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Təbiət elmləri:
22.16
İ-14
İbadov, Nadir. Vektorial analiz. - Gəncə : [s. n.], 2012. - 257 s.
Annotasiya:
Adətən"Vektorial analiz" texniki universitetlərin tələbələri üçün
nəzərdə tutulur. Lakin "Vektorial analiz" universitetlərdə tədris edilən riyaziyyat
kursunun bir hissəsi olduğu üçün bu kitabdan universitetlərin riyaziyyat, fizika və
mühəndislik ixtisaslarında təhsil alan bakalavr, magistr və doktorantura tələbələri də
istifadə edə bilər.
Cəmi: 3 : Durduğu yer: AB (1), OZ (1), F2 (1)
26.3(7Coe)я73
B16 Bağırov, Hüseyn . Cənubi Amerikanın geologiyası : (dərs vəsaiti). - Bakı : Ziya,
2011. - 288 s.
Annotasiya: Azərbaycan Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının
təşkilatçılığı ilə dünyanın daha bir uca nöqtəsinə- And dağının zirvəsinə yüksəliş
zamanı əldə edilmiş elmi xarakterli zəngin məlumatların, eləcə də Azərbaycan-Cənubi
Amerika Elmi Ekspedisiyasının materikdə apardığı geoloji tədqiqatların nəticələri
üzərində elmi araşdırmaların nəticəsi olan kitab bu mövzuda ana dilimizdə ilk dəfə
tərtib olunmaqla aidiyyətli sahənin mütəxəssisləri, ali məktəb tələbələri, eləcə də geniş
oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Cəmi:9 :Durduğu yer: AB (1), OZ (1), F1 (1), F2 (1), F3 (1), F4 (1), F5 (1), F6 (1), F7
(1)
26.89(4Hop)
H47
Heyerdal, Tur. Adəmin izləri ilə, xatirələr.- İstanbul : Azərbaycan İnternəşri,
2011. - 312 s.
Annotasiya : Tur Heyerdalın ilkin əhali miqrasiyalarının hazırkı Azərbaycan
ərazisindən Skandinaviya istiqamətində həyata keçirildiyinə dair fikirlərinin yer aldığı
ilk məqaləsi də daxil olmaqla, 1995- ci ildən etibarən ingilis dilində “Azərbaycan
İnterneyşnl” jurnalında çap edilmişdir . Bu məqalələr Azərbaycan dilində ilk dəfə
Heyerdalın Azərbaycana səfərləri ilə bağlı şəkillərə illüstrasiya olunmuş bu kitabda çap
edilib. Bu kitab, elmi ensiklopediyalar və tədqiqatlara həsr edilmiş nəşrlər silsiləsinə
aiddir. VII Kitab-Tədqiqat silsiləsi Qərb Universiteti və “Azərbaycan İnterneyşnl”
jurnalının dəstəyi ilə çap edilmişdir.
26.89(4Hop)
H 47
Thor Heyerdahl : Beyond Borders, Beyond Seas : Links to Azerbaijan = Tur
Heyerdal: sərhədləri aşaraq, dənizləri aşaraq : Azərbaycanla əlaqələr . - Bakı :
Azerbaijan International, 2011. - 188 s.
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Cəmi: 3 : Durduğu yer: AB (1), OZ (1), F1 (1)
Annotasiya : Norveç etnoqrafı, arxeoloqu və səyyahı Tur Heyerdalın bu kitabı onun
Azərbaycan dilidə tərcümə olunmuş ilk kitabıdır . Bu kitab, elmi ensiklopediyalar və
tədqiqatlara həsr edilmiş nəşrlər silsiləsinə aiddir .
28.5
H 95
Hümbətov, Hümbət Sərxoş oğlu. Həna (Lawsonia) : monoqrafiya). - Bakı :
ADAU, 2011. - 145 s.
Аnnotasiya: Monoqrafiyada həna bitkisinin (Lawsoniyanın) becərilmə texnologiyası,
torpağın təbii münbitliyinin qorunmasının əsasları, seleksiya və toxumçuluq məsələləri,
biçilmə və qurudulma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi və s. ətraflı şərh edilmişdir.
Tədqiqatdan bu nəticəyə gəlinir ki, həna bitkisi yerli şəraitdə becərilib istehsal edilsə,
xaricdən respublikaya həna tozu gətirilməsi məhdudlaşar, bu bitkinin becərilməsi ilə
məşğul olan fermer təsərrüfatlarının və iş adamlarının iqtisadi göstəriciləri yaxşılaşır.
Cəmi:1: Durduğu yer: OZ(1)

Kənd təsərrüfatı:
41я73
H91
Hümbətov, H. S. Texniki Bitkilər. - Bakı : Aytac, 2010. - 415 s.
Аnnotasiya: Dərslikdə texniki bitkilərinin becərilmə texnologiyası geniş şərh
edilmişdir. Torpaqlardan səmərəli istifadə etmə qaydaları, düzgün əkinçilik
sistemlərinin tətbiqi, texnoloji məsələlərin bazası, hər bir bitkinin müasir tələblərlə
becərilməsi, məhsulun yığım texnologiyasının dünya standartlarına uyğun olan
formaları işıqlandırılmışdır.
Cəmi:1 :Durduğu yer: OZ (1)

Tibb. Səhiyyə:
57.1.51.1
A99
Azərbaycanda qadınların reproduktiv sağlamlığının ətraf mühitin təsirindən
asılılığı. - Bakı : "Nafta-Press", 2011. - 194 s.
Cəmi:10:Durduğu yer:AB (1), OZ (1), F1 (1), F2 (1), F3 (1), F4 (1), F5 (1), F6 (1), F7
(1), F8 (1)
Annotasiya : Kitabda müasir ekoloji böhran nəticəsində ətraf mühitdə yaranan
problemlər, respublikamızda müxtəlif ekoloji şəraitlər fonunda reproduktiv sağlamlığın
dəyişməsi, Azərbaycanın bu günkü ekoloji durumu, ekoloji cəhətdən gərgin zonaları,
ekoloji vəziyyətin əhalinin sağlamlığına mənfi təsiri geniş şərh edilib. Təqdim olunan
informasiya elmi dəlillərə əsaslanır və ətraf mühitin sağlamlığa təsiri məsələlərini
işıqlandırır.
Kitab akuşer-ginekoloqlar, ailə həkimləri, əhaliyə tibbi xidmət göstərən digər
səhiyyə işçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Tarix:
63.3(5Aze)635.4
Ə18
Əbdülsəlimzadə, Qüdrət. 20 yaşlı Yanvar. - Bakı : Şirvannəşr, 2010. - 396 s.
Durduğu yer: Cəmi 1 : OZ (1)
Annotasiya: Kitab Azərbaycan xalqının uzun illər apardığı azadlıq mübarizəsi tarixi
yolunun yeni bir oyanış mərhələsi kimi səciyyələnən 20 yanvar faciəsindən həm də
milli oyanış və özünü dərketmə xarakteri, nikbin faciəmizin 20–ci ildönümü ilə
əlaqədar nəşr olunub. Kitabın müəllifi milli azadlıq hərəkatının iştirakçılarından biri
kimi 1990-ci il Qanlı Yanvar faciəsi Şəhidlərinin dəfnini təşkil etmiş İctimai
Komissiyanın sədri olmuşdur. Kitab müəllifin bu mövzüda yazdığı ikinci kitabdır.
63.3
H62 Həsənov, Zaur Həsən oğlu. Çar Skiflər : çar skiflərin və qədim oğuzların etnodil eyniləşdirilməsi: monoqrafiya / Z. H. Həsənov ; rəs. E. Məmmədov ; Bakı Dövlət
Universiteti. - 2-ci nəşr. - 2005 : "Əbilov, Zeynalov və oğulları", Bakı. - 480 s.
Cəmi: 1 : Ab (1)

İqtisadiyyat:
65я2
Q 25
Qasımov, Fərman Hüseyn oğlu. İqtisadi terminlər tezaurusu. - Bakı : "Elm
və təhsil", 2011. - 156 s.
Bu kitab AMEA Elmi İnnovasoyalar Mərkəzinə daxil olmuş elmi-texniki və
informasiya sənədləri əsasında hazırlanmışdır, cəmi 870 termini əhatə edir və
informasiya axtarışında istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Cəmi : 1 : Durduğu yer: OZ (1)
65.261.4(5Aze)
M 96
Müstəqil Azərbaycanın vergi sistemi - 20 il : 1991 - 2011.- Bakı :n. y.,
2011. - 207 s.
Cəmi:1 :Durduğu yer: O/Z (1)
Annotasiya : Bu kitabda müstəqil Azərbaycanın vergi sisteminin tarixi və inkişaf
mərhələləri öz əksini taömışdır . Kitab Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyini, onun
iqtisadi suverenliyinin əsas dayaqlarından olan çevik və səmərəli vergi sisteminin
tarixini tədqiq edənlər, bu sistemdə aparılan islahatlar və onların nəticələri, vergi
xidməti orqanlarının fəaliyyət istiqamətləri ilə yaxından tanış olmaq istəyən oxucular
tərəfindən maraqla qarşılanacaqdır.
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Hüquq. Hüquq elmləri:
67.402 (5Aze)
D 83
Dövlət rüsumu haqqında. Azərbaycan Respublikasının qanun : 1 dekabr
2011-ci il tarixədək olan əlavə dəyşikliklərlə. - Bakı : Hüquq ədəbiyyat, 2011. - 75 s.
Cəmi 5 : Durduğu yerAb (1), O|Z (1), F1 (1), F2 (1), F7 (1)
Annotasiya : Dövlət Rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda 1
dekabr 2011-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklər verilib. Qanun 2 fəsil 35
maddədən ibarətdir.
67.404(5Aze)
V 62
Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında Azərbaycan
Respublikasının qanunu. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və
müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat : 20 yanvar 2012 - ci il
tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. - Bakı : Hüquq ədəbiyyat, 2012. - 64 s
Cəmi: 5 :Durduğu yer: AB (1), OZ (1), F1 (1), F2 (1), F7 (1)

Mədəniyyət:
71.0
M51 Məmmədəliyeva, Sevda. Qloballaşma dövründə mədəniyyətin fəlsəfi aspektləri
/ S. Məmmədəliyeva ; O. Qəbələli. - 2006 : Nurlar, Bakı. - 224 [1] s. ; 20.6 sm. Bibloqr.: 206-222 s.
Аnnotasiya: Kitab qloballaşma dövründə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafının
fəlsəfi dərkinə həsr edilmişdir. Kulturologiyanın nəzəri məsələləri azərbaycan, rus, türk
mədəniyyətlərinin qarşılıqlı əlaqələri, onların tarixi, mənəvi və metodoloji əlaqələri
kontekstində açıqlanır. Azərbaycan mədəniyyətinin özəlliklərinə, bu mədəniyyətdə
ənənəvilik və açıqlığın, varislik və gələcəyə səmtlənmənin üzvi şəkildə birləşməsi
məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir.
Cəmi: 1 :Durduğu yer: OZ (1)

Bədii ədəbiyyat:
84(5Aze)
A14
Abdullayev , Güloğlan Səməd oğlu. Gül, oğlan, Güloğlanın bir həftəsi : (168
lətifə) / G. S. Abdullayev ; red. G. Abdullayeva. - Gəncə : ?, 2010. - 52 s. ; 20 sm. - 150
экз. - həd.
Аnnotasiya: Güloğlan Abdullayevin bu kitabı onun oxucularla üçüncü görüşüdür.
Kitaba müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı bir sıra maraqlı lətifələr daxil edilmişdir.
Durduğu yer: Cəmi: 5 : AB (1), OZ (1), F2 (1), F5 (1), F13 (1)
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84(5Aze)
A37 Axundov, Sahib İbrahim oğlu. İmzamı dünyaya nahaq gətirdim . II cild .
Seçilmiş əsərləri . - Bakı : Təknur, 201. - 804 s.
Аnnotasiya: Sahib İbrahimlinin "İmzamı dünyaya nahaq gətirdim" adlı (Seçilmiş
əsərləri, II cild) bu kitabında onun 40 ildən artıq bir dövr ərzində yazdığı poetik
nümunələr toplanmışdır. Kitabdakı şeirlər həm mövzu, həm də forma etibarı ilə
müxtəlif və rəngarəngdir. İnanırıq ki, kitab oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanacaqdır.
Durduğu yer: Cəmi 2 : AB (1), OZ (1)
84(5Aze)
B59
Binnətoğlu, Sabir. Mənzum məhəbbət məktubları. - Bakı : BXQR , 2011. 64 s.
Аnnotasiya: Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən "Divani-hikmət" ədəbi məclisinin
sədri, "Qızıl Qaya" jurnalının baş redaktoru, istedadlı şair Sabir Binnətoğlunun bu,
sayca dördüncü şerlər kitabıdır. Əvvəlki "Sən olmayanda", "Gecənin aydınlığında",
"Məndən inciyən çiçək" kitabları müxtəlif mövzulara həsr olunsa da, "Mənzum
məhəbbət məktubları" kitabında toplanan şerlərin qayəsini dəruni məhəbbət və saf sevgi
təşkil edir.
Durduğu yer: Cəmi 1 : OZ (1)
84(5Aze)
D47
Dəmirçioğlu, Məmməd. Səhra gülləri. - Bakı : Nurlan, 2010. - 284 s.
Аnnotasiya: "Səhra gülləri" istedadlı şair Məmməd Dəmirçioğlunun oxucularla üçüncü
görüşüdür. Kitabda müəllifin dünya, həyat, gözəllik, varlıq-yoxluq, olum-ölüm, sevgi
mövzusunda qələmə aldığı, əsasən, son illərdə yazdığı şeirləri ilə tanış ola bilərsiniz.
Orıjinal deyim duyum tərzi ilə seçilən bu şeirlər Nəsimi, Yunis Əmrə, Qaracaoğlan,
Dadaloğlunun ürfani ənənələrini yeni poetik yanaşma tərzi ilə diqqəti cəlb edir.
Durduğu yer: Cəmi1 : AB (1)
84(5Aze)
D47
Dəmirçioğlu, Məmməd. Söz-söz açılan göy üzü . - Bakı : OKA Ofset, 2011.
- 374 s.
Аnnotasiya: Məmməd Dəmiriçioğlunun 60 yaşına hazırlanmış bu kitabda görkəmli söz
adamlarının onun yaradıcılığını ehtiva edən, dövrü mətbuatda çap olunmuş
araşdırmalar, müsahibələr, dost təbrikləri və ədəbi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini
əhatə edən nümunələr verilib.
Cəmi:1 :Durduğu yer: AB (1)
84(5Aze)
G85 Göyçəli, Həsən. Ata yadigarı / H. Göyçəli (Kərimov Həsən Səməd oğlu) ; red.
Ə. Vəkil. - 2006 : Nurlan, 2006. - 184 s.
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Аннотация: "Ata yadigarı" Həsən Göyçəlinin sayca dördüncü kitabıdır. Məcmuəyə
şairin son illərdə yazdığı poeziya nümunələri daxil edilmişdir.
Cəmi: 1: Durduğu yer: Ab (1)
84(5Aze)
G85
Göyçəli , Oruc. Anam yadıma düşür : şeirlər. - Bakı : Nərgiz, 2011. - 240 s.
Аnnotasiya: "Anam yadıma düşür" kitabı şair Oruc Göyçəlinin oxucularla dördüncü
görüşüdür. Bu kitaba müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı bir sıra nümunələr daxil
edilmişdir.
Cəmi:1 :Durduğu yer: AB (1)
84(5Aze)
İ-14
İstək, Nadir. Seçmələr və çeşmələr. - Gəncə : [s. n.], 2011. - 216 s.
Cəmi: 4 : Durduğu yer: AB (1), OZ (1), F1 (1), F13 (1)
84(5Aze)
Q46
Qəmər ana (Məsimova Qəmər Ziyad qızı) . Dünyanın sevgi üzü . - Bakı :
Araz, 2011. - 224 s.
Durduğu yer: Cəmi :2 : AB (1), F5 (1)
84(5Aze)
Q46
Qəmər ana( Məsimova Qəmər Ziyad qızı) . Kaş geriyə dönə, ötən o günlər . Bakı : Araz, 2008. - 212 s.
Cəmi :2 ; Durduğu yer: AB (1), F5 (1)
84(5Aze)
Q46
Qəmər ana (Məsimova Qəmər Ziyad qızı) . Ürək sözə baxmır. - Bakı : Araz,
2008. - 196 s.
Cəmi:2 ; Durduğu yer: AB (1), F5 (1)
84(5Aze)
Q61
Qoca, Bilal. Şair ömrü-şeir ömrü. - Bakı : Mütərcim, 2011. - 192 s.
Cəmi:1 ; Durduğu yer; OZ (1)
84(5 Aze)
M51
Mahmudqızı, Çiçək. Bənövşə yaşlar : şeirlər. - Bakı : Nurlan, 2011.-182 s.
Аnnotasiya: "Bənövşə yaşlar" istedadlı şairə Çiçək Mahmudqızının ilk kitabıdır. Bir
ömrün fəlsəfi, sevgi yaşantıları özünə məxsus poetik dillə qələmə alınmışdır. Kövrək
intonasiya, maraqlı bənzətmələr onun şeirlərini fərqləndirən cəhətlərdəndir.
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Cəmi 4 : Durduğu yer: AB (1), OZ (1), F2 (1), F5 (1)
84(5Aze)
M34
Mehdi, Qərib. Nizami aydın şəhidliyi. - Bakı : Vektor, 2008. - 116 s.
Аnnotasiya: Qərib Mehdinin "Nizami Aydın şəhidliyi" kitabında şəhid şairimiz Nizami
Aydın hamıya örnək olan ömürlüyündən bəhs olunur. Nizami Aydın kimilərinin həyat
yolunu oxuyub öyrənənlər Vətən eşqinə alovlanıb Böyük Vətənçi olurlar. Şəhidliyə
hazır olmayanlar qalib ola bilməz.
Cəmi 2 : Durduğu yer: AB (1), OZ (1)
84(5Aze)
M51
Məmmədov, Akif Səməd .Seçilmiş əsərləri. I cild : Şeirlər. - Bakı : OKA
Ofset, 2012. - 479 s.
Аnnotasiya: Bu toplu görkəmli Azərbaycan şairi Akif Səmədin haqq dünyasına
qovuşandan sonra nəşr olunan ilk kitabıdır. Kitab şairin sağlığında nəşr olunmuş "Qiblə
yelləri", "Uzaqlardan gəlirik", "Adəmdən...", "Ömrü özünə yaşasan" və "Özümə yol"
adlı kitablarının əsasında tərtib edilib.
Durduğu yer: Cəmi 5 : AB (1), OZ (1), F2 (1), F5 (1), F13 (1)
84 (5Aze)
R99
Ulutürk, Xəlil Rza. Lefortovo zindanında / X. R. Ulutürk ; tərt. ed. F. Ulutürk ;
red. və ön söz müəl. Ə. Əsgərli ; naşir. Q. İsmayıloğlu. - Bakı : Çinar-Çap, 2006.- 482 s.
Аннотация: Kitabda istiqlal şairi, milli azadlıq mücahidi Xəlil Rza Ulutürk azadlıq
mübarizəsindəki iştirakının bəzi səhifələri, habelə, onun Lefortovo zindan həyatının
mühüm tarixçəsi ifadə olunmuşdur. Əsər gənclərimizin hərbi vətənpərvərlik və
dövlətçilik tərbiyəsi, vətənə, xalqa, torpağa əqidəcə, məsləkcə bağlanmaq sahəsində
qiymətli salnamədir.
Cəmi: _всего 1 : Ab (1)
84(5Aze)
Y92
Yusifli, Yəhya. Susma ürəyim, nəğməni de, ellər eşitsin : qəzəllər . - Bakı : [s.
n.], 2011. - 266 s.
Аnnotasiya: Y. Yusiflinin oxucularla bu görüşü klassik şeirə, qəzələ olan böyük
məhəbbətini ifadə edir. Qəzəllərinin şah mövzusu Vətən məhəbbətinin, insani hisslərin
tərənnümünə həsr olunub. İnanırıq ki, şairin bu kitabı geniş oxucu kütləsinin diqqətini
cəlb edəcək, sevilə-sevilə oxunacaqdır.
Cəmi: 1 :Durduğu yer: OZ (1)

GƏNCƏ ŞƏHƏR MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ MƏRKƏZİ ŞƏHƏR
KİTABXANASININ İNFORMASİYA-RESURS ŞÖBƏSİ
________________________________________________________________

İncəcənət:
85.29
Q-24
Qara Qarayevi anarkən= Вспоминая Кара Караева : məqalələr toplusu /
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Memarlıq və İncəsənət İnstitutu. - Bakı : Elm,
2002. - 160 s.
Аннотация: Bu kitabda böyük bəstəkar və alim Qara Qarayevə həsr edilmiş elmi
konfransın materialları məqalələr toplusu şəklində təqdim edilmişdir. Kitabın ön
sözündə Qara Qarayevin yaradıcılığının xasiyyətnaməsi verilmiş, məqalələrdə bəstəkar
xalq musiqinin bilicisi, alim mütəfəkkir, simfoniyaçı kimi təqdim edilmişdir.
Cəmi: 1 : Fon (1)

Din:
86.38
Q-89 Qurani-Kərim və açıqlamalı məali / Az. dilinə tərc. ed. F. Qaraoğlu. - Ankara :
Sistem Mətbəəçilik, 2003. - 604 s.
Cəmi: 1 : OZ (1)

Fəlsəfə:
87
Ə46
Ələkbərov, Faiq Milli ideologiya probleminə tarixi- fəlsəfi baxış : i hissə. Bakı : Təknur, 2011. - 2011 с.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun Elmi
Şurasının 20 aprel 2011-ci il 4 saylı ("Fəlsəfə
Аnnotasiya: Monoqrafiyadan fəlsəfə, tarix, politologiya, ədəbiyyat, dilçilik,
etnoqrafiya, kulturologiya və b. elm sahələrində çalışan müxtəlif səviyyəli
mütəxəssislərin - tələbələrin, magistrlərin, müəllimlərin, eyni zamanda geniş oxucu
kütləsinin faydalanması nəzərdə tutulur.
Cəmi:2 :Durduğu yer: AB (1), OZ (1)
87.6
M87 Müasir mərhələdə sosial fəlsəfənin aktual problemləri : məqalələr toplusu. Bakı : Təknur, 2011. - 176 s.
Аnnotasiya: Oxucaların diqqətinə çatdırılan məcmuda sosial fəlsəfənin bir sıra aktual
problemləri, o cümlədən, sosial fəlsəfənin mahiyyətinə və məzmununa dair
araşdırmalar, fəlsəfədə insan problemi, yeni dünyagörünüşü, multimədəni cəmiyyətlərdə
dil siyasəti, cəmiyyətin inkişafında sosial idarəetmə, elita və ideologiya, sosial siyasətdə
həyat səviyyəsi məsələləri, müharibə və sülh, fəlsəfə və sosiologiyanın ortaq və fərqli
cəhətləri, qlobal təkamülçülük və XXI əsrin sosial-mənəvi həyatında onun rolu, Qərb
sosial fəlsəfəsində siyasi realizm ənənələri, azərbaycançılıq məfkurəsi və. s. məsələlər
təhlil edilir.
Cəmi:1 : OZ (1)

GƏNCƏ ŞƏHƏR MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ MƏRKƏZİ ŞƏHƏR
KİTABXANASININ İNFORMASİYA-RESURS ŞÖBƏSİ
________________________________________________________________

Psixologiya.
88.5
Q 77 Qrin, Robert . Hakimiyyətin 48 qanunu. İkinci kitab : 13 - 24 - cü qanunlar. Bakı : Hüquq ədəbiyyat, 2011. - 172 s.
Аnnotasiya:
Bu, ibtidaidən başlamış prezidentlik səviyyəsinə qədər hakimiyyət
haqqında ən qeyri-əxlaqi, ən qalmaqallı, ən alçaldıcı... və eyni zamanda, ən doğru
kitabdır. Hakimiyyətdə olmağın çox gözəl formulə edilmiş ən maraqlı, həm də nadir
tarixli faktlarla əsaslandırılmış sərt və amansız qanunlarını dərk edərək, bundan sonra
çətinlik çəkmədən "kiçik" rəislərin və dünyamızın güclü adamlarının bu və ya digər
sözləri və hərəkətləri arxasında nələrin dayandığını başa düşəcək, onların xüsusi ciddicəhdlə gizlətməyə çalışdıqları şeylər barədə məlumat alacaqsınız.
Cəmi: 5 :Durduğu yer: AB (1), OZ (1), F1 (1), F2 (1), F7 (1)
88.5
Q 77
Qrin, Robert . Hakimiyyətin 48 qanunu / R. Qrin. Üçüncü kitab : 25- 36 - cı
qanunlar. - Bakı : Hüquq ədəbiyyat, 2011. - 196 s.
Аnnotasiya:
Bu, ibtidaidən başlamış prezidentlik səviyyəsinə qədər hakimiyyət
haqqında ən qeyri-əxlaqi, ən qalmaqallı, ən alçaldıcı... və eyni zamanda, ən doğru
kitabdır. Hakimiyyətdə olmağın çox gözəl formulə edilmiş ən maraqlı, həm də nadir
tarixli faktlarla əsaslandırılmış sərt və amansız qanunlarını dərk edərək, bundan sonra
çətinlik çəkmədən "kiçik" rəislərin və dünyamızın güclü adamlarının bu və ya digər
sözləri və hərəkətləri arxasında nələrin dayandığını başa düşəcək, onların xüsusi ciddicəhdlə gizlətməyə çalışdıqları şeylər barədə məlumat alacaqsınız.
Cəmi: 5 :Durduğu yer: AB (1), OZ (1), F1 (1), F2 (1), F7 (1)

Biblioqrafik vəsaitlər:
91.9:2
M 51
Akademik Yusuf Məmmədəliyev : biblioqrafiya. - Bakı : "Şərq - Qərb",
2011. - 276 s.
Аnnotasiya: Neft kimyasının bünəvrəsini qoymuş tədqiqatçı - alim, ictimai və siyasi
xadim, akademik Yusuf Məmmədəliyevin elmi əsərlərinin biblioqrafik göstəricisi
Azərbaycan və rus dillərində çap edilmiş kitabların, monoqrafiyaların, habelə
məcmuələrdə və dövri mətbuatda dərc olunmuş məqalələrini əhatə edir. Göstəricidə Y.
H. Məmmədəliyevin həyatı və elmi fəaliyyətinin əsas tarixlərinin xronologiyası, elmi pedoqoji fəaliyyəti haqqında qısa oçerk, oktorluq və namizədlik işlərinə elmi rəhbərliyi,
müəllif şəhadətnamələri, elmi, ictimai və siyasi fəaliyyəti, onun haqqında olan elmi publisistik materiallar öz əksini tapmışdır.
Cəmi: 2 :Durduğu yer: AB (1), OZ (1)
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Rus dilində:
Статистика:
60.0
Я 57 Ямпольский, Михаил . Физиология символического / М. Ямпольский.
Кн. 1 : Возвращение Левиафана : политическая теология, репрезентация
власти и конец Старого режима. . - Москва : Новое литературное обозрение, 2004.
- 800 с.
Аннотация: Новая работа известного культуролога Михаила Ямпольского
посвящена метаморфозам власти во время перехода от абсолютной монархии к
демократии. В книге на материале западноевропейской истории от позднего
средневековья до Французской революции исследуется процесс постепенного
ослабления магии королевского тела и перенос власти с персоны монарха на
безличную структуру отношений между субъектами. Автор предлагает
рассматривать власть с точки зрения ее репрезентации.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : АБ (2)

История:
63.3 (5Aze)31
M22 Мамедова, Фарида. Кавказская Албания и Албаны : центр Исследований
Кавказской Албании / Ф. Мамедова ; ред. З. Курбанова. - Баку : Цика, 2005. - 800
[1] с. ; 24 sm. - Библог.: 785-794 с.
Аннотация: Работа освещает основные проблемы истории политической,
социальной, культурной жизни исторического Азербайджана - Албании (III в. до
н.э.- VIII в. н. э.) и далее аспекты истории поздних албан в IX-XIX вв; воссозданы
этнические и политические, границы госдарства ; феодальные институты,
структура государственной власти, непрерывность и преемственность правителей;
выявлен путы проникновения и становления христианства государственной
религией, путь становления Албанской Апостольской Автокефальной Церкви,
формирование канонического права ; становление албанской историколитературной традиции в V-XIX вв. ; сложение албанской этнической общности и
место ее в этногенезе азербайджанского народа ; показаны пути и методы
трансформации и деэтнизации албан ; выявлена роль их в истории Киликии XIXIV вв. ; исследованы албанские истоки Карабахской проблемы.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ОЗ (1
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Культура:
71.0
К21 Караев, А. М. Социализация молодежи в коммуникативном пространстве
современной культуры / А. М. Караев, В. И. Исмаилов ; нау. ред. Ф. Ф. Гасымзаде
; рец. В. О. Пигулевский, А. З. Абдуллаев. - Баку : Элм, 2005. - 228 с.
Аннотация: Новая социальная ситуация вызвала к жизни очередной всплеск
интереса в области молодежных исследований, связанных с проблемами
молодежных рынков труда, возможной безработицы, социальной защиты
молодежи.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ОЗ (1)
71.0
Л80 Лотмановский сборник / Е. Казарцев [и др.] ; Тартуский университет,
Российский государственный гуманитарный университет.
Вып. 3 / ред. Л. Н. Киселева, Р. Г. Лейбов, Т. Н. Фрайман. - Москва : ОГИ,
2004. - 1008 с.
Аннотация: Очередной выпуск сборника, как и два предыдущих, является
продолжением дела Юрия Михайловича Лотмана в области семиотики и истории
культуры. Основу сборника составили материалы международного конгресса
"Семиотика культуры: культурные механизмы, границы, самоидентификации",
прошедшего в Тарту и Таллинне 26 февраля-2марта 2002 г. В последнем разделе
публикуются доклады, прочитанные на молодежных Лотмановских чтениях в
РГГУ в 2000 г.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : АБ (2), Ф1 (1)

Tərtib etdi:

İnformasiya-resurs şöbəsinin müdiri
Məmmədova Tamella
10.04.2012

