər: Satirik şeirlər; Dəyənəklər; 
Müxtəlif şeirlər; Felyetonlar. – 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-34-046-X. – İSBN 13 978-
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9952-34-046-4: 77 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
  Q-65 

Qoqol, Nikolay Vasilyeviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: povestlər, 
komediya /N.V.Qoqol. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. – 317, [3] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
SBN109952-421-86-7. – İSBN13-978-
9952- 421-86-6: 1 man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   Q-70 

Qorki, Maksim. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/M.Qorki. –Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya 
Press, 2006. 
    I c.: Hekayələr. – 263, [1] s; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN10 
9952-421-85-9. – İSBN13 978-9952-421-
85-9. – 1 man. 72 qəp. 
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   Q-70 

Qorki, Maksim. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/M.Qorki; tərc. Ə.Şərif. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press. 
    II c.: Ana: roman. 2006. – 358, [2] s.; 21 
sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-421-81-6. – İSBN13 978-
9952-421-81-1:1 man 72 q. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 



 24

cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   Q-77 

Qriboyedov, Aleksandr Sergeyevic. 
    Ağıldan bəla [Mətn]: pyes /A.S.Qriboye-
dov; rus dil tərc. Ələkbər Ziyatay. – Təkrar 
nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2006. – 157, [3] 
s.; 21 sm. –(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – İSBN10 9952-421-74-3. – 
İSBN13 978-9952-421-74-3: 1 man.72 qəp. 
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

82(5Az) 
   Q-89 

Qurbani. 
     Əsərləri [Mətn]: qoşmalar, gəraylilər, 
təcnislər,deyişmələr, qıfılbəndlər, divanilər 
/Qurbani; tərt. ed. ön söz, qeyd və izahların 
müəl. Q. Kazımov. – B.: “Şərq-Qərb”, 2006. 
– 229, [3] s.; 21 sm. – (Klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 10 9952-
34-079-6. – İSBN978-9952-34-079-2: 2 
man. 09 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

83(5Az) 
  М 15 

Mahmudov, Malik. 
     Ərəbcə yazmış Azərbaycanlı şair və 
ədiblər [Mətn]: VII-XII əsrlər /M.Mahmu-
dov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 
189, [3] s. – (Azərbaycan dili və tarixi). – 
10000 nüs. -  İSBN10-9952-34-042 – 7. – 
İSBN13 9952-34-042-6: 1 man. 77 qəp.  
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
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84(5İran) 
   М 26 

Marağayi, Zeynalabdin. 
     İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya 
təəssübkeşliyin bəlası [Mətn]: roman 
/Z.Marağayi; farscadan tərc. və ön söz. 
müəl. H. Məmmədzadə. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. – 455, [1] s.; 21 sm.- 
(Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – İSBN10-9952-421-88-3. – İSBN13-
978-9952-421- 88-0: 2 man. 22 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4Fr) 
   M 38 

Merime, Prosper. 
      Seçilmiş əsərləri [Mətn] /P.Merime. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 173, 
[3] s. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-34-034-6. – ISBN13 978-
9952-34-034-1: 1 man. 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   M 48 

Məhəmməd. 
     Şəhriyar [Mətn]: dastan /Məhəmməd; 
tərt. ed., ön söz və lüğətin müəl. Əlyar 
Səfərli. – Tərar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. 
– 215, [1] s. – (Klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatı) – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-000-1. – ISBN13 978-9952-34-000-6: 1 
man. 34 qəp.   
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

87(5Az) 
  M 51 

Məmmədov, Zakir. 
      Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] 
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/Z.Məmmədov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb, 2006. – 327, [1] s. – (Azərbaycan dili 
və tarixi). – 10000 nüs. – ISBN10 9952-34-
005-2. – ISBN13 978-9952-34-005-1:  
1 man. 77 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 84(5Az) 
    M 73     
 

Molla Cümə. 
     Əsərləri [Mətn] /Molla Cümə; tərt., ön 
söz. müəl. Paşa Əfəndiyev; elmi red. 
H.İsmayılov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 647, [1] s. – (Klassik Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-041-9. – ISBN13 978-9952-34-041-9: 2 
man. 44 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 84(4Fr) 
   M 74 

Mopassan, Gi de. 
     Hekayələr və novellalar [Mətn] /Gi de 
Mopassan; tərc.: İsmayıl Şıxlı, Hamlet 
Qocayev. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 173, [3] s. –(Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – ISBN10 9952-34-032-X. – 
ISBN 13 978-9952-34-032-7: 1 man. 40 
qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   M 79 

Möcüz, Mirzə Əli. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [şeirlər] 
/M.Ə.Möcüz; topl., tərt. və ön söz. müəl. 
Qulam Məmmədli. – Təkrar nəşr. – B.: 
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Avrasiya Press, 2006. – 215, [1] s. – 
(Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – ISBN10 9952-421-60-3. – 
ISBN13 978-9952-421-60-6: 1 man. 40 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   M 85 
 

Musabəyov, İbrahim bəy. 
      Neft və milyonlar səltənətində [Mətn]: 
[povest] /İ.Musabəyov; tərt. və ön söz. 
müəl. Gülzar Məmmədova. – Təkrar nəşr. – 
B.: Şərq-Qərb, 2006. – 149, [3] s. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-34- 620-6. – ISBN13 978-
9952-34-030-3: 58 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

83(5Az) 
   M 93 

Mümtaz, Salman. 
      Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları 
[Mətn] /S.Mümtaz; tərt. və ön söz. müəl. 
R.Tağıyev; red. M.Adilov. – Təkrar nəşr. – 
B.: Avrasiya Press, 2006. – 439, [1] s. – 
(Azərbaycan dili və tarixi). – 10000 nüs. – 
ISBN10 9952-421-54-9. – ISBN13 978-
9952-421-54-5: 1 man. 40 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
    M 99 

Müznib, Əlabbas. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Müznib; tərt., 
ön söz. və lüğətin müəl. İslam Ağayev. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 255, 
[1] s. – (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 
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25000 nüs. – ISBN10 9952-34-052-4. – 
ISBN13 978-9952-34-052-5: 17 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

63(5Hind) 
    N 35 

Nehru, Cəvahirləl. 
     Ümumdünya tarixinə nəzər [Mətn] 
/C.Nehru; tərc. T.Paşazadə. – Təkrar nəşr. – 
B.: Şərq-Qərb, 2006. – 342, [2] s. – (Dünya 
ədəbiyyatı). -  25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-002-8. – ISBN13 978-9952-34-002-0: 2 
man. 44 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
    N 60 

Nəvvab, Mir Möhsün. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.M.Nəvvab; 
“Divan”i və “Məzlumnamə”ni ərəb. trans. 
ed.: Ə.Məmmədbağıroğlu, A.Ramazanov; 
elmi, dini, tibbi, qeyd-farsc. tərc. 
R.Kərimov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 215, [1] s. – (Klassik Azərb. ədəb.). 
– 25000 nüs. – ISBN10 9952-057-5. – 
ISBN13 978-9952-34-057-0: 1 man. 18 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   N 62 
 

Nəzmi, Əli. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər, felyeton 
və məqalələr, xatirələr /Ə.Nəzmi; tərt. və ön 
söz. müəl. F.Hüseynov; red. E.Qasımova. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 543, 
[1] s.; 21 sm. – (Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-



 29

34-036-2. – ISBN13 978-9952-34-036-5: 1 
man. 10 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

82(5Az) 
   O-26 
 

   Oğuznamə [Mətn] /tərt., müqəddimə, 
lüğət və şərh. müəl. Samət Əlizadə. – Təkrar 
nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 213, [3] s. – 
(Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – ISBN10 9952-34-022-2. – 
ISBN13 978-9952-34-022-8: 1 man. 34 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   O-37 

Oleşa, Yuri Karloviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Y.K.Oleşa; 
rusc. tərc. Rəna Şıxəmirova. – Təkrar nəşr. – 
B.: Avrasiya Press, 2006. – 182, [2] s. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 
9952-421-80-8. – ISBN13 978-9952-421-
80-4: 1 man. 40 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 84(2Rus) 
    O-66 

Ostrovski, Aleksandr Nikolayeviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: pyeslər 
/A.N.Ostrovski; rus dil. tərc. Y.Əzimzadə 
[və b.]. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 309, [3] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-112-1. – ISBN13 978-9952-34-112-6: 2 
man. 9 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
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84(2Rus) 
   P 22 

Paustovski, Konstantin Georgiyeviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: hekayələr, 
povest /K.G.Paustovski. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. – 303, [1] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 
9952-421-72-7. – ISBN13 978-9952-421-
72-9: 1 man. 72 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   P 90 

Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/A.S.Puşkin; tərt. Telman Cəfərov. – Təkrar 
nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2006.  
      I c.: Povest və hekayələr. – 279, [1] s. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 
9952-421-38-7. – ISBN13 978-9952-421-
38-5: 1 man. 72 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 84(2Rus) 
    P 90 

Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/A.S.Puşkin; tərt. Telman Cəfərov. – Təkrar 
nəşr. – B.: Avrasiya Press. 
      II c.: Poemalar, dramlar. – 2006. - 318, 
[2] s. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
ISBN10 9952-421-39-5. – ISBN13 978-
9952-421-39-2: 1 man. 72 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 84(2Rus) 
    R 15 

Radişşev, Aleksandr Nikolayeviç. 
     Peterburqdan Moskvaya səyahət [Mətn] 
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/A.N.Radişşev; tərc. və ön söz müəl. 
Hüseyn Şərifov. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. – 182, [2] s. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
421-35-2. – ISBN13 978-9952-421-35-4: 1 
man. 10 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   R 17 

Rahim, Məmməd. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/M.Rahim; tərt.: S.Quliyeva, İ.Əliyeva. – 
Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2006. 
      I c.: Şeirlər. - 269, [3] s.; 21 sm. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – ISBN10 9952-421-64-6. – ISBN 
13 978-9952-421-64-4: 1 man. 72 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol.  
 

84(5Az) 
   R 17 

Rahim, Məmməd. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/M.Rahim; tərt.: S.Quliyeva, İ.Əliyeva. – 
Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya Press. 
      II c.: Poemalar, mənzum pyes. 2006. - 
366, [2] s.; 21 sm. – (Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
421-65-4. – ISBN13 978-9952-421-65-1: 1 
man. 72 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Gürc) 
   R 88 

Rustaveli, Şota. 
    Pələng dərisi geymiş pəhləvan [Mətn]: 
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poema /Ş.Rustaveli; tərc. ed.: S.Vurğun [ və 
b.]. – Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya Press, 
2006. – 231, [1] s. – (Dünya ədəbiyyatı) - 
25000 nüs. – ISBN10-9952-421- 32-8. – 
ISBN13 9952-421-32-3: 1 man. 60 qəp.    
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   R 99 

Rzaquluzadə, Mikayıl. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.Rzaquluza-
də. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 
311, [1] s. – (Müasir Azərbaycan ədəbiy-
yatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-34-053-
2. – ISBN13 978-9952-34-053-2: 1 man. 72 
qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

83.8(2Rus) 
   S 21 

Saltıkov-Şedrin, Mixail Yevqrafoviç. 
     Seçılmiş əsərləri [Mətn]: hekayə və 
oçerklər, nagıllar /M.Y.Saltıkov-Şedrin; rus 
dil. tərc.: B.Musayev [və b.]. - Təkrar nəşr. 
– B.: Şərq –Qərb, 2006. – 239, [1] s.; 21 sm. 
– (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN10 9952-34-062-1. – İSBN13 978-
9952-34-062-4: 1 man. 40 qəp.   
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

63.5(5Az) 
  S 25 

Sarabski,  Hüseynqulu. 
     Köhnə Bakı [Mətn] /H.Sarabski; rəsm-
lərin müəl. Əzim Əzimzadə; red. Ə.Quliyev. 
– Təkrar nəşr. - B.: “Şərq-Qərb”, 2006. – 
143, [1] s.: şək. – (Müasir Azərbaycan 
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ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 109952-
34-008-7. –İSBN13 978-9952-34-008-2: 1 
man. 18 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(7Amer) 
    S 35 

Seton-Tompson, Ernest. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: hekayələr 
 /T.E.Seton; rusc. tərc.:  M. Rzaquluzadə, 
S.Zeynalova. – Təkrar nəşr. – B.: “Şərq- 
Qərb”, 2006. – 253, [3] s. – (Dünya ədəbiy- 
yatı). – 25000 nüs. – İSBN 10 9952-34-039-7:
1 man., 72 qəp.   
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   S 37 
 

Seyidzadə, Mir Mehdi. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər, rübailər, 
qəzəllər, pyeslər /M.M.Seyidzadə. - Təkrar 
nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2006. – 319, [1] 
s. - (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). - 
25000 nüs. - İSBN10 9952-421-68-9. – 
İSBN 13 978-9952-421-68-2: 1 man., 72 
qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

85.31(5Az) 
   S 42     

Səfərova, Zenfira. 
     Azərbaycanın musiqi elmi [Mətn]: XIII-
XX əsrlər /Z.Səfərova; red. S. Aslanova. – 
Təkrar nəşr. – B.: Azərnəşr, 2006. – 541, [3] 
s. – (Azərbaycan dili və tarixi). - 10000 nüs. 
–  İSBN10 9952-8100-0-8. – İSBN13  978-
9952-8100-0-4: 2 man. 88 qəp.    
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   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5İran=Az)
    S 42 

Səhənd. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər, mənzum 
məktublar /Səhənd; rəss. N.Əliyeva. – 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 
279,[1] s.: şək. – (Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı) – 25000 nüs. – İSBN10 – 9952-
34-033-8. – İSBN13 978-34-033-4: 1 man. 
10 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   S 99 

Süleymanlı, Mövlud. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: povestlər və 
hekayələr /M.Süleymanlı. - B.: “Şərq-Qərb, 
2006. – 478, [2] s. – (Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN10 9952-
34-006-0. –İSBN13 978-9952-34 – 6-8: 2 
man., 44qəp.   
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5=Hind) 
    Т 20 

Taqor, Robindranat. 
    Fəlakət [Mətn]: roman /R.Taqor; rus dil. 
tərc. Əli Səbri. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 
278, [2] s.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – ISBN10 9952-34-065-6. – 
ISBN13 978-9952-34-065-5: 1 man., 72 
qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
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84(5İran=Az)
    T 39 

Təbrizi, Əssar. 
     Mehr və Müştəri [Mətn]: epik-poema 
/Ə.Təbrizi; farscadan tərc., ön söz və şərh. 
müəl. Məmmədağa Sultanov; red. 
B.Azəroğlu. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2006. – 310, [2] s. – (Klassik  Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – ISBN10 9952-
34-004-4. – ISBN13 978-9952-34-004-4: 1 
man. 54 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   Т 72 

Tolstoy, Lev Nikolayeviç. 
     Hərb və sülh [Mətn]: dörd cilddə: roman 
/L.N.Tolstoy; rus dil. tərc. M.Arif. – B.: 
Şərq-Qərb, 2006. 
     I c. – 375, [1] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25 nüs. – İSBN10 9952-34-
127-X. – İSBN 13978-99-52-34-127-0: 2 
man. 44 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
    Т 72 

Tolstoy, Lev Nikolayeviç. 
   Hərb və sülh [Mətn]: dörd cilddə: roman 
/L.N.Tolstoy; rus dil. tərc. B.Musayev. – B.: 
Şərq-Qərb. 
     II c – 2006. – 391, [1] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). - 25000 nüs. – ISBN10 
995234-128-8. – ISBN 13 978-9952 – 34-
128-7: 2 man. 44 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
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84(2Rus) 
   Т 72 

Tolstoy, Lev Nikolayeviç. 
     Hərb və sülh [Mətn]: dörd cilddə:roman 
/L.N.Tolstoy; rus dil. tərc. B.Musayev. – B.: 
Şərq-Qərb. 
     III c. – 2006. – 415,[1] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı)-25000 nüs. – İSBN10 
9952-34-129-6. – İSBN 13-978-9952-34-
129 :2 man., 44 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   Т 72 

Tolstoy, Lev Nikolayeviç. 
    Hərb və sülh [Mətn]: dörd cilddə: roman 
/L.N.Tolstoy; rus dil. tərc. M. Arif. – B.: 
Şərq-Qərb. 
     IV c. – 2006. – 314, [3] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı) 25000 nüs. – ISBN10 
9952-34-130-X. – ISBN13- 978-9952-34-
130-0: 2 man., 44 qəp.   
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   Т 90 

Turgenev, İvan Sergeyeviç. 
    Secilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/İ.S.Turgenev. – B.: Şərq-Qərb, 2006. 
    I c.: Mənsur şeirlər, hekayələr, povestlər. 
– 319, [1] s.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – ISBN10- 9952-34-049-4. – 
ISBN13 978-9952-34-049-5:1 man., 72 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   Т 90 

Turgenev, İvan Sergeyeviç. 
    Secilmış əsərləri [Mətn]: Dvoryan ocağı, 
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Atalar və oğullar: iki cilddə /I.S. Turgenev. 
– B.: Şərq-Qərb. 
     II c.: Romanlar. 2006. – 359, [1] s.; 21 
sm. – (Dünya ədəbiyyatı) – 25000 nüs. – 
ISBN 10 9952-34-88-5. – ISBN13 978-
9952-34-088-4: 1 man 72 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

83.8(4Fr) 
    V-41 

Vern, Jül.  
     Arxipelaq alovlanır. Klodius Bombarnak  
[Mətn]: romanlar /J.Vern; rus dil. tərc. ed. 
və ön sözün müəl. Əkbər Ağayev. – B.: 
Şərq-Qərb, 2006. – 415, [1] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 10 
9952-34-089-3. – İSBN 13 978- 9952-34-
089-1: 2 man. 09 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

83.8(4Fr) 
   V-41 

Vern, Jül.  
     İyirmi min lye su altında [Mətn]: elmi 
fantastik roman /J.Vern;  tərc. ed.: M.Təh-
masib, M.Mustafayev; ön söz. müəl. C.Na-
ğıyev. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 415, [1] s.; 
21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952-34-064-8. – İSBN 13 978- 
9952-34-064-8: 2 man. 09 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 84(4İng) 
    V-90 
 

Voyniç, Etel Lilian.  
    Ovod [Mətn]: roman /E.L.Voyniç; tərc. 
ed. Beydulla Musayev; red. Ə.Quliyev. – 
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Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2006. – 285, 
[3] s. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN 10 9952 34-004-4. – İSBN 13 978-
9952- 34-004-4: 2 man. 09 qəp. 
       Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

 84(5Az) 
    Y-24 

Yaqub, Zəlimxan.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/Z.Yaqub; ön söz A.Turan. – B.: Şərq-Qərb, 
2006.  
     I c.: Şeirlər və poemalar. – 246, [2] s. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – İSBN 10 9952-34- 008-7. – İSBN 
13 978-9952-34-008-2: 1 man. 72 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   Y-24 

Yaqub, Zəlimxan.  
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/Z.Yaqub. - B.: Şərq-Qərb. 
      II c.: Şeirlər və poemalar. – 2006. - 287, 
[1] s. – (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 10 9952-34- 099-5. – 
İSBN 13 978-9952-34-099-9: 1 man. 72 
qəp.   
       Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
    Y-28 

Yan, Vasili Qriqoryeviç.  
    Çingiz xan [Mətn]: roman /V.Q.Yan; rus 
dil. tərc. H.Hacıyev. – Təkrar nəşr. – B.: 
Avrasiya Press, 2006. – 343, [1] s; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). –25000 nüs. – İSBN 10 
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9952-421-79-4. – İSBN 13 978-9952-421-
79-8: 1 man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   Y-56 

Yesenin, Sergey Aleksandroviç.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.A.Yesenin; 
rus dil. tərc. Əliağa Kürçaylı. – Təkrar nəşr. 
– B.: Avrasiya-Press, 2006. – 167, [1] s. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – Kitabın iç.: Şeirlər; 
Poemalar: Anna Snegina, Qara adam. -  
25000 nüs. – İSBN 10 9952 421-71-9. – 
İSBN 13 978-9952-421-71-2: 2 man. 09 
qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

2007 
 
81(5Az) 
   A 1       

Abdullayev, Əlövsət.  
    Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: dərslik 
/Ə.Abdullayev, Y.Seyidov, A.Həsənov; 
red.: E.Həsənova, İ.Əhmədzadə. – Üçüncü 
nəşr. – B.: Şərq-Qərb.  
    Dörd. hissə: Sintaksis. 2007. – 422, [2] s., 
cədv.; 22 sm. – (Lüğət və ensiklopediyalar). 
-25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-167-6 
(cilddə): 2 man. 03 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
  А 16 

Abid, Əmin.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: ədəbi, bədii, 
elmi publisistik məqalələr /Ə.Abid; tərt. və 



 40

ön söz. B.Əhmədov. – B.: Şərq-Qərb, 2007. 
– 285, [3] s.; 21 sm. - (Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 978- 
9952-34-104-1: 1 man. 40 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az)  
  A 35 

Ağaoğlu,Əhməd bəy.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]/Ə.Ağaoğlu; tərt. 
ed. Ə. Mirələmov, V.Quliyev; red. 
A.Rüstəmli. – B.: Şərq-Qərb, 2007. – 391, 
[1] s.; 22 sm. – (Müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN  
978-9952-34-103-4 (cilddə): 2 man.11 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-cü 
il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(4Alm) 
   A 58 

    Almanca-Azərbaycanca lüğət [Mətn] : A-
Z: lüğətə təxm. 40000 söz və söz birləşməsi 
daxil edil-mişdir /red. Ç.Qurbanlı. – İkinci 
nəşr. – B.: Şərq- Qərb, 2007. – 647, [1] s., 
cədv.; 22 sm. – (Lüğət və ensuklopediyalar). 
– Biblioqr.: s. 646. – 25000 nüs. –  
İSBN 978-9952-34-168-3 (cilddə): 1 man. 
72 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-cü 
il tarixli sərəncamə ilə nəşr ol.  
 

81(5Az)  
   A 99 

     Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti A-Z  
[Mətn] /tərt. Həsrət Həsənov. – Təkrar nəşr. 
– B.: Şərq-Qərb, 2007. – 143, [1] s.; 21 sm. 
– (Lüğət və ensiklopediyalar). – 10000 nüs. 
– İSBN 978-9952-34-098-3: 1 man. 24.   
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
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cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

81(5Az)  
   А 99 

     Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti A-
Z [Mətn] /red.: A.Axundov [və b.]; AMEA 
Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. – B.: Şərq-
Qərb, 2007. – 566, [2] s.; 22 sm. – (Lüğət və 
ensiklopediyalar). – 10000 nüs. – İSBN 
978-99542-34-091-4: 4 man. 45 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

81(5Az) 
   А 99 

     Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti A-
Z [Mətn] /tərt. Həstət Həsənov. – Təkrar 
nəşr. -  B.: Şərq-Qərb, 2007. – 166, [2] s.; 
21sm. – (Lüğət və ensiklopediyalar). – 
10000 nüs. –  İSBN 978-9952-34-102-7:  87 
qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

81(5Az)  
   А 99 

     Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti A-Z 
[Mətn] /tərt. Nəriman Seyidəliyev; red. 
İ.Məmmədov. -  B.: Şərq-Qərb, 2007. – 422, 
[2] s.; 21 sm. – (Lüğət və ensiklopediyalar). 
– 10000 nüs. –  İSBN 978-9952-34-109-6:  
2 man. 05 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Az)  
   A 99 

    Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası 
[Mətn] : dörd cilddə /tərt. edəni və bioq. 
müəl. Dilarə Məmmədova. – B.: Şərq-Qərb.  
    IV c. 2007. – 581, [3] s.; 22 sm. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
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İSBN 978-9952-34- 136-2 (cilddə): 2 man. 
75 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-cü 
il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(5Az)  
   A 99 

     Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası 
[Mətn] : dörd cilddə /tərt. edəni və bioq. 
müəl. Dilarə Məmmədova. – B.: Şərq-Qərb.  
    V c. 2007. – 301, [3] s.; 22 sm. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN 978-9952-34- 184-3 (cilddə): 1 man. 
75 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-cü 
il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

63.5(5Az) 
    A 99 

    Azərbaycan etnoqrafiyası [Mətn]: üç 
cilddə /baş red. T. Bünyadov; red. hey.: 
M.Rəhimova və b. AMEA Arxeol. və 
Etnoqr. İnstitutu. – B.: Şərq-Qərb, 2007.  
    I c. -  543, [1] s.: şək.; 22 sm. – (Lüğət və 
ensiklopediyalar). – Bibliorq. və qeydlər: 
501-531. – 25000 nüs. – İSBN 978-9952-
448-04-7 (cilddə): 4 man. 25 qəp.    
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-cü 
il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

63.5(5Az) 
   A 99 

   Azərbaycan etnoqrafiyası [Mətn]: üç 
cilddə / baş red. T.Bünyadov, red. hey. 
M.Rəhimova; AMEA Arxeol. və Etnoq. İn-
tu. – B. 
    II c.: Etnoqrafiya – Azərbaycan- 2007. – 
381, [3] s.: şək.; 20 sm. –  (Lüğət və 
ensiklopediyalar). –  Biblioqr.: s. 348-368.  
– 25000 nüs. – ISBN 978-995234-092-1: 3 
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man. 92 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.04.04-
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

63.5(5Az) 
    A 99 

   Azərbaycan etnoqrafiyası [Mətn]: üç 
cilddə /baş red. T. Bünyadov; red. hey.: 
M.Rəhimova [və b.] AMEA Arxeol. və 
Etnoqr. İnstitutu. – B.: Şərq-Qərb. 
    III c.  2007. - 567, [1] s.: şək.; 22 sm. – 
(Lüğət və ensiklopediyalar). – Bibliorq. və 
qeydlər: 539-560. – 25000 nüs. – İSBN 978-
9952-34-152-2 (cilddə): 4 man. 25 qəp.    
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-cü 
il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(5Az)  
   A 99 

   Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn] : dörd 
cilddə /S.Mehdiyeva (red.)  [və b.]; AMEA 
Nəsimi ad. Dilç. İnstitutu. – B.: Şərq-Qərb.  
    III c.: XIX əsr. – 2007. – 334, [2] s.; 22 
sm. – (Lüğət və ensiklopediyalar). – 
Biblioqr.: s. 321-333. – 10000 nüs. – İSBN 
978-9952-34-186-7 (cilddə): 2 man. 44 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

36.99 
 A 99              

     Azərbaycan kulinariyası  ensiklopediyası  
[Mətn] /elmi red. T.Əmiraslanov; red. 
G.Qocayeva. – B.: Şərq- Qərb, 2007. – 165, 
[3] s.: şək.; 30 sm. – (Lüğət və ensiklopedi-
yalar). – 25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-
135-5 (cilddə): 4 man. 77 qəp. 
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
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84(5Az)  
   A 99 

    Azərbaycan publisistikası antologiyası 
[Mətn] /tərt. ed. Cəlal Bəydili (Məmmədov). 
– B.: Şərq- Qərb, 2007. – 687, [1] s.; 22 sm. 
– (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – İSBN 978- 9952-34-158-4 (cilddə): 3 
man. 22 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(5Az)92 
     A 99 

    Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik  
lüğəti [Mətn]: iki cilddə /tərt. R.Əliyeva 
(red.) [və b.]; AMEA Nəsimi ad. Dilç. 
İnstitutu. – B.: Şərq-Qərb, 2007.  
    I c. – 299, [5] s.; 22 sm. – (Lüğət və 
ensiklopediyalar). – 10000 nüs. – İSBN 
978-9952-34- 155-3 (cilddə): 5 man. 18 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(5Az)92 
     A 99 

   Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik  
lüğəti [Mətn]: iki cilddə /tərt.: R.Əliyeva 
(red.) [və b.]; AMEA Nəsimi ad. Dilç. İn-tu. 
– B.: Şərq-Qərb. 
    II c.  2007. -  303, [1] s.; 22 sm. – (Lüğət 
və ensiklopediyalar). – 10000 nüs. – İSBN 
978-9952-34-156-0 (cilddə): 5 man. 18 qəp.   
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(5Az)92 
    A 99 

   Azərbaycanca-Fransızca lüğət [Mətn]: A-
Z: lüğətə 25000-dən artıq söz daxil edilmiş-
dir  /red. R.Cabbarov. – B.: Şərq-Qərb, 
2007. – 619, [5] s., cədv.; 22 sm. – (Lüğət 
və ensiklopediyalar). – 25000 nüs. – İSBN 



 45

978-9952-34-160-7 (cilddə):  2 man. 40 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus)  
   B 26 

Barto, Aqniya Lvovna.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /A.L.Barto; rus 
dilin. tərc. ed.: T.Mahmud [və b.]. – B.: 
Şərq-Qərb, 2007. – 182, [2] s.; 22 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 
978-9952-34-150-8 (cilddə): 1 man. 07 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   B 70 

Blok, Aleksandr Aleksandroviç.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər, poemalar 
/A.A.Blok; rus dil. tərc. ed. E.Borçalı [və 
b.].  – B.: Şərq-Qərb, 2007. – 142, [2] s. 21 
sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN 978-9952-34-114-0: 1 man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

63(5Az)  
   B 97 

Bünyadov, Ziya.  
    Azərbaycan Atabəylər dövləti (1136-
1225-ci illər) [Mətn] /Z.Bünyadov; rus dil. 
tərc.: C. Qəhrəmanov. – Təkrar nəşr. – B.: 
Şərq-Qərb, 2007. -  311, [1] s.; 21 sm. – 
(Lüğət və ensiklopediyalar).- Biblioqr.: 268-
278. - 25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-066-
2: 2 man. 03 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
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63(5Az) 
   B 97 

Bünyadov, Ziya.  
    Azərbaycan VII-IX əsrlərdə  [Mətn] 
/Z.Bünyadov; rus dil. tərc.: C. Cabbarov, 
H.Əlizadə. - B.: Şərq-Qərb, 2007. -  422, [2] 
s.; 20 sm. – (Azərbaycan dili və tarixi). -  
Biblioqr.: s. 391-414. - 25000 nüs. –  2 man. 
03 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol.  
 

86.3 
B 97 

Bünyadov, Ziya.  
    Dinlər, təriqətlər, məzhəblər [Mətn] 
/Z.Bünyadov. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb, 2007. – 334, [2] s.; 21 sm. – 
(Azərbaycan dili və tarixi). – 25000 nüs. –  
İSBN 978-9952-34-094-5: 2 man. 3 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

81(5Az)  
  C 50 

Cəfərov, Səlim.  
    Müasir Azərbaycan dili [Mətn] : dərslik 
/S.Cəfərov; red. B.Əhmədov. – Üçüncü 
nəşr. – B.: Şərq-Qərb.  
    İkinci hissə: Leksika. 2007. – 191, [1] s., 
cədv.; 22 sm. – (Lüğət və ensiklopediyalar). 
– Biblioqr.: s. 187-189. – 25000 nüs. – 
İSBN 978-9952-34-108-9 (cilddə): 2 man. 
03 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(5Az)  
   Ç 67 

Çobanzadə, Bəkir.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] : beş cilddə 
/B.Çobanzadə; red. A.Babayev. – B.: Şərq-
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Qərb, 2007.  
    I c. – 333, [3] s.; 22 sm. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – Biblioqr.: s. 152-
156. – 25000 nüs. - İSBN 978-9952-34-178-
2 (cilddə): 1 man. 76 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(5Az)  
  Ç 67 

Çobanzadə, Bəkir.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] : beş cilddə 
/B.Çobanzadə; red. A.Babayev. – B.: Şərq-
Qərb.  
    II c. 2007. - 365, [3] s.; 22 sm. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – Biblioqr.: s. 152-
156. – 25000 nüs. - İSBN 978-9952-34-185-
0 (cilddə): 1 man. 76 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(5Az)  
  Ç 67 

Çobanzadə, Bəkir.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] : beş cilddə 
/B.Çobanzadə; red. və ön söz. müəl. 
M.Adilov. – Təkrar nəşr. - B.: Şərq-Qərb.  
    III c. 2007. - 342, [2] s.; 22 sm. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). –Biblioqr.: s. 329-
341. – 25000 nüs.  - İSBN 978-9952-34-
185-0 (cilddə): 1 man. 76 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 

81(5Az)  
   Ç 67 

Çobanzadə, Bəkir.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] : beş cilddə 
/B.Çobanzadə; nəşrə haz. və ön söz. müəl. 
M.Adilov; red. V.Adilov. – Təkrar nəşr. - 
B.: Şərq-Qərb.  
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    IV c.  2007. - 198, [2] s.; 22 sm. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs.  - İSBN 978-9952-34-176-8 (cilddə): 1 
man. 76 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

83.3(2Rus) 
   Ç 82 

Çukovski, Korney İvanoviç.  
     Seçilmiş əsərləri [Mətn] /K.İ.Çukovski; 
rus dilindən tərc. ed.: T.Elçin, Ə.Şükürlü. – 
B.: Şərq-Qərb, 2007. – 159, [1] s.; 22 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 
978-9952- 34- 164-5 (cilddə): 86 qəp.    
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(5Az) 
   D 47 

Dəmirçizadə, Əbdüləzəl.  
    Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: dərslik 
/Ə. Dəmirçizadə; red. A.Axundov. –Üçüncü 
nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2007.  
    Birinci hissə: Fonetika, orfoepiya, 
orfoqrafiya. – 253, [3] s.: şək., cədv.; 22 sm. 
– (Lüğət və ensiklopediyalar). – 25000 nüs. 
– İSBN 978-9952-34-153-9 (cilddə): 2 man. 
03 qəp.     
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   D 78 

Dostoyevski, Fyodor Mixayloviç.  
     Alçaldılmış və təhqir edilmiş insanlar 
[Mətn] : roman /F.M.Dostoyevski; rus dil. 
tərc.: ed. B. Musayev. – Təkrar nəşr. – B.: 
Şərq-Qərb, 2007. – 374, [2]s.; 22 sm. – 
(Dünya ədəb). – 25000 nüs. –  
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İSBN 978-99 -52-34-139-3 (cilddə): 1 man. 
90 qəp.   
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

 84(0)  
 D 97 

    Dünya fantastika antologiyası [Mətn].- 
Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2007. – 462, 
[2] s.; 22 sm.  -  (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 978- 9952-34-119-5 
(cilddə): 2 man. 36 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

85(5Az)   
  Ə 34 

Əfəndi, Rasim.  
    Azərbaycan incəsənəti [Mətn]: qədim 
dövr və orta yüzilliklər /R.Əfəndi. – B.: 
Şərq-Qərb, 2007. – 157, [3] s.: şək., [54] v. 
şək.; 30 sm. - (Azərbaycan dili və tarixi). – 
Biblioqr.: s. 156-157. -  25000 nüs. – İSBN 
978-9952-34-116-4: 4 man. 06 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

63(5Az) 
  Ə 34 

Əfəndiyev, Oqtay.  
    Azərbaycan Səfəvilər Dövləti [Mətn] /O.  
Əfəndiyev; rus dil. tərc. ed. K.Muxtarov; el- 
mi red. Ə.Əlizadə. – B.: Şərq-Qərb, 2007. -   
342, [2] s.; 22 sm. – (Azərbaycan dili və 
tarixi). –  25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-
101-0: 2 man. 03 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
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63(5Az)  
   Ə 65 

Əliyev, Fuad.  
    İrəvan xanlığı [Mətn] /Fuad Əliyev, 
Urfan Həsənov; red. və ön söz. müəl. 
K.Şükürov. –  Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2007. – 141, [3] s.; 22 sm. – (Azərbaycan 
dili və tarixi). – 25000 nüs. – İSBN  
978-9952-34-166-9 (cilddə): 1 man. 72 qəp.   
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

63(5Az)  
    Ə 65 

Əliyev, Fuad.  
    Naxçıvan xanlığı [Mətn] /Fuad Əliyev, 
Mirabdulla Əliyev; red. və ön söz. müəl. 
Z.Şahverdiyev. –  Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb, 2007. – 117, [3] s.: şək. xəritə; 22 sm. 
– (Azərbaycan dili və tarixi). – 25000 nüs. – 
İSBN 978-9952-34-165-2 (cilddə): 1 man. 
72 qəp.   
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(5Az)92 
    F 22 

    Farsca-Azərbaycanca lüğət [Mətn] : 
lüğətə təxm. 35000 söz və söz birləşməsi 
daxil edilmişdir /tərt. M.Nağısoylu (red. və 
ön söz müəl.) [və b.]. – B.: Şərq-Qərb, 2007. 
– 636 s., cədv.; 22 sm. – (Lüğət və 
ensiklopediyalar). – 25000 nüs. – İSBN 
978- 9952-34-110-2 (cilddə): 2 man. 40 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(4Fr)  
   F 81 

    Fransız ədəbiyyatı antologiyası [Mətn] : 
iki cilddə /tərt.: H.Qoca, C.Bəydili. – B.: 
Şərq-Qərb, 2007.  
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    I c. – 430, [2] s.; 22 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 978-9952-
34-120-1 (cilddə): 2 man. 26 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(4Fr)  
   F 81 

    Fransız ədəbiyyatı antologiyası [Mətn] : 
iki cilddə /tərt. H.Qoca, C.Bəydili. – B.: 
Şərq-Qərb. 
     II c. 2007. – 397, [3] s.; 22 sm. – (Dünya 
ədəbiyya-tı). – 25000 nüs. – İSBN 978-
9952-34-121-8 (cilddə): 2 man. 26 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(4Fr)  
   F 81 

    Fransız ədəbiyyatı antologiyası [Mətn] 
/burax. məs. Ə.Güləliyev. – B.: Şərq-Qərb. 
     III c. 2007. – 406, [2] s.; 22 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 
978-9952-34-182-9 (cild-də): 2 man. 26 
qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(5Az) 
   F 81 

    Fransızca-Azərbaycanca lüğət A-Z 
[Mətn]: təxminən 30 000 söz və söz 
birləşməsi /red. R.Cabbarov. – İkinci nəşr. – 
B.: Şərq-Qərb, 2007. – 259, [2] s.; 21 sm. – 
(Lüğət və ensiklopediyalar). – 25000 nüs. – 
İSBN 978-9952-134- 8: 2 man. 44 qəp.  
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
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85.31(5Az) 
     H 14 

     Üzeyir Hacıbəyov ensiklopediyası 
[Mətn] /E.Abasova, N.Abdullayev, 
F.Abdullazadə [və b.]; red. hey.: E.Abasova 
[və b.]; Azərb. Məd. Dostları Fondu. – B.: 
Şərq-Qərb, 2007. – 262, [2] s.: şək.: 23 sm. 
– (Lüğət və ensiklopediyalar). - 25000 nüs. 
– İSBN 978-9952-34-075-4: 5 man.  10 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı   ilə nəşr ol. 
 

84(5Az) 
   Н 72 

Hidayət. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: şeirlər, pyeslər  
/Hidayət. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 
2007. - 485, [3] s.; 21 sm. – (Müasir 
Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN 978-9952-34-093-8: 1 man. 72 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4Fr) 
   Н 96 

Hüqo, Viktor.  
    Paris Notr-Dam kilsəsi [Mətn]: roman 
/V.Hüqo rus dil. tərc. M.Rəfili. – B.: Şərq-
Qərb, 2007. – 487, [1] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 978-9952-
34-124-9: 2 man. 44 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

87.3(5Az) 
   H 98 

Hüseynov Heydər.  
    Azərbaycanda XIX əsr ictimai və fəlsəfi 
fikir tarixindən [Mətn] /H.Hüseynov; rus dil. 
tərc. ed.: A.Hacıyeva [və b.]; elmi red. 
Y.Rüstəmov. – B.: Şərq-Qərb, 2007. – 399, 
[1] s.; 22 sm. (Azərbaycan dili və tarixi). – 
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10000 nüs. – İSBN 978-9952-34- 
170-6 (cilddə): 3 man. 58 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(5Az)  
   H 98 

Hüseynzadə, Əli bəy.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə.Hüseynzadə; 
transl. və tərt. ed. O.Bayramlı; elmi red. və 
izahl. müəl. A.Turan. – Təkrar nəşr. – B.: 
Şərq-Qərb, 2007. – 479, [1] s.; 22 sm. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – İSBN 978-9952-34-162-1 (cild- 
də): 2 man. 58 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(5Az) 
   H 98 

Hüseynzadə, Muxtar. 
    Müasir Azərbaycan dili [Mətn]: dərslik 
/M.Hüseynzadə; red. T.Hacıyev. – Üçüncü 
nəşr. – B.: Şərq-Qərb.  
    Üçüncü hissə: Morfologiya. 2007. –  279, 
[1] s., cədv.; 22 sm. – (Lüğət və ensiklope-
diyalar). – 25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-
179-9 (cilddə): 2 man. 03 qəp.     
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
     

 84(5Az) 
   İ - 18 

İbrahimbəyov, Maqsud. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/M.İbrahimbəyov; tərt. və red. T.Quliyev. – 
Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya Press, 2007. 
    I c.: Povestlər. – 388, [4] s.; 21 sm. – 
(Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 25000 
nüs. – İSBN 978-9952-421-94-1: 1 man. 72 
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qəp.  
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü  
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

85(5Az) 
   İ - 18 

İbrahimbəyov, Maqsud. 
    Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə 
/M.İbrahimbəyov; tərt. və red. T.Quliyev. – 
Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya Press. 
    II c.: Povestlər. – 2007. - 238, [2] s.; 21 
sm. – (Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 978-9952-421-94-1: 1 
man. 72 qəp.  
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü  
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4İng) 
   İ - 51 

   İngilis ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki 
cilddə /tərt. və ön söz. müəl. Zeydulla 
Ağayev. – B.: Şərq-Qərb, 2007.  
    I c. – 335, [1] s.; 21 sm. – (Dünya ədəbiy-
yatı). – 25000  nüs. – İSBN 978-9952-23-
122-5: 2 man. 09 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4İng) 
   İ - 51 

    İngilis ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki 
cilddə /tərt.  Zeydulla Ağayev. – B.: Şərq-
Qərb.  
    II c. 2007. – 318, [2] s.; 21 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). – 25000  nüs. – İSBN 978-
9952-34-123-2: 2 man. 09 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
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84(4İsp) 
   İ - 83 

    İspan ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: 
/buraxıl. məs. Ə.Güləliyev. – B.: Şərq-Qərb, 
2007. – 383, [1] s.; 21 sm. – (Dünya ədəbiy-
yatı). – 25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-
138-6: 1 man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

83.98(2Rus) 
    Q-24 

Qarin-Mixaylovski, Nikolay.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /N.Qarin-
Mixaylovski; rus dil. tərc. ed. Ə.Şükürlü. – 
B.: Şərq-Qərb, 2007. – 191, [1] s.; 22 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 
978-9952-34-159-1 (cilddə): 1 man. 03 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol.    
      

81(5Az)  
  M 48 

Məhərrəmova, Rəhilə. 
     Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn] : 
dörd cilddə /Rəhilə Məhərrəmova, Firuzə 
Parənci; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi 
ad. Dilç. İnstitutu. – B.: Şərq-Qərb.  
    II c.: XVII-XVIII əsrlər. 2007. – 327, [1] 
s.; 22 sm. – (Lüğət və ensiklopediyalar). – 
Biblioqr.: s. 325. – 10000 nüs. – İSBN 978-
9952-445-08-5 (cilddə): 2 man. 44 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

83.8(2Rus) 
    M 60 

Mixalkov, Sergey Vladimiroviç. 
     Seçilmiş əsərləri [Mətn]: hekayələr, 
təmsillər mənzum nağıllar /S.V.Mixalkov; 
rus dil. tərc ed. Zahid Sarıtorpaq. – B.: Şərq-
Qərb, 2007. – 151, [1] s.; 21 sm. – (Dünya 
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ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 978-9952-
34-131-7: 1 man. 72 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Ərəb) 
   M 64 

   Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə /rus 
dil. tərc. ed. İbrahim Yaqubov; red. M. 
Qasımlı. –Təkrar nəşr. – B.: Şərq –Qərb, 
2007. 
    I c.: 1-38-ci gecələr.– 343, [1] s.: şək.; 21 
sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN 978-9952-34-141-6. – İSBN 978-
9952-34-140-9: 2 man. 09 qəp. 
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Ərəb) 
   M 64 

   Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə /rus 
dil. tərc. ed. İbrahim Yaqubov; red. M. 
Qasımlı. –Təkrar nəşr. – B.: Şərq –Qərb. 
    II c.: 39-145-ci gecələr. – 2007. - 349, [1] 
s.: şək.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-142-3. – 
İSBN 978-9952-34-140-3: 2 man. 09 qəp. 
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Ərəb) 
   M 64 

   Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə /rus 
dil. tərc. ed. İbrahim Yaqubov; red. M. 
Qasımlı. –Təkrar nəşr. – B.: Şərq –Qərb. 
    III c.: 146-270-ci gecələr. – 2007. - 333, 
[1] s.: şək.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-143-0. – 
İSBN 978-9952-34-140-9: 2 man. 09 qəp. 
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
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il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
     

84(5Ərəb) 
   64 

   Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə /rus 
dil. tərc. ed. İbrahim Yaqubov; red. M. 
Qasımlı. –Təkrar nəşr. – B.: Şərq –Qərb. 
    IV c.: 271-434-cü gecələr. – 2007. - 407, 
[1] s.: şək.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-144-7. – 
İSBN 978-9952-34-140-9: 2 man. 09 qəp. 
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Ərəb) 
   M 64 

   Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə /rus 
dil. tərc. ed. İbrahim Yaqubov; red. M. 
Qasımlı. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq –Qərb. 
    V c.: 435-606-cı gecələr. – 2007. - 389, 
[1] s.: şək.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-145-4. – 
İSBN 978-9952-34-140-9: 2 man. 09 qəp. 
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol.  
 

84(5Ərəb) 
    M 64 

   Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə /rus 
dil. tərc. ed. İbrahim Yaqubov; red. M. 
Qasımlı. –Təkrar nəşr. – B.: Şərq –Qərb. 
    VI c.: 607-756-cı gecələr. – 2007. - 429, 
[1] s.: şək.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-146-1. – 
İSBN 978-9952-34-140-9: 2 man. 09 qəp.  
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(5Ərəb) 
   M 64 

   Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə /rus 
dil. tərc. ed. İbrahim Yaqubov; red. M. 
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Qasımlı. –Təkrar nəşr. – B.: Şərq –Qərb. 
    VII c.: 757-894-cü gecələr. – 2007. - 383, 
[1] s.: şək.; 21 sm. –  (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-147-8. – 
İSBN 978-9952-34-140-9: 2 man. 09 qəp. 
   Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- cü 
il  tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

Ш6(5Ərəb) 
     M 64 

   Min bir gecə [Mətn]: səkkiz cilddə /rus 
dil. tərc. ed. İbrahim Yaqubov; red. M. 
Qasımlı. –Təkrar nəşr. – B.: Şərq –Qərb. 
    VIII c.: 895-1001-ci gecələr.- 2007.- 351, 
[1] s.: şək.; 21 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-148-5. – 
İSBN 978-9952-34-140-9: 2 man. 09 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

83.98(2Rus)  
   P 76 

Prişvin, Mixail Mixayloviç.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M.M.Prişvin; 
rus dil. tərc. ed. Z.Sarıtorpaq. – B.: Şərq-
Qərb, 2007. – 159, [1] s.; 22 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). 25000 nüs. – İSBN 978-9952-
34-111-9 (cilddə): 93 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   R 88 

   Rus ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki 
cilddə /tərt ed.: Rüstəm Kamal [və b.]. – B.: 
Avrasiya Press, 2007. 
      I c.: (Poeziya). – 231, [1] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 
978-9952-442-00-7: 1 man. 72 qəp. 
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
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cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus) 
   К 88 

   Rus ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: iki 
cilddə /tərt.: Rüstəm Kamal [və b.]. – B.: 
Avrasiya Press. 
    II c.: (Nəsr). 2007. – 406, [2] s.; 21 sm. – 
(Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 
978-9952-442-01:1 man. 72 qəp. 
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı  ilə nəşr ol. 
 

84(4Fr)  
   S 34 

dö Sent-Ekzüperi, Antuan.  
    Gecə uçuşu [Mətn]: [roman] /A.Sent-
Ekzüperi;   frans. dil. tərc. ed. R.Quliyev; 
red. S.Şahbazov. – B.: Şərq-Qərb, 2007. – 
119, [1] s.; 15 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-  
163-8 (cilddə): 34 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(2Qaz)  
   S 99 

Süleymanov, Oljas.  
    Az-Ya [Mətn] /O.Süleymanov; rus dil. 
tərc. ed. N.Səfərov; ön söz. müəl. C.Bəydili 
(Məmmədov). – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-
Qərb, 2007. – 270, [2] s.; 22 sm. – (Dünya 
ədəbiyyatı). -25000 nüs. – İSBN 978-9952-
34-154-6 (cild- də): 42 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(2Rus)  
   Ş 78 

Şoloxov, Mixail Aleksandroviç.  
    Povest və hekayələr [Mətn] /M.A.Şolo-
xov; rus dil. tərc. ed.: Ə.Abbasov [və b.]. – 
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Təkrar nəşr. – B.: Avrasiya press, 2007. – 
357, [3] s.; 22 sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 
25000 nüs. – İSBN 978-9952-34-181-2 
(cilddə): 1 man. 91 qəp.    
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol.     
     

84(2Rus)  
   T 72 

Tolstoy, Lev Nikolayeviç.  
    Dirilmə [Mətn]: [roman] /L.N.Tolstoy; 
rus dil. tərc. ed. M.Rzaquluzadə, C.Məcnun-
bəyov; ön söz. müəl. M.Qocayev. –  Təkrar 
nəşr. - B.: Şərq-Qərb, 2007. – 478, [2] s.; 22 
sm. – (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – 
İSBN 978-9952-34- 180-5 (cilddə): 2 man. 
44 qəp.   
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(4İsp)  
  V-36 

de Veqa, Lope.  
    Seçilmiş əsərləri [Mətn] /L.Veqa; tərc. 
ed.: T.Əyyubov, F.Əliyev. – Təkrar nəşr. – 
B.: Şərq-Qərb, 2007. – 382, [2] s.; 22 sm. – 
25000 nüs. - İSBN 978-9952-34-137-9 
(cilddə): 2 man. 06 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

84(4Fr)  
  V-41 

Vern, Jül.  
    Sirli ada [Mətn]: [roman] /J.Vern; tərc. 
ed.: İ.Nəfisi [və b.]. – Təkrar nəşr. – B.: 
Şərq-Qərb, 2007. -  525, [3] s.: şək.; 22 sm. 
– (Dünya ədəbiyyatı). – 25000 nüs. – İSBN 
978-9952-34-198-0 (cilddə): 2 man. 17 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
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cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

63(5)  
 Y-92 

Yusifov, Yusif.  
    Qədim Şərq tarixi [Mətn]: tarix ixtisası 
üzrə təhsil alan ali mək. tələb. üçün dərslik 
/Y.Yusifov. – B.: Şərq-Qərb, 2007. – 533, 
[3] s.; 21 sm. – (Lüğət və ensiklopediyalar). 
- Biblioqr.: s. 523-528. -  10000 nüs. – İSBN 
978-9952-34-081-5: 2 man. 59 qəp.  
      Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı   ilə nəşr ol. 
 

2008 
 

63(5Az)  
   A 99 

    Azərbaycan arxeologiyası [Mətn] : altı 
cilddə /baş red. və ön söz. M.Rəhimova; 
elmi red. Ə.Cəfərov; red. hey.: İ.Babayev 
[və b.]. AMEA Arxeol. və Etnoqr. İn-tu. – 
B.: Şərq-Qərb, 2008.  
    I c.: Daş dövrü. – 445, [3] s.: şək.; 24 sm. 
– (Azərbaycan dili və tarixi). – Biblioqr.: s. 
213-224. – 25000 nüs. – İSBN 979-9952-
448-38-2 (cilddə): 4 man. 25 qəp.  
    Azərb. resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04-cü 
il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

63.5.92 
   N 84 
         

    Novruz bayramı ensiklopediyası [Mətn]: 
xalq bayramı /tərt. ed.: Bəhlul Abdulla, 
Tofiq Babayev; elmi red. M.Qasımlı. – B.: 
Şərq – Qərb, 2008. – 207, [1] s.: fotoşək.; 30 
sm. – ( Lüğət və ensiklopediyalar). – 25000 
nüs. – İSBN 978-99 52-34-117-1 (cilddə): 7 
man. 11 qəp. 
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
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cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

81(5Az)  
   Ş 66 

Şirəliyev, Məmmədağa.  
    Azərbaycan dialektologiyasının əsasları 
[Mətn]: ali məkt. üç. dərs vəsaiti /M.Şirəli-
yev. – Təkrar nəşr. – B.: Şərq-Qərb, 2008. – 
415, [1] s., cədv.; 22 sm. – (Lüğət və 
ensiklopediyalar). -10000 nüs.- İSBN 978-
9952- 34-183-6 (cilddə): 2 man. 26 qəp.  
    Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
 

83.98:26.8  
     U 74 

    Uşaqlar üçün ensiklopediya [Mətn]: 
geologiya /Azərb. nəşri üzərində işl.: 
A.Əlizadə [və b.]. – B.: Şərq-Qərb, 2008. – 
711, [1] s.: şək., cədv., xəritə; 26 sm. – 
(Lüğət və ensiklopediyalar). – 25000 nüs. –  
İSBN 978-9952-34-196-6 (cilddə): 7 man. 
71 qəp.  
     Azərb. Resp. Prez. İ.Əliyevin 12.01.04- 
cü il tarixli sərəncamı ilə nəşr ol. 
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Əlavə 1. 
 

Türkdilli ölkələrin milli kitabxana  
direktorlarının konfransı və “Avrasiya  

Kitabxanalar Assambleyası” əməkdaşlıq 
təşkilatının ümumi iclasının iştirakçılarına 

 
Hörmətli konfrans iştirakçıları!  
Sizi - türkdilli ölkələrin milli kitabxana direktorlarının 

konfransı və “Avrasiya Kitabxanalar Assambleyası” 
əməkdaşlıq təşkilatının ümumi iclasının iştirakçılarını 
səmimi qəlbdən  salamlayır, hər birinizə uğurlar, cansağlığı 
və fıravanlıq arzulayıram.  

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin dünya mədəni 
məkanına inteqrasiyasında türkdilli dövlətlərlə əməkdaşlıq 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son illər ərzində respublika-
mızda müxtəlif sahələrdə artıq ənənəvi şəkil almış 
irimiqyaslı forum və konfransların təşkili də məhz bu 
məqsədə xidmət göstərməkdədir.  

Sizin tədbiriniz Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
yaradılmasının 85 illik yubileyi ilə eyni vaxta təsadüf edir. 
Hər bir kitabsevərə qürur hissi bəxş edən bu tarix 
ölkələrimizin mədəni həyatında nəzərəçarpan hadisədir. 
Tarixən özünün yüksək kitab mədəniyyəti ilə tanınan və 
zəngin kitabxanaları ilə şöhrət tapan Azərbaycanda bu gün 
də kitabxanalar şəbəkəsinin inkişaf etdirilməsinə xüsusi 
diqqət yetirilir. Azərbaycan dilində latın qrafıkası ilə kütləvi 
nəşrlərin həyata keçirilməsi sayəsində son uç ildə dünya və 
Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrindən  ibarət, ümumi tirajı 
10 milyon nüsxəyə çatan 500-dən artıq kitabın çap olunub 
ölkə kitabxanalarına hədiyyə edilməsi ilə kitabxana fondları 
mütəmadi zənginləşmiş, onlardan faydalanma imkanları 
xeyli genişlənmişdir. 
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Qloballaşan dünyada infornasiya cəmiyyətinin tələb-
lərinə uyğun olaraq müasirləşən milli kitabxanalar ölkələrin 
davamlı inteqrasiyası və xalqların qarşılıqlı mədəni əlaqə-
lərinin zənginləşməsi proseslərinə öz layiqli töhfələrini 
verməkdədir. Ümidvaram ki, konfransınızda müzakirəyə 
çıxarılan məsələlər  və qəbul edilən qərarlar milli kitab-
xanaların xalqlarımızın mədəni sərvətlərinin yaşadılması və 
intellektual potensialının artırılmasında rolu baxımından 
faydalı olacaqdır. 

Konfrans iştirakçısı olan dost və qardaş ölkələrin  
milli kitabxanalarının rəhbərlərinə, Azərbaycan Milli 
Kitabxanasının  kollektivinə mənəvi dəyərlərimizin, bəşər 
mədəniyyəti  xəzinəsi  incilərinin qorunub saxlanması və 
ğələcək nəsillərə çatdırılması naminə nəcib fəalliyyətlərində 
yeni-yeni nailiyyətlər arzu edirəm. 

Dərin hörmətlə,  
İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Bakı şəhəri, 17 noyabr 2008-ci il 
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Əlavə 2. 
 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
əməkdaşlarına 

“Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət 
işçisi”  

fəxri adının verilməsi haqqında  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

  
Azərbaycanda kitabxana işinin inkişaf etdirilməsində 

xidmətlərinə görə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan 
Milli Kitabxanasının aşağıdakı əməkdaşlarına “Azərbaycan 
Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı 
verilsin:  

 
Əmrahova Yaşar Mustafa qızı  
Hacıyeva Mələkxanım Məmməd qızı  
Məmmədov Fazil Həsənbala oğlu  
Məmmədova Tamilla Rəhim qızı  
Tahirov Kərim Məhəmməd oğlu  
 
 

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 17 noyabr 2008-ci il. 
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Əlavə 3. 
 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi 

haqqında  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

  
 
Azərbaycanda kitabxana işinin inkişaf etdirilməsində 

xidmətlərinə görə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan 
Milli Kitabxanasının aşağıdakı əməkdaşları “Tərəqqi” 
medalı ilə təltif edilsinlər:  

  
Ağayeva Fatma Həsən qızı  
Bayramov Dəmir Əmrah oğlu  
Əsədova Bənövşə Ağamalı qızı  
Həmidova Hərifət Mülki qızı  

 
 
 

İlham Əliyev, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 17 noyabr 2008-ci il. 
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Əlavə 4.  
 

“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya 
sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət 

Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə  
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  

Sərəncamı 
 

Azərbaycan Respublikasında kitabxanaların fəaliyyə-
tinin yaxşılaşdırılması, elmi-mədəni sərvətlərdən hərtərəfli 
istifadə imkanlarının genişləndirilməsi, cəmiyyətin infor-
masiya təminatının artırılması, eləcə də Azərbaycan kitab-
xanalarının dünya informasiya məkanına daxil olmasının 
təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram: 

1. “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-
informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə 
Dövlət Proqramı” təsdiq edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu 
sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 

3. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
 

İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 6 oktyabr 2008-ci il 
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Əlavə 5. 
 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  2008-ci il  
6 oktyabr tarixli 3072 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 

edilmişdir 
 

Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya 
sahəsinin  2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə 

DÖVLƏT PROQRAMI 
 

1. Ümumi əsaslar 
 
1.1. Mövcud vəziyyət 
 
Tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin 

toplanıb saxlanılmasında, nəsildən-nəslə çatdırılmasında və 
cəmiyyətin intellektual, mənəvi potensialının inkışafında 
əvəzsiz rol oynayan kıtabxanaların fəaliyyətinin təkmil-
ləşdirilməsi bu sahədə əsaslı islahatların aparılmasını, fond-
ların müasir informasiya daşıyıcıları ilə zənginləşdırilmə-
sinı, dünyanın qabaqcıl kitabxana-informasiya müəssisələ-
rinin təcrübəsindən istıfadə edilməsinı, elektron məlumat 
banklarının yaradılmasını, kitabxanaların maddi-texniki 
bazasının möhkəmləndirilməsini zəruri edir və bütün bunlar 
mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritet-
lərindəndir. 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm 
Nazirlıyinin kitabxana şəbəkəsində müxtəlif formada 40 
milyon nüsxəyə yaxın informasiya daşıyıcıları və dıgər 
ənənəvi sənədlər qorunub saxlanılır. Son illər ərzində 
ölkədə kitabxana işinin inkışafı sahəsində bir sıra mühüm 
sənədlər qəbul edilmişdir. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi 
nəşrlərin həyata keçırilməsi haqqında” 2004-cü il 12 yanvar 
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tarixli 56 nömrəli və “2005-2006-cı illərdə Azərbaycan 
dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin 
siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 2004-cü il 27 dekabr 
tarixli 562 nömrəli sərəncamları ilə təsdiq edilmiş siyahı 
üzrə latın qrafikası ilə nəşr olunmuş kitablar ölkənin bütün 
kitabxanalarına hədiyyə edilmişdir. Hazırda bu istiqamətdə 
işlər davam etdirilir. “Azərbaycan Respublikası region-
larının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-
ci illər)”, “Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi 
inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər Proqramı”, 
“Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya 
texnologıyalarının inkişafı üzrə 2005-2008-ci illər üçün 
Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)”, “Azərbaycan 
Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və 
kommunıkasiya texnologiyaları ilə təminatı Proqramı 
(2005-2007-ci illər)” kimi mühüm sənədlərdə kitabxana-
informasiya sahəsinin inkişafı və modernləşdirilməsi üzrə 
tədbirlərin həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. 

Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ölkədə baş 
verən hadisələr kitabxanaların da fəaliyyətinə mənfi təsir 
göstərmiş, kitab nəşri və kitab təchizatı sistemi tamamilə 
iflic vəziyyətinə düşmüş, onların maddi-texniki bazasının 
olduqca zəifləməsinə gətirib çıxarmışdır. Bütün bunlar 
kitabxana sahəsinin tənəzzülünə səbəb olmuşdur. Nəticədə 
kitabxanalar real və potensial oxucularını itirmiş, xeyli 
sayda kitabxanalar bağlanılmış, əksəriyyəti oxucu tələbatını 
ödəyə bilməmiş, mövcud ştat vahidləri ixtisar edilmişdir. 
1990-cı ildə respublika üzrə kütləvi kitabxanaların kitab 
fondu 45,3 milyon, 2002-ci ildə 36,9 milyon, 2003-cü ildə 
36,8 milyon nüsxəyə enmişdir. 2004-cü ildə isə bu göstərici 
36,5 milyon nüsxə təşkil etmişdir. Bunun əsas səbəbi 
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən respublika ərazisi-
nin 20 faizinin işğal olunması nəticəsində 9 Mərkəzləşdiril-
miş Kitabxana Sisteminin, 927 kitabxananın tamamılə 
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məhv edilməsi, kitabxanaların yeni nəşrləri almaq üçün 
vəsaitlə təmin edilməməsi, habelə kitabxana fondlarından 
məzmunca əhəmiyyətini itirmiş və mənəvi cəhətdən 
köhnəlmiş kitabların çıxarılması olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasında 12 mindən çox müxtəlif 
tipli kitabxananın daxil olduğu geniş kitabxana-informasiya 
şəbəkəsi mövcuddur. Bu şəbəkəyə yalnız kütləvi kitab-
xanalar deyil, həm də elmi-texniki, uşaq, gənclər, musiqi 
məktəblərinin, muzey və digər mədəniyyət və tədris 
müəssisələrinin, eləcə də müxtəlif təşkilatların tabeliyində 
olan kitabxanalar, o cümlədən 6 respublika əhəmiyyətli 
kitabxana, Bakı şəhərində 84 kitabxana və filialı, 72 şəhər 
və rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi (MKS) 
daxildir. Azərbaycanın erməni işğalçıları tərəfindən zəbt 
olunmuş ərazilərində 927 kitabxana və kitabxana filialını 
özündə birləşdirən 9 rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana 
Sistemi, 4 milyondan artıq kitab fondu məhv edilmişdir. 

Azərbaycanşünaslığa dair qiymətli əsərlərin böyük 
hissəsi XIX əsrin əvvəllərindən Rusiyanın Moskva, Sankt-
Peterburq, Kazan və digər şəhərlərinin kitabxanalarına 
aparılmışdır. Həmin əsərlərin əslinin, yaxud surətlərinin 
Azərbaycan kitabxanalarına qaytarılması zəruridir. 

Respublikada ən mühüm sənəd və digər çap əsər-
lərinin sığorta fondunun yaradılmasına ehtiyac vardır. Belə 
fondlar sözügedən çap məhsullarının müxtəlif dövrlərdə 
sosial və təbii təsirlər nəticəsində tamamilə məhv 
olunmasının qarşısının alınmasına, millətin tarixi yaddaşı-
nın qorunub saxlanılmasına xidmət edir. 

Dünyanın qabaqcıl ölkələrində olduğu kimi (Fransada 
Pompidu, ABŞ-da Kennedi, Vaşinqton və s.), Azərbay-
canda yaradılacaq Heydər Əliyev Mərkəzinin nəzdində də 
Heydər Əliyev Milli Kitabxana-İnformasiya Kompleksinin 
təşkili zəruridir. 
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Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya 
şəbəkəsinə daxil olan kitabxanaların 90 faizi müasir 
tələblərə cavab vermir. Bir neçə kitabxana istisna olmaqla, 
kitabxanaların əksəriyyəti yararsız vəziyyətdədir. Kitab-
xanaların bir çoxu qəza vəziyyətində olan uyğunlaşdırılmış 
və yardımçı binalarda fəaliyyət göstərir. Respublikanın 
rayonlarında kənd kitabxana filiallarının bir hissəsi şəxsi 
evlərdə yerləşir. Kənd və qəsəbə kitabxana filiallarının 79,2 
faizinin sahəsi darısqal olduğundan, oxu zalları təşkil etmək 
qeyri-mümkündür. Bu səbəbdən əhalinin 66,8 faizi   
kitabxanalardan istifadə edə bilmir. Mingəçevir, Şəki, Naf-
talan, Sumqayıt, Yevlax, Şirvan şəhər, Ağcabədi, Astara, 
Beyləqan, Bərdə, Qazax, Qobustan, Zaqatala, Yardımlı, 
Lerik, Neftçala, Biləsuvar, Samux, Xaçmaz, Cəlilabad, 
Ucar, Kürdəmir və digər rayon kitabxanalarının müxtəlif 
sahələrə aid yeni nəşrlərlə təminatına, fondlarının 
mühafizəsinə, binalarının əsaslı təmirinə, avadanlıqla təmin 
edilməsinə və kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avto-
matlaşdırılmasına ciddi ehtiyac vardır. 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin kitabxana şəbəkəsinə daxil olan cəmi 29 
müəssisədə orta hesabla 1-5 ədəd kompyuter vardır, 14 
kitabxana (0,19%) İnternet xidmətindən istifadə edə bilir ki, 
bu təchizat da daimi və sürətli deyildir. Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin kitabxana şəbəkəsinə daxil olan cəmi 4 
kitabxanada (0,07%) kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin 
avtomatlaşdırılması işinə başlanılmışdır. Tabeliyindən asılı 
olmayaraq, digər kitabxanalarda da (səhiyyə, təhsil, 
həmkarlar və s.) informasiya təminatı aşağı səviyyədədir. 

Kitabxana-informasiya sahəsində həll olunmamış əsas 
problemlərdən biri də kitabxana fondlarının mühafizəsi və 
bərpası məsələsidir. Respublikada kitab fondlarının bərpa 
mərkəzləri yaradılmadığından, xüsusi əhəmiyyətli nəşrlər 
sıradan çıxır və mövcud fondlarda qoruna bilmir. Latın 
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qrafikası ilə buraxılan yeni nəşrlərin elektron daşıyıcılara 
köçürülməsi vacib və təxirəsalınmaz məsələlərdəndir. 
Fondlarda saxlanılan nadir kitabların rəqəmli daşıyıcılara 
köçürülməməsi səbəbindən sözügedən kitablar alim və 
tədqiqatçılar, geniş oxucu kütləsi tərəfindən az istifadə 
edilir, digər tərəfdən isə qiymətli nəşr nümunələrinin və 
nadir kitabların saxlanılma şəraiti müvafıq normalara uyğun 
gəlmədiyindən, onlar təhlükə altındadır. Belə kitablar 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında, 
Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxana-
sında, BDU-nun Elmi Kitabxanasında, Milli Arxiv 
İdarəsinin kitabxanalarında və digər kitabxanalarda 
saxlanılır. 

Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələr sahəsindəki 
fəaliyyəti müasir tələblərə cavab vermir. Ölkədə milli 
biblioqrafiyanın, milli formatın, elektron kitabxananın, 
toplu kataloqun, korporativ kitabxana şəbəkələrinin 
olmaması dünya informasiya məkanında layiqli təmsil 
edilməyə imkan vermir. 

Bu gün elektron kataloqlar Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin İşlər İdarəsınin “Prezident Kitabxanası”, 
M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxana, AMEA-
nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası, Bakı Dövlət Universitetinin 
Elmi Kitabxanası, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları 
Nazirliyinin Mərkəzi Aparatının Kitabxanası, Azərbaycan 
Dillər Universitetinin Kitabxanası, Xəzər Universitetinin 
Elmi Kitabxanası, Qərb Universitetinin kitabxanası, 
F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası, Şamaxı 
rayon və Gəncə şəhər mərkəzi kitabxanaları istisna 
olunmaqla, digər kitabxanalarda yoxdur. 

Kitabxana fondlarının tələbata uyğun, sistemli və 
məqsədli komplektləşdirilməməsi daim yeniləşən infor-
masiya axınında oxucu kontingentinin itirilməsinə, 
bütövlükdə əhalinin mütaliəyə marağının azalmasına səbəb 
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olur. Respublikanın ən böyük kitabxanalarında belə 
kitabsaxlayıcıların vəziyyəti (istilik, siqnalizasiya, venti-     
lyasiya və s. kommunikasiyalar) mövcud normalara cavab 
vermir. 

Kitabxanaların maddi-texniki bazasının zəifliyi, 
əksəriyyətinin binalarının yararsız və qəza vəziyyətində 
olması, xidmət və komplektləşdirmə işinin lazımi səviyyədə 
olmaması, kadrların peşə hazırlığının aşağı olması, 
kitabxana işinə dair ədəbiyyatın və dövri nəşrlərin kifayət 
qədər çap etdirilməməsi, beynəlxalq əlaqələrin zəifliyi bu 
sahənin inkişafına maneçilik törədən əsas amillərdir. Bütün 
bunlar ölkə əhalisinin informasiya təminatı sistemində ciddi 
problemlər yaradır. 

“Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya 
sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət 
Proqramı” (bundan sonra - Dövlət Proqramı) Azərbaycan 
Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsində mövcud 
problemlərin sistemli həllinə yönəldilmişdir. 

  
1.2. Dövlət Proqramının məqsəd və vəzifələri 
 
Dövlət Proqramının əsas məqsədi “Kitabxana işi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda, habelə 
digər müvafiq hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş 
müddəalara uyğun olaraq, kitabxana işi sahəsində dövlət 
siyasətinin həyata keçırilməsıni, ölkədə tarixi-mədəni, 
ədəbi-bədii, elmi-fəlsəfi sərvətlərin toplanılmasını, 
mühafızəsini və onlardan istifadə imkanlarının artırılmasını 
təmin etməkdən ibarətdir. Bundan başqa kitabxana-
informasiya sahəsində yeni texnologiyaların tətbiqi və 
istifadəsi nəticəsində müasir kitabxana-informasiya 
infrastrukturunun yaradılması, istıfadəçilərə göstərilən 
kitabxana-informasiya xidmətinin dünya standartları 
səviyyəsinə çatdırılması, əhalinin intellektual potensialının 
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və bilik səviyyəsinin inkişafı, habelə fasiləsiz təhsilin təmin 
edilməsi üçün şəraitin yaradılmasından ibarətdir. 

Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı əsas 
vəzifələrin həyata keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: 

- informasiya cəmiyyəti quruculuğu şəraitində 
beynəlxalq standartlar, hüquqi qanunvericilik aktları, milli 
informasiyalaşdırma siyasəti əsasında ölkədə fəaliyyət 
göstərən kitabxanaların modernləşdirilməsi; 

- köklü islahatların aparılması, kitabxana-informasiya 
resurslarının dünya məkanına inteqrasiyasının təmin 
edilməsi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi, 
idarələrarası koordinasiyanın təşkili; 

- “İnformasiya cəmiyyəti”, “Biliklər cəmiyyəti” 
Azərbaycan modelinin qurulması prosesinə yardım 
göstərilməsi; 

- kitab nəşri, yayımı və fondun komplektləşdirmə 
işini tənzimləyən, maraqlı tərəflərin mənafeyini ifadə edən 
“müəllif-nəşriyyat-kitabxana-oxucu” mexanizminin və 
infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi; 

- elektron informasiya fondlarının formalaşdırılması 
və virtual kıtabxanaların inkişaf etdirilməsi, “Azərbaycan  
ədəbiyyatının virtual kıtabxanası”nın oxucuların istifadə-
sinə verilməsi; 

- elektron kataloq və elektron kitabxanaların 
yaradılması işinin təmin edilməsi, onların müasir standartlar 
səviyyəsinə çatdırılması; 

- kompyuterləşdirilmiş kitabxana infrastrukturunun 
qurulması, kitabxanaların yeni informasiya texnologiyaları 
ilə təchiz edilməsi; 

- kitabxana fondlarının zənginləşdirilməsi, onların 
mühafızəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 

- “Azərbaycanın kitab abidələri” dövlət reyestrinin 
hazırlanması, milli informasiya resurslarının elektron 
daşıyıcılara köçürülməsi; 
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- əhalinin bütün təbəqələrinə kitabxana-informasiya 
xidməti səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

- kitabxanaların kadr təminatının yaxşılaşdırılması, bu 
məqsədlə fasiləsiz peşə təhsilinin təşkili və ixtisasartırma 
sisteminin təkmilləşdirilməsi; 

- kitabxana-informasiya işinin təkmilləşdirilməsi üçün 
müasir idarəetmə sisteminin tətbiqi; 

- maliyyələşmənin təkmilləşdirilməsi, sahə üzrə 
ayrılan vəsaitlərdən səmərəli istifadəni təmin edən yeni 
iqtisadi münasibətlər sisteminin tətbiqi; 

- kitabxana-informasiya sahəsində idarəetmənin 
müasir iqtisadi münasibətlərə və sosial iqtisadi şəraitə 
yğunlaşdırılması; 

- kitabxana-informasiya sahəsinə ardıcıl olaraq 
müxtəlif mənbələrdən əlavə maliyyə vəsaitlərinin cəlb 
edilməsi, yeni xidmət növlərinin inkişafı, xüsusən də 
onların regionlarda təşkili, kitabxanalarda təsərrüfat 
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi, büdcədənkənar gəlir və 
xərclərin bərpa olunması, onların həcminin artırılması, 
kitabxanaçıların əməyində stimullaşdırıcı tədbirlərin 
müəyyənləşdirilməsi; 

- Beynəlxalq Kitabxana Assosiasiyaları Federasiyası, 
Avropa Milli Kitabxanaları İttifaqı, ABŞ Kitabxana 
Assosiasiyası, Elektron Kitabxanalar istifadəçilərinin 
Beynəlxalq Assosiasiyası   və digər  beynəlxalq  
təşkilatlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi; 

- kitabxana işi sahəsində elmi-tədqiqat və elmi-
metodiki fəaliyyətin stimullaşdırılması, sahəyə aid 
ədəbiyyat nəşrinin genişləndirilməsi; 

- kitabxana binalarının təmiri, müasir tipli yeni 
kitabxana binalarının inşası; 

- respublika kitabxana-informasiya şəbəkəsinin yeni 
dislokasiya xəritəsinin işlənilməsi və müasir tələblərə cavab 
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verməyən kitabxanalarla bağlı müvafiq tədbirlərin 
görülməsi; 

- Azərbaycanda kitabxana-informasiya şəbəkəsinin 
modernləşdirilməsini təmin edən layihələrin işlənilməsi 
üçün  dövlət və donor təşkilatların cəlb edilməsi; 

- kitabxana-informasiya sahəsində dövlət siyasətinin 
prioritet istiqamətləri üzrə elmi araşdırmaların geniş-
ləndirilməsi və müvafiq nəşrlərin hazırlanması; 

- kitabxanaların ictimai statusunun yüksəldilməsi, 
kitabxana-informasiya sahəsinə dövlət qayğısının güclən-
dirilməsi, habelə müxtəlif ictimai qurumlar, beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən bu sahəyə diqqətin artırılması. 

 
  

1.3. Dövlət Proqramının icrasının əsas istiqamətləri 
  
Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi üçün aşağıdakı istiqamətlərdə işlərin 
aparılması nəzərdə tutulur: 

- kitabxana  fondlarının  müasir  komplektləşdirmə  
mexanizminin yaradılması, inkişafi və müasir informasiya 
daşıyıcıları ilə təmin edilməsi; 

- kitabxanaların kompyüter və informasiya-proqram 
təminatı, respublika üzrə kompüterləşdirilmiş kitabxana-
informasiya şəbəkəsinin yaradılması və inkişafı; 

- respublikanın milli-mədəni irsinin və informasiya 
ehtiyatlarının qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması; 

- kitabxana xidmətinin əhatə dairəsinin genişlən-
dirilməsi, onun forma və məzmunca yeniləşdirilməsi; 

- kitabxana şəbəkəsinin idarəetmə strukturunun 
təkmilləşdirilməsi, şəbəkənin optimallaşdırılması və kadr 
islahatlarının həyata keçirilməsi; 

- kitabxana işi sahəsində elmi tədqiqatların 
aparılması, kitabların hazırlanması və nəşri; 
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- yeni kitabxana binalarının tikilməsi, onların, eləcə 
də fəaliyyət göstərən kitabxanaların maddi-texniki 
bazasının müasir dövrün tələblərinə uyğun möhkəm-
ləndirilməsi; 

- kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı, 
genişləndirilməsi və beynəlxalq tədbirlərin təşkili; 

- M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitab-
xanasının modernləşdirilməsi, müasir informasiya texno-
logiyaları ilə təmin edilməsi və maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi. 

 
  
1.4. Dövlət Proqramının maliyyə mənbələri 
 
Proqramın maliyyə mənbələri aşağıdakılardır: 
- dövlət büdcəsindən ayırmalar və qanunvericiliklə 

qadağan olunmayan digər mənbələr. 
 
1.5. Gözlənilən nəticələr 
 
Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin yerinə 

yetirilməsi aşağıdakı nəticələri əldə etməyə imkan verəcək: 
- Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kitabxanaların 

fondlarının ənənəvi və müasir informasiya daşıyıcıları ilə 
tam komplektləşdirilmə mexanizminin yaradılması və bu 
işin davamlı şəkildə inkişaf etdirilməsi; 

- xüsusilə dəyərli, nadir və əhəmiyyətli kitab və 
sənədlərin surətlərindən respublika sığorta fondunun və 
Azərbaycan kitabının toxunulmaz fondunun təşkil edilməsi; 

- respublikanın milli-mədəni irsinin qorunması, 
elektron informasiya daşıyıcılarına   köçürülməsi  və  nəsil-
lərdən-nəsillərə  çatdırılması, qiymətli və nadir nəşrlərin 
dövlət reyestrinin hazırlanması; 
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- kitabxana fondlarında saxlanılan müxtəlif qrafikada 
nəşr olunmuş qiymətli əsərlərin əlifbalarının konvertizasiya 
olunaraq oxucuların istifadəsinə verilməsi, azərbaycan-
şünaslığa aid fondların zənginləşdirilməsi; 

- fövqəladə hallara hazırlığın yaxşılaşdırılması; 
- dünya informasiya sistemlərində Azərbaycan kitab-

xana resurslarının təbliği və beynəlxalq informasiya 
mübadiləsinin həyata keçirilməsi; 

- əhalinin bütün təbəqələrinə kitabxana xidmətinin 
yaxşılaşdırılması, bu xidmətin əhatə dairəsinin genişlən-
dirilməsi, səmərəliliyinin artırılması, informasiya qıtlığının 
və rəqəmsal uçurumun aradan qaldırılması; 

- mövcud ştat vahidləri çərçivəsində respublika 
kitabxana-informasiya şəbəkəsinin təkmilləşdirilməsi, 
kitabxanaların birləşdirilməsi və yenidən təşkili prosesinin 
həyata keçirilməsi, qənaət edilmiş vəsait hesabına əhaliyə 
səyyar xidmətin göstərilməsi; 

- kitabxana sisteminin maliyyələşdirilməsinin tək-
milləşdirilməsi məqsədi ilə bu sahəyə ayrılan vəsaitin yeni 
iqtisadi münasibətlərə uyğun rasionallaşdırılması, subyektiv 
amillərin aradan qaldırılması, təminat normativinin maliy-
yələşdirmə prinsipi ilə müəyyən edilməsi, büdcədənkənar 
gəlirlərin artırılması; 

- respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanaların 
maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və kitabxa-
naların müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin 
edilməsi. 
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2. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə 
Tədbirlər Planı 

 
Sıra 

№-si 

Tədbirlərin adı İcra 

müddəti 

(illər 

üzrə) 

İcraçı 

təşkilatlar 

1 2 3 4 

2.1. Kitabxana fondlarının müasir komplektləşdirmə 
mexanizminin yaradılması, inkişafı və müasir informasiya 

daşıyıcıları ilə təmin edilməsi 

2.1.1. “Kitabxana işi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 15-ci maddəsində 
qeyd edilən kitabxanaların 
məcburi nüsxələrlə təmin 
edilməsi mexanizmınin yara-
dılması (ənənəvi və müasir) 

2008-2009

NK, MdTN, 
AMEA, 
TN,VN 

2.1.2. Azərbaycanşünaslığı inkışaf  
etdirmək məqsədi ilə ölkə-
şünaslığa  və diyarşünaslığa  
dair   materiallarla fondların 
zənginləşdirilməsi 

2008-2013

MdTN, 
AMEA, AO 

2.1.3. Gözdən əlil insanların infor-
masiya tələbatını ödəmək 
məqsədi ilə kitabxana   fond-
larının xüsusi nəşrlərlə kom-
plektləşdirilməsi 

2008-2009

NK, MdTN, 
YİHO, 

ƏƏSMN, AO 
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2.1.4. İşğal altında və cəbhə 
bölgəsində olan rayonların 
kıtabxana fondlarının (onla-
rın müvəqqəti məskunlaşdığı 
ərazilərdə) bərpası 

2009-2010

MdTN, 
QMKİDK 
İİN, YİHO, 

AO 

2.1.5. Bakı şəhərində mövcud  
kitabxanaların   bazasında 9 
mərkəzləşdirilmiş kitabxa-
na sistemlərinin yaradıl-
ması, şəhər və rayonlarda 
isə bir çox kitabxana 
filiallarının birləşdırilməsi 

2009 

NK, MdTN, 
BŞİH və 
YİHO 

2.1.6. Ölkəşünaslığa (Azərbay-
canşünaslığa) dair Rusiya 
Dövlət Kitabxanasında, 
Rusiya Milli Kitabxana-
sında, Kazan, Tbilisi şəhər 
və digər milli kitabxana-
larda saxlanılan ədəbiyyatın 
(o cümlədən dövri mət-
buatın) müəyyənləşdiril-
məsi və onların çatışmayan 
nüsxələrinin Azərbaycan 
Respublikasına gətirilməsi 
məqsədi ilə layihələrin 
həyata keçirilməsi 

2010-2011

MdTN, XİN, 
ARPİİK, 

MK, AMEA, 
BDU, AO 

2.1.7. Oxuculara verilən ədəbiy-
yatın tematik-tipoloji uçotu-
nun  təşkili, fəal və  qeyri-
fəal istifadə  edilən nəşrlərin 
müəyyənləşdirilməsi, oxucu-
ların informasiya tələbatının 
ödənilməsınə yönəldilmiş 

2008-2009

MdTN, 
AMEA, 

TKNDK 
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sorğuların keçirilməsi və 
əldə edilmiş nəticələr əsa-
sında fondların komplekt-
ləşdirilməsi 

2.1.8. Respublikanın bütün  kitab-
xanalarının pasportlaşdırıl-
ması,  respublika üzrə  statis-
tik göstəricilərin hazırlanma-
sı  və  nəşri,  kitabxanalarda 
fondların komplektləşdiril-
məsinə   dair  monitorinqlərin 
keçirilməsi 

2009 

MdTN, DSK, 
TKNDK 

2.2. Kitabxanaların kompyuter və informasiya-proqram 
təminatı, respublika üzrə kompyuterləşdirilmiş kitabxana-

informasiya şəbəkəsinin yaradılması və inkişafı
2.2.1. “Azərbaycan ədəbiyyatının 

virtual kitabxanası”nın yara-
dılması və oxucuların istifa-
dəsinə verilməsi 

2009 
NK, MdTN, 
RİTN, TN, 

AMEA 

2.2.2. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
ınikal dövlət və mədəni 
quruculuq təcrübəsinin, intel-
lektual və mənəvi irsinin 
respublikanın və dünyanın 
rəqəmsal irs fondlarına daxil 
edilməsi 

2008-2009 NK, MdTN, 
AMEA 

2.2.3. Kitabxanalarda müasir infor-
masiya texnologiyalarının 
tətbiqi, kompyuterləşdirilmiş 
kitabxana infrastrukturunun, 
elektron informasiya resurs-
larının və müxtəlif sahələr 

2009-2010

MdTN, 
RİTN, 

AMEA, 
TKNDK 
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üzrə elektron kitabxanaların 
yaradılması 

2.2.4. “Biliklər cəmiyyətinin Azər-
baycan modeli” konsepsiya-
sının hazırlanması 

2009 
MdTN, 
RİTN, 

AMEA, AO 

2.2.5. Bakı şəhərində fəaliyyət 
göstərən kitabxanaların veb-
saytlarının yaradılması, onla-
rın İnternetlə təchiz edilməsi, 
telefon xətti olmayan 
kitabxanalara telefon xəttinin 
çəkilməsi 

2008-2009
MdTN, 

RİTN, BŞİH, 
AO 

2.2.6. Azərbaycan kitabxanalarının 
informasiya cəmiyyəti və 
vətəndaş cəmiyyəti institutları 
ilə birgə əməkdaşlığının 
həyata keçirilməsi 

2009-2010 NK, MdTN, 
TKNDK 

2.2.7. Mərkəzi kitabxanaların nəz-
dində əhalinin bütün təbəqə-
lərinə pulsuz xidmət göstərən, 
müasir informasiya texnolo-
giyaları ilə təmin olunmuş 
hüquq-informasiya mərkəz-
lərinin yaradılması (kitabxa-
naların mövcud ştat vahidləri 
çərçivəsində, ictimai əsas-
larla) 

2008-2009 MdTN, 
YİHO, AO 

2.2.8. Şəhərlərdəki uşaq cəzaçəkmə 
müəssisələrinin kitabxanala-
rında müasir kompyuter 
texnologiyaları ilə təmin 
olunmuş informasiya resurs 

2009 
MdTN, 

AQUPDK, 
BŞİH 
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mərkəzlərinin yaradılması 
(kitabxanaların mövcud ştat 
vahidləri çərçivəsində, icti-
mai əsaslarla) 

2.2.9. “Azərbaycan ədəbiyyatı”, 
“Azərbaycan tarixi”, “Azər-
baycan muzeyləri”, “Qobus-
tan”, “Azərbaycanın turizm 
gözəllikləri” adlı elektron 
kitabxanaların yaradılması 
(mövcud kitabxanaların baza-
sında şəbəkə və ştat sayı 
dairəsində) 

2009-2010
MdTN, 
RİTN, 
AMEA 

2.2.10. Bir sıra rayon uşaq kitab-
xanalarında “Uşaq hüququ” 
informasiya mərkəzlərinin 
yaradılması (kitabxanaların 
mövcud ştat vahidləri çər-
çivəsində, ictimai əsaslarla) 

2008-2009
MdTN, 

AQUPDK, 
İH, RUK 

2.2.11. Azərbaycanın elektron kitab-
xanaları üçün Rusiyanın 
LİBNET Mərkəzindən rus və 
xarici dillərdə olan yeni 
ədəbiyyatların biblioqrafık 
təsvirlərinin alınınası 

2009 
MdTN, XİN, 

AMEA, 
TKNDK 

2.2.12. Gözdən əlil insanların intel-
lektual səviyyəsinin yüksəl-
dilməsi məqsədi ilə respub-
lika əhəmiyyətli və mərkəzi 
kitabxanaların nəzdində fəa-
liyyət göstərən informasiya 
mərkəzlərində xüsusi proq-
ramlı kompyüterlərin quraş-

2009-2010

MdTN, 
ƏƏSMN, 
GƏRK, 

YİHO, AO, 
YSM 
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dırılması 

2.2.13. “Kitabxana fondları-regionun 
inkişafının əsas informasiya 
resursu kimi” mövzusunda 
dəyirmi masaların keçirilməsi

2010-2011
MdTN, 
AMEA, 
TKNDK 

2.2.14. “Milli ədəbiyyat” müasir 
informasiya daşıyıcıları fond-
larının yaradılması 

2008-2011
MdTN, MK, 
YİHO, AO, 

YSM 

2.2.15. İnternetin mövcud veb-
saytlarında Azərbaycanın 
tarixi, ədəbiyyatı, mədəniy-
yəti və incəsənəti haqqında 
informasiyaların monitorinqi 

2010 

MdTN, 
RİTN, 

AMEA, 
TKNDK 

2.2.16. Azərbaycan kitabxanalarının 
dünyanın ən böyük kitabxa-
nalarının məlumat bazalarına 
daxil olmasının və onların 
resurslarından istifadənin 
təmin edilməsi 

2009-2010

MdTN, 
RİTN, 

AMEA, 
TKNDK. 

2.2.17. İşğal olunmuş rayon kitab-
xanalarının vəziyyəti haqqın-
da “Dağıdılmış sərvətlər, 
məhv olmuş kitabxanalar” 
adlı 3 dildə (Azərbaycan, rus, 
ingilis) materialların çap və 
elektron nəşrinin hazırlan-
ması, veb-saytının yaradıl-
ması və internetdə yerləş-
dirilməsi 

2010 

MdTN, 
RİTN, MK, 
QMKİDK, 
YİHO, AO 

2.2.18. Rusiya Dövlət Kitabxanasının 
dissertasiya mərkəzinə daxil 
olmaq üçün virtual oxu 

2009 MdTN, AO 
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zalının təşkili 

2.2.19. “Azərbaycan kitabxanaları” 
veb-portalının yaradılması 2009 

MdTN, 
RİTN, 

TKNDK, 
YSM 

2.2.20. Hüquq-informasiya mərkəz-
lərinin veb-portallarının yara-
dılması və onların infor-
masiya təminatının təşkili 

2010 
MdTN, 
RİTN, 

TKNDK 

2.2.21. Lerik və Yardımlı rayon 
mərkəzi kitabxanalarında 
“Ətraf mühit”, “Uzunömür-
lülər” məlumat bazalarının 
yaradılması və kitabxanaların 
veb-saytma əlavə edilməsi 

2010 

MdTN, 
ETSN, 

ƏƏSİVTN, 
AO, YSM 

2.2.22. Azərbaycanın regionları üzrə 
“Qədim Bakı və bakılılar”, 
“Qədim Şuşa və şuşalılar”, 
“Qədim Bərdə və bərdəlilər”, 
məlumat bazalarının yaradıl-
ması və internet şəbəkəsində 
yerləşdirilməsi 

2011 M və TŞ, İH, 
AO, YSM 

2.2.23. Şəki-Zaqatala regionunda 
əhaliyə səyyar kitabxana 
xidmətinin göstərilməsi məq-
sədi ilə pilot layihələrinin 
həyata keçirilməsi 

2009 
MdTN, 

RİTN, YİHO, 
AO, YSM 

2.2.24. Əhalinin operativ informasiya 
təminatı üçün tabeliyindən 
asılı olmayaraq, Bakı şəhəri 
və respublikanın digər şəhər 
və rayon mərkəzi, uşaq və 

2009 

MdTN, TN, 
İİN, MN, 

RİTN, 
AMEA, 

TKNDK, 
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gənclər kitabxanalarında yeni 
informasiya texnologiyaları-
nın, habelə avtomatlaşdırıl-
mış kitabxana-informasiya 
sistemlərinin tətbiqi və 
Azərbaycanda ən çox yayılan 
İRBİS-64 Avtomatlaşdırılmış 
Kitabxana-İnformasiya Siste-
minin sərlöhvə və sərlöv-
həaltı məlumatlarının Azər-
baycan dilinə tərcüməsi 

YSM 

2.2.25. Respublika kitab fondunun, 
elektron sənədlərin toplu 
kataloqunun yaradılması, 
sənədlərin tammətnli bazaya 
birbaşa keçid texnologiya-
sının tətbiq edilməsi 

2011 MdTN, 
RİTN, AO 

2.2.26. “Azərbaycan ədəbiyyatı anto-
logiyası: XIX-XX əsrlər” 
elektron məlumat bazasının 
və elektron nəşrinin hazır-  
lanması 

2010 MdTN 

2.2.27. Şəki şəhərinin Mərkəzi 
Kitabxanasında “Azərbayca-
nın ipək diyarı” məlumat 
bazasının yaradılması 

2010 
IH, 

MvəTŞ AO, 
YSM 

2.2.28. Bakı Musiqi Akademiyasının 
nəzdində mövcud ştat 
vahidləri çərçivəsində ictimai 
əsaslarla müasir multimedia 
tədris metodiki kompyüter 
mərkəzinin yaradılması 

2009 
TN, 

RİTN, 
MdTN, BMA 
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2.2.29. Şəhər (rayon) mərkəzi 
kitabxanalarında, iri yaşayış 
massivlərində və qəsəbələrdə 
fəaliyyət göstərən kitabxa-
nalarda elektron kitabxana-
ların, elektron kataloqların 
məlumat və təhsil portalla-
rının yaradılması və internet-
də yerləşdirilməsi 

2009-2010
MdTN, 

RİTN, TN, 
TKNDK, AO 

2.2.30. “Azərbaycan dilində latın 
qrafıkası ilə kütləvi nəşrlərin 
həyata keçirilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2004-cü il 12 
yanvar tarixli və “2005-2006-
cı illərdə Azərbaycan dilində 
latın qrafıkası ilə çapı nəzərdə 
tutulan əsərlərin siyahısının 
təsdiq edilməsi haqqında” 
2004-cü il 27 dekabr tarixli 
Sərəncamlarına əsasən nəşr 
olunan kitabların elektron 
kitabxanasının təşkili və 
İnternetdə yerləşdirilməsi 

2008-2009 MdTN, MK, 
AO 

2.2.31. Azərbaycan-Türkiyə, Azər-
baycan-Rusiya ilə birgə 
elektron kitabxanalarının 
yaradılması və “Sərhəddə 
görüş” layihəsinin həyata 
keçirilməsi 

2009-2010 MdTN, XİN, 
MK, AO 

2.2.32. “Milli İnternet şəbəkəsinin 
hamisi-hifzedicisi (qoruyucu-
su)” simvolunun seçilməsi 

2009 
MdTN, 

RİTN, 
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üzrə respublika müsabiqə-
sinin təşkili 

TN, AO 

2.2.33. Kitabxanalarda kitabxana-
biblioqrafiya proseslərinin 
avtomatlaşdırılması 
sahəsində kiçik qrantlar 
müsabiqəsinin təşkili 

2009-2010

MdTN, TN, 
RİTN, 

AMEA, 
TKNDK, 

YSM 

2.2.34. Regionlardakı kitabxanalar 
arasında “Ən yaxşı ictimai 
internet mərkəzi”, “Ən 
maraqlı veb-sayt” mövzusun-
da respublika müsabiqəsinin 
keçirilməsi 

2008-2013
MdTN, TN, 

RİTN, 
TKNDK 

2.2.35. Elektron kitabxanaların res-
publika müsabiqəsinin keçiril-
məsi 2009-2012

MdTN, 
AMEA, 

RİTN, TN, 
TKNDK, 

YSM 

2.2.36. “Kitabxana-bələdiyyə infor-
masiya mərkəzi kimi” layihə-
lərinin həyata keçirilməsi 

2008-2013 NK, MdTN, 
YB, AO 

2.2.37. Gözdən əlillərin informasiya 
təminatını yaxşılaşdırmaq 
məqsədi ilə xüsusi proq-
ramların hazırlanması 

2008-2009

MdTN,RITN, 
ƏƏSMN,    

YİHO, 
GƏRK, AO 

2.2.38. Azərbaycan kitabının milli 
biblioqrafıyasının hazırlan-
ması və nəşri, dövlət kitab-
xanalarında mühafızə edilən 
XIX əsrin 20-ci illərində nəşr 
olunmuş ədəbiyyatın (kitab, 
qəzet və jurnalların) əlifba-

2009-2010 MdTN, MK, 
AO 
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sının kiril qrafıkasından latın 
qrafıkasına çevrilməsinin hə-
yata keçirilməsi və informa-
siya daşıyıcılarına köçürül-
məsi 

2.2.39. Kitabxana fondlarında saxla-
nılan qrammofon vallarının 
“Azərbaycanın səs irsi” adı 
ilə informasiya daşıyıcılarına 
köçürülməsi 

2011 MdTN, 
AMEA, MK 

 

2.2.
40. 

Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin 90 illiyi ilə əlaqədar 
1918-1920-ci illərdə nəşr 
edilən “Azərbaycan” qəzetinin 
mikrofilmləşdirilməsi və 
əlifbasının kiril qrafikasından 
latın qrafikasına çevrilmə-sinin 
həyata keçirilməsi 

2008-
2009 

MdTN, MK, 
AMEA, MAİ, 

AO 

2.2.
41. 

Azərbaycan Milli Avtomat-
laşdırılmış Kataloqlaşdırma 
Formatının (AZMARC) yara-
dılması və ölkə kitabxana-
larında tətbiqi 

2010 
MdTN, 
RİTN, 

TKNDK 

2.2.
42. 

Beynəlxalq Avtomatlaşdırılmış 
Kataloqlaşdırma Formatının 
(UNİMARC) Azərbaycan 
dilinə tərcüməsi və nəşri 

2009-
2010 

MdTN, TN, 
SMPÜDA, 

AMEA, MK, 
AO 

2.2.
43. 

Azərbaycan Respublikasının 
kitab abidələrinin müəyyən 
edilməsi, informasiya daşıyı-
cılarına köçürülməsi və 

2010 

MdTN, TN, 
AMEA, MK, 

YİHO, 
TKNDK 
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“Azərbaycanın kitab abidə-
ləri” adlı məlumat bazasının 
yaradılması 

2.2.
44. 

Regionlarda kiçik və orta 
biznesin informasiyaya olan 
tələbatını ödəmək üçün 
mərkəzləşdirilmiş kitabxana 
sistemlərinin bazasında kitab-
xanaların mövcud ştat 
vahidləri çərçivəsində və 
ictimai əsaslarla informasiya 
mərkəzlərinin yaradılması 

2010-
2011 

MdTN, 
RİTN, MN, 
İİN, YİHO, 
AO, YSM 

2.2.
45. 

Yaradılan milli elektron 
resurslarının qeydiyyatı üçün 
AMEA-nın İnformasiya Tex-
nologiyaları İnstitutunda “İn-
formasiya registri” bölməsinin 
yaradılması (kitabxana-ların 
mövcud ştat vahidləri 
çərçivəsində, ictimai əsaslarla) 

2009 
AMEA, 
MdTN, 

RİTN, AO 

2.2.
46. 

“Heydər Əliyev Mərkəzi”ndə 
təşkil olunacaq kitabxanaya 
“Milli Kitabxana-İnformasiya 
Kompleksi” statusunun veril-
məsi 

2009 NK, MdTN 

2.2.
47. 

Dünyanın böyük kitabxana 
mərkəzlərində saxlanılan 
diyarşünaslıq (ölkəşünaslıq) 
xarakterli qiymətli və nadir 
kitabların (əsli, yaxud surəti və 
elektron variantı) “Heydər 
Əliyev Mərkəzi”ndə yaradı-
lacaq “Milli yaddaş” mərkə-

2009 NK, MdTN, 
XİN 
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zində toplanması 
 

2.2.48
. 

2009-cu ili kitabxanaların 
avtomatlaşdırılması ili elan 
edilməsi 

2008-
2009 MdTN 

2.3. Azərbaycan Respublikasının milli-mədəni irsinin və 
informasiya ehtiyatlarının qorunması və gələcək nəsillərə 

çatdırılması 

2.3.1. 

Xüsusi əhəmiyyətli çap 
sənədlərini, nadir kitabları, 
diyarşünaslığa aid nəşrləri 
qoruyub saxlamaq və 
nəsillərdən-nəsillərə ötürmək 
məqsədi ilə onların 
informasiya daşıyıcılarına 
köçürülməsi 

2011-
2012 

NK, 
MdTN, RİTN, 
FHN, AMEA, 

BDU, TKNDK 

2.3.2. 

“Ədəbiyyat” qəzetinin bütün 
nömrələrinin informasiya 
daşıyıcılarına köçürülməsi və 
qəzetin 1934-1950-ci illər 
üzrə çatışmayan 
nömrələrinin bərpası 

2008-
2010 

MdTN, 
AYB, AMEA, 

“Ədəbiyyat 
qəzeti”nin 
redaksiyası 

2.3.3. 

Azərbaycanın kitab mədə-
niyyətinin, onun qorunması 
və dünyaya tanıdılması 
məqsədi ilə layihələrin 
həyata keçirilməsi 

2009-
2012 

MdTN, TN, 
AMEA, XİN, 

AO 

2.3.4. 
Nazirlik, komitə və idarələrin 
kitabxanalarında saxlanılan 
Azərbaycan kitab 
abidələrinin inventarizasiya-

2009-
2010 

MdTN, 
MAİ, AO 
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sının aparılması və uçotunun 
təşkili 

2.3.5. 

Tarixi əhəmiyyət kəsb edən 
milli nəşrlərin mühafizəsini 
təmin etmək məqsədi ilə 
böyük kitabxanalarda depo-
zitar fondların yaradılması 

2010-
2012 

MdTN, 
TKNDK 

2.3.6. 

“Kitab irsi Azərbaycanın 
milli sərvətidir” adlı layi-
hənin həyata keçirilməsi, 
Sankt-Peterburq, Moskva, 
Kazan, Tbilisi, Paris, 
London, Drezden kitab-
xanalarının arxivlərində 
mühafizə olunan Azərbay-
canla bağlı diyarşünaslıq 
nəşrlərinin müəyyən edil-
məsi və surətlərinin Azər-
baycana gətirilməsinin təşkili

2009-
2012 

MdTN, 
XİN, AO 

2.3.7. 
Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının kitab fondunun elmi 
ekspertizası və monitorinqi 

2008-
2009 

NMRMdTN
, YİHO, AO 

 
2.3.8. Respublikanın regionlarında 

nəşr edilən yerli qəzetlərdə 
diyarşünaslığa dair material-
ların toplanması, qorunması 
məqsədi ilə onların biblioq-
rafik uçotunun aparılması, 
Əlifbanın kiril qrafıkasından 
latın qrafikasına çevrilməsi, 
informasiya daşıyıcılarına 

2008-
2013 

MdTN, RİTN, 
İH, AO 
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köçürülməsi və zəruri ma-
terialların istifadəsinin tə-
min edilməsi 

2.3.9. “Kitab xəzinəsi: qədim 
kitablar, əlyazmaların uçotu 
və bərpası” adlı layihənin 
həyata keçirilməsi 

2008-
2009 

MdTN, MK, 
AMEA, BDU, 

MAİ, AO 

2.3.10
. 

“Azərbaycanın kitab yad-
daşı” adlı ümumrespublika 
proqramının işlənməsi və 
məlumat bazasının yaradıl-
ması 

2009-
2011 

NK, MdTN, 
MK, AMEA, 
TKNDK, AO 

2.3.11
. 

Nadir, qiymətli və aktual 
nəşrlərin informasiya daşı-
yıcılarına köçürülmə proq-
ramının işlənib hazırlanması 

2009 MdTN, TN, 
MAİ, AMEA, 

RİTN, AO 

2.3.12
. 

“Dirçələn fondlar” devizi ilə 
milli kitab irsimizin mühüm 
tərkib hissəsi olan fondların 
aktivləşdirilməsi, kiril qrafi-
kasından latın qrafikasına 
çevrilməsinin həyata keçi-
rilməsi və informasiya 
daşıyıcılarına köçürülməsi 

2008-
2012 

MdTN, 
AMEA, TN, 

RİTN, YİHO, 
AO 

2. 4. Kitabxana xidmətinin əhatə dairəsinin 
genişləndirilməsi, onun forma və məzmunca yeniləşdirilməsi 

2.4.1. Respublikanın uşaq kitabxa-
nalarında uşaqların 
informasiya tələbatı prob-
leminin həlli məqsədi ilə 
monitorinqlərin keçirilməsi 

2008-
2010 

MdTN, RİTN, 
TN, BŞIH, 

RUK 
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2.4.2. İslam Konfransı Təşkilatı 
dövlətlərinin kitabxanaları 
ilə informasiya mübadilə-
sinin həyata keçirilməsi 

2008-
2012 

MdTN, XİN, 
AO 

2.5. Kitabxana şəbəkəsinin idarəetmə strukturunun 
təkmilləşdirilməsi, şəbəkənin optimallaşdırılması və kadr 

islahatlarının həyata keçirilməsi 

2.5.1. Respublikada kitabxana işini 
tənzimləyən normativ hüquqi 
bazanın təkmilləşdirilməsi 

2008-
2009 

MdTN, 
AMEA, AO 

2.5.2. F.Köçərli  adına  Respub-
lika Uşaq  Kitabxanasına 
Milli Uşaq Kitabxanası 
statusunun verilməsi 

2009 NK, MdTN 

2.5.3. Kitabxanaçıların   təhsili, o  
cümlədən ixtisaslarının artı-
rılması ilə bağlı zəruri 
tədbirlərin təşkili 

2009-
2013 

MdTN, TN, 
YİHO, AO 

2.5.4. “2007-2015-ci illərdə Azər-
baycan gənclərinin xarici 
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 
Proqramı” çərçivəsində xari-
ci ölkələrin ali məktəblə-
rinin magistratura şöbə-
lərində milli kitabxanaçı 
kadrların hazırlığının təşkili 
məqsədi ilə müvafiq təd-
birlərin həyata keçirilməsi 

2008-
2013 

NK, MdTN, 
TN, XİN 

2.5.5. “Kitabxanalar milli mədə-
niyyətin dirçəliş resursudur” 
mövzusunda respublika mü-

2009 MdTN, TN, 
AMEA, 
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şavirəsinin keçirilməsi TKNDK 

2.5.6. Bakı şəhərində ilk kitab-
xana-qiraətxanasının 115 
illiyinə həsr edilmiş “İlk 
kütləvi kitabxanalar - 
tarixdən müasirliyə qədər” 
mövzusunda tədbirin keçi-
rilməsi 

2008 MdTN, BŞİH, 
TKNDK 

2.5.7. Naxçıvan MR-da “Gənc 
peşəkarlar cəmiyyətə xidmət 
edir” mövzusunda gənc 
kitabxanaçıların forumunun 
keçirilməsi 

2011 NMRNK, 
NMRMdT, 
NMRGİN, 

AO 

2.5.8. Tabeliyindən asılı olma-
yaraq kitabxanalar arasında 
müxtəlif nominasiyalar üzrə 
müsabiqələrin keçirilməsi 
(“İlin nümunəvi Mərkəz-
ləşdirilmiş Kitabxana Sis-
temi”, “Ən yaxşı kitab-
xanaçı”, “Yaradıcı təkamül 
müəssisəsi”, “İçərişəhər 
Azərbaycan mədəniyyətinin 
incisidir”, “Ilin ən yaxşı 
kitabxanası” və s.) 

2008-
2013 

MdTN, 
YİHO, AO 

2.5.9. Respublika kitabxana mütə-
xəssisləri haqqında məlumat 
bazasının yaradılması və 
internetdə yerləşdirilməsi 

2008-
2013 

MdTN, MK, 
TKNDK 

2.5.10. Respublikada kitabxanaçı 
kadrlara tələbatın öyrənil-

2008-
2013 

MdTN, TN, 
YİHO, AO 
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məsi və məzunların yerləş-
dirilməsi sisteminin yara-
dılması 

2.6. Kitabxana işi sahəsində elmi tədqiqatların aparılması, 
kitabların hazırlanması və nəşri 

2.6.1. Respublika kitabxana şəbə-
kəsinin pasportlaşdırılması 
ilə əlaqədar illik statistik 
məlumat toplularının hazır-
lanması və nəşr edilməsi 

2008-
2013 

MdTN, TN, 
YİHO 

TKNDK, 
AMEA 

2.6.2. Dünya kitabxana standart-
larının tərcüməsi və onların 
əsasında Milli Kitabxana 
standartlarının hazırlanması 

2008-
2013 

MdTN, 
SMPÜDA, 

TN, AMEA, 
TKNDK 

2.6.3. Avropa Şurasının sənədləri 
əsasında “Mədəniyyət siya-
səti bu gün: strategiyanın 
seçilməsi və Avropa Bir-
liyinin istiqamətləri” adlı 
materialların nəşr edilməsi 

2009 MdTN, XİN 
AO 

2.6.4. Kitabxana-informasiya sa-
həsinə və kitabxanaşünas-
lığa dair elmi araşdırmaların 
aparılması və sosioloji sor-
ğuların keçirilməsi 

2008-
2013 

MdTN, 

TN, AMEA 

2.6.5. Milli kataloqlaşdırma qay-
dalarının, təlimatlarının tər-
tibi və nəşr edilməsi 

2008-
2009 

MdTN, TN, 
SMPÜDA, 
AMEA, AO 

2.6.6. “Ədəbiyyat qəzeti”nin bib-
lioqrafik göstəricisinin tərtib 

2008-
2009 

AYB, AMEA, 
“Ədəbiyyat 
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edilməsi (qəzetin 75 illik 
yubileyi ilə əlaqədar) 

qəzeti”nin 
redaksiyası 

2.6.7. Kütləvi kitabxanalar üçün 
Universal Onluq Təsnifatının 
uyğunlaşdırılmış variantının 
hazırlanması 

2010 MdTN, TN, 
SMPÜDA, 

AMEA 

2.6.8. Respublika əhəmiyyətli ki-
tabxanaların veb-saytlarında 
Azərbaycanın turizm gözəl-
liklərinin təbliği və bu sahə-
də dünya kitabxanaları ilə 
informasiya mübadibsinin 
həyata keçirilməsi 

2008-
2013 

MdTN, MK, 
TKNDK 

2.6.9. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin “Müstəqilliyimiz 
əbədidir” çoxcildli kitabının 
biblioqrafık göstəricisinin və 
elektron nəşrinin hazırlan-
ması 

2008-
2010 

MdTN, TN, 
MK, AMEA, 

AO 

2.6.10. “Azərbaycan kitabxanaları 
XXI əsrin əvvəllərində” adlı 
sənədli filmin hazırlanması 

2009 MdTN, AO 
TKNDK 

2.6.11. Azərbaycanın mədəniyyəti, 
incəsənəti, ədəbiyyatı haq-
qında ən çox istifadə edilən 
kitabların elektron nəşrinin 
hazırlanması və internetə 
yerləşdirilməsi 

2009-
2010 

MdTN, TN, 
RİTN, 

TKNDK 

2.6.12. Ümummilli lider Heydər 
Əliyev haqqında ən çox 
soruşulan kitabların infor-

2008-
2009 

MdTN, RİTN, 
TKNDK, AO 
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masiya daşıyıcılarına köçü-
rülməsi 

2.6.13. Azərbaycanın klassik musiqi 
əsərləri yazılmış qrammofon 
vallarının informasiya daşı-
yıcılarına köçürülməsi 

2009-
2011 

MdTN, AO 

2.6.14. Işğal olunmuş ərazilərdə 
məhv edilmiş kitabxanalar 
haqqında ətraflı məlumat-
ların hazırlanması və onların 
beynəlxalq təşkilatlara gön-
dərilməsi 

2008-
2009 

MdTN, TN, 
QMK. 
İDK, 

OMBUDS- 
MAN, AO 

2.6.15. Kitabxana-informasiya 
terminlərinin izahlı lüğətinin 
nəşr edilməsi 

2009 MdTN, RİTN, 
TKNDK 

2.6.16. Kitabxana Ensiklopediyası-
nın Azərbaycan dilinə tər-
cümə edilməsi 

2008-
2009 

MdTN 

2.6.17. Kitabxana fəaliyyətinin mo-
nitorinq sisteminin təşkili 

2008-
2013 

MdTN, 
YİHO, AO 
TKNDK 

2.7. Yeni kitabxana binalarının tikilməsi, yeni və fəaliyyət 
göstərən kitabxanaların maddi-texniki bazasının müasir 

dövrün tələblərinə uyğun möhkəmləndirilməsi 

Respublika əhəmiyyətli kitabxanalar üzrə 

2.7.1. C.Cabbarlı adına Respublika 
Gənclər Kitabxanasının əsas-
lı təmiri, modernləşdirilmə-
si, avadanlıqla və avtomat-
laşmış kitabxana-informasi-

2008-
2010 

MdTN, YSM 
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ya sistemi (AKİS) ilə təchiz 
edilməsi 

2.7.2. Gözdən Əlillər üçün Res-
publika Kitabxanasının müa-
sir avadanlıqla təchiz edil-
məsi 

2010 NK, MdTN 

Respublikanın şəhər və rayonları, Naxçıvan MR üzrə 

2.7.3. Qəza vəziyyətində olan və 
şəxsi evlərdə yerləşən kitab-
xanalar üçün yeni binaların 
tikilməsi 

2010-
2013 

NK, 

MdTN, YİH 

2.7.4. Təmiri zəruri hesab edilən 
kitabxanaların əsaslı təmiri, 
modernləşdirilməsi, inventar 
və avadanlıqla təchiz edil-
məsi 

2008-
2013 

NK, MdTN, 
YİH 

2.7.5. Mərkəzi kitabxanaların avto-
matlaşmış kitabxana-infor-
masiya sistemi (AKİS) ilə 
təchiz edilməsi 

2008-
2013 

NK, MdTN, 
YtH 

2.7.6. Yeni dislokasiya xəritəsi 
əsasında (kitabxanası olma-
yan yeni salınmış qəsəbə, 
kənd və digər yaşayış mas-
sivlərində)kitabxanalar üçün 
binaların tikilməsi 

2010-
2013 

NK, MdTN, 
YİH 

2.8. Kitabxanaların beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı və 
beynəlxalq tədbirlərin təşkili 

2.8.1. YUNESKO-nun “İnformasi-
ya hamı üçün” Proqramının 

2008-
2009 

NK, MdTN, 
XİN, 
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Azərbaycan komitəsinin təş-
kili 

TKNDK 

2.8.2. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 
90 illik yubileyi ilə əlaqədar 
“Heydər Əliyev Mərkəzi 
milli yaddaşımızın mərkə-
zidir” mövzusunda Bakıda 
kitabxanaçıların beynəlxalq 
simpoziumunun təşkili 

2013 NK, 

MdTN, 
AMEA 

2.8.3. Dünyanın böyük kitabxana-
larında və informasiya mər-
kəzlərində Azərbaycan gu-
şələrinin yaradılması, kitab 
sərgilərinin və təqdimat-
larının keçirilməsi 

2008-
2013 

MdTN, XİN, 
XÖYAİDK 

2.8.4. Moskvadakı “Puşkin Kitab-
xanası” meqalayihəsinin iş 
təcrübəsinin öyrənilməsi və 
Azərbaycanda kitabxanala-
rın zəruri ədəbiyyat və 
elektron informasiya daşıyı-
cıları ilə təmin etmək məq-
sədi ilə “Nizami” layihəsi-
nin təşkil edilməsi 

2008-
2009 

MdTN, 
TKNDK 

2.8.5. Kitabxana sahəsinin zəruri 
istiqamətləri üzrə keçirilən 
konfranslarda Azərbaycan 
kitabxanaçılarının iştirakının 
təmin edilməsi (Krım, 
İFLA-nın illik, LİBKOM, 
Anapa, Soçi və s. konfrans-

2008-
2013 

MdTN, XİN, 
TN, AMEA, 

TKNDK 
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ları) 

2.8.6. ABŞ, Avropa və MDB 
ölkələri kitabxanalarının av-
tomatlaşdırma, fondların 
bərpası və mühafizəsi, 
habelə UNİMARC forma-
tının tətbiqi sahəsində 
təcrübələrin öyrənilməsi 

2013 MdTN, XİN, 
TN, AMEA 
TKNDK 

2.8.7. Azərbaycan və Rusiya 
kitabxanaçılarının qarşılıqlı 
təcrübə mübadiləsinin təşki-
li. Azərbaycan kitabxanaçı-
larının Buryatiya Respubli-
kasına və digər regionlara 
ezam olunması 

2008-
2013 

MdTN, XİN, 
AO 

2.8.8. Ölkədə Kitabxanalararası 
Abonement Sisteminin opti-
mallaşdırılması 

2008-
2012 

MdTN, MK, 
AO 

2. 9. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
modernləşdirilməsi, müasir informasiya texnologiyaları ilə 

təmin edilməsi və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi 

2.9.1. Modernləşdirilmə  məqsədi  
ilə  maddi-texniki  bazanın 
möhkəmləndirilməsi və 
müasir     (yeni)   informasi-
ya texnologiyaları ilə 
təchizatı 

2008-
2010 

M və TN 
MK 

2.9.2. Mövcud elektron kataloq və 
elektron kitabxana sistem-
lərinin təkmilləşdirilməsi 

2008-
2009 

M və TN 
MK 
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2.9.3. Kitabxana fondunun, oxu 
zallarının, xidmət bölmə-
lərinin və mətbəənin müasir 
tipli inventar və avadan-
lıqlarla təchizatı 

2008-
2009 

M və TN  
MK 

2.9.4. Zəruri nəqliyyat vasitələri 
ilə təchizat 

2009-
2010 

M və TN 
MK 

2.9.5. Kitabxana binasının  müasir 
standartlar  səviyyəsində ye-
nidən qurulması 

2008-
2010 

M və TN 
MK 

2.9.6. Kitab fondlarının bərpası 
və  konservasiyasının  həya-
ta keçirilməsi 

2008-
2010 

M və TN 
MK 
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Əlavə 6. 
 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi sistemindəki şəhər (rayon) Mərkəzləşdirilmiş 

Kitabxana Sistemi haqqında 

ƏSASNAMƏ 

1.    Ümumi müddəalar. 

1.1.Eyni sistemə aid olan kitabxanaları vahid 
strukturda özündə könüllü birləşdirən şəhər (rayon) Mərkəz-
ləşdirilmiş Kitabxana Sistemi (bundan sonra-MKS) dövlət 
mədəniyyət sisteminə və dövlətin mülkiyyətinə daxil olan 
mədəniyyət təsisatıdır.  

1.2. MKS öz fəaliyyətində Azərbaycan Respubli-
kasının Konstitusiyasını, “Mədəniyyət haqqında” və “Kitab-
xana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, 
digər qanunvericilik aktları, Azərbaycan Respublikası   
Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Nazirlər Kabine-
tinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında Əsasnaməni, 
Nazirliyin əmr, sərəncam və Kollegiya qərarlarını, şəhər 
(rayon) İcra Hakimiyyətinin əmr və sərəncamlarını, habelə 
bu Əsasnaməni rəhbər tutur. 

1.3. MKS Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin tabeliyindədir və müstəqil balansda 
olan büdcə təşkilatıdır. O, qanunvericiliyə uyğun olaraq 
sərəncamında olan dövlət əmlakına, yerli xəzinədarlıq 
orqanlarında hesablarına, üzərində Azərbaycan Respublikası 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, şəhər (rayon) 
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Mədəniyyət və Turizm idarəsinin (Şöbəsinin) və öz adı həkk 
olunmuş möhürə, müxtəlif ştamplara və blanka malikdir. 

1.4. MKS hüquqi şəxsdir. O, öz öhdəliklərinə görə 
sərəncamında olan pul vəsaitlərinə cavabdehdir. MKS öz 
adından əmlak və qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və 
həyata keçirmək, öhdəliklər daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və 
cavabdeh olmaq hüququna malikdir. 

1.5. MKS-in tərkibinə aşağıdakı struktur bölmələr 
daxildir: 

-  şəhər (rayon) Mərkəzi kitabxanası; 
-  şəhər (rayon) Uşaq kitabxanası; 
-  şəhər kitabxana filialları;  
-  qəsəbə kitabxana filialları; 
-  kənd kitabxana filialları. 
1.6. MKS təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formalarından 

asılı olmayaraq hüquqi şəxslərin, habelə təhsil səviyyəsi, 
ixtisas, dinə münasibətdə məhdudiyyətlər qoyulmadan 
vətəndaşların, habelə bütün əhalinin onun fondundan və 
xidmətlərindən istifadə etmələrinə imkan verir. 

1.7. MKS-in fondlarından istifadə qaydası, istifa-
dəçilərlə münasibətlərin hüquqi forması «Kitabxana işi 
haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa, bu Əsas-
naməyə, MKS-in Nizamnaməsinə və MKS-in direktoru 
tərəfindən “Kitabxanadan istifadə qaydaları”na müvafiq 
olaraq müəyyən edilir. 

1.8. Şəhər (rayon) MKS-i haqqında Əsasnamə Azər-
baycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
tərəfindən təsdiq edilir. 
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2. MKS-in fəaliyyətinin predmeti, məzmunu və 
məqsədi. 

2.1. MKS-in fəaliyyətinin predmeti informasiya, elm, 
mədəni-maarif və təhsil işidir. Bu işə ilk növbədə fondların 
formalaşdırılması, elmi cəhətdən işlənməsi və mühafizəsi, 
kitabxanalardan istifadə edənlərə kitabxana, informasiya və 
sorğu-biblioqrafiya xidmətlərinin göstərilməsi, kitabxana-
lararası və beynəlxalq abonementin təşkili, kitabxanaların 
elmi və metodik təminatı daxildir. 

2.2.  MKS özünün əsas fəaliyyətinə və onun 
məqsədlərinə müvafiq olaraq: 

- fondların komplektləşdirilməsini, sistemləşdiril-
məsini, elmi və texniki cəhətdən işlənməsini, qorunub 
saxlanmasını, fondlardan sorğu tam istifadə edilməsini 
həyata keçirir; 

- kitabxanadan   istifadə   edənlərə   kitabxana,   infor-
masiya,   biblioqrafiya xidmətləri sistemini təşkil edir; 

- fonduna daxil olan kitablardan, digər mətbuat nü-
munələrindən, səs yazılarından, habelə müxtəlif informa-
siya daşıyıcılarından əhalinin kütləvi istifadəsini təşkil edir; 

- informasiya və sorğu-biblioqrafiya işləri aparır, 
ənənəvi, habelə elektron kataloq və kartotekaları, habelə 
informasiyanın əks etdirilməsi, axtarışı və istifadəsi üçün 
elektron vasitələri əhatə edən informasiya-axtarış sistemini 
yaradır və onu daim təkmilləşdirir; 

- biblioqrafik göstəriciləri və informasiya nəşrlərini 
həm müstəqil şəkildə, həm də başqa müəssisələrlə birlikdə 
hazırlayır və nəşr edir; 
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- öz səlahiyyətləri həddində əhaliyə və kitabxanalara 
metodik məsləhətlər verir və s. köməklik göstərir; 

- ölkədaxili və xarici ölkələrdəki kitabxanalarla 
əlaqələr yaradır.  

2.3.   MKS-in əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 
- vətəndaşların və bütün əhalinin informasiyadan və 

sənədlərdən sərbəst istifadə etmək imkanını, onların bəşər 
fəaliyyətinin bütün sahələrində milli və dünya mədəniy-
yətinin nailiyyətləri ilə tanış olmasını təmin etmək; 

- əhatə etdiyi şəhərin (rayonun) ərazisindəki bütün 
yaşayış məntəqələrində əhalinin bütün təbəqələrinə 
kitabxana və informasiya xidmətini həyata keçirmək; 

- ümumi əlyetərlik prinsipi əsasında cəmiyyətin 
informasiyaya olan tələbatını təmin etmək, informasiyadan 
sistemli ictimai istifadəni təşkil etmək, bununla da şəxsiy-
yətin peşə, təhsil və ümumi mədəni inkişaf səviyyəsinin 
artırılmasına kömək göstərmək; 

- əhaliyə kitabxana xidmətinin təşkilində kitabxana 
sahəsinin bütün mütərəqqi formalarından istifadə etmək; 

- sistemdaxili kitab mübadiləsindən və Kitab-
xanalararası Abonementdən istifadə etməklə bütün şəhər 
(rayon) əhalisinin informasiyadan istifadəsini təmin etmək; 

- MKS-in kitab fonduna daxil olan yeni ədəbiyyat 
haqqında oxuculara mütəmadi şəkildə informasiya veril-
məsini təşkil etmək; 

- oxucu sorğularını nəzərə almaqla MKS-in kitab 
fondunun komplektləşdirilməsini, daxil olan ədəbiyyatın 
kitabxana qaydası ilə işlənməsini və onların kitabxana 
filialları arasında bölüşdürülməsini təşkil etmək; 
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- MKS-ə daxil olan kitabxana filiallarına təşkilati, 
metodik və biblioqrafik köməkliyin göstərilməsini təmin 
etmək; 

- stasionar kitabxanası olmayan yaşayış məntə-
qələrində, idarə, müəssisə və təşkilatlarda səyyar kitabxana 
xidmətini təşkil etmək; 

- müəyyən olunmuş qaydada MKS-in vahid kitab 
fondunun, oxucularının və kitab verilişinin uçotunu və 
hesabatını təşkil etmək; 

- “İnternet” sistemi vasitəsilə respublika və xarici 
ölkələrin kitabxanaları arasında məlumat-biblioqrafiya və 
kitabxana işini əlaqələndirmək; 

- müasir cəmiyyətin bütün sahələrində cərəyan edən 
proseslər barədə informasiya əldə etmək; 

- maraqlar üzrə formalaşmış qruplarda asudə vaxtın 
keçirilməsini və ünsiyyəti təşkil etmək; 

- oxucu sorğularını daha dolğun ödəmək üçün 
elektron informasiya mənbələrindən geniş şəkildə istifadə 
etmək; 

- şəhər (rayon) uşaq kitabxanası, kitabxana filialları-
nın uşaq bölmələri tərəfindən uşaq və yeniyetmələrin 
informasiya  və ümumi mədəni tələbatının ödənilməsinə, 
böyüməkdə olan nəslin müstəqil təhsil almasına və 
özünütərbiyəyə, qiraət və kitabxana fondlarından istifadə 
mədəniyyətinin tərbiyə edilməsinə şərait yaratmaq; 

- ənənəvi və qeyri-ənənəvi informasiya daşı-
yıcılarındakı sənəd-informasiya resurslarının və mədəni 
dəyərlərinin toplanması, qorunub saxlanması və yayıl-
masını təmin etmək. 
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2.4. MKS özünün əsas fəaliyyəti ilə yanaşı Azər-
baycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan 
başqa fəaliyyəti də həyata keçirə bilər. 

3.  MKS-in hüquq və vəzifələri. 

3.1. MKS aşağıdakı hüquqlara malikdir: 
- Əsasnamədə göstərilmiş məqsəd və vəzifələrə 

müvafiq olaraq öz fəaliyyətinin məzmununu və konkret 
formalarını müstəqil müəyyən etmək; 

- “Kitabxana işi haqqında” Qanuna müvafiq olaraq 
fondların komplektləşdirilmə mənbələrini müstəqil müəy-
yən etmək; 

- MKS-in fondunu oxucuların tələbatına uyğun yeni 
nəşrlərlə komplektləşdirmək, beynəlxalq və respublika-
daxili kitab mübadiləsini həyata keçirmək məqsədi ilə 
mübadilə fondu üçün kitab almaq; 

- MKS-in strukturu, ştatları, əməyin ödənilməsi 
forması, sistemi və məbləğləri, habelə mövcud vəsaitlər 
həddində əməkdaşların sosial təminatı ilə bağlı güzəştlər 
barədə təkliflər hazırlamaq; 

- MKS-in struktur bölmələrinin (filiallar, şöbələr və 
hüquqi şəxs olmayan digər xüsusi bölmələr) yaradılması 
barədə təkliflər vermək; 

- MKS-ə daxil olan Mərkəzi kitabxananın şöbələrinin, 
Uşaq kitabxanasının və kitabxana filiallarının işini yoxlayıb 
müzakirə etmək, fəaliyyətlərinin nəticələrini qiymətlən-
dirmək və müvafiq qərarlar qəbul etmək, qabaqcıl iş 
təcrübəsini öyrənmək, ümumiləşdirmək və tətbiq etmək; 
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- MKS-ə daxil olan struktur bölmələrinin iş planlarını 
təsdiq etmək, onlardan hesabatlar yığmaq və ümumiləş-
dirərək yuxarı təşkilatlara təqdim etmək; 

- MKS-də çalışan kitabxana işçilərinin attestasiyadan 
keçirilməsini təşkil etmək, onların ixtisaslarının artırılması 
üçün tədbirlər görmək, əməkdaşların maddi və mənəvi 
cəhətdən həvəsləndirilməsi və fərqlənməsi üçün təkliflər 
vermək; 

- MKS-in fondlarından istifadə edilməsi qaydalarını, 
əsas xidmətlərin siyahısını və onların istifadəçilərə təqdim 
olunması qaydasını müəyyən etmək, Nazirliklə razılaş-
dıraraq “MKS-dən istifadə qaydaları”nı təsdiq etmək; 

- nadir və qiymətli nəşrlər istifadəyə təqdim 
edildikdə, eləcə də MKS-dən istifadə qaydalarında müəy-
yən edilmiş başqa hallarda girovun məbləğini müəyyən 
etmək; 

- “Kitabxana işi haqqında” Qanuna, habelə MKS-
dən istifadə qaydalarına müvafiq olaraq, MKS-in kitab-
xana fonduna istifadəçilər tərəfindən vurulmuş ziyanın 
maddi məsuliyyətini tələb etmək; 

- istifadəçilərə təqdim edilən xidmətlərin siyahısının 
genişləndirilməsi və MKS-in inkişafı məqsədilə təsərrüfat 
fəaliyyəti ilə məşğul olmaq (bu cür fəaliyyət MKS-in əsas 
fəaliyyətinə zərər vurmamaq şərti ilə); 

- Nazirliklə razılaşdırılmaqla MKS-də əlavə pullu 
xidmətlərin tətbiq edilməsi və reallaşdırılması mexaniz-
mini müəyyən etmək; 

- MKS-in inkişafı və ayrı-ayrı fəaliyyət növləri üçün 
müxtəlif fondlardan qrantlar almaq; 
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- müəyyən olunmuş qaydada kitabxanalarla və 
başqa təşkilatlarla birgə razılıq, yaxud müqavilə əsasında 
əməkdaşlıq etmək; 

- kitabxana-informasiya sahəsinə dair konfranslar, 
seminarlar, dəyirmi masalar, sərgilər, müsabiqələr və s. 
tədbirlər təşkil etmək; 

- beynəlxalq kitab mübadiləsi və beynəlxalq 
əməkdaşlığı həyata keçirmək, beynəlxalq təşkilatlara üzv 
olmaq, beynəlxalq kitabxana və s. proqramların həyata 
keçirilməsində iştirak etmək (Nazirliklə razilaşdırdıqdan 
sonra); 

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində 
müəyyən edilmiş qaydada MKS yanında qəyyumluq, 
oxucu şuraları və başqa şuralar, habelə kitabxana 
birlikləri yaratmaq, ictimai və həmkarlar təşkilatlarının, 
assosiasiyaların, birliklərin üzvü olmaq; 

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə 
büdcə müəssisələrinə verilən bütün güzəştlərdən istifadə 
etmək; 

- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd 
olmayan başqa fəaliyyətlə məşğul olmaq. 

3.2. MKS, onun fəaliyyətinin məqsədlərinə müvafiq 
olaraq aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir: 

- MKS-in fondunda olan Azərbaycan və dünya 
ədəbiyyatı nümunələrinin bütün kitab sərvətlərinin, digər 
informasiya vasitələrinin etibarlı şəkildə toplanması, 
qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılmasını, onların geniş 
təbliğini təmin edir; 



 111

- fondlarını gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlamaqla 
bəşəriyyətin məcmu mədəniyyətinə töhfə verir; 

- fəaliyyətində partiyalara, ictimai hərəkatlara və dini 
konfessiyalara münasibətdə neytrallığa riayət edir; 

- zəruri resurslardan, materiallardan və informasiyadan 
bərabərhüquqlu istifadə prinsiplərinə riayət etməklə MKS-
in bütün istifadəçilərinə yüksək keyfiyyətli xidmətlər 
təqdim edir; 

- sistemə daxil olan kitabxana filiallarının fondlarının 
komplektləşdirilməsini təmin edir; 

- istifadə üçün yararsız olan kitabları müəyyən 
olunmuş qaydada fonddan çıxarır; 

- əhaliyə və kitabxana filiallarına metodik, məsləhət və 
digər zəruri kömək göstərilməsini təmin edir; 

- MKS-in maddi və insan resurslarından, o cümlədən 
operativ idarə edilmək üçün ona verilmiş əmlakdan səmərəli 
istifadə edir; 

- fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən kitabxanaya 
dəymiş ziyanın ödənilməsini MKS qanunvericilikdə 
müəyyən edilmiş qaydada tələb edir; 

- qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 
qaydada Nazirlik və dövlət statistika orqanları qarşısında 
hesabat verir; 

- “İnternet” sistemi vasitəsilə respublika və xarici 
ölkələrin kitabxanaları ilə işini əlaqələndirir; 

- MKS-in fondunda olan qiymətli nəşrlərin üzə 
çıxarılması, uçotu və mühafizəsi ilə məşğul olur; 
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- MKS-in fəaliyyəti ilə bağlı ərizə və müraciətlərə 
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baxılmasını 
təmin edir; 

- kitabxana-informasiya sahəsində kadr siyasətini 
həyata keçirir; 

- MKS-in inkişafı və modernləşdirilməsinə dair 
layihələr və planlar hazırlayır. 

4. MKS-in əmlakı. 

4.1.MKS-in əmlakı müstəqil balansda uçota alınır və 
bu Əsasnaməyə müvafiq olaraq MKS-in məqsəd və vəzifə-
lərinin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan əsas və dövriyyə 
vəsaitlərindan ibarətdir. MKS-in bütün əmlakı ona operativ 
idarəetmə hüququ ilə təhkim olunmuşdur. 

4.2. MKS-in əmlakına aşağıdakılar aiddir: 
- MKS-ə təhkim olunmuş bütün əmlak; 
- MKS-in mövcud maliyyə vəsaitləri hesabına, o cüm-

lədən Nizamnamə üzrə nəzərdə tutulan fəaliyyətdən əldə 
edilən gəlirlər hesabına alınan əmlak; 

- hüquqi və fiziki şəxslərdən, eləcə də vəsiyyətnamə 
üzrə, müqavilə üzrə və ya başqa əsaslarla bağışlama, ianə 
formasında alınan əmlak. 

4.3. MKS ona təhkim olunmuş əmlaka operativ 
idarəetmə hüquqları ilə sahiblik edir, Azərbaycan Respub-
likasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hədlər 
daxilində bu əmlakdan istifadə edir və onun barəsində 
sərəncam verir. 
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5. MKS-in maliyyə vəsaitləri və maddi-texniki təchizatı. 

5.1. MKS Dövlət Mədəniyyət sisteminin tərkib hissəsi 
kimi büdcə təşkilatıdır və şəhər (rayon) büdcə vəsaiti 
hesabına maliyyələşdirilir. 

5.2. MKS-in maliyyə vəsaitləri aşağıdakı mənbələr 
hesabına yaranır: 

- büdcə vəsaitləri və yerli büdcədən alınan başqa 
daxilolmalar; 

- qanunvericiliyə zidd olmayan digər mənbələr 
hesabına; 

5.3. MKS-in əsas fəaliyyətinin  həyata  keçirilməsi 
ayrılan  büdcə vəsaitlərindən onun məqsədinə aid olmayan 
istifadəsi, o cümlədən büdcə ayırmalarının kredit müəs-
sisələrinin depozit hesablarında yerləşdirilməsi və MKS 
tərəfindən əlavə gəlir əldə edilməsi üçün qiymətli kağızlar 
alınması qadağandır. 

5.4.  Müxtəlif  mənbələrdən   daxil   olan  vəsaitlər,   o 
cümlədən MKS-in Nizamnaməsində nəzərdə tutulan 
fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər - əsaslı təmir, bərpa işləri, 
texniki vasitələr və avadanlıqla təchizat üçün ayırmalar, 
eləcə də məqsədli təyinatı olan könüllü ianələr müstəsna 
olmaqla, MKS-in ümumi gəlirinə daxil edilir. 

5.5. MKS tərəfındən əhaliyə göstərilən pullu 
xidmətlərdən və hər hansı ödənişli fəaliyyət formalarından 
əldə edilən gəlir tam həcmdə MKS-in sərəncamında qalır və 
onun əsas Nizamnamə fəaliyyətinin inkişafına, xidmətin 
təkmilləşdirilməsinə sərf edilir. MKS təsərrüfat fəaliyyəti və 
pullu xidmət əsasında büdcədənkənar fondlar formalaşdırır. 
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5.6. Pullu xidmətlərin siyahısı müvafiq orqanların 
razılığı olduqdan sonra MKS-in direktorunun əmri ilə təsdiq 
edilir və müntəzəm qaydada yenidən nəzərdən keçirilir. 

5.7. Qəbul edilmiş normativlərə uyğun olaraq yuxarı 
təşkilat kitabxananı bina, surətköçürtmə və çoxaltma 
texnikası, kompyuter, nəşriyyat və cildləmə avadanlıqları ilə 
təmin edə bilər. 

 
6. MKS-in idarə edilməsi. 

6.1. MKS-in idarə edilməsi Azərbaycan Respub-
likasının qanunvericiliyinə və bu Əsasnaməyə müvafiq 
olaraq     Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin səlahiyyətləri 
daxilində həyata keçirilir. 

6.2. MKS Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir.    
MKS-ə nazirin əmri ilə təyin olunan direktor rəhbərlik edir. 

6.3. Direktorun hüquq və vəzifələri: 
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, bu 

Əsasnamə və MKS-in Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət 
göstərir; 

- MKS-in fəaliyyətinə cari rəhbərliyi həyata keçirir və 
Nazirlik qarşısında hesabat verir; 

- MKS-i dövlət orqanlarında, digər idarə və 
müəssisələrdə, ictimai təşkilatlarda, hüquqi və fiziki 
şəxslərlə qarşılıqlı münasibətlərdə onun mənafelərini təmsil 
edir; 

- mövcud qanunvericilik əsasında öz səlahiyyətləri 
həddində MKS-in adından müqavilələr bağlayır, etibar-
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namələr verir, MKS-in mülkiyyət və vəsaitlərinə dair 
sərəncam verir, qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada 
xəzinə hesabı açır; 

- qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi, 
MKS əməkdaşlarının ixtisaslarının təkmilləşdirilməsi üçün 
məsuliyyət daşıyır; 

- nizam-intizam qaydalarına və qanunlara riayət olun-
masına, dövlət mülkiyyətinin qorunmasına şərait yaradır, 
kollektivin sosial inkişafında və istehsalat vəzifələrinin 
yerinə yetirilməsində MKS-in ehtiyatlarından səmərəli 
istifadə edir; 

- direktor müavinləri və şöbə müdirləri arasında vəzifə 
bölgüsünü aparır; 

- MKS-in və ayrı-ayrı şöbələrin, kitabxana filiallarının 
plan və hesabatlarını təsdiq edir; 

- MKS-in maddi-texniki bazasının lazımi səviyyədə 
saxlanması və inkişaf etdirilməsi, oxucuların və əmək-
daşların işi üçün, kitabxana fondlarının və sorğu aparatının, 
eləcə də binaların, avadanlığın bədii dəyər kəsb edən və 
digər əmlakın salamatlığının təmin edilməsi üçün tədbirlər 
görür; 

- MKS-in ştat cədvəli və strukturu barədə təkliflər 
hazırlayır; 

- vəzifə maaşları, maaş əlavələri və stimullaşdırıcı 
xarakterli digər ödənişlər barədə təklif hazırlayır; 

- MKS üzrə əmr və göstərişlər verir; 
- müvafiq normativ sənədlərə əsasən şəhər (rayon) 

Mədəniyyət və Turizm İdarəsi (şöbəsi) ilə razılaşdırma yolu 
ilə Nazirliyin nomenklaturasına daxil olmayan işçiləri əmək 
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qanunvericiliyinə və mövcud qaydalara əsasən işə qəbul və 
işdən azad edir, onlarla müqavilələr bağlayır, 
həvəsləndirmə tədbirləri görür və intizam tənbehləri tətbiq 
edir; 

- MKS-in fəaliyyətinin nəticələrinə görə fərdi 
məsuliyyət daşıyır. 

6.4. MKS-in direktor müavinləri və mühasibi MKS-in 
direktorunun təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası şəhər 
(rayon) Mədəniyyət və Turizm idarələri (şöbələri) tərəfindən 
təyin edilir və azad olurlar. 

6.5. MKS-in strukturuna şöbələr, sektorlar, funksional 
və sahəvi prinsiplər əsasında təşkil edilən digər qurumlar 
daxildir. MKS-in struktur bölmələrinə rəhbərlik filialların, 
şöbələrin (sektorların) müdirləri tərəfindən həyata keçirilir. 
MKS-in struktur bölmələri öz işlərini bu Əsasnaməyə, 
MKS-in Nizamnaməsinə, MKS-in direktoru tərəfindən 
təsdiq edilmiş qaydalara və iş planlarına uyğun qururlar. 

6.6. Əməkdaşların hüquq və vəzifələri vəzifə təlimat-
larında, daxili əmək intizamı qaydalarında, direktorun əmr 
və sərəncamlarında  müəyyən edilir. 

6.7. MKS işçisinin əmək müqaviləsi əsasında yaran-
mış münasibətləri Azərbaycan Respublikasının əmək 
qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. 

6.8.  MKS idarəetmə maliyyə-təsərrüfat sənədlərinin 
və şəxsi heyət barədə sənədlərin salamatlığına görə 
məsuliyyət daşıyır, onları müəyyən edilmiş qaydada dövlət 
tərəfindən saxlamaq üçün arxivə təhvil verir. 

6.9.  MKS-in strukturu Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilir. 
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7. Digər şərtlər. 
 

7.1.  MKS Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada 
ləğv və yenidən təşkil edilə bilər. 

7.2. MKS-ə daxil olan Mərkəzi Kitabxananın, kitab-
xana filiallarının məcburiyyət qarşısında başqa yerə 
köçürülməsi, habelə MKS-in daxilində digər kitabxanalarla 
birləşdirilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin müraciəti əsasında 
həyata keçirilir. 
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