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Bakı Dövlət Universitetinin Folklor kafedrasının müdiri tərəfindən təsis edilmiĢ 

«FolklorĢünaslıq məsələləri» məcmuəsinin ilk nömrəsi 1991-ci ildə iĢıq üzü görmüĢdür. Məc-

muənin yaradılmasında baĢlıca məqsəd kafedra üzvlərinin elmi məhsulunu ortaya qoymaq, 

onların il uzunu apardıqları tədqiqatların nəticələri barədə elmi ictimaiyyətə hesabat vermək idi. 

Çap olunan tədqiqatların aktuallığı, elmi yeniliyi və orijinallığı ilə bağlı müəlliflər qarĢısında 

qoyulan tələblər məcmuənin tezliklə kütləviləĢməsinə, nüfuzlu alimlərin diqqətini çəkməsinə 

səbəb oldu. Belə ki, jurnalın növbəti saylarında yalnız Folklor kafedrasının müəllim və 

dissertantları deyil, həmçinin Azərbaycanın digər tədris və elmi-tədqiqat müəssisələrində çalıĢan 

folklorĢünaslar da öz yazıları ilə çıxıĢ etmək arzularını bildirdilər. 

Məcmuənin səhifələrində Azərbaycan folklorĢünaslığının müxtəlif problemləri, nəzəri 

məsələlər, Ģifahi və yazılı ədəbiyyatın qarĢılıqlı əlaqələri, müqayisəli ədəbiyyatĢünaslıq (kompa-

rativistika) və s. ilə bağlı məqalələr yer almıĢdır. Jurnalda mərasim folkloru, kiçik janrlar, oyun 

və tamaĢalar, nağıl, əfsanə, lətifə, rəvayət, epos, aĢıq yaradıcılığı və baĢqa folklor nümunələri 

haqqında dəyərli yazılar çap olunmuĢdur. Müəlliflər içərisində ilk «Azərbaycan Ģifahi xalq 

ədəbiyyatı» dərsliklərinin müəllifləri prof. Vaqif Vəliyev, prof.P.Əfəndiyev Azərbaycanın 

ədəbiyyatĢünaslığı sahəsində ilk qadın elmlər doktoru, xalq yazıçısı, prof. Əzizə Cəfərzadə, 

folklor və yazılı ədəbiyyat probleminin görkəmli tədqiqatçılarından professorlardan 

N.PaĢayevanın, M.Həkimov, dosentlərdən Ç.Quliyev, N.Xəlilov, E.Talıblı, M.Vəliyev, 

M.Məmmədov, K.Ġslamzadə, Ü.Nəbiyeva və baĢqalarının məqalələri verilmiĢdir. 

Məcmuənin bu günədək 9 buraxılıĢı çapdan çıxmıĢdır. 90-cı illərin əvvəllərində respubli-

kamızdakı ictimai-siyasi vəziyyətlə əlaqədar jurnalın çapında fasilələr yaranmıĢdır. Lakin 

hazırda «FolklorĢünaslıq məsələləri» jurnalının nəĢrində yeni mərhələ baĢlamıĢdır. Onun 

redaksiya heyətinə və müəllifləri sırasına öz alimlərimizlə yanaĢı, xarici ölkələrin kafedramızla 

əməkdaĢlıq edən tanınmıĢ elm xadimləri də qoĢulmuĢlar. Jurnalın səhifələrində orta nəslin folk-

lorĢünasları ilə birlikdə gənc alimlərin də imzasına rast gəlmək olur. Məcmuə oxucularının sayı 

artmıĢ, ona edilən beynəxalq və yerli müəlliflərin istinadları xeyli çoxalmıĢdır.  

«FolklorĢünaslıq məsələləri»nin 9-cu cildi ĠSSN beynəlxalq indeksi ilə nəĢr olunan “Dil və 

Ədəbiyyat” jurnalına əlavə kimi çap olunmuĢ, 2011-ci ildən isə məcmuə müstəqil ĠSSN indeksi 

almıĢdır. Redaksiya heyəti tərəfindən “FolklorĢünaslıq məsələləri” jurnalının beynəlxalq 

səviyyədə tanıdılması, dünyanın sayı məhdud olan nüfuzlu məcmuələri sırasına düĢməsi, nüfuzlu 

elmi nəĢr, etibarlı elmi mənbə kimi qəbul edilməsi istiqamətində geniĢ iĢ aparılır.  

Yeni beynəlxalq indekslə nəĢr edilən jurnal dünyanın ən aparıcı kitabxanalarına 

göndərilməklə, hər bir nömrəsi Bakı Dövlət Universitetinin internet saytında yerləĢdiriləcək, 

onun satıĢ və abunə yayımı təĢkil ediləcəkdir. 
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ОПИСАНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКОВ ЖУРНАЛА  

«ВОПРОСЫ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ» 

 

Р Е З Ю М Е  

 

В статье говорится об истории основания и статьях журнала «Вопросы фольклористики», 

учредителем которого является профессор Азад Набиев. Здесь упоминаются ученые, вложившие 

труд в издание первых выпусков, а также даются сведения об авторах статей. Посвященные 

актуальным вопросам фольклористики эти статьи привели к тому, что журнал стал пользоваться 

большой популярностью в научной среде. Учитывая интерес к журналу, читателям предлагаются 

наименования статей, опубликованных в предыдущих выпусках.  
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DESCRIPTION OF THE PREVIOUS SERIES OF THE 

“FOLKLORE” JOURNAL 

   

S U M M A R Y 

 

The article deals with the history and goal of publication of the journal “Folklore” founded by 

Professor Azad Nabiyev. Here the names of the late scholars who made a great contribution to the 

publication of the first series of the journal remembered with profound respect. Here the information 

about the authors of the articles is also given. The journal has a good reputation among the scientific 

community for the articles, devoted to the investigation of current issues of folklore stuidies. Taking into 

consideration the interest in the journal we offer the list of the articles, published in previous series. 

  

 

 

 

 

 




