
2018-ci ildə daxil olan ədəbiyyatın 
BİBLİOQRAFİK SİYAHISI 

 
1. AzK-3164,3201,3202,3203,3204,3205,3206,3222,3232,3619,3714,3715,6650,6651,6654,6661,6

662,6663,6664,6666,6667,6668 
Kallistov, Dmitri.  

   Antik teatr [Mətn] / D. Kallistov ; tərc. R. Mustafayeva. - Bakı : Kritika, 2018. - 244 s. 
  
2. AzK-2739,2740,6154,6155,6156,6157,6158,6162,6210,6211,6212,6214,6215,6216,6217,6218, 

6219,6245,6246,6247,6711,6712 
Çexov, Mixail.  
   Peşəkar aktyorluq dərsləri [Mətn] / M. Çexov. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 
2018. - 208 s. 
    Açar sözlər: aktyor texnikası -- rejissorun rolu -- piter frey -- yaradıcılıq prosesi -- 
həvəskar aktyor -- bütövlük hissi -- psixoloji jest -- gələcəyin teatrı -- təxəyyül 
 
3. AzK-634,712,730,731,897,942,943,945,1139,1146 
Mustafayev, Vaqif.  
  Ustad dərsi [Mətn] : yaradıcı gənclər üçün vəsait / V. Mustafayev. - Bakı : ADMİU, 
2018. - 174 s. ; 21 sm 
 
4. AzK-1211 
 Bakı xalçaları [Mətn] : yeni çeşnilər / Zirə mədəniyyət mərkəzi- Eko-park. - Bakı : n.y., 
2018 
  Açar sözlər: içərişəhər xalçası -- zirə xalçaları -- xovsuz xalçalar 
 
5. AzK-1822,1823 
Vulf, Tomas.  
 Dünyanın hörümçək toru [Mətn] / T. Vulf. - Bakı : Aspoliqraf, 2018. - 355 s. ; 21 sm 
  Açar sözlər: romanlar -- hekayələr -- baskom hokun portreti -- ölüm-məğrur bacı -- 
azğın oğulun qayıtması -- çikamoqa -- şir səhərçağı -- qulliver -- vaxt da meşə zülməti 
kimi qəribədir -- parkda -- çıxılmazlıq -- günəş və yağış -- bruklini yalnız ölülər tanıyır  
 
6. AzK-1839,1840 
 XX əsrin Norveç hekayələri [Mətn]. - Bakı : Aspoliqraf, 2018. - 392 s. ; 21 sm 
 
7. AzK-971,972,973,974,975 
 Səhnə danışığına dair metodik göstərişlər [Mətn] : dərs vəsaiti / ADMİU. - Bakı : 
Vətənoğlu, 2018. - 154 s. 
 
8. AzK-1904 
Moravia, Alberto.  
 Çoçora [roman və hekayələr] / A. Moravia. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 2018. 
- 600 s. 



  Açar sözlər: roma hekayələri -- mario -- saxta əsginas -- yük maşınının sürücüsü -- şən 
keçən məclis -- alınan iş deyil -- püşk -- cinni -- dublyor -- mən yox demirəm -- bədxərc -- 
qüsursuz qətl -- iştaha -- körpə -- katerina -- bəstəboy -- məclis -- məcburi xuliqan -- 
dostluq -- romul və rem 
 
9. AzK-1155,1158,1160,1224,4499 
Cəlilova, Fəridə.  
 Yuğ teatrının poetikası və dünya teatr sistemləri [Mətn] / F. Cəlilova. - Bakı : Kansler, 
2018. - 178 s. 
  Açar sözlər: yuğ mərasimləri -- psixosof poetikası 
 
10. AzK-3071,3072,3073,3074,3079,3096,3097,3098,3099,3101,3123,3124,3125,3126  
   Teatr tənqidi üzrə seminar  [Mətn] : dərs vəsaiti / ADMİU ; tərt.-müəl.: A. Talıbzadə, 
M. Əlizadə ; elmi red. İ. İsrafilov. - Bakı : ADMİU, 2018. - 368 s. 

Açar sözlər: dramın təhlili -- tamaşanın rekonstruksiyası -- aktyor və rol -- tamaşanın 
rejissurası -- tamaşa təhlili -- aktyor portreti -- rejissor portreti -- teatrşünaslığın 
metodologiyası -- teatr tənqidi -- teatrın növləri 
 
11. AzK-3085 
  Azərbaycan Cümhuriyyəti-100 (Azərbaycan Xalq Cьmhuriyyətinin yaranmasının 100 
illiyinə həsr olunur) [Mətn] / "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi. - Bakı : 
Elm və təhsil, 2018. - 520 s. 
   Açar sözlər: fevral burjua inqilabı -- Əli bəy Hüseynzadə -- turan heyəti -- zaqafqaziya 
seymi -- Azərbaycan bayrağı -- əlimərdan bəy topçubaşov -- zivərbəy əhmədbəyov -- xəlil 
bəy xasmməmədov -- azərbaycançılıq -- poçt markaları -- əhməd ağaoğlu -- ismayıl bəy 
qaspıralı 
 
12. AzK-3117 
Rəhimli, İlham.  
 Azərbaycan teatrı [Mətn] / İ. Rəhimli. - Bakı : Teas Press Nəşriyyat evi, 2018. - 912 s. 
 
13. AzK-3120 
 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: dцvlət-din mьnasibətləri [Mətn] / AR Dini 
Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi. - Bakı : Nurlar NPM, 2018. - 320 s 
Açar sözlər: şeyxülislamlar -- məsyəxət-islamiyyə 
 
14. AzK-3161 
Məmmədli, Şurəddin.  
 19-cu yüzil Azərbaycan gürcü teatr ülfəti [Mətn] / Ş. Məmmədli. - Bakı : Borçalı, 2018. - 
128 s. 
  Açar sözlər: tiflisdə azərbaycan teatrı -- xanın vəzri tamaşası 
 
15. AzK-3296,3297,3298,3300 
Rüstəmli, Asif.  



 Ədəbi redaktənin əsasları: tarixi,nəzəriyyəsi,təcrübəsi [Mətn] : dərs vəsaiti / A. 
Rüstəmli. - Bakı : Gənclik, 2018. - 216 s. 
 
16. AzK-3302,3376 
Quliyev, Rafiq.  
 Kino-foto və televiziyada işıqlandırma texnikası [Mətn] : dərslik / R. Quliyev. - Bakı : 
ADMİU, 2018. - 144 s. 
Açar sözlər: işıq -- işıq mənbələri -- kino və teleişiqlandırma cihazları -- işıq filtirləri -- 
yardımcı vasitələr 
 
17. AzK-3313 
Gənclərin III beynəlxalq mədəni irs və turizm forumu.  
 Modern virtual reallıqda mədəni irs və turizm [Mətn] : xülasələr kitabı / Gənclərin III 
beynəlxalq mədəni irs və turizm forumu. - Bakı : n.y., 2018. - 23 s. 
 
18. AzK-3192 
Kərimova, Sevil.  
 İncəsənət əsərlərinin təhlili [Mətn] : dərs vəsaiti / S. Kərimova. - Bakı : ADMİU, 2018. - 
288 s. 
 
19. AzK-3209 
Adilov, Vasif.  
 Orta əsrlərdə Azərbaycan linqvokulturoloji mьhiti [Mətn] : dərs vəsaiti / V. Adilov. - 
Bakı : ADMİU, 2018. - 96 s. 
 
20. AzK-3238,3239 
 Azərbaycan/Kolumbiya.İyirmi şeir [Mətn]. - Bakı : Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi, 
2018. - 139 s. 
 
21. AzK-3454 
 Bayram Hacızadə [Mətn]. - Bakı : Azəri-dizayn, 2018. - 79 s. - (Azərbaycanın 
karikaturaçı rəssamları) 
 
22. AzK-3447 
Abbasova, Şəhla.  
 Yeddi gözəl [Mətn] : batika sərgisi kataloq / Ş. Abbasova. - Bakı : ADMİU, 2018. - 23 s. 
 
23. AzK-3505 
 Xocalı şəhidləri danışır [Mətn] / tərtib ed. İ. Hüseynli. - Bakı : Mütərcim, 2018. - 177 s. 
 
24. AzK-3502 
 Duyulmayan çığlık Hocalı [Mətn] : kataloq. - [Б. м.] : n.y., 2018. - 76 s. 
  Açar sözlər: Xocalı 
 



25. AzK-2973 
Səmədov, Oqtay.  
    Azərbaycanın maarifçi qadınları [Mətn] / O. Səmədov. - Bakı : Bilik Fondu, 2018. - 
136 s. 
 
26. AzK-6134,6135 
Talıbov, Mirzə.  
 Bəngü Badədən görünən tarix [Mətn] / M. Talıbov. - Bakı : Ziya, 2018. - 136 s. 
  Açar sözlər: sənətşünaslıq -- füzuli -- bəngü badə rəsmi 
 
27. AzK-6137 
Eynullayev, Tahir.  
 Rəqsin dili [Mətn] : kitab teatr-ali məktəbləri üçün tərtib olunub / T. Eynullayev. - Bakı : 
Elm və təhsil, 2018. - 380 s. 
Açar sözlər: rəqs dili 
 
28. AzK-6101,6102,6103 
Həsənzadə, Ayla.  
 Dövlət Rus Dram teatrının "Dəmir Ledi"si Gülcahan [Mətn] / A. Həsənzadə. - Bakı : 
ADMİU, 2018. - 175 s. 
Açar sözlər: ilk qadın rejissor azərbaycanda -- gülcahan güləhmədova 
 
29. AzK-3350,3351,3352,3353,3354,3355,3356,3357,3358,3359,3375 
Şükürov, Azad.  
 Səhnə danışığı fənninə dair müntəxəbat [Mətn] : dərs vəsaiti / A. Şükürov, K. 
Mehdiyeva. - Bakı : ADMİU, 2018. - 368 s. 
 
30. AzK-3349 
Ulutürk, Xəlil Rza.  
 Gündəliklər.1-ci kitab [Mətn] : (1962-1965) / X. R. Ulutürk. - Bakı : Teas Press Nəşriyyat 
evi, 2018. - 674 s. 
 
31. AzK-3360,3361 
 Hər şair taleyi sonsuz bir cahan [Mətn] : rus ədəbiyyatından seçmələr / tərc.ed. X. R. 
Ulutürk ; tərtib ed. F. Ulutürk. - Bakı : Elm və təhsil, 2018. - 696 s. 
  Açar sözlər: rus şeirlər -- puşkin -- lermontov -- nekrasov -- maykovski -- yesenin -- 
axmatova -- svetayeva  -- simonov konstantin -- aleksandr tvardovski -- yevgeni 
yevtuşenko -- robert rojdestvenski -- dərbənd -- poemalar -- babək 
 
32. AzK-3379 
Kərimova, Sevil.  
 Muzey əşyalarının bərpası və konservasiyası [Mətn] : dərs vəsaiti / S. Kərimova. - Bakı : 
ADMİU, 2018. - 168 s. 
  Açar sözlər: muzeyşünaslıq 



33. AzK-3544,3545 
Əliyev, Elşad.  
   İnternet texnologiyalar və incəsənət [Mətn] / E. Əliyev. - Bakı : AFpoliqrAF, 2018. - 
171 s. 
    Açar sözlər: informasiya cəmiyyəti və incəsənət -- kulturogenez -- postmodernizm -- 
bədii proses -- informasiya mədəniyyəti -- internet və incəsənət -- internet 
texnologiyalarının incəsənətə neqativ təsirləri  -- sintetik incəsənət -- internet 
texnologiyaları və azərbaycanda incəsənət -- müasir incəsənət və biznes -- internet 
resurslar və sənətşünaslıq 
 
34. AzK-3378 
Kərimova, Sevil.  
 İncəsənət əsərlərinin təhlili [Mətn] : metodik vəsait / S. Kərimova. - Bakı : ADMİU, 
2018. - 184 s. 
 
35. AzK-1243 
 Sona Hacıyeva yubileyi 110 [Mətn] / tərtib ed. S. Əhmədova. - Bakı : n.y., 2018. - 174 s. 
Açar sözlər: aktrisa -- Sona Hacıyeva 
 
36. AzK-2117 
Kazımlı, Gülhüseyn.  
 Bülbülcan [Mətn] / G. Kazımlı, V. Quliyev. - Bakı : Təhsil, 2018. - 152 s. 
 
37. AzK-6206,6207,6208,6209 
Əhmədova, Xavər.  
 İncəsənət tarixi [Mətn] : dərs vəsaiti / X. Əhmədova. - Bakı : Mütərcim, 2018. - 192 s. 
  Açar sözlər: incəsənət tarixi -- qədim misir incəsənəti -- qədim yunan incəsənəti -- 
qədim roma incəsənəti -- qədim çin incəsənəti -- qədim hind incəsənəti -- qədim yapon 
incəsənəti -- bizans incəsənəti -- qərbi avropa intibah incəsənəti -- avropa incəsənəti -- 
incəsnətdə cərəyanlar -- barokko -- rokoko -- klassisizm -- romantizm -- rus incəsənəti -- 
bədii fotoqrafiya -- xoreoqrafiya -- bədii ədəbiyyat -- dekorativ-tətbiqi incəsənət -- 
kino-incəsənətin növü kimi -- sirk sənəti -- azərbaycan incəsənəti -- xx əsr cərəyanları -- 
modern üslub -- qogen -- van qoq -- modernist cərəyan -- fovistlər -- matiss -- kubizm -- 
futurizm -- ekspressionizm -- pikasso -- xx əsr incəsənəti 
 
 38. AzK-3589 
 Salihov, Danil.  
 Qəribə adam [Mətn] : pyeslər / D. Salihov. - Bakı : "Zərdabi LTD" MMC, 2018. - 128 s. 
Açar sözlər: bəyazid -- qəribə adam -- pyeslər 
 
 
 
 
 


