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Tərtibçidən 
 

Bu gün Azərbaycan kitabxanalarında tətbiq edilən bir sıra 
beynəlxalq və yerli Avtomatlaşdırılmış Kitabxana-İnformasiya 
Sistemlərində (Virtua, Millenium, ALİSA və s.) biblioqrafik 
yazılar MARC-21 formatında yaradılır. 

Sizə təqdim edilən bu metodik nəşr MARC 21 formatından 
istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə tərtib edilmişdir. Vəsaitdə 
MARC 21 formatında ən çox işlənən sahələr, sahəaltılar və 
indikatorlar qısaldılmış şəkildə nümunələr verilməklə 
kitabxanaçıların istifadəsinə təqdim olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin dəstəyi ilə “Ultra” şirkəti tərəfindən ALISA 
(Automated Library System of Azerbaijan) mərkəzləşdirilmiş 
avtomatlaşdırılmış kitabxana sistemi hazırlanmış və bütün region 
kitabxanalarında tətbiq edilməyə başlanılmışdır. Tərtib edilmiş bu 
vəsait regionlarda ALİSA avtomatlaşdırılmış kitabzxana 
idarəetmə sistemində biblioqrafik yazıların yaradılmasına da 
kömək edəcəkdir. 

Nəşrlə bağlı rəy və təkliflərini Milli Kitabxanaya ünvanlayan 
mütəxəssislərə əvvəlcədən öz minnətdarlığımızı bildiririk. 

 
Ünvan: AZ-1000 Bakı şəh., Xaqani küç. 57. 
E-mail: metodik@anl.az 
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Giriş 

MARC (Machine-Readable Cataloging) maşınla oxunan 
kataloqlaşdırma deməkdir. MARC formatı Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının Konqres kitabxanasında 1965-1966-cı illərdə 
hazırlanmışdır. Bu layihənin məqsədi kataloqa daxil olan 
məlumatın maşınla (kompüterlə) oxunmasını təmin etməkdir. 
Həmin iş İngiltərədə də aparılmış və bu iki layihənin nəticəsi 
olaraq İngiltərə və Amerika arasında 1968-ci ildə MARC II 
formatı üzərində birgə işə başlanmışdır. MARC-ın üzərində birgə 
tədqiqatlar və işlərin aparılmasına baxmayaraq onun müxtəlif 
milli kataloqlaşdırma təcrübəsindən və tələblərindən irəli gələn 
bir neçə növü meydana çıxmışdır. XX əsrin 70-ci illərinin 
əvvəllərindən bəri MARC formatının 20-dən çox növündən ibarət 
geniş bir ailəsi yetişmişdir. Məsələn: UKMARC, İNTERMARC, 
USMARC və s. Müxtəlif formatların bir-birinə uyğunlaşa 
bilməməsi problemini həll etmək məqsədilə UNİMARC-
beynəlxalq MARC formatı yaradıldı. Həmin UNİMARC formatı 
hər bir MARC formatında yaradılan yazını qəbul edirdi. 
Beləliklə, MARC formatının hər bir növündə təsvir olunan bir 
yazı UNİMARC-a çevrilə bilər və sonra UNİMARC-dan başqa 
bir MARC formatına yenə də qayıda bilərdi. 

1977-ci ildə Kitabxana Assosiasiyalarının və Birliklərin 
Beynəlxalq Federasiyası (İFLA) “UNİMARC: Universal MARC 
Formatı” adında bir kitab nəşr etdi. Kitabın ikinci nəşri 1980-ci 
ildə, 1983-cü ildə isə “Yeni UNİMARC Məlumat Kitabı” nəşr 
olundu. Bu nəşrlər monoqrafiya və dövri mətbuatın 
kataloqlaşdırılmasında və Beynəlxalq Standart Biblioqrafik 
Təsvirdə (İSBD) göstərilən biblioqrafik məlumatın 
standartlaşdırılmasında geniş istifadə edilir. 
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1999-cu ildə ABŞ-ın USMARC və Kanadanın CANMARC 
formatları əsasında yeni MARC 21 (“XXI əsrin formatı” 
(dəyişikliklər və əlavələrlə) formatı yaradıldı. 

Hal-hazırda MARC 21 formatı ABŞ, Kanada, Avstraliya, 
Yeni Zellandiya, Böyük Britaniya və Fransanın universitetləri, 
Rumıniya, Danimarka, İspaniya, İsveç, Finlandiya, İtaliya, 
Malayziya Milli Kitabxanası, Azərbaycan Milli Kitabxanası və s. 
kitabxanaların avtomatlaşdırılmış sistemlərində biblioqrafik 
yazıların yaradılmasında istifadə olunur. 
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MARC - 21 formatı  
 

Bu format üç hissədən: marker yazı, soraq-məlumat və 
dəyişən sahələrdən ibarətdir. 

Marker- avtomatlaşdırılmış yazı təsviri üçün vacib olan 
məlumat elementlərinin mövqelərinin ifadə etdiyi mənanı təyin 
edən rəqəm və kodlardan ibarətdir. Marker yazının uzunluğu 
müəyyən edilərək simvolların (00-23) 24 mövqelərinə uyğundur. 
Yəni, marker yazıda 24 kodlaşdırılmış mövqeyin simvollarını 
yerləşdirmək mümkündür. Marker yazıda indikatorlar və 
sahəaltılar yoxdur; elementlər, yəni məlumat elementləri 
mövqelərinə görə müəyyənləşdirilir. Bu yazının birinci sahəsidir. 

Soraq-məlumatı - biblioqrafik yazı məlumatlarıdır və üç 
rəqəmlə ifadə olunmuş sahə işarəsi ilə eyniləşdirilərək göstəricidə 
saxlanılır. Məlumatlar simvolların 12 mövqeyinə uyğun uzunluğa 
malikdir. 

Məlumat sahələrinin 2 tipi var:  
1. Dəyişən nəzarət sahələri - 0XX qrupu sahələridir.  Bu 

sahələrin  heç bir indikatoru yoxdur. 
2. Dəyişən məlumat sahələri- 0XX - 9XX-dək olan 

sahələrdir. Yazı göstəricisində  sahə işarəsindən başqa hər 
sahənin əvvəlində iki indikatorun mövqei və sahə içərisində iki 
simvollu sahəaltı durur. Dəyişən məlumat sahələri sahə işarəsinin 
birinci simvoluna uyğun qruplaşdırılaraq, bəzi istisnalar olmaqla , 
məlumatların yazıda olan funksiyalarını göstərir. Sahədə olan 
informasiyaların tipi sahə göstəricilərindən  sonra gələn iki 
simvol ilə müəyyən edilir.  

İndikatorlar (indikatorların mövqeyi) - dəyişən məlumat  
sahələrinin birinci iki simvollarının mövqeyi sahədə olan 
məlumatların mənasını izah  edir və ya məlumatları  tamamlayır. 
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Birinci və ikinci indikatorun mövqeləri bir-birindən asılı 
olmayaraq müstəqil işlənir. İndikatorlar rəqəm və ya kiçik latın 
hərfləri ilə işarələnə bilər. #- boşluq işarəsi indikatorun mövqeyi 
təyin olunmadıqda istifadə olunur. Bəzi hallarda məlumat yoxdur 
kimi də istifadə edilə bilər. 
Sahəaltı kodları - iki simvoldan ibarətdir, onların köməkliyi ilə 
sahə daxilində fərqli münasibət tələb olunduğu üçün məlumat 
elementlərini bir-birindən fərqləndirmək mümkündür. Sahəaltı 
kodları ayrıclardan ibarətdir. Bu ayrıclar # və / və ya $ ola bilər. 
Onların ardınca isə məlumat elementlərini müəyyənləşdirən 
eyniləşdirici gəlir. Eyniləşdiricilər latın əlifbasının kiçik hərfləri 
və ya rəqəmlərlə yazılır. Sahəaltıların ardıcıllığı kataloqlaşdırma 
qaydalarına uyğun qeyd olunur.  

Beləliklə, üç rəqəmdən ibarət olan sahələr (məcburi və ya 
fakültativ), (təkrar olunan və təkrar olunmayan), iki indikatordan 
(birinci və ikinci) və sahəaltılardan (təkrar olunan və təkrar 
olunmayan), (sahəaltı “dollar” $ işarəsi, latın hərfləri və bəzən 
rəqəmlər ilə qeyd edilir: məsələn: $a, $b, $2 və s.) ibarətdir. 

Təsvir olunan materialların tipi 
Yazının tipi kitabdırsa, biblioqrafik səviyyə monoqrafiya 

(m) kodu seçilir. 
008    Məlumatın kodlaşdırılmış şəkildə qeyd edilməsi. 
Məcburidir. Təkrar olunmur. 
008-ci sahə (00-dan 39-dək) 40 simvolun mövqeyindən ibarətdir. 
Bu kodlaşdırılmış məlumat elementləri məlumatların axtarışı və 
idarəolunması üçün çox faydalıdır. Məcburi simvollar bunlardır - 
sənədin nəşr ili, nəşr olunduğu ölkə, sənədin dili və sənədin 
məzmunu. Qalan simvollar fakültativdir. 
İndikatorlar və sahəaltılar 
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İSO 2709-a (İSO-İnternational Organization for Standardization - 
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı) müvafiq olaraq  008 
sahəsində indikatorlar və sahəaltılar yoxdur. 
Nümunə 
008       041216s2004  aj c  gr  000 p aze c 
008/00-05 - burada 008 sahəsi, altı rəqəmdən ibarət (00-dan 05-ə 
qədər) simvollar yazıya daxil olan birinci tarixi- yəni yazının 
yaranma tarixini göstərir. Məs.:  041216. Yazı 2004-cü il dekabr 
ayının 16-da daxil olub. 
008/00-06 - Tarixin tipi / nəşrin statusu 
07-10-birinci tarix (kitabın nəşr ili) Əgər kitabın tarixi dəqiq 
deyilsə, latın əlifbası ilə u hərfi yazılır. Məs.: 190u, 19uu. Bu 
halda düz mötərizədə 260-cı sahənin $c-də “?” işarəsi yazılır. 
Məs.: [190?], [19??]. 
008/00-06-da s- məlum olan vahid nəşr tarixini göstərir. 
041216s2004 - kitab 2004-cü ildə nəşr olunub. 
008/15-17-nəşr yeri (iki və ya üçhərfli kod göstərilir).  
041216s2004 aj (aj-Azərbaycan, ru- Rusiya, tu-Türkiyə və s. nəşr 
olunduğu ölkənin kodunu göstərir). 
008/18-21- illüstrasiya kodu-burada kitabda olan müxtəlif tipli 
şəkillərin (illüstrasiyaların) təkhərfli kodu göstərilir. 
041216s2004   aj c -kitabda portret var. 
008/22-oxucu kateqoriyası - burada təqdim olunan material 
oxucunun intellektual səviyyəsinə uyğun olaraq təkhərfli kod ilə 
göstərilir. 041216s2004 aj c g-kitab ümumi oxucu kateqoriyası 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
008/23-element forması -burada sənədin fiziki forması təkhərfli 
kod ilə (a-mikrofilm, b-mikrofiş, c-optik mikrodisk, d-böyük 
şrift, f-Brayl şrifti, r-adi şrift, s- elektron resurs) göstərilir. 
041216s2004 aj c gr - (r- kitab adi şrift formasındadır). 
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008/24-27-məzmun kodu-bu mövqedə sənədin məzmunu 
təkhərfli kod ilə göstərilir. Əgər kitab ensiklopediyadırsa-e, 
biblioqrafiyadırsa-b, lüğətdirsə-d, dərslikdirsə-f və s. o zaman 
məzmun kodu seçilir. 041216s2004  aj c  gr - bu misalda kitab 
bədii ədəbiyyatdır, ona görə də məzmun kodu seçilmir. 
050118s2004    aj c  gre-bu kitab ensiklopediyadır, ona görə də e 
kodu seçilir. 
008/28-dövlət nəşrləri- bu mövqedə nəşrin dövlət, beynəlxalq, 
milli orqanlar tərəfindən hazırlanması təkhərfli kod ilə göstərilir. 
041216s2004  aj c gr  000- bu misalda kitab bədii ədəbiyyatdır, 
ona görə də dövlət nəşri deyil kodu seçilir. 
008/29-konfrans nəşri- bu mövqedə sənədin məzmunu konfrans, 
qurultay və s. çıxışlar və ya çıxışların tezisləri birsimvollu 
rəqəmli kod ilə göstərilir. Konfrans materialı olduqda 1, 
olmadıqda 0 seçilir. 
008/30-yubiley və xatirə nəşri- bu mövqedə nəşrin yubiley, 
xatirə olduğu, şəxsə və ya təşkilata həsr olunduğu birsimvollu 
rəqəmli kod ilə göstərilir. Material yubiley, xatirə və s. olduqda 1, 
olmadıqda 0 yazılır. 
008/31-göstərici- əgər nəşrdə göstərici varsa, birsimvollu rəqəmli 
kod ilə göstərilir. Materialda göstərici olduqda 1, olmadıqda 0 
yazılır. 
008/32- mövqe təyin olunmayıb. 
008/33-ədəbi janr- bu mövqedə əsərin ədəbi janrı birsimvollu 
kod ilə göstərilir. (Roman, povest, hekayə-f, dram əsəri-d, 
poeziya-p, esse-e və s.). 041216s2004 aj c gr 000 p-burada nəşrin 
ədəbi janrı şeir olduğuna görə p seçilir. 
008/34-bioqrafiya- bu mövqedə əsərin məzmununda bioqrafik 
material varsa birsimvollu kod ilə göstərilir. (Avtobioqrafiya-a, 
fərdi bioqrafiya-b, kollektiv bioqrafiya-c və s.) 
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008/35-37-dil kodu- bu mövqedə kataloqlaşdırılan sənədin dili 
üçhərfli kod ilə göstərilir. (Azərbaycan-aze, rus-rus, ingilis-ing, 
fransız-fre və s.) Əgər sənəd tərcümədirsə, tərcümənin dil kodu 
yazılır. Orijinalın dil kodu isə 041 sahəsində $h sahəaltıda yazılır. 
008/38-dəyişdirilmiş yazı- bu mövqedə əgər sənəd başqa 
qrafikadadırsa (kiril, ərəb və ya xüsusi simvol və s.) birsimvollu 
kod ilə göstərilir. Kiril olduqda-r, dəyişiklik yoxdursa (#) boşluq 
simvolu ilə işarə olunur. 
008/39-ilkin biblioqrafik yazını yaradan təşkilat- bu mövqedə 
ilkin kataloq yazısının mənbəyi birsimvollu kod ilə göstərilir. 
(Birgə kataloqlaşdırma proqramı-c, Milli biblioqrafik agentlik-#, 
digər-d, naməlum-( u). 

Nəşr tipi notlar, xəritələr, elektron resurslar, foto-albomlar və 
yaxud ardı davam edən nəşrlər (qəzet, jurnal), analitik nəşrlər 
(qəzet, jurnal və kitab məqaləsi) olduqda 008-ci sahənin 
simvolları dəyişilir. 
020 Beynəlxalq Standart Kitab Nömrəsi (ISBN) 
Düzgün İSBN olduqda vacibdir. Əgər birdən artıq İSBN varsa 
sahə təkrar olunur. Kitabın qiyməti və nüsxəsi də bu sahədə 
yazılır. 
İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və boşluq (#) simvolu ilə işarə 
olunur. 
Sahəaltılar  
$a- Beynəlxalq Standart Kitab Nömrəsi. 
İSBN düzgün olduqda vacibdir. Təkrar olunmur. $a-da İSBN 
(İnternational Standard Book Number-Beynəlxalq Standart Kitab 
Nömrəsi) yazılır. Sahədə İSBN sözü yazılmır, sadəcə rəqəmlər 
yazılır. Standart nömrə 5-dən çox olduqda 3-ü qeyd edilir. 
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Nümunə 
020  # # $a 9952-418-63-6 $c (cilddə): 5 man., 300 nüs. 
Əgər İSBN yoxdursa o zaman 020-də $a sahəaltıları iştirak etmir. 
Bu halda kiçik mötərizədə yazılan əlavə ünsürlər $c sahəaltıda 
qeyd olunur. 
$c- Əldə olunma şərtləri (qiymət, nüsxə ). 
Məlumat varsa vacibdir. Təkrar olunmur. $c-də kitab qalın 
üzlüdürsə cilddə, futlyardadırsa futlyarda, cild üzlüyündə, 
qovluqda və s. yazılır. Qiyməti, nüsxəsi əlavə edilir. 
Nümunə 
020  # # $c (cilddə): 2 man., 500 nüs. 
040 Yazını yaradan orqan 
Məcburidir. Təkrar olunmur. 
Bu sahəyə yazını ilkin yaradan təşkilatın adı və ya kodu yazılır. 
Kod MARC Code List for Organizations-Təşkilatlar üçün MARC 
kodun siyahısından götürülür. 
İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və mövqedə boşluq (#) simvolu 
işarə olunmuşdur. 
Sahəaltılar 
$a-biblioqrafik yazını yaradan ilk təşkilat. 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunmur. 
$a-da biblioqrafik yazını yaradan ilk təşkilatın adı və ya kodu 
yazılır. 
$b - kataloqlaşdırmanın dili. 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunmur. 
$b-də kataloqlaşdırmada istifadə olunan 3 hərfdən ibarət dil kodu 
yazılır. 
$c- yazını maşınlaoxunan formaya çevirmiş təşkilat. 
Məcburidir. Təkrar olunmur. 
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Sahəaltı $c-də yazını maşınlaoxunan formaya çevirmiş təşkilatın 
adı və ya kodu yazılır. 
$d-yazıda dəyişiklik edən təşkilat. 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
Sahəaltı $d-də yazıda dəyişiklik edən təşkilatın adı və ya kodu 
yazılır. 
$e-kataloqlaşdırma qaydaları 
Fakültativdir.Təkrar olunmur. 
Nümunə: 
040   # #  $a ANL $b aze $d Nizami MKS $e psbo 
$a ANL (yazını yaradan orqanın adı) $b aze (yazının dili) $d 
(yazıda dəyişiklik edən orqanın adı,  məsələn: Nizami MKS) $e 
psbo (pravila sostavleniya biblioqrafiçeskoqo opisaniya-
biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları, standart).  
Nümunə: 
040   # #   $a ANL $b rus $e psbo 
$a ANL  $b rus (kitab rus dilindədir)  $e psbo  
 
041  Dil kodu 
Məlumat varsa məcburidir. Əgər kod müxtəlif siyahılardan 
götürülübsə təkrar olunur. Sahəyə  nəşrə aid dillərin üçhərfli 
kodları yazılır. 
İndikatorlar 
Birinci indikator-tərcümənin qeydi 
0-nəşr tərcümə deyil. 
1-nəşr tərcümədir. 
İkinci indikator- kodun mənbəyi. 
# - Dillər üçün MARC kodların siyahısı (MARC Code List for 
Languages). 
7 - kodun mənşəyi.  $2 sahəaltıda göstərilmişdir. 
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Sahəaltılar  
041 0 # $a aze (sənədin dili), sənəd 2 və ya 3 dildədirsə, $a 
təkrar olunur, məsələn: $a aze $a rus $b xülasə və annotasiyanın 
dili $f mündəricatın və sərlövhənin dili $g qoşma sənədin dili $h 
sənədin orijinal dili və ya orijinaldan tərcümə deyil (dil kodu var) 
məsələn: kitab ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunmuşdur: 041 1 # (bu sahədə kitab başqa dildən tərcümə 
olunduğuna görə birinci indikator 1 rəqəmi ilə işarə olunur) $a 
aze $h eng. 041 1 # $a aze $h eng $h rus (bu misalda kitab ingilis 
dilindən rus dilinə, rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunmuşdur); kitab 2 dildədir: Azərbaycan və rus dillərində 041 0 
# $a aze $a rus; kitabın ancaq sərlövhəsi paralel olaraq 
Azərbaycan və ingilis dilində verilmişdir. Məs.: 041 0 #  $a aze  
$f eng  
Nümunə: 
Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç. 
     Yevgeni Onegin /A.S.Puşkin; rus dilindən tərc. Səməd 
Vurğun. 
008 070327s2005  aj  c  qr  000  f  aze  c 
041  1  #  $a aze $h rus 
100  1 #  $a Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç. 
245 1 0 $a Yevgeni Onegin $h [Mətn]: $b mənzum roman $c 
A.S.Puşkin; rus dilindən tərc. Səməd Vurğun. 

 
Dil kodları 

 
aze-azərbaycan  
ger-alman 
eng-ingilis  
fre-fransız 

rus-rus 
spa-ispan 
ara-ərəb 
bul-bolqar 
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per-fars 
chi-çin 
tur-türk 

geo-gürcü 
und-naməlum 

 
044   Nəşr edən ölkənin kodu. 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunmur. 
MARC Code List for Countries -ölkə kodlarının siyahısı  
İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və boşluq (#) simvolu ilə 
işarə olunur. 
Sahəaltılar  
$a- nəşr edən ölkənin kodu  
Nümunə: Kitab Azərbaycanda nəşr olunmuşdur  
008 070327s2005  aj  c  qr  000  f  aze  c 
044 ## $a aj 
260## $a Bakı 
Kitab Rusiyada nəşr olunmuşdur. 
008060227s1998  ru o  gr  000 0 rus c 
044## $a ru  
260 ##$a Санкт-Петербург 
 
080-Universal Onluq Təsnifatın indeksləri (UOT)   
Fakültativdir. Bir neçə UOT indeksi varsa sahə təkrar olunur. 
İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və boşluq (#) simvolu ilə 
işarə olunur. 
Sahəaltılar  
$a Universal Onluq Təsnifatın indeksləri (UOT). 080-ci sahə 
varsa məcburidir. Təkrar olunmur. $a-da yalnız bir UOT 
indeksi yazılır. 
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$b müəllif işarəsi 
084 Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatı indeksləri (KBT)  
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və boşluq (#) simvolu ilə 
işarə olunur. 
Sahəaltılar  
$a- KBT-nin indeksləri- (Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatı 
üzrə kitabın indeksi, yəni elm sahəsi - məsələn: 84 (5Aze) 
Bədii ədəbiyyat, 63.3 Tarix, 22.3 Fizika və s. 
$b- müəllif işarəsi - İkirəqəmli müəllif işarəsi cədvəllərindən 
istifadə olunur. Məs.: Kitabın müəllifi Bəxtiyar 
Vahabzadədirsə, o zaman müəllif işarəsi V 15 olacaq.  
$2 - indeksin mənşəyi - rubbk (rubbkm- kütləvi kitabxanalar 
üçün KBT-nin kütləvi variantı)-mənbə (ru-rus, bbк 
библиотечно-библиографическая классификация, m- 
массовая-kütləvi)  
Nümunə: 
084  $a 84(5Aze) $b V 15 $2 rubbkm  

 
Müəllifsiz kitab olduqda- yəni sərlövhə üzrə müəllif işarəsi 
verilir. Məs.: kitabın adı “Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatı”-
dırsa o zaman müəllif işarəsi K 76 olacaq. 
Nümunə: 
084  $a 78  $b K 76 $2 rubbkm  
 
1** Sənədin başlıqları haqqında olan sahələr 
100 Müəllif (Soyadı, adı, atasının adı) 
110 Kollektiv müəllif (Daimi təşkilat, cəmiyyət, institut, 
universitet və s. adı) 
111 Müvəqqəti təşkilatın (müvəqqəti xarakterli tədbirlərin 
başlıqları) adı 
130 Unifikasiya edilmiş (yəni vahid şəklə salınmış) başlıq 
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100 Müəllifin adı ilə olan başlıq 
Bu sahə məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunmur. Yazıda 
110, 111 və ya 130-cu sahə varsa, 100-cü sahə istifadə 
olunmur. 
İndikatorlar 
1-ci indikator-şəxs adının daxil olduğu elementin tipi. 
 
0-şəxsin adı .Əgər müəllif soyadı ilə deyil, adı ilə verilirsə, o 
zaman birinci indikator 0 olur. 
Məs.: 
Anar  
100 0  # $a Anar. $q (Rzayev Anar Rəsul oğlu) 
1-soyadı. Əgər müəllif soyadı ilə verilirsə, o zaman birinci 
indikator 1 rəqəmi ilə qeyd edilir. 
Məs.: 
Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu 

100 1 # $a Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu 
 

3- sülalə, qəbilə, nəsil və s. Əgər başlıqda birinci sülalə, nəsil, 
qəbilə və s. gələrsə birinci indikator 3 olur. 
Məs.:  
Qrimm qardaşları 
100 3 # $a Qrimm qardaşları. $q (Yakob və Vilhelm) 

 
2-ci indikator təyin olunmayıb. Ona görə də boşluq (#) 
simvolu ilə qeyd edilir. 
Sahəaltılar 
$a-şəxsin adı. 100-cü sahə varsa məcburidir. Təkrar olunmur. 
Məs.: 
100 0 # $a Nizami Gəncəvi. $q (Cəmaləddin İlyas ibn Yusif 
Nizami Gəncəvi)  
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$b-nömrələmə.  Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunmur. 
Bu sahəaltıda rum rəqəmi və ya rum rəqəmindən sonra gələn 
şəxsin adının digər bir hissəsi yazılır. Yazıda ilk söz şəxsin adı 
ilə verilərsə, o zaman bu sahəaltıda istifadə olunur. Birinci 
indikator -  0 olur. 
Məs.: 

Климент 1 (папа). 
100  0  #   $a Климент  $b1 $c (папа). 

 
$c-Eyniləşdirici əlamətlər (şəxsə aid titullar, rütbələr, elmi 
və fəxri adlar və s. ). Məlumat varsa məcburidir. Təkrar 
olunur. 
Məs.:  
Elçin 
100 0 # $a Elçin $q (Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu) $c filol. e. d-
ru, prof., xalq yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi. 
 
Düma, Aleksandr (ata). 
100 1 #  $a Düma, Aleksandr $c (ata). 
 
Aleksandr Nevski (knyaz). 
100 0 #  $a Aleksandr Nevski  $c (knyaz). 
 
$d-şəxsə aid doğum tarixi. Məlumat varsa məcburidir. Təkrar 
olunmur. 
Bu sahəaltıda şəxsin anadan olduğu və öldüyü tarixlər qeyd 
edilir. Müəllif sağdırsa, doğulduğu tarixdən sonra - (tire) işarəsi 
qoyulur. 
Məs.: 
100 1 # $a Cəfərov, İbrahim Əli oğlu $c tarix e. d-ru, prof. $d 
1954-  
100 1  #  $a Vahabzadə, Bəxtiyar Mahmud oğlu $c Xalq şairi 
$d 1925-2009 
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$e- Əsərin tərtibində rolu olan şəxslər.  
Fakültativdir. Təkrar olunur. 
Bu sahəaltıda tərtibçilər, redaktorlar və s. göstərilir. 
Məs.: 

Zəlimxan Yaqubdan yazılanlar [Mətn]: məqalələr 
toplusu / red. A. Bağırov 
100 10 $a Bağırov, Azər. $e red. 
 
$q-şəxsin tam adı.  
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunmur. 
Bu sahəaltıda şəxsin adının daha dolğun forması yazılır. 
Məs.: 
100 0 # $a Elçin $q (Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu) 
 

Nümunələr 
Nümunə 1 
Bir müəllifli kitaba nümunə 
Cəfərov, İbrahim. 
    ADAU professorları [Mətn] /İ.Cəfərov; elmi red. F.Əliyev; 
Azərb.Resp.Kənd Təsər.Naz., Azərb.Döv. Aqrar Un-ti.- Gəncə: 
[s.n.], 2014.- 143, [1] s.: portr.; 22 sm. 
 
100   1  #  $a Cəfərov, İbrahim $c prof. 
245   1  0  $a ADAU professorları $h [Mətn] $c İ.Cəfərov; 
elmi red. F.Əliyev; Azərb.Resp.Kənd Təsər.Naz., Azərb.Döv. 
Aqrar Un-ti. 
260   #  #  $a Gəncə $b [s.n.] $c 2014 $f [Şərq-Qərb]. 
300   #  #  $a 143, [1] s. $b portr. $c 22 sm. 
Nümunə 2 
İki müəllifli kitaba nümunə 
Əliyev, Fikrət. 
    Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf perspektivləri 
[Mətn] /F.Ə.Əliyev, Ş.S.Ağayev; red. C.Məmmədli.- Bakı: 
Elm, 2011.- 150, [1] s.; 20 sm. 

http://ek.anl.local:8080/lib/item?id=chamo:124488&theme=e-kataloq
http://ek.anl.local:8080/lib/item?id=chamo:124488&theme=e-kataloq
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100   1  #  $a Əliyev, Fikrət Əhmədəli oğlu $c fiz.-riyaz. e. d-
ru, prof., akad. 
245   1  0  $a Azərbaycanda elmin problemləri və inkişaf 
perspektivləri $h [Mətn] $c F.Ə.Əliyev, Ş.S.Ağayev; red. 
C.Məmmədli. 
260   #  #  $a Bakı $b Elm $c 2011. 
300   #  #  $a 150, [1] s. $b şək. $c 20 sm. 
700  1   #  $a Ağayev, Şahin Sabir oğlu $e müəl. 
700  1   #  $a Məmmədli, Cahangir $c filol. üzrə e. d-ru, prof. 
$e red. 
 
110 Kollektivin/daimi təşkilatın (cəmiyyət, institut və s. adı) 
adı əsas axtarış əlaməti kimi  
 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunmur. 
İndikatorlar 
Birinci indikator- sahəyə daxil edilən kollektiv adının 
başlanğıc elementinin tipi. 
0-İnversiyalı (cümlədə sözlərin yerdəyişməsi) ad (yerləri 
dəyişilmiş) 
0 - onu göstərir ki, təşkilatın adı şəxsin adı ilə başlayırsa 
dəyişmiş (soyadı, adı) formada göstərilir.  
Məs.: 
Marks A.F., kitab nəşriyyatı (Peterburq) 
110 0 # $a Marks, A.F., kitab nəşriyyatı (Peterburq) 
1-Yurisdiksiya adı (inzibati-ərazi vahidi) 
1 dini konfessiyalar da daxil olmaqla, kollektiv adının 
başlanğıc elementi ölkənin, regionun, şəhərin və s. idarəetmə 
sisteminə tabe olan təşkilatın səviyyə və statusunu təyin edən 
yurisdiksiyanın (inzibati-ərazi vahidi) adıdır. 
2-Kollektivin birbaşa adı  
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2- daxil edilən kollektiv adında sözlərin olduğu kimi sıra ilə 
düzgün yazılmasını müəyyən edir.. 
 
İkinci indikator- təyin olunmayıb.  
İkinci indikatorun mövqeyi təyin olunmayıb və # boşluq işarəsi 
ilə qeyd edilir. 
Sahəaltılar  
$a- Təşkilat və ya yurisdiksiya adı -daxil olan başlanğıc 
element. 
110-cu sahə istifadə olunduqda məcburidir. Təkrar olunmur. 
$b Struktur bölməsi ($b təkrar oluna bilər). 
Məs.: 110 1 # $a Azərbaycan Respublikası $b Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi $b M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanası  
110 1 #  $a Azərbaycan Respublikası $b Prezident (2003- ; İ. 
H. Əliyev) $t əsərin sərlövhəsi. 
Nümunə: 
Azərbaycan Respublikası. Qanunlar 
      Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum 
olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu [Mətn] : (22 iyun 1999-cu il, № 693-
IQ) 
 
110 1 #  $a Azərbaycan Respublikası $t Qanunlar  
245 1 0 $a Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən 
məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu $h [Mətn] : $b (22 iyun 
1999-cu il, № 693-IQ) 
 

http://ek.anl.local:8080/search/query?match_1=PHRASE&field_1=authid&term_1=455321&theme=e-kataloq
http://ek.anl.local:8080/search/query?match_1=PHRASE&field_1=authid&term_1=455321&theme=e-kataloq
http://ek.anl.local:8080/search/query?match_1=PHRASE&field_1=authid&term_1=455321&theme=e-kataloq
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111  Müvəqqəti təşkilatın (müvəqqəti xarakterli tədbirlərin 
başlıqları) adı 
Məlumat varsa məcburidir. Sahə təkrar olunmur. 
İndikatorlar 
Birinci indikator- daxil edilən tədbir adının başlanğıc 
elementinin tipi 
0- İnversiyalı ad (yerləri dəyişilmiş) 
0 - onu göstərir ki, tədbirin adı şəxsin adı ilə başlayırsa 
dəyişmiş (soyadı, adı) formada göstərilir.  
2-Birbaşa adı (Tədbirlərin adı sözlərin düzgün sırası ilə 
olduğu kimi yazılır). 
 
İkinci indikatorun mövqeyi təyin olunmayıb və   #  boşluq  
simbolu ilə qeyd edilir. 
111 2 # $a Müvəqqəti təşkilatın adı $c Tədbirin 
keçirildiyi yer  $d Tədbirin keçirildiyi tarix $n tədbirin nömrəsi 

Məs.:  
111 2 # $a Bakı kitab sərgisi $n (3; $d 2007; $c Bakı) 
111 2 # $a Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı $n (6; $d 
2014; $c Qəbələ) 

 
2** Sərlövhələrin sahəsi. 
242 Kataloqlaşdırıcı təşkilatın tərcümə etdiyi sərlövhə. 
Fakültativdir. Təkrar olunur. 
Bu sahə 245-ci sahədə yazılacaq paralel sərlövhə iştirak 
etmədikdə istifadə olunur. 
İndikatorlar 
Birinci indikator-Sərlövhəyə görə əlavə axtarışın tərtib olunub 
olunmamağını göstərir. 
0- Sərlövhəyə görə əlavə axtarış tərtib olunmur. 
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1- Sərlövhəyə görə əlavə axtarış tərtib olunur. 
 

İkinci indikator-düzülməmiş simvolların miqdarı (0-dan 9-
dək) 
Sahəaltılar  
$a-Sərlövhə. Məcburidir. Təkrar olunmur. 
$y-tərcümə dilinin kodu. Məcburidir. Təkrar olunmur. Bu 
sahəaltıda sərlövhənin tərcümə dilinin 3 simvollu kodundan 
istifadə olunur. 
Əgər kitab Azərbaycan dilində deyilsə, $y-də sərlövhənin kodu 
(aze) göstərilir. 242-ci sahə ancaq başqa dillərdə olan kitablara 
aiddir. Bədii ədəbiyyatın sərlövhəsi tərcümə olunmur. 
Məs.: 245 1 0 $a Лесная метеорология с основами 
климатологии 
242  1  0   $a  Klimatologiyanın əsasında meşə meteorologiyası 
$y aze  
Məs.: 245  1  0   $a The last night of the old year  
242  1  0   $a  Köhnə ilin son gecəsi $y aze  

 
245 Sərlövhə və məsuliyyətlik haqqında sahə.  
Məcburidir. Təkrar olunmur. 
Bu sahədə əsas sərlövhə, materialın tipi (daşıyıcı), sərlövhəyə 
aid məlumat və məsuliyyətlik haqqında məlumatlar yazılır. 
İndikatorlar 
Birinci indikator-əlavə axtarış ünsürü. 
Birinci indikatorun mövqeyində sərlövhəyə görə əlavə axtarışın 
tərtib olunub olunmaması göstərlir. 
0-Sərlövhəyə görə əlavə axtarış əlamətləri tərtib olunmur. 
1-Sərlövhəyə görə əlavə axtarış əlamətləri tərtib olunur. 
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İkinci indikator-düzülməmiş simvolların miqdarı (0-dan 9-
dək) 
Bu indikatorun (0-dan 9-dək) mənası sərlövhənin 
başlanğıcında nəzərə alınmayan (məs.. sərlövhənin əvvəlində 
müəyyən və qeyri-müəyyən artikl) simvolların sayına 
uyğundur. 
  
Sahəaltılar 
$a-sərlövhə 
Məcburidir. Təkrar olunmur. 
Bu sahəaltıda əsas və alternativ sərlövhə, həmçinin ümumi 
sərlövhəsi olmayan məcmuədən birinci əsərin sərlövhəsi (bir 
və ya müxtəlif müəllif) yazılır. 
$b- sərlövhəaltı məlumat 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunmur. 
Bu sahəaltıda sərlövhəyə aid məlumat, paralel sərlövhə, ümumi 
sərlövhəsi olmayan məcmuənin digər əsərinin sərlövhəsi və s. 
yazılır. 
$c-məsuliyyətlik haqqında məlumat. 
Məlumat varsa məcburidir.Təkrar olunmur. 
Bu sahəaltıda əvvəlcə müəlliflər (birinci adı, sonra soyadı 
yazılmaq şərtilə), sonra tərtibçilər, redaktorlar, ön sözün 
müəllifi, tərcüməçilər, rəssamlar, kollektiv müəlliflər və s. 
yazılır.  
$n- cildin nömrəsi- əgər çoxcildli və ya çoxhissəli kitabdırsa. 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
$p- cildin adı -əgər cildin adı varsa 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
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Məs.: $a Seçilmiş əsərləri $h [Mətn]: $b 10 cilddə $c İlyas 
Əfəndiyev $n C. 5 $p Poemalar 
Məs.: $a Millətin atası $h [Mətn]: $b (publisistik düşüncələr, 
tarixi esselər, məktublar): [ümummilli lider Heydər Əliyev 
haq.] $c H.Mirələmov; red. Əli Rza Xələfli 
Məs.: $a Aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf problemləri $h 
[Mətn] $c M.Hüseynov; elmi red. S.V.Salahov  
Məs.: $a İntensivləşdirmə və aqrosənaye kompleksinin idarə 
olunması $h [Mətn]: $b aqrosənaye kompleksinin rəhbər 
kadrları üçün dərs vəsaiti $c V.V.Alekseyev [və b.]; tərc. 
A.Ələsgərov; Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti  
$h- fiziki daşıyıcı (materialın tipi). 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunmur. 
$h [Mətn] - bu sahəaltıda Mətn sözü kitablar, serial nəşrlər, 
məqalələr, avtoreferatlar və dissertasiyalara aiddir. 
$h [İzomaterial] - albom üçün 
100 1 # $a Haqverdiyev, Əbdürrəhim bəy. $c yazıçı, dramaturq 
$d 1870-1933  
245 10 $a Dağılan tifaq $h [İzomaterial]: $b (foto-albom) $c 
Ə. Haqverdiyev.  

 
$h [Elektron resurs] - CD və DVD-lər üçün 
245 1 # $a Qarabağ xanəndələri $h [Elektron resurs] : $b 
CD-ROM 
$c layihənin rəhbəri və müəl. YUNESKO-nun Xoşməramlı 
Səfiri Mehriban xanım Əliyeva; layihənin koordinatoru T. 
Məmmədov; layihənin iştirakçıları Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkəti; Azərb. Dövlət 
Musiqi Mədəniyyəti Muzeyi; Azərb. Döv. Səsyazmalar Arxivi  
$h [Notlar] - notlar üçün 
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100 1 # $a Rüstəmov, Səid Əli oğlu. $c bəstəkar, dirijor və 
pedadoq, prof., Azərb. Xalq artisti $d 1907-1983  
245 1 # $a $a Tar məktəbi $h [Notlar] $c S. Rüstəmov  

 
$h [Xəritələr] - xəritə və atlaslar üçün və s.  
245 1 # $a Afrika $h [Xəritə]: $b siyasi xəritə  
 
246 Sərlövhənin variantları 
Məlumat varsa məcburidir.Təkrar olunur. 
245-ci sahədən fərqli olan sərlövhə olduqda bu sahədən istifadə 
olunur. 
İndikatorlar  
Birinci indikator-qeyd/əlavə axtarış əlaməti. 
Birinci indikatorun mövqeyində giriş nöqtəsinin əlavə axtarış 
əlaməti bu sahədəki qeyd və əlavə axtarış əlamətinin olmasını 
təyin edir. 
0-qeyd, əlavə axtarış əlaməti yoxdur. 
1-həm qeyd, həm də əlavə axtarış əlaməti var. 
2- qeyd və əlavə axtarış əlaməti yoxdur. 
3-qeyd yoxdur, əlavə axtarış əlaməti var. 
İkinci indikator-sərlövhənin tipi. 
İkinci indikatordan birinci indikator 0 və ya 1 olanda istifadə 
olunur. 
246  1  1  $a Paralel sərlövhə. 
Kitabın titul vərəqində paralel sərlövhə (yəni sərlövhə bir neçə 
dildə olarsa) varsa qeyd olunur. Əgər 245-ci sahəyə bir neçə 
paralel sərlövhə daxil edilibsə, o zaman həmin sərlövhələrdən 
hər biri ayrılıqda 246-cı sahədə yazılır. Beləliklə, 246-cı sahə 
təkrar olunur. 
Məs.: 245  1  0   $a Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2003 
246  1  1   $a Food security in Azerbaijan 2003  



26 
 

246  1  4   $a  Üz qabığının sərlövhəsi ilə tituldakı sərlövhə 
fərqli olanda  qeyd edilir. İkinci indikator 4 olur. 
Məs.: 245  1  0   $a Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2003 
246  1  4   $a Ərzaq təhlükəsizliyi üzrə informasiya sistemi 
246  1  3   $a Digər sərlövhə.  
 
250 Sənədin nəşri haqqında məlumat. 
Məlumat varsa məcburidir.Təkrar olunmur.  
Bu sahədə sənədin təkrar nəşri, ikinci və üçüncü nəşri, 
tamamlanmış və ya əlavələr edilmiş nəşri və s. varsa qeyd 
edilir. 
 
İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
Sahəaltılar 
$a-nəşr haqqında məlumat 
Sahədən istifadə edilirsə məcburidir.Təkrar olunmur. 
Məs.:  
250  #  #  $a Təkrar nəşr 
250  #  #  $a İkinci nəşri 
$b- nəşrin məsul şəxləri haqqında olan məlumat 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunmur. 
Bu sahəaltıda kitabın təkrar nəşrində iştirak edən məsul 
şəxslərin, həmçinin idarə və təşkilatların adı qeyd edilir. 
250  #  #  $a 2-ci təkmil. nəşr  $b R.Ə. Kazımovun  red. ilə 
 
260  Buraxılış məlumatları sahəsi. 
Məlumat varsa məcburidir.Təkrar olunur.  
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Bu sahəyə sənədin nəşr olunduğu yer, nəşriyyatın adı və nəşr 
olunduğu il daxildir. Nəşr yeri yoxdursa orta mötərizədə 
[Yersiz] və ya ölkənin adını qeyd etmək olar, nəşriyyatın adı 
yoxdursa latınca ekvivalent olan [s.n.], nəşr ili yoxdursa [İlsiz], 
nəşr ili dəqiq deyilsə  düz mötərizədə  [? ] yazmaq olar. 
İndikatorlar.  
Hər iki indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
Sahəaltılar 
$a-nəşr yeri. Məcburidir. Bir neçə nəşr yeri olduqda təkrar 
olunur. 
$b-nəşriyyat. Məcburidir. Bir neçə nəşriyyat olduqda təkrar 
olunur. 
$c-nəşr ili. Məcburidir. Təkrar olunur. 
Məs.: 
260 #  # $a Bakı $b Səda $c 2005. 
260 #  # $a Bakı $b Səda $b Lider $c 2000. 
260 #  # $a Bakı $b Səda $a Moskva $b AST $c 2005. 
260 #  # $a Bakı $b Səda $b Lider $c [200? ] 

 
3**  
300  Say xarakteristika sahəsi.  
Məlumat varsa məcburidir. Çoxhissəli əsər olduqda təkrar 
olunur. 
İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və boşluq (#) simvolu ilə 
işarələnir.  
Bu sahədə nəşrin həcmi, ölçüsü, digər kəmiyyət xüsusiyyətləri , 
həmçinin  qoşma materiallar  haqqında məlumatların fiziki 
təsviri yazılır. 
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Sahəaltılar 
$a-həcmi (səhifə)  
Məlumat varsa məcburidir. Yazıda alternativ məlumat və ya 
məlumat başqa formada kiçik mötərizədə olduqda təkrar edilir. 
$b-digər məlumat ( şəkil, portret) 
$c- ölçüsü (20 sm) 
$e- əlavəsi (qoşma sənədi) 
Məs.:    
300 #  #  $a 85 s. 
300 #  #  $a 110, [2] s. (səhifə göstərilməyəndə (yazı varsa) 
onların sayı düz mötərizədə verilir) 
300 #  #  $a 115, [2] s. $b şək. $c 20 sm.  
300 #  #  $a 150 s. $b portr. $c 20 sm. + $e Qoşma sənəd (147 
s.)  
300  #  # $a  250, [2] s. $b portr. $c 20 sm. + $e [1] elektron 
optik disk (CD ROM) 
Əlavənin, qoşma sənədin sərlövhəsi varsa qeyd edilir: 
Məs.: +  $e Əlavə: Fotoalbom (226 s.; 29x29 sm.)  
 
4**   
440   Seriya sahəsi /Seriya sahəsi üçün əlavə axtarış 
əlaməti 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
İndikatorlar 
Birinci indikator-təyin olunmayıb. 
Birinci indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
İkinci indikator-düzülməmiş simvolların miqdarı. (0-dan 9-
dək) 
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Sahəaltılar 
$a- sərlövhə.  
440-cı sahədən istifadə edildikdə məcburidir. Təkrar olunmur. 
Seriyanın adı: seriyaaltı məlumat /seriyaya aid məsul şəxslər 
$v-cildin nömrələnməsi və qeyd olunması 
Məlumat varsa vacibdir. Təkrar olunmur. 
Məs.:  
440  #  0  $a Hüquqşünasın kitabxanası 
440  #  0  $a Biznesmenin bülleteni $v 7 (446) 2003 
440  #  0  $a  “MİNİMAX” Consulting $v Buraxılış 211 
440   #  0  $a  Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri 
440  # 0 $a Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası: [50 cilddə] 
/red. Ə.Miriyev [və b.] $v C. 10  
 
5**  Qeyd sahəsi-ümumi məlumat. 
500 Ümumi xarakterli qeyd. 
Fakültativdir. Daxil olan hər bir qeyd üçün təkrar olunur. 
İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
Sahəaltılar 
$a-Qeydin mətni 
Məs.:  
500 #  #  $a Üz qabığında müəllif göstərilməmişdir. 
500 #  #  $a  “Ulduz” jurnalına əlavə. 
500 #  #  $a  ADU-nun 85 illiyinə həsr olunur. 
 
504 Biblioqrafik siyahı və isnadların mövcudluğu 
haqqında qeydlər.  
Fakültativdir. Daxil olan hər bir qeyd üçün təkrar olunur. 
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İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir 
Sahəaltılar 
$a Qeydin mətni 
Məs.:   
504 #  #  $a Sətiraltı biblioqr. 
504 #  #  $a Mətnarası biblioqr. 
504 #  #  $a Biblioqr.: s. 50-55. 
 
505 Sənədin məzmunu haqqında qeydlər. 
Fakültativdir. Təkrar olunur. 
Sənədin içindəkilər: əsasən seçilmiş əsərlər üçün istifadə edilir. 
İndikatorlar 
Bu sahədə indikatorlar dəyişilir. 
Birinci indikator-məlumat sabit əks olunur. 
0- mündəricat -Sənədin mündəricatı tam əks olunur. 
Məs.: 505  0  $a İçindəkilər: poemalar; hekayələr 
1-natamam mündəricat (Axıra qədər qeyd edilmir).  
Məs.: 505   1  $a İçindəkilər: 
2-seçilmiş mündəricat  
Məs.: 505   2  $a Kitabda həmçinin: 
İkinci indikator-Məlumatın eyniləşdirilmə dərəcəsi 
#-sadə eyniləşdirilmə. Məlumat ancaq $a sahəaltıda qeyd 
olunub. 
0-ətraflı eyniləşdirilmə. İkinci indikator 0 olarsa $t və $r 
sahəaltılardan istifadə olunub. 
Məs.:  
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505 0 0 $a İçindəkilər: $r Abbasov C. $t Postludio in 
memorian Gara Garaev $r Mirzəyev İ. $t Sonata $r Mirişli N. 
$t İki ofort $r Hüseynov F. $t Sonata (Mərasimlər). 
520  Xülasə, annotasiya, referat və s. 
Fakültativdir. Təkrar olunur. 
İndikatorlar 
Birinci indikator- məlumat sabit (dəyişməz) əks olunur. 
#-məlumat yoxdur 
0-predmet 
1-xülasə 
2-qeyd və məzmun 
3-annotasiya 
İkinci indikator təyin olunmayıb.  
İkinci indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
Sahəaltılar 
$a- xülasə, annotasiya, referat və s. 
Təkrar olunmur. 
Məs.: 
520  3  #  $a Annotasiya. Sənədin qısa məzmunu. 
 
525 Əlavələr haqqında qeydlər. 
Fakültativdir. Daxil olan hər bir qeyd üçün təkrar olunur. 
İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
Sahəaltılar 
$a-qeydin mətni. Yazıda 525-ci sahə istifadə olunursa 
vacibdir. Təkrar olunmur. 
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525 #  # $a Əlavənin sərlövhəsi. 300-cü sahədə $e-də 
qeyd olunan qoşma sənədin adı olarsa 525-ci sahədə qeyd 
olunur. 
Məs.:  300 $a 147 s. + $e Qoşma sənəd [51 s., 27 sm.] 
525  #  #  $a  Qoşma sənədin sərlövhəsi: Tar partiyası  
 
533 Sənədin surəti haqqında qeyd. 
Bu sahədə sənədin surəti o zaman qeyd olunur ki, yazının əsli 
ilə surəti bir-birindən fərqlənsin. 
İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
Sahəaltılar 
$a- sənədin surətinin tipi. Məcburidir. Təkrar olunmur. 
$b-surətin yazıldığı yer. Məcburidir. Surətin yazıldığı bir neçə 
yer mövcuddursa sahəaltı təkrar olunur. 
Məs.:  
533  #  #  $a Elektron resurs $b Bakı $c ANL $e fayl PDF 
533   # #  $a Mikrofilm 
533   # #  $a Fotosurət  
 
546 Dil haqqında qeydlər. 
Fakültativdir. Daxil olan hər bir qeyd üçün təkrar olunur. 
Bu sahədə yazının dili və yazının hansı əlifbada olması qeyd 
olunur. Dil haqqında kodlaşdırılmış məlumat (Dil) 008-ci 
sahədə və (Dil kodu) 041-də əks olunur. 
İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
Sahəaltılar 
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$a-qeydin mətni.  
Məs.:  
546  #  #  $a Mətn kiril qrafikasındadır (əlifbasındadır). 
546  #  #  $a Mətn paralel dillərdədir. 
546  #  #  $a Mətnin bir hissəsi rus dilindədir. 
546  #  #  $a Sərlövhə həmçinin ingilis dilindədir. 
 
6** Predmetə giriş sahələri – ümumi məlumat 
600 Şəxsi ad mövzu üzrə əlavə axtarış əlaməti kimi 
Məlumat olduqda məcburidir. Təkrar olunur. 
Bu sahə kitabda hər hansı bir şəxs haqqında məlumat olduqda 
qeyd edilir. 
İndikatorlar 
Birinci indikator- şəxs adı - daxil olan başlanğıc elementin 
tipi 
0- şəxsin adı 
Yazı şəxsin adı ilə $a sahəaltıda qeyd edilirsə birinci indikator 
0  olur. 
Məs.: Anar 
600 0 # $a Anar 
1- soyadı 
Yazı şəxsin soyadı ilə $a sahəaltıda qeyd edilirsə birinci 
indikator 1 olur. 
Məs.: Vahabzadə, Bəxtiyar 
600 1 # $a Vahabzadə, Bəxtiyar 
3-sülalə, qəbilə, nəsil və s. 
Yazıya daxil olan element nəsil adı-ailənin, qəbilənin, sülalənin 
adı olduğu kimi və ya dəyişmiş formada qeyd edilə bilər. 
Məs.: Bədəlbəylilər (nəsil) 
600 3 # $a Bədəlbəylilər (nəsil)  
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İkinci indikator-predmetləşdirmə sistemi 
İkinci indikator istifadə olunan predmet rubrikalarının (0-dan 
7-yə qədər) sistemini təyin edir. Əsasən indikator 7-dən istifadə 
olunur. Məs.: 
7-mənbə sahəaltı $2-də göstərilmişdir. 
Sahəaltılar 
$a Şəxsin adı. $b nömrələmə  $c titulları $d doğum illəri $t 
əsərin adı və ya hər hansı bir əsərin təhlili $x əsas bölgü-mövzu 
bölgüsü $y xronoloji bölgü $z coğrafi bölgü $2 mənbə 
(Predmetləşdirmənin hansı kitabxana tərəfindən yaradılması) 
Məs.:  
Balaşlı-balaşsız günlər [Mətn]: [Balaş Azəroğlu haq.] /toplayıb 
tərt. ed., red., ön söz müəl. S. Xəyal  
 
245 1 0 $a Balaşlı-balaşsız günlər $h [Mətn] $c toplayıb tərt. 
ed., red., ön söz müəl. S. Xəyal  
600 1  7  $a Azəroğlu, Balaş. $c şair, ədəbiyyatşünas $d 
1921-2011 $x Bədii ədəbiyyat $y 20-ci əsr $z Azərbaycan 
ədəbiyyatı $2 ANL _SH  
Məs.:   
Elçinlə ədəbiyyat söhbəti [Mətn] :Yaşarın Xalq yazıçısı Elçin 
ilə müsahibəsi /ön söz Yaşar ; son söz. Elçin. 
 
245 1 0 $a Elçinlə ədəbiyyat söhbəti $h [Mətn] : $b Yaşarın 
Xalq yazıçısı Elçin ilə müsahibəsi $c ön söz Yaşar; son söz. 
Elçin.  
600 1 7 $a Elçin $q (Əfəndiyev Elçin İlyas oğlu) $c Xalq 
yazıçısı, Əməkdar incəsənət xadimi, filol.e.d-ru, prof. $d 1943- 
$2 ANL_SH  
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610 Təşkilat /daimi təşkilat adı əlavə axtarış əlaməti kimi 
Məcburidir. Təkrar olunur. Kitabda hər hansı bir təşkilat 
predmet obyekti kimi verilibsə, həmin təşkilatın adı əlavə 
mövzu axtarış əlaməti kimi bu sahədə yazılır. 
İndikatorlar 
Birinci indikator-təşkilatın adı - daxil olan başlanğıc 
elementin tipi 
0-dəyişilən ad-yəni əvvəlcə soyadı, sonra adı 
1-yurisdiksiya adı-yəni administrativ -ərazi vahidi 
2-birbaşa ad- yəni kollektivin adı sözlərin düzgün sırası ilə 
daxil olur 
 
İkinci indikator-predmetləşdirmə sistemi 
7- mənbə sahəaltı $2-də göstərilmişdir. 
4- mənbə göstərilməyib.  
Sahəaltılar 
$a təşkilatın adı $b struktur bölməsi $x əsas bölgü-mövzu 
bölgüsü $y xronoloji bölgü $z coğrafi bölgü $2 mənbə 
(Predmetləşdirmənin hansı kitabxana tərəfindən yaradılması) 
 
610 Təşkilat haqqında. (Kollektiv müəllif). Ərazi adı ilə 
veriləndə birinci indikator 1 olur.  
Məs.:   
Allahverdiyev, Bayram. 
     Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatçılıq fəaliyyəti [Mətn]: 
monoqrafiya / B. Allahverdiyev; red. L. H. Səmədova  
 
100 1 # $a Allahverdiyev, Bayram Vəli oğlu. $c tarix e. d-ru, 
prof.  
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245 1 0 $a Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatçılıq fəaliyyəti 
$h [Mətn]: $b monoqrafiya $c B. Allahverdiyev; red. L. H. 
Səmədova  
610 1  4  $a Bakı Dövlət Universiteti 
610 1 0 $a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası $b 
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu $2 ANL_ SH  
610 1 0 $a  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası $b 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu $x Tarix $y 20-ci əsr $z 
Azərbaycan $2 ANL_ SH  
Birinci indikator 2 olduğu kimi, ikinci indikator 7 - yəni mənbə 
$2-də qeyd olunur. 
Məs.:  
610 2  7 $a M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 
Kitabxanası $b Elektron resursların yaradılması şöbəsi $2 
ANL_ SH 
 
611 Kollektiv müəllif /müvəqqəti təşkilat əlavə axtarış 
əlaməti kimi 
Məcburidir. Təkrar olunur. 
İndikatorlar  
Birinci indikator-Tədbirlərin adı - daxil olan başlanğıc 
elementin tipi 
Birinci indikator sahəyə daxil olan başlanğıc elementin 
formasını təyin edir. 
0-Dəyişilən adı (soyadı, adı) 
1-yurisdiksiya adı-yəni administrativ ərazi vahidi 
2-birbaşa ad- yəni kollektivin adı sözlərin düzgün sırası ilə 
daxil olur 
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İkinci indikator-predmetləşdirmə sistemi 
7-mənbə sahəaltı $2-də göstərilmişdir. 
Sahəaltılar 
$a təşkilatın adı $n təşkilatın nömrəsi $c tədbirin keçirildiyi 
yer $d tədbirin keçirildiyi tarix $x əsas bölgü $z coğrafi bölgü 
$2 mənbə 
 
611 1  7 $a Müvəqqəti təşkilat haqqında. Burada 
indikator 1 ərazi adı ilə, 0 dəyişdirilmiş forması, 2 olduğu kimi 
Məs.:  
Seyidov, Mirkazım Hacı Heydər oğlu.  
     Azərbaycan: Avropa oyunlarının ilk evi [Mətn] /M. 
Seyidov, V. Əskərov ; red. D. Osmanlı  
 
100 1 # $a Seyidov, Mirkazım Hacı Heydər oğlu. $c ictimai-
siyasi xadim, şair-publisist, prof. $d 1962-  
245 10 $a Azərbaycan: Avropa oyunlarının ilk evi $h [Mətn] 
$c M. Seyidov, V. Əskərov; elmi məsləhətçi N. Cəfərov; red. 
D. Osmanlı  
611 1  4  $a Avropa oyunları $n 1 $c Bakı $d 2014 $x 
İdman $z Azərbaycan  
 
650  Mövzu üzrə axtarış. 
Məlumat varsa məcburidir.Təkrar olunur. 
İndikatorlar  
Birinci indikator-sənədin məzmununa uyğun olan predmet 
# - məlumat yoxdur 
0 – təyin olunmayıb.  
Bu o deməkdir ki, ola bilər ki, sənədin məzmununda predmetin 
rolu təyin olunub, lakin onu göstərmək o qədər də vacib deyil. 
1 - sənədin məzmununda olan əsas predmet 
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2 - sənədin məzmununda olan az əhəmiyyət kəsb edən əlavə 
predmet 
 
İkinci indikator-predmetləşdirmə sistemi 
7-mənbə sahəaltı $2-də göstərilmişdir. 
Sahəaltılar 
$a Mövzu adı –elm sahəsi $x əsas bölgüsü $y xronoloji bölgü 
$z coğrafi bölgü $v nəşrin tipi $2 mənbə 
Başqa dillərdə də predmet vermək mümkündür. 
Məs.:  
Kərəmqızı, Ülviyyə.  
    Qızıl alma  [Mətn] :  [monoqrafiya] / Ü. Kərəmqızı ; red. A. 
Əmrahoğlu ; [ön söz B. Əhmədli]  
 
100 1 # $a Kərəmqızı, Ülviyyə.  
245 1 0 $a Qızıl alma $h [Mətn] : $b [monoqrafiya] $c Ü. 
Kərəmqızı ; red. A. Əmrahoğlu ; [ön söz B. Əhmədli]  
650 1 7 $a Filologiya elmləri $x Folklor. Folkloristika $x Türk 
xalqları folkloru  
650 1 7 $a Bədii ədəbiyyat$x Türk ədəbiyyatı $z Türkiyə $2 
ANL SH 
 
650  1  7   $a Analizə giriş $x Riyazi analiz  $x Diferensial və 
inteqral hesablama $v Metodik göstərişlər $2 ANL SH 
 
651 Coğrafi yer adı əlavə mozu axtarış əlaməti kimi 
Məcburidir. Təkrar olunur. 
İndikatorlar  
Birinci indikator-təyin olunmayıb  
Birinci indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
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İkinci indikator-predmetləşdirmə sistemi 
7-mənbə sahəaltı $2-də göstərilmişdir. 
Sahəaltılar 
$a Coğrafi yer haqqında $x əsas bölgü $y xronoloji bölgü $z 
coğrafi bölgü $2 mənbə 
Məs.:  
651   #  0  $a Bakı, şəhər  $x Tarix $z Azərbaycan $v 
Avtoreferat $2 ANL SH  
653 Sərbəst açar söz 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
İndikatorlar  
Birinci indikator- Sənədin məzmununun anlaşılmasındakı 
rolu. 
# - məlumat yoxdur 
0 – təyin olunmayıb 
1 - Sənədin məzmununda olan əsas mövzu 
2 - Sənədin məzmununda olan əlavə mövzu 
 
İkinci  indikator-təyin olunmayıb  
İkinci indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
Sahəaltılar 
$a- Açar söz- əgər birdən artıq  açar söz yazmaq vacibdirsə 
sahəaltılar təkrarlanır. 
Məs.:  
Məmmədov, F. H.  
     Kompüter riyaziyyatı [Mətn]:dərs vəsaiti /F.H. Məmmədov, 
M. T. Əliyeva; elmi red. Ə. U. Quliyev  
 
100 1 # $a Məmmədov, F.H.  
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245 1 0 $a Kompüter riyaziyyatı $h [Mətn] : $b dərs vəsaiti $c 
F.H. Məmmədov, M.T. Əliyeva; elmi red. Ə.U. Quliyev; rəyçi. 
Ə.Ə. Aslanov, R.H. Şirinov  
653 2 0 $a interpolyasiya məsələsi 
653 2 0 $a optimallaşdırmanın ədədi üsulları 
 
655  $a Açar söz- janr kimi 650-ci sahənin $v sahəaltıda qeyd 
olunan söz və ya sözlər  
655   $a lüğət  
655   $a CD ROM 
655   $a DVD 
655   $a ensiklopediya  
Məs.:  
Məmmədov, F. H.  
     Kompüter riyaziyyatı [Mətn]:dərs vəsaiti /F.H. Məmmədov, 
M.T. Əliyeva; elmi red. Ə.U. Quliyev  
 
100 1# $a Məmmədov, F. H.  
245 1 0 $a Kompüter riyaziyyatı $h [Mətn] : $b dərs vəsaiti $c 
F. H. Məmmədov, M. T. Əliyeva ; elmi red. Ə. U. Quliyev ; 
rəyçi. Ə. Ə. Aslanov, R. H. Şirinov  
653 2 0 $a interpolyasiya məsələsi 
653 2 0 $a optimallaşdırmanın ədədi üsulları 
655   $a dərs vəsaiti  
 
7**      Əlavə axtarış əlamətləri 
700 Şəxs adı əlavə axtarış əlaməti kimi. 
Məlumat varsa məcburidir.Təkrar olunur. 
Bu sahədə nəşrin hazırlanmasında iştirak edən şəxslər əlavə 
axtarış əlaməti kimi istifadə olunur, yəni 100-cü sahədə birinci 
müəllif yazılırsa, ikinci müəllif 700-cü sahədə yazılır. Əgər 
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nəşr sərlövhəyə görə təsvir olunubsa (3-dən artıq müəllif 
olduqda və ya müəllifsiz olduqda), o zaman nəşrdə iştirak edən 
(müəlliflər, tərtibçilər, redaktorlar, tərcüməçilər, rəssamlar) 
bütün müəlliflər bu sahədə qeyd olunur. Bu sahə hər bir müəllif 
üçün təkrar olunur. 
İndikatorlar  
Birinci indikator-şəxsin adı- daxil olan başlanğıc elementin 
tipi 
Birinci indikator - sahəyə daxil edilən başlanğıc elementin 
formasını təyin edir. 
0-şəxs adı (məs.: Anar) 
1-soyadı (məs.: Əmirov, Fikrət) 
3-sülalə, qəbilə, nəsil və s. (məs.: Hacıbəyovlar) 
Sahəaltılar 
100-cü sahədə olan $a, $q, $b, $c, $d, $e sahəaltıları 700-cü 
sahədə də işlənir. 
Sənədin 1-ci müəllifi 100-cü sahədə $a sahəaltıda və 245-ci 
sahənin $c-də qeyd olunur. Sənədin o biri məsul şəxsləri 245-ci 
sahənin $c-də və 700- cü sahədə $a sahəaltıda yazılır. 
Məs.:    
2 müəllifli kitaba nümunə 
Azəri, Rövşən. 
     Şıxlının el ağsaqqalı [Mətn]: [İsmayıl Məmmədov 
haqqında] Rövşən Azəri, Fazil Məmmədov; red. Anar İsabəyli 
 
100   1 #  $a Azəri, Rövşən $d 1966-  
245  1  0  $a Şıxlının el ağsaqqalı $h [Mətn]: $b [İsmayıl 
Məmmədov haqqında] $c Rövşən Azəri, Fazil Məmmədov; 
red. Anar İsabəyli  
700  1  #  $a Məmmədov, Fazil $e müəl. 
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700  1  #  $a İsabəyli, Anar Qəşəm oğlu $d 1981- $e red. 
 
3 müəllifli kitaba nümunə 
Əliyev, R.Ə. 
    İnformatika və hesablama texnikasının əsasları [Mətn]: 
ümumtəhsil məktəblərinin 10-11-ci sinifləri üçün dərslik 
/R.Ə.Əliyev, T.M.Əliyev, M.Ə.Salahlı; elmi red. M.N.Nuriyev; 
[ön söz R.Ə.Əliyev, M.Ə.Salahlı].- Bakı: Maarif, 1994.-271s. 
 
100   1   #  $a Əliyev, Rafiq Əziz oğlu $c tex. e. d-ru, prof. $d 
1942-     $e ön sözün müəl. 
245 1 0 $a İnformatika və hesablama texnikasının əsasları $h 
[Mətn]: $b ümumtəhsil məktəblərinin 10-11-ci sinifləri üçün 
dərslik $c R.Ə.Əliyev, T.M.Əliyev, M.Ə.Salahlı; elmi red. 
M.N.Nuriyev; [ön söz  R.Ə.Əliyev,  M.Ə.Salahlı] 
700   1   $a Əliyev, Tofiq Məmməd oğlu $c prof. $d 1928-
1993 $e müəl. 
700   1   $a Salahlı, Məmmədəli Əlqəmə oğlu $e müəl. $e ön 
sözün müəl. 
700  1  $a Nuriyev, Məhəmmədəli Nurəddinoğlu $c tex. e. d-
ru, prof. $d 1962-     $e müəl.  
Birinci indikator  0  olduqda (yəni müəllif soyadı ilə deyil, adı 
ilə verilərsə) 
Məc.: 700  0   $a Nizami Gəncəvi $q (Cəmaləddin İlyas ibn 
Yusif Nizami Gəncəvi) $c şair, filosof $d 1141-1209 
 
710 Kollektiv müəlliflər(Cəmiyyət, təşkilat, institut, 
universitet və s.) 
Məlumat varsa məcburidir.Təkrar olunur. 
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Kollektiv müəlliflər (Cəmiyyət, təşkilat, institut, universitet və 
s.) 710-da $a sahəaltı yazılır. Hər bir məsul şəxs (müəllif, ön 
sözün müəllifi, tərtibçi, redaktor, tərcüməçi, rəssam) və  
kollektiv müəllif  üçün sahə təkrarlanır. 
İndikatorlar  
Birinci indikator-kollektivin adı daxil olan başlanğıc 
elementin tipi 
Birinci indikator sahəyə daxil olan başlanğıc elementin 
formasını təyin edir. 
0-dəyişilən adı (soyadı, adı) 
1-yurisdiksiya adı-yəni administrativ -ərazi vahidi 
2-birbaşa adı (olduğu kimi)- yəni kollektivin adı sözlərin 
düzgün sırası ilə daxil olur 
İkinci indikator-əlavə axtarış əlamətləri 
# - məlumat yoxdur 
2 – analitik axtarış ünsürü 
Sahəaltılar 
$a-Başlanğıc element kimi daxil olan kollektiv müəllifin və 
ya ərazi vahidinin adı  
710-cu sahə, məlumat varsa istifadə olunsı məcburidir. Təkrar 
olunmur. 
Məs.:  
$a Təşkilat. Ərazi adı ilə verilirsə birinci indikator 1 olur. 
$b Struktur bölməsi. 
 
710  1   #  $a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  $b 
Naxçıvan bölməsi 
710  1   #   $a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası  $b 
İqtisadiyyat İnstitutu 
Təşkilatın adı olduğu kimi verilərsə birinci indikator 2 olur. 



44 
 

Məs.: (Daimi təşkilat) 
710  2  #  $a Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyi  
711 Müvəqqəti təşkilatın (kollev müəllifin) tədbirlərinin 
adı 
Məcburidir. Təkrar olunur. 
İndikatorlar  
Birinci indikator-tədbirin adı-daxil olan başlanğıc 
elementin tipi 
Birinci indikator sahəyə daxil olan başlanğıc elementin 
formasını təyin edir. 
0-dəyişilən adı (soyadı, adı) 
2-birbaşa adı (olduğu kimi)- yəni kollektivin adı sözlərin 
düzgün sırası ilə daxil olur 
İkinci indikator-əlavə axtarış əlaməti 
# - məlumat yoxdur 
2 – analitik axtarış əlaməti 
Sahəaltılar 
$a- Müvəqqəti təşkilatın adı 
711-ci sahə istifadə olunursa məcburidir. Təkrar olunmur. 
$c Tədbirin keçirildiyi yer. 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunmur. 
$d Tədbirin keçirildiyi tarix 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunmur. 
$n Tədbirin sayı 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
Məs.:  
711  2  #   $a “Nizaminin poetik, fəlsəfi və musiqi dünyası” : 
ümumrespublika elmi-praktik konfrans $c (Bakı; $d 1991-ci 
il) 
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740  Sərbəst əlaqəli /analitik sərlövhə əlavə axtarış 
əlaməti kimi 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
Bu sahədə bir müəllifin ikinci, üçüncü və s. əsərinin sərlövhəsi 
və ya 2 müəllifli (üç müəllifli) kitabın 2-ci (3-cü) müəllifinin 
əsərinin sərlövhəsi yazılır. (245-in $b-də olan məlumatı). 
İndikatorlar 
Birinci indikator - düzülməmiş simvolların miqdarı. (0-dan 
9-dək) 
İkinci indikator-əlavə axtarış əlamətinin tipi 
# - məlumat yoxdur 
2 – analitik axtarış əlaməti 
Sahəaltılar 
$a-sərbəst əlaqəli /analitik sərlövhə 
Sahə istifadə olunursa məcburidir. Təkrar olunmur. 
kiçik mötərizədə () olan məlumat analitik sərlövhənin ayrılmaz 
hissəsidirsə sərlövhə ilə birlikdə eyni sahəaltıda qeyd olunur. 
$h-fiziki daşıyıcı (materialın tipi) 
Fakültativdir. Təkrar olunmur. 
$n-əsərdə hissənin/bölmənin nömrəsi, şərti işarəsi. 
Məcburidir. Təkrar olunur. 
$p- Əsərdə bölmənin/hissənin sərlövhəsi. 
Məcburidir. Təkrar olunur. 
 
Nümunə 1. Bir müəllifin bir neçə əsəri. 
100  1 # $a Əfəndiyev, İlyas Məhəmməd oğlu $c xalq yazıçısı 
$d 1914-1996 
245  1 0 $a Üçatılan $h [Mətn]; $b Körpüsalanlar; $b Sən 
həmişə mənimləsən /$c  İ.Əfəndiyev 
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740  0  2  $a Körpüsalanlar 
740  0  2  $a Sən həmişə mənimləsən 
Nümunə 2.  
2 müəllifli kitab. Müəlliflərin ayrı-ayrı əsəri. 
100  1 #  $a Biçer-Stou, Harriyet. 
245 1 0 $a Tom dayının koması $h [Mətn]; $b Ovod $c 
H.Biçer-Stou, E.L.Voyniç; red. hey. A.Zamanov [və b.]; [tərc.: 
Hidayət, B.Musayev] 
700  1  #  $a Voyniç, Etel Lilian 
740  0  2  $a Ovod  
 
Nümunə  3.  
100  1  $a Şəbüstəri, Şeyx Mahmud $d 1287-1320 
245   1  0   $a Gülşəni-Raz $h [Mətn]; $b Şərhi- “Gülşəni-Raz”  
$c Ş.M.Şəbüstəri, Ş.M.Lahici; red. M.Nağısoylu; ön söz, 
farscadan tərc., izahlar və şərhlər N.Göyüşov 
700   1 #   $a Lahici, Şəmsəddin Məhəmməd $t Şərhi- 
“Gülşəni-Raz” $e müəl. 
700   1 #  $a Nağısoylu, Möhsün Zellabdin oğlu $c filol.e.d-ru, 
prof. $d 1946-    $e red. 
700   1  #  $a Göyüşov, Nəsib Cümşüd oğlu $c filol.e.d-ru $d 
1947-     $e tərc. 
740   0  2    $a Şərhi- “Gülşəni-Raz”  
 
Nümunə  4. 
3 müəllifli kitab (Hər bir müəllifin ayrı-ayrı əsəri) 
100 1 # $a Abdulla, Kamal $q (Abdullayev Kamal Mehdi 
oğlu) $c Əməkdar elm xadimi, yazıçı-dramaturq, şair,  dilşünas, 
ədəbiyyatşünas, filol. e. d-ru, prof. $d 1950- 
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245   1  0   $a Tarixsiz gündəlik $h [Mətn]: $b Kostya+Nika: 
Atalı-analı yetim: əsərlər toplusu $c K.Abdulla, T. Kryukova, 
G.Mişev; ön söz müəl. M.Əliyeva; Heydər Əliyev Fondu;  
[tərtibat Regionların İnkişafı İctimai Birliyi] 
700   1  #  $a Kryukova, Tamara  $e müəl. 
700   1  #  $a Mişev, Georgi $e müəl.  
700  1 #  $a Əliyeva, Mehriban Arif qızı $c Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, millət vəkili $d 1964-    $e ön sözün 
müəl. 
710   2  #   $a Heydər Əliyev Fondu 
710   2  #   $a Regionların İnkişafı İctimai Birliyi 
740   0  2    $a Kostya+Nika 
740   0  2    $a Atalı-analı yetim 
 
852  Vahid nüsxənin saxlandığı yer 
Fakültativdir. Təkrar olunur. 
İndikatorlar 
Birinci indikator- #-dan 8-ə qədər mövcuddur. 
İkinci indikator-#-dan 2-ə qədər mövcuddur. 
Sahəaltılar 
$a yerləşdiyi yer 
$b fond və ya şöbə 
Məs.:  
852 8 # $a Xətai MKS $b oxu zalı 
852 4 # $aANL $bKS Azf 
 
856 Elektron resursun yerləşdiyi yer və ona giriş 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
Bu sahəyə elektron resursun yerinin müəyyən edilməsi və ona 
girişin üsulları yazılır. 



48 
 

İndikatorlar 
Birinci indikator- #-dan 7-ə qədər mövcuddur. 
İkinci indikator-#-dan 8-ə qədər mövcuddur. 
Sahəaltılar 
$a- serverin adı 
$n -serverin yerləşdiyi yer 
$u- Unifikasiya edilmiş resursun təyinedicisi 
Məs.:  
856 4 # $u http://web.anl.az/el/v/vb_se1.pdf $n M.F. Axundov 
ad. Milli Kitabxana. Elektron İnformasiya xidməti 
9**  Lokal informasiyalar haqqında sahələr 
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Serial nəşrlər üçün 
(jurnal, qəzet və elmi əsərlər) 

 
Nəşr tipi serialdırsa- yəni ardı davam edən nəşrlər 

biblioqrafik səviyyə serial (s) kodu seçilir. 
 
008         081107c19929999 aj   fr   000 0 azerc 
Tarixi tipi-Ardı davam edən seçilir.- c  
Tarix 1-də serial nəşr ilk dəfə neçənci ildə buraxıldığı qeyd 
olunur. 
Əgər ardı davam edən nəşrin tarixi dəqiq deyilsə, 008-də tarix 
1-də latın əlifbası ilə u hərfi yazılır. Məs.: 190u, 19uu. Bu 
halda 260-cı sahənin $c-də “?” işarəsi orta mötərizədə yazılır. 
Məs.: [190?], [19??]. 
Tarix 2-də isə 9999 yazılır – yəni nəşrin buraxılışı hələ də 
davam edir. 
008         081107c19929999  
 
Dövrilik - nəşrin buraxıldığı davamiyyət qeyd olunur. Məs.: 
davamlı resurs aylıqdırsa (m), illikdirsə (a), gündəlikdirsə (d) 
və digər (z) qeyd olunur. 
Müntəzəmlik-davamlı resurs müntəzəm-yəni vaxtında nəşr 
olunduğu qeyd olunur. Məs.: davamlı resurs müntəzəm 
olduqda (r), qeyri müntəzəmdirsə (n), naməlumdursa (u) qeyd 
olunur. 
Davamlı resursun növü- qəzetdirsə (n), dövri mətbuatdırsa (p) 
kodu seçilir. 
 



50 
 

022 $a İSSN (İnternational Standard Serial Number-
Beynəlxalq Standart Serial Nömrə). Serial nəşrlərdə qiymət və 
tiraj qeyd olunmur. 
040 $a ANL  $b aze $e psbo 
041 $a aze 
044 $a aj  
110  $a Elmi əsərlər. Təşkilatın adı ilə başlayır. 
245 $a-sərlövhə  
245  1  0  $a Mədəniyyət $h [Mətn] 
$b-sərlövhəaltı məlumat 
245  1  0  $a Kitabxanaşünaslıq və informasiya $h [Mətn]: $b 
elmi-praktik jurnal 
245  1  0  $a Qanun $h [Mətn]: $b elmi-hüquq jurnalı 
$c-də təsisçi və ya baş red. 
245 1 0 $a Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya jurnalı 
$h [Mətn]: $b yarımillik elmi-praktik jurnal $c Azərbaycan 
Tibb Universiteti  
246  1  1  $a Paralel sərlövhə 
Qəzetin və ya jurnalın paralel sərlövhəsi varsa qeyd olunur. 
Məs.: 245  1  0  $a Fövqəladə hallar  
246 1  1  $a Газета МЧС 
 
260  $a nəşr yeri  
$c-İlk dəfə nəşr olunduğu tarix. Tire işarəsi nəşrin davam 
etdiyini bildirir. 
260 $a Bakı  $c 2001-     
 
300  - Bu sahədə səhifə və şəkil qeyd olunmur. Ancaq $c-də 
ölçüsü qeyd olunur. Məs.: 300 $c 42 sm.  
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310   $a -dövrülük $b Müntəzəmlik 
Məs.: 310   $a Aylıq $b Müntəzəm 

310   $a Rüblük $b Qeyri müntəzəm 
500   $a      Bu sahədə serial nəşrlərin buraxılışı qeyd olunur. 
Məs.: 500   $a   2014, № 1-6, 9-12; 2015, № 1-2   (jurnalın 
2014-cü ildə 1-6-dək nömrəsi var, 7 və 8-ci nömrəsi yoxdur, 9-
dan 12-yə qədər nömrəsi var). 
Azadlıq qəzeti 
Məs.: 500   $a   1990, № 1-28; 1991, № 1-14, 16, 18-44, 46-
47, 49-70 
Bundan başqa müxtəlif qeydlər olduqda sahə təkrar olunur. 
Məs.: 
500 $a Xüsusi buraxılış: 2013/2014-cü tədris ili üçün tam orta 
təhsil bazasında (9 illik) orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş 
qalan yerlərinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak et. üçün 
ixtisas seçimi elanı 
655-açar söz (janr kimi) 
655 $a jurnal 
655  $a qəzet 
655 $a elmi əsər 
780   $t – nəşrin əvvəlki (dəyişilmiş adı) adı qeyd olunur.  
245 1 0 $a Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya 
jurnalı $h [Mətn]: $b yarımillik elmi-praktik jurnal $c 
Azərbaycan Tibb Universiteti  
7801$t Azərbaycan Əczaçılıq jurnalı: 2001-2006  
 
8** Seriyaya aid əlavə axtarış əlamətləri 
852   $a Yerləşdiyi yer   $b fond 
Məs.: 852   $a Xətai MKS    $b Oxu zalı 
Məs.: 852   $a Səbail MKS    $b Dövri mətbuat zalı 
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Analitik təsvir- Qəzet, jurnal, kitab məqaləsi 
 

Nəşr tipi məqalədirsə (qəzet, jurnal) biblioqrafik səviyyə 
davamlı resursun tərkib hissəsi (b) kodu seçilir. Əgər kitabdan 
məqalədirsə biblioqrafik səviyyə monoqrafiyanın tərkib hissəsi 
(a) kodu seçilir. 
 
008-ci sahədə ancaq məqalənin ili qeyd edilir- yəni qəzetin, 
jurnalın, kitabın nəşr ili. 
040 $a ANL $b aze $e psbo 
041 $a aze 
044 $a aj  
100 1 # $a Müəllif (əvvəl soyadı, sonra adı) 
245 1  0 $a Məqalənin sərlövhəsi $h [Mətn]: $b sərlövhəaltı 
məlumat $c 100-cü sahədəki müəllif təkrar olunur (əvvəl adı, 
sonra soyadı). Digər müəlliflər də (2-ci, 3-cü, müsahibə 
götürən, fotoqraf) burada qeyd olunur. 
500 Ümumi qeyd 
Fakültativdir. Hər bir qeyd üçün təkrar olunur. 
İndikatorlar. 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
Sahəaltılar 
$a- Qeydin mətni 
Yazıda 500-cü sahə istifadə olunursa məcburidir. Təkrar 
olunmur. 
Məs.:  
500 #  #  $a Ardı var 
500 #  #  $a Əvvəli ötən sayımızda 
520  Annotasiya 



53 
 

Fakültativdir. Təkrar olunur. 
İndikatorlar 
3-annotasiya 
İkinci indikator təyin olunmayıb.  
İkinci indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
Sahəaltılar 
$a- annotasiya 
 
546 Dil haqqında qeydlər. 
Fakültativdir. Daxil olan hər bir qeyd üçün təkrar olunur. 
Bu sahədə yazının dili və yazının hansı əlifbada olması qeyd 
olunur. Dil haqqında kodlaşdırılmış məlumat (Dil) 008-ci 
sahədə və (Dil kodu) 041-də əks olunur. 
İndikatorlar 
Hər iki indikator təyin olunmayıb və (#) boşluq simvolu ilə 
işarələnir. 
Sahəaltılar 
$a-qeydin mətni.  
Məs.:  
546  #  #  $a Mətn kiril qrafikasındadır (əlifbasındadır). 
600 Şəxsi ad mövzu üzrə əlavə axtarış əlaməti kimi 
Məlumat olduqda məcburidir. Təkrar olunur. 
Bu sahəyə kitabda hər hansı bir şəxs haqqında məlumat 
olduqda qeyd edilir. 
 
610 Təşkilat /daimi təşkilat adı əlavə axtarış əlaməti kimi 
Məcburidir. Təkrar olunur. Kitabda hər hansı bir təşkilat 
predmet obyekti kimi verilibsə, həmin təşkilatın adı əlavə 
mövzu axtarış əlaməti kimi bu sahədə yazılır. 
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650  Mövzu üzrə axtarış. 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
653 Sərbəst açar söz 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
655   Açar söz- janr kimi 
700 Şəxs adı əlavə axtarış əlaməti kimi. 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
773-Mənbə- Məqalənin hansı mənbədən (kitabdan götürülübsə, 
kitabın adı, qəzetdən götürülübsə, qəzetin adı, jurnaldan 
götürülübsə, jurnalın adı) olduğu qeyd olunur. Eyni məqalə bir 
neçə qəzetdə nəşr olunubsa, 773 - cü sahə təkrar olunur. 
Sahəaltılar 
$a-müəllif (kitab məqaləsi üçün) 
$d-nəşr yeri, nəşriyyat, nəşr ili (kitab məqaləsi üçün) 
$g-cild, hissə (kitab məqaləsi üçün), nömrə və tarix (qəzet 
və jurnal məqaləsi üçün) 
$t- sərlövhə (kitab məqaləsi üçün), mənbə (qəzet və jurnal 
məqaləsi üçün) 
Məs.: 
773  $t Mənbə $g 2015.- 19 iyun.- S. 9. (Qəzet məqaləsi) 
773  $t Mənbə $g 2015.- № 3.- S. 9-11. (Jurnal məqaləsi) 
Kitab məqaləsi 
773 0  $a Əfəndiyeva, İmruz $t Axtarış yollarının bəhrəsi $d 
Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- S. 30-37.  
852 Vahid nüsxənin saxlandığı yer 
Fakültativdir. Təkrar olunur. 
Məs.: 852   $a Xətai MKS    $b Oxu zalı 
Məs.: 852   $a Səbail MKS   $b Dövri mətbuat zalı 
 
  



55 
 

856 Elektron resursun yerləşdiyi yer və ona giriş 
Məlumat varsa məcburidir. Təkrar olunur. 
Bu sahəyə elektron resursun yerinin müəyyən edilməsi və ona 
girişin qaydaları yazılır. 
Nümunələr: 
Prezidentin sərəncamı  
110  1 # $a Azərbaycan Respublikası $b Prezident 
245  1  0  $a Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində 
dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamı $h [Mətn] 
 
110  1  $a AZƏRTAC 
245  1  0  $a Görüşdə prezident seçkilərinə hazırlıqla bağlı 
məsələlər müzakirə olunmuşdur $h [Mətn] 
 
Əfəndiyeva, İmruz. 
    Dünya şöhrətli sənətkar [Mətn]: [pianoçu Fərhad Bədəlbəyli 
haqqında] /İ.Əfəndiyeva //Axtarış yollarının bəhrəsi.- Bakı: 
Zərdabi LTD MMC, 2014.- S. 30-37. 
 
080421c201412  aj   gr  000 ||aze d 
040 $a ANL $b aze $e psbo  
041 0 $a aze  
044 $a az  
100 1 0 $a Əfəndiyeva, İmruz Məmməd Sadıx qızı. $c 
Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşün. d-ru, prof.  
245 1 0 $a Dünya şöhrətli sənətkar $h [Mətn] :$b [Pianoçu 
Fərhad Bədəlbəyli haqqında] $c İ.Əfəndiyeva  
520 3 $a Pianoçu Fərhad Bədəlbəyli haqqında  
600 1 $a Bədəlbəyli, Fərhad Şəmsi oğlu. $c pianoçu $c 
Azərbaycanın Xalq artisti $d 1947- $v məqalə 
650 1 $a Bəstəkarlar $v məqalə  
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655 $a kitab məqaləsi  
773 0 $a Əfəndiyeva, İmruz $t Axtarış yollarının bəhrəsi $d 
Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2014.- S. 30-37.  
 
Şəymən. 
    Azərbaycançılıq ideyası mədəniyyətdə, incəsənətdə də 
yaşamalıdır [Mətn] /Şəymən //Şərq.- 2014.- 19 fevral.- S. 11. 
 
008140219 c 2014  aj dr n rorc  0 1 a aze d c d 
040$a ANL $b aze $e psbo  
0410$a aze  
044$a aj $c az  
100 0 $a Şəymən.  
245 1 0 $a Azərbaycançılıq ideyası mədəniyyətdə, incəsənətdə 
də yaşamalıdır $h [Mətn] $c Şəymən  
520 3$a Millət vəkili Jalə Əliyeva, Xalq artistləri Nurəddin 
Mehdixanlı və Mənsum İbrahimovun mövzu ilə bağlı fikirləri  
600 1 $a Əliyeva, Jalə Fazil qızı $c filol. e. d-ru, prof. $d 1966- 
$v məqalə  
600 1 $a Mehdixanlı, Nurəddin $c Xalq artisti $v məqalə  
600 1 $a İbrahimov, Mənsum $c Xalq artisti $v məqalə  
650 1 $a Milli-mənəvi dəyərlər $v məqalə  
653 $a Azərbaycançılıq ideyası  
655 $a qəzet məqaləsi  
773 0 $t Şərq $g 2014.- 19 fevral.- S. 11. 
 
Özcan, Ömər. 
    İsmayıl Hikmət və onun Azərbaycanla bağlı məqaləsi 
[Mətn] /Ö.Özcan //Azərbaycan.- 2012.- № 1.- S. 161-170. 
 
008141020c2012   aj m||p ro  |00 a|aze c 
040$a ANL $b aze $c ANL $e psbo  
0410$a aze  
044$a aj $c az  
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1001$a Özcan, Ömər.  
24510$a İsmayıl Hikmət və onun Azərbaycanla bağlı məqaləsi 
$h [Mətn] $c Ö.Özcan  
6001$a Hikmət, İsmayıl $d 1889-1967 $v məqalə  
6501$a Təhsil $x Mətbuat $v məqalə  
655$a jurnal  məqaləsi  
7730$t Azərbaycan:jurnal $g 2012.- №1.- S.161-170.  
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Ədəbiyyat 
 

AZS 754-2013. İnformasiya, kitabxana və nəşriyyat işi üzrə 
standartlar sistemi. Biblioqrafik yazı. Biblioqrafik 
təsvir:ümumi tələblər və tərtib qaydaları.- Bakı: Azərb. Resp. 
Stand., Metrol. və Patent üzrə Döv. Kom., 2013.- 60 s.-
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Standartı) 
Формат МАRС 21 для библиографических данных: 
адаптированный пер. с англ. с руководством по 
применению в российских библиотеках /сост.: 
Г.А.Петренко, Н.В.Сарычева, Л.Н.Тагаева; Рос. гос. б-ка.- 
М.: Пашков дом, 2002.- 454 с. 
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