
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 Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY 

tə rə fin dən Türk dün ya sı rəs sam la rı nın 
Ni za mi nin əsər lə ri nə çək di yi rəsm əsər lə ri 
və mi niatür lər dən iba rət in gi lis di lin də “Ni-
za mi ni oxu yaq” ki tab-al bo mu nəşr edi lib.

“Ni za mi ni oxu yaq” ki tab-al bo mu nun və 
ey niad lı fo to sər gi nin ilk təq di ma tı no yab rın 
22-də Ba kı da, de kab rın 8-də isə Qır ğı zıs ta-
nın pay tax tı Biş kek də ke çi ril miş di.

De kab rın 14-də Nur-Sul tan şə hə rin də, 
Qa za xıs ta nın Bi rin ci Pre zi den ti – El ba sı Ki-
tab xa na sı nın mu ze yin də TÜRK SOY-un təş-
ki lat çı lı ğı ilə art- al bo mun təq di ma tı və sər gi-
nin açı lı şı olub.

Ki tab- al bo ma Ni za mi nin əsər lə ri nin mo-
tiv lə ri üz rə ta nın mış rəs sam la rın əsər lə ri nin 
100-dən ar tıq fo to rep ro duk si ya sı da xil edi lib 
və şairin poema la rın dan mis ra lar ve ri lib.

Təd bir də çı xış edən ki tab xa na nın di rek-
to ru Ba kıt can Te mir bo lat TÜRK SOY tə rə-
fi n dən Türk dün ya sı nın bö yük mü tə fək ki ri 
Ni za mi Gən cə vi nin yu bi le yi nə həsr olun muş 

art-al bo mun ha zır lan ma sı nı  təq dir edə rək 
nəş rin əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb.

TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Dü sen Ka se i-
nov bil di rib ki, “Ni za mi ni oxu yaq” ki tab-al-
bo mun da Türk dün ya sı rəs sam la rı nın Ni-
za mi nin əsər lə ri nə çək dik lə ri mi niatür lər 
yer alır. Ki tab-al bom da kı hər bir rəs min öz 

ta ri xi var. Baş ka tib Tür ki yə nin Ədir nə, Tə-
kir dağ, Bur sa və An tal ya şə hər lə rin də Türk 
dün ya sı sə nət çi lə ri nin iş ti ra kı ilə Ni za mi 
Gən cə vi nin yu bi le yi nə həsr olun muş kon-
sert proq ram la rı nın uğur la ke çi ril di yi ni də 
diq qə tə çat dı rıb. 

davamı səh. 2-də

“Nizami Gəncəvini oxuyaq”
TÜRKSOY-un kitab-albomunun növbəti təqdimatı Qazaxıstanda keçirilib
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Beynəlxalq Muğam Mərkəzi ilə
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Regionda kommunikasiyaların açılması 
Brüsseldə müzakirə olunub

Pre zi dent İl ham Əli yev Av ro pa İt ti fa qı nın Şərq Tə rəf daş lı ğı 
Proq ra mı nın VI Sam mi tin də iş ti rak et mək üçün de kab rın 13-də 
Bel çi ka Kral lı ğı nın pay tax tı Brüs se lə iş gü zar sə fə rə ge dib.

De kab rın 14-də Brüs sel də Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
ilə Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi den ti Şarl Mi şel ara sın da gö rüş 
olub. Gö rüş də Av ro pa İt ti fa qı ilə Azər bay can ara sın da əla qə lə rin 
uğur la in ki şaf et di yi qeyd olu nub. Av ro pa İt ti fa qı nın Er mə nis tan la 
Azər bay can ara sın da mü na si bət lə rin nor mal laş dı rıl ma sı is ti qa-
mə tin də dəs tə yi vur ğu la nıb. 

Ey ni za man da Av ro pa İt ti fa qı, Azər bay can və Er mə nis tan ara sın-
da üç tə rəfl  i gö rü şə dair fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. Er mə nis tan-Azər-
bay can sər hə di nin de li mi ta si ya sı və de mar ka si ya sı, kom mu ni ka si-
ya la rın açıl ma sı, hu ma ni tar xa rak ter li mə sə lə lər mü za ki rə olu nub. 

De kab rın 14-də Pre zi dent İl ham Əli yev Brüs sel də NA TO-nun 
Baş ka ti bi Yens Stol ten berq ilə gö rü şüb. Al yan sın mən zil-qə rar-
ga hın da kı gö rüş dən son ra bir gə mət buat konf ran sı ke çi ri lib.

“NA TO nor mal laş ma is ti qa mə tin də bü tün səy lə ri və Azər bay can 
və Er mə nis tan ara sın da dialo qu dəs tək lə yir. Pre zi dent İl ham Əli yev-
lə də bu mə sə lə ni mü za ki rə et dik. Həll olun ma mış bü tün mə sə lə lər 
dip lo ma tik va si tə lər lə həll olun ma lı dır”, – de yə Baş ka tib vur ğu la yıb.

Azər bay can Pre zi den ti qeyd edib ki, nəq liy yat in teq ra si ya sı re-
gion üçün bö yük im kan dır. Zən gə zur dəh li zi yal nız Azər bay ca nın 
Nax çı va na gi riş əl də et mə si üçün de yil. Həm çi nin Er mə nis tan 
üçün önəm li dir ki, Nax çı van va si tə si lə İra na və Azər bay can əra-
zi si va si tə si lə Ru si ya ya də mir yo lu xət ti əla qə si qur sun.

Pre zi dent diq qə tə çat dı rıb ki, re gion da kom mu ni ka si ya la rın 
açıl ma sı 10 no yabr 2020-ci il ta rix li üç tə rəfl  i bə ya nat da qeyd 
edi lib: “Bu mər hə lə də biz Azər bay can dan Er mə nis tan va si tə si-
lə Nax çı va na ge dən də mir yo lu xət ti nin ti kil mə si ilə bağ lı ra zı lı ğa 
gəl mi şik. Həm çi nin av to mo bil yo lu nun in şa sı ilə bağ lı ra zı lıq əl də 
et mi şik. La kin av to mo bil yo lu nun is ti qa mə ti hə lə də qiq ləş mə yib. 
Bu, gə lə cək mü za ki rə lə rin pred me ti dir. Biz bu ax şam üç tə rəfl  i 
gö rüş də müt ləq bu mə sə lə ni mü za ki rə edə cə yik. Zən gə zur dəh-
li zin dən is ti fa də qay da la rı na gə lin cə, bu, La çın dəh li zin də ki ki mi 
ol ma lı dır. Bu gün La çın dəh li zin də göm rük pos tu yox dur. Zən gə-
zur dəh li zin də də göm rük pos tu ol ma ma lı dır. Ya hər iki tə rəf də 
göm rük pos tu ol mur, ya da hər iki tə rəf də göm rük pos tu qu ru lur”.

Paytaxtın Şağan qəsəbəsində yeni muzey

Pay tax tın Xə zər ra yo nun da mə də-
niy yət ocaq la rı nın sı ra sı na da ha bi ri 
əla və olun du. De kab rın 7-də Şa ğan 
qə sə bə sin də “Xə zər” Mu zey Mər-

kə zi nin açı lı şı ke çi ril di.

Hə min gün şa ğan lı lar üçün iki qat se vinc li 
idi. Çün ki mər kə zin açı lı şı ilə bə ra bər Mə-
həm məd Əmin Rə sul za də nəs li nin la yiq li 
da vam çı la rın dan Əmək dar rəs sam Rais 
Rə sul za də nin 75 il lik yu bi le yi nə həsr olun-
muş sər gi də ke çi ri lir di.

Təd bir də yu bil ya rın özü, Xalq rəs sam la rı 
Xan lar Əh mə dov, Qəy yur Yu nus, Xalq ar tist lə ri 
Va miq Məm mə də li yev, Tey yub As la nov, Əmək-

dar ar tist Mir na zim Əsə dul la yev, Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Ca han gir Sə lim xa nov, Dün ya 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın hə qi qi üz vü Sə-
mə da ğa Cə fə rov, ra yon rəs mi lə ri, zi ya lı lar, ic-
ti maiy yət nü ma yən də lə ri  iş ti rak edir di lər. 

Mə ra si mə vi deobağ lan tı ilə qo şu lan 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi-
ya sı nın rek to ru, Xalq rəs sa mı Ömər El da-
rov əla mət dar ha di sə ilə əla qə dar təb rik lə-
ri ni çat dır dı, mər kə zə fəaliy yə tin də uğur lar 
ar zu la dı.

davamı səh. 4-də

De kab rın 13-də Hey-
dər Əli yev Mər kə zin də 
“İş ğal dan azad edil miş 
əra zi lər də mə də ni irs 

abi də lə ri nin bər pa sı üz rə 
la yi hə lər: hə dəf lər, ça ğı rış lar, 
xü su siy yət lər, pers pek tiv lər” 
möv zu sun da də yir mi ma sa 
ke çi ri lib.

Təd bir də çı xış edən Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
kö mək çi si Anar Ələk bə rov bil di-
rib ki, otuz ilə ya xın müd dət də 
Er mə nis ta nın iş ğa lı al tın da olan 
əra zi lə ri miz Mü zəff  ər Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh-
bər li yi ilə azad edil dik dən son ra 
bu tor paq lar da qu ru cu luq-bər-
pa iş lə ri baş la nıb. Böl gə də inf-
rast ruk tur la yi hə lə ri ilə ya na şı, 
ta ri xi və mə də niy yət abi də lə ri-
nin in ven tar laş dı rıl ma sı, mü ha-
fi  zə si, o cüm lə dən bər pa sı is ti-
qa mə tin də ge niş miq yas lı iş lər 
hə ya ta ke çi ri lir.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Bi rin ci 
vit se-pre zi dent, Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh ri-
ban Əli ye va 2020-ci il de kab-
rın 8-də Fon dun iş ğal dan azad 
edi lən əra zi lər də ki mə də ni-di ni 
abi də lə rin, məs cid lə rin bər pa-
sı üz rə la yi hə yə baş la dı ğı nı 
bə yan edib. Bu nun la da Hey-
dər Əli yev Fon du bər pa iş lə-

rin də döv lət tə rə fi n dən hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə lə rə və tən daş 
cə miy yə ti nin üz vü ki mi öz dəs-
tə yi ni gös tə rir. Fon dun pre zi-
den ti Meh ri ban xa nım Əli ye va-
nın gös tə ri şi ilə la yi hə yə yer li 
mü tə xəs sis lər lə ya na şı, xa ri ci 
eks pert lər də də vət olu nub. 
Ha zır da bər pa pro se si nə Avst-
ri ya, Bö yük Bri ta ni ya, Bol qa-
rıs tan, İta li ya, Lat vi ya, Ru si ya, 
Tür ki yə, Gür cüs tan və di gər 
öl kə lər dən mü tə xəs sis lər cəlb 
edi lib.

“Hey dər Əli yev Fon du nun iş-
ğal dan azad olu nan əra zi lər üz-
rə la yi hə si nin ic ra sı üçün xü su-
si iş çi qru pu ya ra dı lıb və bər pa 
olu na caq abi də lə rin öy rə nil mə si 
məq sə di lə il kin qiy mət lən dir mə 
apa rı lıb. Bər pa iş lə ri di ni mən-
su biy yə tin dən ası lı ol ma ya raq 
bü tün abi də lə ri əha tə edir. Abi-
də lə rin ye ni dən qu rul ma sı za-
ma nı on la rın il kin, yə ni auten tik 
si ma sı nın po zul ma ma sı prin si pi 
əsas gö tü rü lür. Bu nun la bağ lı 
bey nəl xalq təc rü bə öy rə ni lir və 

abi də lə rin bər pa sı, kon ser va si-
ya sı və ye ni dən qu rul ma sı üz-
rə iş lər də, həm çi nin mü tə rəq qi 
üsul lar tət biq edi lir”, – de yə Anar 
Ələk bə rov bil di rib.

Pre zi den tin kö mək çi si qeyd 
edib ki, Hey dər Əli yev Fon du 
Qa ra bağ da yal nız bər pa la yi-
hə lə ri hə ya ta ke çir mir. Böl gə də 
apa rı lan qu ru cu luq iş lə ri nə töh fə 
ver mək məq sə di lə ye ni di ni və 
mə də niy yət ob yekt lə ri nin in şa sı 
da nə zər də tu tu lur.

Fond ötən müd dət ər zin də ar-
tıq bir sı ra mə də niy yət abi də lə-
ri nin bər pa sı nı ba şa çat dı rıb. Bu 
ilin av qust ayın da Şu şa şə hə rin də 
Mol la Pə nah Va qi fi n mu zey-məq-
bə rə komp lek si nin tə mir-bər pa və 
ye ni dən qur ma iş lə ri ye kun la şıb. 
Komp leks də iş lər Hey dər Əli yev 
Fon du tə rə fi n dən 2021-ci ilin mart 
ayın dan baş la yıb və abi də ta ri xi 
gör kə mi nə uy ğun ola raq bər pa 
edi lib. Həm çi nin bö yük Azər bay-
can şairi Mol la Pə nah Va qi fi n 
büs tü, da hi bəs tə kar Üze yir Ha-
cı bəy li nin hey kə li ye ni dən Şu şa 
şə hə rin də ucal dı lıb.

davamı səh. 4-də

Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitənin sessiyası
De kab rın 13-də Pa ris də, UNES CO-nun 
qə rar ga hın da qu ru mun Qey ri-Mad di 
Mə də ni İr sin Qo run ma sı üz rə Hö ku-
mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 16-cı ses si ya sı 
işə baş la yıb. On layn for mat da ke çi ri lən 
ses si ya ya UNES CO üz rə Şri-Lan ka Mil li 
Ko mis si ya sı nın baş ka ti bi Pun çi Ni la me 
Me qas va te sədr lik edir.

Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə nin 16-cı ses si ya-
sın da öl kə mi zi UNES CO ya nın da daimi nü-
ma yən də, sə fi r El man Ab dul la yev təm sil edir. 
Qeyd edək ki, Azər bay can ha zır da UNES CO-
nun Qey ri-Mad di Mə də ni İr sin Qo run ma sı üz-

rə Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 24 üz vün dən 
bi ri dir. İc la sa dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən 
900-ə qə dər iş ti rak çı qey diy yat dan ke çib.

Ko mi tə nin 16-cı ses si ya sı çər çi və sin-
də aidiy yə ti si ya hı la ra da xil edil mə si üçün 
üzv döv lət lər tə rə fi n dən na mi zəd li yi təq-
dim edil miş ele ment lə rə ba xı la caq. Bə şə-
riy yə tin qey ri-mad di mə də ni ir si nin Rep-
re zen ta tiv Si ya hı  sı na sa lın maq üçün 48 
ele ment, Tə ci li qo run ma ğa eh ti ya cı olan 
qey ri-mad di mə də ni irs si ya hı sı na da xil 
edil mək üçün 6 ele ment, elə cə də yax şı 
mü ha fi  zə təc rü bə lə ri nin re yest ri nə da xil 
edil mək üçün 5 tək lif və 100 min dol lar 

miq da rın da 3 bey nəl xalq yar dım sor ğu su 
ses si ya nın gün də li yin də yer alıb.

davamı səh. 2-də

səh. 7

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
mədəni irs abidələrinin bərpası

Mədəniyyət xalqları, ölkələri birləşdirən
ən güclü vasitədir

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov İs pa ni ya nın va si tə çi lik və mə də-
niy yət lə ra ra sı dialoq üz rə xü su si sə fi ri Ra mon Ble kua ilə gö rü şüb.

Anar Kə ri mov öl kə mi zin irə li sür dü yü “Mə də niy yət na mi nə sülh” 
qlo bal kam pa ni ya sı haq qın da qo na ğa mə lu mat verib.

səh. 2
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Mədəniyyətnaziri
AnarKərimovde
kabrın14dəİspani
yanınvasitəçilikvə

mədəniyyətlərarasıdialoq
üzrəxüsusisəfiriRamon
Blekuailəgörüşüb.

Qonağı salamlayan nazir öl
kələrimiz arasında mədəni
əməkdaşlığındahadagenişlən
dirilməsiüçünəlverişli imkanla
rın olduğunu diqqətə çatdırıb.
Birgə fəaliyyətin əhəmiyyətini
qeyd edən Anar Kərimov Pre
zident İlham Əliyev tərəfindən
2008ci ildə irəli sürülən “Bakı
Prosesi” təşəbbüsü çərçivəsin
də 2011ci ildən ənənəvi keçi
rilən Dünya Mədəniyyətlərara
sı Dialoq Forumu çərçivəsində
qarşılıqlı əməkdaşlığı bir daha
vurğulayıb.
Anar Kərimov ölkəmizin irəli

sürdüyü “Mədəniyyət naminə
sülh” (“Peace4Culture”) qlobal
kampaniyası haqqında da söz
açıb.Bildirib ki, bukampaniya
mədəni irsin qorunması, dinc

və dayanıqlı sülhsevər cəmiy
yətlərin qurulması və beynəl

xalq sülh sistemləriningüclən
dirilməsi,eləcədəsülhünəldə

olunmasında mədəniyyətin
rolu ilə yanaşı, mədəniyyətin
inkişafında sülhün rolunun öy
rənilməsiməqsədidaşıyır.Na
zirsəfirRamonBlekuanıdabu
qlobal çağırışaqoşulmağadə
vətedib.
Səmimi qəbula görə təşək

kürünü bildirən Ramon Blekua
“Mədəniyyət naminə sülh” qlo
bal çağırışına dərin marağını
ifadəedib.Qonaq layihəçərçi
vəsində əməkdaşlığın mühüm
olduğunuvəAzərbaycanınzən
ginmədəniirsininqorunmasının
vacibliyinibildirib.Qeydedibki,
mədəniyyət xalqları, ölkələri,
ümumiyyətlə,bəşəriyyətibirləş
dirənəngüclüvasitədir.

Dövlət Pantomim Teatrının 
kollektivi ilə görüş

MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevdekabrın
14dəAzərbaycanDövlətPantomimTeatrınınkollektiviiləgö
rüşüb.GörüşdəMədəniyyətNazirliyiİncəsənətvəqeyrimaddi
mədəniirsşöbəsininmüdiriFərəhAcalovavəTeatrsektoru
nunmüdiriKönülCəfərovadaiştirakediblər.

Görüş zamanı teatrın repertuarı, yaradıcı mühit, kollektivin
pandemiya və postpandemiya dövründə  fəaliyyəti müzakirə
olunub, teatrın binasına baxış keçirilib.Nazirin birincimüavini
teatrıntexnikitəchizatproblemlərivəbinanınvəziyyətiiləyerin
dətanışolub.

NazirlikrəsmiləriAzərbaycanDövlətPantomimTeatrınınmil
li teatr prosesində rolundan danışıb, onun əhəmiyyətini qeyd
edib,yaradıcılıq fəaliyyətiniqiymətləndirərəkkollektivəuğurlar
arzulayıblar.Bundansonradakollektivəzəruridəstəyingöstə
riləcəyivurğulanıb.

“Mədəni yenilənmə” layihəsi davam edir
MədəniyyətNazirli
yivəYARATMüasir
İncəsənətMərkəzi
2021ciilinoktyabr
ayındanetibarən
“Mədəniyenilənmə”
adlımüştərəklayihə
həyatakeçirir.

Layihənin məq
sədi hazırda Azər
baycanın hüdud
larından kənarda
yaşay ıbyaradan
mədəniyyət və in
cəsənətxadimlərini,

görkəmlisimalarıçağdaşnəslətanıtdırmaq,onlarındoğmavə
tənlərində kəsb etdiyi əhəmiyyəti vurğulamaq, fəaliyyət təcrü
bəsiiləpeşəkarbilgilərininmübadiləsinitəminetmək,pandemi
yanındoğurduğuməlumçətinşəraitdəonlarayaradıcıünsiyyət
imkanı yaratmaq,eləcədəsənətsevərlərin mənəviehtiyacını
təminetməkdir.
1517 dekabr tarixində layihənin növbəti mərhələsində res

publikanın Xalq artisti, bəstəkar və pedaqoq, Moskva Dövlət
Konservatoriyasının professoru Fərəc Qarayev, musiqişünas,
fəlsəfəelmləridoktoruRaufFərhadovvəpianoçu,pedaqoqSa
mirMirzəyeviləgörüşlərkeçiriləcək.
Dekabrın 15də və 17də Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti

DövlətMuzeyində professorFərəcQarayevin iştirakı ilə onun
yaradıcılığınavəXXIəsrdəMoskvabəstəkarlarınınmusiqisinə
həsredilmişseminardiskussiyalar,16dekabrda isəmusiqişü
nas,fəlsəfəelmləridoktoruRaufFərhadovuniştirakıilə“Post
modernizmdəntotalsintezədoğru“mövzusundamühazirədis
kussiyaolacaq.
15dekabrdaYARATın səhnəsində “SoNoR”ansamblı haq

qındakitabıntəqdimatmərasimi,17dekabrdaisəhəminsəhnə
dəAntalyaDövlətKonservatoriyasınındosentiSamirMirzəye
vin“SinesteziyafenomenivəSkryabin”mövzusundamühazirəsi
keçiriləcək.
LayihəçərçivəsindəAzərbaycanDövlətAkademikFilarmoni

yasında “Nurlanmışgecə” kameravə “Nostalji” simfonikkon
sertləridətəşkilediləcək.

Yeni qanunda media sahəsində çalışanlar 
üçün güzəşt və imtiyazlar da olacaq

Mediasahəsindəfəaliyyətgöstərənşəxslərüçüngüzəştlər
vəimtiyazlarmüəyyənləşir.Bu,dekabrın14dəMilliMəclisin
iclasındabirincioxunuşdamüzakirəyəçıxarılan“Mediahaq
qında”qanunlayihəsindəəksinitapıb.

Layihəyəəsasən,MediaReyestrinədaxiledilmişşəxslərüçün
aşağıdakı güzəşt və imtiyazlar müəyyənləşdirilə bilər: media
subyektlərininişçilərininvəjurnalistlərinmüvafiqicrahakimiyyəti
orqanınınmüəyyənetdiyiorqan(qurum)tərəfindəntəşkiledilən
təlimlərdəödənişsizvəyagüzəştliəsaslarlaiştirakı;maliyyəxa
rakterligüzəştvə imtiyazlardan(güzəştlikreditlərdənyararlan
maqdaxilolmaqla)istifadə;sosialmüdafiəsiningücləndirilməsi
və maddi təminatının yaxşılaşdırılması ilə bağlı güzəştlərdən
yararlanma.
MediaReyestrinədaxiledilmiş jurnalistlərəmüvafiq icraha

kimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən
jurnalistvəsiqəsiveriləcək.Jurnalistvəsiqəsininforması,onun
verilməsinəvəyadəyişdirilməsinəgörəödənişinməbləğivəhə
minvəsaitdənistifadəqaydasımüvafiqicrahakimiyyətiorqanı
nınmüəyyənetdiyiorqan(qurum)tərəfindənmüəyyənediləcək.
Bu,AzərbaycanRespublikasınınərazisində fəaliyyətgöstərən
xarici jurnalistlərə şamil edilmir. Xarici jurnalistlərAzərbaycan
Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərməküçünəvvəlcə
dənmüvafiqicrahakimiyyətiorqanınınmüəyyənetdiyiorqana
(quruma)müraciətetməlidir.
Layihəyəəsasən,aşağıdakışəxslərmediasubyektinintəsis

çisi(iştirakçısı)olabilməzlər:ağırvəyaxüsusiləağırcinayətlə
rə,habeləictimaimənəviyyatəleyhinəolancinayətlərəgörəəv
vəllərməhkumedilmişşəxslər;məhkumluğuödənilməmişvəya
götürülməmişşəxslər;məhkəmətərəfindənfəaliyyətqabiliyyəti
olmayanvəyaməhdudfəaliyyətqabiliyyətlihesabedilənşəxs
lər;siyasipartiyalar(çapmediasıistisnaolmaqla);diniqurumlar
(çapmediasıistisnaolmaqla).
Qanunlayihəsi9fəsil78maddədənibarətdir.
Layihəsəsəqoyularaqbirincioxunuşdaqəbuledilib.

Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə 
Hökumətlərarası Komitənin sessiyası

əvvəli səh. 1-də
Bəşəriyyətin qeyrimaddi mədəni irsinin

Reprezentativ Siyahısına salınmaq üçün
təklifedilənnümunələrsırasındaTürkiyənin
“HüsniHat–ənənəviİslamkalliqrafiyasə
nəti”,Türkmənistanın“Dütarındüzəldilməsi
sənətivəoxumailəbirlikdəənənəvimusiqi
ifaçılığı”,Özbəkistanın“Baxşi(aşıq)sənəti”
kiminominasiyafayllarıvar.
Qeydedəkki,hazırdaBəşəriyyətinqeyri

maddimədəniirsininReprezentativSiyahı
sında131ölkəninümumilikdə584elementi,
o cümlədənAzərbaycanın 13 qeyrimaddi
mədəniirsnümunəsivar.
Həmçinin sessiyada LatınAmerikası və

Karibhövzəsiölkələrinin“Qeyrimaddimə
dəni irsin qorunması haqqında Konvensi
ya”nın həyata keçirilməsinə dair dövri he
sabatları, QeyriMaddi Mədəni İrs – QHT
Forumununhesabatıdinləniləcəkvə2003
cü ildə qəbul olunmuş bu Konvensiyanın
siyahıyasalmamexanizmlərində islahatlar
kimiməsələlərəbaxılacaq.
Hökumətlərarası Komitənin 16cı sessi

yasıdekabrın18dəkdavamedəcək.

Davamlı inkişaf üçün təhsil əsas 
prioritet olaraq qalmalıdır

AzərbaycanUNESCOnun “Qeyrimaddi
mədəniirsinqorunmasıhaqqında”2003cü

ilKonvensiyasıvəmədəniyyətləbağlıdigər
konvensiyaları, xüsusilə də “Silahlı müna
qişəzamanımədənisərvətlərinmühafizəsi
haqqında”1954cüilKonvensiyasıvəonun
ikiprotokoluarasındasinerjiningücləndiril
məsiistiqamətindəhəyatakeçirdiyitədbirlə
rialqışlayır.Hesabedirikki,növbətiikiillikdə
buişdavametdirilməlivəgücləndirilməlidir.
Bu fikri UNESCO yanında daimi nüma

yəndə, səfir Elman Abdullayev Hökumət
lərarasıKomitənin16cısessiyasındaçıxışı
zamanıdeyib.
O bildirib ki, COVİD19 pandemiyasına

baxmayaraq 2003cü il Konvensiyasının
katibliyi vəMədəniyyət sektorununöz işi
nidavametdirmək istiqamətindəsəylərini
ölkəmiz alqışlayır. Hökumətlərarası Ko
mitənin əsas mexanizmlərinin, əməliyyat
fəaliyyətlərinin, eləcə də proqramlarının
dəstəklənməsində katibliyin həyata keçir
diyitədbirlərdənməmnunluqifadəedilib.
Diqqətə çatdırılıb ki,Azərbaycan mədə

niyyətin mühafizəsi vəmədəni plüralizmin
təşviqiüzrəUNESCOnunfəaliyyətinigüc
ləndirməkstrategiyasınınhəyatakeçirilmə
sinəuyğunolaraq,fövqəladəhallarda,elə
cədəsilahlımünaqişələrvətəbiifəlakətlər
zamanıqeyrimaddimədəniirsinmühafizə
siüzrə işin inkişafısahəsindəkatibliyinəl
də etdiyi tərəqqini təqdir edir.Azərbaycan

qeyrimaddimədəniirsvətəhsilsahəsində
proqramın həyata keçirilməsində səyləri
təqdirəlayiqhesabedir,UNESCOnunTəh
silsektorununtexnikivəpeşətəhsilivətəli
mi,DavamlıinkişafüçüntəhsilvəFövqəla
dəhallardatəhsilkimixüsusiproqramlarıilə
dahaçoxəməkdaşlığaçağırır.
“Hesab edirik ki, potensialın gücləndi

rilməsi, fövqəladə hallarda qeyrimaddi
mədəni irsin mühafizəsi, qeyrimaddi mə
dəniirsvədavamlıinkişafüçüntəhsilnöv
bəti illərdə də Katibliyin əsas prioritetləri
olaraq qalmaqla yanaşı, qarşıdan gələn
MONDİACULT konfransında mədəniyyət
siyasətlərindəqeyrimaddimədəni irsinro
lu və yeri möhkəmləndirilməlidir”, – deyə
E.Abdullayevbildirib.

əvvəli səh. 1-də

Düsen Kaseinov qeyd edib
ki, dövrümüzdə Nizami Gən
cəvinin əsərlərinin öyrənilməsi
sərhədlərini əhəmiyyətli də
rəcədə genişləndirərək, təkcə
ədəbifəlsəfiəsərlərkimideyil,
həmdəsosiologiya,dinşünas
lıq, psixologiya, pedaqogika
və politologiya baxımından da
maraq doğurur. Humanist ide
yalar,Nizaminin “Xəmsə”sində
tərənnüm etdiyi bəşəri ideya
lar, sosial bərabərlik, tolerant
lıq bütün dünyada bir etalona
çevrilib.
Baş katib Nizaminin yubiley

ilində TÜRKSOYun Rusiyada,
Belarusda, Ukraynada, Polşa
da, Qırğızıstanda tədbirlər təş
kiletdiyini, keçən ildahiqazax
mütəfəkkiriAbayKunanbayevin
dəyubileyiningenişqeydedildi
yinibildirib.Diqqətəçatdırıbki,
Abay Kunanbayev Nizaminin
əhəmiyyətli əsərlərindən olan
“İskəndərnamə”ni qazax dilinə
tərcümə edib. Abay Nizamini
özünün “gözəl”müəllimi hesab
edir vəonunyaradıcılığınadə
rindənhörmətedirdi.

Azərbaycanın Qazaxıstan
dakı səfiriAğalarAtamoğlanov
bildirib ki, Nizami Gəncəvi bir
fenomen olaraq təkcə Azər
baycan üçün yox, bütün Türk
dünyasıüçünbir işıqmənbəyi,
bir örnəkdir. Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti İlham
Əliyevinmüvafiq sərəncamı ilə
2021ciilin“NizamiGəncəviİli”
elan edildiyini diqqətə çatdıran
səfir bildirib ki, bu cür qərar

lar Azərbaycan ədəbiyyatında,
mədəniyyətində müstəsna xid
mətləriolanşəxslərəgöstərilən
dövlət qayğısının bariz nümu
nəsidir. Diplomat qeyd edib ki,
Nizaminin 880 illiyi dahi şairin
yaradıcılıq irsinin qazax dilinə
tərcümə edilməsi baxımından
damühümbirzəmindir.AMEA
nın Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalarİnstitutununbaşdi
rektoru, akademik Teymur Kə

rimli yeni epoxadaNizami kimi
klassiklərin yaradıcılığına yeni
prizmadanbaxışınəhəmiyyətini
vurğulayıb.Bildiribki,şairinya
radıcılığıözdövründəolduğuki
mi,üzərindənsəkkizəsrdənçox
müddətkeçsədə,şüurlaratəsir
göstərir, millimənəvi dəyərləri
mizəsöykəndiyiüçünAzərbay
canxalqınınmilliözünüdərkivə
özünəinamınıninkişafıbaxımın
danəhəmiyyətliroloynayır.
Beynəlxalq Türk Akademiya

sının prezidenti DarxanKıdıra
lı vəQazaxıstanParlamentinin
deputatı, Qazaxıstan Azərbay
canlıları Assosiasiyasının səd
ri Əbülfəz Xamedov Nizaminin
dünya ədəbiyyatına verdiyi mi
silsiz töhfələrdən bəhs edib,
onun yaradıcılığının fəlsəfi as
pektlərinətoxunublar.
“NizamiGəncəvi”artalbomu

nun təqdimatı eyniadlı fotosər
giyəbaxışladavamedib.
Tədbirdə TÜRKSOYun nü

mayəndələri, diplomatlar, alim
lər, dövlət və ictimai xadimlər
iştirakediblər.

“Nizami Gəncəvini oxuyaq”

Mədəniyyət xalqları, ölkələri 
birləşdirən ən güclü vasitədir

İspaniya diplomatı “Mədəniyyət naminə sülh” kampaniyasının 
əhəmiyyətini vurğulayıb

Dekabrın14dəGürcüstanınpaytaxtıTbilisidədünyaşöhrətli
sənətkar,AzərbaycanvəSSRİninXalqartistiRəşidBehbu
dovun(1915–1989)anadanolmasının106cıildönümünə
həsredilmişxatirəkonsertitəşkilolunub.

TədbirMirzəFətəliAxundza
dəadınaAzərbaycanMədəniy
yəti Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
Tbilisi Dövlət Konservatoriya
sındareallaşıb.
Konsertin keçirilməsinə Gür

cüstanınMədəniyyət,İdmanvə
GənclərNazirliyi,Azərbaycanın
GürcüstandakıSəfirliyi,SOCAR
şirkətidəstəkgöstəriblər.
Konservatoriyanın foyesində

sənətkarın həyat və yaradıcı
lığını əks etdirən fotosərgi də
təşkiledilib.
Konsert “Melita” rəqs qru

punun ifasında Ü.Hacıbəylinin
“Arşınmalalan”operettasından
rəqs ilə başlayıb. Rəşid Beh

budov1945ci ildə buoperetta
əsasındaçəkilmişeyniadlıfilm
dəbaşroluoynayıb.
Gürcüstanın tanınmış mədə

niyyətxadimləriGelodiPotsxiş
vili, Vaxtanq Qaçeçiladze çıxış
edərək Rəşid Behbudov haq
qındaxatirələrinibölüşüb,yara
dıcılığındansözaçıblar.
Sonra konsertdə gürcü və

azərbaycanlı solistlər – Züm
rüd Əlizadə, Ərtoğrul Balayev,
NatəvanHəsənova,NərgizƏli
yeva,HüseynƏliyev,TedoQo
ridze, Surə Rüfət, Teymur Ka
zımov,Dilarə Kərimova, İamze
Urumaşvili “Sənsiz”, “Natəvana
ithaf”,“Sevgilim”,“Bakınəğmə

si”, “Ey Vətən” mahnılarını ifa
ediblər.
AzərbaycanMədəniyyətNa

zirliyinin dəstəyi ilə Azərbay
canDövlətAkademikFilarmo
niyasının “Gənclərə dəstək”

layihəsinin gənc musiqiçiləri
də konsertdə çıxış ediblər.
Sonda Həzrət Əzizli Nərgiz
Əliyevanın müşayiəti ilə “Ya
şa,Azərbaycan”mahnısını ifa
edib.

Tbilisidə Rəşid Behbudova həsr olunmuş konsert 
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Dekabrın10-daMüslümMaqo-
mayevadınaAzərbaycanDövlət
AkademikFilarmoniyasındaxal-
qımızınümummillilideriHeydər

Əliyevinvəfatının18-ciildönümünə
həsrolunananımgecəsikeçirildi.

Gecədə mədəniyyət nazirinin birinci
müaviniElnurƏliyev,nazirmüaviniSev
da Məmmədəliyeva, dövlət və yaradı
cıqurumlarınrəhbərvəməsulşəxsləri,
mədəniyyət, incəsənət xadimləri və di
gərqonaqlariştirakedirdi.
Tədbirdə çıxış edən Yeni Azərbay

canPartiyası(YAP)Səbailrayontəşki
latınınsədriMuxtarNağıyevbildirdiki,
uluöndərHeydərƏliyevinəzizxatirəsi
hərbirazərbaycanlınınqəlbindədərin

köksalıb:“Ümummilliliderhəyatınıxal
qının,dövlətinin rifahınahəsretmişdi.
UluöndərhələAzərbaycanSSRMər
kəzi Komitəsinin Birinci katibi işlədiyi
dövrdə ölkəmizin neft sənayesi, kənd
təsərrüfatı, habelə ziyalı potensialı və
digərsahələrindahadainkişafetməsi
üçünböyükxidmətlərgöstərmişdi.Ta
rix eləgətirdi ki, uluöndər ikinci dəfə
siyasihakimiyyətəgəldi.Böyükdövlət
xadimiölkəmizinağırgünlərindəxalqın
tələbi iləhakimiyyətəgəldivərespub
likamızın düşdüyü çətin vəziyyətdən
çıxarılmasıüçünçoxböyükzəhmətlə
rə qatlandı. Ölkənin hərtərəfi inkişafı
üçün mühüm islahatlar həyata keçir
di. Bu siyasətin nəticəsidir ki, bu gün
Azərbaycanqüdrətlidövlətəçevrilib”.

MuxtarNağıyevsöylədiki,uluöndə
rinənböyükxidmətlərindənbiridəAzər
baycan xalqını özündən sonra etibarlı
əllərəərməğanetməsidir:“Uluöndərsa
ğılığındaqeydetmişdiki,bizimgörəbil
məyəcəyimiz işləribizdənsonragələn
lərhəyatakeçirəcək.Bildirmişdiki,mən
İlham Əliyevə özüm qədər inanıram.
İlhamƏliyev2003cüildəPrezidentse
çildikdənsonraAzərbaycanxalqınavəd
etdiyibütünsözlərihəyatakeçirdi.Onun
rəhbərliyiiləOrdumuz44günlükVətən
müharibəsində böyük Zəfər qazandı.
Otuz iləyaxınhəsrətini çəkdiyimizQa
rabağişğaldanazadedildi.İlhamƏliyev
Vətən müharibəsinə əsl sərkərdə kimi
rəhbərliketdi.Eynizamandadüşmənlə
vəonunhavadarlarıiləinformasiyamü
haribəsiapardı.Birildənartıqdırki,tor
paqlarımızişğaldanazadedilib.Bugün
azadolunan torpaqlardagenişqurucu
luq işləriaparılır.Bu işlərinnəticəsində
həmvətənlərimiz yaxın zamanlarda öz
dədəbabayurdularınaqayıdacaq”.
YAPın MərkəziAparatı Təşkilat şö

bəsininmüdiriƏhlimanTağıyevbildirdi
ki,ümummilliliderHeydərƏliyevincis
maniyoxluğundan18ilötür:“Uluöndər
Azərbaycantarixininyetişdirdiyiənna
dirşəxsiyyətlərdənbiridir.BugünAzər
baycanınhansısahəsinəbaxsaq,Hey
dərƏliyevinizinigörərik.HeydərƏliyev
haqqındadanışarkənilknövbədəonun
Azərbaycanxalqınabağlılığıgözönünə
gəlir.Azərbaycanın tərəqqisi və intiba
hıbilavasitəuluöndərinadıiləbağlıdır.

O özündən sonra Azərbaycan xalqını
parlaq Qələbələrə daşıyan İlham Əli
yevkimilideryetişdirdi.Bugünölkəmiz
regionun ən böyük iqtisadiyyatına və
Ordusuna sahib dövlətdir. İnanıramki,
Azərbaycanın gələcəyi bundan sonra
damöhtəşəmolacaq”.
Çıxışlardansonrasözmusiqiyəveril

di. Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan
Dövlət Simfonik Orkestri (bədii rəhbər
vəbaşdirijor–XalqartistiRaufAbdul
layev) ilk olaraqQaraQarayevin “Leyli
vəMəcnun”simfonikpoemasınıifaetdi.
DahasonraorkestrinifasındaSoltanHa
cıbəyovun“Karvan”simfoniklövhələrivə
FikrətƏmirovun“GülüstanBayatıŞiraz”
simfonikmuğamısəsləndi.Xatirəgecə
sinə Qara Qarayevin “İldırımlı yollarla”
baletindən“Final”iləyekunvuruldu.

Ulu öndərin mə za rı zi ya rət edi lib
Dekabrın 12də – ulu öndərin vəfa

tının 18ci ildönümündə dövlət rəsmi

ləri, ictimaiyyət nümayəndələri Fəxri
xiyabanagələrəkHeydərƏliyevinmə
zarınıziyarətedib,xatirəsiniehtiramla
anıblar.
MədəniyyətNazirliyininrəhbərliyivə

tanınmışmədəniyyətxadimləridəgör
kəmlidövlətxadimi,dahisiyasətçi,mə
dəniyyətimizinböyükhimayədarıHey
dərƏliyevinməzarınıziyarətediblər.
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov,

nazirin birinci müavinləri Vaqif Əliyev,
ElnurƏliyev,nazirlikaparatınınəmək
daşları, struktur bölmələrin və yaradı
cılıq təşkilatlarının rəhbərləri Fəxri xi
yabanda Heydər Əliyevin məzarüstü
abidəsinin önünəgül dəstələri qoyub,
ulu öndərin əziz xatirəsinə dərin ehti
ramlarınıbildiriblər.
Ümummilli liderinömürgünyoldaşı,

Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafında
silinməzizqoyangörkəmlioftalmoloq
alim, akademik Zərifə xanımƏliyeva
nın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə
güldəstələriqoyulub.

Heydər Əliyevin əziz xatirəsi 
Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayır

Əbədiyaşar lider
Bölgələrdəfəaliyyətgöstərənmədəniyyətmüəssisələrindədə
uluöndərHeydərƏliyevinvəfatının18-ciildönümümünasibə-
tiləmüxtəliftədbirlərkeçirilib.

SabirabadRe
gionalMədəniy
yətİdarəsi(RMİ)
Sabirabadrayon
HeydərƏliyev
Mərkəzindətəşkil
olunantədbirdə
iştirakçılartərə
findənHeydər
Əliyevinhəyatvə
fəaliyyətiiləbağlı
mərkəzdənümayişetdiriləneksponatlarabaxışkeçirilib.Sonda
“Böyükömrünanları”adlıqısametrajlıfilmnümayişolunub.
SumqayıtRMİSumqayıtınTarixiMuzeyindəkeçiriləntədbirdə

idarəninrəisiRəşadƏliyevuluöndərinmədəniyyətvəincəsənətə
verdiyidəyərdən,sənətadamlarınagöstərdiyiqayğıdandanışıb.
Kürdəmir RMİ Beyləqan rayon Heydər Əliyev Mərkəzi və

Gənclərin İnkişaf vəKaryeraMərkəzi rayon nümayəndəliyinin
birgətəşkilatçılığıiləkeçirilənelmipraktikkonfransda“Unudul
mazlider”sənədlifilminümayişolunub.
MasallıRMİNizamiGəncəviadınaMasallırayonMədəniyyət

Mərkəzində“Böyükömründastanı”adlıədəbibədiikompozisi
yatəqdimedilib.XalqşairiZəlimxanYaqubunuluöndərəithaf
olunmuş poeması əsasında hazırlanmış kompozisiyada Xalq
teatrınınaktyorlarıvəMasallıDövlətRegionalKollecininmüəl
limvətələbələriçıxışediblər.
Şəki RMİ Şə

ki Heydər Əliyev
Mərkəzində ulu
öndərin anım gü
nü ilə əlaqədar
silsilətədbirlərke
çirilib, məktəblilər,
tələbələr, ayrıayrı
əmək kollektivləri
üzvlərinin mərkə
zə ekskursiyaları
təşkil olunub.Balakən rayonHeydərƏliyevMərkəzi və rayon
Təhsilşöbəsininbirgəəməkdaşlığıiləümumtəhsilməktəblərinin
şagirdləriarasında“Əbədimüstəqilliktarixiyazanlider”adlışeir
müsabiqəsikeçirilib.QaxrayonHeydərƏliyevMərkəzində“Da
hişəxsiyyət”adlısənədlifilmnümayişolunub.
XaçmazRMİQubarayonMKSMərkəziKitabxanasınınUşaq

şöbəsindəkeçirilənanım tədbirindəkitabxanaəməkdaşlarıvə
TələtMikayılovadınaşəhər5saylıtamortaməktəbinşagirdləri
uluöndərəhəsrolunmuşşeirlərsöyləyiblər.
İsmayıllıRMİQə

bələ Dövlət Rəsm
Qa l e r e ya s ın da
“Sən uca bir zirvə
sən”adlı sərgi təş
kil olunub. Sərgidə
gənc rəssamların
əsərləri nümayiş
etdirilib. Regional
idarənintabeliyində
fəaliyyət göstərən
birsıramədəniyyətmüəssisələrindədətədbirlərkeçirilib.
ŞəmkirRMİGöygölrayonHeydərƏliyevMərkəzindəkeçirilən

tədbirdəuluöndərinzənginhəyatyolu,çoxşaxəli fəaliyyəti və
Göygölrayonunaetdiyisəfərlərhaqqındaməlumatverilib.
AğdaşRMİAğdaşrayonHeydərƏliyevMərkəzindətəşkiledi

lən tədbirdəuluöndərinhəyatvə fəaliyyətiniəksetdirənkitab
sərgisinümayişolunub.
AğstafaRMİninəhatəetdiyiQazax,AğstafavəTovuzrayon

larında ulu öndərin abidəsi ziyarət edilib, HeydərƏliyevmər
kəzlərində görkəmli dövlət xadiminin həyat və fəaliyyətini əks
etdirənkitablardan ibarətsərginümayişolunub.QazaxDövlət
RəsmQalereyasındaisə“UluöndərinömüryoluVətənə,xalqa
xidmətnümunəsidir”başlığıaltındasərgitəşkiledilib.
Gəncə RMİ Telman Hacıyev adına 2 nömrəli Uşaq musiqi

məktəbininmüəllimkollektivivəşagirdləriGəncəşəhərHeydər
ƏliyevMərkəziniziyarətediblər.
AğcabədiRMİnintabeliyindəfəaliyyətgöstərənbirsıramədə

niyyətmüəssisələrindəHeydərƏliyevin vəfatının18ci ildönümü
münasibətilətədbirlərtəşkilolunub.

Dekabrın13-dəHeydərƏliyevSarayında
mədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnur
Əliyevin“PlanetparniizBaku”KVNteat-
rınınkollektiviiləgörüşükeçirildi.Görüş
kollektivin20illikyubileyimünasibətilə
təşkilolunmuşdu.

Kollektivi salamlayan Elnur Əliyev əla
mətdar yubileylə bağlı mədəniyyət naziri
AnarKərimovun təbriklərini çatdırdı, uğur
lararzuladı.
Mədəniyyət Nazirliyinin qarşıya qoydu

ğuməqsədvəvəzifələrdənsözaçanElnur
Əliyev  yeniliklər barədə danışdı. Bildirdi
ki, nazirlik tərəfindən yeni strategiya ha
zırlanır və bu strategiyanın devizlərindən
biri də “İnsan mədəniyyətindən kənarda
heçnəetmir,çünkiinsanıinsanedənonun
mədəniyyətidir” fikridir: “Bu günmədəniy
yət sahəsində hər kəsin qarşısında mil
li kimliyimizi qorumaq missiyası dayanır.
Unutmamalıyıq ki, hər bir millət öz milli
dəyərləriilədünyaölkələriarasındaseçilə
bilir. 44 günlükmüharibədən sonraQələ
bə qazanan xalqın nümayəndələri olaraq
hərbirimizbuzəfərdəmədəniyyətamilinə
dədiqqətçəkməliyik.Vətənəsevgimədə
niyyəti,vətənpərvərlikmədəniyyətibizəbu
böyükQələbəniyaşatdı”.
ElnurƏliyev nazirliyin təşəbbüsü ilə hə

yata keçirilən yeni layihələrdən bəhs etdi.
Diqqətəçatdırdıki,yaxınzamanlardaişğal
danazadedilmişərazilərdə,həmçininhər
bi hissələrdə teatr tamaşalarının nümayişi
nəzərdətutulub.Teatrcəmiyyətinaynasıdır.
Eləbircəmiyyətyoxdurki,oradateatrama
raqolmasın.Biz teatr sahəsindəyeniliklər
tətbiq edərək onun populyarlaşdırılmasına
zəminyaratmalıyıq.Bumənadayaxın20il
də“PlanetparniizBaku”KVNteatrınında
cəmiyyətüçünfaydasıazolmayıb.Teatrın
tamaşalarıhərzamanböyükmaraqlaqar
şılanıb.Vaxtilə“Parni izBaku”ŞənvəHa
zırcavablarKlubununMoskvadakı çıxışları
hər azərbaycanlının qəlbini fərəh hissi ilə
doldururdu.Dahasonrabumissiya“Planet
parniizBaku”KVNteatrıtərəfindəndavam
etdirildi.

Nazirinbirincimüavinimədəniyyətsahəsin
dəhəyatakeçirilənislahatlardandasözaçdı,
AzərbaycanFilmKomissiyasınınfəaliyyəti,ya
radıcısənayelərintəbliğibaxımındanatılanye
niaddımvəlayihələrhaqqındaməlumatverdi.
Daha sonra Elnur Əliyev kollektivi təbrik

edərək20illikyubileymünasibətiləMədəniy
yətNazirliyininfəxrifərmanınıteatrınrəhbə
ri,ƏməkdarartistTahirİmanovatəqdimetdi.

Tahir İmanovMədəniyyət Nazirliyi tərəfin
dən göstərilən diqqətə görə minnətdarlığını
ifadəetdi.UluöndərHeydərƏliyevinvəPre
zident İlham Əliyevin onların yaradıcılığına
hər zaman diqqətlə yanaşdığını qeyd edən
Tahir İmanov bir müddət əvvəl KVN teatrı
üzvlərinin“Tərəqqi”medalıilətəltifolunması
nagörədövlətbaşçısınatəşəkkürünübildirdi.
O,teatrınyaradılmasındaxüsusixidmət

ləri olanAnar Məmmədxanovun xatirəsini
ehtiramla yad edərək onun ənənələrinin
kollektivtərəfindənməsuliyyətlədavamet
dirildiyinidedi.Həmçininbuillərərzindəhər
birtamaşanınuğurlabaştutmasındakömə
yini əsirgəməyənHeydərƏliyevSarayının

kollektivinəminnətdarlığınıbildirdi.
Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə də

fəaliyyətlərinəgöstəriləndiqqətəgörəölkə
rəhbərliyinəvəMədəniyyətNazirliyinəmin
nətdarlıqetdi.
Sonragörüşgələcəkplanlar,yenilayihə

lərətrafındamövzularınmüzakirəsi iləda
vametdi.

***

Görüşdən sonramedianümayəndələrinə
müsahibəverənmədəniyyətnazirininbirinci
müaviniElnurƏliyevbildirdiki,20yaşlıkol
lektivin teatr məkanında özünəməxsus ye
ri var. Kollektiv hər zaman azərbaycançılıq
ideologiyasınasadiqqalıb.Görüşünəhəmiy
yətiniyüksəkqiymətləndirənElnurƏliyevde
diki,nazirlikolaraqməqsədimizmədəniyyət
sahəsinihəmpeşəkarlar,həmdəinvestorlar
üçünmümkünqədərcəlbedicietməkdir:“Ən
vacibiisəbusahəninpeşəkarlarüçüncəlbe
diciolmasıdır.Bununlabağlıplanlarımızıbö
lüşdük. İnanıramki, gələcəkdəbugörüşün
nəticələrinigörəbiləcəyik”.

LALƏ

“Planet parni iz Baku” 
KVN teatrı 20 yaşını qeyd edib

Yaşar Nurinin 70 illik yubileyi qeyd olunub
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinintəşkilatçılığıiləHacıağa
AbbasovadınaMədəniyyətMərkəzindəXalqartistiYaşarNuri-
nin(1951–2012)70illikyubileyinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.

Tədbirdəmədəniyyətmüəssisələrinin, təhsil ocaqlarının nü
mayəndələri,XalqartistiYaşarNuriyaradıcılığınınişığınatopla
şansənətsevərləriştirakediblər.
Tədbirin aparıcısıNurlanHəsənzadə görkəmli teatr və kino

aktyorununhəyatvəyaradıcılığıhaqqındadanışıb.
SənətkarınhəyatyoldaşıRəhiməNuriyevavəqızıÜlkərNu

riyevatəşkilatçılaraminnətdarlıqedərək,xatirələrinibölüşüblər.
YaşarNuriyəhəsrolunmuşvideoçarxnümayişolunub.
XatirəaxşamındaXalqartistiGülyazMəmmədova,Əməkdar

artistlərZakirƏliyev,ElzaSeyidcahan,NatiqFərzəliyev,Azad
Şükürov çıxış ediblər. Nurlan Həsənzadə, Zümrüd Bədəlova,
müğənniVüqarBəxtiyar,tələbələrElnarəHeydərova,CavidTel
man,gəncaktyorvəparodiyaçıRaminAbdullayevinçıxışlarıda
maraqlaqarşılanıb.SənətkarınqızıÜlkərNuriyevanınifasıtəd
birərəngqatıb.

Milli Kitabxananın virtual sərgisi
Dünyaşöhrətlisiyasətçi,Azərbaycanxalqının
ümummillilideriHeydərƏliyevinvəfatının18-
ciildönümüiləəlaqədarelmvəmədəniyyət
ocaqlarındaanımtədbirlərikeçirilib.Dekab-
rın10-daAzərbaycanMilliKitabxanasında
daanımmərasimitəşkilolunub.

Kitabxananındirektoru,professorKərim
Tahirov qeyd edib ki, müstəqil Azərbay

canuluöndərinmöhkəmtəməllərüzərində
ucaltdığı əzəmətli abidədir.Azərbaycanın
bugünkü inkişafı xalqımızın ümummilli li
deriHeydərƏliyevinmüəyyənetdiyisiyasi
xəttinardıcıldavametdirilməsininnəticəsi
dir.HeydərƏliyevinlayiqlidavamçısı,Pre
zident,Ali Baş Komandan İlhamƏliyevin
rəhbərliyiiləmüzəfərAzərbaycanOrdusu
2020ci ilin44günlükVətənmüharibəsin

də işğal altında olan torpaqlarımızı azad
etdi.
Kərim Tahirov çıxışının sonunda qeyd

edibki,Azərbaycanxalqıyaşadıqcauluön
dərinəzizxatirəsidəəbədiyaşayacaq.
SonraMilliKitabxananınəməkdaşlarıtə

rəfindənhazırlanan“12dekabr–ümummilli
liderHeydərƏliyevinanımgünü”adlıvirtual
sərginümayişolunub.

“Dünyada söz olmasa, nəyə gərək düşüncə” 
RespublikaUşaqKitabxanasınınfestivalıbaşaçatıb
Xəbərverdiyimizkimi,F.KöçərliadınaRespublikaUşaqKitabxa-
nasıNizamiGəncəvinin880illikyubileyinəhəsredilmiş“Dün-
yadasözolmasa,nəyəgərəkdüşüncə”adlıfestivaltəşkiledib.
Dekabrın6-dabaşlananfestivaldekabrın13-də“Sözsənəti
mülkününsultanı”adlıonlaynkonfranslayekunlaşıb.

Konfransda F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının di
rektoru,Əməkdarmədəniyyət işçisiŞ.Qəmbərova,direktormüavini,
Əməkdar mədəniyyət işçisi Zahirə Dadaşova, BDUnun Filologiya
fakültəsinin professoru, fəlsəfə elmləri doktoru Mətanət Abdullaye
va,kitabxananınəməkdaşları,ZaqatalaMKSnindirektorəvəziLeyla
Məmmədova,QusarMKSnindirektoruZahirMustafayev,QaxMKS
nindirektoruGüllüƏhmədova,BalakənMKSnindirektoruMəryəm
Tağıyeva,bölgələrdənkəndkitabxanaəməkdaşlarıiştirakediblər.
Çıxışçılar festival çərçivəsindəgörülən işlərdən söhbət açıblar,

mövzuiləbağlıməruzələrdinlənilib.
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əvvəli səh. 1-də
Prezidentin köməkçisi işğaldanazad

olunanərazilərdəbərpaprosesindəişti
rakedənAzərbaycanınözəlsektoruna,
o cümlədən “Pasha Holding”ə, bərpa
yenidənqurma işlərini işıqlandırdıqları
na,dünyayaçatdırdıqlarınagörəmedia
nümayəndələrinə təşəkkürünü ifadə
edib.
Qeyd olunub ki, Heydər Əliyev Fon

duötənillərərazindədünyanınmüxtəlif
ölkələrində tarixidini abidələrin bərpa
sındaiştirakedib.Qazanılmışbutəcrü
bəhazırdaAzərbaycanınişğaldanazad
olunanərazilərindətətbiqolunmaqdadır.
Dəyirmi masada Avstriyanın “Weh

dornArchitekten”şirkətininicraçıdirek
toruManfredVehdornunvideomüraciəti
təqdimolunub.O,işğaldanazadolunan
ərazilərdəki bərpa işlərinin kompleks
şəkildəhəyatakeçirildiyiniqeydedərək
görülən işləri bölgəyə yenidən həyatın
qayıtmasıkimisəciyyələndirib.
Azərbaycan Respublikası Preziden

tininŞuşarayonundaxüsusinümayən
dəsiAydınKərimovçıxışedərəkbildirib
ki,dövlətbaşçısınıntapşırığınaəsasən,
şəhərin tarixi görkəminin bərpası üzrə
qısamüddətərzindəxeyliişlərgörülüb.
Şəhərintarixiabidələryerləşənhissələri
zonalaraayrılıb.“TəkcəŞuşaşəhərində
150dənçoxtarixiabidəmövcuddur.Bu
abidələrinhərbirininbərpasıbizimüçün
xüsusi önəm daşıyır. Prezident İlham
Əliyevin Şuşanın mədəniyyət paytaxtı
elanedilməsibarədəsərəncamimzala
ması şəhərin xüsusi əhəmiyyətəmalik
olduğunubir dahagöstərir.Bunagörə
dəŞuşanınbərpasıvəyenidənqurması
xüsusihəssaslıqlaaparılır”,–deyəAy
dınKərimovbildirib.
QarabağDirçəlişFondu İdarəHeyə

tinin sədri RəhmanHacıyev bildirib ki,
Heydər Əliyev Fondu apardığı bütün
bərpaişlərindəinklüzivyanaşmadanis
tifadəedir,buişlərəxaricimütəxəssislər
cəlb edilir. Bu, tamamilə doğru yanaş
madır.Çünkibərpaolunanabidələrtək
cəAzərbaycanındeyil,bütündünyanın

mənəvisərvətidir.İşğaldanazadedilmiş
ərazilərdəkiabidələrinbərpasıQarabağ
Dirçəliş Fondu üçün prioritet məsələ
dir.FondbuişlərdədaimHeydərƏliyev
Fonduiləəməkdaşlıqedir.
“Uni Construction” şirkətinin bərpa

çısı, italiyalı mütəxəssis Luigi Scrinzi
qeyd edib ki, Qarabağdakı maddimə
dəniabidələrinanılmazdağıntılaramə
ruzqalıb.“Qarabağ”“böyükbağ,abad
məkan”deməkdir.Lakinbuməfhumla
raindiQarabağdarastgəlinmir.Bugün
Qarabağınyenidəndirçəldilməsi,həya
ta qaytarılması istiqamətində görülən
işlər, bu yerlərin abadlaşdırılması həm
dəmüqəddəsmahiyyətdaşıyır.
“Uni Construction” şirkətinin layihə

rəhbəri, türkiyəli mütəxəssis Əli Ünlü
Şuşadakı abidələrin Azərbaycan xalqı
üçünçoxböyükəhəmiyyətəmalikmə
dəniirsolduğunudeyib.Lakinbuirsiş
ğalçılartərəfindən,deməkolarki,tama
milə dağıdılıb: “Dağıdılmış abidələrin

bərpasıistiqamətindəböyükişlərgörü
lür.BuişlərşəxsənPrezidentİlhamƏli
yevinnəzarəti iləaparılır. İşğaldanye
nicəazadediləndəŞuşadakıabidələrin
dağıntılara məruz qaldığı müşahidə
olunurdu.AşağıGövhərağaməscidinin
həyətindəkimədrəsədəbuqəbildəndir.
Bukimitarixitikililərinbərpasısondərə
cəhəssaslıqlaaparılır”.
Avstriyanın “PartnerConsulting+Pro

jects”şirkətininbərpaçısıRomanBrug
ger Ağdam Cümə məscidinin bərpa
konsepsiyası barədə danışıb. Bildirilib
ki,məscidQarabağıntarixibaxımından
çox önəmli abidədir. Aparılan işlərdə
əsas məqsəd məscidin əvvəlki görün
tüsünü özünə qaytarmaq və onu tarixi
abidələrsırasınaqazandırmaqdır.
Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi

İdarə Heyətinin sədri MəftunAbbasov
da gördükləri işlərdən danışıb. Bildirib
ki,mühafizəsinəehtiyacolantarixiabi
dələrlə iş xüsusi həssaslıqla görülür.

ŞəhərinBaşplanınınhazırlanmasıisti
qamətində xaricimütəxəssislərlə birgə
müzakirələraparılır.Şuşalılarındoğma
şəhərlərinə mütəmadi səfərləri təşkil
olunub,eynizamandaonlarınköçürül
məsivəşəhərdəçalışaninsanlarınyer
ləşdirilməsi istiqamətində işlər həyata
keçirilir.
Şuşa şəhərində Mehmandarovlar

malikanəkompleksininbərpasıiləbağlı
danışan“Cronos”şirkətininbaşbərpa
çısıUğurMiralaybildiribki,digər tarixi
abidələrimizkimi,bumaddimədəniyyət
tikilisidəerməniişğalıdövründədağın
tılaraməruzqalıb.Hazırdaabidəninəv
vəlkigörkəmiözünəqaytarılır.Aparılan
işlərzamanıtariximənbələrdəkifotolar
danistifadəedilir.
Gürcüstan Milli Muzeyinin Konser

vasiya Elmi İnstitutunun Restavrasi
yaşöbəsinin rəhbəriSalomeGurulivə
GürcüstanMilliMuzeyinin Konservasi
yaElmiİnstitutununrəhbəriNinoKalan
dadze “Tarixi binaların konservasiyası,
yeniəlavələrinişlənməsivəonlaraqul
luq–GürcüstanMilliMuzeyininörnək
ləri”mövzusundaçıxışlarediblər.
Latviyanın“Buvtelnieks”şirkətinin la

yihələrüzrəbaşmeneceriSandisCvet
kovs və şirkətin ortağı Janis Meroza
“Buvtelnieks” şirkətinin bərpa və res
tavrasiya sahəsində təcrübəsi ilə bağlı
fikirlərinibölüşüblər.
“Simmetrico” şirkətinin (İtaliya) baş

memarıFrançeskoGiordano“YeniŞuşa
məscidilayihəsi–konsepsiyavəyanaş
ma”mövzusunda çıxış edib. Bildirib ki,
məscidin tikintisində həm daş və ağac
kimiyerlimateriallardanistifadədə,həm
dəbirsıraüslubelementlərindəŞuşa
nın ənənəvi tikililərinə bağlılıq olacaq.

“Şuşa–dəyər, tarix, irs,mədəniyyətvə
təbii gözəllik olan bir məkandır. Şuşa
şəhərihəmqorunmalı,həmdəgələcək
nəsillərəötürülməlidir.Reallaşdırdığımız
layihə şəhərin identifikliyini vurğulayır,
eynizamandaətrafmühitixatırladır.La
yihədəŞuşayaxasolanelementləryer
alıb. Bu layihə həm də Şuşanın azad
olunması tarixiniəksetdirəcək”,–deyə
oəlavəedib.
ƏməkdarmemarƏdalətMəmmədov

“Zəngilan şəhəri məscid kompleksinin
tikintisi” mövzusunda çıxış edib. Bildi
rilib ki, Zəngilan şəhərindəki məscid
kompleksiXIXəsrdəinşaedilibvəme
marlıq abidəsi kimi inventarlaşdırılıb.
Ermənistanın işğalı dövründə məscid
düşmənqüvvələritərəfindəndağıdılmış
vəilkingörkəmini,deməkolar,tamami
lə itirmişdi.XIXəsrinmemarlıqabidəsi
mövcudvəziyyətindəkonservasiyaedi
libvəərazidəyeniməscidinşaolunur.
Böyük Britaniyanın “Mangera Yvars

Architects”şirkətinindirektoruAliMan
geraşirkətinbərpavərestavrasiyasa
həsində təcrübəsindən danışıb: “Azər
baycanın tarixi və Qarabağ haqqında
məlumatlıyam.QarabağıninkişafıAzər
baycanınümumiinkişafınaböyüktöhfə
verəbilər.GənclərinQarabağaqayıdı
şının təmin edilməsi olduqca vacibdir.
Bu ərazidə layihələr reallaşdırmaqla
Azərbaycandünyayaekolojidayanıqlı
lığın təmin edilməsinin önəmini nüma
yiş etdirə bilər. Qarabağ həm mədə
niyyətbeşiyidir,həmiqtisadibaxımdan
əhəmiyyətə malikdir, həm də turizmin
inkişafı üçün vacib regiondur. Biz Qa
rabağdadəhşətlidağıntılarınşahidiol
duq. İndiburadakıbinaların,abidələrin
necə bərpa və restavrasiya edilməsi
üzərindədüşünürük”.
DəyirmimasadadahasonraBolqarıs

tanın “EKSA” şirkətinin icraçı direktoru
Konstantin Nedkov Pee “Xristian dini
nəaidsadalananbinavəkomplekslərin
tədqiqi,dizaynıvəbərpasıvəonlarınət
rafmühitləsosiallaşmasıüçünənyaxşı
təcrübələr”mövzusundaçıxışedib.

Yeni aşkar olunmuş 1400-dən çox abidə qeydə alınıb 

Tarixvəmədəniyyətabidələrininqorun
ması,onlarıntədqiqi,bərpası,təbliğivə
gələcəknəsillərəçatdırılmasıgünü
müzünənaktualməsələsikimidiqqət

mərkəzindəsaxlanılır.

Ölkəmizdə tarixvəmədəniyyətabidələrinin
dövlət mühafizəsinə götürülməsi, onların qo
runması işinin təşkilinin başlanması işi ötən
əsrin50ciillərindəmütəşəkkilşəkilalıb.Tarix
mədəniyyət abidələrinin dövlət mühafizəsinə
götürülməsivəmüvafiqsiyahıyasalınmasıilk
dəfə1957ciildəhəyatakeçirilib.1968,1981
ci illərdədövlətmühafizəsinəgötürülmüşda
şınmaz tarixmədəniyyət abidələrinin siyahısı
yenidəntəsdiqedilibvəəvvəlkisiyahıyadaxil
edilməyəntarixiabidələrdədövlətqeydiyyatı
naalınıb.Sovetdövründəsonuncudəfə res
publika ərazisində yerləşən tarixmədəniyyət
abidələrinin yenidən təftiş edilərək Azərbay
canSSRNazirlərSovetinin27aprel1988ciil
tarixli145nömrəliqərarıiləsiyahıyaalınması
nəticəsində 2178memarlıq, 756sı arxeoloji
olmaqlaümumilikdə2934abidədövlətmüha
fizəsinəgötürülmüşdü.
MüstəqillikillərindəisəNazirlərKabinetinin

2avqust2001ciiltarixli132nömrəliqərarıilə
dövlətmühafizəsinəgötürülmüşdaşınmazta
rixmədəniyyətabidələrininyenisiyahısı təs
diq edilib. Bu reyestrdə abidələr əhəmiyyət
dərəcəsinə görə üç qrupa – dünya, ölkə və
yerliəhəmiyyətlidaşınmaztarixvəmədəniy
yət abidələrinə bölünərək təsnif olunub.Ha

zırdaölkəmizdə82sidünya,2059uölkəvə
4167siyerliəhəmiyyətliolmaqlaümumilikdə
6308daşınmaztarixmədəniyyətabidəsidöv
lətmühafizəsindədir.
Tarixvəmədəniyyətabidələrinindövlətqey

diyyatına alınması davamlı bir prosesdir. Bu
prosesdaimiolaraqhəyatakeçirilir.Tarix,me
marlıqvəarxeolojiabidələrmüəyyənedilərək
müvafiqprosedurlarhəyatakeçirildikdənson
raonlardadövlətqeydiyyatınaalınır.
Son illər ərzində ölkə ərazisində aparılmış

monitorinqlər nəticəsində əvvəlki siyahılara
daxiledilməyən1400dənçoxtarix,memarlıq
və arxeoloji əlamət daşıyanobyektmüəyyən
edilərəkyeniaşkarolunmuştarixmədəniyyət
abidələri kimi qeydə alınıb.Aparılan monito
rinqlər zamanıabidələrin fiziki vəziyyətləri vi
zualolaraqqeydedilib,onlarıncoğrafikoordi
natlarıGPSvasitəsilə təyinedilib.Yeniaşkar
olunmuşabidələrədəmühafizənin ilkindərə
cəsitətbiqedilərəkqorunmasıişitəşkiledilib.
Buabidələrindədövlətqeydiyyatınaalınması
üçünmüvafiqprosedurlarhəyatakeçirilir.
Aparılanişləryalnızyenisiyahınınhazırlan

masınaxidmətetmir,həmdəmüasirtələblərə
cavab verən məlumat bazasının yaradılması
üçünəsasroloynayır.Hazırdadövlətmühafi
zəsinəgötürülmüşdaşınmaztarixvəmədəniy
yətabidələrininyenisiyahısınıntərtibiiləbağlı
tamamlamaişlərihəyatakeçirilir.

Fariz HÜSEYNLİ 
Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası 

üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşı

“Poeziya dünyasının dahisi”
LənkəranRMİAstararayonMərkəziKitabxanasında“Poeziya
dünyasınındahisi”adlıtədbirkeçirilib.Astaraşəhər1nömrəli
tamortaməktəbinşagirdləriNizamininəsərlərindənparçalar,
hikmətlisözlərindənnümunələrsəsləndiriblər.

Şəmkir RMİGöygöl rayon Xaqani kəndUşaqmusiqiməktə
bindəNizamiGəncəvinin880illikyubileyinəhəsrolunmuşkon
sertkeçirilib.Konsertproqramındaməktəbinşagirdləridahişairin
əsərlərinəbəstələnmiş“Sevgilicanan”və“Sənsiz” romanslarını
ifaediblər.

Xaçmaz Regional
Mədəniyyət İdarəsi
(RMİ)Xaçmazşəhər
Uşaqincəsənətmək
təbinin təşkilatçılığı
ilərayonHeydərƏli
yev Mərkəzində Ni
zamiGəncəvinin880
illik yubileyinə həsr
edilmiş tədbir keçiri
lib. İdarə rəisi Vüsal
Hüseynov, Xaçmaz

RİHbaşçısınınmüaviniGünelNurəddinovanıniştiraketdiyitədbir
dəşagirdlərinəlişlərindənibarətsərginümayişolunub.Məktəbin
müəllimvəşagirdləriNizamininlirikasındannümunələrsöyləyiblər.

Sərgi, tamaşa və yubiley tədbirləri
XaçmazRMİQusarDövlətRəsmQalereyasındaXalqrəssamı,
UNESCORəssamlarFederasiyasının,RusiyaRəssamlıqAka
demiyasının,AlmaniyaRəssamlarBirliyininüzvü,Almaniyada
yaşayansoydaşımızƏşrəfHeybətovunəsərlərindənibarət
sərgiaçılıb.Sərgidərəssamınyaratdığıirihəcmliəsərlərinrep
roduksiyanümunələrinümayişolunub.

SumqayıtRMİXır
dalan şəhər Heydər
Əliyev Mərkəzində
Üzeyir Hacıbəy
li adına Bakı Musi
qi Akademiyasının
(BMA) 100 illik yu
bileyi qeyd edilib.
Abşeron Rayon İc
ra Hakimiyyətinin
başçısı İradə Gül
məmmədova, Bakı

MusiqiAkademiyasınınprorektoru,professorNərminəQuliyeva,
SumqayıtRMİninrəisiRəşadƏliyevində iştiraketdiyi tədbirdə
akademiyanıntələbələrivəXırdalanşəhər11illikMusiqiməktəbi
ninşagirdləritərəfindənkonsertproqramıtəqdimedilib.
AğdaşRMİAğdaşrayonMərkəziKitabxanasındatanınmışşair

Nüsrət Kəsəmənlinin (19462003) 75 illik yubileyi ilə əlaqədar
ədəbibədiigecəkeçirilib.Tədbirdəkitabxananınəməkdaşlarıvə
NizamiGəncəviadına2saylıtamortaməktəbinşagirdlərininifa
sındaşairinşeirlərisəsləndirilib.

Masallı RMİ Ma
sallı Xalq teatrı tə
rəfindən Vətən
Müharibəsi Qəhrə
manı Ramiz Cəfə
rova həsr olunmuş
“Şuşa qartalı” adlı
tamaşakompozisi
yagöstərilib.Şəhidin
həyat yoldaşı Sitarə
Cəfərova çıxışında
Ramiz Cəfərovun

qəhrəmanlığındanbəhsedib, tamaşayagörəyaradıcıkollektivə
minnətdarlığınıbildirib.XalqteatrınınkollektivivəMasallıDövlət
RegionalKollecinmüəllimvətələbələrininiştirakıiləsəhnələşdiri
lənkompozisiyamaraqlaqarşılanıb.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Paytaxtın Şağan qəsəbəsində yeni muzey
“22 illik kolleksiya toplamağım muzeyin yaranması ilə nəticələndi”

əvvəli səh. 1-də
Tarixelmləridoktoru,professor

Təvəkkül Səlimov şəxsi təşəb
büs olaraq Azərbaycanda belə
bir muzeyin istifadəyə verilməsi
niyüksəkqiymətləndirdi.Diqqətə
çatdırdı ki, muzeylər cəmiyyətin
inkişafında, maddimənəvi irsin,
mədənidəyərlərinvəeləcədəxal
qıntarixiyaddaşınınqorunubsax
lanmasındamühümroloynayır.
Əməkdar rəssamRaisRəsul

zadənin Azərbaycanın gözəllik
lərini əks etdirən əsərləri tədbir
iştirakçılarının marağına səbəb
oldu.Fırçaustasınınyağlıboya
ilə çəkdiyi “Çinarlar”, “Abşeron
da”, “Şuşada”, “Dəniz kənarın
da qəsəbə” və s. əsərlər aydın
rəngləri, fərqli çalarları ilə göz
oxşayırdı.Müəllifqısaçıxışıza
manısərgiyəvəmuzeyinaçılışı
nagələnqonaqlaratəşəkkürünü
bildirdi, mədəniyyətimizi, tari
ximizi yaşadan bütün gənclərə
dəstək olmağın vacibliyini vur
ğuladı.
Tədbirdə məlumat verildi ki,

gənc kolleksiyaçı, yazar Səya
vuş Əlizadə tərəfindən yaradı
lan “Xəzər” Muzey Mərkəzində
12 mindən çox eksponat möv
cuddur. Burada görkəmli Azər
baycanrəssamlarınınşəxsikol

leksiyasından nümunələr, Orta
əsrlərə aid məişət əşyaları, əl
yazmakitablar, tətbiqisənətör
nəkləri, tanınmış klarnet ifaçısı,
basbalabanınyaradıcısı,Əmək
dar artist Bəhruz Zeynalova
(19261998) aid musiqi alətləri,
XIX əsrə məxsus 20dən çox
daşbasmakitabvəs.eksponat
lararastgəlməkmümkündür.

SəyavuşƏlizadəmuzeyinaçı
lışı ilə əlaqədar fikirlərini bizimlə
bölüşdü.O, tədbirin 7 dekabrda
keçirilməsinin təsadüfi olmadığı
nıdedi:“Səbəbodurki,1918ciil
dekabrın7dəHacıZeynalabdin
TağıyevinkeçmişQızlarməktəbi
nin binasında (indikiƏlyazmalar

İnstitutununbinası)Cümhuriyyət
Parlamentinin təntənəli açılışı
olub. Bu, bütün müsəlman Şər
qindədemokratik prinsiplər əsa
sında formalaşan ilk parlament
idi.1919cu ildə isəParlamentin
fəaliyyətə başlamasının birilliyi
münasibətilə onun binasında İs
tiqlalMuzeyi təsis edilib.Mənim
üçün ən əsas məqamlardan bi

ri də odur ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin fəaliyyətizama
nıikihəmyerlimiz–şağanlıMəm
mədYusifCəfərovvəHeybətqulu
Məmmədbəyliaktivictimaisiyasi
fəaliyyət göstəriblər. 22 illik kol
leksiya toplamağım bu muze
yin yaradılması ilə nəticələndi.

Muzeyin ərazisini mənə hədiy
yəedənortaməktəbmüəllimim
Sevda Abdullayevaya təşəkkür
edirəm. Onu da qeyd edim ki,
gələcəkdə muzey “Sevda Ab
dullayeva adına “Xəzər” Muzey
Mərkəzi” adlandırılacaq. Eyni
zamanda tezliklə muzeyin əra
zisindəCümhuriyyətParlamenti
ninüzvüvədövlətnəzarətinaziri
vəzifəsindəçalışmışHeybətqulu
Məmmədbəyli, həmçinin əslən
şağanlı olanSSRİAli Sovetinin
VII çağırış deputatı olmuşHacı
Murad Pənahov və akademik
Hacıbəy Sultanovun barelyefə
ri qoyulacaq. Barelyefər gənc
heykəltəraşTamerlanMirzəliyev
tərəfindənhazırlanacaq”.
Yerigəlmişkən,qeydedəkki,

hələ 2014cü ildə qəzetimizə
müsahibə verən Səyavuş Əli
zadəmuzeyyaratmaq istədiyini
bildirmişdi. Gənc kolleksiyaçı
nın2013cüildə“BakuCreative
Center”də “İlk və son” adlı sər
gisi açılmışdı. Hazırda YARAT
Müasir İncəsənət Məkanının
təşkilatçılığı ilə XXXXI əsrlər
Azərbaycan Rəngkarlığı Muze
yində davam edən Xalq rəssa
mı Mirnadir Zeynalovun “Mistik
ruhun ömrü” adlı retrospektiv
sərgisində Səyavuş Əlizadənin
kolleksiyasından da əsərlər nü
mayişolunur.

Lalə AZƏRİ

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
mədəni irs abidələrinin bərpası

Hədəflər, çağırışlar, xüsusiyyətlər, perspektivlər

Bakıdan Şuşaya gedən 
avtobus...

RəqəmsalİnkişafvəNəqliyyatNa
zirliyiyanındaAzərbaycanYerüstü
NəqliyyatAgentliyi(AYNA–Dövlət
AvtomobilNəqliyyatıXidmətinin
bazasındayaradılır)yanvarın15
dənQarabağamüntəzəmavtobus
reyslərininaçılmasınıplanlaşdırır.

Qurumdan verilən məlumata görə,
Bakı şəhərindən, Füzuli rayonunun
Əhmədbəylikəndindən(Zəfəryoluilə)
və Füzuli Beynəlxalq Hava Limanın
danŞuşaşəhərinə,eləcədəBakıdan
Ağdamşəhərinəmarşrutxətlərininya
radılmasınəzərdətutulub.
Bu məqsədlə daşıyıcıların seçil

məsiüçünaçıqmüsabiqəelanedilib.
İddiaçılardekabrın27nəqədərərizə
iləqurumamüraciətetməli,yanvarın
6naqədərisəəsassənədləri,ocüm
lədən balanslarında olan nəqliyyat
vasitələri barədəməlumatları təqdim
etməlidir.
Daşıyıcılarseçilərkənrahat,ekolo

ji cəhətdən təmiz avtobusları olanla
raüstünlükveriləcək.İlkinmərhələdə
Qarabağareyslərhəftədə2dəfəola
caq.Əgərdaşımalarrentabelliolarsa,
reyslərin sayı artırıla bilər”, – deyə
AYNAdanbildirilib.
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Bəstəkarlar İttifaqında anım tədbiri
Heydər Əliyev mədəniyyətimizin böyük dostu və himayədarı idi

HeydərƏliyevensiklo
pedikbiliyəmalikşəx
siyyətidi.İncəsənətin
birqoluolanmusiqi

dəonundiqqətindənkə
nardadeyildi.O,musiqini
çoxsevir,busənətinsirlərini
dərindənbilirdi.Görkəmli
musiqiçilərləyaxınünsiyyəti
vardıvəbumünasibətlər
musiqisənətinininkişafına
xidmətedirdi.

Bu söz lər de kab rın 10-da 
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı-
nın (ABİ) Üze yir Ha cı bəy li adı na 
kon sert sa lo nun da ümum mil li li-
der Hey dər Əli ye vin və fa tı nın 
18-ci il dö nü mü nə həsr olu nan 
anim təd bi rin də səs lən di. 

Təd bi ri ABİ-nin səd ri, Xalq ar-
tis ti Fi rən giz Əli za də aça raq ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin mə də niy-
yə ti mi zin bö yük hi ma yə da rı ol-
du ğu nu vur ğu la dı: “Ulu ön də rin 
Azər bay ca nın gör kəm li mu si qi 
xa dim lə ri ilə də şəx si dost lu ğu 
var dı. On lar la sə mi mi gö rüş lər 
ke çi rər, müəy yən mu si qi əsər-
lə ri və ta ma şa lar haq qın da mü-
za ki rə lər apa rar və rəy lə ri ni öy-
rə nir di. So vet döv rün də Hey dər 
Əli ye vin tə şəb bü sü əsa sın da 
Fi lar mo ni ya da maest ro Ni ya zi-
nin bə dii rəh bər li yi ilə sim fo nik 
kon sert lər ke çi ri lir di. Ni ya zi nin 
iş ota ğın da ha mı mız yı ğı şar dıq. 
Çox ma raq lı söh bət lər apa rı lır-
dı. Gö rür dük ki, o, si ya si xa dim 
ol ma sı na bax ma ya raq, mu si qi 
haq qın da çox dol ğun mə lu ma-
tı var. Bə zən də çox ma raq lı və 
cid di sual lar ve rir di. Biz bun lar-
dan çox təəc cüb lə nir dik”.

Fi rən giz Əli za də Azər bay can 
mu si qi mə də niy yə ti nin “qı zıl 
dövr”ünün – mu si qi mi zin ko ri-
fey lə ri Fik rət Əmi rov, Qa ra Qa-
ra yev, Ni ya zi və di gər lə ri nin ya-
zıb-ya rat dı ğı döv rün – Hey dər 
Əli ye vin adı ilə bağ lı ol du ğu nu 
vur ğu la dı. 

Son ra ümum mil li li de rin hə yat 
və fəaliy yə ti ni əks et di rən vi-
deolent nü ma yiş olun du.

Fi rən giz Əli za də ulu ön də rə 
həsr et di yi “İt haf” əsə rin dən də 
söz aç dı: “Dün ya şöh rət li mu-
si qi çi və Hey dər Əli ye vin ya xın 
dos tu Ms tis lav Rost ro po viç lə 
məs lə hət ləş dik ki, 2003-cü il də 
Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni-
ya sı nın tə mi ri ba şa ça tar. Açı-
lı şı za ma nı mə nim ulu ön də rə 
həsr et di yim bu əsər səs lə nər. 
Təəs süf ki, bi zim is tə di yi miz ki-
mi ol ma dı. Hə min il bö yük ön-
dər dün ya sı nı də yiş di. 2004-cü 
il də Fi lar mo ni ya nın tə mi ri ba şa 
ça tan dan son ra tən tə nə li açı lış 
kon ser ti ol du. Əsə rin ilk ifa sı za-
ma nı səh nə də Hey dər Əli ye vin 

port re ti qo yul muş du. Rost ro po-
viç səh nə yə çı xıb üzü nü hə min 
şək lə tu ta raq öz violon çe lin də 
İ.S.Ba xın “Fa ra ban da” əsə ri ni 
ifa et di. Son ra or kestr mə nim 
“İt haf” əsə ri mi səs lən dir di. Bu, 
bi zim da hi şəx siy yə tin ru hu na 
eh ti ra mı mı zın bir zər rə si idi. 
Azər bay can mu si qi sin də bu da-
hi şəx siy yə tə həsr olu nan əsər-
lər ya ra nır və gə lə cək də də ya-
ra na caq”. 

ABİ-nin ka ti bi, Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi, pro fes sor Zem fi ra 
Qa fa ro va “Azər bay can bəs tə-
kar la rı nın Hey dər Əli ye və həsr 
olun muş sim fo nik əsər lə ri” möv-
zu sun da mə ru zə et di. Bil dir-
di ki, ümum mil li li der öl kə mi zə 
rəh bər li yi nin hər iki döv rün də 
mə də niy yət xa dim lə ri nə, o cüm-
lə dən mu si qi çi lə rə xü su si diq qət 
və qay ğı ilə ya na şıb. Mu si qi xa-
dim lə ri miz isə Hey dər Əli ye vin 
si ma sın da bu sə nə tin qüd rət li 
hi ma yə da rı və bö yük dos tu nun 
ol du ğu nu hiss edib lər. Hey dər 
Əli ye və həsr edi lən çox lu say da 

mu si qi əsər lə ri ya zı lıb. Hə min 
mu si qi əsər lə ri za ma nın bə dii 
si fa ri şi və ta ri xi mi zin bə dii hə-
qi qət lə ri dir. Cöv dət Ha cı ye vin 
“Onu za man se çib” sim fo ni ya sı 
və “Ulu ön dər” sim fo nik poema-
sı, Mu sa Mir zə ye vin “Azad lı ğın 
ba ha rı” kan ta ta sı, Va sif Adı gö-
zə lo vun “Od lar yur du” kan ta ta-
sı, Arif Mə li ko vun “Əbə diy yət” 
sim fo ni ya sı, To fiq Ba kı xa no vun 
“Sən hə mi şə bi zim lə sən” sim fo-
nik poema sı, Oq tay Rə cə bo vun 
sim fo nik or kestr ilə xor üçün 
“Hey dər Ata” ora to ri ya sı, Va-
sif Al lah ver di ye vin “Ömür yo lu” 
sim fo nik poema sı, İd ris Mir zə-
ye vin “Üç də ni zin əf sa nə si” sim-
fo ni ya sı və s. əsər lər ulu ön də rə 
eh ti ra mın ifa də si ki mi diq qə tə la-
yiq nü mu nə lər dir. 

Son ra ABİ-nin ka ti bi, Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, pro fes sor 
Cə lal Ab ba so vun “Son il lər də 
Azər bay can bəs tə kar la rı nın və-
tən pər vər lik möv zu sun da ya zıl-
mış ye ni əsər lə ri”, it ti fa qın mə-
sul ka ti bi, Əmək dar müəl lim, 
sə nət şü nas lıq üz rə elm lər dok-
to ru, pro fes sor Cə mi lə Hə sə no-
va nın “Hey dər Əli yev Fon du nun 
mu si qi la yi hə lə ri və bu la yi hə lə-
rin ger çək ləş mə sin də Bəs tə kar-
lar İt ti fa qı nın ro lu” möv zu sun da 
mə ru zə lə ri din lə nil di.

Mə ru zə lər dən son ra  bəs tə kar, 
Əmək dar müəl lim La lə Cə fə ro va-
nın so list lər, xor və sim fo nik or-
kestr üçün “Əbə di ya şar Hey dər” 
əsə ri nin lent ya zı sı təq dim olun-
du. Əsər Üze yir Ha cı bəy li adı na 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın tə-
lə bə sim fo nik or kest ri və so list lər 
– Xalq ar tis ti Gül naz İs ma yı lo va 
və Fəx ri Ka zım Ni ca tın ifa sın da 
səs lən di.

Savalan FƏRƏCOV

sənət 5

“Kontrabas”müasiralmanyazıçısı,dra
maturqvəssenaristiPatrikZüskindinən
məşhurəsərlərindəndir.Özünüdra
maturgiyadasınayanmüəllifəşöhrət
gətirənvəsonrakıuğurluəsərlərinə
yolaçanbunümunədünyanınbirsıra
teatrlarındafərqliquruluşlardasəhnə
həllinitapıb.

Döv lət mu si qi or kest ri nin 35 yaş lı kont-
ra bas çı sı nın öz hə ya tın dan, uşaq lı ğın dan, 
giz li sev gi sin dən, qay ğı la rın dan, ağ rı la-
rın dan, mis kin ar zu la rın dan da nış dı ğı bu 
əsər, hə ya tı na əl gəz dir mə yə gü cü çat ma-
yıb bü tün ağır lı ğı nı kont ra ba sın üs tü nə “yı-
xan” bir mu si qi çi nin yox, ümu mən in sa nın, 
in san lı ğın mo no lo qu dur da de yə bi lə rik. 

Özü nü çox tən ha və bəd bəxt hiss edən, 
giz lin lə ri nin için də ça pa la yan və hə yat fa-
ciəsi ni tək ba şı na ya şa ma ğa məh kum olan 
mu si qi çi nin mo nod ra mı Azər bay can səh-
nə sin dən də ke çib. Əmək dar ar tist Şöv qi 
Hü sey nov özü nə məx sus oyun üs lu bun da 
“Kont ra bas”ı  səh nə dən səh nə yə, fes ti val-
dan fes ti va la da şı yıb, mü ka fat lar qa za nıb.

20 il dən ar tıq dır Döv lət Gənc Ta ma şa çı-
lar Teat rı nın səh nə sin də oy na nı lan bu əsə-

rin səh nə qu ru lu şu na müs tə qil “Şah Mat” 
teat rın da bax dım. De kab rın 11-də teatr da 
“Kont ra bas” pye si əsa sın da ha zır la nan ey-
niad lı mo no ta ma şa nın prem ye ra sı ol du.

Teat rın bə dii rəh bə ri Mir Qa bil Ək bə ro-
vun qu ru luş ver di yi bu “Kont ra bas”ın ifa çı sı 
gənc akt yor Fə rid Və li yev idi. Xro no met ra jı 
50 də qi qə olan ta ma şa nın qu ru luş çu rəs sa-

mı Gü nel İs gən də ro va, ge yim üz rə rəs sa-
mı Sə bi nə Abu ta lıb za də, mu si qi tər ti bat çı-
sı Şü kür Ba ba yev dir.

Ku bizm (ki çik kub lar) ya naş ma sı ilə qu-
ru lan ta ma şa da əsas möv zu kont ra bas çı 
və onun pe şə si nə sev gi si dir. Ta ma şa çı 
re jis so run mü şa yiəti ilə di gər ki çik kub la rı 
da bir ara ya gə ti rə rək xə ya li kont ra bas və 
onun ifa çı sı nın şək li ni “çə kir”. Gənc akt yor 
möv zu nun ağır lı ğı na, ide ya nın çox qat lı-
ğı na təs lim ol ma dan mi zan dan irə li gə lən 
fi zi ki və mə nə vi yü kü nü ey ni za man da ta-
ma şa çı ya ötür mə yə ça lı şır. Biz tə zad lar 
için də qıv rı lan mu si qi çi nin gah bö yük əziy-
yət lə bir ləş dir di yi kont ra ba sı na sev gi si nə, 
bağ lı lı ğı na ta ma şa edir, gah da onu ye rə 
çır pıb par ça la maq is tə yi nə təəs süf ə ni rik.
Re jis so run la qeyd, eqoist, küs kün, bir az 

da hökm ran cə miy yə tə bən zət di yi or kestr 
ilə onun üz vü ol maq üçün han sı sa alət də 
çal ma ğa məh kum in sa nın ası lı lı ğı nı gös tər-
mə yə ça lış dı ğı ta ma şa iz lə yi ci lər tə rə fin dən 
ma raq la qar şı lan dı.

HƏMİDƏ

“Xatirələr” musiqi kompozisiyası 
təqdim olunub

Dekabrın12dəBeynəlxalqMuğamMərkəzində(BMM)ulu
öndərHeydərƏliyevinvəfatının18ciildönümümünasibətilə
xatirəgecəsitəşkilolunub.

Ge cə də BMM-in di rek to ru, piano çu, Xalq ar tis ti Mu rad Hü sey-
no vun “Xa ti rə lər” kom po zi si ya sı təq dim edi lib. Li rik kom po zi si ya-
da bö yük döv lət xa di mi, dün ya şöh rət li si ya sət çi Hey dər Əli yev 
öm rü nün öl kə mi zin tə rəq qi si nə həsr olun muş ta ri xi an la rı hə zin 
not lar la ifa də olu nur. İnst ru men tal əsə rin “Xa ti rə lər” ad lan ma sı 
tə sa dü fi de yil. Ümum mil li li der Hey dər Əli yev si ya si və döv lət-
çi lik fəaliy yə ti nin bü tün dövr lə rin də mə də niy yət xa dim lə ri nə, o 
cüm lə dən mu si qi çi lə rə xü su si diq qət və qay ğı ilə ya na şıb, mu si-
qi sə nə ti nin in ki şa fı na xid mət edən mü hüm qə rar la ra im za atıb. 
İn cə sə nət xa dim lə ri Hey dər Əli ye vi sə nə tin qüd rət li hi ma yə da rı, 
bö yük dos tu ki mi gö rüb lər. Bu, mu si qi çi lə ri mi zi ya ra dı cı ki mi də, 
və tən daş ki mi də qü rur lan dı rıb, on la ra il ham ve rib. 

Klip şək lin də təq dim olu nan “Xa ti rə lər” kom po zi si ya sın da ulu 
ön də rin hə yat və fəaliy yə ti ni əks et di rən film lər dən kadr lar da 
yer alır. Piano çu nun ifa sın da len tə alı nan “Xa ti rə lər” kom po zi-
si ya sı nın re jis so ru İl qar Ək bər, ope ra to ru El vin Mu rad xan lı dır. 

Lalə AZƏRİ

Beynəlxalq Muğam Mərkəzi Macarıstanın 
Mədəni İrs Evi ilə əməkdaşlıq edəcək

BeynəlxalqMuğamMərkəzi(BMM)iləMacarıstanMədəniİrs
Eviarasındaəməkdaşlıqhaqqındamemorandumimzalanıb.

De kab rın 13-də ke-
çi ri lən təd bir də BMM-
in di rek to ru, Xalq ar-
tis ti Mu rad Hü sey nov 
Ma ca rıs tan Mə də ni 
İrs Evi nin art di rek to-
ru Pal İşt va na mər-
kə zin fəaliy yə ti haq-
qın da mə lu mat ve rib. 
Bil di rib ki, mil li mə də-
ni ir sə döv lə tin gös-
tər di yi diq qət, mu ğam sə nə ti mi zin dün ya da təb li ği is ti qa mə tin də 
Hey dər Əli yev Fon du və Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri ban xa nım 
Əli ye va nın səy lə ri nə ti cə sin də bu gün Azər bay can mu si qi si dün-
ya nı fəth edir. 

Mu rad Hü sey nov həm çi nin mu si qi nin müx tə lif sa hə lə rin də 
bir gə əmək daş lı ğın pers pek tiv lə rin dən söz açıb. Vur ğu la yıb ki, 
BMM öz fəaliy yə tin də bey nəl xalq əla qə lə rə xü su si önəm ve rir. 
Me mo ran dum Azər bay can ilə Ma ca rıs tan ara sın da mə də ni əla-
qə lə rin ge niş lən mə si nə, hər iki mə də niy yə tin qar şı lıq lı təb li ği nə, 
həm çi nin mu ğam sə nə ti nin və bü töv lük də Azər bay can mu si qi si-
nin da ha ge niş mə kan da ta nı dıl ma sı na töh fə ve rə cək. 

Mər kəz lə ya xın dan ta nış olan Pal İşt van əmək daş lıq, hə ya ta 
ke çi ri lə bi lə cək la yi hə lər lə bağ lı fi kir lə ri ni bö lü şüb. De yib ki, Ma-
ca rıs tan Mə də ni İrs Evi öl kə nin Mə də ni İrs Na zir li yi tə rə fin dən 
ma car xalq ənə nə lə ri ni qo ru maq və təb liğ et mək məq sə di lə ya-
ra dıl mış mil li qu rum dur. Qu rum ma car xalq ənə nə lə ri ilə bağ lı 
bü tün la yi hə lə ri dəs tək lə yir və təb liğ edir. 

BMM ilə Ma ca rıs ta nın mu si qi kol lek tiv lə ri ara sın da qar şı lıq lı 
ola raq et nik mu si qi nin təb li ği və bir gə fəaliy yət is ti qa mə ti möv-
zu su na to xu nan Mu rad Hü sey nov əmək daş lıq çər çi və sin də mil li 
mə də ni irs nü mu nə lə ri ni təb liğ edən sər gi, təd qi qat və kon sert 
la yi hə lə rin ke çi ril mə si nin zə ru ri li yi ni vur ğu la yıb. 

Gö rüş za ma nı iki qu rum ara sın da qar şı lıq lı la yi hə lə rin təş ki li, 
həm Ma ca rıs tan, həm də Azər bay can da təş kil edi lən fes ti val lar-
da qar şı lıq lı sə nət mü ba di lə si mə sə lə lə ri ət ra fın da fi kir mü ba di-
lə si apa rı lıb.

“Bir nəfəs qədər”
AzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrındaqürurmənbə
yimizolanşəhidlərə,qazilərə,əsgərövladlarımızavəZəfərimi
zinsimasınaçevrilənanalarımızahəsrolunan“Birnəfəsqədər”
(pyesinmüəllifi:SamirQulamov)tamaşasıtəqdimedilib.

SS Rİ Xalq ar tis ti 
Fik rət Əmi ro vun mu-
si qi si əsa sın da ha-
zır la nan səh nə əsə-
ri nin ide ya müəl li fi və 
bə dii rəh bə ri teat rın 
di rek to ru, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Əli-
qis mət La la yev, qu ru-
luş çu re jis so ru Sa mir 
Qu la mov, qu ru luş çu 
di ri jo ru və mu si qi tər ti bat çı sı Əmək dar in cə sə nət xa di mi Fəx rəd-
din Ata yev, qu ru luş çu rəs sa mı Vü sal Rə him, qu ru luş çu ba let-
meys te ri Əmək dar ar tist Ley la Ağa ye va dır. Ta ma şa da Pre zi dent 
tə qaüd çü sü, gənc piano çu Ka mil Hə sə no vun for te piano mu si qi-
sin dən də is ti fa də olu nub. Ta ma şa ma raq la qar şı la nıb.

Səh nə əsə rin də Əmək dar ar tist Na hi də Oru co va, akt yor lar Gül-
na rə Ab dul la ye va, Gül ca han Sa la mo va, Əm rah Da da şov, İb ra him 
Əli za də, Nəz rin İs ma yıl za də, Meh ri ban Za li ye va, Sə məd za də Xa-
sı yev, Hi da yət Əli yev, Əli Kə ri mov, Mu rad Əli yev iş ti rak edib lər.

Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin şagirdi 
XV “Delfi Oyunları”nda uğur qazanıb

Xəbərverdiyimizkimi,dekabrın7dən10dəkMDByəüzvölkə
ləringənclərininXV“DelfiOyunları”keçirilib.Rusiyanıntəşkilatçı
ölkəkimiçıxışetdiyi,ammapandemiyasəbəbindənonlayn
təşkilolunanbudəfəkiyarışlar10nominasiyaüzrəgerçəkləşib.

Qa  ra Qa  ra  yev adı -
na Mər  kə  zi İn  cə  sə  nət 
Mək  tə  bi  nin şa  gir  di, 
bey  nəl  xalq mü  sa  bi -
qə  lər laureatı Mən -
zu  rə Ab  dü  rəh  ma  no  va 
“so  lo oxu  ma (xalq)” 
no  mi  na  si  ya  sı üz  rə 
uğur qa  za  nıb.

Mən zu rə Azər bay-
can xalq mah nı sı “Ay 
La çın”, Əli ba ba Məm mə do vun “Mə nim Azər bay ca nım” və “Şah-
naz” mu ğa mı nı (müəl lim: La lə Hü sey no va, kon sert meys ter lər: 
Nə bi Qu li yev və El nur Məm mə dov) ifa edə rək mü sa bi qə nin dip-
lo mu na la yiq gö rü lüb.

Qeyd edək ki, Mər kə zi İn cə sə nət Mək tə bi nin di rek to ru, Əmək-
dar ar tist, do sent Əziz Qa ra yu sif i XV “Del fi Oyun la rı”nda “nə fəs 
alət lə ri” no mi na si ya sı üz rə mün sif ər he yə tin də təm sil olu nub.

“Sonsuz Tanrı məhəbbəti” 
Bakı Bələdiyyə Teatrının 

“Nizami Gəncəvi İli”nə töhfəsi

BakıBələdiyyəTeatrı“NizamiGəncəviİli”münasibətilə
hazırladığı“SonsuzTanrıməhəbbəti”tamaşasınıtəqdim
edib.Premyeradekabrın10daDövlətTəhlükəsizliyiXid
mətininMədəniyyətMərkəzindəkeçirilib.

Teatr dan bil di ri lib ki, öl kə baş çı sı nın sə rən ca mı ilə elan olu-
nan “Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də Ba kı Bə lə diy yə Teat rı 
da da hi şairin ir si nə mü ra ciət edib. “Xəm sə” əsa sın da ha zır la-
nan “Son suz Tan rı mə həb bə ti” ta ma şa sı nın səh nə ləş di rə ni və 
qu ru luş müəl li fi gör kəm li re jis sor, Xalq ar tis ti Mə ra him Fər zə-
li bə yov, qu ru luş çu rəs sa mı İl ham Əs gə rov, mu si qi his sə mü-
di ri Na zim Əbi dov, işıq çı rəs sa mı Tər lan Ələs gər li, kost yum 
se xi nin mü di ri Ley la Ək bə ro va, di zayn iş lə ri üz rə tər ti bat çı sı 
El nur Əli yev dir.

Təq di mat dan ön cə ni za mi şü nas Təh mi nə Bə də lo va və Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, pol kov nik Ab dul la Qur ba ni çı xış edib lər. 

Son ra ta ma şa nü ma yiş olu nub. Ta ma şa çı sa lo nu Ni za mi dü-
ha sı nın işı ğı na sı ğı nıb.

Rol la rı Əmək dar ar tist lər Sə ma yə Sa dı qo va, Əh məd Sa la-
hov, Şax za də Ba ba ye va, Ra fiq İb ra hi mov, Hüs niy yə Mür və to-
va, akt yor lar Tu ral Əh məd, Tu ral Ba xış, Zül fiy yə Məm mə do va, 
İs ma yıl Ata ki şi yev, Məm mə da ğa Əli can za də və baş qa la rı can-
lan dı rıb lar.

Nizaminin 880 illiyinə həsr edilmiş 
akvarel vorkşopu

Dekabrın11dəXətaiSənətMərkəzindəNizamiGəncəvinin880
illiyinəhəsredilmişakvarelvorkşopukeçirilib.

Təd bir Mə də niy yət Na zir li yi, Rəs sam lar İt ti fa qı, Döv lət Rəsm Qa-
le re ya sı, Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti-
nin dəs tə yi, Bey nəl xalq Su lu bo ya Cə miy yə ti nin (İWS Glo be) Azər-
bay can da kı nü ma yən də li yi olan “İWS Azer baijan” və “İWS Kha tai 
Art Cen ter”in təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib. Vork şop “Ni za mi Gən cə vi 
və ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı hər bir janr (fi qu ra tiv, mən zə rə, na tür mort)” 
möv zu su na həsr edi lib.

Xə tai Sə nət Mər kə-
zi nin di rek to ru Za hid 
Əvə zov çı xış edə rək qo-
naq la rı sa lam la yıb. Bil-
di rib ki, da hi Azər bay can 
şairi nin 880 il lik yu bi le yi-
nə həsr olu nan təd bi rin 
məq sə di ak va rel sə nə ti-
nin öl kə miz də ya yıl ma-
sı, rəs sam la rın ya ra dı cı 
ün siy yə ti, bi lik və təc rü-
bə mü ba di lə si nə şə rait 
ya rat maq dan iba rət dir. 

Sə nət şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, pro fes sor Zi yad xan Əli-
yev, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin baş müəl li mi Nə za kət 
Əh mə do va və Bey nəl xalq Su lu bo ya Cə miy yə ti Azər bay can nü ma-
yən də li yi nin həm səd ri Sə bi nə İs kən dər çı xış edə rək in cə sə nət də 
ak va re lin ro lun dan və əhə miy yə tin dən da nı şıb lar. 

Təd bir də AD MİU-nun 
Rəs sam lıq fa kül tə si ge-
yim di zay nı ix ti sa sı nın 
4-cü kurs tə lə bə lə ri Ni-
za mi Gən cə vi nin “Yed di 
gö zəl” əsə ri nə həsr edil-
miş ge yim nü mu nə lə ri ni 
nü ma yiş et di rib lər.

Vork şop da iş ti rak 
edən rəs sam lar isə da hi 
şairin port re ti ni, elə cə də 
“Yed di gö zəl” əsə ri nə və 
Ni za mi döv rü nə aid müx tə lif əş ya la rı təs vir edib lər.

Təkbaşına “Kontrabas”da?
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Şəhid qəhrəmanın fotolarından ibarət sərgi 
Dekabrın 10-da Xətai Sənət Mərkəzində Vətən müharibəsi şəhidi 
Elnur Allahverdizadənin vaxtilə çəkdiyi fotolardan ibarət “25 an – 
25 yaş” adlı sərgi keçirildi. 

Azərbaycan Fotoqrafar Birliyi
(AFB) və Xətai Sənət Mərkəzinin
dəstəyiilətəşkilolunansərgidekab
rın13dəkdavamedib.
Əvvəlcə torpaqlarımızın azadlığı

uğrundacanındankeçmişVətənöv
ladlarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutlayadolundu.
AFB İdarəheyətininsədriMirnaib

Həsənoğlu sərgi haqqında məlu
matverdi.Bildirdi ki, sərgi “Bizsizə
borcluyuq” kampaniyası çərçivəsin
dəkeçirilir:“Elnurbuşəkillərivaxtilə
çəkərəköz“Facebook”sosialşəbə
kəsəhifəsindəyerləşdirib.Bizhəmin
şəkillərisosialşəbəkədəntoplayaraq

“25an25yaş”adıiləsərgisinitəşkiletmişik”.

M.Həsənoğlusöylədiki,ElnurVətənmüharibəsibaşlayanaqədər
səsrejissorukimifəaliyyətgöstərib.O,“Barama”,“Atılmışlar”serial
ları,“Soniclas”sənədlibədiifilmi,çoxsaylımaraqdoğuranreklam
larınsəsrejissoruolub.“Picmusproduction”unəməkdaşıolanElnur
“Bozbashpictures”lədəçalışıb.“Simurq”serialıElnurunşəhadətin
dənsonraonunəzizxatirəsinəithafolunub.“Bütünbunlarlayanaşı,
Elnurunbirfotodünyasıolub.O,gördükləriniçəkərəksosialşəbəkə
lərdəpaylaşıb.VətənmüharibəsibaşlanmazdanqabaqElnurunartıq
peşəkarfotoqrafiyayakeçməkplanlarıvaridi.Lakinonunbuarzusu
həyatakeçmədi.AllahElnuravəbütünşəhidlərimizərəhməteləsin”,
–deyəAFBninrəhbəribildirdi.
XətaiSənətMərkəzinindirektoruZahidƏvəzovElnurunvalideynlə

rinəxatirəbannerihədiyyəetdi.
DahasonraşəhidinvalideynləriƏliHəsənovvəSüsənHəsənova

çıxışedərəkElnurunxatirəsinəgöstəriləndiqqətəgörətədbiriştirak
çılarınatəşəkkürünübildirdilər.
Sondatədbiriştirakçılarısərgiiləyaxındantanışoldular.
Qeyd edək ki, əslənZəngilan rayonundan olanElnurAllahverdiza

də1995ci ilmayın15dəSumqayıtşəhərindəanadanolub.İlktəhsi
liniSumqayıtşəhəri41saylıtamortaməktəbdəalıb.2016ciildəBakı
SlavyanUniversitetininTərcüməfakültəsiniçexdili ixtisasıüzrəbitirib,
hərbixidmətəgedib.Vətənmüharibəsibaşlayandanikigünsonradöyü
şəyollanıb.AğdamvəXocavəndistiqamətindəgedəndöyüşlərdəböyük
şücaətgöstərib.Noyabrın7dəAğcabədirayonununYuxarıQiyaməd
dinlikəndiərazisindədüşməninaçdığıtopatəşinəticəsindəşəhidolub.
Noyabrın8dəSumqayıtşəhərŞəhidlərxiyabanındatorpağatap

şırılıb. Ölkə başçısınınmüvafiq sərəncamları ilə ölümündən sonra
“Vətənuğrunda”,“Xocavəndinazadolunmasınagörə”və“Cəsurdö
yüşçü”medallarıilətəltifedilib.

NURƏDDİN

Yubiley ərəfəsində
“Uşaq lar və gənc lər bi zim gə lə cə yi miz, ümi di miz dir. Sa ba hın bö yük 
bəs tə ka rı və mu si qi şü na sı on lar ara sın dan çı xa caq dır. Mən bü tün 
gənc lə ri mi zi mu si qi ni də rin dən bi lən, çal ğı alət lə rin dən bi rin də ifa 
et mə yi ba ca ran, yax şı ifa çı nı baş qa sın dan ayı ran, mu si qi janr la rı nı 
bir-bi rin dən fərq lən di rən, ümu miy yət lə, mu si qi əsər lə ri nə həs sas-
lıq la ya na şan şəxs lər ki mi gör mək is tə yi rəm...”.

Bu sözlər 2021ci
ildə anadan olması
nın 99cu ildönümünü
qeyd etdiyimiz böyük
bəstəkarımız Fikrət
Əmirov tərəfindən ya
zılıb.Onunadınıdaşı
yan6nömrəlionbirillik
İncəsənət məktəbi də
sənətkarın tövsiyələ
rini əsas götürərək ar
tıq ənənə halını almış

“F.Əmirovunəsərləriniifavətəhliledirik”adlışagirdvəmüəllimlərin
VIelmiifaçılıqkonfransınıkeçirdi.
Budəfəkikonfransınbirönəmlicəhətidəodurki,o, ikiəlamətdar

yubileyərəfəsindəkeçirildi.Çünki2022ci ildəFikrətƏmirovun100
illiyiiləbərabəronunadınıdaşıyanməktəbində60illikyubileyiqeyd
olunacaq.
F.Əmirovadına6nömrəlionbirillikİncəsənətməktəbininxüsusila

yihəsiolan“F.Əmirovunəsərləriniifavətəhliledirik”adlıelmiifaçılıq
konfransı2016cıildənkeçirilir.İlkdəfəməktəbdaxiliformatdakeçiril
sədə,IIelmiifaçılıqkonfransındanbaşlayaraq,Bakışəhərindəfəaliy
yətgöstərənuşaqmusiqi və incəsənətməktəbləridəbukonfransa
qatılıblar.MüxtəlifillərdəC.Hacıyevadına3nömrəli,Niyaziadına22
nömrəli,eləcədə33nömrəli,34nömrəliuşaqmusiqiməktəbləri,38
nömrəligözdənəlillərüçünmusiqiməktəbikonfransdaiştirakedib.
Müxtəlif illərdə keçirilən konfranslarda bəstəkarın kamerainstru

mental, vokalinstrumental, səhnə və simfonik əsərlərindən hissə
lər təhlil və ifa edilib. 2017ci ildə keçirilmiş II konfrans bəstəkarın
vokal əsərlərinin təhlilinə, yeni interpretasiyalara həsr olunmuş, III
konfransda“MuğamF.Əmirovyaradıcılığında”mövzusuəsasgötü
rülmüş, 2019cu ildə – IV elmiifaçılıq konfransında (“Dialoq, elm,
innovasiya”)müasirmusiqi təhsilində innovativmetodlara dair fikir
mübadiləsiaparılmışdı.PandemiyaşəraitindəkeçirilənVelmiifaçılıq
konfransıvirtualşəkildəkeçirilmişdi.
VIelmiifaçılıqkonfransınınproqramınadaxiledilənmüxtəlifmövzu

lararasındahəmçininməktəbdə2016cıildəntəsisedilmiş“F.Əmirov
muzeyi”,yenieksponatlarıntəqdimatıiləbağlıməruzədəedildi.Məru
zəçi–məktəbindirektoruA.Yusifovamuzeyədaxilolmuşyenifotoşə
killərivədigəreksponatlarıətrafışərhetdi.Bucürinnovativmetodlar
gəncmusiqiçilərinelmiaraşdırmalaraparmaq istiqamətindəəhəmiy
yətliroloynayır,tematikkonfranslarınmütəmadikeçirilməsimüəllimvə
şagirdlərdəməsuliyyətiartırır,bəstəkarirsinədəqiqyanaşma,musiqi
zövqününformalaşmasınıvəənəsası,məktəblərarasındaəməkdaş
lıq,birlikdəfəaliyyətgöstərməsəriştəsiniinkişafetdirir.

A.MANAFOVA

XX əs rin əv vəl lə rin də Azər-
bay can da baş ve rən ic ti-
mai-si ya si də yi şik lik lər təh sil, 
mə də niy yət ki mi sa hə lər də 
də hə ya ti əhə miy yət li, ta ri xi 
ha di sə lə rə tə kan ver di.

Azərbaycan musiqi mədə
niyyətinin yüksək səviyyəyə
qaldırılması,Şərqin ilkalimu
siqi tədrisi ocağının əsasının
qoyulması dünya xəritəsində
kiçikyeriolanbirölkəninnəyə
qadir olacağına tutarlı bir işa
rəidi.Əlbəttə,başverənbütün
buməsələlərinintensivləşməsi
idarəçilikdəolanşəxsiyyətlərin
kimliyi ilə birbaşa əlaqəli idi.
Bu baxımdan musiqi tədrisin
də idarəçiliyin təsadüf və ya
zərurətdənmiÜzeyirHacıbəyli
dühasınarastgəlməsimusiqi
mizinvəümumilikdəincəsənə
timizingələcəkmüqəddəratını
həll etmiş oldu. 1921ci ildə
Azərbaycan Dövlət Konser
vatoriyasının (bugünkü Bakı
MusiqiAkademiyasının) əsası
qoyuldu.
Yetmiş ildən çoxdur banisi

ninadınıdaşıyanalitəhsiloca
ğı təməli qoyulduğu vaxtdan
musiqimizin məbədinə, res
publikamızdamusiqi tədrisinin
əsas sütununa çevrildi. Azər
baycanmədəniyyətiniözçiyin
lərində daşıyan, ona bu günə
qədərgəlibçıxmaqdavəillərin
sınağındankeçməkdəyardım
çı olan şəxsiyyətlərin böyük
əksəriyyəti məhz Azərbaycan
Dövlət Konservatoriyasının,
hazırkı Üzeyir Hacıbəyli adı
na Bakı Musiqi Akademiyası
nın yetirmələri olmuşlar.Odur
ki,böyükfəxarəthissiilədeyə
bilərikki,bizdəbuyaradıcılıq
ümmanınınbirdamlasıyıq.
Hərbirşəxsinhəyatındatəh

sil aldığı məkan və illər çox
önəmlidir.Ölkəmizintəhsilsis
temindəxüsusiyeriolanbizim
aliməktəbdə təkcə təlimtəd
ris abhavası ilə deyil, yara
dıcı atmosferi və ideyaların
reallaşması istiqamətində hər
bir yetirməsinə dayaq olacaq
məkandır. Dərs saatını bitir
mişhərbir tələbənin “özdün
yası”na çəkilərək yaradıcılıq
atmosferinəqərqolmasıbizim
akademiya üçün adi haldır.

Bu, aliməktəbdə hökm sürən
mühit–sabitolduğuqədərye
nilikçi, rasional olduğu qədər
yaradıcı mühitlə əlaqədardır.
Beləbirmühitinyaranmasında
Azərbaycanda musiqi təhsili
nin təməliniqoyanÜzeyirHa
cıbəylidənbaşlayaraqhazırda
onun yolunu  davam etdirən,
cəsarətlivəyenilikçiyanaşma
larıdaimdəyərləndirənprofes
sor Fərhad Bədəlbəyliyədək
akademiyanın bütün rektorla
rınınmüstəsna əməyi və rolu
olub.
Bakı Musiqi Akademiyası

nın 100 illik tarixini idarəçi
lik quruluşu baxımından bir
neçə dövrə bölmək olar. Bu
mərhələlərdə rəhbər vəzifəni
həm pianoçular (L.Pressman,
İ.Aysberq, F.Bədəlbəyli), həm
musiqişünaslar (B.Məmmədo
va, E.Abasova), həm də bəs
təkarlar (Ü.Hacıbəyli, Q.Qa
rayev, Ə.Abbasov, C.Hacıyev,
S.Hacıbəyov)icraetmişlər.
BakıMusiqiAkademiyasının

özəlcəhətlərindənbirisələfə
rə hörmət, xatirələrə sadiqlik
dir. Akademiyanın memarlıq
nümunəsiolanbinası(memar
larSadıqDadaşov vəMikayıl
Hüseynov) musiqi tariximizin
böyük bir salnaməsinə şahid
dir. Burada “Üzeyir bəyin ota
ğı”,“Qarayevinsinfi”vəs.kimi
tanınanotaqlarvarki,onlarda
hökmsürənsirliliksöziləizah
olunmazdır.  Həmin şəxsiy
yətlərin varlığı buməkanlarda
daimduyulur.

BakıMusiqiAkademiyasının
quruluşunda heç bir fakültə
nin əhəmiyyətini azaltmadan
Tarixnəzəriyyə fakültəsi və
onundaxilindəki kafedraların
rolunu vurğulamaq istərdim.
Bu xüsusilik bəlkə də qey
ri ixtiyariolaraqhəmin fakül
tənin yetirməsi olmağımdan
irəli gəlir. Yarandığı gündən
bu fakültə musiqi tariximizin
formalaşmasıüçünönəmlirol
oynamışdır.
Onu da qeyd edək ki, ilk il

lərdə azərbaycanlı müəllim
lərin olmaması səbəbindən
ÜzeyirHacıbəyliixtisaslıkadr
ların formalaşması üçün xa
rici müəllimlərə üz tutur və
ya yerli tələbələrin təhsillərini
təkmilləşdirmək üçün onların
Moskva, Peterburq, Milan və
s. konservatoriyalara getmə
sinəşəraityaradırdı.Zamanla
buaddımlarınnəqədərdoğru
olduğuisbatedilmişdir.İlkillər
dətələbələrarasındaazərbay
canlılarsaycaazlıqtəşkiletsə
də, getdikcə fakültələrin sayı
artır,tərkibidəyişir.
Sözügedən Tarixnəzəriyyə

fakültəsihazırdamusiqişünas,
professorGülzarMahmudova
nın rəhbərliyi altında 5 kafed
radan(Musiqitarixi,Musiqinə
zəriyyəsi,Azərbaycanənənəvi
musiqisi və müasir texnologi
yaları,Bəstəkarlıq,Xordirijor
luq) ibarət olub musiqişünas,
bəstəkar, xormeysterdirijor,
pedaqoq kimi ixtisaslı kadrlar
yetişdirməkdədir.

Fakültədə məşhur bəstəkar,
dirijor, musiqişünaslar fəaliyyət
göstərmişlər.Onlarınhərbirinin
xüsusi dəstxətti və yaradıcılıq
iziolmuşdur.Bugün fakültənin
kafedralarına hər birinə böyük
hörmət bəslədiyimiz və daim
biliklərindənmənəviqidaaldığı
mızÜlviyyəİmanova,KönülNə
sirova,Gülbacıİmanova,Tariyel
MəmmədovvəAydınƏzimovki
mimusiqixadimlərivəpedaqoq
larrəhbərlikedir.Onlarınəməyi
nəticəsindəAzərbaycanmusiqi
si dünya miqyasında tanınmış
vəbir çoxkonsert salonlarında
səslənmiş, nüfuzlu beynəlxalq
konfrans və simpoziumlarda
milli musiqimiz haqqında çıxış
lar edilmiş, yerli və xarici nəşr
lərdəyazılardərcolunmuşdur.
Yeninəslinfakültəişinəcəlb

olunması da bütün dövrlərdə
öz müsbət təsirini göstərmiş
dir. Gənc yaşlarından tədrisə
cəlbolunanmüəllimlərindaha
yaşlı nəsillə ünsiyyətdə olma
və onların təcrübəsindən fay
dalanmaimkanıyaranır.
Bu gün birəsrlik tarixi olan

musiqi məbədi haqqında ya
zarkən, əslində, bu tarixin
özünüyaşamaq imkanındaol
manın nə dərəcədə vacibliyi
qənaətinə gəlirsən. Azərbay
canDövlətKonservatoriyasının
50illikyubileyinəhəsrolunmuş
toplunu vərəqləyərkən daim
özəl hisslər keçirir, o zamanın
canlı şahidliyini arzuetmişəm.
50 il sonra fəaliyyətdə olacaq
musiqiçilər isə bəlkə də bizim
yerimizdə olmanı xəyal edə
cəklər. Odur ki, sələfərimizə
dərin hörmət və minnətdarlıq
hissininvacibliyinixələfərimizə
təlqin edərəkmədəniyyətimizi,
musiqimizi, mənəviyyatımızı
vəbütünbuməfhumlarıözün
dəbirləşdirənaliməktəbimizin
dəyərinidaimucatutaq.
Dahi şəxsiyyətin adını da

şıyan Bakı Musiqi Akademi
yasının bu ada layiq olacaq
çoxsaylı nəsillər yetişdirməsi
arzusuilə

Aybəniz NÖVRƏSLİ 
musiqişünas, sənətşünaslıq 

üzrə fəlsəfə doktoru

Yüz yaşlı musiqi məbədi

Azər bay can ki no və teat rı nın in ki şa fın da bö yük xid mət lə ri 
olan sə nət kar la rı mız dan bi ri SS Rİ Xalq ar tis ti Mər ziy yə 
Da vu do va olub. Gör kəm li akt ri sa nı ana dan ol ma sı nın 
120 il li yi ilə əla qə dar ya da sal dıq. 

MərziyyəYusifqızıDavudo
va8dekabr1901ci ildəHəş
tərxanınSarevokəndindədün
yayagözaçıb. İbtidai təhsilini
Sarevo kənd dördillik “Darül
təhsil”məktəbində  alıb.Son
ra“Qaliyə”və“İqbal” rustatar
məktəblərində oxuyub. Mər
ziyyə hələməktəbli ikən teat
ra maraq göstərir, özfəaliyyət
dərnəklərində həvəskar akt
yorlarınhazırladıqlarıtamaşa
lardaçıxışlaredirdi.Onun“İq
bal”məktəbində “Birinci teatr”
adlı ikipərdəli tamaşasında
canlandırdığıƏfifəroluxüsusi
ləuğurlualınır.
Həvəskar aktrisanı ilk dəfə

görübistedadınıkəşfedənisə
unudulmaz aktyorumuz Hü
seynƏrəblinskiolur.O,1918
ci ildə Həştərxanda qastrolda
olarkəngəncqızınsəhnəoyu
nunubəyənirvəBakıyadəvət
edir.1919cu ildəMərziyyənin
anası qəfətən vəfat edir. O,
1920ci ildə Bakıya gəlir. Bir
ləşmişDövlətTeatrınəzdində
ki Türk Dram Teatrına (indiki
Akademik Milli Dram Teatrı)
işəqəbuledilir.Beləliklə, tale
yini əbədi olaraq Azərbaycan
səhnəsinəbağlayır.Aktrisa ilk
olaraqÜzeyirHacıbəylinin“Ar
şınmalalan”musiqilikomedi
yasında Gülçöhrə, sonra isə
Cahan xala rollarında səhnə
yəçıxır.HüseynCavidin“İblis”
əsərinin tamaşasında böyük
səhnəxadimi,sonradanhəyat
larıbirləşənAbbasMirzəŞərif
zadəilətərəfmüqabilolur.Bu
tamaşadakı çıxışı onun səh
nə yaradıcılığında yeni səhifə
açır.Çoxkeçmir,MərziyyəDa
vudovabirbirinəbənzəməyən
müxtəlif qadın rollarında səh
nəyə çıxır. Xarakterik qadın
obrazlarının bənzərsiz ifaçısı
kimi diqqət çəkir. Cəfər Cab
barlının “Sevil” tamaşasında
yaratdığıSevilobrazı isəgöz

lənildiyindən də təsirli alınır.
Tamaşabaşaçatdıqdansonra
qadınlarçadralarınıeləorada
ca atırlar. Həmin vaxt C.Cab
barlı gənc aktrisanın sənət
kəhkəşanı haqqında yazırdı:
“Mərziyyə yetkin bir sənətkar
dır, ustadır.Aktrisa səhnədəki
əhvalruhiyyəsiiləbütüntama
şasalonunatəsiredənheyrə
tamizbiristedadamalikdir”.
Araşdırmalarda qeyd edilir

ki,MərziyyəDavudovanınob
razagirməkbacarığıçoxgüc
lüolub.Bu istedadınagörəo,
A.M.Şərifzadə və digər gör
kəmli sənətkarlarla  bir sıra
da dayanmaq haqqı qazanıb.
Aktrisa C.Cabbarlı, H.Cavid,
S.Vurğun,M.İbrahimov,M.Hü
seyn, Ə.Məmmədxanlı kimi
Azərbaycan dramaturqlarının
əsərləriiləyanaşı,rusvəQər
bi Avropa ədiblərinin pyesləri
əsasında hazırlanan tamaşa
larda da fərqli və mürəkkəb
qadınobrazlarıyaradıb.

SSRİ Xalq artisti Hökümə
Qurbanova xatirələrində ya
zır: “Bu da taleyin qismətidir.
Mərziyyə xanımın ilk dəfə ya
ratdığı obrazları sonralarmən
oynadım.Həmişəhəyəcanke
çirirdimki,obuməsələyənecə
baxacaq. Böyük ürək və iste
dadsahibiidi.Həmişətamaşa
dansonraməni ilk təbrikedib
oyunumu bəyəndiyini söylə

yənMərziyyəxanımolardı.Bu
aktrisa əsl sənət fədaisi kimi
gənclərə xüsusi qayğı göstə
rərdi”.
Genişyaradıcılıqdiapazonu

olangörkəmlisənətkaröziste
dadını Azərbaycan kinosunda
da sınayıb. O, 30cu illərdən
başlayaraq irilixırdalı filmlər
də, o cümlədən “Hacı Qara”,
“Bir ailə”, “Bakının işıqları”,
“Bəxtiyar”, “Həqiqi dost”, “Bir
məhəlləli iki nəfər”, “Koroğ
lu” və digər ekran əsərlərində
yaddaqalan obrazlar yaradıb.
Xüsusən onun “Bir ailə”, “Ba
kınınişıqları”və“Koroğlu”film

lərində yaratdığı müxtəlif xa
rakterli ana obrazları öz bədii
dəyəri iləseçilənsənətnümu
nələrihesabedilir.
M.Davudovanın ifasındakı

zəngin naxışlar onun sənəti
ni fərqləndirənəsasəlamətlər
olub. Görkəmli teatr rejisso
ru,pedaqoq,SSRİXalqartis
tiMehdiMəmmədov “Teatrlar,
aktyorlar,tamaşalar”kitabında

M.Davudovanın sənətini yük
səkqiymətləndirir:“O,müxtəlif
cəhətlərin, başqabaşqa üsul
ların, bəzən təzadların uyuş
masından, vəhdətindən isti
fadə edir. Romantik ünsürlər
onunoyunundaməişətboyala
rı,faciəünsürləriisəyumorbo
yalarıiləuzlaşır,o,qəhrəman
lığıgöstərməküçünadilikdən,
monumentallığı sezdirmək
üçüntəfərrüatdanistifadəedir.
İlhamdəqiqələrindəbizsəhnə
mizinsönməzulduzuMərziyyə
xanımınoyunundaböyüklüyün
sadəliyinivəsadəliyinböyüklü
yünüazgörməmişik”.
Zəngin xarakterlər ustası

olan görkəmli aktrisa 40 illik
yaradıcılıq fəaliyyətində yüz
lərcə rəngarəng, unudulmaz
səhnə qəhrəmanları yaradıb.
Bütün bunları beşon günün
içindədeyil,sənətkarlığınyük
sək pilləsinə addımaddım,
əziyyətlə yüksəlib. Yaradıcılıq
nailiyyətləri yüksək qiymətlən
dirilən M.Davudova 1933cü
ildə “Əməkdar artist”, 1936cı
ildə “Azərbaycan Respublika
sınınXalqartisti”,1949cuildə
isə“SSRİninXalqartisti”fəxri
adlarına layiq görülüb.Aktrisa
1956–1961ci illərdəAzərbay
can Teatr Cəmiyyətinin (indiki
Teatr Xadimləri İttifaqı) sədri
vəzifəsində işləyib. Bir neçə

çağırış Azərbaycan SSR Ali
Sovetinindeputatıolub.
Teatr səhnəsində, kino ek

ranlarındabirsıramöhtəşəm,
yaddaşlardan silinməyən ob
razlar qalereyası yaradan
Mərziyyə Davudova 6 yan
var1962ci ildəBakıdavəfat
edib, Fəxri xiyabanda dəfn
olunub.

Savalan FƏRƏCOV

Xarakterik obrazlar ustası
Mərziyyə Davudova – 120
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Ni za mi nin 880 ya şı və 
Zə fə ri mi zin ilk il dö-
nü mü. İl lə rin bir-bi ri ni 
be lə tap ma sı, tə sa düf 

də ol sa, ya şa dı ğı mız şan lı 
ta ri xin na xı şı məhz be lə ol-
ma lı idi. Çün ki hər Zə fər dən 
son ra bir İn ti bah var. Qa ra-
bağ qa li biy yət li 2020-ci il də 
Ni za mi dü ha lı mə də niy yət ili 
ilə da vam et mə li idi.

Bu söz lər “Mə də niy yət” qə ze-
ti nin “Ni za mi Gən cə vi İli”nə həsr 
olun muş xü su si bu ra xı lı şın da 
qeyd olu nub. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi ilə ər sə yə gə lən 48 sə hi fə-
lik xü su si bu ra xı lış, da hi şairin 
yu bi le yi nə töh fə ola raq, res pub-
li ka mız da, elə cə də xa ri ci öl kə-
lər də “Ni za mi Gən cə vi İli”nin 
mə də ni mən zə rə si ni yığ cam, 
məc mu hal da diq qə tə çat dı rır.

Nəşr 2021-ci ilin “Ni za mi Gən-
cə vi İli” elan edil mə si haq qın da 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre-
zi den ti nin Sə rən ca mı ilə açı lır. 
Qeyd edi lir ki, ədə bi-mə də ni irs 
xal qı ya şa dan də yər dir. Döv lət 
baş çı sı nın mə də ni ir sə diq qət 
və qay ğı sı Azər bay can ədə biy-
ya tı nın ko ri fey si ma la rı na mü-
na si bət də də özü nü ifa də edir. 
2019-cu ilin öl kə miz də “Nə si mi 
ili” ki mi qeyd olun ma sı və 2021-
ci ilin “Ni za mi ili” elan edil mə si, 
mü tə fək kir şair lə ri mi zin zən gin 
ir si nin ya şa dıl ma sı və təb li ği nə 
əla və zə min ya rat maq la ya na şı, 
Azər bay can xal qı nın ço xəsr lik 
ta ri xə ma lik mə də niy yə ti nin tən-
tə nə si dir.

Oxu cu la ra ün van la nan re-
dak tor ya zı sın da vur ğu la nır ki, 
Qa ra ba ğa Bö yük Qa yı dış tək cə 
in san la rı mı zın doğ ma yurd la rı-
na dö nü şü de yil, ey ni za man da 
bu tor paq lar da ge niş an lam da 
mə də niy yə tin ye ni dən bər qə rar 
ol ma sı de mək dir. Mə də niy yət 
yal nız bu sa hə də fəaliy yət, ya-
ra dı lan əsər lər de yil. Mə də niy-
yət mə də ni tə fək kür, in sa niy yət, 
bə şə ri də yər lər və bu də yər lə rə 
sa diq lik dir. Azər bay can xal qı bu 
də yər lə ri hə lə XII əsr də Ni za mi-
nin mis ra la rı ilə dün ya ya bə yan 
edib. Ni za mi ir si nin çağ daş dün-
ya ya la yi qin cə ta nı dıl ma sı da 
ümu mi lik də Azər bay can mə də-
niy yə ti nin bey nəl xalq miq yas da 
təq di ma tı nın mü hüm tər kib his-
sə si dir. Bu iş də hə lə ötən əs rin 
70-80-ci il lə rin də mə də niy yə ti-
mi zin bö yük ha mi si Hey dər Əli-
yev müs təs na xid mət lər gös tə-
rib. Onun tə şəb bü sü ilə 1979-cu 
il də Ni za mi Gən cə vi ir si nin öy rə-
nil mə si, nəş ri və təb li ği ilə bağ lı 
ta ri xi əhə miy yət li qə ra rın qə bul 
edil mə si ni za mi şü nas lı ğın in ki-
şa fı na tə kan ver di. 1981-ci il də 
Ni za mi nin 840 il li yi nin – döv rün 
kon yunk tu ra sı ilə yu var laq sa-
yıl ma yan yu bi le yin SS Rİ miq-
ya sın da qeyd olun ma sı Hey dər 
Əli ye vin və tən pər vər li yi nin gös-
tə ri ci si idi.

Ulu ön dər ar tıq müs tə qil Azər-
bay ca nın rəh bə ri olar kən hə min 
döv rü xa tır la ya raq de miş di: “Ni-
za mi Gən cə vi elə bir şəx siy yət-
dir, ta rix də, dün ya mə də niy yə-
tin də elə bir iz qo yub get miş dir 
ki, onun yu bi le yi hər il ke çi ri lə 
bi lər... Bu, Azər bay ca nı, onun 
ta ri xi ni bir da ha dün ya ya ta nıt-
maq üçün im kan dır”.

Hə qi qə tən də, Ni za mi Azər-
bay ca nı dün ya da ta nı dan ən 
bö yük mə də ni də yər dir. Bu, dü-
nən də be lə idi, sa bah da be lə 
ola caq. Ni za mi nin dü ha sı adı ilə 
şə rəfl  ə nən 2021-ci il də bu nun 
təs di qi dir.

Da hi şairin 880 il li yi çər çi və-
sin də Mə də niy yət Na zir li yi nin 
bi la va si tə təş ki lat çı lı ğı, elə cə də 
ya xın dan iş ti ra kı və dəs tə yi ilə 
öl kə miz də və onun hü dud la rın-

dan kə nar da ger çək lə şən sil si lə 
təd bir lər, təq di mat və la yi hə lər 
xü su si bu ra xı lış da ge niş şə kil də 
əha tə olu nub.

Bu sil si lə dən ilk bö yük təd-
bir 2021-ci ilin mar tın da qar-
daş Tür ki yə də TÜRK SOY-un 
dəs tə yi ilə ke çi ri lib. Nəşr də 

TÜRK SOY-un An ka ra da kı qə-
rar ga hın da, elə cə də İs tan bul da 
Azər bay can Mə də niy yət Na zir-
li yi və Mil li Ki tab xa na nın ilə bir-
lik də təş kil et di yi Ni za mi ün van lı 
rəsm və ki tab lar dan iba rət sər-
gi lər diq qə tə çat dı rı lır. Həm çi nin 
no yabr ayın da təş ki lat tə rə fi n dən 
Tür ki yə nin müx tə lif şə hər lə rin də 
ke çi ri lən kon sert proq ram la rı, 
elə cə də TÜRK SOY-un in gi lis 
di lin də nəşr et di yi “Ni za mi ni oxu-
yaq” (“Reading Ni za mi Gan ja vi”) 
ki ta bı haq qın da mə lu mat ve ri lir.

“Dün ya da “Ni za mi Gən cə vi İli” 
baş lı ğı al tın da ma te rial da Öz bə-
kis tan, Ru si ya, Pol şa, Mi sir, Uk-
ray na, Gür cüs tan, Çin, İta li ya və 
di gər öl kə lər də, UNES CO-da 
Mə də niy yət Na zir li yi nin, di gər 
qu rum la rın dəs tə yi, xa ric də-
ki sə fi r lik lə ri mi zin, mə də niy yət 
mər kəz lə ri mi zin təş ki lat çı lı ğı, 
yer li qu rum la rın iş ti ra kı ilə ke-
çi ri lən çe şid li təd bir lər dən bəhs 
edi lir.

1941-ci il okt yab rın 19-da, 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə si nin qız-
ğın ça ğın da blo ka da ya alın mış 
Le ninq rad (in di ki Sankt-Pe ter-
burq) şə hə rin də, Döv lət Er mi-
ta jın da Ni za mi nin 800 il lik yu-
bi le yi nə həsr olun muş top lan tı 
ke çi ril miş di. 80 il son ra ey ni 
gün də və mə kan da Ni za mi nin 
880 il li yi qeyd olun du. “Er mi taj-
da ta ri xi yu bi le yin il dö nü mü” ad lı 
ya zı da bu ba rə də söh bət açı lır.

Əla mət dar ilin yad da qa lan la-
yi hə lə rin dən bi ri 15-26 no yabr 
ta ri xin də Mə də niy yət Na zir li yi 
və di gər qu rum la rın təş ki lat çı lı ğı 
ilə Ba kı da və bö yük şairin yur-
du Gən cə də real la şan Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Fes ti va lı 
idi. Xü su si bu ra xı lış da fes ti va lın 
rən ga rəng təd bir lə ri, həm çi nin 
fes ti va lın və ümu mi lik də “Ni za-
mi ili”nin ən bö yük təd bi ri – 15 
öl kə dən nü ma yən də lə rin qa tıl-
dı ğı Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Fo ru mu nun əhə miy yə ti bir da ha 
diq qə tə çat dı rı lır.

2009-cu il də əsa sı qo yu lan və 
ənə nə vi ola raq (iki il dən bir) Mə-
də niy yət Na zir li yi tə rə fi n dən təş-
kil olu nan Ba kı Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si bu də fə bö yük söz us ta-
dı nın 880 il li yi nə həsr edil miş-

di. “Ki tab la gö rüş ye ri” baş lıq lı 
ma te rial 6–10 okt yabr ta ri xin də 
Ni za mi ir si nin işı ğın da ke çən 
sər gi nin çox say lı təd bir lə ri ni ya-
da sa lır.

Öl kə mi zin ki tab xa na la rın da 
Ni za mi nin zən gin ir si nə həsr 
olun muş yüz lər lə ad da ki tab 
top la nıb. Xü su si bu ra xı lış da 
“Ni za mi ili”nin nəşr la yi hə lə-
ri, Döv lət Tər cü mə Mər kə zi nin, 
Öz bə kis tan da kı Azər bay can 
Mə də niy yət Mər kə zi nin, AMEA-
nın ins ti tut la rı və di gər qu rum la-
rın çap et dir di yi ki tab lar, şairin 
əsər lə ri nin müx tə lif öl kə lər dən 
elekt ron nüs xə lə ri gə ti ril miş əl-
yaz ma la rı nın və mi niatür lə rin 
Mil li Ki tab xa na da sər gi lə ri, Mil-
li Ki tab xa na nın özü nün ər sə yə 
gə tir di yi nəşr lər haq qın da da 
mə lu mat ve ri lir. 

Xü su si bu ra xıl şın ge niş bir 
bö lü mü “Ni za mi Gən cə vi İli” 
mü na si bə ti lə Ba kı Şə hər Mə-
də niy yət Baş İda rə si nin, elə-
cə də sairin ya şa yıb-ya rat dı ğı 
Gən cə dən baş la ya raq Mə də-
niy yət Na zir li yi nin 15 re gional 
mə də niy yət ida rə si nin ta be 
müəs si sə lə rin də, həm çi nin 
Nax çı van da ger çək lə şən təd bir 
və la yi hə lə rə həsr olu nub. “Böl-
gə lə ri miz “Ni za mi ili”nin işı ğın-
da” rub ri ka sı al tın da ma te rial lar 
bu ilin, sö zün ge niş an la mın da, 
Azər bay can mə də niy yə ti nin 
bay ra mı ol du ğu nu nü ma yiş et-
di rir.

İl ər zin də ya ra dı cı lıq təş ki lat-
la rı nın Ni za mi Gən cə vi möv zu-
sun da real laş dır dı ğı la yi hə lər də 
nəşr də əha tə olu nub. Bəs tə kar-
lar İt ti fa qı nın təş kil et di yi qə zəl-
ro mans mü sa bi qə si, “Ni za mi və 
mu si qi” möv zu sun da el mi konf-
rans və kon sert lər, Teatr Xa dim-
lə ri İt ti fa qı nın “Sən siz” ad lı bə dii 
qi raət mü sa bi qə si bu qə bil dən dir. 

Hey dər Əli yev Fon du, Mə-
də niy yət Na zir li yi və Mil li Xal ça 
Mu ze yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke-
çi ri lən bey nəl xalq xal ça es ki zi 
mü sa bi qə si, na zir li yin “Mu zey 
eks po na tı nın he ka yə si ni sən 
da nış. Ni za mi Gən cə vi” mü sa bi-
qə si, mu zey lə rin konf rans, sər-
gi, ki tab nəş ri ki mi “Ni za mi ili”nə 
töh fə olan bir çox la yi hə lə ri də 
xü su si bu ra xı lı şın sə hi fə lə rin də 
yer alıb.

Ni za mi nin hə ya tı, şair və mü-
tə fək kir ob ra zı, Ni za mi sö zü və 
ir si in cə sə nət də də rin iz qo ya-
raq təs vi ri sə nət dən teatr, ki no 
və mu si qi yə dək müx tə lif sa-
hə lər də ək si ni ta pıb, ya ra dı cı 

in san la ra il ham ve rib. “Ni za mi 
Gən cə vi poezi ya sı mi niatür-
lər də”, “Müasir təs vi ri sə nət də 
Ni za mi möv zu su”, “Səh nə dən 
ke çən irs”, “Azər bay can bəs tə-
kar la rı nın ya ra dı cı lı ğın da Ni za-
mi möv zu la rı”, “Ni za mi və ki no” 
baş lıq lı ma te rial lar da bu ba rə də 
ət rafl  ı bəhs olu nur.

Sö zü nün qüd rə ti ilə poezi ya 
zir və lə ri ni fəth edən Ni za mi dün-
ya ədə bi fi k ri nə adı nı “Xəm sə” 
(beş lik) ilə əbə di həkk et di rib. 
“Sir lər xə zi nə si”, “Xos rov və Şi-
rin”, “Ley li və Məc nun”, “Yed-
di gö zəl” və “İs kən dər na mə” 
poema-məs nə vi lə ri bə şə riy yə ti 
dü şün dü rən, in san la rı əda lə tə, 
sül hə, xe yir xah lı ğa səs lə yən ide-
ya lar məc mu su dur. “Əbə di ya şar 
beş söz – hik mət göv hə ri” ad-
lı ya zı da poema la rın hər bi ri nin 
ya zıl ma ta ri xi, möv zu su, ob raz-
la rı və s. haq qın da yığ cam mə lu-
mat lar diq qə tə çat dı rı lır. Bun dan 
əla və, nəş rin hər sə hi fə sin də 
Ni za mi sö zün dən in ci lər – “Xəm-
sə”dən beyt lər ve ri lib. “Ni za mi 
Gən cə vi: özü və ir si il lər də” baş-
lıq lı ya zı da isə şairin do ğu mun-
dan 880 il lik yu bi le yi nə dək ta ri xin 
sal na mə sin də qal mış əla mət dar 
ha di sə lər qeyd olu nub.

Bu gün Azər bay can da Ni za mi 
adı na on lar la mə də niy yət, elm-
təh sil oca ğı, kü çə və park lar, 
elə cə də dün ya nın bir sı ra öl kə-
lə rin də mü tə fək kir şairin abi də-
lə ri, adı nı ya şa dan təh sil müəs-
si sə si və mər kəz lər var. “Ni za mi 
adı na...” və “Dün ya nı bə zə yən 
Ni za mi abi də lə ri”  baş lıq lı ma-
te rial lar da bu ba rə də söz açı lır. 

XIII əs rin əv vəl lə rin də Gən cə də, 
Ni za mi nin qəb ri üzə rin də ilk məq-
bə rə in şa olu nan vaxt dan bu ra 
elm və ir fan əh li nin zi ya rət ga hı na 
çev ri lib, tək cə yer li əha li üçün de-
yil, müx tə lif öl kə lər dən ni za mi se-
vər lər üçün mü qəd dəs mə kan he-
sab edi lib. “Bö yük dü ha nın əbə di 
mə ka nı” ad lı ya zı Ni za mi məq bə-
rə si nin ta ri xi haq qın da dır.

Nə fi s bə dii di zayn da ha zır lan-
mış “Ni za mi Gən cə vi 880” xü su si 

bu ra xı lı şı nın sə hi fə lə ri  şairin əsər-
lə ri nə çə kil miş məş hur mi niatür lər-
dən si luet lər lə süs lə nib. Nəş rin üz 
qa bı ğın da şairin Ba kı da kı möh tə-
şəm abi də si nin (hey kəl tə raş Fuad 
Əb dü rəh ma nov) do ğan gü nə şin 
al şə fəq lə ri fo nun da təs vi ri, ar xa 
his sə sin də isə qüd rət li söz us ta-
dı nın 880 il li yi mü na si bə ti lə 14-16 
okt yabr ta ri xin də ke çi ri lən “İşıq 
fes ti va lı”nın – Ni za mi adı na Mil li 
Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi-
nin fa sa dın da əks olu nan “Xəm-
sə” mi niatür lə ri nin 3D pro yek si ya 
təs vir lə ri ve ri lib. Bu nun la da nəş-
rin ümu mi tər ti bat ide ya sı Ni za mi 
dü ha sı nın bə şə ri dü şün cə ni hər 
za man ay dın la dan tü kən məz zi ya 
ol du ğu nu sim vo li zə  edir.

Bu il 30 ya şı nı qeyd edən 
“Mə də niy yət” qə ze ti, döv ri nəş-
ri ilə ya na şı, öl kə mi zin ic ti mai-
mə də ni hə ya tın da müs təs na 
əhə miy yət kəsb edən ha di sə-
lər lə bağ lı xü su si bu ra xı lış la rı, 
te ma tik əla və lə ri ilə də oxu cu la-
rın gö rü şü nə gə lir. “Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti İli” (2018) və 
“İma dəd din Nə si mi İli”nə (2019) 
həsr olu nan xü su si bu ra xı lış lar 
da bu qə bil dən dir. “Ni za mi Gən-
cə vi İli”nə töh fə olan bu ra xı lı şın 
da oxu cu lar tə rə fi n dən ma raq la 
qar şı la na ca ğı na ümid edi rik. 

Qeyd edək ki, xü su si bu ra xı lış 
res pub li ka nın mə də niy yət müəs-
si sə lə ri, ya ra dı cı lıq təş ki lat la rı, 
bir sı ra döv lət qu rum la rı, elə cə 
də apa rı cı elm və təh sil müəs si-
sə lə ri, küt lə vi in for ma si ya va si tə-
lə ri,  ki tab xa na lar üz rə pay la nı-
lıb. Nəşr elekt ron (pdf) for mat da 
“Mə də niy yət” qə ze ti nin say tın da 
da yer ləş di ri lib və is ti fa də üçün 
açıq dır.

“Mədəniyyət“

Azərbaycan
14 de kabr 1915 – Gör kəm li mü ğən ni, Azər bay ca nın və SS-

Rİ-nin Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, Döv lət mü ka fa tı 
laureatı Rə şid Mə cid oğ lu Beh bu dov (1915 – 9.6.1989) Tifl  is də 
ana dan olub. Əs lən şu şa lı dır. “Ar şın mal alan” (1945), “Bəx ti yar” 
(1955) fi lm lə rin də baş rol la ra çə ki lib, ope ra da (Ba laş – “Se vil”) 
çı xış edib. Azər bay can mu si qi si nin dün ya da təb li ği nə töh fə lər 
ve rib. Ba kı da Mah nı Teat rı nı ya ra dıb. 

14 de kabr 1927 – 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 
(1927 – 15.10.1988) Ağ da mın Mər zi li kən din də ana dan olub. 
Ədə biy yat şü nas lıq, 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.

14 de kabr 1929 – Ədə biy yat şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 
tər cü mə çi Di la rə Ələk bər qı zı Əli ye va (1929-1991) Tifl  is də do ğu-
lub. “Ni za mi və gür cü ədə biy ya tı” möv zu sun da təd qi qat la rı var, 
gür cü ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib. Ali So ve tin de pu ta tı olub. 

14 de kabr 1938 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Na zim 
Hü seyn qu lu oğ lu Ab ba sov (1938 – 16.9.2000) Lən kə ran da ana-
dan olub. Bə dii (“Dvor ja kın me lo di ya sı”), sə nəd li və te le vi zi ya 
fi lm lə ri nin re jis so ru olub.

14 de kabr 2011 – Ta nın mış xa nən də, Xalq ar tis ti Qə dir Çər-
kəz oğ lu Rüs tə mov (20.11.1935 – 2011) və fat edib. Mu ğam və 
xalq mah nı la rı mı zın bən zər siz ifa çı sı olub. 

15 de kabr 1905 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Rey-
han İb ra him qı zı Top çu ba şo va (1905 – 5.3.1970) Qu ba da ana-
dan olub. Port ret (“M.Ə.Sa bir”), mən zə rə (“Mər də ka nın gö rü-
nü şü”) janr la rın da, məişət möv zu sun da (“Köh nə ba zar”, “Toy”) 
əsər lər, na tür mort lar çə kib. 

15 de kabr 1909 – 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 (1909 – 13.10.1974) Ba kı nın Əmir can kən din-
də do ğu lub. Əsər lə ri: “Kə pə zin göz yaş la rı”, “Və tə ni min ba ha rı”, 
“Azər bay can na ğı lı”, “Su ra xa nı atəş ga hı”, “Ba bə kin üs ya nı”, “Fə-
tə li xan” və s. Əsər lə ri dün ya nın bir sı ra mu zey lə rin də sax la nı lır.

15 de kabr 1910 – Ta rix çi alim, aka de mik İs ma yıl Ab bas oğ lu 
Hü sey nov (1910 – 8.11.1969) ana dan olub. Azər bay can EA Ta-
rix İns ti tu tu nun di rek to ru iş lə yib.

15 de kabr 1912 – Azər bay ca nın ilk qa dın bəs tə ka rı Ağa ba cı 
İs ma yıl qı zı Rza ye va (1912 – 4.7.1975) ana dan olub. Mah nı (o 
cüm lə dən uşaq lar üçün “Kuk la”, “Şən yol ka” və s.) və ro mans la-
rın, sim li kvar tet üçün əsər lə rin müəl li fi  dir. 

15 de kabr 1913 – Ta rix elm lə ri dok to ru, ic ti mai xa dim Kam ran 
Əsəd oğ lu Hü sey nov (1913 – 20.4.2006) Qu bad lı ra yo nu nun 
Çə rə li kən din də do ğu lub. Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti səd-
ri nin müavi ni olub. 

15 de kabr 1922 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Ul duz 
Sa leh qı zı Rə fi  li-Əli ye va (1922–2006) Go ran boy ra yo nu nun 
Bor sun lu kən din də do ğu lub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı-
şıb. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru olub.

15 de kabr 1924 – Xalq şairi Hü seyn Arif (Hü seyn Ca mal oğ-
lu Hü seyn za də; 1924 – 14.9.1992) Ağs ta fa ra yo nu nun Ye ni gün 
kən din də do ğu lub. “Ba har gə lən də”, “Söy lə, ya dın da mı?”, “Qo-
ca lan de yi ləm” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Azər bay can Aşıq lar 
Bir li yi nin ya ra dı cı sı və rəh bə ri olub.  

15 de kabr 1939 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı Ru mi yə Hə mid 
qı zı Kə ri mo va (1939 – 5.12.2020) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
pro fes so ru olub.

15 de kabr 1939 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Yal çın İm ran oğ lu Rza-
za də (1939 – 22.2.2021) Lən kə ran da do ğu lub. Azər bay can Te le-
vi zi ya sın da “Dan ul du zu” an samb lı nın, di gər mu si qi kol lek tiv lə ri-
nin so lis ti olub, fi lm lər də (“Də də Qor qud”, “Qa yı na na”) mah nı la rı 
ifa edib. Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub.

15 de kabr 1999 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq İm ran 
Meh ra lı oğ lu Hə sə nov (1928–1999) və fat edib

16 de kabr 1898 – Xalq rəs sa mı Qə zən fər Ələk bər oğ lu Xa lı-
qov (1898 – 1.3.1981) Ba kı da ana dan olub. “Mol la Nəs rəd din” 
jur na lın da ka ri ka tu ra çı ki mi ça lı şıb, “Sehr li xa lat”, “İs tin taq da-
vam edir” fi lm lə rin də ge yim rəs sa mı olub. “Ni za mi nin port re ti”, 
“Fir dov si nin dəf ni” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

16 de kabr 1909 – Ya zı çı-pub li sist, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Ca han gir Rə cəb oğ lu Gö zə lov (1909 – 7.9.1999) Ağ dam ra yo-
nu nun Şıx ba ba lı kən din də ana dan olub.

16 de kabr 1922 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar mə də niy yət iş-
çi si İm ran Sul tan oğ lu Se yi dov (1922 – 10.5.2001) Qu ba da do-
ğu lub. “Ko roğ lu” das ta nı nı rus di li nə tər cü mə edib. Azər bay can 
EA İc ti mai elm lər böl mə sin də el mi ka tib olub.

16 de kabr 1927 – Ta rix çi alim, aka de mik Cə mil Ba ha dur oğ-
lu Qu li yev (1927 – 27.12.2010) Ağ dam da do ğu lub. Azər bay can 
So vet En sik lo pe di ya sı nın baş re dak to ru, Elm lər Aka de mi ya sı-
nın vit se-pre zi den ti olub. 

16 de kabr 1934 – Şair, tər cü mə çi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
To fi q Qu lam oğ lu Bay ram (1934 – 18.4.1991) Ba kı nın Əmir can 
kən din də ana dan olub. Ki tab la rı: “Sə nin lə gö rü şən də”, “Əs rin 
oyu nu”, “Kön lüm də ya şa yan lar”, “Ay ge ci kən mə həb bə tim” və s. 
Rus di lin dən bə dii tər cü mə lə rin müəl li fi  dir.

16 de kabr 1952 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Zöh rə Ab dul la qı zı 
Ab dul la ye va (1952 – 28.5.2021) Şu şa şə hə rin də ana dan olub.

16 de kabr 1961 – Jur na list, Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı 
Sa la tın Əziz qı zı Əs gə ro va (1961 – 9.1.1991) ana dan olub.

16 de kabr 1979 – Məş hur caz men, bəs tə kar, Əmək dar ar-
tist Va qif Əziz oğ lu Mus ta fa za də (16.3.1940 – 1979) və fat edib. 
Caz-mu ğa mın ya ra dı cı sı dır. Bey nəl xalq mü sa bi qə və fes ti val la-
rın qa li bi və laureatı olub.

16 de kabr 2011 – Ope ra mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Fi rən-
giz Yu sif qı zı Əh mə do va (23.9.1928 – 2011) və fat edib. 1951-
1988-ci il lər də Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub. 

Dün ya 
14 de kabr 1895 – Fran sız şairi, poezi ya da da daizm və sür-

realiz min ba ni lə rin dən bi ri Pol Elu yar (Paul Eluard – Euge ne 
Emi le Paul Grin del; 1895 – 18.11.1952) ana dan olub.

14 de kabr 1898 – Rus ki no re jis so ru Ye fi m Lvo viç Dzi qan 
(1898 – 31.12.1981) ana dan olub. “Fə tə li xan” (1947) Azər bay-
can fi l mi nin re jis so ru dur.

14 de kabr 1924 – Dün ya şöh rət li hind akt yo ru, re jis sor, pro-
dü ser Rac Ka pur (Raj Ka poor; 1924 – 2.6.1988) ana dan olub. 
Film lə ri: “Ava ra”, “Cə nab 420” (akt yor), “San qam”, “Bob bi”, “Ab-
dul la” (re jis sor) və s.

15 de kabr 1798 – İtal yan şairi An to nio Qvan da no li (An to nio 
Guadag no li; 1798- 1858) ana dan olub.

15 de kabr 1859 – Es pe ran to bey nəl xalq di li nin ya ra dı cı sı, yə-
hu di əsil li Pol şa linq vis ti Lü do viq La zar Za men hof (Lud wik Lej-
zer Za men hof; 1859-1917) ana dan olub.

16 de kabr 1770 – Al man bəs tə ka rı, di ri jor və piano çu Lüd viq 
van Bet ho ven (Lud wig van Beet ho ven; 1770 – 26.3.1827) ana-
dan olub. 

16 de kabr 1775 – İn gi lis realist ədə biy ya tın da “qa dın ro man la-
rı”nın ba ni si Ceyn Os tin (Ja ne Aus ten; 1775–1817) ana dan olub.

16 de kabr 1866 – Rus rəs sa mı, təs vi ri sə nət də abst rak sioniz-
min ba ni lə rin dən Va si li Kan dins ki (1866–1944) ana dan olub.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN

14–16 dekabrXatirə təqvimi

“Söz  dünyasının  günəşi”
Qəzetimizin “Nizami Gəncəvi İli”nə həsr olunmuş xüsusi buraxılışı çapdan çıxıb



Lənkəran Dövlət Dram Teatrının direktoru Tofiq Heydərov və kollek-
tivi iş yoldaşları, aktyor Əlibala Əsgərova oğlu 

Eminin
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Allah rəhmət eləsin.
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15 dekabr 2021son səhifə Nizami dünyasına açılan “Beş qapı”

Tələbə aktyorların ifasında tamaşa 
DahiAzərbaycanşairivəmütəfəkkiriNizamiGəncəvinin880
illiyimünasibətilədekabrın29-daHeydərƏliyevSarayında
“Beşqapı”tamaşasıtəqdimolunacaq.

Ni za mi nin hik mət lər 
xə zi nə si – “Xəm sə”nin 
mo tiv lə ri əsa sın da ha
zır la nan ta ma şa Mə
də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi, Hey dər Əli yev 
Sa ra yı və Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti
nin (AD MİU) bir gə təş
ki lat çı lı ğı ilə nü ma yiş 
et di ri lə cək.

Hey dər Əli yev Sa ra
yı nın “Ni za mi Gən cə
vi İli” çər çi və sin də son 
təd bi ri olan ta ma şa nın sse na ri müəl li fi Şa hin Mu saoğ lu, bəs tə
ka rı Ta mil la Əhə do va, qu ru luş çu re jis so ru, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Ha fiz Qu li yev dir.

La yi hə nin məq sə di “Xəm sə”də ki poema lar da əks et di ri lən ha
di sə lə rin beş qa pı va si tə si lə açıl ma sı və Ni za mi ir si nin təb li ği dir. 
Hər qa pı bir poema nın kon sep si ya sı na uy ğun məz mun və ide
ya nı özün də bir ləş di rə rək xo reoq ra fik, pan to mim ele ment lər dən 
iba rət təs vir lər lə can lan dı rı lır.

Ta ma şa da AD MİUnun akt yor sə nə ti ix ti sa sı üz rə təh sil alan 
tə lə bə lə ri çı xış edə cək.

Nizaminin əsərləri türkmən dilində 
73 ildən sonra yeni nəşr

“NizamiGəncəviİli”çərçivəsindədahabirnəşrlayihəsiAzər-
baycanınTürkmənistandakıSəfirliyitərəfindənhəyatakeçirilib.
DahiAzərbaycanşairivəmütəfəkkirininəsərlərindənibarət
kitab73ildənsonrayenidəntürkməndilindəçapedilib.Səfir-
likdəkitabıntəqdimatıkeçirilib.

Azər bay ca nın Türk mə nis tan da kı 
sə fi ri Hə sən Zey na lov diq qə tə çat dı
rıb ki, sə fir li yin apar dı ğı araş dır ma
lar nə ti cə sin də 1948ci il də Ni za mi 
Gən cə vi nin türk mən di li nə çev ril miş 
se çil miş əsər lə rin dən iba rət ki ta
bın nəşr olun du ğu müəy yən edi lib. 
Hə min ki tab da “Ley li və Məc nun” 
poema sı, “Yed di gö zəl” poema sı nın 
“Bəh ra mın Fit nə ilə ova ge di şi” və 
“Şah za də rus qı zı haq qın da na ğıl” 
his sə lə ri, “Sir lər xə zi nə si” poema sı
nın “Zülm kar pad şah ilə hə qi qət se
vər adam haq qın da he ka yə” his sə
si, on beş qə zəl və üç şeir (“Oğ lu ma 
nə si hət”, “Az da nış ma ğın gö zəl li yi”, 
“Gə lə cək nəs lə xi tab”) top la nıb. Ki tab Türk mə nis ta nın Xalq ya
zı çı sı Qa ra Se yit li yev tə rə fin dən ha zır la nıb, həm və tə ni miz Ru hi 
Ək bər Alı ye vin re dak tə si və ön sö zü ilə nəşr olu nub. 

Ki ta bın ye ni nəş ri AMEAnın vit sepre zi den ti, Ədə biy yat İns ti
tu tu nun baş di rek to ru, aka de mik İsa Hə bib bəy li nin ön sö zü ilə 
baş la yır, ey ni za man da keç mi şə eh ti ram əla mə ti ola raq Ru hi Alı
ye vin 1948ci il də yaz dı ğı ön söz də nəşr də sax la nı lıb.

500 ti raj la ye ni dən çap olun muş 
ki tab sə fir lik tə rə fin dən Türk mə
nis tan da fəaliy yət gös tə rən təh sil 
müəs si sə lə ri nə pay la nıl ma sı üçün 
bu öl kə nin  Təh sil Na zir li yi nə, elə
cə də Türk mə nis ta nın Mər kə zi Ki
tab xa na sı na və di gər ki tab xa na la ra 
təq dim edi lib. Ki ta bın nüs xə lə ri bu 
gün lər də Aş qa bad da sə fər də olan 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki
la tı – TÜRK SOYun Baş ka ti bi Dü
sen Ka seino va və Türk Döv lət lə ri 
Təş ki la tı nın Baş ka ti bi Bağ dad Am
re ye və də təq dim olu nub, bir ne çə 
nüs xə si isə AMEAnın Ni za mi Gən
cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu na və 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı na gön də ri lib.

Qeyd edək ki, Azər bay ca nın Türk mə nis tan da kı Sə fir li yi 2019
cu il də TÜRK SOYla bir lik də “İma dəd din Nə si mi dün ya dil lə rin də” 
ki ta bı nın nəş ri za ma nı şairin əsər lə ri nin türk mən di li nə tər cü mə
sin də də iş ti rak edib. Sə fir lik həm çi nin XX əs rin 60cı il lə rin də 
türk mən di lin də nəşr olun muş və az say da nüs xə si qal mış “Se yi
tI ma dut din Ne si mi”, “Se yi tI ma dut din Ne si mi şı qır lar” və “Ne si mi” 
ki tab la rı nı ta pa raq Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı na hə diy yə edib.
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MƏDƏNİYYƏT

StrasburqdaAvropaŞurasınınMədə-
niyyət,İrsvəLandşaftüzrəRəhbər
Komitəsinin(CDCPP)10-cuplenar
sessiyası8-9dekabrtarixindəhibrid

formatdakeçirilib.

Ses si ya da Azər bay ca nın da ra ti fi ka si ya 
et di yi Av ro pa Mə də niy yət Kon ven si ya nın 
va cib üç is ti qa mə ti üz rə apa rı lan iş lər, bu 
sa hə də əl də olu nan tə rəq qi və irə li sü rü lən 
tə şəb büs lər də yər lən di ri lib.  Gün də lik də qu
ru mun 20222025ci il lər üz rə St ra te gi ya sı, 
mü va fiq kon ven si ya la rın ic ra sı na dair və ziy
yət və bü ro nun va kant yer lə ri nə seç ki lə rin 
ke çi ril mə si ki mi mə sə lə lər yer alıb. 

De kab rın 9da təş ki la tın mə də niy yət sa
hə sin də fəaliy yət lə ri nə həsr olun muş pa nel
də Av ro pa Şu ra sı nın ma liy yə dəs tə yi ilə ya
ra dı lan “Free to Create, Create to be Free” 
rə qəm sal sər gi plat for ma sı nın təq di ma tı 
ke çi ri lib. Təq di mat da plat for ma ya Azər bay
can Res pub li ka sı tə rə fin dən Kon ven si ya nın 
ru hu na uy ğun təq dim edil miş əsər lə rə gö rə 
öl kə mi zə tə şək kür ifa də olu nub, müəl lif ə rin 
yük sək bə diies te tik də yə rə ma lik əsər lə ri 
təq dir edi lib. 

Qeyd edək ki, sö zü ge dən la yi hə Av ro pa İn
san Hü quq la rı Kon ven si ya sı nın 70 il lik yu bi le
yi mü na si bə ti lə Av ro pa Şu ra sı nın tə şəb bü sü, 
CDCPPnin dəs tə yi ilə 2021ci il də ya ra dı lıb. 
Şu ra ya üzv döv lət lə rin hər bi ri la yi hə yə iki sə
nət əsə ri təq dim edə bi lər. Azər bay can Res
pub li ka sı nın Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən 
müasir in cə sə nə ti mi zin ta nın mış nü ma yən
də lə ri – Əmək dar rəs sam lar Faiq Əh mə din 
“DNT” və Rə şad Meh di ye vin “Ba xış” əsər lə ri 
se çi lə rək plat for ma ya təq dim edi lib.

Sər gi ilə da ha ət raf ı https://freetoc reate.art/ 
rə qəm sal plat for ma sın da ta nış ol maq olar.

Da ha son ra təd bir işi ni mə də niy yət sa hə sin
də müx tə lif re gional təş ki lat la rın və eks pert lə
rin təq di mat la rı ilə da vam et di rib. Təd bi rə öl
kə miz dən “Free to Create, Create to be Free” 
la yi hə si nin koor di na to ru, Mə də niy yət Na zir li yi
nin Bey nəl xalq əmək daş lıq şö bə si nin sek tor 
mü di ri və zi fə si ni ic ra edən Araz Ba ğır lı qa tı lıb.

“Soyuq əllər, isti ürək”
Fəvvarələr meydanında ənənəvi yarmarka

Dekabrın13-dəpaytaxtda-
kıFəvvarələrmeydanında
ənənəvi“Soyuqəllər,isti
ürək”xeyriyyəyarmarkası
açılıb.“Nargis”Fondunun
təşkiletdiyiyarmarkanın
tərəfdaşlarıBakıŞəhər
İcraHakimiyyəti,“Azərişıq”
ASC,BakıAbadlıqXidməti,
AzərbaycanDövlətReklam
Agentliyivədigərqurum-
lardır.Xeyriyyəyarmarkası
“PAŞAHolding”,“Azercell”,
“Coca-Cola”,“Boutique
One”,“Azərçay”vəbaşqa
şirkətlərindəstəyiiləkeçirilir.

Açı lış mə ra si mi nə ta nın mış sə nət çi lə rin 
də qa tıl dı ğı xey riy yə yar mar ka sı 2022ci il 
yan var ayı nın 15dək (hər gün saat 11:00
dan 23:00dək) da vam edə cək. Hər il ol du
ğu ki mi, yar mar ka spon sor la rı nın ma liy yə 
dəs tə yi və yar mar ka da qu ru lan ev lə rin ki
ra yə sin dən top la nan bü tün və sait müx tə
lif xəs tə lik lər dən əziy yət çə kən uşaq la rın 
müali cə və əmə liy yat xərc lə ri nin qar şı lan
ma sı na sərf edi lə cək.

Xey riy yə yar mar ka sı nın qo naq la rı eksk
lü ziv su ve nir lər, hə diy yə lər əl də edə, qey
riadi, dad lı təam lar da da, is ti iç ki lər lə so
yuq qış gü nün də isi nə, sev dik lə ri ilə bir lik də 
oyun lar oy na ya və əsl Ye ni il seh ri ni bir lik də 
kəşf edə bi lər lər. 

“Nar gis” Fon du 2012ci il də “Nar gis” jur
na lı nın baş re dak to ru Ül viy yə Mah mu do va 
tə rə fin dən tə sis edi lib. Fond  2013cü il dən 
eti ba rən Fəv va rə lər mey da nın da “So yuq 
əl lər, is ti ürək” qış xey riy yə yar mar ka sı nı 
təş kil edir.

Yeni il ərəfəsində 
kitab sərgisi

15-21dekabrdaBakıİdmanSarayında
(ƏlOyunlarıSarayı)YeniilKitabSərgisi
keçiriləcək.

Müs tə qil nəş riy yat la rın və ki tab ma ğa
za la rı nın qa tı la ca ğı sər gi gün lə rin də təq
di mat lar, müx tə lif möv zu la ra həsr olun muş 
pa nel lər, şeir və mu si qi ge cə lə ri, ya zar, akt
yor, mü ğən ni, rep və sten dap çı lar la gö rüş
lər, uşaq lar üçün Şax ta ba ba və Qar qı zın 
iş ti ra kı ilə əy lən cə li proq ram lar da nə zər də 
tu tu lur.

Sa tışsər gi nin təş ki lat çı la rı Azər bay can 
Ya zı çı lar Bir li yi və Mə də niy yət Na zir li yi ya
nın da İc ti mai Şu ra, “Əli və Ni no” ma ğa za lar 
şə bə kə si və “Qa nun” nəşr lər evi dir.

Xa tır la daq ki, bu ilin 110 okt yabr ta ri xin
də ey ni ün van da Mil li Ki tab Sər gi si ke çi ril
miş di.

Azərbaycan rəssamlarının əsərləri 
Avropa Şurasının platformasında

Rumıniyanın müstəqilliyimizi 
tanımasının 30 illiyi münasibətilə

Mihay Emineskunun şeirlər kitabının təqdimatı

Dekabrın10-daAzərbay-
canMilliXalçaMu-
zeyindəRumıniyanın
Azərbaycanındövlət

müstəqilliyinitanımasının
30illiyimünasibətilətədbir
keçirilib.

Ru mı ni ya nın Azər bay can da kı 
Sə fir li yi və Mil li Xal ça Mu ze yi
nin təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən 
təd bir də gör kəm li ru mın şairi Mi
hay Emi nes ku nun Azər bay can 
di lin də nəşr olun muş şeir lər ki
ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lib. Ey ni 
za man da te ma tik sər gi yə ba xış 
olub.

Ru mı ni ya nın Azər bay can da kı 
sə fi ri Va si le Soare bil di rib ki, öl
kə si Azər bay ca nın müs tə qil li yi ni 
1991ci il de kab rın 11də ta nı yıb: 
“30 il bun dan ön cə Azər bay can 
çə tin dövr lə ri ni ya şa yır dı. Ru
mı ni ya Tür ki yə dən son ra Azər
bay ca nın müs tə qil li yi ni ta nı yan 
ikin ci öl kə dir. Azər bay can bi zim 
üçün qar daş öl kə dir”.

Dip lo mat bil di rib ki, Mi hay Emi
nes ku nun ru mın di lin də yaz dı ğı 
poetik nü mu nə lər ilk də fə Azər
bay can di li nə tər cü mə olu nub. 

Ki ta bı Ru mı ni ya da uni ver si tet 
təh si li al mış Ja lə İs ma yıl tər cü mə 
edib. Ki ta bın ori ji nal lı ğı tək cə onun 
ru mın di lin dən tər cü mə sin də de yil, 
həm də ru mın rəs sam la rı nın əsər 
haq qın da çək di yi, onu ne cə qav ra
dıq la rı nı gös tə rən rəsm lə ri dir: “Ki
ta bı yax şı dərk et mək üçün şə kil lər 
gö zəl va si tə dir. Bu la yi hə dən son
ra Ba kı da Ru mı ni ya rəs sam la rı nın 
sər gi si də açı la caq”.

Mi hay Emi nes ku nun şeir lər ki
ta bı nın Azər bay can di lin də nəş
ri nin əla mət dar ha di sə ol du ğu nu 
de yən şair, tər cü mə çi Sə lim Ba

bul laoğ lu bil di rib ki, döv lət lər ara
sın da dost luq in san lar ara sın da kı 
mü na si bə tə bən zə yir: “Ru mı ni ya 
ilə 30 il lik dost lu ğu mu zu ya şa dıq. 
Bu il lər ər zin də biz hər za man 
Ru mı ni ya nı ya nı mız da gör dük. 
İn san lar öl sə də, şeir əbə di dir”.

Ki ta bın Ja lə İs ma yı lın sət ri tər
cü mə lə ri əsa sın da ər sə yə gəIdi
yi ni de yən Sə lim Ba bul laoğ lu 
bil di rib ki, bu tər cü mə lə rə poetik 
məz mun ve rib. Tər cü mə za ma nı 
şeirin met rik öl çü lə ri sax la nı lıb. 
Sə lim Ba bul laoğ lu ki tab dan bir 
şeir oxu yub.

Mil li Xal ça Mu ze yin di rek to ru 
Şi rin Mə li ko va bil di rib ki, öl kə lər 
ara sın da müx tə lif sə viy yə lər də 
mü na si bət lə rin ya ran ma sı se
vin di ri ci hal dır. Mu zey də be lə 
bir təd bi rin ke çi ril mə si hər iki 
öl kə ara sın da olan dost lu ğa bir 
töh fə dir: “Azər bay ca nı  ta nı maq 
üçün Mil li Xal ça Mu ze yi gö zəl 
bir mə kan dır. Ru mı ni ya sə fi ri
nin mu ze yi mi zi zi ya rət et mə si 
bi zim öl kə yə gös tər di yi ma ra ğı 
əks et di rir”.

Ru mı ni ya da ali təh sil al mış 
Ja lə İs ma yıl de yib: “Xa ri ci ədə
biy yat la ma raq la nan lar çox gü
man ki, Mi hay Emi nes ku nun 
ya ra dı cı lı ğı ilə ta nış dır. O, ru
mın ədə biy ya tı nın “dan ul du zu”, 
Av ro pa nın so nun cu ro man ti ki 
sa yı lır. Mə nim sət ri tər cü mə lə
rim be lə qal say dı, onu heç kəs 
oxu maz dı. Sə lim Ba bul laoğ lu na 
sət ri tər cü mə lə ri mə poetik rəng 
qat dı ğı üçün tə şək kür edi rəm”.

İn cə sə nət və İrs As so siasi ya
sı nın pre zi den ti Ni ko le ta Za gu ra 
bil di rib ki, Ru mı ni ya da da xal ça 
mə də ni irs sa yı lır. Bu la yi hə ni 
Xal ça Mu ze yin də ke çir mək ol
duq ca əla mət dar dır: “İna nı ram 
ki, mu ze yin giz li bir gu şə sin də, 
na ğıl lar da ol du ğu ki mi, “uçan 
xal ça” sax la nı lır və bu xal ça öl
kə lər ara sın da mə də ni kör pü ya
rat ma ğa kö mək edir”.

Son ra iş ti rak çı lar mu zey lə ta
nış olub lar.

Avropa Kino Akademiyasının mükafatları təqdim olunub

AvropaKinoAkademiyasınınənyaxşı
ekranəsəriüçünmükafatıbuilbos-
niyalırejissorYasmilaJbaniçin“Ha-
rayagedirsən,Aida?”filminəverilib.

Bu ba rə də aka de mi ya nın say tın da (euro
pean fil ma ca demy.org) mə lu mat ve ri lib. Film 
1995ci ilin Sreb re nit sa qət liamın da oğul la rı
nı, ər lə ri ni və ata la rı nı itir miş bos ni ya lı qa dın 
və qız la ra həsr olu nub.

“Ən yax şı akt ri sa” no mi na si ya sın da qa lib 
hə min film də baş ro lu ifa edən ser bi ya lı Yas
na Cu ri çiç olub.  En to ni Hop kins “Ata” fil min
də ki ro lu na gö rə “Ən yax şı akt yor” no mi na
si ya sın da mü ka fat qa za nıb.

Av ro pa Ki no Aka de mi ya sı 1988ci il də 
Ber lin də köh nə qi tə nin apa rı cı ki no xa dim lə
ri nin tə şəb bü sü ilə tə sis olu nub. Tə sis çi lə rin 
ide ya sı na gö rə, Av ro pa Ki no Aka de mi ya sı
nın mü ka fa tı Ame ri ka Ki no Aka de mi ya sı nın 
“Os kar”ına qar şı lıq ol ma lı idi. Hər çənd ötən 
müd dət də Av ro pa ki no aka de mik lə ri nin mü
ka fa tı ame ri ka lı həm kar la rı nın “Os kar” ilə 
nü fuz ya rı şın da elə də uğur qa zan ma yıb.

Ye ri gəl miş kən, növ bə ti “Os kar” mü ka fa tı
na “Ən yax şı xa ri ci film” no mi na si ya sı üz rə 
mü sa bi qə də iş ti rak üçün ümu mi lik də 93 öl
kə mü ra ciət edib. On la rın ara sın da ru si ya
lı re jis sor Ki ra Ko va len ko nun “Yum ruq la rı nı 
aça raq”, uk ray na lı re jis sor Na ta li Vo roj bi tin 
“Pis yol lar”, öz bək re jis sor El kin Tuy çi ye vin 
“Fə ri də nin iki min mah nı sı”, Qır ğı zıs tan dan 

Ar tıq pay Su yun du ko vun “Şam ba la” və qa zax 
re jis sor Adıl xan Er ja no vun “Sa rı pi şik” film lə ri 
də var. Azər bay ca nı re jis sor Rü fət Hə sə no
vun “Da xil də ki ada” fil mi təm sil edir”.

94cü “Os kar” mü ka fat lan dır ma mə ra si mi
nin 2022ci il mar tın 27də ke çi ril mə si nə zər
də tu tu lub. 

Lalə AZƏRİ
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