
6-10 okt yabr ta ri xin də Ba kı Eks po Mər-
kə zin də ke çi ri lən 7-ci Ba kı Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi si (Ba ku İn ter na tional Book 
Fair-2021) zən gin təəs sü rat lar la öz işi ni 
ye kun laş dır dı. 

Da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri Ni-
za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi le yi nə həsr 
olun muş sər gi 2009-cu il də tə mə li qo yul-
muş bu bey nəl xalq təd bi rin nü fu zu nu əhə-
miy yət li də rə cə də ar tır dı.

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı və 
“Cas pian Event Or ga ni sers” (“CEO”) şir kə-
ti nin təş ki la ti dəs tə yi ilə baş tu tan sər gi də 12 
öl kə dən (Tür ki yə, Ru si ya, Bol qa rıs tan, Gür-
cüs tan, Fran sa, İn do ne zi ya, İran, Ko lum bi ya, 
Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Mi sir, Öz bə kis tan) 
43 xa ri ci təş ki lat, 122 yer li nəş riy yat-po liq ra-
fi  ya və ki tab sə nə ti ilə əla qə li müəs si sə iş ti-
rak et di və sər gi müd də tin də müx tə lif for mat-
da 200-dən çox təd bir təş kil olun du.

Sər gi mü ta liə mə də niy yə ti nin təb li ği, oxu-
cu la rın nəş riy yat işi sa hə sin də olan rə qəm-
sal ye ni lik lər lə ta nış lı ğı, öl kə miz də ki tab 
sə na ye si sek to ru nun və müasir ədə bi pro-
ses lə rin in ki şa fı nın dəs tək lən mə si is ti qa mə-
tin də öz ro lu nu uğur la hə ya ta ke çir di. 

Sər gi nin da vam et di yi 5 gün ər zin də 
gənc lə rin və uşaq la rın çox luq təş kil et di yi 

on min lər lə zi ya rət çi dün ya ədə biy ya tı nın 
klas sik əsər lə ri, dərs lik lər, el mi araş dır ma-
lar və uşaq ədə biy ya tı nın nü mu nə lə ri ilə 
bö yük ma raq la ta nış ol du lar və bə yən dik lə ri 
ki tab la rı al dı lar. 

Ta nın mış yer li və xa ri ci ya zar lar – Çin giz 
Ab dul la yev, El xan Elat lı, El çin Əli yev, Rey-
han Yu sif qı zı, Nail Əli za də, Gül se ren Bu da-
yı cıoğ lu, Er can Ke sal, Si nan Yağ mur, Şah 
Sə li mi Tür kay, Toğ rul Meh ti Ni ya zi və baş-
qa la rı sər gi nin xü su si qo naq la rı ol du lar.

Azad Qa ra bağ, Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi ilə Azər bay can Or du su-
nun Və tən mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı Zə fər 
sər gi nin ya ra dı cı lıq nöq te yi-nə zə rin dən əsas 
möv zu su idi. Müəl lifl  ər Qə lə bə yə həsr olun-
muş ki tab, es se və şeir lə ri ni təq dim et di lər. 

Sər gi za ma nı Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li yi nə 
həsr olu nan “Ni za mi Gən cə vi” gu şə si nin və Ni-
za mi Gən cə vi ilə bağ lı ye ni nəşr olu nan ki tab-
la rın təq di ma tı ke çi ril di.

davamı səh. 2-də

Bakıda kitab bayramında növbəti görüşədək
İştirakçı və tədbir sayı, yüksək təşkilatçılıq və ziyarətçi marağı

Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinin regionun ən böyük kitab şöləni olduğunu təsdiqlədi
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“Fulya”
sənədli filmi 
tamaşaçı 
qarşısına çıxdı

səh. 3

Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Nizami” operası
Heydər Əliyev Sarayında

səhnəyə qoyulacaq

səh. 3

Xalq artisti 
Ağakişi 
Kazımov
vəfat edib

səh. 6

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Azad edilmiş torpaqlarda
xalqımız əbədi yaşayacaq

Had rut qə sə bə si nin iş ğal dan azad olun ma sı nın bi rin ci il dö-
nü mü nü bu ra da – Had rut da qeyd et mək, he sab edi rəm ki, 
xü su si mə na da şı yan ha di sə dir. Biz uzun fa si lə dən son ra 
Had ru ta – Xo ca vən də qa yıt mı şıq. Dö yü şə rək, qan tö kə rək, 
şə hid lər ve rə rək qa yıt mı şıq. Al lah bü tün şə hid lə ri mi zə rəh mət 
elə sin, on la rın qa nı, ca nı ba ha sı na, hərb çi lə ri mi zin şü caəti, 
qəh rə man lı ğı he sa bı na biz ta ri xi əda lə ti bər pa et dik, iş ğal çı-
la rı doğ ma tor paq la rı mız dan qov duq və doğ ma tor paq la rı-
mı za qa yıt dıq. Bu gün ar tıq Had ru tun və ümu miy yət lə Qa ra-
ba ğın ye ni döv rü baş la yır.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri okt yab rın 9-da Xo ca vənd ra-
yon ic ti maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri ilə gö rüş də de yib.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, Had rut əmə liy ya tı İkin ci Qa ra-
bağ mü ha ri bə sin də ki əmə liy yat lar sı ra sın da xü su si əhə miy-
yət da şı yır: “Həm hər bi nöq te yi-nə zər dən, həm st ra te ji nöq-
te yi-nə zər dən bu əmə liy ya tın çox bö yük əhə miy yə ti var idi. 
Bu əmə liy ya tın uğur la ba şa çat ma sı bi zə im kan ver di ki, öz 
hə də fi  mi zə - Qa ra ba ğın azad edil mə si nə nail olaq. Had ru tun 
yer ləş mə si bu böl gə də st ra te ji nöq te yi-nə zər dən xü su si əhə-
miy yə tə ma lik dir, çün ki dağ lıq əra zi dir. Qə sə bə ət ra fın da yer-
lə şən tə pə lər bö yük əra zi yə nə za rət et mə yə im kan ve rir və 
Had ru tu gö tür mək hər bi nöq te yi-nə zər dən çox çə tin idi. Ey-
ni za man da, Had ru tu gö tür mək lə bi zim gə lə cək plan la rı mız 
üçün ye ni im kan lar açıl dı. Onu da bil dir mə li yəm, bax ma ya raq 
ki, mü ha ri bə za ma nı Er mə nis tan or du sun da on min dən çox 
fə ra ri ol muş dur və bə zi ya şa yış mən tə qə lə rin dən on lar tə ləm-
tə lə sik qa ça raq çıx mış dı lar, am ma Had rut da di rə niş gös tər di-
lər, mü qa vi mət gös tər di lər və bu ra da ge dən şid dət li dö yüş lər 
bir ne çə gün da vam et miş dir. Bu na bax ma ya raq, Azər bay can 
əs gə ri, za bi ti qar şı sın da on lar öz aciz li yi ni dərk edə rək bu ra-
da da məğ lu biy yə tə uğ ra dı lar”.

davamı səh. 2-də

113-cü mövsümə “Qıpçaq rəqsləri”nin 
premyerası ilə

Pan de mi ya ilə əla qə dar uzun müd dət li məc bu ri fa si lə dən 
son ra okt yab rın 9-da  Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı 113-cü möv sü mü nə prem ye ra ilə baş la yıb. Kol lek tiv 
rus bəs tə ka rı Alek sandr Bo ro di nin “Qıp çaq rəqs lə ri” ba le ti ni 
təq dim edib.

səh. 3

Onların ulduzu “Səhnədə” parladı
Müsabiqənin qalibləri bəlli olub

Azər  bay  can Gənc  lər 
Fon  du  nun dəs  tə  yi, 
Mə  də  niy  yət Na  zir  li  yi və 
“RÄNG” leyb  lı  nın tə  rəf -

daş  lı  ğı, “Gənc  Sİ  MA” İc  ti  mai 
Bir  li  yi  nin təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə ke  çi -
ri  lən “Səh  nə  də” mü  sa  bi  qə  si -
nin qa  lib  lə  ri elan olu  nub. 

Mü  sa  bi  qə  nin “Mə  də  niy  yət” 
te  le  ka  na  lı ilə can  lı ya  yım  la  nan 
fi   nal ge  cə  sin  də Ba  kı, Gən  cə, 
Nax  çı  van, Şə  ki, Qu  ba, Lən  kə -
ran və Yev  lax şə  hər  lə  rin  də ke -
çi  ri  lən can  lı kas  tinq  lər  dən se  çil -
miş 10 iş  ti  rak  çı  nın səh  nə ifa  la  rı 
təq  dim edi  lib. 

Sev  da Ələk  bər  za  də, Pər -
viz İsa  qov, İl  ha  mə Qa  sı  mo  va, 
Ay  tən İs  mi  xa  no  va, Na  tə  van 
Hə  bi  bi, Mux  tar Ab  sey  nov, Nər -
min Kə  rim  bə  yo  va  nın yer al  dı  ğı 
mün  sifl   ər he  yə  ti  nin rə  yi və mü -
sa  bi  qə  nin rəs  mi say  tı üzə  rin  dən 
səs  ver  mə  lər nə  ti  cə  sin  də La  lə 
Ab  dul  rə  him  li, Ami  nə  xa  tun Şir -
məm  mə  do  va və Rüs  təm İb  ra  hi -
mov qa  lib elan olu  nub. 

Fi  nal kon  ser  ti  nin so  nun  da 
gənc ifa  çı  la  rın iş  ti  ra  kı ilə Ali Baş 
Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin rəh -
bər  li  yi ilə qa  za  nı  lan şan  lı Zə  fə -
ri  mi  zə it  haf olu  nan “Ey Azər  bay -
ca  nım!” mah  nı  sı səs lən di ri lib.

Qeyd edək ki, bu ilin əv  və  lin  də 
elan olu  nan mü  sa  bi  qə  nin əsas 
məq  sə  di Azər  bay  ca  nın ifa  çı  lıq is -
te  da  dı olan gənc  lə  ri  ni kəşf edə  rək 
on  la  rın qa  bi  liy  yət  lə  ri  nin in  ki  şa  fı və 
sə  nət  də öz ye  ri  ni tap  ma  sı  na dəs -
tək ol  maq, və  tən  pər  vər  lik möv -

zu  sun  da mah  nı  la  rın gənc ifa  çı  lar 
tə  rə  fi n  dən ifa edil  mə  si və gənc  lər 
ara  sın  da təb  li  ği idi.

Xa  tır  la  daq ki, qa  lib ifa  çı  lar  la 
“RÄNG” leyb  lı ara  sın  da bi  ril  lik 
pro  dü  ser  lik mü  qa  vi  lə  si im  za  la -
na  caq.

Mədəniyyət Nazirliyində
İtaliya səfi ri ilə görüş

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov okt yab rın 8-də İta li ya nın öl kə-
miz də ki föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi ri Klaudio Taf fu ri ni qə bul 
edib.

Gö rüş də Azər bay can və İta li ya ara sın da iki tə rəfl  i mü na si bət-
lə rin yük sək sə viy yə də ol du ğu qeyd edi lib, bu mü na si bət lə rin 
müx tə lif is ti qa mət lər də, o cüm lə dən mə də niy yət sa hə sin də da-
ha da in ki şaf et di ril mə si və ge niş lən di ril mə si üçün əl ve riş li im-
kan la rın möv cud lu ğu vur ğu la nıb.

səh. 3

İşğal altında olmuş Azərbaycan ərazilərində məcburi köçkünlərin pozulmuş hüquqları
Beynəlxalq hesabat təqdim edilib

Okt yab rın 12-də Ba kı Döv lət Uni ver si te ti 
(BDU) Hü quq fa kül tə si nin “İn san hü quq-
la rı və in for ma si ya hü qu qu” üz rə UNES-
CO ka fed ra sı nın ha zır la dı ğı “İş ğal al tın da 
ol muş Azər bay can Res pub li ka sı əra zi-
lə rin də məc bu ri köç kün lə rin po zul muş 
hü quq la rı na dair” komp leks bey nəl xalq 
he sa ba tın təq di mat mə ra si mi ke çi ri lib.

La yi hə nin rəh bə ri, BDU-nun rek to ru El-
çin Ba ba yev gi riş sö zün də Ali Baş Ko man-
dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə rə şa dət li 
Azər bay can Or du su nun iş ğal çı Er mə nis tan 
üzə rin də ta ri xi Qə lə bə sin dən bəhs edib. Bil-
di rib ki, BDU-da baş la dı lan bu aka de mik 

la yi hə öl kə mi zin ta nın mış hü quq şü nas la-
rı və əc nə bi nü fuz lu hü quq şü nas-alim lə-
rin – ABŞ, Ru si ya, Uk ray na, Qa za xıs tan 

və Tür ki yə nin mü tə xəs sis lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ha zır la nıb. Bey nəl xalq he sa ba tın ha zır lan-
ma sın da əsas məq səd Azər bay ca nın 30 ilə 

ya xın Er mə nis ta nın iş ğa lı al tın da ol muş 
əra zi lə rin dən məc bu ri köç kün lə rin po zul-
muş hü quq la rı nın, da ha son ra dəy miş zi-
ya nın əha tə dairə si nin və is ti qa mət lə ri nin 
müəy yən edil mə si, bey nəl xalq təc rü bə ni 
öy rən mək lə po zul muş hü quq la rın bər pa-
sı, dəy miş zi ya nın Er mə nis tan tə rə fi n dən 
ödə nil mə si üçün bey nəl xalq-hü qu qi me-
xa nizm lə rin təh lil edil mə si dir. Məc bu ri köç-
kün lə rin iş ğa la qə dər, iş ğal döv rün də və 
iş ğal dan azad olu nan dan son ra əsas hü-
quq və azad lıq la rı bey nəl xalq sə nəd lər lə 

ta nı nır və on la rın po zul muş hü quq la rı bər-
pa edil mə li dir.

davamı səh. 2-də

Jest dilində “danışan”
“Yeddi gözəl”

VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si çər çi və sin də 
ke çi ri lən çox say lı təd bir lər dən bi ri də F.Kö-
çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı nın 
“Ni za mi ili” çər çi və sin də da hi şairin “Yed di 
gö zəl” poema sı nın elekt ron ki ta bı nın ar dın ca 
əsə rin jest di lin də tər cü mə si nin təq di ma tı idi.

Mə lum ol du ğu ki mi, sər gi də Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon du, Mə də niy yət Na zir-
li yi və Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı nın bir gə 
əmək daş lı ğı ilə “Yed di gö zəl” poema sı əsa sın-
da uşaq lar üçün iş lən miş elekt ron ki tab təq dim 
edil miş di. 

davamı səh. 3-də

Animasiya fi lm layihələri üzrə vorkşopa ərizə qəbulu
An necy Fes ti va lı (Fran sa), Sa qa ni ma 
Gür cüs tan Ani ma si ya As so siasi ya sı və 
Ani ma film Fes ti va lı (Azər bay can) bir gə 
“Ani ma ted Film Pro ject Pitc hing” vork-
şo pu na əri zə qə bu lu elan edir.

“Ani ma fi lm” Bey nəl xalq Ani ma si ya 
Fes ti va lı Azər bay can Res pub li ka sı Mə-
də niy yət Na zir li yi, Gür cüs tan Mil li Ki no 
Mər kə zi və Tbi li si Bə lə diy yə si nin dəs tə-
yi ilə An necy Bey nəl xalq Ani ma si ya Film 
Fes ti va lı (MİFA), Gür cüs tan Film-Ab xa-
ze ti Ki no Mər kə zi, Kva li XXI Film Stu di-
ya sı və Sa qa ni ma Gür cüs tan Ani ma si ya 
As so siasi ya sı tə rə fi n dən təş kil edi lən 7-ci 
“Ani ma ted Film Pro ject De ve lop ment/
Pitc hing” vork şo pu na qo şu lur.

2021-ci il no yab rın 8-dən 12-dək Tbi li-
si də ke çi ri lə cək 5 gün lük vork şop (iş çi di-
li – in gi lis di li) Azər bay can və Gür cüs tan 
ani ma si ya müəl lifl  ə ri üçün məş hur fran sız 
pro dü ser Oli vier Cat he ri nin rəh bər li yi al tın-
da la yi hə lə ri ni in ki şaf et dir mək və təq dim 
et mək üçün əla für sət ya ra da caq.

Vork  şo  pun so  nun  da An  necy Fes  ti  va  lı  nın 
mü  tə  xəs  sis  lə  ri tə  rə  fi n  dən se  çil  miş bir la  yi -
hə 2022-ci il  də fes  ti  val üçün MI  FA akk  re  di -
ta  si  ya  sı  na la  yiq gö  rü  lə  cək. Se  çil  miş bir la  yi -
hə isə 2022-ci il üçün bir ay  lıq “Fon  tev  raud 
Re  si  den  ce” ala  caq. Fran  sa və Gür  cüs  ta  na 
sə  ya  hət edə  cək azər  bay  can  lı iş  ti  rak  çı  la  rın 
sə  ya  hət xərc  lə  ri Azər  bay  can Mə  də  niy  yət 
Na  zir  li  yi tə  rə  fi n  dən qar  şı  la  na  caq.
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əvvəli səh. 1-də

Prezidentdiqqətəçatdırıbki, işğalçı
Ermənistan ordusu gözləmirdi ki, biz
Cəbrayıldan sonra Hadrut istiqaməti
nə gedəcəyik: “Onlar hesab edirdilər
ki, biz Füzuli istiqamətinə gedəcəyik.
Baxmayaraq ki, Hadrutda onların çox
böyükcanlıqüvvəsivaridi,bizigözlə
mirdilər.Çünkihərbinöqteyinəzərdən
Hadrutu götürmək, doğrudan da, çox
böyük fədakarlıq və peşəkarlıq tələb
edirdi.Bizbuəməliyyatıkeçirməkləöz
gücümüzü bir daha Ermənistana və
bütündünyayagöstərdik.Göstərdikki,
heçkimvəheçnəbizimqabağımızda
durabilməz,nəyinbahasınaolursaol
sun,bizbütüntorpaqlarımızıazadedə
cəyik...ErmənistanrəhbərliyivəErmə
nistanictimaiyyətigördüki,bizimüçün
bütüntorpaqlarbizimtorpaqdır– istər
Füzuli olsun, istər Cəbrayıl olsun, is
tərZəngilanolsun, istərHadrutolsun,
Şuşaolsun,Suqovuşanolsun.Keçmiş
DağlıqQarabağMuxtarVilayətininəra
zisində yerləşən yaşayış qəsəbələrini
işğalçılardanazadetməkErmənistana
göstərdi ki, Ermənistan torpaqlarımız
dan çıxmaq haqqında öhdəlik götür
məyənə qədər biz dayanmayacağıq
vədayanmadıq.Ermənistanartıqkapi
tulyasiyaaktınaimzaatmağahazırol
duqdan,bizəbuhaqdaməlumatdaxil
olduqdansonradedikki,bəli,dayanı
rıqvədayandıq,qalanrayonlarısiyasi
yollarlageriqaytardıq”.
Prezident qeyd edib ki, Azərbay

canın inzibati ərazi bölgüsünə görə
Hadrut qəsəbəsi Xocavənd rayonu
nun tərkib hissəsidir: “Vaxtilə keçmiş
DağlıqQarabağMuxtarVilayətinəaid
olanHadrutvəMartunirayonlarınıbiz
birləşdirdikvəXocavəndrayonuyara
dıldı.Onudabildirməliyəmki,keçmiş
Martuni rayonunun da təqribən 5560
faizi işğalçılardanazadedilibvəAzər
baycanvətəndaşlarıobölgələrədəqa
yıdacaqlar”.
İlhamƏliyevçıxışındaonudabildirib

ki,işğaletdikləribütünəraziləridağıdıb

talayanermənilərbuillərərzindəhətta
özlərininyaşadıqlarıyerlərdədəquru
culuqişigörməyib,necədeyərlər,daşı
daşüstünəqoymayıblar:“SizHadrutu
tanıyırsınız,buradayaşamısınız,olmu
sunuz, yaxın kəndlərdə də yaşamısı
nız,buradabirneçəkəndinnümayən
dələrivar.Burada,deməkolarki,30il
ərzindəheçnədəyişilməyib,hərbçilər
üçün iki bina tikilmişdi, birməktəbdə
təmirolunmuşdu.Qalanbütünbinalar
necəvaridi,elədəqalıb.Görünyollar,
binalarnəgündədir...Sualolunur,bəs
30 ilərzindəErmənistandövlətixarici
ermənilərdənmilyonlarlapulalıb.On
lar hər il marafon düzəldirdilər, hər il
təqribənyüzmilyondollardançoxpul
yığılırdı.Onu vurun30 ilə, görün təx
minənnəqədərpuledir.Mənindibü
tün bu bölgələrə gedirəm –Hadrutda
da,kəndlərinbirçoxundada,Xocalının
Çanaqçı,Sığnaxkəndlərindədəolmu
şam.Azıxolsun,Tuğolsun,Susanlıol
sunvəbaşqakəndlər–hamısıbərbad
vəziyyətdədir... Deməli, Ermənistan
rəhbərliyi, onun keçmiş oğru rəhbər
liyi, sadəcə olaraq, dünyanın zəngin
ermənilərinialdadaraq,marafonlardü
zəldərəkopullarıcəlbedibözləriüçün
bildiklərikimixərcləyiblər...
İndi burada əyləşənlərin bir neçəsi

Tuğkəndindəndir.MənsiziTuğkəndi
nədəaparacağam,görərsinizkəndinə
günəqoyublar.Mənoradaolandadəh
şətəgəldim.OnlarTuğdahərilmüxtəlif
festivallartəşkiledirdilər.Xaricdənqo
naqlarcəlbolunurdu,gəlirdilər vəbe
ləbirvideogörüntüyaradılırdıki,sanki
çox inkişaf etmiş yerdir. Dağılmış və
ziyyətdədir, məktəb dağılıb, mədəniy
yət evi dağılıb, binalar deməkolar ki,
hamısı köhnəlib.Yəni,bax,budurEr
mənistanişğalınınəslsiması”.

“Hadrutu mədəniyyət və 
turizm mərkəzinə çevirmək 

əzmindəyik”
Prezident daha sonra deyib: “Biz

Hadrutubərpaedəcəyik.Hadrutunbaş

planı,onunilkinversiyasımənətəqdim
edildi. Mənim bir çox iradlarım olub,
onagörəmənbugünoplanıgətirmə
dim.Çünkihələonunüzərindəişləmək
lazımdır.Ancaqhesabedirəmki,yaxın
1ayərzindəbizimmemarlar,inşaatçı
laryeniplanüzərindəişləyəcəklər,təq
dimolunacaqvəbizonutəsdiqedəcə
yik.
Bu gün isə artıq Hadrutun bərpası

işlərinə start verildi. Avtomobil yolu
nun təməli qoyuldu.Dördzolaqlı Had
rutCəbrayıl, HadrutFüzuli avtomobil
yollarıçəkiləcək,“Hadrut”yarımstansi
yası tikiləcək,onun təməliqoyulduvə
Hadrutdaməscidin tikintisinə də start
verildi.Məscidindətəməlinimənqoy
dumvə hesabedirəmki, bu da tarixi
hadisədir.ÇünkisovetvaxtındaHadrut
qəsəbəsində yaşayanların əksəriyyəti
ermənilər idi.Onlar,əlbəttəki,burada
məscidin inşasına imkan verməzdilər
və bilirik ki, bütövlükdə sovet dövrün
də – ateizm dövründəməscid tikmək
mümkündeyildi.Bizhəmtarixiədalə
tibərpaedirik,həmbizimdinimənəvi
dəyərlərimizəsədaqətgöstəririk.
Eynizamanda,artıqyarımstansiya,

yol əsas infrastruktur layihələrindən
biridirvədigərlayihələrdəicraedilə
cək. Hadrutun tarixi hissəsi yenidən
qurulacaq. Artıq binaların təmiri ilə
bağlı ilkin görüntülər var və eyni za
manda, qəsəbədə müşahidə olunan
busəliqəsizlikadamıincidir.Qəsəbə
nibugündətəsəvvüretməkmümkün
deyil. Ona görə biz Hadrutu beynəl
xalqmədəniyyətvəturizmmərkəzinə
çevirməkəzmindəyik.
QəsəbəninvəXocavəndrayonunun

inkişafı ilə bağlı əsas istiqamət kənd
təsərrüfatı olacaq – bitkiçilik, heyvan
darlıq, üzümçülük. Burada üzümçü
lükənənələriolubdur,üzümüçünçox
münbit şərait var. Kənd təsərrüfatı ilə
bərabər, bura çox dəyərli turizmmər
kəzi olacaq.ÇünkiXocavənd rayonu
nunturizmpotensialıçoxgenişdir.Bu
ra təbiətcə çox zəngin məkandır, hər
tərəf dağlar, meşələr, çaylar, cənnətə
oxşayanbiryerdir.Tarixiabidələr,kör
pülər,eynizamanda,məşhurAzıxma
ğarası,Tağlarmağarasıbunlarbura
dayerləşir.
Tarixiabidələrləzənginolanbuyer

lərdəturizmmərkəzləri,hotellərtikmək
üçünazərbaycanlıvəxariciinvestorları
dadəvətetmək istəyirəm.Çünkidün
yadaXocavəndkimi,Hadrutqəsəbəsi
kimigözəlsəfalıyerlərçoxazdır.
BizimXocavənd rayonunun,Hadrut

qəsəbəsinin gələcək inkişafı ilə bağlı
çoxböyükplanlarımızvar.Bizbugün
buplanlarınicrasınastartverdik”.

***
Görüşdə Xocavənd rayonunun icti

maiyyətiadındanMilliMəclisindeputa
tıElmanMəmmədov,ÜzeyirHacıbəy
li adına Bakı Musiqi Akademiyasının
professoru, Qarabağın tanınmış nə
sillərindən olan Cavad bəy Rzabəy
oğlu MəlikYeqanovun nəvəsi Tamilla
Kəngərlinskaya, Əməkdar müəllimlər
Asif Cahangirov, Gültəkin Ağayeva,
AzərbaycanTibbUniversitetininÜmu
micərrahiyyəkafedrasınınprofessoru
MübarizƏliyevçıxışediblər.

Qarabağda hər bir torpaq 
bizim üçün cənnətdir, əzizdir
Dövlətbaşçısıgörüşünsonundabir

daha Vətən müharibəsində qazandı
ğımız tarixi Zəfərin əhəmiyyətini vur
ğulayıb: “Zəfərdəndanışarkən,əlbət
təki,bizxalqımızınhəmrəyliyiniqeyd
etməliyik.ÇünkiAzərbaycanxalqıOr
dumuzun arxasında dayandı, mənim
arxamdadayandı,bizəinandıvətam
əmin idiki,biz tarixiQələbəqazana
cağıqvəbelədəoldu.Azərbaycanta
rixiZəfərçaldı.Bumüharibəhaqqında
hələ çoxlu kitablar,məqalələr yazıla
caq, müharibə iştirakçıları öz xatirə
lərinibölüşəcəklər.Ancaqmənbütün
buişlərərəhbərlikedənşəxskimi,Ali
BaşKomandankimibirdahagördüm
Azərbaycan xalqı nə qədər böyük
xalqdır. Biz təmas xəttinə yaxın olan
bölgələrdə sığınacaqlar yaratmaqla
bağlı tədbirlər keçirəndə vətəndaşlar
özlərigəlibköməkgöstərirdilər.Ordu
muzun təchizatı tam təmin edilmişdi,
heçbirehtiyacyox idi.Ammavətən
daşlarözlərigəlibköməkgöstərməyə
canatırdılar.Səfərbərlikləbağlıhərbi
komissarlıqların qabağında minlərlə
gənc könüllü olaraq döyüşə getmək

istəyirdi.Bəzilərinədeyilirdiki,ehtiyac
yoxdur, inciyirdilər. Mənə nə qədər
məktub gəldi ki, məni qoymurlar ge
dim,AliBaşKomandan,xahişedirəm
mənə icazə verin. Yaralılar yaraları
sağalmadandurubdöyüşəgedirdilər.
Bir nəfər də olsun fərari olmamışdır,
birnəfərdə.Baxın,biz44gündöyüş
apardıq,özüdəbəzidöyüşlərçoxağır
idi,xüsusəndəbirincimərhələdə, tə
masxəttiniyarmaq lazımolandaölü
məgedirdilərbizimvətəndaşlar.Məhz
Qələbəninsəbəbibudur.

Əlbəttə, bütün başqa amillərlə bəra
bər, hazırlıq sistemli xarakter daşımış
dı.Uzunmüddətlihərtərəfihazırlıqişləri
gedirdi–iqtisadi,beynəlxalqmünasibət
lər,orduquruculuğusahələrində,vətən
pərvərlik,düşmənənifrəthissiaşılanırdı
gənclərimizə.Buhazırlıqnəticədəbelə
möhtəşəmQələbəyə gətirib çıxardı ki,
bütünAzərbaycanxalqı,Azərbaycanda
yaşayan, xaricdə yaşayan milyonlarla
azərbaycanlıbugünfəxredir,haqlıola
raqfəxredir,hamımızfəxredirik”.
İşğaldanazadolunmuşbölgələrimiz

də bu yerlərin sakinləri – artıq keçmiş
məcburiköçkünlərləgörüşlərinbundan
sonradahateztezkeçiriləcəyinivurğu
layandövlətbaşçısıdeyib:“Bugünartıq
məcburiköçkünanlayışıyoxdur.Bugün
keçmişməcburiköçkünlərevlərinədön
məyə hazırlaşırlar. Xocavəndə birinci
səfərdir,bundansonrabusəfərlər təş
kilediləcəkdir.Bizçalışacağıq,necəki,
müharibəni qısamüddət ərzində başa
vurduq,eynizamanda,bubərpaişləri
ni dəmaksimumqısamüddət ərzində
başavuraqki,sizqayıdasınız,bucən
nətməkanaqayıdasınız.Hərbir torpaq
bizimüçüncənnətdir,əzizdir.Azadedil
miştorpaqlardaAzərbaycanxalqıbun
dansonraəbədiyaşayacaqdır”.

Azad edilmiş torpaqlarda xalqımız 
əbədi yaşayacaq

Xalq rəssamı Kamil Əliyevin 
100 illik yubileyi qeyd olunacaq

PrezidentİlhamƏliyevoktyabrın12-dəAzərbaycanxalçarəs-
samlığısənətiningörkəmlinümayəndəsi,Xalqrəssamı,pro-
fessorKamilMüseyiboğluƏliyevin100illikyubileyininqeyd
edilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.

Sərəncamdabildirilirki,KamilƏliyev(19212005)bütünöm
rünüxalqımızınmədəniyyəttarixindəmüstəsnayertutanxalça
çılıqsənətininparlaqənənələrininyaşadılmasınavə inkişafına
sərfedib.Fitri istedadamalik rəssammilli naxışelementlərin
dənuğurlabəhrələnərəkrəngarəngdekorativmotivləryaradıb,
Azərbaycanxalçaçılığıvətətbiqisənətinidaimyeniornament
lərlə zənginləşdirib. Kamil Əliyevin əsərləri dünyanınmötəbər
muzey,qalereyavəsərgisalonlarındadəfələrlənümayişetdiri
lib.Böyüksənətkarxalçaçıkadrlarınhazırlanmasıişinədəmü
hümtöhfələrverib.
Sərəncamaəsasən,AzərbaycanRəssamlarİttifaqınıntəklifə

rininəzərəalmaqlaMədəniyyətNazirliyinəXalqrəssamıKamil
Əliyevin100illiyiiləbağlıtədbirlərplanınıhazırlayıbhəyatake
çirməktapşırılıb.

Muzey kolleksiyalarının toplanması 
mövzusunda beynəlxalq konfrans

13-15oktyabrtarixindəBakıdaBeynəlxalqMuzeylərŞurasının
(İCOM)AzərbaycanMilliKomitəsi,İCOM-unMuzeyİdarəçiliyi
(İNTERCOM)vəEtnoqrafiyaMuzeylərivəKolleksiyaları(İCME)üzrə
beynəlxalqkomitələrininbirgəəməkdaşlığıilə“Muzeylərdəkol-
leksiyalarıntoplanmasısiyasətinindəyişdirilməsi:liderlikvəsosial
məsuliyyətzərurəti”adlıkonfranskeçiriləcək.TədbirMədəniyyət
NazirliyivəMilliXalçaMuzeyinindəstəyiilətəşkilolunacaq.

Hibrid formatda (canlı vəonlayn iştirak) keçirilənkonfransın
açılışı13oktyabrtarixindəsaat10:00daAzərbaycanMilliXal
ça Muzeyində baş tutacaq. Konfransda Azərbaycan, Rusiya,
Sloveniya,Xorvatiya,Almaniya,RumıniyavəNiderlanddan10
mütəxəssis,ocümlədənbeynəlxalqkomitələrinsədrləri iştirak
edəcək.Bununlayanaşı,konfransaonlaynolaraq100əyaxın
xaricivəyerlimuzeymütəxəssisiqoşulacaq.
Üçgündavamedəcəkkonfransda“Muzeylərindekolonizasi

yası:mədənidəyərlərintarixivətənlərinəqaytarılmasıvəmüs
təmləkəçilikdövrününneqativnəticələrininaradanqaldırılması”,
“Muzeylərvəetnoturizm”və “Müasirdövrdəmuzey idarəçiliyi”
mövzularıüzrə23məruzədinləniləcək.
Konfrans çərçivəsində mədəni proqram da nəzərdə tutulub.

QonaqlarAzərbaycanMilliXalçaMuzeyi iləyanaşı,“İçərişəhər”
MuzeyMərkəzi,HeydərƏliyevMərkəzi,AzərbaycanMilliİncəsə
nətMuzeyivəMilliAzərbaycanTarixiMuzeyiniziyarətedəcəklər.

İşğal altında olmuş Azərbaycan ərazilərində məcburi köçkünlərin pozulmuş hüquqları
əvvəli səh. 1-də

TəqdimatdaMilliMəclisinbi
rincivitsespikeriƏliHüseynli,
təhsilnazirininmüaviniMuxtar
Məmmədov,AzərbaycanRes
publikasının insan hüquqları
üzrə müvəkkili (ombudsman)
Səbinə Əliyeva, Xarici İşlər
Nazirliyinin Mətbuat xidməti
idarəsinin rəisi LeylaAbdulla
yeva,hesabatüzrəişçiqrupu
nunhəmsədri,professorƏmir
Əliyevvəbaşqalarıçıxışedib
lər.
İşçi qrupunun üzvləri, pro

fessorlar Leonid Timçenkonun
(Ukrayna)vəAronSalimqereyin
(Qazaxıstan)videoçıxışları təq
dimolunub.
Qeyd edək ki, hesabat giriş,

ümumiyanaşmavəmetodologi
ya,işğalaltındaolmuşAzərbay
can əraziləri haqqında ümumi
məlumatlar, ErmənistanAzər
baycanmünaqişəsiiləəlaqədar
qəbuledilmişbeynəlxalqsənəd
lərintəhlili,məcburiköçkünlərin
pozulmuşhüquqvəazadlıqları,

Ermənistantərəfindəntörədilən
beynəlxalq cinayətlər, işğalla
əlaqədar vurulmuşziyanın təx
miniəhatədairəsi,mövcudbey
nəlxalqmexanizmlər,digərdöv
lətlərin təcrübəsi,Ermənistanın
beynəlxalqhüquqi məsuliyyəti,
2020ciildəişğaldanazadedil
miş Azərbaycan əraziləri üçün
zəruri olan ilkin humanitar yar
dım,nəticəvəəlavələrdən iba
rətdir.

“Azərbaycan dövləti bir çox
qurumlar vasitəsilə Ermənista
nınAzərbaycana işğal dövrün
də və işğaldan sonra vurduğu
ziyanla bağlı hesabatlar hazır
layır”.
BusözləriMədəniyyətNazir

liyininAparat rəhbəri Vasif Ey
vazzadə “İşğal altında olmuş
Azərbaycan ərazilərində məc
buri köçkünlərin pozulmuş hü
quqlarına dair” kompleks bey

nəlxalq hesabatın təqdimatı ilə
bağlıkeçiriləntədbirdədeyib.
Obildiribki,hazırdaUNESCO

və İSESCOnun nümayəndə
heyətlərinin Azərbaycana də
vət olunması ilə bağlı danı
şıqlar aparılır: “İşğaldan azad
olunmuşərazilərdəbizçoxşeyi
bərpa edə bilərik,məktəb tikə
rik,yolçəkərik,meşələrsalarıq.
Ammaeləşeylərvarki,bubizim
tariximizəaiddir.Tarixi abidələ
rin çox hissəsi dağıdılıb,məhv
edilib. Bizim üçünmaraq kəsb
edənfəaliyyətbərpasımümkün
olmayan abidələr üçün zərərin
müəyyən edilməsini, Ermənis
tanın cəzalandırılmasını təmin
etməkdir. Qarabağ elə ərazi
olubki,oradamədəniyyətin in
kişafıhəminmühitəbağlı olub.
Bu gün omühit olmadığı üçün
köçkünlərin mədəni hüquqları
da pozulub. Bununla bağlı da
biz hansı işlər görə bilərik, bu,
bizimüçünmaraqlıdır.Bunagö
rədəhesabatıhazırlayanBDU
nun İşçi Heyəti ilə əməkdaşlıq
etməkdəmaraqlıyıq”.

Bakıda kitab bayramında növbəti görüşədək
əvvəli səh. 1-də
“Gününqonağı”olanXalqya

zıçısıÇingizAbdullayevsərgidə
gəncnəsləVətənsevgisini,təh
silinönəminiaşılayanyazarların
kitablarının təqdim olunmasını
yüksəkqiymətləndirdi.
Şairə Nigar Həsənzadənin

“İgidlərin sözü” layihəsi xüsusi
maraqlaqarşılandı.Layihəçər
çivəsindəqazilər44günlükQa
rabağmüharibəsivaxtıyazılmış
şeirlərinisəsləndirdilər.
Sərgidə qardaş Türkiyənin

nəşriyyatlarıgeniştərkibdətəm
sil olundu. Türkiyə Mədəniyyət
vəTurizmNazirliyininəməkdaşı
ŞuleYıldızsərginin işinibəyən
diklərini, növbəti illərdə sərgidə

iştiraklabağlıdahamaraqlıplan
larınınolduğunudedi.“İmzagü
nü”keçiriləntürkyazıçısıvətəd
qiqatçısı Sinan Canan sərgiyə,
bilavasitə kitaba ölkəmizdə ge
nişmarağınolmasınıtəqdiretdi.
Yazıçıpublisist, Bakı Ki

tab Mərkəzinin direktoru Gü
nelAnarqızıbildirdiki,busərgi
Azərbaycanda kitab çapının
inkişafına təkanverəcək, çünki
burada əlaqələr qurulur, çox
saylıgörüşlərkeçirilirvəbunun
nəticəsindəyeni layihələrüçün
imkanlaryaranır.
Türkiyədə yayımlanan “Çu

kur”adlıserialdaİdrisKoçovalı
obrazı ilə milyonların sevgisini
qazanmışməşhuraktyorvəya

zıçıErcanKesalsərgininqona
ğı oldu. Çoxsaylı oxucuları ilə
görüşkeçirdivəgörüşəqatılan
larüçünkitablarınıimzaladı.
Yazıçı,şairElxanElatlıgörüş

zamanı çoxsaylı gənc ziyarət
çilərin əhatəsində  “İndi tez
tezdeyirlərki,gənclərazkitab
oxuyurlar,məncə,sərgibufaktı
uğurlatəkzibetdi”,dedi.
Sərginin keçirildiyi günlər

də foyedə uşaqlar üçün Nizami
Gəncəvinin əsərlərinin motivlə
ri əsasında hazırlanmış tama
şa,həmçinin “TıqTıqxanım”və
“Cırtdan”kuklatamaşalarıtəqdim
edildi,müxtəlifustaddərsləri(xal
çaeskizlərininhazırlanması,eb
rusənəti)keçirildi.Uşaqyazıçısı

SolmazAmanovamillinağılper
sonajlarınıkitablarvəoyunlar ilə
azyaşlıziyarətçilərətəqdimetdi.
Sərgidə bir ilk də yaşandı:

sevdikləri yazıçının oxucular
la görüş keçirəcəyini öyrənən
gənclər – Cavidan Əliyev və
RəhmiləAğayevatoygünüsər
giniziyarətetdilər.
Ümumilikdə iştirakçıların tər

kibi,xüsusiqonaqlarınqatılımı,
çoxsaylı tədbirlərin təşkili və
ziyarətçi sayı baxımından Ba
kı Beynəlxalq Kitab Sərgisi re
gionunənböyükkitabbayramı
olduğunutəsdiqlədi.Ziyarətçilər
və iştirakçılar bunu tədbir bo
yuncadəfələrləxoşsözlərləifa
dəetdilər.
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EkspoMərkəzində
tanınmışfiloloq,dip-
lomatVilayətQuliye-

vin“Cümhuriyyətyazıları”
kitabınıntəqdimatmərasimi
keçirilib.

VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər
gi si çər çi və sin də ger çək lə şən 
təq di mat da mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov, Mil li Ki tab xa na
nın di rek to ru, pro fes sor Kə rim 
Ta hi rov və ki tab se vər lər iş ti rak 
edib.

Təd bir də çı xış edən fi lo lo gi ya 
elm lər dok to ru, pro fes sor, 20 il
dən çox dur dip lo ma tik sa hə də 
ça lı şan Vi la yət Qu li yev müəl
li fi ol du ğu ki tab haq qın da mə
lu mat ve rib. Qeyd edib ki, iki 
böl mə dən iba rət ki ta bın bi rin ci 
his sə sin də Azər bay can Cüm
hu riy yə ti nin 100 il li yi ərə fə sin də 
müx tə lif mət buat or qan la rın da 
çap olun muş el mipub li sist səp
ki li mə qa lə və es se lər, ikin ci his
sə də isə Cüm hu riy yət ta ri xi nə 
dair Azər bay can di li nə ilk də fə 
tər cü mə edi lən sə nəd və ma
te rial lar yer alıb: “Cüm hu riy yət 
ir si ni top la yıb nəşr et mək, Cüm
hu riy yət xa dim lə ri nin şəx siy yət 
və fəaliy yə ti nə ob yek tiv, qə rəz

siz qiy mət ver mək, bü tün öl kə 
miq ya sın da ge niş maarif çi lik işi 
apar maq la zım dır. İn san la rı mı
zın be lə bir fəaliy yə tə tək cə ma
ra ğı yox, həm də bö yük eh ti ya cı 
var. Bu amil dən çı xış edə rək in
di yə qə dər Cüm hu riy yət lə bağ lı 
el mi fəaliy yə tim də mən bə lə rin 
aş ka ra çı xa rıl ma sı, tər cü mə si, 
nəş ri mə sə lə si nə, ta nıt ma və 
təb liğ işi nə da ha çox üs tün lük 
ver mi şəm”.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə
ri mov çı xış edə rək bil di rib ki, 
Vi la yət Qu li yev tək cə ta rix çi, 
ədə biy yat şü nas yox, ey ni za
man da yük sək sə viy yə li döv lət 
xa di mi dir: “Vi la yət Qu li yev bö
yük bir mis si ya nı hə ya ta ke çi rir. 
O, öl kə mi zə, cə miy yə ti mi zə çox 
va cib olan Cüm hu riy yə tin ta ri xi, 
onun qu ru cu la rı haq qın da mə
lu mat la rı çat dı rır. Onun ki tab la
rı nı oxu ya raq öz ta ri xi mi zi bi lir, 

onun la qü rur du yu ruq. Ta ri xi ni 
bi lən in san cə miy yət də da ha 
güc lü möv qe tu tur. Bu sa hə də 
fəaliy yə ti nə gö rə Vi la yət Qu li ye
və tə şək kür edi rəm”.

Da ha son ra çı xış edən Ba
kı Av ra si ya Uni ver si te ti nin pro
fes so ru Əda lət Ta hir za də be lə 
də yər li əsə ri ər sə yə gə tir di yi nə 
gö rə Vi la yət Qu li ye və təb rik lə ri ni 
çat dı rıb, ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı 
ar zu la yıb.

Son da təd bir iş ti rak çı la rı ilə 
xa ti rə şək li çək di ri lib.

Qeyd edək ki, ki tab da el mi döv
riy yə yə ye ni da xil edi lən fakt lar 
əsa sın da Cüm hu riy yət döv rü nün 
ay rıay rı gör kəm li şəx siy yət lə ri nin 
port ret lə ri və ilk res pub li ka mı zın 
hə ya tın da kı diq qə tə la yiq ha di sə
lə rin mən zə rə si ya ra dı lıb. Ye ni 
nəşr ta rix çi lə rə, fi lo loq la ra, po li to
loq la ra, bü tün lük də mil li döv lət çi
li yi mi zin ya ra dıl ma sı, keş mə keş li 
fəaliy yə ti, gör kəm li si ma la rı və ir si 
ilə ma raq la nan ge niş oxu cu küt lə
si üçün ma raq lı mən bə dir.

NURƏDDİN

Mədəniyyət Nazirliyində 
İtaliya səfiri ilə görüş

MədəniyyətnaziriAnarKərimovoktyabrın8-dəİtaliyanınölkə-
mizdəkifövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriKlaudioTaffuriniqəbul
edib.

Qo na ğı sə mi mi sa lam la yan Anar Kə ri mov Azər bay can və İta li
ya ara sın da iki tə rəf i mü na si bət lə rin yük sək sə viy yə də ol du ğu nu 
qeyd edib, bu mü na si bət lə rin müx tə lif is ti qa mət lər də, o cüm lə
dən mə də niy yət sa hə sin də da ha da in ki şaf et di ril mə si və ge niş
lən di ril mə si üçün əl ve riş li im kan la rın möv cud lu ğu nu vur ğu la yıb. 
Na zir iki öl kə ara sın da ta ri xən möv cud olan mə də ni əla qə lə rə 
diq qət çə kib, bu zə min də mə də ni əmək daş lı ğın in ki şa fı na mü
hüm əhə miy yət ve ril di yi ni qeyd edib.

Gö rüş za ma nı Azər bay ca nın iş ğal dan azad olun muş əra zi lə
rin də hə ya ta ke çi ri lən ge niş bər pa və qu ru cu luq iş lə ri haq qın da 
mə lu mat ve ri lib, müx tə lif is ti qa mət lər üz rə, o cüm lə dən mə də ni 
ir sin bər pa sı sa hə sin də İta li ya təc rü bə si nin öy rə nil mə si və bir gə 
əmək daş lıq mə sə lə lə ri mü za ki rə olu nub.

Sə fir Klaudio Taf u ri qə bu la gö rə min nət dar lı ğı nı bil di rə rək Azər
bay can la İta li ya nın dost və st ra te ji tə rəf daş lar ol du ğu nu de yib, 
sə fir ki mi ça lı şa ca ğı müd dət ər zin də iki tə rəf i əla qə lə rin da ha da 
güc lən di ril mə si üçün səy lə ri ni əsir gə mə yə cə yi ni bil di rib. İki öl kə 
ara sın da gə lə cək in ki şaf pers pek tiv lə rin dən da nı şan dip lo mat bu 
xü sus da uğur lu nə ti cə lə rin əl də olu na ca ğı na ina mı nı ifa də edib.

Gö rüş tə rəf ə ri ma raq lan dı ran mə sə lə lə rin mü za ki rə si ilə da
vam edib.

Azərbaycan və Türkiyə nəşriyyatlarının işbirliyi
Seminarda müzakirə edilib

VIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisiçərçivəsində“Azərbaycanvə
Türkiyənəşriyyatlarınınişbirliyivəcarivəziyyət”mövzusunda
ikiölkənaşirlərininiştirakıiləseminarkeçirilib.

Se mi nar da Azər bay can Mə də niy yət Na zir li yi Ki tab sə na ye si 
şö bə si nin mü di ri Akif Ma rif i və şö bə nin əmək da şı Xə yal Məm
mə dov, Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi Ki tab xa na lar və 
Ya yım lar Baş İda rə si nin mü dir müavi ni Ta ner Be yoğ lu, Tür ki yə 
Na şir lər Bir li yi nin səd ri, Bey nəl xalq Nəş riy yat lar Bir li yi İda rə He
yə ti nin üz vü Ke nan Ko ca türk, İs tan bul Ti ca rət Oda sı İda rə He yə
ti nin üz vü Mü nir Üs tün iş ti rak edib lər.

Öl kə miz dən nəş riy yat rəh bər lə ri nin də qa tıl dı ğı təd bir də fi kir 
mü ba di lə si apa rı lıb, bu sa hə də möv cud və ziy yət təh lil edi lib və 
gə lə cək pers pek tiv lər müəy yən ləş di ri lib.

Se mi na rın mə ru zə çi lə ri Azər bay can da ki tab sə na ye si nin, xü
su sən nəş riy yat işi nin təş ki lin də Tür ki yə təc rü bə si nin tət bi qi mə
sə lə lə ri nə diq qət çə kib lər.

Gö rüş də həm çi nin müasir ki tab sə na ye si işin də rə qəm sal laş
ma nın əhə miy yə ti vur ğu la nıb və bu is ti qa mət də təc rü bə mü ba di
lə si ba rə də ət raf ı mü za ki rə lər apa rı lıb.

“Fulya” sənədli filmi tamaşaçı qarşısına çıxdı
Xəbərverdiyimizkimi,AzərbaycanvəTürkiyəninmüştərəkis-
tehsalıolan“Fulya”sənədlifilmininqardaşölkədəpremyerası
keçirilib.TürkiyəlitelejurnalistFulyaÖztürkün2020-ciilinVətən
müharibəsiiləbağlıhəqiqətlərindünyabirliyinəçatdırılmasında
fədakarfəaliyyətindənbəhsedənekranəsərioktyabrın5-də
İstanbulda,ayın9-daisəAnkaraşəhərindənümayişolunub.

Prem ye ra da fil min qəh rə ma nı Ful ya Öz türk, öl kə mi zin Tür ki
yə də ki sə fi ri Rə şad Məm mə dov, Mə də niy yət Na zir li yi nin Audiovi
zual və in te rak tiv me dia şö bə si nin sek tor mü di ri Rü fət Əli yev, 
fil min pro dü ser lə ri  “Azər bay can film” Ki nos tu di ya sı nın di rek to ru 
Fa riz Əh mə dov, “Da da Ya pım” şir kə ti nin rəh bə ri Öz can Da da, fil
min ya ra dı cı he yə ti, An ka ra da ya şa yan dias por nü ma yən də lə ri
miz və di gər qo naq lar iş ti rak edib lər.

Film 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si za ma nı cə sur re port yor ki mi 
ta nı nan Ful ya Öz türk və te leope ra tor Ha lil Kah ra ma nın ya şa dıq
la rın dan bəhs edir. Fil min re jis sor la rı Ay kut Taş kın və Ta hir Ta
hi ro viç, təs vir re jis so ru Cen giz han Dur maz, pro dü ser lə ri Öz can 
Da da və Fa riz Əh mə dov dur. Fil min çə ki liş lə ri bu ilin iyun ayın da 
Ba kı, Gən cə, Bər də və Tər tər əra zi lə rin də apa rı lıb.

Qeyd edək ki, fil min Azər bay ca nın ki no teatr la rın da da nü ma yiş 
olun ma sı nə zər də tu tu lub.

“Qıpçaq rəqsləri”nin premyerası ilə
Akademik Opera və Balet Teatrı yeni mövsümə başlayıb

Pandemiyailəəla-
qədaruzunmüddətli
məcburifasilədən
sonraoktyabrın9-da
AzərbaycanDövlət
AkademikOperavə
BaletTeatrı113-cü
mövsümünəprem-
yerailəbaşlayıb.
Kollektivrusbəstəkarı
AleksandrBorodinin
“Qıpçaqrəqsləri”ba-
letinitəqdimedib.

Ta ma şa nı mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri
mov, na zir lik apa ra tı nın mə sul əmək daş la rı, 
di gər qo naq lar və sə nət se vər lər iz lə yib.

Səh nə əsə ri nin qu ru lu şu nu Mi xail Fo ki
nin xo reoq ra fi ya sı əsa sın da Azər bay ca nın 
Əmək dar ar tis ti, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru Sa mir Sə mə dov hə ya ta ke çi rib. Mu si
qi rəh bə ri və di ri jo ru Xalq ar tis ti Yal çın Adı gö
zə lov olan ta ma şa da əsas rol la rı ba let trup pa
sı nın apa rı cı so list lə ri – Əmək dar ar tist Ni gar 
İb ra hi mo va,  Xalq ar tis ti Gü la ğa sı Mir zə yev, 
gənc so list lər Fa ti mə Xə lə fo va, Zəh ra Tan rı
ver di ye va və Sey mur Qə di yev ifa edib lər.

Pan de mi ya qay da la rı na əməl olun maq la 
ke çi ri lən ta ma şa ba let se vər lər tə rə fin dən 
bö yük ma raq la qar şı la nıb.

Qeyd edək ki, bəs tə kar A.Bo ro din “Kn
yaz İqor” ope ra sı nın bir his sə si olan “Qıp
çaq rəqs lə ri”ni 1875ci ilin ya yın da ər sə yə 
gə ti rib. Bəs tə kar bu ope ra üzə rin də 18 il 
iş lə yib, la kin tam ola raq ya zıb ba şa çat dı
ra bil mə yib. Onun ölü mün dən son ra mu si qi 
ma te rial la rı əsa sın da A.Qla zu nov ope ra nı 
ta mam la yıb, N.Rims kiKor sa kov isə kla vi
rin bö yük bir his sə si ni or kestr üçün iş lə yib. 
Ope ra nın prem ye ra sı 23 okt yabr 1890cı 
il də SanktPe ter bur qun Ma riins ki Teat rın
da baş tu tub. Xo reoq raf L.İva no vun qu ru luş 
ver di yi “Qıp çaq rəqs lə ri” ta ma şa çı lar da də
rin təəs sü rat oyat mış dı. Son ra dan “Qıp çaq 
rəqs lə ri” müs tə qil ba let ta ma şa sı ki mi bir 
çox teatr lar da səh nə yə qo yu lub.

“Cümhuriyyət yazıları” – 
filoloq və diplomatın qələmindən

Yeninəşrlərintəqdimatları,imzagünləriiləzənginolanVII
BakıBeynəlxalqKitabSərgisiçərçivəsindəoktyabrın9-da
tanınmışteatrşünasalim,Əməkdarincəsənətxadimi,pro-
fessorİlhamRəhimlinin“Azərbaycanteatrtarixi”və“Səhnə

fədailəri”kitablarınıntəqdimatıkeçirildi.

Pro fes sor İl ham Rə him li ki tab
lar haq qın da mə lu mat ve rə rək 
qeyd et di ki, “Azər bay can teatr 
ta ri xi” fun da men tal təd qi qat 
əsə ri 5 cil dən iba rət dir. Ki tab
da Azər bay can mil li teatr ta ri xi 
min il lər əv vəl lər dən möv cud 
olan xalq oyunta ma şa la rın dan, 
mey dan teat rın dan baş la ya raq 
gü nü mü zə qə dər olan döv rü 
əha tə edi lib. Azər bay can teatr

şü nas lı ğın da pe şə kar səh nə sə
nə ti mi zin bü tün ta ri xi mər hə lə lə
ri – tə şək kü lü, in ki şaf ta ri xi, əsas 
ya ra dı cı lıq mər hə lə lə ri, bə dii
es te tik sə ciy yə lə ri, poeti ka sı nın 
əsas la rı, janrüs lub müx tə lif i yi 
ilk də fə kon sep tual şə kil də, el
minə zə ri prin sip lər lə, xro no lo ji 
ar dı cıl lıq la araş dı rı lıb.

“Səh nə fə dailə ri” ki ta bı haq
qın da da nı şan pro fes sor bil dir di 

ki, nəşr də gör kəm li teatr xa dim
lə ri haq qın da port retoçerk lər 
top la nı lıb. Uzun il lə rin cid di ya
ra dı cı lıq ax ta rış la rı nə ti cə sin də 
ha si lə gə lən və zən gin fakt lar 
top lu su olan ki tab 3 cil dən iba
rət dir. 

Xalq ar tis ti Nu rəd din Meh di
xan lı çı xı şı na H.Z.Ta ğı ye vin “Bir 
oğ lan oxu yar sa, bir nə fər, bir xa
nım təh sil alar sa, ailə təh sil al
mış olur və be lə lik lə, bir mil lət 
təh sil li olur” söz lə ri ilə baş la dı. 
Qeyd et di ki, ki tab oxu yan xalq
lar dün ya da çox şe yin sa hi bi 
olur lar: “Ki tab in sa nı in san edən 
ən güc lü va si tə lər dən bi ri dir. 
Çox se vi ni rəm ki, in for ma si ya 
tex no lo gi ya la rı nın in ki şaf et di yi 
bu dövr də gənc lə ri miz ki ta bın 
ya nın da dır. De mə li ki, ki ta ba 
ma raq hə lə də çox dur”.

Xalq ar tis ti Mə ra him Fər zə li bə
yov İl ham Rə him li ni Azər bay can 

teat rı nın can lı en sik lo pe di ya sı ki
mi sə ciy yə lən dir di: “Onun əsər lə
rin də bö yük bir fəl sə fə, in cə sə nət 
xət ti var. İl ham Rə him li han sı sa 
bö yük bir rəs sa mın əsər lə ri nə 
ba xıb mo noq ra fi ya ya za bi lər. Nə 
yax şı ki, İl ham Rə him li ki mi teatr
şü nas ali mi miz var”.

“ŞərqQərb” nəş riy yat evi nin 
nəşr üz rə di rek tor müavi ninəş
riy yat de par ta men ti nin mü di ri 
Se vil İs ma yı lo va, de par ta men
tin elm və mə də niy yət şö bə si nin 
baş re dak to ru Nər giz Cab bar lı 
və Azər bay can Döv lət Mə də niy
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
Səh nə da nı şı ğı ka fed ra sı nın 
mü di ri, Əmək dar ar tist, do
sent Azad Şü kü rov be lə də yər li 
əsər lə ri ər sə yə gə tir di yi nə gö rə 
İl ham Rə him li yə təb rik lə ri ni çat
dı rıb, ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı 
di lə di lər.

N.MƏMMƏDLİ

Teatrşünas alimin 
kitabları təqdim olundu

“Azərbaycan teatr tarixi” beş, 
“Səhnə fədailəri” üç cilddən ibarətdir

əvvəli səh. 1-də
Bu la yi hə nin da va mı ki mi ər sə

yə gə lən jest di lin də tər cü mə də 
bö yük ma ra ğa sə bəb ol du. Bu nu 
təd bi rə gə lən xü su si tip li mək tə

bin şa gird lə ri və ümu mən nitq və 
eşit mə məh du diy yət li qo naq la rın 
çöh rə sin dən sez mək müm kün idi.

Rəh bə ri və ide ya müəl li fi ol du
ğu la yi hə ba rə də mə lu mat ve rən 

ki tab xa na nın di rek to ru, Əmək
dar mə də niy yət iş çi si Şəh la 
Qəm bə ro va ge niş audi to ri ya ya 
təq dim et dik lə ri işin ma ra ğa sə
bəb ol ma sın dan məm nun lu ğu nu 
bil dir di. Qeyd et di ki, Res pub li ka 
Uşaq Ki tab xa na sı 2019cu il dən 
bu pro fil li uşaq lar üçün la yi hə lər 
hə ya ta ke çi rir. La yi hə üz rə bü
tün ki tab lar həm Brayl əlif ba sı, 
həm də eşit mə və nitq məh du
diy yət li uşaq lar üçün vi deofor
mat da ha zır la nıb və say tın mü
va fiq böl mə sin də yer ləş di ri lib. 
Ey ni za man da bu ki tab lar jest 
di li nə tər cü mə edi lə rək xü su si 
in ter nat mək təb lə ri nin ki tab xa
na la rı na hə diy yə olu nub. 

Bu qə bil uşaq lar üçün və sait lə
rə bö yük eh ti yac ol du ğu nu da di
lə gə ti rən di rek tor bu is ti qa mət də 
tək cə ki tab xa na la rın de yil, ay rı
ay rı qu rum və təş ki lat la rın ma raq 
gös tər mə si nin va cib li yi ni vur ğu
la dı: “Biz bu işi ki tab xa na mı zın 
qı zıl fon dun da qo ru nan “Yed di 
gö zəl” poema sın dan uşaq lar 
üçün yed di he ka yə nin jest di lin
də tər cü mə si ilə da vam et di ri
rik. Təd bir baş la yar kən siz xor
da Döv lət him ni mi zi din lə di niz. 
Xor da iş ti rak edən lər 2 nöm rə li 
xü su si uşaq in ter nat mək tə bi nin 
şa gird lə ri idi. On lar nitq və eşit
mə məh du diy yə ti ol sa da, sağ
lam uşaq lar la – Cöv dət Ha cı yev 

adı na 3 nöm rə li on bi ril lik Mu si qi 
mək tə bi nin şa gird lə ri ilə bir lik
də  oxu du lar. Gör dü yü nüz ki mi, 
on lar birbi ri ni ar tıq bir ba xış, bir 
jest dən gö zəl an la yır lar. Ki tab xa
na nın da əsas məq sə di sağ lam 
və sağ lam lıq im kan la rı məh dud 
uşaq la rı bir ara ya gə tir mək, on
la rın ün siy yə ti ni tə min et mək, 
əla qə qur ma la rı na  dəs tək ol
maq dır. Dü şü nü rəm ki, bu is ti
qa mət də iş bir li yi miz, birbi ri mi zə 
dəs tə yi miz lə xü su si diq qə tə eh ti
ya cı olan uşaq la rı mız la bağ lı la
yi hə lə ri miz da ha çox ol ma lı dır”.

Çı xı şın ar dın ca göz lər ek ra
na di kil di və mət nin jest di lin də 
təq di ma tı baş la dı. “Si lent Com

mu ni ca tion” təş ki la tı nın qu ru cu
su və rəh bə ri Şa mil Sa bir za də 
və təş ki la tın jest di li üz rə tə lim çi 
və tər cü mə çi si Kö nül Qu li ye va 
tə rə fin dən tər cü mə edi lən ma te
rial nitq və eşit mə məh du diy yət li 
iz lə yi ci lə rin xü su si lə ma ra ğı na 
sə bəb ol du. On lar rən ga rəng il
lüst ra si ya və qra fik ele ment lər
lə zən gin mət nin ek ran təs vi ri ni 
məm nun luq la iz lə di lər.

Jest üz rə tə lim çi lə rin də iş ti rak 
et di yi təq di mat mu si qi nöm rə si ilə 
ba şa çat dı. Ba kı Mu si qi Aka de
mi ya sı Aka de mik vo kal fa kül tə
si nin tə lə bə si, ki tab xa na nın ak tiv 
xü su si oxu cu su, gör mə məh du
diy yət li fit ri is te dad sa hi bi Sə məd 
Nov ru zo vun ifa sın da “Sev gi li ca
nan” ro man sı din lə nil di. 

HƏMİDƏ

“Nizami” operası Heydər Əliyev 
Sarayında səhnəyə qoyulacaq
HeydərƏliyevSarayıdahiAzərbaycan
şairivəmütəfəkkiriNizamiGəncəvinin
880illiyiiləəlaqədargörkəmlibəstəkar
ƏfrasiyabBədəlbəylinin“Nizami”opera-
sınısəhnələşdirəcək.LayihəMədəniyyət
Nazirliyi,“BEATGroup”şirkətivə“VİSA”-
nındəstəyiiləreallaşacaq.

Hey dər Əli yev Sa ra yın dan ve ri lən mə lu
ma ta gö rə, ta ma şa Azər bay can Döv lət Aka
de mik Ope ra və Ba let Teat rı və Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın Mah nı 
və Rəqs An samb lı ilə bir gə ha zır la na caq.

La yi hə nin ide ya müəl li fi Əmək dar ar tist 
Ra mil Qa sı mov, rəh bə ri Xalq ar tis ti Fər had 
Bə dəl bəy li, ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru 
Əmək dar ar tist İna rə Ba ba ye va, qu ru luş çu 
di ri jo ru Əmək dar ar tist Əy yub Qu li yev və 
qu ru luş çu xo reoq ra fı Əmək dar ar tist Cey
hun Qu ba dov dur.

Ta ma şa da Əmək dar ar tist lər Ra mil Qa sı
mov, İna rə Ba ba ye va, həm çi nin Rza Xos
rov za də, El mir Rüs tə mov, Ma hir Ta ğı za də 
və Emin İs ma yı lov çı xış edə cək lər.

Əf ra si yab Bə dəl bəy li “Ni za mi” ope ra sı nı 
Məm məd Səid Or du ba di nin “Qı lınc və qə
ləm” ro ma nı nın sü jet və mo tiv lə ri əsa sın da 
1939cu il də ya zıb. Ope ra nın prem ye ra sı 
12 de kabr 1948ci il də Azər bay can Döv lət 
Ope ra və Ba let Teat rın da ke çi ri lib.

Jest dilində “danışan” “Yeddi gözəl”
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“NizamiGəncəviİli”çərçi
vəsindəGəncədənövbəti
ümumşəhərtədbiritəşkilolu
nub.TədbirGəncəŞəhərİcra
Hakimiyyətinindəstəyi,Gəncə
RegionalMədəniyyətİdarə
si,GəncəŞəhərGənclərvə
İdmanBaşİdarəsivəşəhər
Təhsilİdarəsinintəşkilatçılığı
iləreallaşıb.

İcra Hakimiyyəti başçısının
birinci müavini Səməd Tomu
yev, Türkiyənin Gəncədəki baş
konsulu Zeki Öztürk, deputat
larPərvinKərimzadəvəMüşfiq
Cəfərov,idarə,müəssisə,təşki
latvəhüquqmühafizəorqanla
rı rəhbərlərinin, ictimaiyyət nü
mayəndələrinin iştirak etdikləri
tədbirdə əvvəlcə Nizami Gən
cəvinin abidəsi ziyarət olunub,
önünətərçiçəklərdüzülüb.
Gəncənin Cavadxan küçəsi

boyunca təşkil edilən mərasim
Gəncə Dövlət Dram Teatrının
təqdimatında“Xəmsə”adlıədə
bibədii kompozisiya ilə açılıb.
Daha sonra “Ozan” qədim mil
li musiqi alətləri ansamblının,
“Xəmsə” ritm qrupunun, “Göy

göl”DövlətMahnıvəRəqsAn
samblının, “Gəncə qönçələri”
və digər musiqi kollektivlərinin
çıxışlarıolub.
Ümumşəhər tədbirində Gən

cəuşaqrəssamlıqvəincəsənət
məktəbləri, habelə UşaqGənc
lərİnkişafMərkəziyetirmələrinin
əl işlərindən ibarətsərginüma
yişolunub.“Gəncəsənətkarları”

bölməsində keramika üzərində
rəsm,səbət toxuma,ağacüzə
rindəoyma,misgərlik,dulusçu
luqvədigərqədimsənətnövləri
təqdimedilib.
Gəncə Dövlət Kukla Teatrı

nın kollektivi də Nizami soraqlı
tədbirə öz töhfəsini verib. Kol
lektivNizamiGəncəvinin“Yeddi
gözəl” poemasından “Xeyir və

Şər” nağılını təqdim edib. Bu
nunla yanaşı, Gəncə idmançı
larının şahmat, ağırlıqqaldırma,
güləşvədigərnövlərdəçıxışları
izlənilib.AşıqŞəmşiradınaKəl
bəcər rayonMədəniyyətevinin,
SamuxrayonSərkarkəndUşaq
musiqi məktəbinin kollektivləri
nindəçıxışlarıolub.
DahasonraGəncəDövlətFi

larmoniyasının önündə konsert
proqramıtəqdimolunub.Gəncə
UrbanMərkəzində isə “Gəncə
sənət” və “GəncəKitab” sərgi
yarmarkasıkeçirilib.
Sonda “Gəncəsənət” incəsə

nət, sənətkarlıq və yaradıcılıq
sərgiyarmarkasınınkeçirilməsin
dədəstəyinəgörəGəncəŞəhər
İcraHakimiyyəti,GəncəRegional
Mədəniyyətİdarəsi,GəncəDesti
nasiyaMenecmentiTəşkilatı,KO
BİAvəGöygölMilliParkınalayihə
rəhbərləri tərəfindən təşəkkürna
mələrtəqdimolunub.

Dahi şairin 880 illiyi münasibətilə 
Gəncədə növbəti ümumşəhər tədbiri

Vətən müharibəsinin daha bir iştirakçısı 
işlə təmin olunub

MüzəffərAliBaşKomandanınrəhbərliyialtında44günlükmü
haribədəqazandığımızZəfərtariximizinşanlısalnaməsidir.Tor
paqlarımızınişğaldanazadedilməsiuğrundacanınıfədaedən
qəhrəmanlarımızınailələrinə,döyüşlərdəşücaətgöstərənqazi
lərədiqqətvəqayğıgöstərməkbütüncəmiyyətimizinborcudur.

Vətənmüharibəsiiştirakçılarınınvəşəhidailələrininsosialqay
ğılarınınhəlledilməsiüçünzəruri tədbirlərgörülür.Mədəniyyət
Nazirliyi,nazirliyintabemüəssisələritərəfindəndəbuistiqamət
dəmüvafiqaddımlaratılır,ocümlədənşəhidlərinailəüzvlərinin,
müharibə iştirakçısı olan insanların imkan daxilində işlə təmin
olunmasıməsələlərinəbaxılır.
Vətənmüharibəsininiştirakçısı,“Şuşanınazadolunmasınagörə”

medalıilətəltifolunmuşKamranHəmzəyevMədəniyyətüzrəElmi
MetodikivəİxtisasartırmaMərkəzində(MEMİM)işəqəbulolunub.
O,hazırdaMEMİMinTəlimtədrisşöbəsininmetodistivəzifəsində
çalışır.Mərkəzinəməkdaşlarısırasınaqatıldığıgündəndiqqətgö
rənKamranHəmzəyevVətənmüharibəsindəiştirakınagörəvə25
yaşınıntamamolmasımünasibətiləMədəniyyətİşçiləriHəmkarlar
İttifaqıRespublikaKomitəsininfəxrifərmanıilətəltifolunub.

“Nizamiganjavi.az” saytının təqdimatı keçirilib
GəncəRegional
Mədəniyyətİda
rəsiGəncəşəhər
HeydərƏliyev
Mərkəzində“ni
zamiganjavi.az”
saytınıntəqdimat
mərasimikeçirilib.

T ə q d i m a t d a
Gəncə Şəhər İc
ra Hakimiyyəti
nin başçısı Niyazi

Bayramov,AlmaniyanınölkəmizdəkisəfiriVolfqanqManiq,Türki
yəninGəncədəkibaşkonsuluZekiÖztürk,millətvəkiliMüşfiqCə
fərov,GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisiVasifCənnətov,
şəhərictimaiyyətininnümayəndələrivəziyalılariştirakediblər.
MərasimdəGəncəDövlətDramTeatrınıntəqdimatında“Xəm

sə”ninmotivləri əsasında hazırlanmış ədəbibədii kompozisiya
təqdimolunub.GəncəDövlətFilarmoniyasınınsolistləri–Əmək
darmədəniyyət işçisiMehparəCəfərova vəRuhiyyə İsgəndə
rovanın ifasında musiqi parçaları səslənib. Tədbirdə həmçinin
Gəncəşəhəruşaq incəsənət və rəssamlıqməktəblərinin rəsm
sərgilərinümayişetdirilib.

“Mədəniyyət kəndlərdə” layihəsi Yardımlıda
MasallıRegional
Mədəniyyətİda
rəsinintəşkilat
çılığıiləhəyata
keçirilən“Mədə
niyyətkəndlərdə”
layihəsiçərçivə
sindəkinövbəti
tədbirYardımlı
rayonununÇa
yüzükəndində
gerçəkləşib.

Mədəniyyət işçiləri, yerli rəsmi şəxslər, ziyalılar,mediamən
sublarıvə ictimaiyyətnümayəndələri iştiraketdiyi tədbirdəYar
dımlınıntarixi,adətənənələri,tanınmışziyalıları,yaradıcıinsan
larıvəs.barədəməlumatverilib.
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisiBəxtiyarQılıncov

çıxışındatədbirinhəyatakeçirilməsindərolalanmədəniyyət iş
çiləri və rayon rəsmilərinəminnətdarlıq edib. O, mədəniyyətin
yerlərdə təbliğinin və kənd icmalarının tədbirlərə cəlb olunma
sınınəhəmiyyətinivurğulayıb,istedadlıgəncləribulayihədəfəal
iştirakaçağırıb.
Sonramədəniyyətmüəssisələrininxalqsənətkarlığınümunə

ləri, rəsmvəəl işlərindən ibarət sərgilərinəbaxışkeçirilib.Ça
yüzü kənd folklor klubuüzvlərinin ifasında şəhidlikməqamının
ucalığınıifadəedənbayatılardeyilib,həzinmusiqilərsəsləndiri
lib.Məktəblilərisəhərbivətənpərvərlikmövzusundaşeirkompo
zisiyalarıifaediblər.
Sondatədbirlərdəfəaliştirakedənkönüllülərəidarənintəşək

kürnaməsitəqdimolunub.

“Zəfər” musiqi festivalı 
Oktyabrın11də
AğdaşRegional
Mədəniyyətİda
rəsinintəşkilatçılı
ğıiləHabilƏliyev
adınaAğdaş
şəhərUşaq
musiqiməktə
bində“Zəfər”
musiqifestivalının
açılışmərasimi
keçirilib.

Tədbirdə Habil Əliyev adına Ağdaş şəhər və Ləki qəsəbə,
Göyçayşəhəruşaqmusiqiməktəblərinin,UcarvəZərdabrayon
uşaq incəsənət məktəblərinin şagirdləri iştirak ediblər. Ağdaş
şəhərUşaqmusiqiməktəbinindirektoruRafiqİsgəndərovqeyd
edibki, festivalAliBaşKomandan İlhamƏliyevin rəhbərliyi və
müzəfərAzərbaycanOrdusununböyükşücaətinəticəsindəəl
dəolunmuşböyükQələbəyəhəsrolunub.Oktyabrnoyabrayları
ərzindəkeçiriləcəkfestivalçərçivəsindəAğdaş,Şəmkir,İsmayıllı
vəSabirabadregionalmədəniyyətidarələrinintabeliyindəfəaliy
yətgöstərənümumilikdə23uşaqmusiqivəincəsənətməktəb
lərininxalqçalğıalətləri ifaçılarıvəxanəndəlik ixtisasıüzrəşa
girdlərininiştirakınəzərdətutulub.Birinciturmünsifərheyətinin
iştirakıiləregionlarüzrəAğdaş,İsmayıllı,ŞəmkirvəSabirabad
rayonlarında,ikinciturisəAğdaşşəhərHabilƏliyevadınaUşaq
musiqiməktəbindəkeçiriləcək.
ÇıxışlarBakıMusiqiAkademiyasınınprofessoru,sənətşünas

lıqüzrəfəlsəfədoktoru,ƏməkdarincəsənətxadimiArifƏsədul
layev,AzərbaycanMilliKonservatoriyasınınbaşmüəllimi,Xalq
artistiZabitNəbizadə,AMKnəzdindəMusiqiKolleciXalqçalğı
alətlərişöbəsininmüdiriCəfərQafarlıvəAMKnınmüəllimiAnar
Niftullayevdən ibarət olanmünsifər heyəti tərəfindən 10 ballıq
sistemləqiymətləndiriləcək.
Festivalqaliblərininyekunqalakonsertivəmükafatlandırılma

mərasimininnoyabrınilk10günlüyündəkeçirilməsinəzərdətu
tulub.

Nizami Gəncəvi əsərlərinin el variantları
Kitab Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsinin 

dəstəyi ilə nəşr olunub
VIIBakıBeynəlxalqKitabSər
gisiçərçivəsindəKürdəmirRe
gionalMədəniyyətİdarəsinin
dəstəyiilənəşrolunan“Nizami
Gəncəviəsərlərininelvariant
ları”vəfilologiyaüzrəfəlsəfə
doktoruYaqutBahadurqızının
“Ölümüömürseçənlər”kitab
larınıntəqdimatıkeçirilib.

Əvvəlcə redaktoru və tər
tibçisi şair Fərid Hüseyn olan
“NizamiGəncəvinin əsərlərinin
el variantları” kitabı haqqında
məlumat verilib. Nəşrin layi
hərəhbərivəönsözmüəllifi–

KürdəmirRegionalMədəniyyət
İdarəsininrəisiFaiqXudanlıbil
diribki,bukitabNizamiGəncə
vinin süjetlərinin folklorumuza
nə qədər sirayət etdiyini, eyni
zamanda dahi ədibinAzərbay
canın el yaddaşından, xalq
ədəbiyyatından nə qədər mə
harətlə yararlandığını bir daha
aydınlaşdırır. Sovet dövründə
ayrıayrı nəşrlərdə yer alan bu
əsərləri, folklor nümunələrini
birarayatoplamaqlaNizaminin
xalqyaddaşını,eləcədəxalqı
mızın Nizami yaddaşını yeni
dəntəzələməyəçalışdıq”.

Daha sonra N.Gəncəvi adı
naMilliAzərbaycanƏdəbiyyatı
Muzeyi Aran regional filialının
müdiri Yaqut Bahadurqızının
“Ölümü ömür seçənlər” kitabı
haqqındasözaçılıb.Bildirilibki,

kitab 44 günlük Vətən mühari
bəsində tarixyazan, torpaquğ
rundaqəhrəmanlıqladöyüşərək
canını fəda edən 39 nəfər kür
dəmirlişəhidinhəyatyolunaişıq
salır.

Bizi Qələbəyə aparanlar unudulmur
LənkəranRegionalMədəniyyətİdarəsinin
rəisiŞahinŞahbazovvəMədəniyyətİşçiləri
HəmkarlarİttifaqıLənkəranrayonkomitə
sininsədriAnarSalayevVətənmüharibəsi
şəhidiSənanAğazadəninməzarınıziyarət
ediblər.Şəhidinailəsiiləsöhbətzamanı
qəhrəmanındöyüşyolundan,Vətəninə,
xalqınaməhəbbətindəndanışılıb.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi
Zəngilanrayonnümayəndəliyininkollektivi
IIQarabağmüharibəsişəhidiEmilAbdülə
zimlininailəsiiləgörüşüblər.Qubadlışəhər
Ə.MehdiyevadınaUşaqmusiqiməktəbinin
müəllimləriVətənmüharibəsişəhidi,Azər
baycanMilli Konservatoriyasınınməzunu,
tarzən Toğrul Hacıyevin ailəsini ziyarət
ediblər.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi

BeyləqanrayonHeydərƏliyevMərkəzində
Vətənmüharibəsinə həsr olunmuş “Yarım
çıq qalmış arzular” adlı dəyirmi masa ke
çirilib. Tədbirdə şəhid ailələri və mərkəzin
əməkdaşlarıiştirakediblər.
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi

AğdamrayonHeydərƏliyevMərkəzi,Zən
gişalı kəndMədəniyyətevi vəMKSnin30
saylı kitabxanafilialı işçilərinin təşkilatçılığı
ilə Vətən müharibəsinin ildönümümünasi
bətilə“Qayıdantorpaqlarımızınqayıtmayan
oğulları”adlıtədbirkeçirilib.
Masallı RegionalMədəniyyət İdarəsi Ma

sallırayonHeydərƏliyevMərkəzinintəşkilat
çılığıilə“Zəfərtariximiz”layihəsiçərçivəsində
“Qəhrəmanlarunudulmur”mövzusundatəd
bir keçirilib.Masallı rayonMərkəzi Kitabxa
nasındaisəVətənmüharibəsininbirinciildö
nümüiləbağlıtədbirtəşkilolunub.
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiTovuz

RayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyininəmək
daşları Vətən müharibəsi şəhidi Elmar Şiri
novunailəsiniziyarətediblər.RayonHeydər
Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə işğaldan
azadolunmuş rayonlarımızhaqqındahazır
lanmış videoçarxlar nümayiş etdirilib. Mər
kəzin əməkdaşları tərəfindən N.Tusi adına
məktəbliseyinVIIIsinifşagirdləriüçünPrezi
dentİlhamƏliyevinCəbrayılrayonunasəfəri
vərayonhaqqındaaçıqdərskeçirilib.Qazax
rayon MKSnin təşkilatçılığı və Mədəniyyət
İşçiləriHəmkarlar İttifaqıQazaxrayonkomi
təsinindəstəyiiləşəhidailəsi,qazivəmühari
bəiştirakçılarıiləgörüşkeçirilib.Qazaxrayon
MədəniyyətMərkəzindəisəVətənmüharibə
sişəhidiXaliddinVeyisliyəhəsrolunmuş“Şə
hidlərölmür”adlıdəyirmimasakeçirilib.

Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi
B.SəfəroğluadınaQubarayonMədəniyyət
Mərkəzində regional idarə tərəfindən elan
edilmiş “Zəfər yazanlar” ədəbi yazı müsa
biqəsinin qiymətləndirilmə mərhələsi ilə
əlaqədartoplantıkeçirilib.İdarəninrəisiVü
salHüseynov və şair, publisistRamizQu
sarçaylıçıxışedərəkbukimimüsabiqələrin
əhəmiyyətindəndanışıblar.
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsiGöy

çay rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin təşki
latçılığıiləVətənmüharibəsiqaziləriBayram
VəliyevvəRüfətPaşayevləgörüşolub.Mər
kəzdə həmçinin “Hadrut, qayıdışın müba
rək!”adlı tədbirkeçirilib.GöyçayRayonTa
rixDiyarşünaslıqMuzeyində5saylıtamorta
məktəbin7cisinifşagirdlərinə“Ordumuzun
şanlıZəfəri”mövzusundamühazirəoxunub.
Göyçay rayonRəsulRzanınEvMuzeyində
“44günlük döyüş yolu” başlıqlı tədbir təşkil
olunub. Zərdab Rayon TarixDiyarşünaslıq
Muzeyində “Uğrundaqan tökülmüş torpağa
Vətəndeyilir”adlıtədbirkeçirilib.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarə

si Salyan rayonHeydər ƏliyevMərkəzinin
əməkdaşları Vətən müharibəsi şəhidi Arif
Rüstəmovundoğumgünümünasibətiləxa
tirəlövhəsininaçılışındaiştirakediblər.
İsmayıllıRayonİcraHakimiyyətivəİsma

yıllı Regional Mədəniyyət İdarəsinin birgə
təşkilatçılığı iləşəhərinmərkəzimeydanın
daGəncə terrorunun birinci ildönümümü
nasibətiləbədiikompozisiyatəqdimolunub.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin

rəisi Vasif Cənnətov və aparat işçiləri Və
tənmüharibəsizamanıGəncədətörədilmiş
erməni terroru qurbanlarının xatirəsinə eh
tiram əlaməti olaraq düşmən raketinin da
ğıtdığı ərazini ziyarət edib, tər qərənfillər
düzüblər. F.Əmirov adına 1 nömrəli Uşaq
musiqiməktəbiVətənmüharibəsindəşəhid
olmuşməktəbinməzunuMirhüseynSeyid
zadəninxatirəsinəhəsrolunmuşanımgünü
keçirib.SamuxrayonHeydərƏliyevMərkə
zininəməkdaşlarıSamuxşəhər3saylımək
təbdəgənclərlə“ŞəhidVətənüçünhəmişə
yaşar”adlısöhbətləraparıblar.

ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiŞəkişə
hərHeydərƏliyevMərkəzi vəŞəki şəhər 3
nömrəliUşaqmusiqiməktəbininbirgətəşkilat
çılığıilə“BiziZəfərəaparanlar”adlıtədbirke
çirilib.TədbirdəVətənmüharibəsininqaziləri
iləgörüştəşkilolunubvəməktəbinmüəllimləri
rəngarəngmusiqinömrələri iləqazilərinqar
şısında çıxış ediblər. Balakən rayonHeydər
ƏliyevMərkəzində “QarabağZəfəri vəonun
tarixi əhəmiyyəti” adlı maarifəndirici tədbir
keçirilib. Tədbirdə Vətən müharibəsində şə
hidlik zirvəsinəucalmışbalakənli qəhrəman
ların əziz xatirəsinə həsr edilmiş videoçarx
nümayişolunub.BalakəninTalalarkəndSə
nətkarlıqevində“Vətəntarixinəşanlısəhifələr
yazmışqəhrəmanlar”başlığıaltındadiskussi
yatəşkiledilib.BalakənrayonQaravəlikənd
Diyarşünaslıq evində IIQarabağmüharibəsi
iştirakçılarıilə“Zəfərəgedənyol”başlığıaltın
dagörüşkeçirilib.ZaqatalarayonMərkəziKi
tabxanasındaVətənmüharibəsinin ildönümü
münasibətilədəyirmimasatəşkiledilib.Oğuz
rayon MKSnin Bayan kənd kitabxanasında
“Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!” başlıqlı
şeirgecəsikeçirilib.FəaloxucularGülayHa
cıyeva,TuranNuruyev,Aliyəİsmayılova,Nər
minHüseynzadəvəAyanNuriyevavətənse
vərlikruhluşeirlərsəsləndiriblər.Qaxrayonu
GüllükkəndMədəniyyətevinintəşkilatçılığıilə
kəndortaməktəbindəyeniyetmələrarasında
vətənpərvərlik hissinin artırılması məqsədilə
“Vətənimizhaqqındanələribilirik”adlıanket
sorğu keçirilib. Sorğuda əsasən II Qarabağ
müharibəsinə aid, şəhidlərimizin tanıdılması
vəmüharibəzamanıbaşverənönəmlihadi
sələriəhatəedənsuallarüstünlüktəşkiledib.

Müxtəlif səpkili tədbirlər
ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsi
əhatəetdiyiGədəbəyAşıqMəktəbin
dəAşıqƏləsgərin200illikyubileyiilə
əlaqədaraşıqsənətiüzrəixtisasartırma
təlimikeçirilib.Tədbirdəregionalidarə
ninrəisiZöhrabAdıgözəlovvəGədəbəy
AşıqMəktəbinindirektoruEtibarƏliyev
iştirakediblər.

Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi
Masallı rayon Heydər Əliyev Mərkəzində
yanğıntəhlükəsizliyinədairmaarifəndirici
tədbirkeçirilib.
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi

QazaxrayonHeydərƏliyevMərkəzinintə
şəbbüsü iləQazaxşəhərS.Vurğunadına
2saylı tamortaməktəbin IXsinif şagird
lərinin“Azərxalça”ASCninQazaxfilialına

ekskursiyası təşkil edilib. Qazax Rayon
TarixDiyarşünaslıq Muzeyində 7 oktyabr
DünyaLayiqliƏməkGününəhəsrolun
muş “Həyatımızın cövhəri  layiqli əmək”
adlıtədbirkeçirilib.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi

Gəncə şəhər T.Hacıyev adına 2 nömrəli
Uşaq musiqi məktəbinin qarmon sinfinin
VsinifşagirdiRuhiMəmmədovbuiliniyul
ayında Qazaxıstan Respublikasında ke
çirilən “Tessa”musiqimüsabiqəsinin I tu
rundaIyeriqazanıb.Məktəbinmüəllimləri
Yaşar Əhmədov və Nərgiz Məmmədova
isəmüsabiqəninfəxri fərmanınalayiqgö
rülüblər.GəncəRegionalMədəniyyətİda
rəsininrəisiVasifCənnətovmükafatlarısa
hiblərinətəqdimedərəkonlaradahaböyük
uğurlararzulayıb.
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VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si çər çi və sin də ma raq lı təq di mat
lar dan bi ri də bu ilin əv və lin dən Mə də niy yət Na zir li yi ilə Mil li 
Ki tab xa na nın bir gə hə ya ta ke çir di yi “Qa ra ba ğa ki tab la ge dək” 
la yi hə si nə həsr olun muş du.  

Sərgininsonuncugünündə(10
oktyabr)reallaşantədbiriMilliKi
tabxananın direktoru, professor
KərimTahirovaçaraqAliBaşKo
mandan İlhamƏliyevinvəAzər
baycan Ordusunun qazandığı
böyükQələbədəndanışdı.Bildir
di ki, otuz ilə yaxın işğal altında
qalmış rayonlarda ümumilikdə
975kitabxanabinasıvə4.6mil
yonnüsxədənartıqkitabfondla
rı ermənilər tərəfindən talan və

məhvedilib.AliBaşKomandanın
işğaldan azad olunan rayonlara
səfərləri zamanı erməni talançı
lığının izlərini göstərərək dedi
yi “Biz bunların hamısını bərpa
edəcəyik”çağırışınaqoşulanMə
dəniyyətNazirliyivəMilliKitabxa
na bu ərazilərdə bərpa ediləcək
kitabxanalar üçün kitab toplama
kampaniyasınıhəyatakeçirir:“Bu
layihəyəilkqoşulanXalqyazıçısı
Elçinolmuşdur.O,şəxsikitabxa

nasındanilkinolaraq500əyaxın
kitabı buməqsədlə kitabxanaya
təqdim etmişdir. Daha sonra la
yihəyəziyalılar,yazıçıvəşairlər,
nəşriyyatlarvəbirçoxvətəndaş
larqoşuldu”.
Mədəniyyət Nazirliyi Kitab

sənayesi şöbəsinin müdiri Akif
Marifiçıxışedərəksərgiiştirak
çılarınagöstərdiklərifəallığagö
rətəşəkkürünübildirdi.Vurğula
dıki, “Qarabağakitablagedək”
aksiyasıçərçivəsində indiyədək
55mindən çox kitab toplanılıb:
“BugünbizQarabağahəmmə
dəniyyətimizi, həm də ədəbiy
yatımızıqaytarırıq.Birdahabü

tünnəşriyyatlara,müəllifərəüz
tutaraq onları bu kampaniyada
fəaliştirakasəsləyirəm.VIIBakı
Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçi
vəsində “TEAS Press”, “Parlaq
imzalar”, “İpək yolu”, “Qədim
Qala”, “Mimika yayımları”, “Re
nessans”, “Köhlən”, “Təhsil”,
“Altun kitab” və s. nəşriyyatlar
bulayihəyəözkitablarınıtəqdim
ediblər.
“İpəkyolu”nəşriyyatındanRa

miz Məmmədov, Bakı Dövlət
Universiteti Elmi Kitabxanası
nın əməkdaşıNigar İsmayılova
çıxış edərək belə gözəl ideya
üçünMədəniyyətNazirliyinəvə

Milli Kitabxanaya təşəkkürlərini
bildirdilər.Vurğulandıki,kitabbir
işıqdır,mədəniyyətdir.Mədəniy
yətimizi Qarabağa geri qaytar
maqhamımızın borcudur.BDU
layihəyə ilkinolaraq1000əya
xınədəbiyyatbağışlayıb.

TədbirinsonundaMədəniyyət
NazirliyininşöbəmüdiriAkifMa
rifiAzərbaycanMilliKitabxana
sınasərgidə“ənyaxşıekspozi
siya” nominasiyası üzrə xüsusi
sertifikattəqdimetdi.

L.AZƏRİ

Milli Kitabxanada Bolqarıstana və 
Gürcüstana dair daimi guşələr açılıb

Xə bər ve ril di yi ki mi, Mil li Ki tab xa na VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si çər çi və sin də müx tə lif təd qi mat lar ke çi rib.

Oktyab
rın8dəMilli
Kitabxananın
Beynəlxalq
əməkdaşlıq
zalındasərgi
ninqonaqları
–Müqəddəs
KirilvəMefodi
adınaBol
qarıstanMilli
Kitabxanasıvə
GürcüstanMilliParlamentKitabxanasırəhbərlərininiştirakıilə
buölkələrədairdaimiguşələrinaçılışıolub.
MərasimdəAzərbaycanMilliKitabxanasınındəvətiiləsərgiyə

gələnRusiya,Qırğızıstan vəÖzbəkistan nümayəndə heyətləri
dəiştirakediblər.Qonaqlaröncəkitabxanailətanışolublar.
MilliKitabxananındirektoruKərimTahirovdiqqətəçatdırıbki,

Beynəlxalqəməkdaşlıqzalında14ölkəninədəbiyyatınadairya
radılmışdaimiguşəvar.ZaldakıkompüterlərvasitəsiləartıqBol
qarıstanvəGürcüstankitabxanalarınınelektronkataloqunada
birbaşadaxilolmaqmümkündür.
BolqarıstanınAzərbaycandakısəfiriNikolayYankovçıxışedə

rəkAzərbaycanMilliKitabxanasındaölkəsinəaidguşəninyara
dılmasındanşadolduğunubildirib.Qeydedibki,bu,gələcəkmə
dəniəlaqələrininkişafıüçünyaxşızəmindir.
GürcüstanınAzərbaycandakı səfirininmüaviniRevazSakva

relidzebildiribki,ikiölkəarasındaəlaqələrintarixiçoxzəngindir.
Çoxsevindiricihaldırki,bugünbuəlaqələrinbirgöstəricisiki
miAzərbaycanMilliKitabxanasındaGürcüstanadairdaimiguşə
açılır.
BolqarıstanMilliKitabxanasınındirektoruKrasimiraAleksand

rova və Gürcüstan Milli Parlament Kitabxanasının Kitabxana
resursları şöbəsinin müdiri Levan Taktakishvili guşələrin yara
dılmasınagörəAzərbaycanMilliKitabxanasınınrəhbərliyinətə
şəkkürlərinibildiriblər.
KərimTahirov onu da diqqətə çatdırıb ki, bir neçə gün son

raBolqarıstanMilliKitabxanasındaAzərbaycanguşəsininaçılışı
olacaq,eynizamandaBolqarıstanMilliKitabxanasıiləAzərbay
canMilliKitabxanasıarasındaqarşılıqlıəməkdaşlığadairmemo
randumimzalanacaq.
Qonaqlara“AzərbaycanMilliKitabxanası:fotoalbom”,“Salam,

Azərbaycan!”kitablarıvədigərhədiyyələrtəqdimolunub.

“Nizami söhbətləri” təqdim edildi
Ba kı Eks po Mər kə zin də bey nəl xalq ki tab bay ra mı çər çi və sin də 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi (AYB) Gənc lər Şu ra sı nın səd ri, şair 
Fə rid Hü sey nin “Ni za mi söh bət lə ri” ki ta bı nın təq di ma tı ol du. 

FəridHüseynbildirdiki, “Azərbaycan” jurnalının layihəsikimi
işıqüzügörənkitabdanizamişünasalimlər,şərqşünaslar,eləcə
dəNizamiGəncəviyaradıcılığınabələdolansözvəfikiradamları
iləmüsahibələryeralıb.SabirRüstəmxanlı,İlqarFəhmi,Məsiağa
Məhəmmədi,SeyfəddinRzasoy,FirudinQurbansoy,SəadətŞı
xıyeva, Zəhra Allahverdiyeva, Nəzakət Məmmədli, Əsəd Ca
hangir,SərxanXavərivəƏlimuxtarMuxtarovlasöhbətlərdədahi
şairinəsərlərininmüxtəlif istiqamətləri,məqamları təhlil olunur.
Nəşrdəkimüsahibələrinəksəriyyəti“Azərbaycan”jurnalında“Ni
zamisöhbətləri”adlırubrikadadərcedilib.
Nəşrin ön sözmüəllifi və redaktoru, “Azərbaycan” jurnalının

başredaktoru İntiqamQasımzadəqeydetdiki,nizamişünaslıq
ədəbiyyatşünaslıqelmininhəmişəxüsusiönəmverilənsahələ
rindənolub.Azərbaycanalimləri,yazıçıları,sənətşünaslardaim
Nizami yaradıcılığınamüraciət edib, ondan bəhrələnib: “Prezi
dent İlhamƏliyevinsərəncamı ilə2021ci ilölkəmizdə “Nizami
Gəncəvi İli” elan olunduqdan sonra nizamişünaslıqda yeni bir
canlanma baş verdi, çoxlu sayda yeniməqalə yazıldı. Nizami
yaradıcılığıeləbirdəryadırki,orabaşvuranəliboşqalmır.Bu
mənada“Nizamisöhbətləri”kitabı tədqiqatçılarqarşısındayeni
üfüqləraçacaq”.

LALƏ

ARKİ-nin Rasim Ocaqov adına təqaüdü 
təyin olunub

Azər bay can Res pub li ka sı Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı (AR Kİ) 
gör kəm li ki no re jis sor, Xalq ar tis ti, SS Rİ və Azər bay ca nın Döv
lət mü ka fat la rı laureatı Ra sim Oca qo vun (19332006) adı na 
tə sis et di yi xü su si tə qaüdü ye ni təd ris ili üçün təq dim edib. 
AR Kİdən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, tə qaüd Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin Ki no və te le vi zi ya 
fa kül tə sin də ope ra tor sə nə ti ix ti sa sı üz rə ödə niş li təh sil alan 
4cü kurs tə lə bə si Mir zə Hü sey no va tə yin olu nub.

KinorejissorunadınaolantəqaüdM.Hüseynovaittifaqınİdarə
heyətininqərarıilətəhsildəvəictimaiişlərdəfərqləndiyinə,müx
təliftədbirlərdəuğurqazandığına,eynizamandaailəsininsosial
vəziyyətininqənaətbəxşolmadığınagörəverilib.
Qeyd edək ki,ARKİ tərəfindən 2019cu ildə RasimOcaqov

adınamedaldatəsisolunub.

Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li yi nə həsr edi lən VII Ba kı Bey nəl
xalq Ki tab Sər gi si yal nız ki tab, ki tab xa na və nəş riy yat işi ilə 
bağ lı təq di mat lar la yad da qal ma dı. Okt yab rın 9da sər gi 
çər çi və sin də Ba kı Ex po Mər kə zin də Əmək dar rəs sam Tar

yer Bə şi ro vun müəl li fi ol du ğu “Bəh ram Gur və Dür sə ti” xal ça sı
nın təq di ma tı ke çi ril di.

AzərbaycanMilliXalçaMuze
yinin baş rəssamı Taryer Bəşi

rov tədbir iştirakçılarını salam
layaraq xalça haqqında ətrafı

məlumatverdi.Bildirdiki,xalça
dahi Nizami Gəncəvinin “Yeddi
gözəl” poemasına həsr olunub.
Xalça əsərin müxtəlif süjetləri
əsasında qurulub. Ara sahənin
mərkəzində tağlı otaqda Bəh
ramGurvəyeddincisarayıngö
zəliDürsətitəsviredilib.Sarayın
ətrafında isəDürsəti tərəfindən
nəql edilən hekayədən fraq
mentlərverilib.
Rəssamdediki,xalçanındaha

birmaraqlıməqamıBəhramGur
və Dürsətinin əyləşdiyi saray
otağınındivarındamuzeyinzər
gərlik kolleksiyasına daxil olan
“Dürsəti” adlanan sırğanın təs
virinin verilməsidir: “Adətən bu
poemaya aid ədəbi süjetlərdən

fərqli olaraq gözəllərin danışdı
ğı hekayələr təsviri sənətdə az
işlənilib.Mənhəminhekayətdən
əsas mövzunu açan fraqment
ləri xalçanın kompozisiyasına
daxil etmişəm.Xalçanın haşiyə
zolağıdanəbatielementlərləiş
lənərəkzənginornamentaltərti
batamalikdir”.
Dahasonratədbiriştirakçıları

nınsuallarıcavablandırıldı.
Qeyd edək ki, “Nizami Gən

cəvi İli” ilə əlaqədar muzeyin
Ənənəvi texnologiya şöbəsində
ərsəyə gələn “Bəhram Gur və
Dürsəti” xalçasının toxucuları
ƏminəƏliyevavəTəranəQası
movadır.

N.MƏMMƏDLİ

“Qarabağa  kitabla  gedək”
Aksiya çərçivəsində 55 mindən çox kitab toplanıb

“Bəhram Gur və Dürsəti”
Kitab sərgisində xalça təqdimatı da oldu

“İgid ömrü”
Şəhid Milli Qəhrəman Füzuli Rüstəmov 

haqqında kitabın təqdimatı keçirildi
İgid ölər, adı qa lar... Xal qı mız 
bu fik ri söz xa ti ri nə de mə yib. 
Çün ki za manza man be lə 
mi sa la nü mu nə olan oğul lar 
ye ti rib, on la rın əsr lə rə yad daş 
olan ömür yol la rı na, şü caət 
və əzm kar lıq la rı na nəğ mə lər 
qo şub.

Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi
sindəki təqdimatlardan biri də
MilliQəhrəman,BirinciQarabağ
müharibəsi şəhidi, Xocalı qət
liamınınşahidiFüzuliRüstəmov
(19651992)haqqında“İgidöm
rü”kitabınahəsrolunmuşdu.
Bu təqdimat Xocalı sakinləri

ninZaminkimiçağırdığı,inanıb
etibaretdiyiqəhrəmanşəhidimi
zəsevgivəehtiramınınnümayiş
meydanıidi.
Kövrək notlu mərasimi açan

layihə rəhbəri, Respublika Xa
tirə Kitabı Redaksiyasının baş
redaktoru Nəzakət Məmmədo
va kitabın ərsəyə gəlməsindən
bəhs etdi. Bildirdi ki, jurnalist
publisist Nəzirməmməd Zöh
rablının qələmə aldığı bu sə
nədli povesti Respublika Xatirə
KitabıRedaksiyasının “Şəhidlər
ölməz,Vətənbölünməz!”layihə
sininnövbətinəşridir.
Qeyd olundu ki, povestdə

qəhrəmanınhəyatvədöyüşyo
lundan, eyni zamanda bələdçi
olaraq 26 fevral – Xocalı soy
qırımı gecəsi çoxlu sayda sa
kini düşmən caynağından xilas
edərək Ağdamın Şelli kəndinə
gətiribçıxarmasındansözaçılır.
Füzuli sakinləri çıxarmaq üçün
dördüncüdəfəqayıdarkəndüş

məngülləsinətuşgələrəkşəhid
likzirvəsinəucalıb.
N.Məmmədova kitabın ərsə

yə gəlməsindən danışarkən bir
xatirəsini də tədbir iştirakçıları
iləbölüşdü: “Tədbirlərdənbirin
də təsadüf nəticəsində Füzuli
RüstəmovunbacısıFiqurəRüs
təmovailətanışoldum.Omənə
dedi ki, “hamıhaqqında yazılır,
amma mənim qardaşım yada
düşmür, o, qeyriadi qəhrəman
idi. Ona “Milli Qəhrəman” adı
verilməsinixocalılılartələbedib.
Qardaşımxalqınqəhrəmanıidi”.
Qəhərməniboğduvəeləorada
caşəhidbacısınakitabvədiver
dim.Sevinirəmki,bugünməhz
həmin kitabın təqdimatındayıq.
Üçbölümvə255səhifədəniba
rət bu kitabı oxuyanda siz də
Füzulinin keçdiyi qəhrəmanlıq
yoluilətanışolacaqsınız.Əslin
də,FüzuliXocalıdanözailəsini
də,qonşularınıdaçıxarmışdıvə
geriqayıtmayadabilərdi.Amma
onuntəəssübübunaimkanver
mədi və o, daha çox insanı çı
xarmaqüçünyenəgeriqayıtdı,
yenə Xocalı sakinlərinin zamini
olmaq üçün həyatını təhlükəyə
atdı. Biz bu kitabda Xocalı ba
rədəhəqiqətlərindəbirqismini,
şəhərinmüdafiəsi iləbağlı fakt
larıdaoxucularındiqqətinəçat
dırmağaçalışmışıq”.
Müəllif Nəzirməmməd Zöh

rablıçıxışedərəkkitabaçevirdi
yiqəhrəmanınınömüryolundan,
onunigidliyihaqqındaeşitdiklə
rindənsözaçdı:“Şəhidimizheç
birmübaliğəyəehtiyacıolmayan
qəhrəmandır.Xocalıcamaatının

illərsonradasayğıiləxatırlaya
cağıbuigidhaqqındaəsəryaz
maq, onun ömür yoluna nəzər
sala bilməkmənimmüəllif kimi
səadətim, ən böyük qazancım
dır.Həyatdaigidliyiiləizqoyan,
gənc ömrünü Vətəninin azad
lığınaqurban verənFüzuli kimi
oğullar var olduqca, bu Vətən
basılmayacaq”.
Uşaqlıqdanhər ikivalideynini

itirən və xalasının himayəsində
böyüyən,onuanasıbilənFüzu
linin bacısı Fiqurə Rüstəmova
nınçıxışıtəqdimatatoplaşanları
gözyaşlarınaboğdu.Nəzərlərini
birnöqtəyəzilləyərəkdanışdıq
ca, göz yaşlarını siləsilə titrək
səsində qardaşını xatırladıqca
ətrafdakılardabuzərifçiynində
illərdirqardaşdərdiyükünüda
şıyanqadınınətrafındaçoxalır
dılar.Ətrafdakılardagözyaşla
rınınmüşayiətindəgahona,gah
damonitordakı 26 yaşında qa
lanFüzulininrəsminəbaxırdılar.
Şəhid bacısı “İşıqlı dünyada

qəhrəmanadındanbaşqaheçbir
nişanəsiqalmayan,toyuçalınma
yan qardaşımı xatırladan, onun
yeganə yadigarına, mənim tək
təsəllimə çevrilən “İgid ömrü”nə
görə hər birinizə təşəkkür edi
rəm”deyibkitabıbağrınabasdı:

“Kitablaşan,dastanlaşanqəhrə
man qardaşımın ətrini artıq bu
kitabdanalaram,26illikömürya
şayanqardaşımıbukitablaəziz
ləyər, bu kitabla oxşayaram...
Qardaşımın iki adı vardı. Xoca
lılılar ona Zamin deyirdilər, sə
nəddəisəadıFüzuliidi.Bizçox
kiçik yaşlarımızda valideynləri
miziitirmişik,ananənəbabamız
özhimayəsinəgötürüb.Xalamız
Səkinəbizəanalıqedib(busöz
ləri deyib əlini tədbir iştirakçıları
arasında oturub səssizsəmirsiz
gözyaşlarıaxıdanağsaçlıqadı
nauzatdı).Qardaşımortamək
təbi bitirdikdən sonra Xocalıda
sovxozda işləyib, sonra Sovet
ordusunda xidmət edib qayıdıb.
1988ci ildə ermənilər “Dağlıq
Qarabağ” məsələsini qaldırma
ğa, separatçı çağırışlar etməyə
başlayandahamıkimiqardaşım
da səssiz qalmadı, ayağa qalx
dı, etiraz elədi. O zaman silah
yoxidi,camaatbalta,yaba,bel
götürüb ermənilərə müqavimət
göstərirdi. Bu müddətdə qar
daşım dəfələrlə döyüldü, həbs
edildi,yaralandı.Ammaetirazın
dan,mübarizəsindənəlçəkmə
di.O,daimVətənininkeşiyində
durdu”.

Həmidə NİZAMİQIZI

Ba kı Eks po Mər kə zin də ta nın
mış uşaq ya zı çı sı, ədə biy yat
şü nas alim, pro fes sor Za hid 
Xə li lin “Də mir yum ruq” das ta
nı” ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ril di. 

VIIBakıBeynəlxalqKitabSər
gisi çərçivəsində oktyabrın 9da
reallaşan təqdimatdaçıxışedən
müəllif kitab haqqında məlumat
verdi.Qeydetdiki,kitabdaPre
zident,AliBaşKomandanİlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbay
canOrdusunun44günlükZəfər
yürüşü bədiipublisistik üslubda
təqdimolunur:“Əslində,bukita
bınmüəllifiAliBaşKomandanın
rəhbərliyi ilə cəbhələrdə igidlik
göstərən,Vətənsevgisiniözhə
yatından üstün tutan qəhrəman
döyüşçülərimizdir.İlhamƏliyevin
uzaqgörənsiyasəti,qorxmazko
mandanlığı altındaOrdumuz44
günəböyükbirtarixyazdı.Buelə
birQələbədir ki, dünyanınhərbi

tarixçiləriuzunilləronunsirlərini
araşdıracaqlar.Dövlətbaşçısının
dərinzəkası,uzaqgörənsiyasəti,
mərdliyi işğal altındakı torpaqla

rımızıazadetməkləyanaşı,bizi
dahacəsur,dahaistiqanlı,daha
müdrik millətə çevirdi və Azər
baycan xalqı müharibənin ağır

lığını dəyanətlə ürəklərdə əritdi.
Mən də bu şücaəti Qoca şairin
diliilətərənnümetdim.
Müəllifqeydetdiki,ömür im

kan versə, bu dastanın yeni
qəhrəmanlıq səhifələri  yazıla
caq:“Çünkihələbukitabınson
nöqtəsini qoymağa macal tap
mamış Prezidentimizin gələcə
yəünvanlananfəaliyyətləriümi
dimidahadaartırır”.
Dahasonraçıxışedənnəşrin

illüstratoru Nuranə Tahirova ki
taba çəkilən rəsmlər haqqında
danışdı.Bildirdiki,Vətənmüha
ribəsininhərbirgünüillüstrasiya
larvasitəsiləkitabdagöstərilib.
Sonda tədbir iştirakçılarının

suallarıcavablandırıldı.
NURƏDDİN

“Dəmir yumruq” dastanı”
“Ömür imkan versə, bu dastanın yeni qəhrəmanlıq səhifələri yazılacaq”
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Misirdə görkəmli şərqşünas Aida İmanquliyevaya 
həsr olunmuş kitab çapdan çıxıb

MisirdəAzərbaycanşərqşünaslıqelminingörkəmlinü
mayəndəsi,filologiyaelmləridoktoru,professorAida
İmanquliyevahaqqındakitabçapdançıxıb.“Məhcər
ədəbiyyatındaşərqşünaslarınəsərlərisırasındaAida

İmanquliyevanümunəsi”adlıkitabınmüəllifimisirlialim,profes
sorRaşaĞanimdir.

AzərbaycanınMisirdəkiSəfirli
yinindəstəyiiləərəbdilindənəfis
şəkildə çap olunmuş kitab mü
qəddiməvəüçfəsildənibarətdir.
Görkəmli şərqşünas alimin

“Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri”
fundamental monoqrafiyasının
təhliliniaparanmüəllifqeydedib
ki,Aida İmanquliyevaənyüksək
peşəkarlıqla ərəb ədəbiyyatında
modernləşməcərəyanınıaraşdı
rıb,məhcər (köç)ədəbiyyatınü
munələrinidərinliyiilətədqiqedib,
ərəbədiblərininyaradıcılığındali
beralmeyillərivəənənəviyaradı
cılıqüslubunaxasolanəsərlərin
xüsusiyyətləriniaraşdırıb.

Kitabdaqeydolunubki,Aida
İmanquliyeva 70dən çox elmi
məqalənin müəllifi, Şərq filolo
giyası sahəsində yazılmış bir
çox elmi əsərlərin redaktoru,
Azərbaycan Elmlər Akademi
yası Şərqşünaslıq İnstitutunda
fəaliyyətgöstərən“AsiyavəAf
rika ölkələri xalqları ədəbiyyat
ları” ixtisasıüzrəmüdafiəşura
sınınsədriolub.O,Azərbaycan
şərqşünaslıq elmini keçmiş
SSRİ məkanında və onun hü
dudlarından kənarda layiqincə
təmsil edib. Ümumittifaq Şərq
şünaslar Cəmiyyəti Rəyasət
Heyətinin,Şərqədəbiyyatlarının

tədqiqi üzrə Ümumittifaq Koor
dinasiya Şurasının üzvü olan
görkəmli alim uzun illər səmə
rəli pedaqoji fəaliyyət göstərib,
Azərbaycan Dövlət Universite
tindəərəbfilologiyasıfənnindən
mühazirələr oxuyub. Professor

AidaİmanquliyevaAzərbaycan
daŞərqQərbədəbiəlaqəvətə
sirini sistemli şəkildə araşdıran
ilk azərbaycanlı alimdir. Onun
çoxsaylı elmi əsərlərində Qərb
və Şərq mədəni ənənələrinin
sintezi,yaradıcıüslubuninkişa
fıvəyenibədiiüslubuntəşəkkül
tapmasıtədqiqolunurki,buda
nəinki ərəb ədəbiyyatının, bü
tövlükdə müasir Şərq ədəbiy
yatının həmin aspektdə tədqiqi
üçünmühümzəminyaradır.
Aida İmanquliyevaya həsr

olunmuşkitabınişıqüzügörmə
si Misir mətbuatının da diqqət
mərkəzindəolub.“Cümhuriyyə”,
“ƏlVəsilə”,“DarƏlMarif”qəzet
ləri,“ƏlDiplomasi”,“Yenidünya
xəbərləri”informasiyaportalları,
“Diplomasy magazine” jurnalı,
“Asiaelyom”agentliyininsaytın
da və digər KİVdə bu barədə
materiallaryayımlanıb.

Xalq artisti Ağakişi Kazımov vəfat edib 
Azərbaycanmədəniyyətinəağıritkiüzverib.Xalqartisti,tanın
mışteatrrejissoruAğakişiKazımovoktyabrın8də,85yaşında
vəfatedib.

AğakişiŞəmmədoğluKazımov1935ciiliyunun28dəAğcabə
dirayonundadünyayagözaçıb.19521957ci illərdəAzərbaycan
DövlətTeatrİnstitutununDramvəkinoaktyorluğufakültəsindətəhsil
alıb.TələbəikənAkademikMilliDramTeatrındaaktyorkimifəaliy
yətəbaşlayıb,müxtəliftamaşalardayaddaqalanobrazlaryaradıb.

1960cıildəQubaDövlətDram
Teatrına baş rejissor təyin olu
nub. Bir müddət sonra yenidən
AkademikMilliDramTeatrınadə
vət olunur, həm aktyor, həm də
bəzi tamaşalarda rejissor assis
tentikimifəaliyyətgöstərir.
1964cü ildə SanktPeterburq

DövlətTeatr,Musiqi vəKinema
toqrafiyaİnstitutununRejissorluq
fakültəsinədaxilolanAğakişiKa
zımov1969cuildətəhsilinibaşa
vuraraq respublikaya qayıdıb.
Həmin ilMədəniyyətNazirliyi tə
rəfindənyenifəaliyyətəbaşlayan
Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına

direktorgöndərilib.19711973cüillərdəisəbuteatrdabaşrejis
sorvəzifəsindəçalışıb.
Ağakişi Kazımov sonrakı illərdəAzərbaycan Dövlət Musiqi

li KomediyaTeatrında (19741975), DövlətGəncTamaşaçılar
Teatrında(19751983və19902002)başrejissor,Azərbaycan
DövlətOperavəBaletTeatrında(19731974),eləcədəmüxtəlif
vaxtlardaAkademikMilliDramTeatrındaquruluşçurejissor iş
ləyib.Aktyorkimikinoyadaçəkilib.“Yük”bədiifilmində(1995)
HacıZeynalabdinTağıyevrolunuoynayıb.
Sənətkar1977ciildənindikiMədəniyyətvəİncəsənətUniver

sitetindədərsdeyib,2001ciildənuniversitetinprofessoruolub.
AğakişiKazımovAzərbaycanteatrsənətindəxidmətlərinəgö

rə1987ciildərespublikanın“Əməkdarincəsənətxadimi”,2000
ciildəisə“Xalqartisti”fəxriadlarınalayiqgörülüb.
AğakişiKazımovunəzizxatirəsisənətdostlarının,yetirmələri

nin,onutanıyanlarınqəlbindəəbədiyaşayacaq.

***

AğakişiKazımovoktyabrın9daBakışəhərindəkiaşağı“Qurd
qapısı” qəbiristanlığında (ümumşəhər qəbiristanlığı) torpağa
tapşırılıb. Sənətkarın məzarı önünə Mədəniyyət Nazirliyi və
AkademikMilliDramTeatrıadındanəklillərqoyulub.
Allahrəhməteləsin.

Tanınmış heykəltəraş Namiq Dadaşov 
dünyasını dəyişib

Əməkdarrəssam,tanınmışhey
kəltəraş,AzərbaycanRəssamlar
İttifaqınınüzvüNamiqDadaşovokt
yabrın7də,76yaşındavəfatedib.

NamiqƏbdülxalıqoğluDadaşov
27noyabr1945ciildəBakıdaana
dan olub. İlk sənət təhsilini Əzim
ƏzimzadəadınaRəssamlıqMəktə
bindəalıb,dahasonraAzərbaycan
Dövlət İncəsənət İnstitutunu hey
kəltəraşlıqixtisasıüzrəbitirib.
NamiqDadaşovbirçoxgörkəmli

şəxsiyyətlərinheykəl,büstvəba
relyefərininmüəllifidir.VaxtiləŞu
şada qoyulan Qasım bəy Zakirin

qəbirüstüabidəsi(1983),ÜzeyirHacıbəylininvəBülbülünbüstləri
(1984)–Şuşaşəhərininişğalındansonravandalizməməruzqa
lanvəŞuşanınazadolunmasındansonraəvvəlkiməkanaqayta
rılan“güllələnmişheykəllər”dənikisi,BülbülünMilliKitabxanada
qoyulanheykəli(1991),akademikƏbdüləzəlDəmirçizadəyəhəsr
olunmuşmemoriallövhə(1994,Bakı),generalƏ.Şıxlinskininbüs
tü(1996,Bakı),kinorejissorƏjdərİbrahimovunmemoriallövhəsi
(1999,Moskva),bəstəkarFikrətƏmirovun2011ciildəpaytaxtda
ucaldılanabidəsivəs.onunəlişləridir.NamiqDadaşov,həmçinin
uluöndərHeydərƏliyevinNeftDaşlarındaqoyulmuşbüstünün,
müxtəlifxatirəsikkələrininmüəllifiolub.
2002ciildə“AzərbaycanRespublikasınınƏməkdarrəssamı”

fəxriadınalayiqgörülüb.
HeykəltəraşınəsərləriHollandiya, İngiltərə,Türkiyə,Gürcüs

tan,Almaniya,Fransavəbaşqaölkələrdənümayişetdirilib.
Allahrəhməteləsin.

“Aşıq Ələsgər və 
Azərbaycan folkloru” 

Yaradıcılıq müsabiqəsi

AşıqƏləsgərin200illikyubi
leyiiləbağlıtədbirlərçərçi
vəsindəpaytaxtınümum
təhsilməktəblərininVIIX

sinifşagirdləriarasında“Aşıq
ƏləsgərvəAzərbaycanfolkloru”
mövzusundayaradıcılıqmüsabi
qəsikeçirilir.

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsin
dənbildirilibki,müsabiqəninməqsə
di şagirdləri ustad sənətkarın həyat və
yaradıcılığı,Azərbaycanfolkloruvəxalq
ədəbiyyatınınmühümhissəsiolanaşıq
sənəti ilə tanışetmək,onlarınbədiies
tetik zövqünü formalaşdırmaq və yara
dıcılıq səviyyələrinin yüksəldilməsinə
dəstəkverməkdir.
Müsabiqə“Şeir”,“Mahnı”və“Yaradıcı

iş”olmaqla3nominasiyaüzrəkeçirilir.
Müsabiqənin noyabrın 1dək davam

edəcəkməktəbmərhələsindənominasi
yalarüzrəseçilənşagirdlərbarədəməlu
matils.layiheler@baku.edu.gov.azelekt
ronünvanınagöndərilməlidir.Noyabrın
2dən 25dək keçiriləcəkmüsabiqənin
II (şəhər) mərhələsində münsifər he
yəti tərəfindən qaliblər müəyyənləşdi
riləcək.

“Şeir”və “Mahnı”nominasiyalarıüz
rəqiymətləndirməzamanıifaçınınsəh
nəmədəniyyəti, təqdimetməvəvaxtın
düzgünidarəolunmasıbacarıqları(35
dəqiqə),nitqinaydınlığı,səlisliyivəifa
dəliliyi,“Yaradıcıiş”nominasiyasıüzrə
isə işin mövzuya uyğunluğu, maraqlı
ideya, fikri sərbəst ifadə etmək baca
rığı,bədiitəfəkkür,obrazlıdüşüncəvə
ifadətərzi,düzgünkompozisiyavəide
yanınorijinallığıəsasmeyarlarkimigö
türüləcək.
Müsabiqənin final mərhələsində hər

nominasiyaüzrə1nəfər I,1nəfər II,1
nəfər isə III yerolmaqla,ümumilikdə9
şagird qalib kimi müəyyənləşdiriləcək.
Həmçininnominasiyalarüzrəhəvəslən
diricimükafatvəfəaliştirakagörətərif
namətəqdimolunacaq.

Oktyabrın8dəAzər
baycanMilliKonser
vatoriyasında(AMK)
butədrisocağının

tələbəsiolmuşşəhidToğrul
Hacıyevinanımtədbirike
çirilib.

AMKnın rektoru, Xalq artis
ti Siyavuş Kərimi çıxış edərək
Toğrul Hacıyevin döyüş yolun
dansözaçıb,onunkonservato
riyadanümunəvitələbəolduğu
nudiqqətəçatdırıb.
Qeyd edib ki, 2020ci ilin 44

günlük Vətən müharibəsində
Azərbaycan Ordusu Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə tariximizin şanlı sal
naməsini yazdı. Qəhrəman
Vətən övladlarının şücaəti sa
yəsində, canıqanı bahasına
Vətən torpaqları işğaldan azad
edildi. “Heç bir müharibə qur
bansız olmur. Bu müharibədə
bizim müəllim və tələbələrimiz
də iştirak etdi. Tələbəmiz Toğ
rul Hacıyev şəhid oldu. O, ha
mıya nümunə olacaq bir insan
idi.Torpağımüdafiəedirsənsə,
demək,Vətənvar.Toğruldabu

nusübutetdi.Mənonunyaxın
larına, valideynlərinə Allahdan
səbirdiləyirəm.Toğrulvəonun
simasında bütün şəhidlərimiz
daimqəlbimizdəyaşayacaq”,–
deyəSiyavuşKərimibildirib.
Rektor əlavə edib ki, Toğrul

Hacıyevdövlətimizinbaşçısının

müvafiq sərəncamı iləölümün
dənsonra“Vətənuğrunda”me
dalıilətəltifedilib.
Şəhidinmüəllimləri–Xalqar

tistiElçinHəşimovvəƏməkdar
artistSəbuhiCəfərovçıxışedə
rəkToğrulHacıyevləbağlıxati
rələrinibölüşüblər.

Şəhidin anası İlhamə Solta
nova tədbirin iştirakçılarına və
təşkilatçılarınatəşəkküredib.
Tədbirşəhidinvaxtiləifaetdi

yimuğamnömrələrinin səslən
dirilməsiilədavamedib.
Qeydedəkki,əslənFüzulira

yonundan olan Toğrul Hacıyev
1996cı ildekabrın24dəBakı
daanadanolub.20162019cu
illərdəAzərbaycanMilliKonser
vatoriyasında tar ixtisası üzrə
təhsil alıb, sonra magistratura
datəhsilinidavametdirib.Füzu
li şəhər3nömrəliUşaqmusiqi
məktəbindətarmüəllimiişləyib.
Ata yurdunun və bütövlükdə

Qarabağ elinin yağı işğalından
azadolunmasıToğrulundaar
zusu olub. Bu arzu ilə də Və
tən müharibəsinə yollanıb. O,
2020ci il oktyabrın 10da ata
babalarının doğulduğu Füzuli
istiqamətindəgedəndöyüşlərdə
şəhidlikzirvəsinəucalıb.

Milli Konservatoriyada şəhid tarzən 
Toğrul Hacıyevin xatirəsi anılıb

“Qələbə hünəri” 
respublika yaradıcılıq sərgisinə 

qeydiyyat yekunlaşıb
MədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanRəssamlar
İttifaqınındəstəyi,AzərbaycanDövlətRəsm
QalereyasıvəXətaiSənətMərkəzinintəş
kilatçılığıiləkeçiriləcək“Qələbəhünəri”adlı
respublikayaradıcılıqsərgisinəqeydiyyat
yekunlaşıb.

Vətən müharibəsində Zəfərin ildönümünə
həsrolunmuşsərginoyabrın6daXətaiSənət
Mərkəzindəaçılacaq.
Dövlət Rəsm Qalereyasından bildirilib ki,

sərginin məqsədiAzərbaycan, xüsusən də iş
ğaldan azad olunmuş ərazilərimizi tərənnüm
etmək, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında
rəşadətliAzərbaycanOrdusununVətənmüha
ribəsindəgöstərdiyimisilsizqəhrəmanlığınınvə
qazanılmıştarixiqalibiyyətitəsvirisənətnümu
nələrivasitəsilənümayişetdirməkdir.
Sərgidə ümumilikdə 100 əsər təqdim oluna

caq.Əsərlərtəşkilatkomitəsininformalaşdırdığı
münsifərheyəti tərəfindənseçilir.Sərgidə işti
rak edəcək rəssamların siyahısı oktyabrın 15
dəAzərbaycanDövlətRəsmQalereyasıvəXə
taiSənətMərkəzininrəsmisaytıvəsosialmedia
hesablarındapaylaşılacaq.
Seçilmiş əsərlər oktyabrın 30dək Xətai Sə

nətMərkəzinin3cümərtəbəsindəkisərgi zalı
natəhvilverilməlidir.Nümayişolunanəsərlərin
müəllifərisertifikatlatəltifediləcəklər.

Əsryarımlıq tarixi olan məktəbin yeni təməli
AkademikMehdiMehdizadəadına
Cəbrayılşəhərtamortaməktəbi
zəngintarixəmaliktəhsilmüəssi
səsidir.1993cüilavqustun23də
Cəbrayılrayonuişğalediləndəmən
həminməktəbin10cusinfinibitir
mişdim.2013cüildənisəbutəhsil
müəssisəsininrəhbəriyəm.2020ciil
oktyabrın4üişğaltarixinibizəunut
durdu.MüzəffərAliBaşKomandan
İlhamƏliyevinrəhbərliyi,şanlıOrdu
muzunşücaətivəxalqımızınhəm
rəyliyiilə44günlükVətənmüharibə
siZəfərləbaşaçatdı,torpaqlarımız
düşmənişğalındanazadedildi.

Bu fikirləri Mehdi Mehdizadə adına
Cəbrayılşəhərtamortaməktəbinindi
rektoruŞəlaləQasımlı bildirib.Ovur
ğulayıb ki, oktyabrın 4də rayonumu
zun işğaldan azad edilməsinin birinci
ildönümündəPrezident İlhamƏliyevin
Cəbrayılasəfəritarixihadisəoldu.

“Çoxxoşbəxtəmki,akademikMehdi
MehdizadəadınaCəbrayılşəhər tam
orta məktəbinin rəhbəri olaraq təhsil
ocağının təməlqoyma mərasimində
məndə iştiraketdim.Bu təhsilocağı
Azərbaycanda açılan ilk üç məktəb
dənbiriolub”,deyəŞ.Qasımlıqeyd
edib.
Məktəbin tarixi haqqında məlumat

verəndirektordeyib:“1876cıilavqus
tun 5dəQafqaz tədris idarəsinin baş
idarəyəgöndərdiyiməktubdaCəbrayıl
qəzasınınCəbrayılkəndindəməktəbin
açılmasıxahişolunurdu.Dairəidarəsi
ninrəisibunuərazidəişləyənməmur
larınuşaqlarınıntəhsildənkənardaqal
masıiləəsaslandırırdı.Məktubdaoda
göstərilmişdiki,kənd icmalarıməktəb
üçün lazımi bina və müəllimlər üçün
yaşayış evi tikməyi öz öhdələrinə gö
türürlər. Bu istək reallaşdı. 1876cı ildə
Cəbrayıl qəzasının Cəbrayıl kəndində
birsinifi rus məktəbi fəaliyyətə başladı.

Məktəbəvvəlcəyararsız,darısqalvə
rütubətlibirbinadayerləşirdi.Birçox
çatışmazlıqlara baxmayaraq, Cəb
rayılda yeni tipli həmin məktəb qə
za ərazisində yeganəmaarif,mədə
niyyət ocağı sayılırdı. 1920ci ilədək
fəaliyyət göstərən məktəbin bazası
əsasında dördsinifi məktəb yaradıl
dı və 1925ci ildə beşsinifi məktə
bə çevrildi. 19351936cı dərs ilində
Cəbrayıl beşsinifi ibtidai və kəndli
gənclər məktəblərinin bazasında or
taməktəbtəşkilolundu.1939cuildə
yeniməktəbbinası istifadəyəverildi.
1944cü ildə Cəbrayıl qəsəbə orta
məktəbinə rus yazıçısıMaksimQor
kinin adı verildi. 1963cü ildə yeni
səkkizillikməktəbtəşkiledildi”.
Şəlalə Qasımlı diqqətə çatdırıb ki,

Cəbrayılşəhərortaməktəbisovetdöv
ründə respublika üzrə qabaqcıl mək
təblərdənbirihesabolunurdu.1976cı
ildəAzərbaycanKPMKnınBirincika

tibiHeydərƏliyevindiqqət vəqayğısı
sayəsində məktəbin 100 illik yubileyi
təntənəli şəkildə qeyd edildi. Akade
mikMehdiMehdizadəötənəsrin40cı
illərinin sonlarındaməktəbdə nümunə
dərsləridemişdivə1989cuildənmək
təbəonunadıverilib.Cəbrayılrayonu
ermənilər tərəfindən işğalolunduqdan
sonra məktəb Bakı şəhərinə köçürü
lüb, 19942013cü illərdə fəaliyyəti
ni Azərbaycan Texniki Universitetinin
Hərbikafedrasındadavametdirib.Ha
zırdaməktəbimizQaradağ rayonunun
Müşfiqabad qəsəbəsindəki məcburi
köçkünşəhərciyindəyerləşir”.
Direktor qeyd edib ki, Birinci Qara

bağ müharibəsində akademik Mehdi
Mehdizadəadınaməktəbinməzunları
ÇingizQasımov,FuadƏsədov,Kazım
Məmişov,NurəddinFətullayev,Ramiz
Ağayev, Elmar Əliyev, Taleh İsmayı
lov, İlqar Mehdiyev, Vüqar Hüseynov,
Rəşid Əliyev qəhrəmancasına şəhid

olublar: “28 illikayrılıqdansonrayeni
dən Cəbrayıla qovuşduq. Cəbrayıllı
lara bu xoşgünləri yaşadanMüzəfər
AliBaşKomandanavəşanlıOrdumu
zaözdərinminnətdarlığımıbildirirəm.
Məktəbimiz fəaliyyətini tezliklədoğma
torpaqdadavametdirəcək.Ogünüsə
birsizlikləgözləyirik”.



Azərbaycan
13 okt yabr 1918 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Lə tif 

Əb dül ba ği oğ lu Fey zul la yev (1918-1987) ana dan olub. Ab şe ron 
tə biəti nin ko lo ri ti, Xə zər neft çi lə ri ilə bağ lı ma raq lı əsər lə rin müəl-
li fi  dir.

13 okt yabr 1938 – Əmək dar ar tist Ham let Ağa da daş oğ lu Qur-
ba nov (1938 – 15.11.1995) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də (“Də də Qor qud”, “O dün ya dan sa lam” 
və s.),  te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

13 okt yabr 1938 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor 
Şə rif Şə ri fov (1938 – 26.9.2008) Ba kı da ana dan olub. Film lə ri: 
“Yol əh va la tı”, “Əzab lı yol lar”, “Şir ev dən get di”, “Qə rib cin lər di-
ya rın da” və s. 

13 okt yabr 1940 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Rə-
şid Şə fəq (Rə şid Ca mal oğ lu Əli yev; 1940 – 24.8.2017) Ba kı da 
ana dan olub. “Bir saat lıq xə li fə lik”, “Baş tut ma yan hiy lə” ope ret-
ta la rı nın, uşaq lar üçün mu si qi li səh nə əsər lə ri nin (“Tül kü, tül kü, 
tün bə ki...”), mah nı la rın müəl li fi  dir.

13 okt yabr 1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no şü nas İm-
ran Mu sa oğ lu Xə li lov (1940 – 18.7.2000) ana dan olub. Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs de yib. 

13 okt yabr 1967 – Ta nın mış akt yor, teatr xa di mi İb ra him Hü-
seyn oğ lu İs fa han lı (Hü seyn za də; 1897–1967) və fat edib. Tifl  is 
Azər bay can Dram Teat rı nın baş re jis so ru olub, Gür cüs ta nın Xalq 
ar tis ti adı na la yiq gö rü lüb. “Bö yük da yaq” fi l min də (Yar məm məd) 
çə ki lib.

13 okt yabr 1974 – Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin gör kəm li nü ma-
yən də si, Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Sət tar Bəh lul oğ lu 
Bəh lul za də (15.12.1909 – 1974) və fat edib. Əsər lə ri müx tə lif xa ri ci 
mu zey lə rin eks po nat la rı sı ra sın da dır. 

14 okt yabr 1875 – Maarif xa di mi, na şir Əlis gən dər Ha cı ba ba 
oğ lu Cə fər za də (1875-1941) Ba kı da do ğu lub. 1906-1908-ci il lər də 
“Də bis tan” ad lı ilk mil li pe da qo ji jur na lın na şi ri və mü hər ri ri olub.

14 okt yabr 1912 – Hey kəl tə raş, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Hə-
yat Həm dul la qı zı Ab dul la ye va (1912 – 21.4.2006) Dər bənd şə-
hə rin də ana dan olub. Şu şa da M.P.Va qi fi n abi də si, X.Na tə va nın 
büs tü və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

14 okt yabr 1933 – Müasir Azər bay can poezi ya sı nın gör kəm li 
nü ma yən də si, Xalq şairi Məm məd Araz (Məm məd İn fi l oğ lu İb ra-
hi mov; 1933 – 2.12.2004) Nax çı van MR Şah buz ra yo nu nun Nur su 
kən din də do ğu lub. Və tən pər vər lik, mil li ru ha say ğı şairin əsər lə ri-
nin apa rı cı möv zu su dur. Rus şair lə ri nin əsər lə ri ni di li mi zə tər cü mə 
edib. 

14 okt yabr 1962 – Xalq ar tis ti Əli Mir zə oğ lu Qur ba nov 
(20.6.1898 – 1962) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça-
lı şıb. Film lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

15 okt yabr 1910 – Ta nın mış ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Hü seyn Əli oğ lu Se yid za də (1910 – 2.6.1979) İrə van şə-
hə rin də ana dan olub. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Ko roğ lu”, “Də li Kür”, 
“Ye nil məz ba tal yon”, “Qa yı na na” fi lm lə ri ni çə kib. 

15 okt yabr 1910 – Ta rix çi, ic ti mai xa dim İs ma yıl Ab bas oğ lu Hü-
sey nov (1910-1969) ana dan olub. 

15 okt yabr 1933 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı 
Nu rəd din Xey rul la oğ lu Ba ba yev (1933-2012) ana dan olub. 

15 okt yabr 1928 – Xalq rəs sa mı Yu sif İs ma yıl oğ lu Hü sey nov 
(1928 –  1.9.2009) Ba kı da do ğu lub. Ki tab və dəz gah qra fi  ka sı, 
si ya si pla kat lar və rəng kar lıq əsər lə ri nin müəl li fi  dir. 1977-1987-ci 
il lər də Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın səd ri olub.

15 okt yabr 1932 – Şair Ha fi z Hə bib oğ lu Ba xış (1932 – 7.9.1989) 
Zən gə zur ma ha lı nın Yu xa rı Ki rə tağ kən din də do ğu lub. Söz lə ri nə 
po pul yar mah nı lar bəs tə lə nib. 

15 okt yabr 1938 – Azər bay can teatr ta ri xin də xid mət lə ri ol muş 
ta nın mış akt ri sa Pan fi  li ya Ni ko la yev na Ta naili di (1891-1938) rep-
res si ya edi lə rək gül lə lə nib. Mil liy yət cə yu nan dır. Tifl  is Azər bay can 
teat rın da, 1925-ci il dən Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. 

15 okt yabr 1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no şü nas, ki no 
təş ki lat çı sı Ab bas İb ra him oğ lu Əli yev (1946-2008) ana dan olub.  

15 okt yabr 1988 – Kris tal loq ra fi  ya sa hə sin də məş hur alim, 
Azər bay can EA-nın müx bir üz vü Xu du Sur xay oğ lu Məm mə dov 
(14.12.1927 – 1988) və fat edib. Sə nət şü nas lıq la bağ lı ya zı la rın, 
“Na xış la rın yad da şı”, “Qo şa qa nad” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

15 okt yabr 1996 – Ta nın mış dik tor, Əmək dar ar tist Gül tə kin Əj-
dər qı zı Cab bar lı (9.3.1929 – 1996) və fat edib.

Dünya
13 okt yabr 1921 – Fran sız akt yo ru və mü ğən ni si İv Mon tan 

(Yves Mon tand – İvo Li vi; 1921-1991) ana dan olub. Çə kil di yi fi lm-
lər: “Eti raf”, “Vəh şi”, “Si lah se çi mi”.

13 okt yabr 1934 – Rus akt yo ru Sa ve li Kra ma rov (1934-1995) 
ana dan olub. Film lə ri: “Uğur centl men lə ri”, “Ələ keç məz qi sas çı-
lar”, “İvan Va sil ye viç pe şə si ni də yi şir” və s.

14 okt yabr 1864 – Pol yak ya zı çı sı Ste fan Je roms ki (Ste fan Ze-
roms ki; 1864-1925) ana dan olub. “Kül”, “Hə ya tın bə zə yi”, “Də niz-
dən kü lək”, “Gü na hın ta ri xi” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

15 okt yabr 1814 – Rus şairi, ya zı çı, dra ma turq Mi xail Yur ye viç 
Ler mon tov (1814 – 27.7.1841) ana dan olub. Əsər lə ri: “Zə ma nə-
mi zin qəh rə ma nı” (ro man), “Mt sı ri”, “Ha cı Ab rek”, “Qaf qaz əsi ri” 
(poema), “Mas ka rad” (pyes) və s. Azər bay can da olub, “Aşıq Qə-
rib” das ta nı nı qə lə mə alıb.

15 okt yabr 1844 – Al man fi  lo so fu Frid rix Nits şe (Fried rich Wil-
helm Nietzsc he; 1844 - 25.8.1900) ana dan olub. Dün ya fəl sə fi  
fi k ri nə güc lü tə sir edən əsər lə rin müəl li fi  dir: “Fa ciənin do ğu lu şu”, 
“Zər düşt be lə de yir di”, “Xe yir və şər dən o ya na”, “Büt lə rin qü ru bu” 
və s.

15 okt yabr 1929 – Serb şairi, ya zı çı, tər cü mə çi Mi lo rad Pa viç 
(1929-2009) ana dan olub. Xə zər xa qan lı ğın dan (VIII-IX əsr lər) 
bəhs edən “Xə zər lü ğə ti” ta ri xi-en sik lo pe dik ro ma nı nın müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar ORXAN
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“Qarabağ Azərbaycandır!” müsabiqəsinə 
layihə qəbulu yekunlaşmaq üzrədir

Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti 
ya nın da El min İn ki şa fı 
Fon du nun elan et di yi 
“Qa ra bağ Azər bay can-
dır!” qrant mü sa bi qə-
si nə la yi hə qə bu lu okt-
yab rın 15-də ba şa ça tır.

Mü sa bi qə nin məq sə di iş ğal dan azad edil miş əra zi lə ri mi zin in-
ki şa fı na töh fə ve rə bi lə cək müx tə lif elm sa hə lə ri ni əha tə edən 
təd qi qat iş lə ri nin sti mul laş dı rıl ma sı, Qa ra ba ğın ta ri xi nin araş dı-
rıl ma sı, azad edil miş böl gə lər də ar xeolo ji təd qi qat la rın apa rıl ma-
sı, ta ri xi-mə də ni abi də lə rin təd qiq edil mə si dir. Həm çi nin böl gə də 
kənd tə sər rü fa tı nın in ki şa fı nı tə min edən, eko lo ji prob lem lə rin 
ara dan qal dı rıl ma sı, ener ji və su eh ti ya tı nın ya ra dıl ma sı, tu rizm 
po ten sialı nın düz gün qiy mət lən di ril mə si və is ti fa də si nə gə ti rib 
çı xa ra bi lən el mi-tət bi qi xa rak ter li la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si 
nə zər də tu tu lur.

El min İn ki şa fı Fon dun dan bil di ri lib ki, mü sa bi qə nin nə ti cə lə ri-
nin 2022-ci il də açıq lan ma sı plan laş dı rı lır.

“Nizami Gəncəvi” biblioqrafi yasının və
“Sözləri Nizaminindir” CD-albomun təqdimatı keçirilib

VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si bir sı ra 
ma raq lı nəşr və la yi hə lə rin təq di ma-
tı ilə yad da qal dı. Okt yab rın 8-də sər gi 
çər çi və sin də Mə də niy yət Na zir li yi və Mil li 
Ki tab xa na nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni-
za mi Gən cə vi. Bib lioq ra fi ya” ki ta bı nın və 
“Söz lə ri Ni za mi nin dir” CD al bo mun təq di-
ma tı ke çi ri lib.

Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru, pro fes sor 
Kə rim Ta hi rov çı xış edə rək pay tax tı mı zın 
ənə nə vi ola raq ev sa hib li yi et di yi ki tab bay-
ra mı nın bu il da hi Azər bay can şairi və mü-
tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li yi nə həsr 
olun ma sı nı əla mət dar ha di sə ki mi sə ciy yə-
lən di rib. Qeyd olu nub ki, bə şər bə dii fi k ri nin 
na dir ha di sə si olan Ni za mi ya ra dı cı lı ğı sək-
kiz əsr dən ar tıq dır ki, dün ya mə də niy yə ti-
nin və xal qı mı zın mə nə viy ya tı nın ay rıl maz 
his sə si nə çev ri lib. Şair dün ya poezi ya sı na 
bir-bi rin dən də yər li söz sə nə ti in ci lə ri bəxş 
edib.

Di rek tor vur ğu la yıb ki, Azər bay can Res-
pub li ka sı Pre zi den ti nin mü va fi q sə rən ca-
mı na və Mə də niy yət Na zir li yi nin təd bir lər 
pla nı na uy ğun ola raq Mil li Ki tab xa na “Azər-
bay ca nın gör kəm li şəx siy yət lə ri” se ri ya sın-
dan “Ni za mi Gən cə vi. Bib lioq ra fi  ya” ki ta bı nı 
və “Söz lə ri Ni za mi nin dir” CD al bo mu nu ha-
zır la yıb. Bu nəşr lər “Ni za mi ili”nə və bö yük 
şairin təd qi qat çı la rı na Mil li Ki tab xa na nın 
töh fə si dir.

Mə də niy yət Na zir li yi Ki tab sə na ye si şö-
bə si nin mü di ri Akif Ma rifl  i Ni za mi Gən cə vi yə 

həsr olu nan ki tab sər gi sin də be lə nəşr lə rin 
təq di ma tı nın əhə miy yə ti ni qeyd edib. De yib 
ki, Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə Mil li 
Ki tab xa na nın əmək daş la rı tə rə fi n dən ha zır-
la nan ki tab və CD al bom təd qi qat çı lar üçün 
fay da lı mən bə ola caq.

AMEA-nın Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun el mi 
ka ti bi, do sent Əzi za ğa Nə cə fov vur ğu la yıb ki, 
“Ni za mi Gən cə vi. Bib lioq ra fi  ya” ki ta bı ni za mi-
şü nas la ra, təd qi qat çı alim lə rə hə diy yə dir.

Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi Ki-
tab xa na lar və ya yım lar baş ida rə si nin mü dir 
müavi ni Ta ner Be yoğ lu bu il Azər bay can da 
Ni za mi Gən cə vi nin ana dan ol ma sı nın 880 
il lik mü na si bə ti lə “Ni za mi Gən cə vi İli”, Tür ki-
yə də isə Yu nus Əm rə nin və fa tı nın 700 il li yi 
mü na si bə ti lə “Yu nus Əm rə İli” elan olun ma-
sı nı Türk dün ya sı adı na mü hüm ha di sə ki-
mi xa rak te ri zə edib: “Hər iki şair Türk dün-
ya sı nın gör kəm li şəxs lə rin dən dir. XII əsr də 
ya şa mış Ni za mi, XIII əsr də ya şa mış Yu nus 
Əm rə ya ra dı cı lı ğın da or taq cə hət lər var. 
Hər iki şairin ya ra dı cı lı ğın da Tan rı ya də rin 
mə həb bət, in san sev gi si, elə cə də ka mil in-
san möv zu su mü hüm əhə miy yət kəsb edir”.

Da ha son ra Mil li Ki tab xa na nın də və ti ilə 
bey nəl xalq sər gi yə qa tı lan Ru si ya, Bol qa-
rıs tan, Öz bə kis tan, Qır ğı zıs tan və Gür cüs-
tan mil li ki tab xa na la rı nın rəh bər lə ri çı xış 
edib lər. Bol qa rıs tan Mil li Ki tab xa na sı nın di-
rek to ru Kra si mi ra Alek sand ro va di rek tor Kə-
rim Ta hi ro va öz nəşr lə ri ni elekt ron for mat da 
hə diy yə edib.

Son da qo naq lar la xa ti rə şək li çək di ri lib.

Teatr səh nə sin də on lar la 
ob ra za hə yat ver sə də, 
ta ma şa çı la rın yad da şın-
da o da ha çox “Ar şın mal 

alan” mu si qi li ko me di ya sın-
da Sol tan bəy ro lu ilə qa lıb. 
Ta nın mış akt yor, Əmək dar 
ar tist Ələk bər Hü seyn za-
də Azər bay ca nın teatr və 
ki no sun da öz ye ri alan 
sə nət kar lar dan dır. 

Ələk bər Hü seyn oğ lu Hü seyn-
za də 3 okt yabr 1887-ci il də Ba kı 
şə hə rin də ta nın mış zər gər ailə-
sin də dün ya ya göz açıb. Beş 
il mol la xa na da oxu yub və fars 
di li ni öy rə nib. Son ra rus-ta tar 
(Azər bay can) mək tə bin də təh-
si li ni da vam et di rib. Hə lə mək-
təb li ikən teatr la ma raq la nır və 
öz fəaliy yət dər nək lə ri nə ya zı lır. 
Şə hə rin müx tə lif teatr trup pa-
la rı na mü ra ciət edir. Bəs tə boy, 
gü lə rüz Ələk bə ri ilk ola raq ma-
raq lan dı ran səh nə müəl li mi Sə-
məd bəy Ha cıəli yev olur. Məhz 
onun tə şəb bü sü ilə Ələk bər 
teat ra ayaq açır, ko me di ya akt-
yo ru ki mi ta nın ma ğa baş la yır. 

Gənc akt yor Ələk bər Hü seyn-
za də yə 1913-cü il də Ta ğı yev 
teat rın da ta ma şa ya ha zır la nan 
“Ar şın mal alan”da Sol tan bəy ro-
lu tap şı rı lır. İlk ta ma şa çox uğur lu 
olur. “Ar şın mal alan” bir ilin içə-
ri sin də yal nız Ba kı nın teatr səh-
nə lə rin də 150 də fə dən çox oy na-
nı lır. Döv ri mət buat sə hi fə lə rin də 
ta ma şa haq qın da ge niş ya zı lar 
dərc edi lir. “Sə da yi-həqq” qə ze ti 
3 no yabr 1913-cü il ta rix li nöm-
rə sin də ya zıb: “Mü səl man bəs-
tə ka rı Üze yir bəy Ha cı bə yo vun 
tə zə ope ret ta sı “Ar şın mal alan” 
ca maata çox xoş gə lib. Tək rar 
oy nan ma sı nı xa hiş et dik lə ri nə 
gö rə cü mə gü nü, no yab rın 8-də 
ikin ci də fə oy na na caq dır. Sol tan 
bəy ro lun da ca maatın hüs ni-tə-
vəc cö hü nü qa zan mış Ələk bər 
Hü seyn za də çı xış edə cək dir”.

“Ar şın mal alan” ope ret ta sı nın 
ek ran laş dı rıl ma sı gün də mə gə-
lən də akt yor se çi mi vax tı Sol tan 
bəy ro lu na məhz Ələk bər Hü-
seyn za də nin çə kil mə si məs lə-
hət gö rü lür. 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
ta nın mış ki no təd qi qat çı sı Ay dın 
Ka zım za də “Ar şın mal alan” fi l-
mi nin ilk də fə hə lə 1916-cı il də 
ek ran laş dı rıl dı ğı nı de yir. Onun 
söz lə ri nə gö rə, re jis sor Bo ris 
Svet lov ope ret ta nın ta ma şa sı na 
bax dıq dan son ra ey niad lı fi lm 
çək mək qə ra rı na gə lib və səh nə 
əsə rin də rol alan akt yor la rın ha-
mı sı nı çə ki li şə də vət edib. Am ma 
hə min fi lm uğur suz alın mış dı və 
Üze yir bəy də onu bə yən mə miş-
di. Bu əsə rin ek ran tə cəs sü mü ilə 
əl də et di yi ger çək uğu ru 1945-ci 
il də ek ran laş dı rı lan fi lm ol du.

1945-ci ilin “Ar şın mal alan”ı 
Rə şid Beh bu dov baş da ol maq-
la, ko ri fey sə nət kar la rın iş ti ra kı 
ilə ər sə yə gəl miş di. Sol tan bəy 
ob ra zı nı oy na yan Ələk bər Hü-
seyn za də fi lm dən əv vəl 600 
də fə səh nə də bu ob ra za hə yat 
ve rib. “Ar şın mal alan” keç miş 
SS Rİ və dün ya nın bir çox öl kə-
sin də uğur la nü ma yiş et di ri lib. 
Bu fi l mə gö rə re jis sor lar Rza 
Təh ma sib və Leş şen ko, bəs tə-
kar Üze yir Ha cı bəy li, akt yor lar-
dan Rə şid Beh bu dov (Əs gər), 
Ley la Bə dir bəy li (Gül çöh rə), 
Ələk bər Hü seyn za də (Sol tan 
bəy), Mü nəv vər Kə lən tər li (Ca-
han xa la) və Lüt fə li Ab dul la yev 
(Və li) 1946-cı il də SS Rİ Döv lət 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb lər.

Ələk bər Hü seyn za də gənc-
lik il lə rin də “Ni cat” cə miy yə ti nin 
trup pa la rı na da də vət olu nur. 
Bu ra da dra ma tik rol lar la ya na-
şı, mu si qi əsər lə rin dən “Mə şə-
di İbad”da Ham bal və Mə şə di 
İbad, Zül fü qar bəy Ha cı bə yo vun 

“Ər və ar vad”ın da Kəb lə Qu bad 
rol la rı nı oy na yır. Ey ni za man-
da müx tə lif ope ra lar da da çı xış 
edir. 1920-ci il də bu gün kü Aka-
de mik Mil li Dram Teat rı ye ni dən 
for ma la şır. Hə min vaxt teat rın 
trup pa sı na Ələk bər Hü seyn za-
də də da xil edi lir. 

Ya ra dı cı lı ğı əsa sən realiz mi, 
sə mi miy yət və hə ya ti lik ilə sə ciy-
yə lə nən akt yo run çox say lı rol la-
rın dan Ha cı Qa ra və Kə rə mə li 
(“Ha cı Qa ra”, M.F.Axund za də), 
Şeyx Nəs rul lah və Ha cı Hə sən 
ağa (“Ölü lər”, C.Məm məd qu lu-
za də), Ha cı Fər zə li (“Dur su nə li 
və bal lı ba dı”, S.Qə ni za də), Təl-
xək və Ha cı Sə məd ağa, Kər bə-
la yı Bən də li və Mir zə Qo şu nə li 
(“Pə ri ca du” və “Bəxt siz ca van”, 
Ə.Haq ver di yev), Hü seyn qu lu, 
Ha cı Sal man, Ha cı Məm məd-
hü seyn və Mə şə di Ca vad (“Döv-
lə ti-bi sə mər”, İ.Rüs təm bə yov), 
Yol çu, Əd həm xan və Şah Sul-
tan Hü seyn xan (“Na dir şah”, 
N.Nə ri ma nov), İs gən dər xan 
(“Ağa Kə rim xan Ər də bi li”, N.Və-
zi rov) və s. gös tər mək olar.  

Ələk bər Hü seyn za də Ba kı da 
Sul tan Mu ra do vun “Kəb lə Xu-
du”, Əliağa Va hi din “Mil li mey-
xa na”, Ba ba Qu bins ki nin “Ye ni 
kup let lər” oyun-məz hə kə lə ri ni 
ta ma şa ya ha zır la yıb.

Əmə yi döv lət tə rə fi n dən qiy-
mət lən di ri lən Ələk bər Hü seyn-
za də 1957-ci il də “Əmək dar ar-
tist” fəx ri adı na la yiq gö rü lüb. 

Akt yor luq sə nə ti nə ül vi tel lər lə 
bağ la nan, ona öm rü nün so nu na 
ki mi sa diq qa lan sə nət kar 4 no-
yabr 1967-ci il də və fat edib. 

Savalan FƏRƏCOV

“Nizami və tarix” kitabının 
imza günü

VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si çər çi-
və sin də AMEA-nın Mə həm məd Fü zu li 
adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun baş 
di rek to ru, aka de mik Tey mur Kə rim li nin 
“Ni za mi və ta rix” ki ta bı nın təq di ma tı və 
im za gü nü ke çi ri lib. 

Azər bay ca nın da hi şairi və mü tə fək-
ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi le-
yi mü na si bə ti lə ye ni dən iş lə nə rək nəşr 
olun muş ki ta bın təq di mat mə ra si min də 
ədə biy yat şü nas lar, ali mək təb tə lə bə lə-
ri, müx tə lif ki tab xa na və nəş riy yat la rın 
əmək daş la rı iş ti rak edib, ki tab haq qın da 
fi  kir lə ri ni bil di rib lər.

Tey mur Kə rim li ki ta bı haq qın da mə lu-
mat ve rib, mo noq ra fi  ya da Ni za mi Gən-
cə vi ya ra dı cı lı ğın da ta ri xi şəx siy yət və 
ha di sə prob le mi nin müx tə lif ra kurs lar dan 
nə zər dən ke çi ril di yi ni, “Xəm sə”də ta ri xi 
şəx siy yət və mü hit, elə cə də hökm dar 
su rət lə ri nin ta ri xi tə ka mü lü, həm çi nin 
“Xəm sə”nin ta ri xi poeti ka sı mə sə lə lə ri nə 
ay dın lıq gə ti ril di yi ni qeyd edib.

Son ra oxu cu la rın ma ra ğı na sə bəb 
olan ki ta bın im za mə ra si mi ke çi ri lib.

Ki ta bın el mi re dak to ru AMEA-nın vit-
se-pre zi den ti, aka de mik İsa Hə bib bəy li, 
re dak si ya-nəş riy yat he yə ti nin üzv lə ri fi  lo-
lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru, do sent Əziza-
ğa Nə cəf za də, ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru, 
do sent Ca vid Cə fə rov və fi  lo lo gi ya üz rə 
fəl sə fə dok to ru Ay tən Qu li ye va dır.

Respublika Gənclər Kitabxanasının stendində tanınmış yazarla görüş
6 –10 okt yabr ta ri xin də Ba kı 
Eks po Mər kə zin də ke çi ri lən VII 
Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si 
müəl lif və oxu cu la rın ün siy yə-
ti nə də ge niş im kan ya rat dı. 
Be lə gö rüş lər dən bi ri də Cə fər 
Cab bar lı adı na Res pub li ka 
Gənc lər Ki tab xa na sı nın sten-
din də ger çək lə şib.

Sər gi nin ikin ci gü nü – okt-
yab rın 7-də ki tab xa na nın sten di 
önün də Azər bay can Ya zı çı lar 
Bir li yi nin üz vü, ta nın mış de tek-
tiv ya zar El xan Elat lı ilə gö rüş 
ke çi ri lib.

Gənc lər Ki tab xa na sı nın el mi 
iş lər üz rə di rek tor müavi ni Xa li-
də Mu sa ye va oxu cu la rın El xan 
Elat lı nın ya ra dı cı lı ğı na ma raq 
gös tər mə sin dən da nı şıb.

Ya zı çı “Qan lə kə si”, “Yed din-
ci mər tə bə də qətl”, “Ən ya xın 
pla net”, “Xə ya nət”, “İt miş qı zın 
ax ta rı şı”, “Pən cə rə də gö rü nən 
köl gə”, “Di lən çi qa dı nın sir ri” və 
baş qa əsər lə ri haq qın da mə lu-
mat ve rib. Müəl lif da ha son ra 
iş ti rak çı la rın sual la rı nı ca vab-
lan dı rıb, ya xın ay lar da çap dan 
çı xa caq ye ni ro ma nı ilə oxu cu-
la rı nı se vin di rə cə yi ni bil di rib.

Səhnədə və ekranda sevilən aktyor
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“Expo-2020 Dubai”da
Oktyabrın11-də“Expo-2020Dubai”beynəlxalqsərgisiçərçivə-
sindəAzərbaycanturizmhəftəsinəbaşlanılıb.HeydərƏliyev
MərkəzinintəşkilatçılığıiləreallaşanhəftəərzindəAzərbayca-
nınmillipavilyonundamüxtəliftədbirlərkeçiriləcək.

Tədbirdəişti
rakedənAzər
baycanTurizm
B ü r o s u n u n
baş icraçı di
rektoru Florian
Z enq s t ş m i d
mart ayına
qədər davam
edəcək sərgi
ninölkəmizinturizmimkanlarınıntəqdimatıüçünmühümplatfor
maolduğunudeyib.AçılışdaAzərbaycanınaqroqastro turizm
potensialınıbirləşdirən,Avropaİttifaqınınmaliyyədəstəyiiləər
səyəgələn“SlouFud”beynəlxalqlayihəsinin“Dadgəmisi”adlı
milliturizmməhsulununtəqdimatıdakeçirilib.
Qeydedəkki,Azərbaycan“Expo2020Dubai”beynəlxalqsər

gisində“Gələcəyintoxumları”tematikasıilədizaynedilmişmilli
pavilyonlatəmsilolunur.Millipavilyondakıinteraktivelektronva
sitələrdəAzərbaycanın tarixi, coğrafiyası,mədəniyyəti,müasir
incəsənətivədigərmövzulardavideoçarxlartəqdimedilir.Eləcə
də,PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləAzərbaycanıniqtisadi
vəsosialsahələrdədavamlıinkişafıvəinnovasiyalar,44günlük
Vətənmüharibəsinəticəsindəişğaldanazadolunmuştorpaqla
rımızdaaparılanquruculuqişlərihaqqındaməlumatverilir.
Turizm həftəsi çərçivəsində “Yarımsəhradan sıx meşələrə”

başlıqlıBakı,LənkəranvəLerikiəhatəedəncənub istiqaməti,
“Ənaşağınöqtədənənyüksəklərə”–Bakı,Xızı,QubavəQusa
rıəhatəedənşimalistiqaməti,“Qədimizlər,heyrətamizmənzə
rələr”–Bakı,Şamaxı,İsmayıllı,Qəbələniəhatəedənşimalqərb
istiqaməti,“Müalicəvitəbiət,ilhamvericitarix”başlıqlıBakı,Gən
cə,NaftalanvəGöygölüəhatəedənqərb istiqamətinin turizm
potensialınadairtəqdimatlarkeçiriləcək.
Qeydedəkki,oktyabrın1dənstartgötürən“Expo2020Du

bai”beynəlxalqsərgisi2022ciilmartın31dəkdavamedəcək.

“Euronews”da Lahıc haqqında reportaj 
“Euronews”televiziyasıAzərbaycanınİsmayıllırayonununqə-
dimLahıcqəsəbəsihaqqındanövbətireportajhazırlayıb.

Lahıcısənət
karlar şəhəri
kimi təqdim
edən reportaj
da qəsəbədə
ki çay daşla
rından tikilən
bənzərsiz ev
lər, sənətkarlıq
emalatxanala
rı, dəri emalı sexləri, bir neçəəsr yaşı olan xalçalardanbəhs
edilir. Verilişdə Lahıcınmisgərlik sənəti ilə dəməşhur olduğu
vurğulanır,yerlimisgərlərləsöhbətlərtəqdimedilir.
“Buemalatxananın300yaşıvar.1725ciildəaçılıbvəhələdə

fəaliyyətdədir.İndi50yaşımvar.Övladlarımburadaçalışansək
kizincinəsildir.Busənətgüc,dözümvəsəbirtələbedənçətinbir
işdir”,–deyəmisgərKəbleyiƏliyevbildirib.
Bundan başqa, verilişdə qeyd edilib ki, Lahıcda hazırlanan

misqablarLuvrdadaxilolmaqladünyanınməşhurmuzeylərin
dəsərgilənir.
Lahıc TarixDiyarşünaslıqMuzeyinin direktoru Kamal Əliyev

bildiribki,Lahıcdamisemalınıntarixibirneçəəsröncəyəgedib
çıxır.ArxeoloqlarOrtaəsrlərdəölkəninmüxtəlifyerlərindəLahıc
dazərbolunmuşmissikkələrtapıblar.
Reportajdaodavurğulanıbki,2015ciildəLahıcınmisgərliksə

nətiUNESCOnunQeyrimaddimədəniirssiyahısınadaxiledilib.

“Sonuncu” növbəti festivalda
MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləBakıMediaMərkəzivə“Sal-
naməfilm”studiyasıtərəfindənistehsalolunmuş“Sonuncu”
sənədlifilmioktyabrın23-dən30-dəkİstanbuldakeçiriləcək
9-cuBoğaziçiBeynəlxalqFilmFestivalındanümayişolunacaq.
RejissorFarizƏhmədovunfilmifestivalın“Beynəlxalqsənədli
filmlər”kateqoriyasındayarışacaq.

Filmin baş
prodüseri Arzu
Əliyeva,prodü
serləri Orman
Əliyev və Na
zim Hüseynov,
ssenari müəl
lifəri Esmira
ƏyyubvəFariz
Əhmədov,ope
ratoruMateuşÇuxnovskidir(Polşa).
“Sonuncu” filmi buayhəmçininPolşanınPoznan şəhərində

keçiriləcək25ciBeynəlxalqsənədlifilmfestivalınınproqramına
daxiledilib.
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Buraxılışa məsul: Fariz Yunisli

Yazılardakı faktlara görə müəlliflər cavabdehdir. 
Qəzetdə AZƏRTAC-ın materiallarından da istifadə edilir.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

Nizaminin yubileyi Polşada 
simfonik konsert proqramında qeyd edilib

PolşanınKalişşəhərində
AzərbaycanDövlətAka-
demikOperavəBalet
Teatrınınmusiqirəhbəri,

ƏməkdarartistƏyyubQuli-
yevindirijorluğuiləNizami
Gəncəvininxatirəsinində
anıldığı“Azərbaycannota-
sı–simfonikkonsert”təşkil
olunub.

Kaliş Filarmoniyasının simfo
nik orkestri və solist, tanınmış
viola ifaçısı, Qdansk Musiqi
Akademiyasının dosenti Kşış
tof Timendorfun ifasında ilk
dəfə dahi bəstəkarlarımız Fik
rətƏmirovun“Nizami”vəQara
Qarayevin “Yeddi gözəl” balet
lərindən nümunələr səslənib.
Konsertin proqramında həm
çinin E.Bloxun “Hebru” süitası,
P.Çaykovskinin “Andante can
tabile”və6cı“Patetik”simfonik
əsərləriyeralıb.
Konserti təşkilati məsələlər

də yaxından iştirak etmişKaliş
şəhərininvitsemeriQjeqojKu
lavenik, tanınmış polyak dirijo

ru Pavel Kotla, polşalı musiqi
sevərlər və Polşada yaşayan
həmvətənlərimizizləyib.
Polyak musiqişünas Vitold

Paproçki tədbiri açıqelanedə
rəksəslənəcəkmusiqiparçaları
barədəətrafıməlumatverib.
Qjeqoj Kulavenik qonaqları

salamlayaraqPolşadaAzərbay
can musiqisinin səslənməsin
dənməmnunluğunuifadəedib.

Daha sonra ölkəmizin Pol
şadakı səfiri Nərgiz Qurbano
va tanınmış dirijor Ə.Quliyevin
rəhbərliyi iləKalişFilarmoniyası
orkestrinin ifasındaAzərbaycan
musiqisininsəslənəcəyigecənin
iştirakçılarını salamlayıb, dəstə
yəgörəvitsemerQ.Kulavenikə,
dirijorP.Kotlayatəşəkkürünübil
dirib.Səfirkonsertproqramında
bu il880 illiyiqeydedilənAzər

baycanındahişairivəmütəfək
kiri, dünya ədəbiyyatına böyük
töhfələriilətanınanNizamiGən
cəvinin əsərlərinin motivlərinə
əsaslananmusiqilərindəyeral
dığınıdiqqətəçatdırıb.
N.Qurbanova 2022ci ildə

AzərbaycanPolşa münasibət
lərindəüçyubileyin–ikiölkənin
strateji tərəfdaşlığının əsasının
qoyulmasının5illiyi,Azərbaycan
RespublikasıiləPolşaRespubli
kası arasında diplomatik əlaqə
lərin30 illiyivəAzərbaycanAğ
qoyunlu hökmdarı Uzun Həsən
iləPolşakralı IVKazimirYaqel
lonarasındailktarixiyazışmanın
550ci ildönümününqeydedilə
cəyini bildirərək, bumünasibət
ləsilsilətədbirlərinkeçiriləcəyini
deyib. Diplomat hazırkı konser
tinbutədbirlərdənbirincisioldu
ğunuqeydedib.
Konsert proqramı sürəkli al

qışlarlaqarşılanıb.
Fasiləzamanıtədbiriştirakçı

larıAzərbaycanınmilli şirniyyat
vəşərabnümunələrindənibarət
süfrəyədəvətolunublar.

Səhnədə ölüm
RusiyaDövlət
Akademik
BöyükTeat-
rındaNikolay
Rimski-Kor-
sakovun
“Sadko”ope-
rasınınnöv-
bətitamaşa-
sındafaciə
yaşanıb.

Oktyabrın 9da “Sadko” tamaşasının nümayişi zamanı səh
nədədekorasiyanınaşmasınəticəsində37yaşlıaktyorYevgeni
Kuleşhəyatınıitirib.Fəcihadisətamaşanınlapəvvəlində,səh
nəninikinciplanındabaşverib.Bundandərhalsonrasəhnədə
pərdəendirilib.YevgeniKuleş2002ciildənbuteatrdaçalışıb.
BöyükTeatrdanbildirilibki,hadisəninsəbəbitamaydınlaşdı

rılanaqədər“Sadko”tamaşasınınnümayişiqeyrimüəyyənvax
tadəkdayandırılıb.Qeydedəkki,N.RimskiKorsakovrusnağıl
qəhrəmanıSadkohaqqındaoperanınlibrettosunudaözüyazıb.
İlkdəfə1897ciildənümayişolunantamaşanınsəhnətərtibatı
müxtəlifmontajlıdekorasiyalarlazəngindir.

İtaliyada mədəniyyət obyektlərinin 
fəaliyyəti bərpa olunur

Avropadakoronavi-
rusdan(COVİD-19)ən
çoxzərərçəkənölkə-
lərdənolanİtaliyada
normalhəyataqayı-
dışbaşlayır.Oktyabrın
11-dənölkədəteatrlar,
kinoteatrlar,digər
mədəniyyət,eləcədə
idmanobyektlərinin
fəaliyyətibərpaedilib.

Yeniqaydalaraəsasən,ölkədəepidemiolojivəziyyətinyüngülol
duğuregionlarda(ağzona)teatr,kinoteatrvəmədəniyyətevlərinin
tamşəkildə,qapalıməkanlardaümumitutumunun50faizindənçox
olmamaq şərti ilə isə gecə klubları və diskotekaların fəaliyyətinə
icazəverilib.Açıqməkandakı buəyləncəməkanları ümumi tutu
mun75 faizi ilə fəaliyyət göstərə biləcək.Stadionlarda tamaşaçı
tutumu50faizdən75faizəartırılıb.
Bütünməkanlaragirişdə“Yaşılkeçidkartı”(“Greenpass”vəya

vaksinsertifikatı)tələbediləcək.

Çindəki “Qədim məskənlər”də 
“Azərbaycan mədəniyyətinə pəncərə”

ÇinXalqRespublikasınınBenbuşəhərindəki“Qədimməskən-
lər”mədəniyyətparkındaHeydərƏliyevFondutərəfindən
yaradılan“Azərbaycanmədəniyyətinəpəncərə”adlıpavil-
yonfəaliyyətəbaşlayıb.

Parkda məhdud sayda xa
rici milli pavilyonlardan birinci
fəaliyyətə başlayanı Azərbay
can pavilyonudur. Pavilyonda
Azərbaycanın müxtəlif xalça
çılıq məktəblərini təmsil edən
xalçavəkilimlər,misgərlik,de
korativ yaradıcılıq və şəbəkə
sənətinümunələri,bəzəkəşya
ları,milligeyimlər,musiqialət
ləri, ölkəmizin mədəniyyətinə,
tarixinə,müasir inkişafına dair
nəşrlərnümayişolunur.Nizami

Gəncəvininbüstü,“Xarıbülbül”,
“Qızqalası”və“Ceyranlar”sil
siləsindənheykəltəraşlıq əsər
ləri,Qobustanqayarəsmlərinin
imitasiyası da ekspozisiyada
yeralıb.
“I love Baku” stendində isə

Azərbaycanaaidsuvenirlərtəq
dim edilir. Pavilyonda quraşdı
rılmış monitorlarda isə mədə
niyyətimizə, ölkəmizin tarixi və
müasir memarlığına, Azərbay
candakeçirilənnüfuzlubeynəl

xalq tədbirlərə aid videoçarxlar
nümayişolunur.
Əldə olunmuş razılığa əsa

sən, pavilyon uzunmüddətli
əsasda fəaliyyətgöstərəcəkvə
Çinin ən iri turizm layihələrin
dən olan “Qədim məskənlər”
mədəniyyətparkınıhərilziyarət
edəcəkmilyonlarlaqonaqAzər
baycan mədəniyyəti haqqında
məlumatəldəedəbiləcək.
Oktyabrın11dəÇinXalqNü

mayəndələr Yığıncağı Daimi
Komitəsinin (parlament) sədr

müavini, Çin Kommunist Par
tiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi
Bürosunun üzvü VanÇen,An

huyvilayətininvəBenbuşəhə
rinin rəhbər şəxsləri, Çindəki
diplomatikkorpusuntəmsilçiləri
Azərbaycanpavilyonundaolub
lar.
Qeyd edək ki, Benbu şəhə

rindəkiLoncigölününətrafında
salınmış “Qədim məskənlər”
mədəniyyət parkı 333 hektar
sahəni əhatə edən iri mədə
niyyət layihəsidir. Ərazidə Çin
tarixində və mədəniyyətində
xüsusi yer tutan məbədlərin
oxşarı da daxil olmaqla, ənə
nəvi Çin memarlığı üslubunda
450 bina inşa edilib. Parkdakı
pavilyonlarda Çin mədəniyyə
tinə, müxtəlif bölgələrinə, tari
xi şəxsiyyətlərinə həsr olunan

pavilyonlarla yanaşı, müxtəlif
xalqların mədəniyyəti də təq
dimediləcək.

Məşhurispanfırçaustası
PabloPikassonun“Çömbəl-
mişqadın”əsəri“Sotheby’s”in
Honkonqhərracında24.6
milyondollarasatılıb.Buba-
rədə“Sotheby’s”hərracevi
məlumatyayıb.

Əsərdə rəssam öz
həyat yoldaşı Jaklin
Rokutəsviredib.
Eyni hərracda hol

landiyalı rəssam Vin
sent Van Qoqun na
türmortu 9.1 milyon
dollara, çin mənşəli
fransız abstraksionis
ti Sanyunun “Yatmış
gözəl”iisə10.3milyon
dollarasatılıb.
Hərracda fransalı heykəltə

raş Ogüst Rodenin əl işi – Na
poleonBonapartın büstü səbəbi
açıqlanmadansatışdançıxarılıb.

Büst1930cuillərdəitkindüşmüş
hesab olunurdu. Sənətşünaslar
2015ciiləqədəronunharadaol
duğundanxəbərsizidilər.
“Sotheby’s”inHonkonqhərra

cında ən baha qiymətləndirilən

əsərlərdən biri Çin rəssa
mı Çjan Datsyanın “Səhər
dumanı” olub. 27,5 milyon
dollarasatılanəsərirəssam
1968ciildəabstraksionizm
ruhunda və maviqəhvəyi
tonlardaişləyib.
Çjan Datsyan son za

manlar Asiyada ən baha
lı fırça ustası kimi tanınır.
2016cı ildə onun “Yazda
çiçək açan şaftalı ağacı”
adlı rəsmi Honkonqda re
kord qiymətə – 35 milyon
dollarasatılıb.
Müəllif ənənəvi Çin rəs

samlıq sənətinin, əsasən
də “se i” (ideyanın ötürülməsi)
texnikasının ustası sayılır. O,
həmçinin özünün “səpələnmiş
tuş” texnikası sayəsində məş
hurluqqazanıb.

Pikassodan Van Qoqadək...
“Sotheby’s”in Honkonq hərracı məhsuldar olub
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