
Xə bər ve ril di yi ki mi, Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRKSOY-un 
rəh bər li yin də də yi şik lik baş ve rib. 
TÜRKSOY Mə də niy yət Na zir lə ri 

Daimi Şu ra sı nın mar tın 31-də Bur sa da 
ke çi ril miş ic la sın da Qır ğız Res pub li ka sı-
nın na mi zə di Sul tan Raev qu ru mun ye ni 
baş ka ti bi se çi lib.

Ap re lin 12-də An ka ra da,  TÜRK SOY-un 
qə rar ga hın da ke çi ri lən mə ra sim də Sul tan 
Ra yev baş ka tib və zi fə si mis si ya sı nı Dü-
sen Ka seinov dan təh vil alıb. 

Təd bir də Tür ki yə nin mə də niy yət və tu-
rizm na zi ri Meh met Nu ri Er soy, xa ri ci iş lər 
na zi ri Möv lud Ça vu şoğ lu, Türk Döv lət lə ri 
Təş ki la tı nın (TDT) Baş ka ti bi Bağ dad Am-
re yev,  Azər bay ca nın Tür ki yə də ki sə fi  ri 
Rə şad Məm mə dov, elə cə də di gər türk-
dil li öl kə lə rin An ka ra da fəaliy yət gös tə-
rən sə fi r lə ri, di gər də vət li lər, üzv öl kə lə rin 
TÜRKSOY-da kı təm sil çi lə ri iş ti rak edib lər.

Dü sen Ka seinov çı xış edə rək bil di rib ki, 
TÜRK SOY-da ça lış dı ğı za man özü nü doğ-
ma mü hit də hiss edib. Türk xalq la rı nın or-

taq mə nə vi də yər lə ri ni dün ya nın dörd bir 
tə rə fi  nə yay maq da TÜRK SOY-un önəm-
li xid mət lə ri nin ol du ğu nu bil di rən D.Ka-
seinov bu təş ki lat da xid mət et mək dən qü-
rur duy du ğu nu bil di rib və TÜRK SOY-un 
gə lə cək fəaliy yət lə ri nə uğur lar ar zu la yıb.

D.Ka seinov çı xı şın da 1993-cü il dən 
fəaliy yət gös tə rən bu qu ru mun ilk rəh bə ri 
ol muş və ha zır da Azər bay ca nın Ru si ya da 
sə fi  ri ola raq ça lı şan Po lad Bül bü loğ lu nun 
xid mət lə ri ni də qeyd edib.

davamı səh. 2-də
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Tuğ kənd 
Uşaq musiqi 
məktəbinin 
“Şuşa İli”nə 
töhfəsi

səh. 4

Tanınmış fransalı bloger
“Netflix” platformasında

mədəniyyətimizi təbliğ edəcək 

səh. 3

Tələbələrin 
“Məhv 
olmuş 
gündəliklər”i

səh. 5

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

Qahirədə “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2022” 
tədbirlərinə start verilib

İs lam Dün ya sı Elm, Təh sil və 
Mə də niy yət Təş ki la tı (İCESCO) 
Qa hi rə də “İs lam Mə də niy yə ti-
nin Pay tax tı – 2022” təd bir lə ri-
nə start ve rib.

Bu mü na si bət lə Mi sir pay-
tax tın da ke çi ri lən mə ra sim də 
İCESCO-nun Baş di rek to ru Sa-
lim bin Mə həm məd əl-Ma lik və 
Mi si rin mə də niy yət na zi ri İnes 
Ab del-Da yim  çı xış edib lər. Çı-
xış lar da dün ya nın ən qə dim və 
ta ri xi abi də lə ri ilə zən gin şə hər-
lə rin dən olan Qa hi rə də il ər zin də təş kil olu-
na caq təd bir lər dən söz açı lıb.

İCES CO-nun Baş di rek to ru “İs lam Mə də-
niy yə ti nin Pay tax tı” bay ra ğı nı Mi si rin mə də-
niy yət na zi ri nə təq dim edib.

Son ra mə ra sim iş ti rak çı la rı Qa hi rə nin 
qə dim abi də lə ri ni əks et di rən fo to və əl iş-
lə ri sər gi lə ri ilə ta nış olub, sə nəd li fi l mə və 
in cə sə nət us ta la rı nın kon ser ti nə ta ma şa 
edib lər.

TÜRKSOY-da təhvil-təslim mərasimi
Sultan Raev baş katib vəzifəsinin icrasına başladı

Müasir İn cə sə nət 
Mu ze yin də ap re lin 
8-də Xalq rəs sa mı 
Cə lil Hü sey no vun 

65 il li yi nə həsr olun muş “Ağ 
köl gə” ad lı sər gi nin açı lış 
mə ra si mi ke çi ril di. 

Rəs mi lər, ta nın mış sə nət 
adam la rı və ic ti maiy yət nü-
ma yən də lə ri nin iş ti rak et di yi 
sər gi Mə də niy yət Na zir li yi və 
Müasir İn cə sə nət Mu ze yi nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək-
lə şir di. 

Müasir İn cə sə nət Mu ze yi nə 
qo naq lar dan tez gəl mi şik. Sər-
gi gö zəl ha zır la nıb. Xalq rəs sa-
mı, pro fes sor Cə lil Hü sey nov 
da qo naq la rı nı qar şı la maq üçün 
ha zır dır. Yu bi ley ya şı və ilk fər-

di sər gi nin hə yə ca nı hiss olu nur. 
Vax tın ta ma mı na az qal mış rəs-

sa mın sə nət dost la rı nın axı nı 
baş la yır. 

Sə mi miy yət lə qo naq la rı qar şı-
la yan yu bil yar tə va zö kar lıq edib 
mü sa hi bə ver mək is tə mə sə də, 
qı sa fi k ri ni ala bi li rik. Fır ça us ta-
sı de yir: “Sər gi də 1970-ci il lə rin 
son la rın dan baş la ya raq müx tə lif 
dövr lər də iş lə di yim 60-dək əsər 
nü ma yiş olu nur. Söh bət qa dın 
ob raz la rı na gə lin cə isə de mək 
is tər dim ki, qa dın ob raz la rı hər 
za man rəs sam la rın əsas möv-
zu la rın dan bi ri olub. An caq çək-
di yim rəsm lər tək cə bu nun la 
bit mir. Mə nim iş lə rim ara sın da 
na tür mort lar, Ab şe ron mən zə rə-
lə ri ni də gör mək olar. Bu mə nim 
ilk fər di sər gim dir”.

davamı səh. 3-də

“Ağ kölgə”də görünən azad rənglər

Qarabağı da, Zəngəzuru da
nümunəvi bölgə kimi quracağıq

Biz on suz da öz gü cü müz lə hər şe yi bər pa edə cə yik. Mən 
de mi şəm, Qa ra ba ğı da, Zən gə zu ru da nü mu nə vi bir böl gə 
ki mi qu ra ca ğıq. Azər bay can və tən daş la rı ora da ra hat, fi ra van 
ya şa ya caq lar. Dün ya üçün də bir nü mu nə ola caq. An caq 
mə nim sö züm bey nəl xalq təş ki lat la ra dır. İn san hü quq la rı ilə 
məş ğul olan lar, əda lət prin sip lə ri ni rəh bər tu tan lar, heç ol ma-
sa, Azər bay ca na da diq qət ye tir sin lər və iki li stan dart lar dan 
kə nar ol sun lar.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev bu söz lə ri 
ap re lin 12-də ilin bi rin ci rü bü nün ye kun la rı na həsr olu nan mü şa-
vi rə də çı xı şı za ma nı de yib.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də ki 
Qə lə bə miz nə ti cə sin də Azər bay ca na çox bö yük ma raq var. İş 
gör mək, biz nes əla qə lə ri qur maq mü ra ciət lə ri ki fa yət qə dər çox-
dur. Bu gün dün ya miq ya sın da Azər bay can na dir öl kə lər dən dir 
ki, bu qə dər ma ra ğı özü nə cəlb edə bi lib.

Pre zi dent diq qə tə çat dı rıb ki, ötən müd dət də xa ri ci ti ca rət döv-
riy yə si ar tıb, xa ri ci döv lət bor cu isə aza lıb: “Əgər ke çən ilin ap-
rel ayı ilə mü qa yi sə et sək, gö rə rik ki, ke çən ilin ap re lin də xa ri ci 
döv lət bor cu muz ümu mi da xi li məh su lun 18 faizi ni təş kil edir di, 
ha zır da cə mi 12,5 faizi ni təş kil edir. Yə ni, biz bir il ər zin də xa ri ci 
bor cu təq ri bən 600 mil yon dol lar dan çox bir sə viy yə də aşa ğı sa la 
bil mi şik”.

Qeyd olu nub ki, xa ri ci ti ca rə tin ba lan sı da çox müs bət dir, müs-
bət sal do – cə mi üç ay da 5 mil yard dol lar dan çox dur: “Yə ni, bu, 
çox bö yük rə qəm dir. Mü tə xəs sis lər onu da bi lir lər ki, dün ya nın 
ək sər öl kə lə rin də sal do mən fi  dir. Öl kə lər da ha çox id xal edir, 
nəin ki ix rac edir. Azər bay can da isə tək cə üç ay da 5,1 mil yard 
dol lar gə lir – bi zim ix ra cı mız id xa lı üs tə lə yir...”.

Pre zi den tin sədr li yi ilə ke çi ri lən mü şa vi rə haq qın da da ha ət rafl  ı 
növ bə ti sa yı mız da.

Tammetrajlı bədii � lm layihələrinə
dəstək müsabiqəsinə yekun vurulub

2021-ci ilin de kabr ayın da Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən 
“Tam met raj lı bə dii film la yi hə lə ri nə dəs tək – 2022” mü sa bi qə si 
elan olun muş du.

Mil li ki ne ma toq ra fi  ya sa hə sin də fəaliy yət gös tə rən ya ra dı cı 
şəxs lə rə dəs tək ol maq, bu is ti qa mət də ça lı şan müs tə qil pro dü-
ser mər kəz lə ri nin və is teh sal şir kət lə ri nin fəaliy yə ti ni sti mul laş dır-
maq, mil li-mə nə vi və ümum bə şə ri də yər lə ri fi lm lər lə təb liğ et mək, 
ki no pe şə kar la rı nın təc rü bə lə ri ni da ha da ar tır maq məq sə di lə ke-
çi ri lən mü sa bi qə yə ye kun vu ru lub.

səh. 5

Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyəti 
günləri keçirilib

Mə də niy yət gün lə ri Daş kənd də ki Hey dər Əli yev adı-
na Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin təş ki lat çı lı-
ğı, iki öl kə nin Mə də niy yət na zir lik lə ri və Azər bay ca-
nın Öz bə kis tan da kı Sə fir li yi nin dəs tə yi ilə real la şıb. 

səh. 8

Özbəkistanda Azərbaycan mədəniyyəti 

Məşhur səyyah yenə Bakıya gəlir
Heydər Əliyev Mərkəzində mühazirə deyəcək
“Tor pa ğı qo ru yaq” (“Sa ve Soil”) 
mis si ya sı ilə mo to sik let lə 100 
gün lük sə ya hə tə çı xan məş-
hur yo qin Sadh qu ru (Caq qi 
Va su dev) ap re lin 29-da Azər-
bay can da ola caq və hə min 
gün Hey dər Əli yev Mər kə zin-
də mü ha zi rə ilə çı xış edə cək.

Bu, Sadh qu ru nun Hey dər Əli-
yev Mər kə zin də ikin ci çı xı şı dır. 
İlk də fə o, Azər bay can da 2018-
ci ilin no yab rın da olub.

Tor pa ğın qo run ma sı ha zır-
da dün ya nın gün də min də olan 
möv zu dur. Bu sa hə də qlo bal 
səy lər sa də və tən daş dan si ya-

sət çi lə rə, iş gü zar dairə lə rə dək 
ha mı nın dəs tə yi ni alıb. Sadh qu-
ru da pla ne ti yox ol maq təh lü kə-
sin dən xi las et mək na mi nə ötən 
ay tor pa ğın qo run ma sı uğ run da 
qlo bal kam pa ni ya ya start ve-
rib. Bu məq səd lə baş la yan 100 
gün lük sə ya hə tin də mo to sik let lə 
Av ro pa, Mər kə zi Asi ya və Ya xın 
Şər qin 26 öl kə si ni – ümu mi lik-
də 30 min ki lo metr mə sa fə ni qət 
edə cək, yol bo yu ət raf mü hit mü-
da fi əçi lə ri ilə gö rü şə cək.

Yo qin ar tıq Bir min gem, Lon-
don, Ams ter dam, Ber lin, Pra qa, 
Vya na, Lyubl ya na, Ro ma, Ce-
nev rə, Pa ris və Brüs sel də olub.

Sadh qu ru may ayın da BMT-
nin səh ra laş ma ilə mü ba ri zə kon-
ven si ya sı na (UNCCD COP15) 
üzv öl kə lə rin konf ran sı nın 15-ci 
ses si ya sın da çı xış da edə cək. 
Hə min ay Da vos da Dün ya İq ti-
sa di Fo ru mun da dün ya li der lə-

ri ni öz öl kə lə rin də tor pa ğı məhv 
ol maq dan xi las et mək üçün fəal 
hə rə kə tə keç mə yə ça ğı ra caq.

Sadh qu ru Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də in gi lis di lin də çı xış edə-
cək və mü ha zi rə si sinx ron tər cü-
mə olu na caq.

Pandemiyanın bitməsindən
danışmaq hələ tezdir

Bir sı ra öl kə lər də ko ro na vi rus la bağ lı 
məh du diy yət lə rin ara dan qal dı rıl dı ğı və 
2020-ci il dən əv vəl ki hə ya tın bər pa sı na 
ha zır lıq gö rül dü yü bir vaxt da Dün ya Sə-
hiy yə Təş ki la tı nın rəh bə ri Ted ros Ad ha-
nom Qeb re ye sus bil di rib ki, pan de mi ya-
nın bit mə sin dən da nış maq hə lə tez dir.

Təş ki lat rəh bə ri diq qə tə çat dı rıb ki, dün ya 
üz rə yo lux ma sa yı yük sək ola raq qa lır, bir 
çox öl kə lər də pey vənd lən mə gös tə ri ci si çox 
aşa ğı dır.

“Dün ya da ölüm hal la rı nın azal ma sı ten-
den si ya sı mü şa hi də olun sa da, pan de mi ya 
hə lə də da vam edir. Xəs tə li yin yo lu xu cu luq 
ris ki hə lə yük sək ola raq qa lır. Pan de mi ya ilə 
bağ lı məh du diy yət lə rin yum şal dıl ma sı in fek-
si ya la rın ya yıl ma sı na rə vac ve rir”, – de yə o 
bil di rib.
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Əhalinin kütləvi toplaşdığı məkanlarda 
təhlükəsizlik qaydalarına necə əməl olunur?

Aidiyyəti yerlərdə yoxlamalar aparılacaq
AzərbaycanRespublikasınınBaşnaziriƏliƏsədovaprelin
11-də“Əhalininkütləvitoplaşdığıbütünnövxidmətvəticarət
obyektlərindəbaşverəbiləcəkfövqəladəhal,qəzarisk-
lərininmüəyyənedilməsivəçatışmazlıqlarınaradanqal-
dırılmasıişinintəşkiliiləbağlıtədbirlərbarədə”sərəncam
imzalayıb.

Sərəncamaəsasən,AzərbaycanRespublikasınınFövqəladə
Hallar Nazirliyi 6 ay müddətində Energetika Nazirliyinin, Bakı
Şəhər İcraHakimiyyətinin (respublikanın şəhər və rayonmər
kəzlərinə münasibətdə rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqan
larının nümayəndələri), Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin “Azəriqaz” İstehsalatBirliyininvə “Azərişıq”ASCnin
nümayəndələri iləbirlikdəölkəüzrəinsanlarınkütləvitoplaşdı
ğıobyektlərdəyanğın,radiasiyavətexnikitəhlükəsizlikqayda
larınadüzgünriayətedilməsi iləbağlıyoxlamalaraparılmasını
təşkiletməlidir.
Yoxlamalar insanlarınmüvəqqətiyaşayışıüçünnəzərdətutul

muşbinalarda,ocümlədənyataqxanalarda,mehmanxanalarda,
sanatoriyalarda,istirahətevlərində,kempinqlərdə,motellərdəvə
s;mülkiyyət formasındanasılıolmayaraq,bütünsosial təyinatlı
obyektlərdə,xəstəxanalarda,təhsilmüəssisələrindəvəs;tamaşa
vəmədənimaariftəşkilatlarınınbinalarında(teatrlar,kinoteatrlar,
konsert zalları,muzeylər və s.); əhaliyə xidmət göstərən bütün
ictimaiobyektlərdə(ticarətmərkəzləri,kafelər,restoranlarvəs.)
aparılacaq.
FövqəladəHallarNazirliyinəaparılanyoxlamalarıngedişatıba

rədəAzərbaycanRespublikasınınNazirlərKabinetinəmütəmadi
olaraqməlumatverməktapşırılıb.

Filarmoniyada Fikrət Əmirovun 100 illiyi 
münasibətilə konsert

Aprelin15-dəMüslümMaqomayevadınaAzərbaycanDövlət
AkademikFilarmoniyasındaFikrətƏmirovun100illikyubileyi
münasibətiləkonsertproqramıtəqdimolunacaq.

Gecədə Üzeyir Hacıbəyli adınaAzərbaycan Dövlət Simfonik
Orkestri(dirijor–ƏməkdarartistFuadİbrahimov)vəsolist,Xalq
artistiYeganəAxundova(fortepiano)çıxışedəcək.
KonsertdəFikrətƏmirovunəsərlərisəslənəcək,həmçininYe

ganəAxundovanınifasındatərtibolunmuşaudiodiskintəqdimatı
olacaq.EynizamandaAzərbaycanDövlətFilmFondununtəşki
latçılığıiləFikrətƏmirovahəsrolunmuşfotosərginümayişetdiri
ləcək.

Türkiyəli məktəblilər ölkəmizdə səfərdədir
Xəbərverildiyikimi,PrezidentİlhamƏliyevindəvətiiləTürkiyə-
ninKastamonuvilayətininKuzeykəndibtidaiməktəbinin4A
sinfininşagirdlərivəmüəllimheyətiölkəmizəgəliblər.

Nümayəndə heyəti aprelin 12də Fəxri xiyabana gedərək
ümummilliliderHeydərƏliyevinxatirəsiniyadedib,məzarıönü
nəgüldəstələri qoyublar.Görkəmli oftalmoloqalim,akademik
Zərifə xanımƏliyevanın daməzarı ziyarət olunub. Sonra Şə
hidlər xiyabanındaAzərbaycanınmüstəqilliyi vəərazi bütövlü
yüuğrundamübarizədəşəhidolanlarınxatirəsianılıb,məzarları
üzərinəqərənfillərdüzülüb.HəmçininŞəhidlərxiyabanındaşə
hidtürkəsgərlərininxatirəsinəucaldılmış“Türkşəhidliyi”abidəsi
ziyarətedilib.
SonraqonaqlarHeydərƏliyevadınaMüasirTəhsilKompleksi

və3nömrəliUşaqgənclərinkişafmərkəziilətanışolublar.
TürkiyəlişagirdlərləgörüşəntəhsilnaziriEminƏmrullayevor

taqdəyərlərəsahibikiölkəşagirdləriarasındaünsiyyətinönəmini
qeydedib.Nazirmartın1522dəÇanaqqalazəfərininildönümü
iləəlaqədarTürkiyədətəşkilolunantədbirlərdəazərbaycanlışa
girdləriniştirakınıdiqqətəçatdırıb.
Qonaqlara44günlükVətənmüharibəsidövründəAzərbaycan

xalqınıngöstərdiyiəzm,iradəvəbirlikhaqqındatəqdimatnüma
yişetdirilib.
SəfərçərçivəsindəHeydərƏliyevMərkəzininziyarətedilməsi,

habeləHərbiQənimətlərParkıilətanışlıqnəzərdətutulur.Nüma
yəndəheyətininaprelin1415dəişğaldanazadolunmuşFüzuli
vəŞuşaşəhərlərinəsəfərləriplanlaşdırılır.

əvvəli səh. 1-də
Sonra çıxış edənSultanRaev

bildiribki,TÜRKSOYunTürkdün
yasınıngücləndirilməsindəönəmli
xidmətləriolub:“Haqqımdasöylə

diyixoşsözlərəvədiləklərinəgö
rə böyük qardaşımız Düsen Ka
seinovatəşəkküredirəm.Bugün
TÜRKSOY tarixində mühüm bir
gündür.Birənənənilayiqincəyeri
nəyetirərəkTürkdünyasınınmə
dəniəməkdaşlığıüçünyenisəhifə
açırıq.Beləbirmənalıgündəəc
dadlarımızdan bizə miras qalan
türkmədəniyyətini,mənəvidəyər
lərimiziqoruyubzənginləşdirməyi
özlərinin başlıca vəzifəsi hesab
edənsizlərləbiryerdəolmaqdan
çoxxoşbəxtəm.Bugünəgəldiyi
mizməqamdaşanlıtariximiz,zən
ginmədəniyyətimiz bizi ayrılmaz
bir bütöv edib. Əməkdaşlığımız
dünya sivilizasiyasının inkişafına
da mühüm töhfələr verib. Ötən
dövrdə TÜRKSOY bütün dün
yada nüfuz qazanaraqmədəniy
yət sahəsində əməkdaşlığımızın
əsasmarkasınaçevrilib”.
Təşkilatın gələn il 30 illik yu

bileyiniqeydedəcəyinivurğula
yanbaşkatibdeyibki,ötənmüd

dətdə türkdilli xalqlar arasında
unikalmədənikörpülərqurulub:
“Bu körpülərin memarlarından
olan, TÜRKSOYa uzun illər
rəhbərlik edən və böyük töhfə
lərverənhörmətliağsaqqalları
mızPoladBülbüloğlunavəDü
senKaseinovaminnətdarlığımı
bildirirəm.Təşkilatımızason14
ildə rəhbərlik edən Düsen Ka
seinovun adı ilə TÜRKSOYun
inkişaf dövrü dərindən bağlıdır
və o, ümumtürkmədəniyyətinə
böyüktöhfələrverib.Düsenbə
yinadıTÜRKSOYtarixinəqızıl
hərfərləyazılıbvə inanıramki,
o, bundan sonra da Türk dün
yasına xidmət etməyə davam
edəcək”.
SultanRaevçıxışınınsonunda

mərasim iştirakçılarına xitabən
deyib: “Hörmətli iştirakçılar, bu
çətin işdə dəstəyinizmənim ən
böyük köməyim olacaq. Birliyi
mizdə, ortaq mədəniyyətimizdə
daha güclü Türk dünyası yara

dacağıq.Biz hər zaman keçmi
şimizlə fəxr etmişik və fəxr edə
biləcəyimizgələcəyiələləverib
birlikdəquracağıq...”.
TDTnin Baş katibi Bağdad

Amreyevçıxışındadeyibki,Türk
dünyasında əməkdaşlığın əsas
qayəsi mədəniyyət istiqamətin
dəki xidmətlərdir: “Türk birliyi
mizinxidmətindəilkmədəniəla
qələr TÜRKSOY vasitəsilə icra
olunub”.  B.Amrayev  yeni baş
katibə uğurlar diləyib və Türk
DövlətləriTəşkilatıolaraqbuqu
ruma hər cür dəstəyi verməyə
hazırolduğunubildirib.
Türkiyə XİN başçısı Mövlud

ÇavuşoğluTürk dünyasının bö
yük ziyalısı İsmayıl Qaspıralı
nın “Dildə,  fikirdə, işdə birlik”
kəlamını xatırladaraq bildirib ki,
TÜRKSOYdabuprinsiplərəuy
ğunfəaliyyətgöstərir.
NazirMehmetNuriErsoyçıxı

şındaDüsenKaseinovun2008
ci ildən TÜRKSOYa rəhbərlik

etdiyinixatırladaraqonunbuillər
ərzində  olduqca önəmli işlərə
imza atdığını xüsusi qeyd edib:
“Bu xidmətlərə görəDüsenKa
seinovaborcluyuq.Ümid edirik
ki, yeni rəhbərlik həmrəyliyimizi
vəbirliyimizdahadagücləndirə
cək...”.
Çıxışlardan sonra Düsen Ka

seinov TÜRKSOY Baş Katibliyi
nintəhviltəslimsimvolunuSultan
Raevətəqdimedib.Yenivəsabiq
başkatiblərbirbirilərinəmillige
yimlərinihədiyyəediblər.
Beləliklə, Sultan Raev

TÜRKSOYun Baş katib vəzifə
sininicrasınarəsmənbaşlayıb.
Xatırladaqki,QırğızıstanınXalq

yazıçısı,tanınmışpublisistSultan
Raev 20132014cü illərdə ölkə
sininmədəniyyət, informasiya və
turizm naziri olub, 2020ci ildən
TürkDövlətləriTəşkilatıBaşkati
bininmüavinivəzifəsindəçalışıb.

Mehparə Sultanova 
Ankara

TÜRKSOY-da təhvil-təslim mərasimi
Sultan Raev baş katib vəzifəsinin icrasına başladı

BeynəlxalqMuğamMərkəzinin“Dəyirmimasa”layihəsinin
növbətitədbirigörkəmlixanəndə,XalqartistiSeyidŞuşins-
kiyə(1889-1965)həsrolundu.“SeyidŞuşinski–ustad-xa-
nəndə,böyükmüəllim”adlıtədbirxanəndənindoğulduğu

tarixdə–aprelin12-dəreallaşdı.

Tədbirdə Seyid Şuşinskinin
tələbəsi Nəriman Əliyevin kon
sertmeysteri kimi çalışmış Xalq
artisti, professor Möhlət Müs
lümov, Ü.Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyasının profes
soru Arif Əsədullayev, “Seyid
Şuşinski” sənədli filmində xa
nəndəningənclikobrazınıyarat
mışƏməkdarmüəllimQəzənfər
Abbasov,Əməkdarartist,tarzən
Valeh Rəhimov və digər sənət
adamlarıiştirakedirdilər.
Çıxışlarda vurğulandı ki, zən

ginyaradıcılıqyolukeçmiş,Qa
rabağxanəndəlikməktəbininən
tanınmış simalarından olan Se
yid Şuşinski musiqi xadimi, pe
daqoqkimiAzərbaycanmillimu
siqi mədəniyyətinin inkişafında
mühümroloynamışsənətkardır.
Xalq artisti Möhlət Müslümov

Nəriman Əliyevlə birgə çalışdı
ğıdövrdəxanəndəninözustadı
SeyidŞuşinskidənöyrəndiklərini
dəqiqliklə tələbələrinə çatdırdı
ğını dedi. Bildirdi ki, bu gün də
muğam dərsləri əsasən həmin
dövrdə Seyid Şuşinski tərəfin
dəntərtibediləntədrisproqramı
nauyğunşəkildəhəyatakeçirilir.
ProfessorArifƏsədullayevçıxı

şındadedi: “Ağa”deyərəkmüra
ciətetdiyimizSeyidŞuşinskiuzun
illərdayımNərimanƏliyevinevin
dəyaşayıb.Mən14yaşımdanus
tadxanəndənitanımışam”.
ƏməkdarartistValehRəhimov

SeyidŞuşinskiiləilkdəfətanış
lığından danışaraq həmin gün
eşitdiyi ifa iləbağlıfikirlərinibö
lüşdü.

Xanəndə haqqında sənədli fil
min rejissoru Kəmalə Musazadə
ekran işinin çəkilişləri və filmdə
xanəndənin gənclik obrazını ya
radan Əməkdar müəllim Qəzən
fərAbbasov rolunməsuliyyəti ilə
bağlıtəəssüratlarınıdiləgətirdilər.
Layihənin konsert hissəsində

Xalq artisti Aygün Bayramova,
BMMin solistləri Əməkdar ar
tist İlkin Əhmədov və xanəndə
MəmmədNəcəfovun ifaları təq
dim olundu. Xanəndələri Xalq
artistləri Möhlət Müslümov (tar)
vəFəxrəddinDadaşov (kaman

ça)müşayiətedirdi.
Qeydedəkki,“Dəyirmimasa”

layihəsinin ideya müəllifi BMM
in direktoru, Xalq artisti Murad

Hüseynov, koordinatoru isəfilo
logiyaüzrə fəlsəfədoktoruGül
hüseynKazımlıdır.

L.Azəri

“Dəyirmi masa” layihəsində Seyid Şuşinski xatırlandı

Məhəbbətdən yaranan misralar
Musiqili-ədəbi gecə keçirilib

Aprelin11-dəBeynəlxalq
MuğamMərkəzində“Mə-
həbbəthaqqında”adlımusi-
qili-ədəbigecəkeçirildi.

Layihənin rəhbəri, “Colibri
Arts”şirkətinindirektoruÜlviyyə
Axundova bildirdi ki, incəsənət
vəmədəniyyətinsanlarıbirara

yagətirməküçüngözəlvasitə
dir:“Bizbulayihəiləgöstərmək
istədikki,insanlartəcrübələrdə,
hisslərdə, duyğularda birləşir.
Pandemiyadan sonra insanla
rınsevgiyəvəhəyatauyğunlaş
mağaehtiyacıvar.Buehtiyacın
daəvvəlindəmusiqivəpoeziya
dayanır”.
Rusiyanın Azərbaycandakı

Səfirliyinin nümayəndələri təd
birin təşkilinə görə minnətdar
lıqlarınıifadəetdilər.
Gecədə tanınmış rus şairləri

Boris Pasternak, Anna Axma
tova,BellaAxmadulina,Robert
Rojdestvenskininpoetik nümu
nələrisəsləndirildi.Səmimisev
gidənyoğurulanmisralarS.Rax
maninov,A.Piazolla,L.Eynaudi
vədigərbəstəkarlarınmusiqilə
ri iləmüşayiət olunurdu.Sözlə
melodiyanın harmoniyası qo
naqlardaxoştəəssüratyaratdı.

Lalə

ÇoxmillətlivəçoxkonfessiyalıAzər-
baycandauluöndərHeydərƏli-
yevinəsasınıqoyduğudin-dövlət
münasibətləriyüksəksəviyyədə-

dirvəPrezidentİlhamƏliyevtərəfin-
dənuğurladavametdirilir.

Ölkəmizdə milli və dini tolerantlıq
dövlət səviyyəsində dəstəklənir, mul
tikulturalhəyattərzinindahadamöh
kəmlənməsiüçünböyük işlərgörülüb
vəgörülür.Təsadüfideyilki,Azərbay
canın tolerantlıqmodeli dünyanın bir

çox universitetlərində, o cümlədən
bu gün yeni binası istifadəyə verilən
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunda öy
rənilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezi

denti İlham Əliyev aprelin 11də Dini
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
tabeliyində fəaliyyətgöstərənAzərbay
canİlahiyyatİnstitutununyenibinasının
açılışındaiştirakedib.
Prezident İlham Əliyev yeni binada

yaradılanşəraitlətanışolub.
DiniQurumlarla İş üzrəDövlət Ko

mitəsininsədriMübarizQurbanlıdöv
lətimizin başçısına məlumat verib ki,
institutda İlahiyyat fakültəsi, Dinşü
naslıq,İslamşünaslıq,Dillərvəictimai

fənlər kafedraları fəaliyyət göstərir.
İnstitutda ali təhsil pilləsinin bakalav
riat,magistraturavədoktoranturasə
viyyələri üzrə yüksəkixtisaslı kadrlar
hazırlanır. Bakalavriat səviyyəsi üzrə
“Dinşünaslıq” və “İslamşünaslıq” ix
tisasları, magistratura səviyyəsi üz
rə (dinşünaslıq ixtisası üzrə) “Dinin
sosiologiyası”, “Dinin psixologiyası”,
“Dinlərin tarixi” və “İslamşünaslıq” ix
tisaslaşmaları,doktoranturasəviyyəsi
üzrəisə(fəlsəfədoktoruüzrə)“Dinşü
naslıq”, “Dinin tarixi və fəlsəfəsi” ixti
saslarıtədrisolunur.
Hərüçsəviyyədə təhsildövlətsifari

şinə əsasən həyata keçirilir. İnstitutda
dinşünaslıqvəislamşünaslıqistiqamət

lərininmüxtəlif fənləri iləyanaşı,sosial
və humanitar fənlər, həmçinin ingilis,
ərəbvəibridilləritədrisolunur.
Qeydedəkki,BakınınYasamalrayo

nundainşaolunanbeşmərtəbəlibinada
inzibati və sinif otaqları, kitabxana, ki
şilər və qadınlar üçün namaz otaqları,
mətbəəotaqlarıyaradılıb.
Hazırda Azərbaycan İlahiyyat İnsti

tutunda 277 tələbə təhsil alır, onların
təlimtərbiyəsi ilə 43 müəllim məşğul
olur.İnstitutunmüəllimləritədrisprosesi
ilə yanaşı, dinşünaslıq və islamşünas
lıq sahələrində elmi tədqiqatlar aparır,
dərslikvəmonoqrafiyalaryazır,ölkəda
xilivəbeynəlxalqelmitədbirlərdəiştirak
edirlər.

Azərbaycanın tolerantlıq modelinin 
tədrisinə diqqət artırılacaq

Prezident İlahiyyat İnstitutunun yeni binasının açılışında iştirak edib 
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əvvəli səh. 1-də
Sərginin açılışında çıxış edən

mədəniyyət naziri Anar Kərimov
rəssamı 65 illik yubileyi və sərgi
münasibətilə təbrik etdi. Diqqətə
çatdırdıki,CəlilHüseynovmüasir
Azərbaycan incəsənətinin inki
şafı vəzənginləşməsindəxüsusi
xidmətləri olan rəssamlardandır.
Onunyaradıcılığıhəmölkəmizdə,
həmdəxaricdətanınırvəsevilir.
Rəssamın əsərləri respublika
mızda fəaliyyət göstərən bir çox
muzeylərdə və şəxsi kolleksiya
lardaqorunubsaxlanılır.CəlilHü
seynovun əsərləri ABŞ, Fransa,
Almaniya, Rusiya, Türkiyə, İran,
Gürcüstan, BƏƏ, Ukrayna və s.
ölkələrdətəşkiledilmişsərgilərdə
nümayiş etdirilib. Rəssam həm
də istedadlı pedaqoq kimi təsvi
ri sənətimizin inkişafına, gələcək
nəsillərə ötürülməsinə yorulma
dan xidmət edir. Cəlil Hüseyno
vunyaradıcılığındapeyzajjanrın
darəsməsərləri,həmçininqadın
mövzusuüstünlük təşkiledir.Bu
gün sərgidə nümayiş olunan
əsərlərbununbariznümunəsidir.

Çıxışının sonunda nazir bir
daha yubilyar rəssama təbrik
lərini çatdırdı,Mədəniyyət Na
zirliyininfəxrifərmanınıtəqdim
etdi.
Rəssamlar İttifaqının sədri,

XalqrəssamıFərhadXəlilovde
diki,sərginiizləyərkənistedadlı,
geniş dünyagörüşünə malik bir
rəssam görürük: “Onun özünə
məxsus, gözəl işləri var, əsər
ləri böyük istəkdən yaranıb. Bu
əsərlərə baxanda Cəlil Hüsey
novundəstxəttiniaydıngörmək
olur.Müəllimzirvəyəqalxabilir
sə,bunutələbəsinədəarzulayır.
O,pedaqoqkimidəbacarıqlıbir
insandır”.
XalqrəssamıFuadSalayevin

cə,çoxgözəlhisslərbəxşedən
sərgimünasibətiləyubilyarıtəb
riketdi.O,yüksəkprofessional
lıqla işlənən etüdlər, natürmort
vədigər janrlıəsərləri rəssamın
xarakterinin göstəricisi kimi sə
ciyyələndirdi.
Yubilyarrəssamqonaqlaravə

sərginintəşkilatçılarınadərintə
şəkkürünübildirdi.

Xəyalpərəst və meditativ 
tablolar əhatəsində

Cəlil Hüseynov bəlkə də sər
gini təsadüfən “Ağkölgə”adlan
dırmayıb. Ağ kölgə paklıq, gü
nahsızlıq rəmzi sayılır. Deyirlər
ki, insanuşaqolandakölgəsiağ
olur,böyüdükcəkölgəsinin rəngi
dəyişir, tündləşir.Rəssamdabu
rənglərdünyasında“Ağkölgə”nin
yaddaşınıtamaşaçılaraötürür.O,
mücərrəd fəlsəfi mövzularla as
sosiasiya oluna biləcək hər şeyi
əsərlərindənçıxararaqdiqqətiko
loristikməsələlərə yönəldir.Tab
lolarınhərbirindərəssamınbədii
mesajını oxumaq olur. Əsərləri
ninmürəkkəb,nəzəricəlbetmə
yənvəçoxsaylıçalarlarlazəngin
olankoloristikqammasıdiqqətə
layiqdir.Onunəsərlərindətutqun
rəngpalitrasıüstünlüktəşkiledir.
Burənglərindüşünülmüşşəkildə
yerləşdirilməsi əsərlərə lirik, sə
mimi xarakter verir. “Mənzərə”,
“Abşeron motivləri”, qadın ob
razları,natürmortlarbunlarınhər
birində xəyalpərəst və meditativ

koloritli həlli görə bilirik. Bu da
əsərlərin mövzusundan asılı ol
mayaraq,sakit,dincvəürəkaçan
atmosferbəxşedir.
Qeyd edək ki, Xalq rəssamı

Cəlil Hüseynov eyni zamanda
Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna,
TürkiyəvəGürcüstandabirsıra
monumental divar rəsmlərinin
müəllifidir.OnunəsərləriAMEA,
Azərbaycan Milli Konservato
riyası, Azərbaycan Dövlət Pe
daqojiUniversiteti vəs.binaları
bəzəyir. Rəssam 1986cı ildən
memarlıq layihələrinin müəlli
fi kimi də fəaliyyət göstərir. Ba
kı Ali Neft Məktəbi, Türkiyənin
Qars,İzmirşəhərlərindəHeydər
Əliyev adına liseylər və bir çox
tikililərdəonunyaradıcılıqtəxəy
yülününizlərivar.
Kitab qrafikası üzrə də tanınan

rəssamhazırdaAzərbaycanDöv
lət Rəssamlıq Akademiyasında
Rəngkarlıq kafedrasının profes
sorudur. O, həmçinin “Akademik
rəsm”və“Təsvirisənətvəmüstəvi”
dərsliklərininmüəllifidir.

Lalə Azəri

Mədəniyyət Nazirliyi və 
Qarabağ Dirçəliş Fondu əməkdaşlıq edəcək
MədəniyyətNazirliyiişğaldanazadolunanərazilərdəbər
payaehtiyacıolantariximədəniobyektlərinrealvəziyyətinin
təhlili,daşınarvəyadaşınmazmədəniirsinbərpası,yenidən
qurulmasıvədigərməsələlərdəQarabağDirçəlişFonduilə
əməkdaşlıqedəcək.

Bu məsələlər aprelin
7dəMədəniyyətNazirliyi
vəQarabağDirçəlişFon
du arasında imzalanan
anlaşma memorandu
mundaəksinitapıb.
Memorandumu Azər

baycan Respublikasının
mədəniyyət naziri Anar
KərimovvəQarabağDir
çəlişFonduİdarəHeyəti
nin sədri Rəhman Hacı
yevimzalayıblar.
Memorandumun məq

sədi işğaldan azad olu
nan ərazilərdə tarix və
mədəniyyət abidələrinin
bərpası, yenidən qurul
ması və qorunması, işğaldan azad edilən ərazilərdə dayanıqlı
məskunlaşmaya,əlverişlihəyatşəraitininyaradılmasına,inkişafa
vəbuərazilərin yüksək rifahamalik regiona çevrilməsinə töhfə
verməkdir.
Sənəddə işğaldan azad olunan ərazilərdəmədəniyyətmüəssi

sələrinin tikintisi sahəsində dövlətözəl tərəfdaşlığı mexanizminin
hazırlanması,buərazilərdəyaradıcısənayelərinformalaşmasıpro
sesinintəşviqivədəstəklənməsikimiməsələlərdəəhatəolunub.
Razılaşmada eyni zamanda tarixmemarlıq və arxeoloji abi

dələrüzrəaparılan təhlilvə tədqiqatlarəsasındaelminəşrlərin,
Qarabağ bölgəsinin tarixi,mədəniyyəti, adətənənələri və digər
dəyərlərinəhəsrolunan,ocümlədənŞuşaşəhərinin2023cüil
də“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”və2024cüildə“İslam
MədəniyyətininPaytaxtı”elanedilməsiiləəlaqədarbirgəlayihə
lərinhəyatakeçirilməsiəksinitapıb.
İşğaldanazadedilənərazilərinbərpasıistiqamətindəgörüləniş

lərəcəmiyyətinbütünüzvlərinindəstəkgöstərməsi,ianələrincəlb
edilməsiQarabağavurulanziyanınhəcmibarədəməlumatlandırıl
masındanbirbaşaasılıdır.BubaxımdanəməkdaşlıqAzərbaycan
cəmiyyətininvədiasporungenişdairələrinibərpavəyenidənqurma
işlərinəcəlbetmək,erməniişğalınəticəsindəQarabağadəyənzə
rərhaqqındaməlumatlandırmaqməqsədiləölkədaxilindəvəölkə
xaricindəzəruri təşviqat işlərininaparılması, ianəmədəniyyətinin
təbliğikimiəhəmiyyətliməsələləridəəhatəedəcək.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi 
Fondunda Qırğızıstan səfiri ilə görüş

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGü
nayƏfəndiyevaQırğızRespublikasınınAzərbaycandakıfövqə
ladəvəsəlahiyyətlisəfiriKayratOsmonaliyeviləgörüşüb.

GörüşdəGünayƏfəndiyeva BeynəlxalqTürkMədəniyyəti və
İrsi Fondunun qurucu üzv ölkəsi olanQırğızıstanla əməkdaşlı
ğınəhəmiyyətindənbəhsedib.Fondunprezidentieynizamanda
QırğızıstanınnümayəndəsiSultanbayRaevinTÜRKSOYunyeni
Başkatibiseçilməsimünasibətiləsəfiritəbrikedib.
Günay Əfəndiyeva bu

günlərdə “Türk Dünyası
nınMədəniyyətPaytaxtı”
Bursaya səfəri çərçivə
sində Qırğızıstanın mə
dəniyyət, informasiya,
idmanvəgənclərsiyasəti
naziri Azamat Jaman
qulovla görüşünü xatır
ladaraq, qırğız xalqının
mədəni dəyərlərinin ta
nıdılması istiqamətində
əlaqələrin vacibliyinə to
xunub.
SəfirKayratOsmonali

yevBeynəlxalqTürkMə
dəniyyəti və İrsi Fondu
tərəfindən Türk dünyası
nıntarixinin,zənginirsininqorunması,öyrənilməsi,eləcədətürk
xalqlarıarasındabirliyinmöhkəmləndirilməsiistiqamətindəhəya
takeçiriləntəqdirəlayiqtədbirlərinşahidiolduğunuvurğulayıb.
FondiləQırğızıstanarasındatərəfdaşlıqmünasibətlərinininkişa

fındanməmnunluqduyduğunubildirəndiplomatQırğızıstanınböyük
şəxsiyyətlərininyubileylərininqeydolunması,Türkdünyasınınqə
dimeposlarının,o cümlədən “Manas” kimiqəhrəmanlıqdastanla
rınıntədqiqiyönündəbirgəaparılacaqişlərinönəmindənsözaçıb.
Görüşdətərəfərarasında2022ciilüçünbirgəmədənitədbirlər

planıdamüzakirəolunub.

“İtkin düşmüş şəxslər üçün 
Qlobal Alyans”ın ilk iclası keçirilib

Sonbeşildədünyadaitkindüşmüşşəxslərinsayı75faizar
taraq174miniötüb.Probleməqlobalsəviyyədədiqqəticəlb
etməkvəbusahədəqlobalöhdəliklərinicrasınıtəşviqetmək
üçün“İtkindüşmüşşəxslərüçünQlobalAlyans”yaradılıb.

BubarədəCenevrədə “İtkin düşmüş şəxslər üçünQlobalAl
yans”ın iclasında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin (BQXK)
vitseprezidentiJilKarbonyeməlumatverib.
TədbirdəölkəmizXariciİşlərNazirliyivəCenevrədəkidiploma

tiknümayəndəliyimiztərəfindəntəmsiledilib.
XariciİşlərNazirliyininMətbuatxidmətiidarəsindənbildiriblərki,ap

relin7dəkeçirilənilkiclasdaalyansaindiyədəkqoşulmuş10dövlətin
(Azərbaycan,Argentina,Estoniya,Küveyt,Meksika,Nigeriya,Norveç,
Peru,KoreyaRespublikası,İsveçrə)nümayəndələriiştirakediblər.
TədbiriştirakçılarıAzərbaycandaitkindüşmüşşəxslər,onlarıntale

yininmüəyyənləşdirilməsiüçünmillisəviyyədəgörülənişlər,Başlıbel
dəkütləvişəkildəqətləyetirilmişinsanlarınqalıqlarınıntorpaqlarımı
zınişğaldanazadedilməsindənsonraidentifikasiyaedilməsi,Daşaltı,
Edilli,SırxavəndvəFərruxkəndlərindəkütləviməzarlıqlarınaşkarlan
ması,Azərbaycanınbuprobleməbeynəlxalqsəviyyədədiqqəticəlb
etməküçüngöstərdiyisəylərvəBMTBaşAssambleyasıtərəfindən
qəbuledilənitkindüşmüşşəxslərləbağlıqətnaməbarədəməlumat
landırılıb.QlobalAlyansınitkindüşmüşşəxslərintaleyininaydınlaşdı
rılmasınınvacibliyinəqlobalsəviyyədədiqqətincəlbedilməsivəbu
sahədəəməkdaşlığacidditöhfəverəcəyinəümidifadəolunub.
Qeydedəkki,“İtkindüşmüşşəxslərüçünQlobalAlyans”2021

ci ilmayın11dəBQXKvəİsveçrətərəfinintəşəbbüsü iləyara
dılıb.Azərbaycanbu ilin yanvarayındaBQXKnindəvəti iləbu
təşəbbüsəqoşulub.

Məşhur fransalı bloger 
ölkəmizə səfərə gəlib

MədəniyyətNazirliyivəAzərbaycanınFransadakıSəfirliyinin
dəstəyiiləməşhurfransalıbloqerPatrikVeisellerölkəmizə
səfəredib.

Fransalı blo
ger sosial me
dia hesabların
dan, həmçinin
“Netfix” platfor
ması üzərindən
Azərbaycanmə
dəniyyətinintəb
liğatına yönələn
layihəni təqdim
edəcək.
Avtomobil turu

formatında hə
yatakeçirilən la
yihə üzrə tanın

mışkomediyaustası,“PatrickleChinois”ləqəbiilətanınanPatrik
VeisellerAzərbaycanıntarixi,millimədəniirsi,tolerantvəmultikul
turalmühitibarədəverilişlərhazırlamaqməqsədiləMədəniyyətNa
zirliyininəməkdaşlarındanibarətqruplaNaftalan,Göygöl,Şəkivə
digərbölgələrəsəfəredib,həmçininBakıiləyaxındantanışolub.
NaftalanŞəhər İcraHakimiyyəti tərəfindən yüksək səviyyədə

qarşılananqonağaşəhərbarədəətrafıməlumatverilibvəburada
çəkilişlərinaparılmasınaşəraityaradılıb.
BlogerAzərbaycanınbölgələri iləbərabərpaytaxtBakıvəşə

hərin memarlığı, mədəni mühiti ilə bağlı da reportajlar təqdim
edəcək.

“Ağ kölgə”də görünən azad rənglər
Xalq rəssamı Cəlil Hüseynovun yubiley sərgisi 

Animasiya filmlərimiz 
Özbəkistanda təqdim olunacaq

MədəniyyətNa
zirliyinindəstəyi
ilə“Azərbaycan
animasiyasının50
illiyi”adlıproqrama
daxiledilmişmilli
animasiyafilmləri
mizilkdəfəkeçirilən
DaşkəndBeynəl
xalqAnimasiya
Forumunda(Tash
kentİnternational
AnimationForum)
göstəriləcək.

Özbəkistanınpaytaxtında forumaprelin18dən
22dəkdavamedəcək.
“Azərbaycananimasiyasının50illiyi”proqramının

kuratoru“Animafilm”BeynəlxalqAnimasiyaFestiva
lınındirektoruRəşidAğamalıyevdir.O,həmçininfo
rumabeynəlxalqmünsifərheyətininüzvükimidəvət
edilib.BirsıraanimasiyafilmlərininmüəllifiElçinHa
miAxundovdaDaşkəndforumununqonağıolacaq.
“Azərbaycan animasiyasının 50 illiyi” proqramı

bundan əvvəl Polşa, Yunanıstan və Gürcüstan
da keçirilən festivallarda təqdim olunub. Proqra
ma“Cırtdan”,“Tıqtıqxanım”,“Cırtdanpəhləvan”,
“Anamağacaçıxıb”vədigərfilmlərdaxildir.
Daşkənd Beynəlxalq Animasiya Forumunda

MərkəziAsiyaölkələri,İsrail,Azərbaycan,Gürcüs
tan,UkraynavəRusiyanınaparıcıanimasiyamü
təxəssisləribirarayagələcəklər.

Firəngiz Əlizadənin musiqisi 
Böyük Britaniyada səslənib

Görkəmlibəstəkar,Xalqartisti,professorFirəngizƏlizadənin
əsərləriAzərbaycanınhüdudlarındançoxçoxuzaqlardadage
niştamaşaçırəğbətiqazanmağadavamedir.

Dünyanın məşhur
musiqi salonlarında
musiqiləri səslənən
Firəngiz Əlizadənin
“Nizami fəzası” adlı
əsəribudəfətanınmış
ukraynalı dirijor Kiril
Karabitsinin rəhbərliyi
altında Böyük Britani
yanın Bornmut Simfo
nik Orkestrinin ifasın
datəqdimolunub.
Aprelin6dabaştutankonsertcanlıyayımlanümayişolunubvərə

qəmsalbiletlər6maytarixinədəkmaraqlananlarüçünəlçatanolacaq.
“LighthousePoole”İncəsənətMərkəzininpressrelizindəqeydedi

lir ki, Firəngiz Əlizadənin təzadlarla zəngin olanmusiqisində zərif
şəfafıq,qabarıçalarlar,təmkinlisadəlikvəçoşqunvirtuozluq,eləcə
dəmeditasiyavəekstazhissihəmahəngdir:“Beləliklə,birtərəfdən,
bumusiqiŞərqvəQərbiləmilliənənələrarasındakıdinivəmənəvi
toqquşmanı təcəssümetdirir, digər tərəfdən isə bəstəkar öz şəxsi
daxilisarsıntılarını,həyatıboyuyaşadığıgərginduyğularınıözmu
siqisindəyaşadır...”.
Onudaqeydedəkki,builgörkəmlibəstəkarınyubileyilidir.İlər

zindəFirəngizƏlizadəninəsərlərininhəmölkəmizdə,həmdəxaric
dəbirçoxtədbirlərdəsəslənməsinəzərdətutulub.

Xaricdə təhsil alan skripkaçıların 
Bakı məktəblərində ustad dərsləri

Prezidenttəqaüdçüsüvəbeynəlxalq
müsabiqələrlaureatlarıolanistedadlı
skripkaçılar–İsveçrədəmastersolist
pilləsindətəhsilalanCəmiləQarayusifli
və2019cuildəprofessorİ.Rissininsin
findədoktoranturanıqırmızıdiplomla
bitirən,AlmaniyanınManhaymOpera
TeatrınınorkestrartistiFəridəRüstəmo
vabugünlərdəXalqartisti,professor
ZəhraQuliyevanıyubileyimünasibətilə
təbriketməküçünBakıyagəliblər.

M.Maqomayev adına Azərbaycan
DövlətAkademikFilarmoniyasındakeçi
rilənyubileykonsertindəçıxışedərəkal
qışlarqazananhərikiifaçıdoğmaşəhə
rəgəlmişkənustaddərsləridəveriblər.
MədəniyyətNazirliyivəBakıŞəhərMə

dəniyyət Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə
1112 aprel tarixlərindəCəmiləQarayu
sifiQaraQarayevadınaMərkəziİncəsə

nətMəktəbi,Ş.Ələkbərovaadına20say
lı,Ə.Bədəlbəyliadına23,T.Quliyevadına
12,S.Rüstəmovadına13,K.Səfərəliyeva
adına16nömrəliuşaqmusiqiməktəblə
ri,habelə33və30nömrəliuşaqmusiqi
məktəblərinin şagirdlərinə violin ixtisası
üzrəustaddərslərikeçib.
FəridəRüstəmovanın 5 və 9 aprel ta

rixindəgerçəkləşənustaddərslərindəisə
Leopold və Mstislav Rostropoviçlər adı
na 21 nömrəli,M.Maqomayev adına 26,
R.Behbudovadına2,Ə.Bakıxanovadına
6nömrəli,eləcədə28və37nömrəliuşaq
musiqiməktəbləri,4saylıUşaqincəsənət
məktəbininşagirdləriiştirakediblər.
CəmiləQarayusifivəFəridəRüstəmo

vahərbiriştirakçınınçıxışınıdinləyərək
qeydləraparıb,onlaraözməsləhətlərini
veriblərvəustaddərsininiştirakçılarıilə
violindədüzgün ifaetməyinsirlərinibö
lüşüblər.
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Aprelin8-dəPrezident
yanındaDövlətİdarə-
çilikAkademiyasında
(DİA)Xocavəndrayon

TuğkəndUşaqmusiqi
məktəbinin“Şuşaİli”nə
həsrolunmuş“Vətənmə-
nimhəranım”adlıkonserti
ke çi ril di.

Konsert proqramı Kürdəmir
Regional Mədəniyyət İdarəsi
(RMİ),XocavəndRayonİcraHa
kimiyyətivəDİAnıntəşkilatçılığı
iləgerçəkləşdi.
Dövlət rəsmiləri, Milli Məclisin

deputatları, elm, mədəniyyət xa
dimləri və ictimaiyyət nümayən
dələrinin iştirak etdiyi musiqi ax
şamındailkolaraqtorpaqlarımızın
azadlığıuğrundacanındankeçən
Vətənövladlarınınəzizxatirəsibir
dəqiqəliksükutlayadedildi.
DİAnınrektoru,akademikUr

xanƏləkbərovqonaqlarısalam
layaraq qeyd etdi ki, Prezident,
AliBaşKomandan İlhamƏliye
vinqətiyyətisayəsindəAzərbay
can Ordusu 44 günlük Vətən
müharibəsində tarixyazaraq30
illikişğalasonqoydu,torpaqları

mızıdüşməndənazadetdi.Mə
lum olduğu kimi, dövlət başçısı
tərəfindən 2022ci il ölkəmizdə
“Şuşa İli” elan edilib. Bu istiqa

mətdə silsilə tədbirlər keçirilir.
Rektor Tuğ kənd Uşaq musiqi
məktəbinin hazırladığı konsert
proqramınında“Şuşaİli”nətöh
fəolduğunuvurğuladı,məktəbə
fəaliyyətindəuğurlararzuladı.
Sonrasözmusiqiyəverildi.
Musiqiməktəbininmüəllimvə

şagirdkollektivindənibarət“Tuğ”
ansamblıtərəfindənAzərbaycan
bəstəkarlarının vətənpərvərlik
mövzuluəsərləri,xalqmahnıları
vərəqsləritəqdimedildi.
İlk olaraq ansamblın ifasında

“Şur” təsnifi səsləndirildi. Mək
təbin 5ci sinif şagirdi Güləh
məd Talıbov mərhum xanəndə,
bəstəkarƏlibabaMəmmədovun
“Mənim Azərbaycanım” mahnı
sını ifa etdi. Məktəbin direktoru
Səadət Cavadovanın ifasında

RamizMirişlinin “Qızlar bulağı”,
müəllimŞəhriyarMusayevin(ka
mança)ifasındaFikrətƏmirovun
“Laylay”mahnılarısəsləndi.

Təhsil ocağının müəllimləri
Nurlan Cəbizadə, Fuad Göyü
şov, Ceyhun Qurbanov, məktə
binməzunu ZəhraYusibova, IV
sinifşagirdiAylinİmanovavəxor
kollektivininçıxışlarıdaalqışlarla
qarşılandı.İfaçılarıntəqdimetdiyi
QaraQarayevin“İldırımlıyollarla”
baletindenrəqs,HəsənRzayevin
“Çahargahrapsodiyası”,ArifMə
likovun“Sehrlixalat”filminəyaz
dığımusiqi,FikrətƏmirovun“Min
bir gecə” baletinden rəqs, Va
qif Mustafazadənin “Fantaziya”,
Cahangir Cahangirovun “Ana
yurdum”,EminSabitoğlunun“Li
manda”, “Azərbaycan”mahnıları
və xalq rəqsi “Qavalla rəqs” ta
maşaçılarınkönlünüoxşadı.
Musiqi axşamında həmçinin

Vətən müharibəsi qaziləri, mü

ğənnilər İdris Hüseynov Süley
man Ələsgərovun “Vətənimdir”,
Məbud Əhmədov isə “Şuşanın
dağları”mahnısınıifaetdi.

Sonra musiqi məktəbinin
müəllimi Ceyhun Qurbanovun
sözləri Baba Vəziroğluna məx
sus olan “Canımız Vətən” ad
lı mahnıya çəkilən klipi təqdim
edildi.
Konsert proqramı məktəbin

xor kollektivinin (xormeyster –
AmaliyaQasımova) ifasındaEl
darMansurovun“Sabahainam”
mahnısıiləbaşaçatdı.
Tədbirin sonundaçıxışedən

Xocavənd Rayon İcra Haki
miyyətinin başçısı Eyvaz Hü
seynov,KürdəmirRMİninrəisi
FaiqXudanlıvəTuğkəndUşaq
musiqi məktəbinin direktoru
SəadətCavadovakonserthaq
qında təəssüratlarını bölüşdü
lər.

Nurəddin

“Muzeyi peşəkardan öyrənək”
Regional idarələr üzrə təlim-seminarlar başlayıb

Xəbərverdiyimizkimi,
MədəniyyətNazirliyi
tərəfindənregionlardakı
muzeylərinfəaliyyətinin

dahadatəkmilləşdirilməsi,
muzeyəməkdaşlarınınbilik
vəbacarıqlarınınartırılması
məqsədilə“Muzeyipeşə-
kardanöyrənək”adlılayihə
həyatakeçirilir.

Layihə çərçivəsində ilk təlim
seminar Gəncə şəhərində təşkil olunub.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi üzrə
fəaliyyətgöstərənmuzeyvəHeydərƏliyev
mərkəzləri əməkdaşlarının qatıldığı semi
nardaAzərbaycan İstiqlalMuzeyinindirek
toruSədiMirseyibli vəmuzeyin fond işləri
üzrə direktormüaviniAidaAxundova tərə
findən“Muzeysahəsindəmüasirçağırışlar”,
“Fond vəmühafizə işi”, “Dünyamuzeyləri”
mövzularıüzrətəlimmüzakirəkeçirilib.

SeminardaGəncə və Naftalan şəhərlə
ri, Xocalı, Samux və Goranboy rayonları
üzrəHeydərƏliyevmərkəzləri,tarixdiyar
şünaslıq muzeyləri, rəsm qalereyaları və
evmuzeyləri–ümumilikdə14mədəniyyət
müəssisəsindən 90dəkmuzey əməkdaşı
iştirakedib.
Layihənin digər regional idarələr üzrə

fəaliyyət göstərən muzey müəssisələrinin
əməkdaşlarıüçüntəşkilidənəzərdətutulur.

SumqayıtRMİSumqayıtNərimanNərima-
novadınaMədəniyyətMərkəzi“Dostluq”
mədəniyyətevininkollektiviVətənmüha-
ribəsişəhidiNurlanNuruzadəninailəsiilə
görüşüblər.Görüşzamanışəhidinkeçdiyi
döyüşyolundansöhbətaçılıb,ailəyə
maddivəmənəvidəstəkgöstərilib.

LənkəranRMİLənkəranTarixDiyarşünas
lıqMuzeyində2016cı ilinApreldöyüşlərinin
şəhidləriRusifAğayev vəƏlizaman İslamo
vunxatirəsinəhəsrolunmuşsərgitəşkiledilib.

XaçmazRMİQusarrayonMərkəziKitab
xanasında Vətən müharibəsi şəhidi Ümüd
Xəncəlovunxatirəsinəhəsrolunmuş “Zəfər
tarixiniyazanlar”adlıtədbirkeçirilib.

Biləsuvar RMİ Salyan rayon Mərkəzi Ki
tabxanasının təşkilatçılığı ilə Vətən müha
ribəsinin şəhid kapitanı Kamil Şirinovun
doğumgünümünasibətilə“Tarixyazanqəh
rəman”adlıədəbibədiikompozisiyanüma
yişetdirilib.
Sabirabad RMİ Saatlı Dövlət Rəsm Qa

lereyasında “Aprel döyüşləri böyük Zəfərin
başlanğıcıdır”adlırəsmsərgisi təşkiledilib.
Sərgidərəssamlıqdərnəyiüzvlərininəlişləri
nümayişolunub.
İsmayıllı RMİ Qəbələ rayon Mədəniyyət

MərkəzindəAğdabanfaciəsinin30cuildönü

münəhəsrolunmuş“Ermənivəhşiliyininşa
hidi–Ağdaban”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdə
faciəhaqqındavideoçarxnümayişetdirilib.
Gəncə RMİ Gəncə şəhər MKSnin 20

nömrəli kitabxana filialında IIQarabağmü
haribəsi qazisi Ruslan İsmayılov və şəhid
NatiqƏliyevinqardaşıSamirƏliyevləgörüş
keçirilib.

Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxanası və
rayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyinin əmək
daşları tərəfindən Milli Qəhrəman, Vətən
müharibəsişəhidi,polkovnikŞükürHəmido
vunailəsiziyarətolunub.

“Vətən mənim hər anım”
Tuğ kənd Uşaq musiqi məktəbinin “Şuşa İli”nə töhfəsi

Bizə Zəfər yaşadanlar unudulmur

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”: 
musiqi məclisləri

MədəniyyətNazirliyinin“Şuşamədəniyyətinininciləri”layihə-
simüxtəlifbölmələrüzrətəqdimatlarladavamedir.“Şuşaİli”
münasibətiləhəyatakeçirilənlayihənin“Azərbaycanmusiqisi-
ninməbədi–Şuşa”bölməsininnövbətitəqdimatımədəniyyət
paytaxtımızınmusiqiməclislərinəhəsrolunub.

ŞuşaəzəldənAzərbaycanınmusiqibeşiyi,mədəniyyətmərkəz
lərindən sayılıb. Hələ XIX əsrin ikinci yarısında Şuşadamuğam
məclisləritəşkilolunub.Musiqiməclisləriəslsənətkarlıqməktəbinə
çevrilməkləyanaşı,busahənininkişafınaöztöhfəsiniverib.
Azərbaycanmusiqisininvəmuğamsənətinininkişafındayeniye

nixanəndələrvəmusiqiçilərnəslininyetişməsindəŞuşanıntanın
mışmusiqixadimlərininyaratdığıməktəblərdəmühümroloynayıb.
OnlardanbiriXIXəsrinməşhurmusiqişünası,klassikŞərqmu

siqisininmahirbilicisi,şairXarratQulutərəfindənyaradılıb.Xarrat
Qulununməktəbinəsəsiolangənclərgötürülüb,musiqiməclisləri
təşkilolunub,Şərqmusiqisininəsasları,muğamlar,Azərbaycan
elhavalarınıdüzgünoxumaqqaydalarıöyrədilib.
XIXəsrinsonlarındaŞuşadafəaliyyətgöstərmişbirbaşqamu

siqiməktəbiisə“KorXəlifəninməktəbi”(18831893)idi.Butəhsil
ocağıMollaƏliMollaKəlbəlioğlu (təxəllüsüKorXəlifə) tərəfin
dənaçılıb.Buməktəbdədinielmlərləyanaşı,Şərqşairlərininvə
mütəfəkkirlərininəsərləri,klassikmuğamlar,onlarınifaçılıqxüsu
siyyətləri,musiqi nəzəriyyəsi vəpraktikası, tar, kamança vədi
gərmusiqialətlərininifasıtədrisolunub.Birsözlə,“KorXəlifənin
məktəbi”ndəkamilmusiqişünasvəədəbiyyatçılaryetişib.Buda
öznövbəsindəklassikmusiqinindahageniştəbliğinərəvacverib.
XarratQuludünyasınıdəyişəndən(1883)sonragörkəmlimusiqi

şünasalimMirMöhsünNəvvabQarabağimuğamustadıHacıHü
sününyaxından iştirakı iləŞuşadayenimusiqiməclisi təşkiledib.
“Xanəndələrməclisi”dəadlananbuməclisuzunillərhəmdəmusiqi
məktəbirolunuoynayıb.Yaradılmasındaəsasməqsədisəyenixa
nəndələrnəsliyetişdirmək,busənətixalqarasındagenişyaymaq
vəklassikAzərbaycanmuğamlarınıdahadainkişafetdirməkolub.
XIXəsrinsonlarındaŞuşada“Mollaİbrahiminməktəbi”dəməş

hurolub.Bumusiqiməktəbidahaçoxdinixarakterdaşıyıb.Yalnız
məlahətli,gözəlsəsli,poeziyayaxüsusihəvəsliistedadlıgənclə
rinseçilibgötürüldüyübu təhsil ocağındaklassikmuğamlardan
dərskeçilib, fars,ərəbdilləriöyrədilib.MəktəbdəQarabağınbir
sıramusiqixadimləri,xanəndələri,eləcədədahivokalçıBülbül,
MehralıoğluBahadırvədigərləri təhsilalıblar. “Molla İbrahimin
məktəbi”təxminən1920ciillərədəkfəaliyyətgöstərib.

Qaxda xeyriyyə konserti və intellektual yarış 
ŞəkiRMİSəmədVurğunadınaQaxrayonMədəniyyətMərkəzində
müxtəlifxəstəliklərdənəziyyətçəkənuşaqlarınmüalicəsinəkömək
məqsədilə“Sabahabirümid”adlıxeyriyyəkonsertikeçirilib.

KonsertdəmüğənnilərVüqarMuradov,ArzuDunusovavəFərid
Kərimovuntəqdimetdiklərimahnılar,MədəniyyətMərkəzinəzdində
fəaliyyətgöstərənİsmayılDağıstanlıadınaXalqteatrınınaktyorları
ŞəmsəddinQuliyevvəİbrahimPaşayevinhazırladıqlarıyumoristik
səhnəciklərtamaşaçılartərəfindənböyükmaraqlaqarşılanıb.

Konser
tinsonunda
xəstəlikdən
əziyyətçəkən
uşaqlarındoğ
malarıçıxış
edərəkkonser
təgörəŞəki
RMİninQax
nümayəndə
liyininrəhbər

liyinətəşəkkürlərinibildiriblər.Konsertdənəldəolunanvəsait
xəstəuşaqlarüçünaçılmışbankhesablarınaköçürülüb.

***
QaxrayonMKSninC.CabbarlıadınaMərkəziKitabxanasında

isə“Ənzənginmütaliəçikimdir?”adlıintellektualyarışkeçirilib.
TədbiriQaxrayonMKSnindirektoruGüllüƏhmədovaaçaraq

yeni nəsillərin inkişafında, təlimtərbiyəsində kitabın,mütaliənin
mühümroloynadığınıbildirib,kitabsevərlərəbilikyarışındauğur
lararzulayıb.
ƏməkdarjurnalistVaqifMusayev,QaxrayonMədəniyyətMərkə

zinindirektoruKəmaləMəcidovavəMKSnindirektormüaviniAhidə
Əfəndiyevadauşaqvəkitabıngəncələrəfaydasındanbəhsediblər.
Yarışdakitabxananınfəaloxucularındantəşkilolunmuş“Nur”,

“Kitabçı”və“Ziya”komandalarıbiliklərinisınayıblar.Komandalar
“Azərbaycanədəbiyyatı”,“Dünyaədəbiyyatı”və“Qaxınziyalıları
vəgörkəmlişəxsiyyətləri”nominasiyalarıüzrəsuallarıcavablan
dırıblar.“Nur”komandasıintellektualyarışınqalibiolub.

Beşbarmaq dağındakı 
arxeoloji tədqiqatlar müzakirə olunub

AMEA-nınArxeologiya,EtnoqrafiyavəAntropologiyaİnstitu-
tunda“Beşbarmaq”arxeolojiekspedisiyasının2021-ciildə
apardığıtədqiqatlarınyekununadairtədbirkeçirilib.

Tədbirdəməlumatverilibki,arxeolojiqazıntılarlaBeşbarmaqqa
lasınınbirinciterrasındaqaladivarları,4qalabürcüvə13ev,ikinci
terrasdaisəqaladivarı,1qalabürcüvə4evinqalıqlarıtəmizlənib.
Əldəedilmişarxeolojimateriallarəsasənortaəsrlərəaiddir.
Qazıntıların ən mühüm nəticəsi birinci terrasda Erkən Tunc

dövrü–KürArazmədəniyyətinəaidmaddimədəniyyətqalıqları
nıntapılmasıdır.Butəbəqədəsaxsıqabqalıqları,daşəməkalət
ləri,daşbütaşkaredilib.Bütünbunlartəsdiqedirki,hələeramız
danəvvəlIIIminillikdənBeşbarmaqdağıbölgədəməskunlaşmış
əhalininsitayişyeri–ibadətgaholub.
İnstitutunbaşdirektoru,professorAbbasSeyidovçıxışındavurğu

layıbki,Azərbaycanınbirneçəbölgəsindəqədimziyarətgahlardan
sonrakıdövrlərdədəinancyerikimiistifadəolunmasıtəcrübəsinə
rastgəlinir.AbidədətədqiqatlarındavametdirilməsiAzərbaycanın
qədimtarixininbirsıraproblemlərininhəllinəyardımçıolacaq.
Tarixüzrəfəlsəfədoktoru,dosentBəhlulİbrahimliçıxışedərək

tədqiqatlarhaqqındafikirlərinibölüşüb.
Qeydedəkki,“Beşbarmaqdağı”DövlətTarixMədəniyyətvəTə

biətQoruğuərazisindəarxeolojitədqiqatlarDövlətTurizmAgentli
yivəArxeologiya,EtnoqrafiyavəAntropologiyaİnstitutuarasında
imzalananmüqaviləəsasındaaparılır.EkspedisiyayadosentSəfər
AşurovvəelmiişçiSevincHüseynovarəhbərlikedirlər.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Şuşa İli” münasibətilə 

Yerlərdəkimədəniyyətmüəssisələrində
“Şuşaİli”münasibətiləmüxtəliftədbir-
lərkeçirilir.AğstafaRegionalMədəniyyət
İdarəsi(RMİ)AğstafarayonMKS-ninUşaq
şöbəsininəməkdaşlarıtərəfindənAğstafa
şəhər2saylıuşaqbağçasında“ƏzizŞuşa,
sənazadsan!”adlısərgitəşkiledilib.

GəncəRMİnintəşəbbüsüilə“Şuşaİli”çər
çivəsində Z.Qayıbov adına Gəncə şəhər 5
nömrəliUşaqmusiqiməktəbindəaşıqmüsa

biqəsikeçirilir.Gəncədəilkdəfətəşkiledilən
müsabiqəninilkseçimturundaGəncəvəNaf
talanşəhərlərindən,Kəlbəcər,Goranboy,To
vuz,Göygöl,Laçın,ŞəmkirvəSamuxrayon
larından830yaşarası50nəfəriştirakedib.
Ağdaş RMİ Ağdaş rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində“Mədəniyyət incisi–Şuşa”adlı
tədbirtəşkiledilib.Tədbirdəmərkəzinəmək
daşıGülnarİsgəndərovaeyniadlıməruzəilə
çıxışedib.
MasallıRMİCəlilabadrayonMKSninPri

volnoyekəndkitabxanafilialında“Şuşaru
humuzunünvanı”adlısərgitəşkiledilib.
Sabirabad RMİnin elan etdiyi “Mədə

niyyətimizin beşiyi – Şuşa” adlı yaradıcılıq
müsabiqəsinəqeydiyyatdavamedir.Müsa
biqədə Şirvan şəhəri, Sabirabad, Saatlı və
Hacıqabul rayonlarından musiqi, rəsm və
bədiiqiraətsənətnövləriüzrəuşaq,yeniyet
məvəgəncləriştirakedəbilərlər.

Ağcabədi RMİnin əhatə etdiyi Ağdam
rayon Mədəniyyət Mərkəzinin tabeliyində
fəaliyyət göstərən Sulduz Nəsibov adına
Güllücə kənd Mədəniyyət evində “Mənim
Şuşam”adlı rəsmmüsabiqəsikeçirilib.Mü
sabiqədəfərqlənənəlişləriMədəniyyətevi
nintəsvirisənətguşəsində“2022ciil“Şuşa
İli”dir”başlığıaltındanümayişetdirilib.

Gəncədə VIII Muğam Televiziya 
Müsabiqəsinin seçim turu

FikrətƏmirovadınaGəncəDövlətFilarmo-
niyasındaMədəniyyətNazirliyinindəstə-
yi,HeydərƏliyevFonduvəAzərbaycan
TeleviziyasınıntəşkilatçılığıiləkeçirilənVIII
MuğamTeleviziyaMüsabiqəsininseçim
turugerçəkləşib.

Seçim turunda iştirak edən 13 nəfər işti
rakçını Xalq artistləri Nəzakət Teymurova,
Mənsum İbrahimov,Əməkdar artist Fərqanə
Qasımova və Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar
Fəhmidən ibarətmünsifər heyəti qiymətlən
dirib.
İştirakçıları Gəncə filarmoniyası Göygöl

Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı müşayiət
edib.
Sondamünsifərheyətininqərarınaəsasən,

iştirakçılardanTunarSalahov,AbbasMənsu
mov, Səlim Əliyev, Nuranə Tanrıverdiyeva,
Səxavət və Nəriman Məmmədov qardaşları
seçilərəknövbətimərhələdəyarışmaqhüqu
quqazanıblar.
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Müsabiqəyə yekun vurulub
Xəbərverdiyimizkimi,2021-ciilindekabrayındaMədəniyyət
Nazirliyitərəfindən“Tammetrajlıbədiifilmlayihələrinədəstək–
2022”müsabiqəsielanolunmuşdu.

Milli kinematoqrafiya sahəsində fəaliyyət göstərən yaradıcı
şəxslərədəstəkolmaq,bu istiqamətdəçalışanmüstəqilprodü
sermərkəzlərininvəistehsalşirkətlərininfəaliyyətinistimullaşdır
maq,millimənəvivəümumbəşəridəyərlərifilmlərlətəbliğetmək,
kinopeşəkarlarınıntəcrübələrinidahadaartırmaqməqsədiləke
çirilənmüsabiqəyəyekunvurulub.
Müsabiqəyəümumilikdə45layihətəqdimedilib.Münsifərhe

yətininmüzakirələrivəqiymətləndirməsinəticəsində45 layihə
dən12sinövbəti–“pitçinq”mərhələsinəburaxılıb.
Pitçinqmərhələsi martın 18də Dövlət Film Fondunda təşkil

olunub.Fondun“YouTube”kanalıvasitəsiləcanlıyayımlananpit
çinqdəmüəllifərtərəfindənlayihələrintəqdimatıhəyatakeçirilib.
Layihələrmünsifərtərəfindənqiymətləndirlib.
Münsifərheyətininyekunrəyiəsasındaümumilikdə7layihə

yəmüəyyənedilmişməbləğdədəstəkgöstərilməsiqəraraalınıb.
Qaliblayihələraşağıdakılardır:
“Atavəoğullar”(“ButaFilm”MMC)
“Əlvida,noyabr”(“UltraProduction”)
“Qıfıl” (“NovaGorica”KinoMərkəziMMC)
“Mavisviterliadam”(“MandarinAgency”Co)
“Müqəddəsinək”(“Narimanfilm”MMC)
“ÖlüHəsən”(“UltraProduction”)
“Uçurum”(“Cinemedia”MMC)

“Xoreoqrafiya süitası”
BXA yetirmələrinin tamaşası

BakıXoreoqrafiyaAkademiyası(BXA)tamortatəhsilpilləsinin
şagirdlərivəortaixtisastəhsilpilləsitələbələrininiştirakıilə
“Xoreoqrafiyasüitası”adlıtamaşahazırlanıb.

TamaşanınDövlətTəhlükəsizliyiXidmətininMədəniyyətMər
kəzində təqdimatınamədəniyyətvə ictimaiyyətnümayəndələri,
gəncfəallarqatılıblar.
XoreoqrafiksəhnəəsərindəP.İ.Çaykovski,V.A.Motsart,A.L.Vi

valdi,G.Maler,Ş.F.Qunokimidünyabəstəkarlarınınəsərləriəsa
sındamüxtəlifrəqsnömrələrinümayişetdirilib.
Tamaşanın bədii rəhbəri BXAda rektor vəzifəsinimüvəqqəti

icra edən, Əməkdar artist Nailə Məmmədzadə, quruluşçu xo
reoqrafıƏməkdarmüəllimPellumbAqalliyay,xoreoqrafrepetito
ruisəPərvinNəcəfovadır.
Tələbələrinçıxışıseyrçilərdədərintəəssüratoyadıb.Tamaşa

böyükmaraqlaqarşılanıb.

Tələbələrin “Məhv olmuş gündəliklər”i
AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversiteti
(ADMİU)TeatrsənətifakültəsinintələbələriİlyasƏfəndiyevin
“Məhvolmuşgündəliklər”əsəriəsasındaeyniadlıtamaşanı
nümayişetdiriblər.

TamaşaBakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininH.Abbasovadı
naMədəniyyətMərkəzində(Maştağaqəsəbəsi)təqdimolunub.
ADMİUdanbildirilibki,məşhursəhnəəsəritələbələrinifasın

darəğbətləqarşılanıb.
Qeydedəkki,kursunmüəllimlərisənətşünaslıqüzrəfəlsəfədok

toru,dosentKəmaləMehdiyevavədosentNadirHüseynovdur.Ka
fedramüdiriƏməkdarartist,professorGülşadBaxşıyevadır.

Azərbaycanınqocaman,nəhəngsənətocaqlarısırasın-
daŞuşaDövlətMusiqiliDramTeatrınındaözünəməxsus
yaradıcılıqroluvar.Şuşadaötənəsrin40-cıillərindədövlət
statusluteatrolsada,sonradanmərkəzihökumətinqərarı

iləAzərbaycanınbirsırarayon-şəhərteatrlarıkimiözünümaliy-
yələşdirməyəkeçirilibvəfəaliyyətinidayandırıb.

Şuşa Dövlət Musiqili Dram
Teatrı bir də 1990cı ildə bər
pa olunub.Amma yaradıcı kol
lektivin sevinci uzun sürməyib.
1992ciilinmayındaŞuşanıniş
ğalıiləteatrdayurdyuvasından
didərgindüşüb.
Bumüddətdəteatrınəməkdaş

larıçoxçətinliklərə,məhrumiyyət
lərədözərəkŞuşayaqayıdacaq
larıgünüsəbirsizlikləgözləyiblər.
2020ci ilin 8noyabrZəfəri ilə o
güngəldivəbütünxalqımızkimi
Şuşa teatrının da nisgilinə son
qoyuldu. 2022ci ilin dövlət baş
çısı tərəfindən “Şuşa İli” elan
olunmasını Şuşa Dövlət Musiqili
DramTeatrının kollektivi  dəbö
yükruhyüksəkliyiiləqarşılayıb.
Kollektiv doğma şəhərə 32 il

əvvəl, bərpadan sonra teatrın
açılışında nümayiş olunmuş ta

maşa – Üzeyir Hacıbəylinin öl
məz “Arşınmal alan”ı ilə qayıt
maqistəyir.BufikriAZƏRTACa
müsahibəsindəteatrındirektoru,
ƏməkdarartistYadigarMuradov
vurğulayıb: “Biz kollektivimizlə
birgəsözvermişikki,Şuşayaqa
yıdışbaşlayanda,havaşəraitin
dənasılıolmayaraq,məhzbina
mızınyerində,daşlarınüzərində
“Arşın mal alan”ı oynayaq. Bu
bizimarzumuzdur...”.
Direktor müsahibədə sə

nət ocağının tarixindəndə söz
açıb.Bildiribki,Şuşanınmədə
nimühitibütündövrlərdəsözlə,
səslə, musiqi ilə, bir sözlə, in
cəsənətlənəfəsalıb.XIXəsrin
ortalarından Şuşanın mədəni
həyatında bir canlanma duyul
maqdaidi.1848ciildəŞuşada
tamaşaların oynanması üçün

teatrvəsirksəhnələrivardı.Bu
nutarixisənədlərdətəsdiqləyir.
Şuşada teatrın təşəkkül tap

masındaƏbdürrəhim bəyHaq
verdiyevin əvəzsiz xidmətləri
olub.Mütərəqqi ideyalarla zən
gin olan Şuşanın teatr mühiti
nin təsiri ilə Qarabağın bir çox
məkanlarında – Ağdamda, Fü
zulidə teatr truppaları yaradılıb.
Şuşa teatrmühitinin yetirmələri
sonradan Azərbaycan teatrının
təşəkkül və inkişafındamühüm
roloynayıblar.
1943cü ildə, müharibənin

(19411945)çətindövründəŞu
şadaDövlətMusiqiliDramTeat
rı yaradılıb. Bu, şəhərin mədə
ni həyatında bir sənət hadisəsi
idi. Əzizağa Məmmədov teatra
bədii rəhbər təyin olunub. Hə
min ilŞuşa teatrının ikiaktyoru
– Əzizağa Məmmədov və Cə
lil Bağdadbəyov respublikanın
“Əməkdarartisti” fəxriadına la
yiq görülüblər. Teatrın maraqlı
repertuarıformalaşıb.
LakinSSRİNazirlərSovetinin

6fevral1949cuilqərarınaisti
nadənincəsənətbeşiyiolanŞu
şadadövlətteatrınıbağlayıblar.
Yadigar Muradov deyir: “Əgər,
doğrudan da, maliyyə çətinli
yivar idisə,niyəeləhəmin ildə
Maksim Qorki adına Stepana
kertDövlətDramTeatrıaçıldı?!
OvaxtdansonraŞuşadadövlət
teatrıolmadı.Ammabunabax
mayaraq, Şuşada daim teatr
mühitiolub”.

Bundan sonra şuşalılar öz
teatrlarını yaşatmaq üçün yer
li həvəskarlardan ibarət dram
dərnəyiniformalaşdırıblar.Ötən
əsrin 50ci illərində dərnəyin
repertuarında müxtəlif səpkili
tamaşalar var idi. 1982ci ildə
Şuşada MədəniMaarif Texni
kumunun açılması da şəhər
mədəniyyət evinin nəzdində
fəaliyyətgöstərəndramdərnə
yinin yaradıcı qüvvəsini xeyli
gücləndirib:“Artıqözrepertuarı
və istedadlı yaradıcı kollekti
vi iləyaxınuzaqbölgələrəsəs
salandərnək1987ciildənŞuşa
Xalq teatrı adınıdaşımağabaş
ladı.Buteatrıntezliklədövlətsta
tuslu teatraçevriləcəyiartıqheç
kəsdəşübhədoğurmurdu.Teatr
sevər şuşalıların bu intizarına
1990cı ilmayındasonqoyuldu.
Azərbaycan Nazirlər Sovetinin
11may1990cı il qərarınaəsa
sən Mədəniyyət Nazirliyinin 25
may1990cıiltarixliəmriiləŞuşa
DövlətMusiqiliDramTeatrıyara
dıldı”,–deyəY.Muradovbildirib.
Şuşadafəaliyyətgöstərdiyiqı

samüddətdəteatrdaSüleyman
ƏləsgərovvəŞıxəliQurbanovun
“Özümüzbilərik”musiqilikome
diyasının, Eldar Baxışın “Uzun
Həsən” tarixi dramının tamaşa
ya qoyulduğunu deyən direktor
kollektivin1992ci ildənsonrakı
həyatındandabəhsedib:“Şuşa
teatrı1992ci ilinavqustayında
BakıdaGəncTamaşaçılarTeat
rının binasında yerləşdirildi.

Teatrın repertuarında müxtəlif
janrlı əsərlər – S.Qənizadənin
“Ayının min oyunu”, V.Qaufun
“Xəlifə Leylək”, B.Appayevin
“Gözəlləri necə qaçırmalı” kimi
maraqlı tamaşalar vardı. Kol
lektiv teztez Vətən keşiyində
duranəsgərlərqarşısında“Nəğ
mədir, gülüşdür hər dərdəməl
həm” tamaşakonsert proqramı
ilədəçıxışedirdi.
2005ci ildə “Savalan” kino

teatrının binasını bizə verdilər.
Lakin şəraitsizlik ucbatından
bizburdatamaşalargöstərəbil
mirdik. Mədəniyyət Nazirliyinin
əmriiləBakıdakıteatrlarınsəh
nəsindəayda2dəfəbizimçıxış
etməyimiz üçün şərait yaradıl
mışdı.Buillərərzindəçoxiste
dadlıhəmkarlarımızazmaaşa,
şəraitsizliyə dözməyib getsə
də, qalanlar da oldu. Üzeyir
bəyin sözü olmasın, “bizə elə
oqalanlar lazımdı”.Bugündə
teatrımızınyaşamasınasəbəb

kar onlardı. Sonra da bu bina
əsaslı təmir olunaraq 2018ci
ildəŞuşateatrınaverildi.Hazır
daburadafəaliyyətimizidavam
etdiririk...”.

Kollektiv 2012ci ildə Mə
dəniyyət Nazirliyi tərəfindən
M.F. Axundzadənin 200 illik
yubileyi münasibətilə keçi
rilən Milli Teatr Festivalında
uğurla çıxış edərək diploma
layiq görülüb. Sonra Mədə
niyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə
Tatarıstanın Kazan şəhərin
də keçirilən türk xalqlarının
“Nauruz” Beynəlxalq Teatr
Festivalındaiştirakedib.
2018ciildəteatraverilənbi

nada yaradıcı fəaliyyət üçün
zəruri şərait var.Teatrda 30a

yaxınaktyorçalışırki,onlardan
biriXalqartisti,5nəfərƏməkdar
artistdir.
Direktor bildirir ki, hazırda

“Şuşaİli”iləbağlıyenibirtama
şaüzərindəciddiməşqlərgedir:
“Həmçinin repertuardan çıxan
bir çox tamaşalar vardı ki, biz
onlarıyenidənbərpaedirik.Da
ha çox Qələbə əhvalruhiyyəli
əsərlər üzərində işləyirik. Çalı
şırıq ki, teatrın repertuarı hə
mişə yenilənsin, baxımlı olsun.
Teatrın 100 nəfərlik səhnə zalı
həmişə dolu olub, pandemiya
dansonra isəqaydalarauyğun
fəaliyyətgöstəririk.
İlk“Arşınmalalan”tamaşası

nı səhnələşdirəcəyik, inşallah.
“Səhnə” teatrının bədii rəhbəri
Xəqani Əliyev “Pənahəli xan”
tarixi dramını yazıb. Nəzərdə
tutmuşamki, buəsər əsasında
tamaşahazırlayım.İnşallah,Şu
şayaqayıtdıqdansonrabuəsə
rəmütləqmüraciətedəcəyik...”.

Şuşada göstərəcəyimiz ilk tamaşa 
“Arşın mal alan” olacaq

Milliteatrvəkino
sənətimizininkişa-
fındaonundaöz
yeri,özpayıvar.

Xarakterikrolları,səhnə
siması,fərqlioyunüslubu
onutamaşaçılarınsevimlisi-
nəçevirmişdi.

Kütləvi tamaşaçınınmilli kino
nümunələrindəndəyaxşıtanıdı
ğı görkəmli sənətkar, Azərbay
canın və SSRİnin Xalq artisti
İsmayıl Osmanlı (19021978)
anadan olmasının 120ci ildö
nümündəyenəsevgivəehtiram
işığındaxatırlandı.
Aprelin 10da Akademik Milli

DramTeatrındamüqtədiraktyo
runhəyatvəsənətyolunanəzər
xarakterlixatirəgecəsikeçirildi.
Gecənigirişsözü iləXalqar

tisti Hacı İsmayılov açaraq sə
nətkarın zənginhəyat və sənət
yoluhaqqındatamaşaçılaramə
lumat verdi. İsmayıl Osmanlını
bu teatrın səhnəsində izləmək
imkanına sahib olmasından
qürurla söz açan aktyor onun
müxtəlif çalarlı xarakterlərə sə
nət təcrübəsi və istedadı sayə
sində mütləq fərqlilik qatdığını
dedi.Bildirdiki,İsmayılOsman
lı dövrün böyük rejissorlarının
da sevimli ifaçısı olub. Rolların
miqyası arasındaheç vaxt fərq
qoymayan, özünün şöhrətinə,
istedadına,keçdiyiböyüksənət
yoluna rəğmən epizodik rollar
dabeləhəvəsləoynayanaktyor
məhzbunüansagörəsəhnəyə
yenigələnnəsillərədəyaxşınü
munədir.
İsmayıl Osmanlının Azər

baycan teatr və kino sənətinin

inkişafında xidmətlərindən də
danışan Hacı İsmayılov onun
yaratdığıobrazlaranəzərsaldı,
zamanındadövləttərəfindənla
yiqliqiymətaldığınıqeydetdi.
Diqqətə çatdırıldı ki, sənət

kar vaxtilə bu teatrın səhnəsin
dəgörkəmli rejissor,SSRİXalq
artistiMehdiMəmmədovun qu
ruluşverdiyi “Dəliyığıncağı” ta
maşasında Hacı Naib obrazını
fərqli kolorit və çalarlarla, yük
sək ustalıqla yaradıb və ondan
sonrakıaktyorlaronunrolundan
bir nümunə kimi yararlanıblar.
Vurğulandı ki, İsmayıl Osman
lının çəkildiyi ekran əsərləri –
“Nəsimi”, “Mən ki gözəl deyil
dim”,“Yeddioğul istərəm”vəs.
filmlərdəonunböyükaktyorluq
ustalığınınnümunələridir.
Daha sonra yeni quruluş və

səhnələşdirmədə teatrın reper
tuarındayeralan “Dəli yığınca
ğı”tamaşasınümayişolundu.

BöyükədibCəlilMəmmədqulu
zadənin eyniadlı pyesi əsasında
hazırlanan, Əməkdar incəsənət

xadimiBəhramOsmanovunquru
luşçurejissoruolduğusəhnəəsə
rininbəstəkarıXalqartistiSiyavuş
Kərimi, səhnə tərtibatçısı Xalq
rəssamıNazimBəykişiyevdir.

Səhnə əsərində Xalq artistləri
NurəddinMehdixanlı(FazilKüley
ni),CəfərNamiqKamal(HacıMə
dinə),Hacıİsmayılov(HacıƏbdül
Əzim),RafiqƏzimov(NəcəfülƏş
rəf),Əli Nurzadə (Kərbəlayı Tür
bət), Əməkdar artistlər Sənubər
İsgəndərli(DoktorLalbyuz),Elşən
Rüstəmov (Molla Abbas), Vəfa
Rzayeva(PırpızSona),ElnarQa
rayev(HacıNaib),ElşənCəbrayı
lov (Formasyon Rüstəm), Vüsal
Mustafayev (Sərsəm Salman),
AslanŞirin(HəmzatQurban),Əl
vidaCəfərov (HacıMəmmədəli),
MirzəAğabəyli (Hacı Cəfər), El
xanQuliyev (Hacı İslam),Kazım
Həsənquliyev(MəşədiHacı),Mə
tanət Atakişiyeva (Məşədi Zey
nəb)vəbaşqalarırolalıb.

Onudaqeydedəkki,tamaşa
2019cuildəC.Məmmədquluza
dənin 150 illik yubileyimünasi
bətiləhazırlanıb.

Həmidə

Unudulmaz aktyor xatırlandı

“Beşmanatlıq gəlin” yenidən səhnədə
Azərbaycan
DövlətAkademik
Musiqili
Teatrındayeni
quruluşlu
retrokomediya
–“Beşmanatlıq
gəlin”aprelin
24-dənövbəti
dəfənümayiş
etdiriləcək.

BəstəkarSəidRüstəmovvəyazıçıdramaturqMəmmədSəidOr
dubadininbirgəərsəyəgətirdiyi,194090cıillərdəmüxtəlifquruluş
larda teatrın repertuarındayeralmış “Beşmanatlıqgəlin”2020ci
ildəsəhnəyəqayıtsada,pandemiyasəbəbindənnümayişiikiilədək
ləngidi.
Məişətmövzulu komediyaya teatrın rejissoru,Əməkdar incəsə

nətxadimiƏsgərƏsgərovquruluşverib.TamaşadaXalqartistləri
İlhamNamiqKamal,FatmaMahmudova,ƏməkdarartistlərƏləkbər
Əliyev,NadirXasıyev,İqrarSalamov,aktyorlarMöyləMirzəliyev,El
xanİsmayılov,GülcahanSalamova,ÜlviyyəƏliyeva,MehribanZa
liyeva,TürkelTariqpeyma,SəmədzadəXasiyev,GülnarəƏzizova,
ElnarəNağdəliyeva,İbrahimƏlizadə,RuslanMürsəlov,NigarQa
rayevaçıxışedəcəklər.
TamaşanınquruluşçudirijoruƏməkdarincəsənətxadimiFəxrəd

dinAtayev, quruluşçu baletmeysterləri Əməkdar artistlər Zakir və
LeylaAğayevlər,xormeysteriƏməkdarartistVaqifMəstanov,quru
luşçurəssamıƏməkdarrəssamNabatSəmədova,dirijoruSəməd
Süleymanlı, konsertmeysteri Fidan Babayeva, rejissor assistenti
TamillaAslanovadır.

Milli Konservatoriyada Tar festivalı
“Şuşa İli” soraqlı tədbirdə 
peşəkar tarzənlər iştirak edib 

AzərbaycanMilliKonservatoriyasında(AMK)4-7apreltari-
xindətəşkilolunanTarfestivalıbaşaçatıb.Festival“Şuşaİli”
münasibətiləgerçəkləşib.Aprelin7-dəkonservatoriyadafesti-
valınbağlanışmərasimikeçirilib.

AMKnın rektoru, Xalq artisti, professor Siyavuş Kərimi çıxı
şındabildiribki,ilkdəfətəşkiledilənfestivalböyükmaraqdoğu
rub:“Festivalhəttatarınıyerəqoymuşyaşlıifaçılarıbeləyenidən
bualətəsarılmağasövqedib.Bu,insanlardataralətinəolanəsl
sevgininbariznümunəsidir.Bumünasibətinəzərəalaraqkaman
ça,qanunvəbalabanalətləriüzrəfestivallardatəşkiledəcəyik.
Hətta xaricdəndə ifaçılar dəvət etmək istəyirik.Qoydünyanın
müxtəlif yerlərindən,Türkiyədən, İrandan,Özbəkistan vədigər
ölkələrdəndəpeşəkarmusiqiçilərgəlibözməharətlərinibusəh
nədəgöstərsinlər”.
Rektorilkfestivaldatarifaçılığındaözsözünüdemişifaçılarla

yanaşı,gənctarzənlərindəhəvəslə,məharətləiştiraketdiklərini
bildirib: “Onlarınhərbiri bugünölkəmizi dünyanınmüxtəlif öl
kələrindəlayiqincətəmsiledirlər.Bu,millimənəvidəyərlərimizin
təbliğatındaənəsasişlərdənbiridir.Birdahabütünfestivalişti
rakçılarınıtəbrikedironlaratəşəkkürümübildirirəm.Gələnilye
nidənbufestivaldagörüşərik”.
SiyavuşKərimifestivaliştirakçılarınaAMKnıntəşəkkürnamə

lərinitəqdimedib.
Daha sonra tədbirin bədii hissəsi başlayıb.Festivalda iştirak

etmişifaçılarınbirqismimusiqinömrələriiləçıxışediblər.
Lalə
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“Molla Nəsrəddin”in davamçıları 
Ötən əsrin əvvəlində nəşr olunmuş 

satirik jurnallar latın qrafikalı əlifbada 
AMEA-nın Ni za mi Gən cə vi 
adı na Ədə biy yat İns ti tu-
tun da “Mol la Nəs rəd din” 
ədə bi mək tə bi nin da vam-
çı la rı – “Bəh lul” (1907), “Arı” 
(1910-1911), “Mi rat” (1910),  
“Kəl niy yət” (1912-1913) və 
“Mə şəl” (1919-1920) sa ti rik 
jur nal la rı nın la tın qra fi ka lı 
əlif ba ilə nəş ri nin təq di ma tı 
ke çi ri lib. 

Tədbirdə çıxış edən AMEA-
nın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat
İnstitutununbaşdirektoru,aka-
demikİsaHəbibbəylibildiribki,
bujurnallarilkdəfətransfoneli-
terasiya edilərək yeni əlifbada
nəşr olunub. Bu iş institutun
Mətbuat tarixi və publisistika
şöbəsi tərəfindən həyata keçi-
rilib. Jurnalları ərəbqrafikasın-
dan transfoneliterasiya edən,
biblioqrafik göstərici və qeyd-

lərinmüəllifərifilologiyaelmləri
doktoru, professor Vüqar Əh-
məd və böyük elmi işçi Dilbər
Rzayevadır.
İ.Həbibbəyli diqqətə çatdı-

rıb ki, milli mətbuatımızın ilki
olan“Əkinçi”qəzeti, ilksatirik
nəşrimiz olan “Molla Nəsrəd-
din” jurnalı da bundan öncə
transfoneliterasiya edilərək
işıq üzü görüb. “Ziya” qəze-
tidəmərhumMüştəbaƏliyev
tərəfindənçevrilibvəçapedi-
lib.“Ziyayi-Qafqaziyyə”isəça-
pahazırdır,builçapedəcəyik.
Həmçininşöbədə“MollaNəs-
rəddin” ensiklopediyası” da
hazırlanaraq nəşr olunub. İlk
dəfə Azərbaycanda bir mət-
buatorqanınınensiklopediya-
sıhazırlanıb.
Təqdimatda Ədəbiyyat İnsti-

tutununMətbuat tarixi və pub-
lisistikaşöbəsininmüdiriVüqar

Əhməd“MollaNəsrəddin”ənə-
nələri vəsatirikmətbuat”möv-
zusundaçıxışedib.
Bakı Dövlət Universitetinin

kafedra müdirləri, professorlar
Cahangir Məmmədli və Allah-
verdiMəmmədli“MollaNəsrəd-
din” jurnalının ədəbi vəmətbu
məktəbkimirolunuvurğulayıb-
lar.
Ədəbiyyat İnstitutunun şö-

bə müdiri, professor Bədirxan

Əhmədli, Cəlil Məmmədqulu-
zadənin Ev-Muzeyinin böyük
elmi işçisi Yeganə Məmmədo-
va,Ədəbiyyatİnstitutununapa-
rıcı elmi işçiləri, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru Rauf Sadıxov,
Gülbəniz Babayeva və başqa
çıxış edənlər təxminən bir əsr
sonra latın qrafikalı əlifbada
çapolunannəşrlərinəhəmiyyə-
tindənsözaçıblar.

Həmidə

Əsir yurdun azadlığı 
ən böyük arzusu idi

2020-ci ilin 44 gün lük İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin 20 yaş lı 
şə hi di Al tay Möv la nov haq qın da siz lə rə söz aça ca ğam. O, 
Fü zu li is ti qa mə tin də ge dən ağır dö yüş də şə hid lik zir və si nə 
uca lıb. Və tən yo lun da ca nı nı qur ban et di yi nə gö rə onun bu 
ölü mü öm rü nün so nu ol mur. Al tay əbə diy yət ad lı dün ya sı na 
qo vuş maq la özü nə ürək lər də yurd-yu va qu rur.

AltayTahiroğluMövlanov
5avqust2000-ci ildədağlar
diyarı Lerik şəhərində dün-
yayagəlmişdi.Vətən,torpaq
sevgisi ilə boya-başa çatır,
Altay2018-ciildəəsgərixid-
mətə yollanır. Ön cəbhədə
xidmət edir və bunu özünə
şərəf bilir. Həm də səmimi-
liyi,mərdliyiAltayaəsgərvə
zabitlərinhörmətiniqazandı-
rır.O,hərbitəlimlərdəfərqlə-
nir,eynizamandanümunəvi
xidmətiiləəsgəryoldaşların-
daVətənə, torpağaməhəb-
bəthissiyaradır.

AltayəsgərliyibaşavurubdoğmaLerikəqayıdır.LakinVətən
təəssüblü gənc bir aydan sonra düşməndən qisas almaqdan
ötrüyenidənhərbiyəyazılır.2020-ciilin27sentyabrındaİkinci
Qarabağmüharibəsi, Vətən savaşı başlanır. Müharibə ölüm-
itimolsada,Altaybunusevincləqarşılayır.Onagörəki,Vətən
torpağınıazadetmək,yağıdüşməndənintiqamalmaqzamanı
çatmışdı.Əldəsilahilkgündənodun-alovuniçinəatılır.Vətəni
özqanıbahasınayaşadanqeyrətlioğullardanbirikimiqorxma-
dan,çəkinmədəndüşmənüzərinəyeriyir.
HərqarışVətəntorpağıuğrundacanından-qanındankeçməyə

hazırolanAltayFüzuliistiqamətindərəşadətlə,mətanətlədöyü-
şürvəermənidığalarınıntexnikasınısıradançıxarır,canlıqüvvə-
siniməhvedir.Oktyabrın18-dəisəVətənyaşasındeyəsinəsini
gülləyəsipəredir,qəhrəmandöyüşçüəbədiyyətəqovuşur.
Vətən,torpaquğrundaşəhidolanlarınömrüəbədidir.Qərinə-

lərkeçəcək,yeninəsillərtərəfindənAltayVətəniniözündənartıq
sevənigid,mərddöyüşçü,layiqlivətəndaşkimihəranehtiramla
xatırlanacaq.Dövlətbaşçısı tərəfindənlayiqgörüldüyü“İgidliyə
görə”,“Vətənuğrunda”və“Füzulininazadolunmasınagörə”me-
dallarıonunkeçdiyişərəfiyolanümunəolacaq.Ruhuşadolsun.

Zəfər Orucoğlu 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Tarixçi-etnoqraf, akademik 
Teymur Bünyadov dünyasını dəyişib

Ta nın mış ta rix çi-et noq raf, AMEA-nın hə qi qi üz vü, Əmək dar 
elm xa di mi, ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor Tey mur Əmi ras lan 
oğ lu Bün ya dov 2022-ci il ap re lin 8-də, öm rü nün 95-ci ilin də 
və fat edib.

AkademikTeymurBünya-
dovun vəfatı ilə bağlı Pre-
zident İlham Əliyev, Birinci
vitse-prezident Mehriban
Əliyeva, dövlət və höku-
mətrəsmiləri,elmxadimləri
adındanrəsminekroloqya-
yımlanıb.
Nekroloqda bildirilir ki,

Teymur Bünyadovun vəfat
etməsiAzərbaycan elmi ic-
timaiyyətinəağıritkidir.

TeymurBünyadov1928-ci ilyanvarın20-dəQazax rayonu-
nunİkinciŞıxlıkəndindədoğulub.Ortaməktəbibitirdikdənson-
ra o, 1946–1951-ci illərdəAzərbaycan Dövlət Universitetinin
Tarix fakültəsindəali təhsil alıb, 1951-ci ildə isəSSRİElmlər
AkademiyasınınMaddiMədəniyyətTarixiİnstitutununaspiran-
turasınadaxilolubvəburada1955-ciildənamizədlikdissertasi-
yasımüdafiəedib.1968-ciildədoktorluqdissertasiyasımüdafiə
edərəkarxeologiyavəetnoqrafiyaelmlərisahəsindərespubli-
kamızdailktarixelmləridoktorualimlikdərəcəsialıb.
1955-1993-cüillərdəAzərbaycanElmlərAkademiyasınınTa-

rix İnstitutundaelmi işçi, başelmi işçi və şöbəmüdiri vəzifə-
lərində çalışıb, 1993-cü ildənömrünün sonunadəkAMEA-nın
hazırkıArxeologiya,EtnoqrafiyavəAntropologiya İnstitutunda
Tarixietnoqrafiyaşöbəsininmüdiriolub.1970-ciildəprofessor
elmiadınalayiqgörülüb.1989-cuildəAMEA-nınmüxbirüzvü,
2001-ciildəisəhəqiqiüzvüseçilib.

Nekroloqda
qeyd olunur
ki, akademik
Teymur Bün-
yadov yarım
əsrdən artıq
bir dövr ərzin-
də respublika-
daetnoqrafiya
elminin inkişa-
fına sanballı
töhfələr verib.
30-dançoxki-
tabvəmonoq-

rafiyanınmüəllifi olan aliminAzərbaycanda əkinçilik ənənəsi,
təsərrüfathəyatı,maddivəmənəvimədəniyyət,sənətkarlıqvə
xalqməişətiiləbağlısilsilətədqiqatlarıelmiictimaiyyəttərəfin-
dənmaraqlaqarşılanıb.Azərbaycanınetnoqrafiyasınadairfun-
damentalüçcildlikonunbilavasitərəhbərliyivəyaxındaniştirakı
iləişıqüzügörüb.
Teymur Bünyadov yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasına

daböyükqüvvəsərfedib.O,elmiyaradıcılığınıpedaqojifəaliy-
yətləahəngdarşəkildəəlaqələndirərəkuzunillərölkəninapa-
rıcıalitəhsilocaqlarındamühazirələroxuyub.Birsıramötəbər
beynəlxalqkonfransvəsimpoziumlardakıçıxışlarıiləAzərbay-
canetnoqrafiyaelmini layiqincətəmsiledib.O,eynizamanda
bədiivəpublisistikfəaliyyətiilətarixi-mədəniirsimizin,milli-mə-
nəvidəyərlərimizintəbliğindətəqdirəlayiqxidmətlərgöstərib.
TeymurBünyadov respublikanınelmi-mədənihəyatındaya-

xındaniştirakedib,birinciçağırışAzərbaycanRespublikasıMilli
Məclisinin(1995-2000)deputatıseçilib.
AkademikTeymurBünyadovunuzunmüddətlisəmərəlifəaliy-

yətiyüksəkqiymətləndirilib.Azərbaycanelminininkişafındaxid-
mətlərinəgörəo,“Şöhrət”və“Şərəf”ordenləriilətəltifedilib.
AkademikTeymurBünyadovaprelin9-daBakıda,IIFəxrixi-

yabandatorpağatapşırılıb.DəfnmərasimindəAMEA-nınelmi
müəssisəvətəşkilatlarınınrəhbərləri,MilliMəclisindeputatları,
elmiictimaiyyətinnümayəndələriiştirakediblər.
Allahrəhməteləsin.

“İrə van şə hə ri ta ri xən azər bay can lı la rın kök lü ya şa dı ğı bö-
yük elm, maarif və mə də niy yət mər kəz lə rin dən bi ri ki mi şöh rət 
tap mış dır. Şə hər də Azər bay can xal qı na məx sus son də rə cə 
zən gin ədə bi-mə də ni mü hit for ma laş mış dır. İrə van xan lı ğı çar 
Ru si ya sı nın tər ki bi nə qa tıl dıq dan son ra bu ra da dün yə vi təh si lə 
xü su si diq qət ye ti ril mə sin də hə min mü hi tin özü əhə miy yət li rol 
oy na mış dır”. 

BufikirlərPrezident İlhamƏli-
yevinİrəvanMüəllimlərSeminari-
yasının140illiyininqeydolunma-
sıhaqqında29dekabr2021-ci il
tarixlisərəncamındayeralıb.
İrəvan xanlığı çar Rusiyası

tərəfindən işğal edildiyi dövrdə
(1827) bu qədim Azərbaycan
şəhərində dini təhsillə yana-
şı, dünyəvi təhsil də mövcud
olub.ÇarrejimiCənubiQafqa-
zahakimolandansonraxalqla-
rınkönlünüalmaqvəonlarıöz
tərəfinə çəkmək məqsədilə ilk
olaraqmədəni-maarif sahəsin-
də addımlar atır, o cümlədən
yerli kadrları yetişdirmək üçün
işlərəbaşlayır.
1829-cu ildə Zaqafqaziya

məktəblərinin nizamnaməsi
qəbul olunur. İrəvan şəhərin-
də 1932-ci ildə ilk təh-
sil ocağı – ikisinifi qəza
məktəbi yaradılır. Qəza
məktəbi 1839-cu ildə üç-
sinifi,1869-cuildədördsi-
nifiprogimnaziya(1917-ci
ilədəkRusiyaimperiyasın-
daoğlanvəyaqızlarüçün
natamamortaməktəb)və
nəhayət,1881-ciildəgim-
naziyaya – İrəvan Müəl-
limlərSeminariyasınaçev-
rilir.
Mənbələrdəbusemina-

riyanınfəaliyyətgöstərdiyi
dövrdə ümumilikdə 600-ə
yaxınazərbaycanlınıntəh-
sil aldığı bildirilir. Onu da
diqqətə çatdıraq ki, gör-
kəmli Azərbaycan maarifçisi,
ədəbiyyatşünas, pedaqoq Firi-
dun bəyKöçərli seminariyanın
ilkmüəllimlərindənolub.
Təhsil ocağının ilk əsasna-

məsinə görə, müəssisəyə 16
yaşdanyuxarıpravoslavoğlan
uşaqları qəbul oluna bilirmiş.
1875-ciildəqəbuledilən“Müəl-
limlər seminariyaları haqqında
təlimat”daseminariyalardapra-
voslavlarla yanaşı, müsəlman-
ların da təhsil almasına icazə
verilib.RusiyaDövlətŞurası20
oktyabr1880-ciildə“Kutaisivə
İrəvan quberniyalarında müəl-
limlər seminariyalarının təşkil
edilməsihaqqında”qərarqəbul
edir.İrəvanMüəllimlərSemina-
riyası 8 noyabr 1881-ci ildə 9
müəllimvə42tələbəiləİrəvan
Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun
indikibinasındafəaliyyətəbaş-
layır.Seminariyanınilkdirekto-
ruYakobStepanoviçSuşevski
olur. Seminariyanın nəzdində
hazırlıq sinfi, nümunəvi ibtidai
məktəb də fəaliyyət göstərib.
Tələbələr pedaqoji təcrübəni
eləməktəbinözündəkeçiblər.
Digər seminariyalar kimi,

İrəvan Müəllimlər Seminariya-
sındada təhsil4 ilolub.Hər il
hazırlıqqrupunavəbirincisinfə
(kursa)tələbəqəbuluelanedi-
lib.Birincisinfəqəbulolunanlar
ilahiyyat,rusdili,hesab,həndə-
sə,coğrafiya,tarixvəbiologiya
fənlərindənimtahanveriblər.

Seminariyanın nəzdindəki
məktəbinmüdiriayrı-ayrıvaxt-
larda V.A.Muxin, A.Suvorov
olub. Aşağı hazırlıq sinfində
azərbaycanlıuşaqlarahəftədə
5 saat rus dili və digər fənlər
öyrədilib. Azərbaycanlı uşaq-
lar rus dili, rus adət-ənənəsi,
tarixvəcoğrafiyasınıöyrəndik-
dən sonra xristian uşaqları ilə
bir yerdə oxuya bilərdilər.An-
caq aşağı hazırlıq sinfinə rus
dilini bilməyən uşaqlar qəbul
olunub. Sinifər komplektləş-
dirilərkən şagirdlərin hazırlıq
səviyyələri nəzərə alınıb. Rus
dilində danışmağı bacaran,
müəyyən hazırlıq səviyyəsi
olan şagirdlər yuxarı hazırlıq
sinifərinə, yaxud birinci sinfə
qəbuledilib.

Azərbaycan Dövlət Pedaqo-
ji Universitetinin professoru,
Əməkdar elm xadimi Fərrux
Rüstəmov araşdırmasında ya-
zır ki, İrəvan Müəllimlər Se-
minariyasında dərs deyən ilk
azərbaycanlımüəllimdövrünün
görkəmli alimi, maarifçi-peda-
qoqAxundMəmmədbağırQa-
zızadə olub. O, seminariyada
1897-ci ilə qədər ilahiyyat və
Azərbaycan dilindən dərs de-
yib, daha sonra isə (1917-ci
ilədək) yalnız ilahiyyat fənnini
tədris edib. 1892-ci ildən baş-
layaraqseminariyadaAzərbay-
candili dərsləriniMirzəRəhim
Xəlilov tədris edib. O, semi-
nariyanı bitirib və bu vəzifəyə
müəllimi Axund Məmmədbağır
Qazızadənin təqdimatı əsasın-
dagötürülüb.
Seminariyada Azərbaycan

məktəbləri üçün müəllimlərin
hazırlanmasında M.Qazızadə-
nin böyük xidmətləri olub. O,
bütünbilik vəbacarığınımüəl-
lim kadrların hazırlığına sərf
edib.Ayrı-ayrıvaxtlardaAxund
Məmmədbağır Kazımzadə,
Mirzə Məmmədvəli Qəmərli,
RəşidbəyŞahtaxtinski,Həmid
bəyŞahtaxtinski,CəfərbəyCə-
fərbəyov, Məmməd Axundov,
Axund Məmmədbağır Tağıza-
də,MirzəCabbarMəhəmməd-
zadəseminariyadaşəriətvəya
Azərbaycan dili fənnini tədris
ediblər.

Onudaqeydedəkki, İrəvan
MüəllimlərSeminariyasındada
təhsil ödənişli olub. Eyni za-
manda tələbələrin müəyyən
hissəsidövlətvəsaitihesabına
oxuyub. Məsələn, 1907-ci ilin
məlumatına əsasən, burada
təhsil alan 70 nəfərdən yalnız
20nəfəriözhesabınaoxuyub.
Seminariyada azərbaycan-
lı, rus, erməni, gürcü və digər
millətlərinnümayəndələri təhsil
alıblar.

***

İrəvan Müəllimlər Seminari-
yasının ilk buraxılışı 1884-cü
ildə olub. Məktəbi həmin il 5
azərbaycanlı bitirib. XIX əsrin
sonlarında Cənubi Qafqazda
işləyən kənd məktəbləri müəl-
limləri və müdirlərinin xeyli
hissəsi müxtəlif illərdə həmin
seminariyada ekstern yolu ilə
imtahanverərəkmüəllimlikhü-
ququ qazanıblar. Seminariya-
nınpedaqojişurasınınqərarına
əsasən, 1895-ci ildə Cəlil Mir-
zəyev,TağıbəySəfiyev,Məm-
mədbəyQazıyev,1902-ci ildə
isə İbadulla bəy Muğanlınski,
Cabbar Məmmədov, Şamdan
Mahmudbəyov və başqalarına
kənd müəllimi sənədi verilib.
Məzunların təyinat üzrə kənd
məktəblərindəişləməsiməcbu-
riolub.Seminariyanın1910-cu
ilməzunuMehdiKazımovave-
rilənsənəddənaydınolurki,o,
təyinatüzrə6ilişləməlidir.Əks
halda xəzinəyə 520 rubl ödə-
məlidir.
Əhməd bəy Qazıyev, Fərə-

məzMahmudbəyov,XəlilMəm-
mədəliyev, Həsən Nəsirbə-
yov, Əli Əşrəf Qazıyev,Abbas
Qədimov, Mirzə Bağır Əliyev,
İbrahim Şahtaxtlı, Vahid Mu-
sabəyov, Həbib bəy Səlimov,
İbrahimSəfiyev,HaşımbəyVə-
zirov, Tağı bəy Səfiyev, Şamil
Mahmudbəyovvəbaşqalarıay-
rı-ayrı vaxtlarda seminariyanın
məzunuolublar.

Seminariyanın bir sıra mə-
zunlarısonradanAzərbaycanda
maarif və mədəniyyətin, ədə-
biyyat vəmətbuatın inkişafında
silinməz iz qoyublar.Naxçıvan-
da doğulub Türkiyədə yaşamış
məşhur rəssam İbrahim Safi
(İbrahim Qafar oğlu Səfiyev;
1898-1983)MustafaKamalAta-
türkün rəsmini çəkən (1924) ilk
rəssamlardan olub. Onun Tür-
kiyəiləyanaşı,birneçəAvropa
ölkəsindəsərgiləritəşkiledilib.
Haşım bəy Vəzirov (1868-
1916)müxtəlif illərdəAzər-
baycan və rus dillərində 7
mətbuatorqanınınnaşirivə
redaktoru olub. O, həmçi-
nin“Döyməqapımı,döyər-
lər qapını”, “Evlənmək su
içməkdeyil”,“Xan-xan”ko-
mediyalarınıqələməalıb.
Şair Cəlil Mirzəyev (Mir-

zə Cəlil Mirzəyev – Şürbi;
1874-1915) maarifçiliklə
məşğul olub, Cəlil Məm-
mədquluzadənin təşviqi ilə
teatr hərəkatına qoşulub,
Naxçıvansəhnəsindəqadın
rollarını canlandırıb. Onun
MirzəCəlilin“Ölülər”əsərin-
dəKefiİsgəndərinprototipi
olduğubildirilir.

MaarifxadimiMirzəBağırƏli-
yev (1882-1938) erməni daş-
naklarının 1918-1920-ci illərdə
Naxçıvanda dinc əhaliyə qar-
şı törətdiyi qırğınlardan bəhs
edən “Qanlı günlərimiz” əsəri-
ninmüəllifi kimi də tanınıb.O,
Naxçıvan səhnəsinin tanınmış
simalarındanXalqartistiZəroş
Həmzəyevanınatasıolub.

***
Seminariyaya ayrı-ayrı vaxt-

larda Yakob Stepanoviç Su-
şevski, İvan Andreyeviç Pas-
yuteviç, Mixail Alekseyeviç
Miropiyev, Valentin Vasilyeviç
Dubrominrəhbərlikediblər.
İrəvan Müəllimlər Seminari-

yası 1915-ci ildə şəhərin qər-
bindəkiSərdarabada(indikiAr-
mavir) köçürülür və1918-ci ilə
kimi fəaliyyət göstərir. Həmin
il ermənilərin azərbaycanlılara
qarşı törətdikləri etnik təmizlə-
mə və soyqırımı səbəbindən
seminariya fəaliyyətini dayan-
dırır.Müəllimlərinvətələbələrin
bir qismi amansızcasına qətlə
yetirilir.Sağqalanlarisədoğma
yurdlarını tərk edərək Türkiyə
vəAzərbaycanasığınırlar...
Cəmi37 il fəaliyyətgöstərmiş

İrəvan Müəllimlər Seminariyası
Azərbaycanda maarifçi mühitin
inkişafında mühüm yol oyna-
maqlatarixibirmissiyayerinəye-
tirib,ayrıcabirmərhələyaradıb.

Savalan Fərəcov

Azərbaycan maarifçiliyinin parlaq səhifəsi
İrəvan Müəllimlər Seminariyası – 140
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13 ap rel 1909 – Əmək dar ar tist, teatr və ki no akt yo ru Sü ley-
man Mə şə di İs ma yıl oğ lu Ta ğı za də (1909 – 12.9.1960) Gən cə də 
do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.  

13 ap rel 1917 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Arif 
Əmir oğ lu Nə ri man bə yov (1917 – 16.5.1992) ana dan olub. Çək di yi 
fi lm lər: “Bəx ti yar”, “Qız mar gü nəş al tın da”, “Bir qa la nın sir ri”, “Bi zim 
Cə biş müəl lim”, “İn san məs kən sa lır”, “Onun bə la lı sev gi si” və s.

13 ap rel 1922 – Azər bay can ar fa ifa çı lı ğı mək tə bi nin ya ra dı cı-
sı, Əmək dar ar tist Aida Həm dul la qı zı Ab dul la ye va (1922-2010) 
Ba kı da do ğu lub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

13 ap rel 1929 – Şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi To fi q Mü-
təl lim oğ lu Mü təl li bov (1929 – 30.10.1992) Nax çı van şə hə rin də 
ana dan olub. Uşaq lar üçün çox say lı əsər lə rin müəl li fi  dir.

14 ap rel 1870 – Gör kəm li ya zı çı-pub li sist, maarif çi, döv lət xa di mi 
Nə ri man Nə ri ma nov (1870 – 19.3.1925) ana dan olub. 1894-cü il də 
Ba kı da mü səl man əha li üçün ilk küt lə vi ki tab xa na nı təş kil edib. “Na-
dan lıq”, “Na dir şah”, “Ba ha dır və So na”, “Şam dan bəy” və s. əsər-
lə rin müəl li fi  dir. Azər bay ca nın so vet ləş mə sin dən son ra res pub li ka 
hö ku mə ti nin – Xalq Ko mis sar la rı Şu ra sı nın səd ri (1920-1922) olub.

14 ap rel 1907 – Xalq ar tis ti Fat ma Qə dir qı zı Qəd ri (1907 – 
29.2.1968) ana dan olub. Səh nə fəaliy yə ti nə 1927-ci il də Ba kı 
Türk İş çi Teat rın da baş la yıb. Rus Dram Teat rın da, Mil li Dram 
Teat rın da çı xış edib, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib.

14 ap rel 1952 – Te le jur na list, Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı 
Alı Mus ta fa oğ lu Mus ta fa yev (1952 - 20.11.1991) Qa zax ra yo-
nun da do ğu lub.

14 ap rel 1970 – Əmək dar ar tist Qafl  an Məm mədr za oğ lu Mu-
ra dov (1890-1970) və fat edib. Ağ dam, Fü zu li Dram teatr la rı nın 
akt yo ru olub.

15 ap rel 1892 – Na sir, tər cü mə çi Əli Səb ri (Əli Ca mal oğ lu Qa-
sı mov; 1892 – 19.2.1983) ana dan olub.

15 ap rel 1905 – Məş hur me mar, aka de mik Sa diq Ələk bər oğ lu 
Da da şov (1905-1946) ana dan olub. Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı 
Mu ze yi, Ni za mi Ki no Mər kə zi, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı və s. ti-
ki li lə rin la yi hə lən di ril mə sin də iş ti rak edib. 

15 ap rel 1907 – Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın ilk səd ri İs ma-
yıl Hü seyn oğ lu Axun dov (1907 – 13.9.1969) ana dan olub. Qra fi  ka, 
de ko ra tiv-tət bi qi sə nət, teatr rəs sam lı ğı sa hə sin də ça lı şıb. “Ko roğ-
lu” ope ra sı nın ilk ge yim es kiz lə ri nin ya ra dıl ma sın da iş ti rak edib.

15 ap rel 1912 – Şair, pub li sist Ək bər Məf tun (Ək bər Qur ban 
oğ lu Ək bə rov; 1912-1990) ana dan olub.

15 ap rel 1928 – Cə nu bi Azər bay can şairi Sə hənd (Bu lud Qa-
ra çor lu Sə hənd; 1928-1979) Ma ra ğa şə hə rin də do ğu lub.

15 ap rel 2010 – Ta nın mış akt yor, Xalq ar tis ti Tel man Adı gö zə lov 
(17.7.1953 – 2010) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da, te-
le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı ob raz lar ya ra dıb, fi lm lər də çə ki lib.

Dünya  
13 ap rel 1883 – Rus bəs tə ka rı və di ri jo ru Alek sandr Alek sand-

rov (1883-1946) ana dan olub. Keç miş SS Rİ-nin him ni nin mu si-
qi si nin və tən pər vər lik mah nı la rı nın (“Mü qəd dəs mü ha ri bə” və s.) 
müəl li fi  dir. 

13 ap rel 1906 – İr land ya zı çı sı və dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fa tı (1969) laureatı Se muel Bek ket (Sa muel Bec kett; 
1906-1989) ana dan olub. Ab surd teat rı nın ya ra dı cı la rın dan dır. 
Əsər lə ri: “Qo do nun in ti za rın da”, “Oyu nun so nu” (pyes), “Mol loy”, 
“Ad sız” (ro man). Bəs tə kar Fə rəc Qa ra yev ya zı çı nın “Qo do nun 
in ti za rın da” əsə ri nə mu si qi ya zıb.

14 ap rel 1925 – Ame ri ka akt yo ru, “Os kar” mü ka fat çı sı Rod 
Stay ger (Rod ney Step hen Steiger; 1925-2002) ana dan olub.

14 ap rel 1930 – Lit va ki no re jis so ru Vi tautas Ja lak ya vi çus 
(1930-1996) ana dan olub. Re jis so run “Bu şi rin söz – azad lıq” 
fi l min də azər bay can lı akt yor lar da çə ki lib.

15 ap rel 1452 – İtal yan rəs sa mı, hey kəl tə raş, me mar, Av ro pa 
İn ti ba hı nın gör kəm li nü ma yən də si Leonar do da Vin çi (Leonar do 
di ser Piero da Vin ci; 1452 – 2.5.1519) Flo ren si ya da do ğu lub. 
Məş hur əsər lə ri: “Mo na Li za” (“Co kon da”), “So nun cu şam” və s.

15 ap rel 1489 – Me mar Si nan (Si na ned din Yu sif Ab dül men-
nan oğ lu; 1489 – 7.2.1588) Kay se ri də do ğu lub. İs tan bul da Sü-
ley ma ni yə ca mi si, Ədir nə də Sə li mi yə ca mi si, kör pü lər və s. ti ki-
li lə rin müəl li fi  dir.

15 ap rel 1931 – İs veç şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (2011) To mas Transt rö mer (To mas Gös ta Transt rö mer; 
1931 – 26.3.2015) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

13-15 aprelXatirə təqvimi

Rəng lə rin möv cud lu ğu işıq da sü but 
olu nur. Ge cə nin zül mə tin də ila hi nin 
ya rat dı ğı ən mü kəm məl tab lo ad lan-
dır dı ğı mız dün ya bir rəng də gö rü nür. 

Gü nə şin işı ğın da isə dün ya nın min bir 
rən gə bo yan mış gö zəl li yi göz lə ri mi zə 
rəng lə rin di li ilə öz mu si qi si ni “din lə dir”. 

Rəs sa mın ya ra dı cı lı ğı nın cöv hə ri ni 
məhz rəng lər təş kil edir. O rəs sam bəx tə-
vər sə nət kar dır ki, göy qur şa ğı nın 7 rən-
gin dən min bir rəng ça la rı ya ra dır, tab lo la-
rın da gör dü yü müz gö zəl lik lə ri ye ni bi çim də 
gös tər mə yə mü vəff  əq olur. Yu ran Məm mə-
dov məhz rəng lə rin mö cü zə vi es te tik di li ni 
bi lən rəs sam lar dan olub. Cə mi 50 il ömür 
sü rən rəs sam fi t ri ya ra dı cı lıq qa bi liy yə ti sa-
yə sin də ölüm süz lük qa za nıb. 

Yu ran Əli oğ lu Məm mə dov (1934-1984) 
Nax çı van şə hə rin də, qə dim Şa hab mə həl-
lə sin də ana dan olub. Or ta təh si li ni Nax çı-
van da alıb. Rəs sam lı ğa olan ma raq onu 
Ba kı ya, Ə.Əzim za də adı na Azər bay can 
Döv lət Rəs sam lıq Tex ni ku mu na gə ti rir. 
Bu ra da Azər bay ca nın ta nın mış rəs sam la-
rı Ha fi z Məm mə dov, Əy yub Hü sey nov və 
Əy yub Məm mə dov dan sə nə tin sir lə ri ni bö-
yük hə vəs lə öy rə nir. 1955-ci il də tex ni ku mu 
fərq lən mə dip lo mu ilə bi ti rən gənc rəs sam 
Nax çı va na qa yı dıb iki il şə hər mək tə bin də 
müəl lim iş lə yir. 

Rəs sam lı ğa son suz sev gi i lə o, ali təh sil 
al maq üçün Sankt-Pe ter burq şə hə ri nə yol la-
nır. İ.Re pin adı na Sankt-Pe ter burq Rəng kar-
lıq, Hey kəl tə raş lıq və Me mar lıq İns ti tu tu na 
qə bul olu nan (1957) Y.Məm mə dov bu ra da 
SS Rİ Xalq rəs sa mı V.Oreş ni ko vun sin fi n də 
təh si li ni da vam et di rir. Rəs sam 1962-ci il də 
təh si li ni bi ti rib bir müd dət Sankt-Pe ter burq-
da qa lır, “Len fi lm” stu di ya sın da və Puş kin 
adı na Aka de mik Dram Teat rın da rəs sam 
as sis ten ti və zi fə sin də iş lə yir. Bə dii ya ra dı-
cı lıq təc rü bə si nə yi yə lə nən rəs sa mı doğ ma 
yur da sev gi si bir an be lə ra hat bu rax mır. O, 
Nax çı va na dö nə rək öm rü nü bu di ya ra bağ-
la yır. 

C.Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van 
Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da 20 ilə ya-
xın fəaliy yət gös tə rən Y.Məm mə dov yük-
sək rəs sam lıq şöv qü ilə bir çox səh nə 
əsər lə ri nin bə dii tər ti ba tı nı ha zır la yır. Rəs-
sa mın uğur lu teatr de ko ra si ya iş lə rin dən 
C.Məm məd qu lu za də nin “Ölü lər”, “Də li yı-
ğın ca ğı”, C.Cab bar lı nın “Oq tay Eloğ lu”, 
N.Və zi ro vun “Ya ğış dan çıx dıq, yağ mu ra 
düş dük”, Ş.Qur ba no vun “Sən siz”, H.Ra-
zi nin “Gü nəş” və baş qa səh nə əsər lə ri ni 
gös tər mək olar. 

1970-ci il dən Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü 
olan Y.Məm mə do vun sağ lı ğın da əsər lə rin-
dən iba rət fər di sər gi si ke çi ril mə yib. 50 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə fər di sər gi si ni təş kil et-
mək is tə yən rəs sa ma bu nə sib ol mur. 

Y.Məm mə dov dəz gah rəs sam lı ğı sa hə-
sin də bir çox uğur lu sü jet li tab lo, port ret və 
mən zə rə əsər lə ri ya rat mış dır. O, əsər lə ri ni 
yağ lı bo ya və tem pe ra tex ni ka sın da iş lə-
miş dir. Əsər lə ri ni seyr et dik cə onun ka mil 
ko lo rit us ta sı, rəng lə rin es te tik ma hiy yə-
ti ni və qüv vət li tə sir gü cü nü də rin dən du-
yan is te dad lı rəs sam ol du ğu nu əmin lik lə 
söy lə mək olar. Əcəl rəs sa mın öm rü nü tez 
bi tir mə sə idi, müd rik çağ la rın da ne çə-ne-
çə bit kin sə nət əsər lə ri ya ra da caq dı. Rəs-
sa mın sü jet li tab lo la rın dan “Mə nim ailəm” 
(1980), “Nax çı van XII əsr də” (1982), “Xal ça 
to xu yan lar” (1982), “Dağ lar da in şaat çı lar” 
(1983), “Tü tək sə si” (1984) və di gər lə ri ni 
qeyd et mək olar. 

“Mə nim ailəm” əsə rin də dağ lar qoy nun-
da yer lə şən Nax çı va nın mən zə rə si fo nun da 
rəs sam ailə si ilə ey van da, ma sa ət ra fın da 
əy lə şib. Əsər mü kəm məl kom po zi si ya qu-
ru lu şu na və ko lo rit həl li nə ma lik dir. Ar xa fo-
nun da Yu sif Kü se yir oğ lu tür bə si nin təs vi ri 
diq qə ti cəlb edir. Əlin də fır ça tut muş rəs-
sa mın fi  kir li nə zər lə ri ta ma şa çı ya zil lə nib. 

Sa mo var və ma sa üzə rin də kə sil miş qar pız 
təs vi ri əsə rin sü jet xət ti nin açıl ma sı nı şərt-
lən di rir. İs ti yay gün lə rin dən bi rin də rəs sa-
mın ailə üzv lə ri ilə is ti ra hət et di yi mə qam 
can lı tə biət löv hə lə ri ilə ahəng dar bi çim də 
əks olu nub.

“Nax çı van XII əsr də” tab lo su san ki ulu di-
ya rın rəng lər lə bəs tə lən miş sim fo ni ya sı dır. 
Nuh əy ya mı, Əs ha bi-kəhf mö cü zə si, Əcə mi 
xil qə ti, Mö mi nə xa tın şöh rə ti, qə dim İpək Yo-
lu, yük lü də və kar van la rı, na ğıl ki mi şi rin ta-
ri xi səh nə lər əsə rə ta ma şa edər kən ada mın 
göz lə ri önün də can la nır. 

“Tü tək sə si” ad lı əsər də yük sək bə dii-es-
te tik mə ziy yət lə ri ilə se çi lir. Rəs sa mın sü jet li 
tab lo la rın da mən zə rə təs vi ri nin do mi nant lıq 
təş kil et mə si mü şa hi də olu nur. Kom po zi si-
ya da açıq tə biət qoy nun da, ağac la rın köl-
gə sin də əsa sı na söy kə nən, qay ğı lı ba xış lı 
qo ca nə və lə ri ilə və on dan bir qə dər sol da 
mil li ge yim li qa dın təs vir olu nub. Nə və lər dən 
bi ri tü tək ça lır. Sü jet də kənd hə ya tı nın bü tün 

in cə lik lə ri va hid tab lo da ək si ni ta pıb. Tə bii 
ki, bu mə ziy yət rəs sa mın us ta lı ğın dan irə li 
gə lir. 

Y.Məm mə dov ya ra dı cı lıq döv rün də yad-
da qa lan port ret və mən zə rə lər qa le re ya sı 
ya rat mış dır. “Xə ya la dal mış qız” (1978), 
“Hə yat yol da şı” (1979), “Se vil” (1981), 
“Sə hər” (1982), “Poezi ya nın sehr li dün ya-
sı. Hü seyn Ca vid” (1982), “Qa dın” (1984), 
“Toğ rul dün ya sı” və baş qa port ret əsər lə-
rin də rəs sam qəh rə man la rı nın da xi li mə-
nə vi dün ya la rı na nü fuz et miş, on la rın hiss 
və hə yə can la rı nı us ta lıq la gös tə rə bil miş-
dir.

Rəs sam “Poezi ya nın sehr li dün ya sı” 
əsə rin də Hü seyn Ca vid dün ya sı nı, onun 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın fa ci si ni və dra ma-
tik li yi ni şairin mə na lı çöh rə sin də və onu 
əha tə lə yən fon da əsl real lı ğı ilə təs vir edib, 
gös tər miş dir. Bu tab lo şairə həsr edil miş ən 
uğur lu əsər lər dən bi ri dir. Hüs nü xu da şairi 
H.Ca vi din ya ra dı cı lıq dün ya sı və şairin hə-
yat fa ciəsi qəh rə ma nın su rə ti nə və əsə rin 
rəng qam ma sı na ha kim dir. Ko lo ri tin kont-
rast lı ğı məz mu nun dra ma tik li yi ni da ha da 
qüv vət lən di rir. 

Y.Məm mə dov SS Rİ Xalq rəs sa mı Toğ rul 
Nə ri man bə yov və Xalq ya zı çı sı Anar la ya-
xın dost olub. “Toğ rul dün ya sı” ad lı əsə rin də 
o, T.Nə ri man bə yo vu öz ema lat xa na sın da, 
Ana rın port re ti ilə bir gə təs vir edib. Rəs sam 
dos tu T.Nə ri man bə yov haq qın da mü sa hi bə-
lə ri nin bi rin də de yir di: “Cə sa rət lə de yə bi lə-
rəm ki, ha mı dan əv vəl Toğ ru la borc lu yam. 

Mux tar res pub li ka mı zın 50 il lik yu bi le yi ərə-
fə sin də Toğ rul la bir gə ya ra dı cı lıq fəaliy yə tim 
mə nə çox şey lər öy rət di. Onun ya ra dı cı lıq 
yo lu mə nim üçün il ham mən bə yi, əsl sə nət-
kar lıq mək tə bi ol du...”.

“Qə dim, ulu Nax çı van tor pa ğı mə nim əbə-
di lik möv zum dur. Dağ lar, ya mac lar, ya şıl me-
şə lər mə ni göz lə yir” de yən rəs sam bu tor pa-
ğın tə biəti ni öz pa lit ra sın da se və-se və təs vir 
et mək dən doy ma yıb. “Dağ lar da mart” (1976), 
“Rə səd xa na nın hə yə ti” (1980), “İlk şüa” 
(1981), “Dağ lar da pa yız” (1982), “Ca mış lar” 
(1983), “Gü nor ta” (1984) “Nəimi nin qəb ri” və 
baş qa mən zə rə lə ri bu qə bil dən dir. Y.Məm-
mə do vun mən zə rə lə rin də elə bil Nax çı va nın 
ha va sı, bu di ya rın tə biəti nin ye tir di yi min bir 
ne mə tin ra yi hə si du yu lur. Doğ ru dan da, o əsl 
rəs sam ola raq bə rə kət li tor pa ğın mi sil siz gu-
şə lə ri ni, ül vi gö zəl lik lə ri ni rəs sam tə xəy yü lü ilə 
kə tan da can lan dır mış dır. Y.Məmmədov Nax-
çı va nı qa rış-qa rış gəz miş di, mü şa hi də et miş-
di, gö rüb duy muş du, özü də ən ya xın dos tu, 
ya ra dı cı həm ka rı Sət tar Bəh lul za də ilə bir lik də. 

Ya zı çı Anar “Bir dos tum var dı” ad lı xa ti rə 
ya zı sın da rəs sam haq qın da ya zır: “Sən bu 
tor pa ğı se vir din, onun tək rar sız mən zə rə lə-
ri ni se vir din, zəh mət keş adam la rı nı se vir din, 
keç mi şi ni se vir din, bu gü nü nü se vir din. Se-
vir din və sev dik lə ri ni kə tan üzə rin də tə rən-
nüm edir din...”. 

Şüb hə siz ki, Y.Məm mə dov ya ra dı cı lı ğı öz 
gü cü nü Azər bay ca nın qə dim xal ça sə nə-
tin dən, təs vi ri sə nə ti miz dən al mış dır. Onun 
pa lit ra sı xal ça la rı mı zın, mi niatür sə nə ti mi zin 
əl van rəng lər qam ma sı nı, lo kal rəng ke çid-
lə ri ni özün də ya şa dır, ya şat dıq ca da rəs sa-
mın adı nı ya şat mış olur.

Əsəd Qu li yev
sə nət şü nas, AMEA-nın dis ser tan tı

Rəssam Yuran Məmmədovun 
yaradıcılıq dünyası

Respublika Gənclər Kitabxanası “Nəşrlərin satınalınması müsabiqəsi”ni elan edib
Cə fər Cab bar lı adı na Res pub li ka Gənc-
lər Ki tab xa na sı fon du nu ye ni nəşr lər lə 
zən gin ləş dir mək və komp lekt ləş dir mək 
məq sə di lə “Nəşr lə rin sa tı na lın ma sı mü-
sa bi qə si”ni elan edib.

Mü sa bi qə ni ki tab xa na tə rə fi n dən ya ra dı-
lan Nəş riy yat məh sul la rı nın sa tı na lın ma sı 
üz rə ko mis si ya ke çi rə cək.

Ko mis si ya tə rə fi n dən se çi lən nəşr lər dən 
mi ni mum 15 nüs xə alı na caq.

İş ti rak çı lar tə rə fi n dən nəşr lər 10 may 
2022-ci il ta ri xi nə dək ko mis si ya ya təq dim 
olun ma lı dır. Mü sa bi qə üçün müəy yən edil-
miş müd dət ba şa çat dıq dan son ra təq dim 
olu nan nəşr lər qə bul edil mə yə cək.

Bu ra xı lış mə lu ma tın da qiy mə ti gös tə ril-
mə yən nəşr lə rin də yə ri onun tex ni ki gös tə ri-
ci lə ri nə, po liq ra fi k key fi y yə ti nə gö rə möv cud 
ba zar şərt lə ri əsa sın da müəy yən ləş di ri lə-
cək.

Məz mun və po liq ra fi k ba xım dan qü sur lu, 
ümu mi ti ra jı 200-dən aşa ğı (iki və da ha çox 
cild li ol duq da hər cil din ti ra jı 200-dən aşa ğı) 
olan nəşr lə rin sa tı na lın ma sı na yol ve ril mir.

Mü sa bi qə yə xa ri ci dil lər də (əsa sən in gi-
lis, rus, fran sız, al man, ərəb) olan nəşr lər də 
təq dim olu na bi lər.

Mü sa bi qə də iş ti rak qay da la rı
Mü sa bi qə də Azər bay can Res pub li ka sı nın 

əra zi sin də olan və (və ya) fəaliy yət gös tə rən 
nəş riy yat lar, jur nal re dak si ya la rı, nəş riy yat 
işi ilə məş ğul olan po liq ra fi  ya müəs si sə lə ri, 
di gər hü qu qi şəxs lər və müəl lifl  ər (müəl lifl  ik 
hü qu qu sa hib lə ri) iş ti rak edə bi lər lər.

Mü sa bi qə də iş ti rak et mək is tə yən müəl lif-
lər (müəl lifl  ik hü qu qu sa hib lə ri) ver gi ödə yi-
ci si nin ey ni ləş dir mə nöm rə si nə sa hib ol ma lı 
və ya müəl li fi  (müəl lifl  ik hü qu qu sa hi bi) ol-
duq la rı nəşr lə ri çap olun du ğu nəş riy yat lar 
va si tə si lə təq dim et mə li dir lər.

8 ap rel 2022-ci il ta ri xin dən iş ti rak çı lar 
tə rə fi n dən ko mis si ya ya ün van lan mış mü ra-
ciət və mü ra ciət də sa tı na lın ma sı gös tə ri lən 
nəşr lər dən 1 nüs xə Cə fər Cab bar lı adı na 
Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sı na (Ba kı 
şə hə ri Ya sa mal ra yo nu N.Nə ri ma nov kü çə-
si 203/205) təq dim edil mə li dir. Mü sa bi qə yə 
son iki il də çap olu nan nəşr lər qə bul olu nur.

Təq dim olu nan nəşr lə rin satınalınması 
qay da sı

Mü sa bi qə ba şa çat dıq dan son ra ko mis-
si ya tə rə fi n dən 1 ay ər zin də təq dim olu nan 
nəşr lə rin də yər lən di ril mə si apa rı lır və sa tı-
na lın ma sı qə rar laş dı rı lan nəşr lər ba rə də ye-
kun pro to kol tər tib edi lir.

Təs diq olun muş ye kun pro to ko la əsa sən, 
nəşr lə ri nin sa tı na lın ma sı na qə rar ve ril miş 
iş ti rak çı lar la sa tı nal ma mü qa vi lə si bağ la-
nı lır. Sa tı nal ma mü qa vi lə si üz rə he sab laş-
ma lar bank he sa bı na kö çür mə yo lu ilə təh-
vil- təs lim ak tı im za lan dıq dan son ra hə ya ta 
ke çi ri lir.

İş ti rak çı lar dan alın ma sı nə zər də tu tu lan 
nəşr lə rin eh ti mal olu nan qiy mə ti müəy yən 
edil miş mi ni mum məb ləğ dən (5 min ma nat) 
yu xa rı ol duq da, hə min nəşr lə rin alı şı “Döv lət 
sa tı nal ma la rı haq qın da” Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Qa nu nu na əsa sən hə ya ta ke-
çi ri lə cək.

Mə lu mat üçün bil di ri rik ki, mü sa bi qə yə 
təq dim olu nan nəşr lə rin nü mu nə nüs xə lə-
ri ge ri qay ta rıl mır və ki tab xa na nın fon du na 
da xil edi lir.

Ordubadinin 150 illiyi münasibətilə 
biblioqrafi k göstərici hazırlanıb

Bu il gör kəm li na sir, dra ma turq, pub li sist, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Məm məd Səid Or du ba di nin  (1872-1950) 150 il lik yu-
bi le yi qeyd edi lir. Ya rım əs rə ya xın ya ra dı cı lıq yo lu ke çən ədib 
ya ra dı cı lı ğı nın ilk döv rün də şair, “Mol la Nə si rəd din”çi sa ti rik 
ki mi, döv ri mət buat da fəal jur na list ki mi, ən baş lı ca sı isə, na sir, 
ro man çı ola raq ədə biy ya tı mı zın in ki şa fı na mü hüm töh fə lər 
ve rib.

1933-cü il də “Du man lı Təb riz” əsə ri ilə Azər bay can ədə biy ya-
tın da ta ri xi ro man jan rı nın əsa sı nı qo yan ədib son ra kı il lər də qə-
lə mə al dı ğı “Dö yü şən şə hər” (1938), “Giz li Ba kı” (1940), “Qı lınc 
və qə ləm” (1946-1948) ro man la rı ilə bu sil si lə ni da vam et di rib, 
Azər bay can ta ri xi nin müx tə lif dövr lə ri haq qın da oxu cu lar da dol-
ğun təəs sü rat ya rat ma ğa ça lı şıb.  

Ədi bin yu bi le yi mü na si bə ti lə Sum qa yıt şə hər S.Vur ğun adı na 
Mər kə zi Ki tab xa na nın əmək daş la rı tə rə fi n dən “Məm məd Səid 
Or du ba di” ad lı bib lioq ra fi k gös tə ri ci tər tib olu nub. Gös tə ri ci nin 
tər tib çi si Mər kə zi Ki tab xa na nın İn for ma si ya-re surs şö bə si nin 
əmək da şı Mə ta nət Əli ye va, re dak to ru Sum qa yıt şə hər MKS-nin 
di rek to ru, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ye ga nə Əh mə do va dır. 

Mü tə xəs sis lər, təd qi qat çı lar, müəl lim lər, tə lə bə lər və ge niş oxu-
cu küt lə si üçün nə zər də tu tul muş gös tə ri ci də Or du ba di nin hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı nın əsas ta rix lə ri, ki tab la rı və mət buat da çap olun-
muş əsər lə ri, pub li sis tik ya zı la rı, “Mol la Nəs rəd din” jur na lın da 
dərc edi lən sa ti rik şeir lə ri, fel ye ton la rı, söz lə ri nə bəs tə lən miş mu-
si qi əsər lə ri,  haq qın da ki tab lar da və döv ri mət buat da yer al mış 
mə qa lə lər əha tə olu nub.

Əsas eti ba ri lə 1930-2021-ci il lər də dərc olun muş ma te rial la rı 
əha tə edən bib lioq ra fi k gös tə ri ci Azər bay can və rus dil lə rin də tər-
tib olu nub, ma te rial lar xro no lo ji qay da da, da xil də isə əlif ba sı ra sı 
ilə qrup laş dı rı lıb. İs ti fa də ni asan laş dır maq məq sə di lə son da ya-
zı çı nın əsər lə ri nin, onun haq qın da ya zan müəl lifl  ə rin əlif ba gös-
tə ri ci lə ri də tər tib olu nub.

Bib lioq ra fi k gös tə ri ci S.Vur ğun adı na Mər kə zi Ki tab xa na nın 
say tın da (http://sum lib.az/) yer ləş di ri lib.

İna nı rıq ki, tər tib olun muş bu və sait həm ədi bin 150 il lik 
yu bi le yi nə də yər li töh fə, həm də  Or du ba di nin ya ra dı cı lı ğı, 
şəx siy yə ti və fəaliy yə ti ilə ma raq la nan lar üçün eti bar lı mən-
bə ola caq. 

Pərvanə Qasımova
Sumqayıt şəhər S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın əməkdaşı



Elan
CulfaRayonHərbiKomissarlığıtərəfindən05.08.1999-cuiltari-

xindəQasımovƏliAsəfoğlunaverilmişMV032687seriyalımüha-
ribəveteranıvəsiqəsiitdiyiüçünetibarsızsayılır.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

Xəbərverdiyimizkimi,
6-9apreltarixində
ÖzbəkistandaAzər-
baycanmədəniyyəti

günlərikeçirilib.TədbirDaş-
kənddəkiHeydərƏliyevadı-
naAzərbaycanMədəniyyət
Mərkəzinin(AMM)təşkilat-
çılığı,ikiölkəninMədəniyyət
nazirliklərivəAzərbaycanın
ÖzbəkistandakıSəfirliyinin
dəstəyiiləreallaşıb.

Mədəniyyət günlərində işti-
rak etmək üçün Milli Məclisin
Mədəniyyət komitəsinin sədri
QənirəPaşayeva,MilliMəclisin
Azərbaycan-Özbəkistan dost-
luqqrupununüzvüMüşfiqCəfə-
rov, Mədəniyyət Nazirliyi Kitab
sənayesi şöbəsinin müdiri Akif
Marifi, Gəncə Regional Mədə-
niyyətİdarəsininrəisiVasifCən-
nətovvəincəsənətustalarından
ibarət heyətÖzbəkistana səfər
edib.
AMM-dəki açılış mərasimin-

dən sonra tədbirlər Özbəkistan
Milli Kitabxanası vəÖzbəkistan
MədəniyyətvəSənət İnstitutun-
dadavamedib.
ƏlişirNəvaiadınaÖzbəkistan

Milli Kitabxanasında yaradılan
Azərbaycan fondunun təqdima-
tı olub, kitabxana iləAMM ara-
sında əməkdaşlığa dair memo-
randum imzalanıb. Özbəkistan
MədəniyyətvəSənət İnstitutun-
da keçirilən tədbirdə isə rəsmi
hissədən sonra təqdim olunan
konsertproqramındaXalqartis-

ti Gülyanaq Məmmədova xalq
mahnı və təsnifərimizi, İlham
Abdullayev sazda qədim el ha-
valarını, institutun ansamblı isə
Azərbaycanvəözbəkmahnıları-
nıifaediblər.Tələbələrazərbay-
canlı modelyer Afaq İsmayılza-

dəninhazırladığıAzərbaycanvə
özbəkmillilibaslarkolleksiyasını
nümayişetdiriblər.
Mədəniyyət günləri çərçivə-

sində Daşkənddəki Repressiya
Qurbanlarının Xatirəsi Dövlət
Muzeyində “AzərbaycanvəÖz-
bəkistan xalqlarının repressi-
yafaciəsi:bir tarix,bir tale”adlı
beynəlxalqkonfranskeçirilib.
Muzeyin direktoru Bəxtiyar

Xasanov giriş nitqində Özbə-
kistanda1920-ciillərdən1950-
ci illərin əvvəllərinə qədər da-
vamedənrepressiyalardansöz
açıb.
AMM-in direktoru Samir Ab-

basovbildiribki,repressiyadöv-
ründə Azərbaycanın və Özbə-
kistanınziyalıları,alimlər,şairlər,
yazıçılar,fəalvətənsevərləreyni
taleyiyaşayıb.
Milli Məclisin Mədəniyyət ko-

mitəsinin sədri Qənirə Paşaye-
vadaçıxışındaAzərbaycanınvə
Özbəkistanın on minlərlə ziya-
lısının repressiyaya məruz qal-
masındanbəhsedib.Bildiribki,

Azərbaycandan Hüseyn Cavid,
Mikayıl Müşfiq, Əhməd Cavad,
ÖzbəkistandanFitrat,Botu,Ab-
dulla Qadiri, Usman Nasir  ki-
miyüzlərləgörkəmli ziyalıqətlə
yetirilib,ömrünüsürgündəbaşa
vurmalıolub.

Milli Məclisin deputatı Müşfiq
Cəfərovxalqlarımızındin,dilvə
mədəniyyət birliyindən danışıb.
Deyib ki, ölkələrimiz arasında
bütün sahələrdə münasibətlər
uğurlainkişafedir.
Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə

müdiriAkifMarifi çıxışındadiq-
qətə çatdırıb ki, 1920-50-ci illər
repressiyasıdövründəAzərbay-
candan təkcə Qazaxıstana 150
mininsansürgünolunub.
Sonra konfrans iştirakçıları

2001-ci ildəyaradılanRepressi-
yaQurbanlarınınXatirəsiDövlət
Muzeyiilətanışolublar.
Azərbaycan mədəniyyəti gün-

lərinin daha biri tədbiri Nizami
Gəncəvi adına Daşkənd Dövlət
PedaqojiUniversitetində(DDPU)
“Nizami Gəncəvi və Əlişir Nə-
vainin yaradıcılığında türk təfək-
kürü və ideoloji bədii əsaslar”
adlımonoqrafiyanın təqdimatına
həsrolunub.ProfessorŞuxratSi-
racəddinov və dosent Gülbahar
Aşurovanın müəllifi olduqları ki-
tabAMM-indəstəyiiləçapedilib.

Tədbirdə universitetin rekto-
ru,professorAbduqaforKırqız-
bayev, AMM-in direktoru Samir
Abbasov, “Özbəkistan-Azərbay-
can”DostluqCəmiyyətininicraçı
direktoru, professor Erkin Nu-
riddinov, millət vəkilləri Qənirə

Paşayeva,MüşfiqCəfərovçıxış
ediblər.
Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə

müdiriAkifMarifiNizamiGəncə-
vivəƏlişirNəvaininəsərlərində
multikulturalizm ideyalarının ön
plana çəkilməsi haqqında söh-
bətaçıb.Şöbə müdiriuniversi-
tetin rektoru Abduqafor Kırqız-
bayevə Mədəniyyət Nazirliyinin
təsis etdiyi “Nizami Gəncəvinin
880 illiyi” xatirə nişanını təqdim
edib.
ProfessorlarNurbayCabba-

rov,NiqinaŞermuxammedova,
Gəncə Regional Mədəniyyət
İdarəsininrəisiVasifCənnətov
və başqa çıxış edənlər ölkə-
lərimiz arasında mədəni-hu-
manitar sahədə əməkdaşlığın
inkişafından, təqdim olunan
kitabın əhəmiyyətindən danı-
şıblar.
Dosent GülbaharAşurova ki-

tabınçapıüçünAMM-ətəşəkkü-
rünübildirib,birgəəməkdaşlığın
bundansonradadavamedəcə-
yinideyib.

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

193 il əv vəl...
13 ap rel 1829-cu il dəBöyükBritaniyadakatoliklərinemansi-

pasiyasıhaqqındaqanunKralIVGeorqtərəfindəntəsdiqlənərək
qüvvəyəminib.Xristianlığınkatolikməzhəbinəaidolanvətəndaş-
laradinietiqadazadlığı,dövlətvəzifələritutmaqhüququverilib.

174 il əv vəl...
14 ap rel 1848-ci il dəMacarıstandaburjua inqilabıbaşverib.

ParlamentMacarıstanınmüstəqilliyivəalmanmənşəliQabsburq-
larsülaləsinintaxtdansalınmasıbarədəqərarqəbuledib.

157 il əv vəl...
14 ap rel 1865-ci il dəABŞ-davətəndaşmüharibəsi(Şimal-Cə-

nub müharibəsi) gedişində PrezidentAvraam Linkolna sui-qəsd
olub.Linkolnteatrdaolarkən“cənublu”larınnümayəndəsionaatəş
açmışdı.Bir gün sonrao, aldığı yaralardan vəfat etdi.Prezident
qətləyetirilsədə,vətəndaşmüharibəsiŞimalınxeyrinəbaşaçatdı.

110 il əv vəl...
14 ap rel 1912-ci il dədün-

yanınozamanüçünənbö-
yükgəmisiolan“Titanik”çıx-
dığı ilk reyszamanıAtlantik
okeanınınşimalındanəhəng
aysberqlə toqquşaraqbatıb.
BritaniyadanABŞ-a hərəkət
edəngəmidə(rəsmiqeydiy-
yatagörə)2200nəfərvardı.
Onlardan 1500 nəfəri xilas
etməkmümkünolmadı.

105 il əv vəl...
15 ap rel 1917-ci il də BakıdaQafqazmüsəlmanlarının qurultayı

başlayıb. Qurultay Rusiyada çarizmin süqutundan (Fevral inqilabı)
sonraazərbaycanlılarınmilli istiqlalməramınınbəyanolunması yö-
nündəilkcəhdidi.QurultaydaMəhəmmədƏminRəsulzadə,Nəriman
Nərimanov, Məşədi Əzizbəyov, Həmid Sultanov məruzələrlə çıxış
ediblər.QurultayRusiyaMüvəqqətiHökumətinintanınması,Rusiya-
nındemokratikvəfederativəsasdayenidənqurulması,Qafqazmüsəl-
manlarınınmuxtariyyətinintəminolunmasıbarədəqərarqəbuledib.

91 il əv vəl...
14 ap rel 1931-ci il dəİspaniyadakıparlamentseçkilərindəres-

publikaçılarınqələbəsindənsonrabaşlanankütləviiğtişaşlarnəti-
cəsindəKralXIIIAlfonsölkədənqaçıb,monarxiyadevrilib.İspani-
yadabaşlananvətəndaşmüharibəsi1939-cuilədəkdavametdi.

81 il əv vəl...
13 ap rel 1941-ci il dəSSRİiləYaponiyaarasındabir-birinəhücum

etməmək barədə pakt imzalanıb. Xalxin-Qol yaxınlığındakı hərbi
toqquşmadan(1939)sonraimzalanansazişAlmaniyailəmüharibə-
ninlabüdlüyünüdərkedənSSRİüçünçoxvacibidi.Busazişsayə-
sindəSSRİAlmaniya ilədörd ilsürənmüharibəzamanıYaponiya
sarıdanarxayınidi.

47 il əv vəl...
13 ap rel 1975-ci il dəLivandavətəndaşmüharibəsibaşlayıb.

Paytaxt Beyrutdakı kilsələrdən birində müsəlman fələstinlilərlə
xristian fanqistlər arasındameydana gələn qanlı toqquşma bir
neçəilsürənmüharibəninfaktikisəbəbioldu.

28 il əv vəl...
13 ap rel 1994-cü il də erməni terrorçularıAzərbaycanaqarşı

dahabiraksiyahəyatakeçiriblər.Moskva-Bakısərnişinqatarının
Dağıstanərazisindəpartladılmasınəticəsində6nəfərhəlakolub.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Özbəkistanda Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri keçirilib

Haaqada “Nizami Gəncəvi” kitabının təqdimatı
NiderlandınHaaqaşəhərindəfəaliyyətgöstərənAzərbaycan-Türk
KültürDərnəyinintəşkilatçılığıiləAlmaniyadayaşayanazərbaycanlı
yazarOrxanArasın“NizamiGəncəvi”kitabınıntəqdimatıkeçirilib.

Şəhərdəki“Transval”kitabxanasındatəşkilolunantədbiridər-
nəyinsədriİlhanAşqınaçaraqkitabhaqqındaməlumatverib.
MüəllifOrxanArasçıxışedərəkNizamiGəncəvininyaradıcılığın-

dan,hollandvətürkdillərindəolankitabınyazılmatarixindəndanı-
şıb.AzərbaycandiasporununüzvləriNizamininşeirlərinisöyləyib-
lər.Şairinsözlərinəbəstələnmişmusiqiparçalarıifaedilib.
Azərbaycan-TürkKültürDərnəyininsədriİlhanAşqınvəAzər-

baycan Dillər Universitetinin dosenti Həqiqət Hacıyeva tədbirə
qatılmışdiaspor fəallarına,eləcədədərnəküzvlərinə təşəkkür-
namələrtəqdimediblər.
Mərasimdə Azərbaycanın Niderland Krallığındakı Səfirliyinin

əməkdaşı Səbinə Sadıqova, Türkiyə səfirliyinin nümayəndəsi
OzanCanGümüşiştirakediblər.

Əməkdarartist,tarzənSahib
Paşazadəincəsənətsahəsin-
dədünyanınməşhuralitəhsil
ocaqlarısırasındayeralan
VyanaMusiqivəTəsviriİncə-
sənətUniversitetindəustad
dərsikeçib.

“Salam.Orient” festivalı ilə
əməkdaşlıqçərçivəsindəbaştu-
tandərsdəəvvəlcəuniversitetin
xalqmusiqisi tədqiqatları və et-
nomusiqişünaslıq ixtisası üzrə
başmütəxəssisi,professorMar-
ko Kölbl Azərbaycan muğamı
haqqındaümumiməlumatverib.

Sahib Paşazadə tələbələrə
Azərbaycan muğamlarının qu-
ruluşu və digər ölkələrin mu-
ğamlarından fərqləndirici xü-
susiyyətləri barədə danışıb,
tar alətinin Azərbaycan klassik
muğam musiqisində yerindən,
tar alətinin hazırlanması və tar
ifaçılığısənətininUNESCO-nun
Qeyri-maddimədəni irs siyahı-
sına salınmasından bəhs edib.
O,Azərbaycan tarınındigəröl-
kələrdə fərqli formalarda istifa-
dəolunanbənzərmusiqialətləri
ilə fərqləndirici xüsusiyyətləri
barədə nəzəri məlumatları da
diqqətəçatdırıb.

Sonra tarzən Azərbaycanın
yeddi əsas muğamından qısa
parçalarifaedib,ifanınxarakterik
xüsusiyyətləri, eləcədə tarüçün
bəstələnmiş klassikmusiqi əsər-
ləribarədədanışıb.Qeydedilibki,
dahiAzərbaycanbəstəkarıÜzeyir
Hacıbəyli beş əsasmuğampər-
dəsini saxlamaqla tar alətiniAv-
ropaklassikmusiqialətləri iləbir
cərgəyə çıxarıb. Ustad dərsinin
sonunda S.Paşazadə tələbələr-
lə birlikdə “Mahur” muğamından
parça ifa edib. Maraqla qarşıla-
nan ustad dərsinin gələcəkdə
tədris planı çərçivəsində təqdim
olunmasıarzusuifadəedilib.

Avstriyalı tələbələr üçün muğamlar və 
tar mövzusunda ustad dərsi

Braziliyada “Şuşa İli” və Fikrət Əmirovun 
100 illiyi münasibətilə konsert 

BraziliyanınRio-de-Ja-
neyroşəhərindəAzər-
baycanınmusiqibeşiyi
sayılanŞuşaşəhərinə
vədahibəstəkarFikrət
Əmirovun100illiyinə
həsredilmişkonsert
təşkiledilib.

Azərbaycanın Brazili-
yadakıSəfirliyinindəstə-
yi iləkeçirilənkonsertdə
BraziliyaDövlətSimfonik
Orkestri Xalq artisti Yal-
çınAdıgözəlovundirijor-
luğuiləçıxışedib.
Tədbirin açılışında çıxış edən səfir

Elxan PoluxovAzərbaycanda 2022-ci
ilin “Şuşa İli” elan olunduğunu diqqə-
tə çatdırıb və konsertin bu əlamətdar
hadisəyəhəsrolunduğunudeyib.Sə-
fir çıxışında bildirib ki, bu il həmçinin
Azərbaycanın dünya şöhrətli bəstə-
karı FikrətƏmirovun 100 illiyi tamam
olur.DiplomatAzərbaycanbəstəkarlıq
məktəbində simfonik muğam janrının
banisiolanFikrətƏmirovunzənginya-
radıcılıqirsibarədəiştirakçılaraətrafı
məlumatverib.Bildiribki,FikrətƏmiro-
vun100illiyiUNESCO-nunyubileyləri
proqramınadadaxiledilib.
Sonra maestro YalçınAdıgözəlovun

dirijorluğu ilə Braziliya Dövlət Simfo-
nikOrkestri tamaşaçılaragenişmusiqi
proqramınıtəqdimedib.GecədəFikrət
Əmirovun “Azərbaycan kapriççiosu”,
“Kürd ovşarı” simfonik muğamı, “Nə-
simidastanı”,həmçininVasifAdıgözə-
lovun3nömrəlipianovəorkestrüçün

konsertisəslənib.SolistkimiBraziliya-
nınəntanınmışpianoçusu,beynəlxalq
mükafatlar sahibi Kristian Budu çıxış
edib.
Şəhərin ən böyük konsert mərkəzi

olan “Cidade Das Arches”dəki “Gran-
de Sala”da baş tutan musiqi axşamı
tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla
qarşılanıb.Konsertəyerlitamaşaçılarla
yanaşı,şəhərmeriyasınınəməkdaşları,
Braziliyadaakkreditəolunmuşdiploma-
tikkorpusunnümayəndələri,Rio-de-Ja-
neyrodafəaliyyətgöstərənAzərbaycan
bələdiyyə məktəbinin müəllim-tələbə
heyətivəxariciqonaqlarqatılıblar.
Qeyd edək ki, Yalçın Adıgözəlovun

rəhbərliyi ilə baş tutan konsertBrazili-
yada pandemiyanın başlanmasından
sonraAzərbaycanahəsredilmişilkmu-
siqitədbiridir.Son10ilərzindəmaestro
Braziliyadaümumilikdə6konsertverib
vəyerlidinləyiciləriAzərbaycanmusiqi
inciləriilətanışedib.

İstanbulda 
İslam Sivilizasiyaları Muzeyi açılıb
İstanbulunBöyükÇamlıcaməscidkompleksinin
ərazisindəİslamSivilizasiyalarıMuzeyiyaradılıb.

Aprelin8-dəTürkiyəPrezidentiRəcəbTayyibƏr-
doğanıniştirakıiləmuzeyinaçılışmərasimiolub.
Mərasimdəçıxışedəndövlətbaşçısımuzeyinüç

iləvvəlistifadəyəverilənBöyükÇamlıcaməscidinin
əsashissələrindənbiriolduğunudeyib.Diqqətəçat-
dırılıbki,10minkvadratmetrqapalısahədəinşaedi-
lənİslamSivilizasiyalarıMuzeyiTürkiyəninMilliSa-
raylarİdarəsinəbağlıTopqapıSarayı,Türkvəİslam
Sənətləri,İstanbulArxeoloji,İstanbulTürbələr,Vəqf-
lərvəSarayKolleksiyalarımuzeylərininfondlarından
seçilmişeksponatlarəsasındahazırlanıb.
VII- XIX əsrlər İslam mədəniyyətinin inkişafını

özündəəksetdirənmuzeydə800-əyaxınəsərsərgi-
lənəcək.Muzeytürktoxuculuqsənəti,İslamincəsə-
nətindəmemarlıqvəbəzəkelementləri,İslamdaelm,
xəttatlıq, İslamda fəth, türk çini sənəti, Osmanlıda
geyimkimimövzularıözündəəksetdirən15 tema-
tikbölmədənibarətdir.Muzeydəİslamtarixininizlə-
rinidaşıyan,birçoxuindiyədəksərgilənməmişnadir
eksponatlardayeralır.
Muzeyin tərtibatında müasir muzeyşünaslıq tex-

nologiyalarıəsasındaərsəyəgələnvideoistehsalvə
interaktivsensorekranlar, lazer işıqlarıkimibirçox
elementdənistifadəedilib.
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