
Əlavə 4.1 

İstifadə edilmiş ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri və nümunələr 

№ Nəşrin növü Biblioqrafik təsvirin forması Nümunələr 

1. Çoxcildli nəşrlər Müəllif (soyadı, inisialları). Əsərin adı: 
[cildlərin sayı] / Müəllifin inisialları, 
soyadı. – şəhər: nəşriyyat, – cildin 
nömrəsi. ‒  nəşr ili. – həcmi.     

Əsərin adı / Red. hey. və b. ‒ şəhər: 
nəşriyyat, ‒ cildin nömrəsi. ‒ nəşr ili. 
– həcmi.

Əliyev, H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: [46 cilddə] / H.Əliyev. – Bakı: 
Azərnəşr, – c. 45. – 2013. – 384 s. 

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / Red. hey. sədri İ.H.Əliyev.  
– Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, – c. 8:
Enollar – Fedin. – 2018. – 598 s.

Большая Российская Энциклопедия: [в 35 томах]. ‒ Москва: 
Большая российская энциклопедия, – т. 35. – 2017. ‒ 799 с. 

Чехов, А.П. Полное собрание сочинений и писем: [в 30 томах] 
/ А.П.Че́хов. –  Москва:  Наука, – т. 18. –  1978. – 528 с. 

The New Encyclopaedia Britannica: [in 32 vol.] / ed. R.P.Gwinn. 
– 15th Edition. - Macropaedia: Knowledge in Depth, – vol. 29. –
1991. – 1121 p.

Encyclopedia of social work: [in 4 vol.] / ed. L.E.Davis, T.Mizrahi. - 
Oxford: Oxdord Univ. Press,  –  vol. 4. –  2011. – 564 p. 

2. Müəllifi 
göstərilməyən 
nəşrlər 

Əsərin adı / redaktor, tərtib edəni 
(inisiallar, soyadı).   ‒ şəhər: nəşriyyat, 
‒ nəşr ili. – həcmi. 

Azərbaycan folkloru: (məktəblilər üçün seçmələr) / tərt. ed. 
B.Abdulla – Bakı: Şərq-Qərb, – 2005. – 360 s.

Информациоонные системы и технологии в экономике и 
управлении: учебник для бакалавров / Под ред. проф. 
В.В.Трофимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт,  
– 2012. – 522 с.

http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:40494&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:40494&theme=e-kataloq
http://ek.anl.az/lib/item?id=chamo:528963&theme=e-kataloq
http://anl.az/el/web.pdf
http://anl.az/el/web.pdf
http://aak.asdfghjkl.gov.az/upload/file/disert_%C9%99lav%C9%99_4_1.doc
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3. Müəllifi dörd 
nəfərədək olan 
nəşrlər 

Bir müəllifli nəşrlər 

Müəllif (soyadı, inisialları) Əsərin adı / 
Müəllif (inisiallar, soyadı). ‒ şəhər: 
nəşriyyat, ‒ nəşr ili. – həcmi.    

İki və üç müəllifli nəşrlər 

Birinci müəllif (soyadı, inisialları) 
Əsərin adı / Müəlliflər (inisialları, 
soyadları); ‒ şəhər (iki şəhər olduqda 
hər ikisi qeyd olunmalıdır): nəşriyyat,  
‒ nəşr ili. – həcmi.    

Mehdiyev, R. Tariximizin xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər 
işığında / R.Mehdiyev. ‒ Bakı: Şərq-Qərb, – 2019. ‒ 232 s. 

İmanquliyeva, A. Məqalələr və tərcümələr / A.İmanquliyeva, tərt. 
ed., V.Cəfər. – Bakı: Bakı Çap Evi, – 2010. – 488 s. 

Nagiev, T.M. Coherent Synchronized Oxidation reactions by 
Hydrogen Peroxide. – Amsterdam: Elsevier, – 2007. –  340 p.  

Paşayev, A.M. Atmosfer proseslərinin fiziki əsasları. Dərslik. 
/ A.M.Paşayev, H.İ.Quliyev, S.H.Səfərov – Bakı: Nafta-Press,         
– 2007. – 416 s.

Мирзаджанзаде, А.Х. Физика нефтяного и газового пласта 
/ А.Х. Мирзаджанзаде, И.М.Аметов, А.Г.Ковалев, – Москва; 
Ижевск: Институт компьютерных исследований, – 2005. – 280 
с. 

4. Müəllifi dörd və daha 
çox olan nəşrlər 

Dörd və beş müəllifli nəşrlər 

Əsərin adı / üç müəllifin  inisialları, 
soyadları [və b.]. ‒ şəhər: nəşriyyat, 
nəşriyyat yoxdursa [n.y.], ‒ nəşr ili.  
– həcmi.

Elektron qurğularının əsasları:  ali məktəblərin texniki ixtisaslarının 
tələbələri üçün dərslik / A.M.Paşayev, A.R.Həsənov, 
İ.Ə.İsgəndərov [və b.] – Bakı: Milli Aviasiya Akademiyası,  – 2014. 
– 312 s.

Mərkəzi Nəbatat bağının bələdçi kitabçası / O.V.İbadlı, 
Ü.M.Ağamirov, N.B.Hüseynova [və b.] . – Bakı: [n. y.], – 2003. – 
56 s. 

http://aak.asdfghjkl.gov.az/upload/file/disert_%C9%99lav%C9%99_4_1.doc
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Beşdən çox müəllifli nəşrlər 

Əsərin adı / Birinci müəllifin (inisialları, 
soyadı) [və b.]. ‒ şəhər: nəşriyyat,  
‒ nəşr ili. – həcmi.    

İntellektual sistemlərin qurulma prinsipləri və layihələndirilməsi / 
R.Ə.Əliyev [və b.]. – Bakı: Nərgiz, – 2005.  – 368 s.

5. Jurnal məqalələri Müəllif (soyadı, inisialları) Əsərin adı // 
‒ şəhər: jurnalın adı, ‒ nəşr ili. Cildin 
nömrəsi, jurnalın nömrəsi, ‒ s.    

Müəllifi üçdən çox olan jurnal 
məqalələri 

Birinci müəllifin soyadı, inisialları. 
Əsərin adı / Üç müəllifin inisialları və 
soyadları [və b.] // Jurnalın adı,  
‒ şəhər:  ‒ nəşr ili. Cildin nömrəsi, 
jurnalın nömrəsi, ‒ s.    

Həbibbəyli, İ.Ə. Maarifçilik və realizm // – Bakı: Azərbaycan Milli 
Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası,  
– 2018. №1, – s. 3-10.

Huseynova, I.M. Photosynthetic characteristics and enzymatic 
antioxidant capacity of leaves from wheat cultivars exposed to 
drought // Biochimico et Biophysica Acta, – 2012, 1817 (8),  
– p. 1516-1523.

Rüstəmov,Q.Ə. Vibrasiyalı kəsmə prosesində müqavimət momenti 
dəyişməsinin tədqiqi / Q.Ə.Rüstəmov, İ.A.Yolçuyev, 
Ə.T.Həzərxanov [və b.] // Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi 
Əsərləri, – Bakı: – 2005. №1, – s. 80-86. 

Юсифзаде, Х.Б. Азербайджан – пионер отечественной морской 
геофизики / Х.Б.Юсифзаде, Ф.Г.Рагимханов, Д.Х.Бабаев  [и др.] 
// Азербайджанское Нефтяное Хозяйство, – Баку: – 1982. №2, 
‒ с. 45. 

Aliyev, J.A. High-dose-rate interstitial brachytherapy for 
accelerated partial breast irradiation – trial results of Azerbaijan 
National Center of Oncology  / Jamil  Aliyev, Isa Isayev, Kamal  
Akbarov  [et al.] // Journal of Contemporary Brachytherapy,  – 
2017.  Apr; 9.  
– p.106-111.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aliyev%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28533797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aliyev%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28533797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Isayev%20IH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28533797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbarov%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28533797
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akbarov%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28533797
http://aak.asdfghjkl.gov.az/upload/file/disert_%C9%99lav%C9%99_4_1.doc
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6. Konfrans materialları Müəllif (soyadı, inisialları) Məruzənin 
adı // konfransın adı,  ‒ şəhər:   
nəşriyyatın adı, – tarixi, – nəşr ili, – s. 

Абдуллаев, С.К., Карамалиев, Н.Р. Весовые оценки 
сингулярных, слабо сингулярных интегралов, максимальных и 
дробно максимальных функций, ассоциированных 
обобщенным сдвигом // Труды IV Международного 
симпозиума «Ряды Фурье и их приложения», – Ростов-на-
Дону: – 28 мая – 3 июня, – 2006, – с. 44-52.   

Gatys, L.A., Ecker, A.S., Bethge, M. Image style transfer using 
convolutional neural networks // IEEE Conference on Computer 
Vision and Pattern Recognition. Las Vegas, Nevada, USA, – 2016, 
– p. 2414-2423.

7. Dissertasiyalar Müəllif (soyadı, inisialları). 
Dissertasiyanın adı:  / iddia olunan 
elm sahəsi göstərilməklə elmi dərəcə, 
dis./ – şəhər, il. – həcmi 

Səfərov, E.S. Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdlərinin  məsafədən 
zondlama üsulları ilə tədqiqi: / coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru dis. / – 
Bakı, 2018. – 151 s. 

8. Dissertasiyanın  
avtoreferatı  

Müəllif (soyadı, inisialları). 
Dissertasiyanın adı:  iddia olunan elm 
sahəsi göstərilməklə elmi dərəcə, 
dis.avtoreferatı./ – şəhər, il. – həcmi 

Səfərov, E.S. Xəzər dənizinin səviyyə tərəddüdlərinin  məsafədən 
zondlama üsulları ilə tədqiqi: / coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru dis. 
avtoreferatı. / – Bakı, 2018. – 26 s. 

9. Elektron resurslar Müəllif (soyadı, inisialları), əsərin və 
ya sənədin adı: [Elekrton resurs] / 
mənbə.   – şəhər, nəşr ili. – elektron 
daşıyıcı    (CD. DVD, audio-kasset, 
audio-kitab, videofilm) və ya internet 
ünvanı 

Меликов, A. Легенда о любви [Звукозапись] / – Баку, 1994. 
– CD-ROM.

Azərbaycan etnik musiqisi: [Elektron resurs] / tərt. ed. 
T.Məmmədov və b.; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi. – Bakı, 2006. – DVD+; 13 sm.

Gleason, E. A. Viewpoint: Soft Metal Gains Hulk-Like Strength: 
[Electronic resource] / Physics 12, 125. – November 11, 2019. 
URL: https://physics.aps.org/articles/v12/125  

10. Təsviri materiallar Müəllif (soyadı, inisialları) və ya əsərin 
adı [əsərin növü] / Müəllif (inisialları, 
soyadı); mənbə. ‒ şəhər: nəşriyyat,  
– nəşr ili. – həcmi.

Azərbaycan - Ana Vətən [İzomaterial] / Kamil Nəcəfzadənin 
əsərlərinin sərgisi; Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı. – Bakı: 
Azərbaycan, – 1992. – 15 s. 

https://physics.aps.org/articles/v12/125
http://aak.asdfghjkl.gov.az/upload/file/disert_%C9%99lav%C9%99_4_1.doc
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11. Kartoqrafik nəşrlər: 
Xəritələr  
Atlaslar 

Müəllif (soyadı, inisialları) əgər varsa, 
əsərin adı [nəşrin növü] /miqyas /  
‒ şəhər: nəşriyyat, – nəşr ili. – həcmi.  

Azərbaycan Respublikasının Milli Atlası [Xəritə] / – Bakı: Bakı 
Kartoqrafiya fabriki, – 2014. – 444 s. 

Dünyanın fiziki xəritəsi [Xəritə] / 1:50 000 000 / – Bakı: Bakı 
Kartoqrafiya fabriki, – 2005. – 1 v. 

12. Notlar Müəllif (soyadı, inisialları) əgər varsa, 
əsərin adı [Notlar]:  / Klavir, partitura 
və s. – şəhər: nəşriyyat, – nəşr ili.  
– həcmi.

Hacıbəyli, Ü. Leyli və Məcnun operası [Notlar]: / Klavir. – Bakı: 
İşıq, – 1984. – 240 s. 

Караев, К.А. Третья симфония для камерного оркестра [Ноты]: 
– Москва: Советский композитор, – 1968. – 110  с.

13. Patentlər Müəllif (soyadı, inisialları), Patentin 
adı, növü və  nömrəsi, ölkə / Müəllif 
(soyadı, inisialları) [və b.]: nəşriyyat, – 
nəşr ili, – nömrəsi 

Səfərov, A.R., 1,4 – Butandiolun alınma üsulu, İxtira i2017 0005,  
Azərbaycan Respublikası / Əliyev A.M., Əliyev F.V., Mətiyev K.İ. 
[və b.].  

Курочкин, А.С., Схема сверхглубокой очистки энергетических 
масел и внутренних поверхностей маслонаполненного 
оборудования, Патент на полезную модель № 94173, 
Российская Федерация / Любимов А.Ф. – 2010. 

14. Normativ-hüquqi 
sənədlər 

Rəsmi sənədin adı // qəbul edilməsi 
və dəyişikliklər haqqında məlumat. 
‒ şəhər: nəşriyyat, ‒ nəşr ili. – həcmi.   

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası // 12 noyabr 1995-ci 
ildə qəbul edilmişdir (24 avqust 2002-ci il tarixdə olan dəyişiklik və 
əlavələr). – Bakı: Qanun, – 2002, – 48 s. 

Международная конвенция об охране нематериального 
культурного наследия // Организация Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры. – Париж: ЮНЕСКО, 
– 2011. – VII, – 103 с.

15. Qəzet məqalələri Müəllif (soyadı, inisialları). Məqalənin 
adı // nəşrin adı. – nəşr ili, tarixi. – s.  

Abdullayev, F. Azərbaycanı Respublikası Konstitusiyasının qəbul 
edilməsindən 24 il keçir // Respublika. – 2019, 9 noyabr. – s. 2. 

16. Arxiv materialları Sənədin adı  // arxivin adı, fondun, 
siyahının, işin nömrələri, vərəqlərin 
sayı. 

Xarici İşlər naziri Məhəmməd Həsən Hacınskinin məruzəsi (Gənсə:  
15 iyul 1918-ci il) // Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, Fond 
№ 1061, siyahı №1, iş № 95, vərəq – 1. 

http://aak.asdfghjkl.gov.az/upload/file/disert_%C9%99lav%C9%99_4_1.doc
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