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№ İşin adı İşin növü Nəşriyyat, jurnal və s. İşin 

həcmi  

Həm-

müəllif  

1 2 3 4 5 6 

1.  İnformasiya mədəniyyətinin formalaşması və 

kitabxanalar 
məqalə AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası, Elmi 

əsərlər, 2009, № 10 

s. 75-80. “-----“ 

2.  Milli Kitabxana gənclərin informasiya 

mədəniyyətinin formalaşması sistemində 
məqalə Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:elmi 

nəzəri və praktik jurnal, 2009, № 1 (29) 

s. 84-90. “----“ 

3.  Milli Kitabxananın biblioqrafik fəaliyyəti 

informasiya mədəniyyətinin formalaşması 

sistemində 

məqalə Mədəni-maarif: elmi, metodiki, publisistik 

jurnal, 2011, № 6 

s. 15-19. “-----“ 

4.  Azərbaycan kitabxanalarında elektron 

mühitin formalaşması və mövcud problemlər  
məqalə Kitabxanaşünaslıq və informasiya:elmi 

nəzəri və praktik jurnal, 2011, №1(4) 

s. 98-103. “-----“ 

5.  İnformasiya mədəniyyətinin formalaşmasında 

biblioqrafiyanın rolu  
tezis Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 

doktorantlarının elmi konfransının 

materialları (Məcmuə): may, 2011-ci il, 

Bakı,  Elm, 2011 

s. 326-329. “-----“ 

6.  Regionlarda informasiya mədəniyyətinin 

formalaşmasında kitabxanaların rolu  
 

tezis “Kitabxanaçılıq-informasiya” fakültəsinin 

yaranmasının 65 illiyinə həsr olunmuş 

“Kitabxana-informasiya və nəşriyyat 

fəaliyyətinin müasir problemləri” adlı gənc 

tədqiqatçıların Respublika Elmi 

Konfransının tezisləri, Bakı, 2012 

s. 28-31. “-----“ 

7.  İnformasiya cəmiyyəti və informasiya 

mədəniyyətinin formalaşması problemləri 
tezis Qloballaşma şəaitində kulturoloji 

innovasiyalar və sosial-mədəni inkişaf adlı 

beynəlxalq konfransın materialları, 21-22 

dekabr 2012, Bakı, 2012 

s. 474-477. “-----“ 

8.  Kitabxana reklamı informasiya 

mədəniyyətinin komponenti kimi  
tezis Azərbaycanda Ali kitabxanaçılıq təhsilinə 

başlanmasının 65, Kitabxanaçılıq-

s.19-23. “-----“ 



informasiya fakültəsinin yaranmasının 50 

illiyinə həsr olunmuş “İnformasiya 

cəmiyyəti və kitabxana-informasiya 

fəaliyyəti” mövzusunda Respublika Elmi 

Konfransının tezisləri, Bakı, “Bakı 

Universiteti” nəşriyyatı, 2012  

9.  Kitabxana reklamı informasiya 

mədəniyyətinin komponenti kimi 
məqalə Kitabxanaşünaslıq və informasiya:Elmi 

nəzəri və praktik jurnal, 2012, №3 (9) 

s. 121-126. “-----“ 

10.  Использование современных 

мультимедийных средств в 

азербайджанских библиотеках  

məqalə Москва, «Вестник БАЕ», 2012, № 1 с. 50-54. “-----“ 

11.  Библиографы как посредники в 

формировании информационной культуры 

читателей 

məqalə Москва, Библиография, 2013,  №3 (386) с. 30-34. “-----“ 

12.  Электронные библиотеки в формировании 

информационной культуры  
məqalə Сборники Президентской библиотеки, 

Вып. 4: Научные и организационно-

технологические основы интеграции 

цифровых информационных ресурсов, 

СПб., 2013 

с. 120-128. “-----“ 

13.  The role of information and communication 

technologies in the formation of information 

culture  
 

tezis 3rd International Conference on Science and 

Technology, 17-18 June, 2013,  London 

p. 217-223. “-----“ 

14.  Azərbaycan Respublikasında informasiya 

mədəniyyətinin formalaşmasının müasir vəziyyəti 

və perspektivləri 

 

məqalə Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:Elmi 

nəzəri və praktik jurnal, 2014, № 2 (35)  

s. 112-123. “-----“ 

15.  Информационная культура студента в 

образовательном пространстве 
 

məqalə Ташкент, Kutubxona.uz: Информационно-

библиотечные технологии, 2014, №3(23) 

с. 27-30. “-----“ 

16.  Национальная Библиотека как центр 

формирования информационной культуры 

научных исследователей 

tezis 

 

Молодежь Украины в контексте 

межкультурной коммуникации. I 

Международная научно-практическая 

конференция, 2 апреля 2015, 

с. 252-256. “-----“ 



Днепропетровск, 2015 

17.  Kitabxanaçı kadrların peşəkarlığının 

artırılması yolları: müasir vəziyyəti və 

perspektivləri 

tezis 

 

Kitabxana-informasiya elmi: tədris və 

təcrübədə yeni çağırışlar, Beynəlxalq elmi 

Konfransın materialları, Bakı, 5 may, 2016 

s. 57-62. “-----“ 

18.  Oxucuların informasiya mədəniyyətinin 
yüksəldilməsində müasir multimedia 
vasitələrinin rolu 

məqalə M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 

Kitabxanasının elmi əsərləri, 2015, Buraxılış 

7 

S.43-50. “-----“ 

19.  Kitabxanalar mütaliə mədəniyyətinin 
formalaşmasında mühüm mərkəz kimi 

məqalə M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 

Kitabxanasının elmi əsərləri, 2016, Buraxılış 

8 

S.27-32. “-----“ 

20.  Библиотеки и информационная культура в 

контексте обучения 
məqalə «Гiлея», науковий вiстник, Збiрник 

наукових праць, Випуск 106 (№ 3), Киiв,  

VHO Ukrayinska Akademiya Nauk, 2016. 

с.132-136. “-----“ 

21.  Multikulturalizmə dair ədəbiyyatın təbliğində 
Azırbaycan Milli Kitabxanasının əsas fəaliyyət 
istiqamətləri 

məqalə Multikulturalizm  jurnalı, 2017,  №1- S. 50-54. “-----“ 

22.  İnformasiya mədəniyyətinin formalaşması - 
MKS-lərin fəaliyyətində prioritet istiqamət 
kimi 

məqalə M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli 

Kitabxanasının elmi əsərləri, 2017, Buraxılış 

9 

S.81-85 “-----“ 

23.  National Library as a mediator in promoting 
Azerbaijani literature /A.T. Abdullayeva //,  
 

məqalə Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya:Elmi 

nəzəri və praktik jurnal2018, № 2, 

S.75-81.  

24.  Библиометрический анализ и оценка 
существующего положения информацион-
но-документального потока информа-
ционной культуры в Азербайджане 
 

Məqalə Библиосфера, 2018, № 1 с. 66-70. A.Hacıye

va 

25.  Dünya informasiya mühitində Anar irsinin 
yayılma arealı 

tezis Xalq yazıçısı Anarın 80 illik yubileyinə həsr 

edilmiş “İnformasiya cəmiyyətində 

kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və 

kitabşünaslıq elminin aktual məsələləri” 

mövzusunda Respublika Elmi Konfransın 

S.50-56.  



materialları. Bakı, 20 dekabr 2018 

26.  Rəqəmsal savadlılıq və milli elektron 
resurslarla təminat məsələləri 

tezis Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 96 illiyinə həsr olunmuş 

“Kitabxana-informasiya və nəşriyyat 

fəaliyyətində innovasiyalar və fənlərarası 

inteqrasiya” mövzusunda Respublika Elmi 

Konfransının materialları. Bakı, 7 may 2019. 

S.85-88.  

27.  Nəsimi irsinin biblioqrafik tədqiqi və dünya 
informasiya mühitinə inteqrasiyası 
 

məqalə İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə 

həsr olunan “İmadəddin Nəsimi: sələflər və 

xələflər - Orta əsrlər əlyazmaları və 

Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi 

problemləri” mövzusunda XVII elmi-nəzəri 

konfrans, 2019, 24 iyun 

çapda  

28.  Mədəni-tarixi dəyərlər sistemində 
informasiya mədəniyyəti və kitabxanalar 

Monoqrafi

ya  

Bakı, 2019 çapda 232 s. 

 
 

 

Müəllif:                     tar.ü.f.d. A.T.Abdullayeva 


