
Azər bay ca nın Qa ra bağ böl gə si nin 
iş ğal dan azad edil mə si İra nı se vin-
di rir. Biz hə mi şə Azər bay ca nı azad 
və fi ra van gör mək is tə yi rik. İran 

hö ku mə ti Azər bay can la mə də niy yət 
sa hə sin də əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə si-
ni də is tə yir və bu is ti qa mət də ad dım lar 
at ma ğa ha zır dır.

İra nın mə də niy yət və is lam ir şad na zi ri 
Mə həm məd Meh di İs maili bu söz lə ri iyu nun 
20-də Teh ran da Azər bay ca nın mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mov ilə gö rüş də de yib.

Gö rüş də iki öl kə ara sın da mə də ni əla qə-
lə rin ge niş spekt ri mü za ki rə olu nub.

Də və tə gö rə iran lı həm ka rı na tə şək kür 
edən Anar Kə ri mov sə fə rin Azər bay can-İran 
dip lo ma tik əla qə lə ri nin 30 il li yi nə tə sa düf et-
di yi ni de yib. Qeyd edib ki, Azər bay can və 
İran xalq la rı nın ço xəsr lik dost luq əla qə lə-
ri var. Bu gün Azər bay can və İra nın döv lət 
baş çı la rı ara sın da yük sək sə viy yə li si ya si 
dialoq möv cud dur. Döv lət lə ri miz ara sın da-
kı əla qə lər yük sə lən xət lə in ki şaf edir. Di gər 
sa hə lər də ol du ğu ki mi, mə də ni əla qə lə ri də 
in ki şaf et dir mə li yik.

“Döv lət lər ara sın da di gər əla qə lər dən 
fərq li ola raq mə də ni əla qə lər daimi xa rak-
ter da şı yır. Ha zır da Azər bay can da İra nın 
Mə də niy yət Mər kə zi fəaliy yət gös tə rir. Teh-
ran da da Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi-
nin açıl ma sı qar şı lıq lı mə də ni əla qə lə ri mi zin 
in ki şa fın da çox müs bət rol oy na ya bi lər. Biz 

Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin açıl ma-
sın da ma raq lı yıq və ümid edi rik ki, dost luq 
əla qə lə ri mi zin möh kəm lən mə si is ti qa mə tin-
də be lə bir mər kə zin açıl ma sı nı İran hö ku-
mə ti dəs tək lə yə cək və o, Azər bay can-İran 
dost lu ğu nun sim vo lu na çev ri lə cək”, – de yə 
Anar Kə ri mov nə zə rə çat dı rıb.

Na zir Qa ra ba ğın iş ğal dan azad edil mə-
si ba rə də da nı şa raq bil di rib ki, bu, xal qı mız 
üçün şə rəf mə sə lə si idi. Azər bay can xal qı 
öz tor paq la rı nın iş ğal al tın da qal ma sı ilə ba-
rış ma dı və Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh bər-
li yi ilə Or du muz 44 gün da vam edən Və tən 

mü ha ri bə sin də Er mə nis ta nın iş ğa lın da olan 
tor paq la rı nı azad et di. Ha zır da Azər bay-
can döv lə ti er mə ni iş ğal çı la rı nın tö rət dik lə ri 
van da liz min nə ti cə lə ri ni ara dan qal dı ra raq 
bu əra zi lər də ge niş qu ru cu luq iş lə ri hə ya ta 
ke çi rir. Ta ri xi, mə də ni abi də lə ri miz lə ya na-
şı, məs cid lər də bər pa olu nur. Məq sə di miz 
İs lam də yər lə ri ni bər pa et mək dən iba rət dir. 
Qa ra bağ da da ğı dıl mış məs cid lə rin bər pa sı 
ilə ya na şı, Ağ dam, Şu şa və Zən gi lan ra yon-
la rın da ye ni məs cid lər də ti ki lib xal qın is ti fa-
də si nə ve ri lə cək.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Pənahəli xanın başdaşı bərpadan sonra ilk dəfə sərgilənir
AMEA-nın Mil li Azər bay can 
Ta ri xi Mu ze yin də Qa ra bağ 
xan lı ğı nın ya ra dı cı sı, Şu şa 
şə hə ri nin əsa sı nı qo yan Pə-
na hə li xan Ca van şi rin (1693-
1763) baş da şı nın bər pa dan 
son ra ic ti maiy yə tə təq di ma tı 
olub.

İyu nun 20-də ke çi ri lən təq-

di mat mə ra si min də mu ze yin 
baş di rek to ru, aka de mik Nailə 
Və li xan lı çı xış edib. Aka de mik 
bil di rib ki, öl kə baş çı sı nın 2022-
ci ilin “Şu şa İli” elan edil mə si 
haq qın da sə rən ca mı na uy ğun 
ola raq mu zey Şu şa şə hə ri nin 
ta rix və mə də niy yə ti nin təq dim 
edil mə si ilə bağ lı sil si lə təd bir-
lər ke çi rir.

Qeyd olu nub ki, mu zey də 
Qa ra bağ, o cüm lə dən Şu şa 
şə hə ri nin ta ri xi və mə də niy yə ti 
ilə bağ lı zən gin kol lek si ya top-
la nı lıb. Kol lek si ya ya da xil olan 
eks po nat la rın ta rix çə lə ri nin öy-
rə nil mə si, on la rın təd qi qi, tə mi ri 
və bər pa sı üçün bö yük səy gös-
tə ri lib.

davamı səh. 3-də

Vokalçıların Bülbül adına VIII Beynəlxalq müsabiqəsinin qalibləri bəlli olub
Gör  kəm  li mü  ğən  ni, Azər  bay -
can vo  kal mək  tə  bi  nin ba  ni -
si, SS  Rİ Xalq ar  tis  ti Bül  bü  lün 
(1897-1961) ana  dan ol  ma  sı -
nın 125 il  li  yi  nə həsr olu  nan 
Vo  kal  çı  la  rın Bül  bül adı  na VIII 
Bey  nəl  xalq mü  sa  bi  qə  si qa  lib -
lə  ri  nin ad  la  rı açıq  la  nıb.

Mü  sa  bi  qə  də Azər  bay  can, 
Ru  si  ya, İs  rail, Tür  ki  yə, Mon  qo -
lus  tan, Öz  bə  kis  tan, Uk  ray  na, 
Mek  si  ka, Qa  za  xıs  tan və di  gər 
öl  kə  lər  dən 100-ə ya  xın ifa  çı iş -
ti  rak edir  di. 

Mü  sa  bi  qə  nin Qran-pri mü  ka -
fa  tı  na El  mi  na Hə  sə  no  va (Azər -
bay  can) la  yiq gö  rü  lüb. Di gər 
mü ka fat çı lar: I yer - Ankh  ba  yar 
Enkh  bold (Mon  qo  lus  tan), II yer 

– Ni  ki  ta Vol  kov (Ru  si  ya) və Ol  qa 
Ru  dik (Uk  ray  na), III yer – Ba  luan 
Ber  ke  nov (Qa  za  xıs  tan), Alek -
sand  ra So  ko  lo  va (Ru  si  ya), Hə -
mid Əb  dü  lov (Azər  bay  can), IV 
yer – Ez  gi Ka  ra  ka  ya (Tür  ki  yə), 
Ni  gar Cə  fə  ro  va (Azər  bay  can). 

Mü   sa   bi   qə   nin xü   su   si mü   ka   fat   çı  -
la   rı da müəy   yən olu   nub. “Bül   bü  -
lün re   per   tuarın   dan Azər   bay   can 
bəs   tə   kar   la   rı   nın əsər   lə   ri   nin ən 
yax   şı ifa   sı” no   mi   na   si   ya   sın   da Ba  -
ter   de   ne Dorjt   se   den (Mon   qo   lus  -
tan) qa   lib olub. “Ümid” mü   ka   fa   tı  -
nı Me   de   ya Çi   kaş   vi   li (Gür   cüs   tan), 
“Ta   ma   şa   çı rəğ   bə   ti” ni isə ru   si   ya   lı 
Va   le   ri   ya La   tı   şe   va qa   za   nıb. 

16-22 iyun ta  ri  xin  də ke  çi  ri  lən 
mü  sa  bi  qə  nin mü  ka  fat  lan  dır  ma 
və qa  la- kon  ser  ti mə  də  niy  yət 

pay  tax  tı  mız Şu  şa  da ke  çi  ri  lə  cək. 
Qeyd edək ki, bu il də iş  ti -

rak  çı  la  rı bey  nəl  xalq mün  sifl   ər 
qiy  mət  lən  di  rib  lər. Mün  sifl   ər he -
yə  ti  nin səd  ri Ru  si  ya  nın Xalq 

ar  tis  ti Ser  gey Ley  fer  kus  dur. He -
yə  tə Xalq ar  tist  lə  ri Fər  had Bə -
dəl  bəy  li, Si  ya  vuş Kə  ri  mi, Mu  rad 
Adı  gö  zəl  za  də, Di  na  ra Əli  ye  va, 
Ru  si  ya  nın Əmək  dar in  cə  sə  nət 
xa  di  mi Dmit  ri Vdo  vin, Əmək  dar 
ar  tist Ma  ri  ya Me  şar  ya  ko  va (Ru -
si  ya), Gür  cüs  ta  nın Xalq ar  tis  ti 
Tey  mu  raz Qu  quş  vi  li, SS  Rİ Xalq 
ar  tis  ti Ma  ri  ya Stef  yuk (Uk  ray  na), 
Be  la  ru  sun Xalq ar  tis  ti Anas  ta  si -
ya Mosk  vi  na və Qa  za  xıs  ta  nın 
Əmək  dar in  cə  sə  nət xa  di  mi Aza -
mat Jel  tır  qu  zov da  xil  dir.

Xa  tır  la  daq ki, Bül  bül adı  na bi -
rin  ci bey  nəl  xalq mü  sa  bi  qə gör -
kəm  li mü  ğən  ni  nin 100 il  li  yi ərə -
fə  sin  də, 1997-ci il  də Pre  zi  dent 
Hey  dər Əli  ye  vin mü  va  fi q sə  rən -
ca  mı ilə ke  çi  ri  lib. 

İran Azərbaycanla mədəni əlaqələri inkişaf etdirmək istəyir
Şuşa ilə İran şəhərlərindən birinin qardaşlaşması təklif edilib

Daşkənddə Heydər Əliyev meydanının 
açılışı keçirilib

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev iyu nun 
21-də Öz bə kis tan Res pub li ka sı na döv lət sə fə ri nə ge dib.

Daş kənd də ki “Kuk sa roy” döv lət iqa mət ga hın da rəs mi qar şı lan-
ma mə ra si min dən son ra  Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev və 
Öz bə kis tan Pre zi den ti Şav kat Mir zi yo yev Müs tə qil lik abi də si ni zi-
ya rət edib lər. Pre zi dent İl ham Əli yev abi də nin önü nə ək lil qo yub.

Öz bə kis ta nın müs tə qil li yi nin 30 il li yi mü na si bə ti lə ucal dı lan abi-
də öz bək xal qı nın üç min il lik ta ri xi ni əks et di rir. Abi də öl kə nin 
müs tə qil li yi nin il dö nü mü nə həsr olu nan “Ye ni Öz bə kis tan” komp-
lek si nin mər kə zin də yer lə şir. Alt mış metr hün dür lü yün də abi də 
gör kəm li şəx siy yət lə rin hə yat və fəaliy yə ti ilə əla mət dar olan döv-
rü əks et di rir.

İyu nun 21-də Daş kənd də Hey dər Əli yev mey da nı nın açı lı şı 
olub. Pre zi dent İl ham Əli yev və Pre zi dent Şav kat Mir zi yo yev açı-
lış mə ra si min də iş ti rak edib lər.

Mey dan pay tax tın Mi ra bad ra yo nun da azər bay can lı la rın yığ-
cam ya şa dıq la rı əra zi də yer lə şir. Ət raf da kı bi na lar abad laş dı rı lıb. 
Mey da nın əra zi si ta ma mi lə ye ni dən qu ru lub, bu ra da ya şıl lıq sa lı-
nıb, sa kin lə rin is ti ra hə ti üçün hər cür şə rait ya ra dı lıb.

Mey da nın mər kə zi his sə sin də ulu ön dər Hey dər Əli ye vin bö-
yük me mo rial komp lek si ucal dı lıb. Ümum mil li li der Hey dər Əli ye-
vin adı nı da şı yan kü çə də yer lə şən mey dan şə hər sa kin lə ri və qo-
naq la rın is ti ra hət üçün ən çox üz tut duq la rı yer lər dən bi ri ola caq.

Öz bə kis tan və Azər bay can pre zi dent lə ri mə ra sim də çı xış edib lər.
Döv lət baş çı la rı me mo rial komp lek sin açı lı şı nı edib, önü nə gül 

dəs tə lə ri qo yub lar.
İyu nun 21-də Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin Öz bə kis-

tan Pre zi den ti Şav kat Mir zi yo yev ilə məh dud və ge niş tər kib də 
gö rüş lə ri olub. Ge niş tər kib də gö rüş ba şa çat dıq dan son ra pre zi-
dent lə rin iş ti ra kı ilə Azər bay can-Öz bə kis tan sə nəd lə ri im za la nıb. 
Pre zi dent lər mət buata bə ya nat lar la çı xış edib lər.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin Öz bə kis tan Res pub li ka sı na döv lət 
sə fə ri ba rə də ət rafl  ı qə ze tin növ bə ti sa yın da.

“Azərbaycan aşıq sənəti” sərgisi

To vuz ra yon Aşıq Hü seyn Bo zal qan lı adı na Azərbaycan Aşıq 
Sə nə ti Dövlət Mu ze yin də Xalq rəs sam la rı Arif Hü sey no vun 
və Si rus Mir zə za də nin “Azər bay can aşıq sə nə ti” ad lı te ma tik 
sər gi açı lıb.

səh. 4

Vətən müharibəsində tarixi Zəfərə
həsr olunan ədəbi müsabiqə 

Mə də niy yət Na zir li yi Və tən mü ha ri bə sin də ki ta ri xi Zə fə rə həsr 
olu nan ədə bi mü sa bi qə elan edib. Mü sa bi qə nin məq sə di 
Azər bay can ta ri xi nə qı zıl hərfl  ər lə ya zıl mış 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə si nin gə lə cək nə sil lər üçün bə dii mətn lər va si tə si lə 
əbə di ləş di ril mə si, bö yük Zə fə rin bə diiləş di ril mə si dir.

Mü sa bi qə 3 ədə bi janr üz rə ke çi ri lir: ro man, dram, mən zum 
he ka yə. Əsər lər də 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də hərb mey-
da nın da, ar xa cəb hə də, bey nəl xalq are na da ya şa nan pro ses lər 
əks et di ri lə bi lər.

Əsər lər da ha əv vəl heç yer də çap olun ma ma lı və ya yım lan ma-
ma lı dır. Əsər lər Azər bay can di lin də, bir şəxs tə rə fi n dən ya zıl ma-
lı dır. Müş tə rək iş qə bul olun mur. Ta ri xi fakt lar təh rif olun ma ma lı-
dır. Həcm məh du diy yə ti yox dur.

Hər ədə bi janr üz rə bir qa lib elan olu na caq. Mü ka fat fon du: 
ro man jan rı üz rə 10 000 ma nat; dram jan rı üz rə 5 000 ma nat; 
mən zum he ka yə jan rı üz rə 5 000 ma nat.

Fik rət Əmi ro vun ana dan 
ol ma sı nın 100 il li yi nin 
qeyd edil mə si haq qın da 
Azər bay can Res pub li ka-

sı Pre zi den ti nin 2022-ci il 
15 mart ta rix li sə rən ca mın 
ic ra sı ilə bağ lı təd bir lər pla nı 
çər çi və sin də bəs tə ka rın “Min 
bir ge cə” ba le ti Gən cə də 
nü ma yiş olu nub.

Bəs tə ka rın ən məş hur əsə-
ri nin do ğul du ğu şə hər də nü-
ma yi şi Mə də niy yət Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı, Gən cə Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti, Gən cə Re gional 
Mə də niy yət İda rə si, Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın dəs tə yi ilə real-
la şıb.

F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət 
Fi lar mo ni ya sın da təq dim olu nan 
səh nə əsə ri nə şə hər İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı Ni ya zi Bay ra-

mov, Tür ki yə nin Gən cə də ki baş 
kon su lu Ze ki Öz türk, Mil li Məc-

li sin de pu ta tı Müş fi q Cə fə rov, 
Mə də niy yət Na zir li yi nin Mu si qi 

sek to ru nun mü di ri Vü qar Hüm-
bə tov, Gən cə Re gional Mə də-
niy yət İda rə si nin rəisi Va sif Cən-
nə tov, mə də niy yət iş çi lə ri, şə hər 
zi ya lı la rı və sa kin lər ta ma şa 
edib lər.

Fik rət Əmi rov ya ra dı cı lı ğın da 
xü su si yer tu tan və ona dün ya 
şöh rə ti qa zan dı ran, gö zəl mu si-
qi yə ma lik “Min bir ge cə” ba le ti ni 
ey niad lı ərəb na ğıl la rı nın mo tiv-
lə ri əsa sın da ya zıb. Ba let me lo-
di ya rən ga rəng li yi, xo reoq ra fi k 
qu ru lu şu və səh nə tər ti ba tı na 
gö rə hər za man ta ma şa çı lar da 
bö yük ma raq oya dıb və Gən cə-
də də anş la qa sə bəb olub.

davamı səh. 2-də

Gəncədə “Min bir gecə”
Fikrət Əmirovun baleti doğma şəhərdə nümayiş etdirilib
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Xudafərin körpüsünün UNESCO siyahısına 
salınması üçün İranla birgə iş aparılır 

AzərbaycanınmədəniyyətnaziriAnarKərimovİranasəfəri
çərçivəsindəiyunun21-dəbuölkəninmilliirs,əlişlərisənayesi
vəturizmnaziriİzətullahZərqamiiləgörüşüb.

Görüşdə
AnarKəri
movmədəni
əlaqələrin
inkişafının
əhəmiyyətini
vurğulaya
raqbildirib
ki,İranla
Azərbaycan
UNES CO 
çərçivəsində
əməkdaş
lıqedərək
qeyrimaddi
mədəniirs

nümunələrinitəşkilatınsiyahısınadaxiledib.Busırayanazik
çörək–lavaşınhazırlanmasıvəpaylaşılmasıənənəsi,kamança
sənəti,Novruzbayramıkiminümunələraiddir.
Nazir vurğulayıb ki, İran vəAzərbaycan qədim sivilizasiyaya

malikolanölkələrdirvəbu,hərikidövlətinbeynəlxalqtəşkilatlar
çərçivəsində əməkdaşlıq əlaqələrininmöhkəmləndirilməsi zəru
rətiniyaradıb.AzərbaycanınUNESCOnunDünyairsisiyahısın
dayeralanİçərişəhər,Qobustan,Şəkikimiqədimtariximəkanları
var.Bunlarbeynəlxalqaləmdəmaraqdoğururvəturizmininkişafı
üçündəimkanlaryaradır.Turizmxalqlarıbirləşdirənvəbirbirini
yaxından tanımaqüçünzəminyaradanbir sahədir.Turizməla
qələrihəmmaddigəlir,həmdəyaxınlaşmaqüçündahamünasib
sahədir.
QarabağhaqqındaməlumatverənAzərbaycanınmədəniyyət

nazirivurğulayıbki,otuziləyaxınermənilərinişğalıaltındaqa
lanərazilərdəmilli irsimizəqarşı vandallıq siyasəti həyata ke
çirilib. Ermənistan işğal etdiyi rayonlarda məscidlərlə yanaşı,
qəbiristanlıqları,muzeyləri,tarixivədiniabidələriməhvediblər.
AzərbaycanPrezidentinin rəhbərliyi ilə azadolunan torpaqlar
dagenişquruculuqvəbərpa işləriaparılır.Milli irsimizədəyən
zərər aradan qaldırılır. Bu işdə İranın böyük təcrübəsi var və
bizbu təcrübədənyararlanmaq istərdik. İşğaldanazadolunan
ŞuşaşəhəriAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıdır. İşğal illərin
dəburada17məsciddağıdılıb.Bugünbuməscidlərinbərpası
prosesi davam edir. Bərpa işlərindəməqsədimiz dini və tarixi
abidələriyenidənqurubinsanlarınxidmətinəverməkvəmilliir
simiziqorumaqdanibarətdir.
Qeydolunubki,XIəsrdəinşaolunanXudafərinkörpüsüAzər

baycanınqeyrimaddiirsinəaidolantarixiabidədirvəqədimİpək
yolununəsasınıtəşkiledib.AzərbaycanPrezidenti İlhamƏliyev
bu körpünü Azərbaycanla İran arasında dostluq və qardaşlıq
körpüsü adlandırıb. İranla əməkdaşlıq sahəsində bu körpünün
UNESCOnunsiyahısınasalınmasıistiqamətindəişaparılır.
Nazir Anar Kərimov qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edərək

həmkarınıAzərbaycanasəfərədəvətedib.
İranınmilliirs,əlişlərisənayesivəturizmnaziriİzətullahZərqa

mi2012ciildəAzərbaycanasəfərizamanıPrezidentİlhamƏliyev
iləgörüşünüxatırladıb.Rəhbərliketdiyiqurumbarəsindəməlu
mat verən nazir ermənilər tərəfindənməscidlərin dağıdılmasını
pislədiyinivəonlarınbərpasındaAzərbaycanayaxındankömək
etməyəhazırolduqlarınınəzərəçatdırıb.
Qeydolunub ki, İran vəAzərbaycan xalqları eyni tarixə,milli

adətənənələrəvədinidəyərlərəmalikdir.Buamillərikixalqında
hayaxınolmasınışərtləndirir.Bəziqüvvələrbizimortaqdəyələri
mizdənistifadəedibxalqlarımızarasındanifaqsalmağaçalışırlar.
Lakinbudəyərlərbizidahadayaxınlaşdırmalıdır.

Kitabxana və arxiv işində 
əməkdaşlıq müzakirə edilib

Kitablarvəqədiməlyazmalarbilikmənbəyiolmaqlayanaşı,
həmdəxalqlarınmilliirsinigələcəyəçatdıranmühümsənəd-
lərdir.Busahədəəməkdaşlıqxalqlarıntarixinivəmilli-mənəvi
dəyərləriniöyrənməyə,yaşadaraqgəncnəsləçatdırmağa
imkanverir.

Bufikir
ləriİranda
səfərdəolan
Azərbayca
nınmədə
niyyətnaziri
AnarKərimov
İranınMilli
Kitabxa
navəArxiv
İdarəsinin
müdiriƏlirza
Muxtarpurilə
görüşündə
bildirib.
Nazir qeyd

edib ki, İranın çox zəngin kitabxanaları var vəbu kitabxanalar
daqədiməlyazmalarqorunur.İranınarxivlərindəAzərbaycanvə
Qarabağadairəlyazmavə tarixisənədlərsaxlanılır.Busahədə
qarşılıqlıəməkdaşlıqetməkdəmaraqlıyıq.Kitabxanavəarxivsa
həsindəəməkdaşlıqxalqlarınortaqtarixiniöyrənibtəbliğetməyə
geniş imkan yaradır.Azərbaycan və İranın təbliğ olunası çoxlu
saydaqeyrimaddimədəniyyətabidələrivar.Əlyazmavəqədim
kitablardabuabidələrinəsasınıtəşkiledir.
AnarKərimovvurğulayıbki,vaxtiləİrəvanxanlığında269məs

cidolub.Milliirsimiziməhvetməkməqsədiləbuməscidlərinha
mısıdağıdılıb.İranarxivlərindəİrəvanxanlığıərazisindəkiməs
cidvədigər tarixi vədiniabidələrimizə,milli irsimizədair çoxlu
sənədlərdəvarki,onlarlatanışlıqirsimizinbərpasınavəgələcək
nəsillərəçatdırılmasınaimkanverər.
ƏlirzaMuxtarpurkitabxanavəarxivsahəsindəAzərbaycanla

əməkdaşlıqetməyəhazırolduqlarınıbildirib.Nəzərəçatdırıbki,
informasiyatexnologiyalarınıninkişafıiləəlaqədarbutarixisə
nədlərvəəlyazmalarelektron formayasalınaraqsaxlanılır.Bu
sənədlərlə tanışlıqüçünbirgə işçiqrupunyaradılmasıməqsə
dəuyğundur.İşçiqrupuvasitəsiləqədimmənbələrinmübadiləsi
nihəyatakeçirməkvəəməkdaşlığıdavametdirməkolar.
Azərbaycanın mədəniyyət naziri Qarabağın, Şuşanın tarixini

əksetdirənkitablarıİranınmillikitabxanasınahədiyyəedib.
GörüşdənsonranazirAnarKərimovdahiAzərbaycanşairiNi

zamiGəncəvininkitabxanadasaxlanılanəlyazmalarıvədigərta
rixisənədlərlətanışolub.

İran Azərbaycanla mədəni əlaqələri 
inkişaf etdirmək istəyir

əvvəli səh. 1-də
Mədəniyyətinmüxtəlif sahələrində əmək

daşlıqdansözaçannazirAnarKərimovqeyd
edib ki, kino sənayesi xalqları birləşdirən
amildir. Bu sahədə əməkdaşlıq əlaqələrini
gücləndiribbirgəfilmlərin istehsalınabaşla
maq lazımdır.Eyni zamandakinohəftələri
nin,kitabsərgilərinin,teatrfestivallarınınke
çirilməsidəzəruridir.
Nazirbildiribki,ötənilBakıdaNizamiGən

cəvinin880illiyinəhəsredilmişbeynəlxalqki
tabsərgisində İranda iştirakedərəkədəbiy
yatını təbliğ etdi. Bu ilin əvvəlindəTehranda
keçirilən teatr festivalında Azərbaycan Döv
lətAkademikMusiqiliTeatrıQarabağınazad
olunmasınahəsr edilən tamaşanümayiş et
dirdivəbu,iranlıtamaşaçılartərəfindənböyük
maraqlaqarşılandı.Buistiqamətdəəməkdaş
lığıdavametdirməkvəgücləndirməklazımdır.
AnarKərimov səfərinin səmərəli olacağı

na ümidvar olduğunu bildirərək, İranınmə
dəniyyətvəislamirşadnaziriniAzərbaycana
səfərədəvətedib.
İranın mədəniyyət və islam irşad naziri

MəhəmmədMehdi İsmailivurğulayıbki,öl
kəsininyenihökumətiqonşularlaəlaqələrin
inkişafetdirilməsinixaricisiyasətindəpriori
tet siyasi xətt elanedib.Azərbaycan İranın
yaxınqonşusu,dostvəqardaşdövlətdir.Bu
baxımdanİranAzərbaycaniləmünasibətlə
rinəxüsusidiqqətyetirirvəbütünsahələrüz
rəəməkdaşlıqetməkdəmaraqlıdır.
GörüşdəAzərbaycanın İrandakı səfiri Əli

Əlizadədəiştirakedib.
Görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat

konfransında İran naziri mədəniyyət sahə
sində əlaqələrinvacibliyinibirdahavurğu
layıb.Bildiribki,İranvəAzərbaycanxalqları
ortaqtarixə,mədəniyyətə,adətənənəvədi
nidəyərlərəmalikdir.Budəyərlərsiyasiiqti
sadiəlaqələrləyanaşı,mədəniəlaqələrində
inkişafetdirilməsiüçünböyükzəminyaradır.
İranlınazirnəzərəçatdırıbki,mədəniəla

qələrininkişafetdirilməsiüçünheçbirmaneə
yoxdur.Qarşılıqlıəlaqələrininkişafıüçünbir
gəfilmlərinçəkilməsi,kitabyarmarkalarının,
mədəniyyət həftələrinin keçirilməsi zəruridir
vəbuistiqamətdəişləraparılır.
Nazirbildiribki,İranınyenihökumətiAzər

baycanRespublikası iləmünasibətlərin ya
xınlaşmasınamaneəolanbütünproblemləri
aradan qaldırmaq iradəsinə malikdir.Azər
baycanın mədəniyyət nazirinin İrana səfəri
əlaqələrimizdə yenimərhələnin əsasını ya
radacaqvəgələcəkinkişafıüçünperspektiv
ləraçacaq.
AzərbaycanınmədəniyyətnaziriAnarKəri

movisəbildiribki,ikiölkəninmədəniəlaqələ
riniyüksəltməküçünçoxböyükpotensialvar
vəbupotensialdansəmərəliistifadəetməliyik.

Birgəmədəni layihələrxalqlarımızındahada
yaxınlaşmasına imkanlar yaradacaq. Bu isti
qamətdəaparılanişlərvəəldəolunanrazılaş
malaricraolunacaq.

“Azər bay ca nın Tehranda 
Mədəniyyət Mərkəzi aç maq 

istəyini dəs tək lə yi rik” 
AzərbaycanınmədəniyyətnaziriAnarKə

rimov iyunun20dəTehranasəfəri çərçivə
sindəİranınİslamMədəniyyətivəƏlaqələri
Təşkilatının sədriMəhəmmədMehdi İman
puriləgörüşüb.
GörüşdəAnarKərimovikiölkəarasındakı

qarşılıqlıəlaqələrdəndanışıb.Bildiribki,İran
ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Şərqi
ZəngəzuriqtisadirayonuiləNaxçıvanMux
tarRespublikasınıbirləşdirənyeninəqliyyat
bağlantılarınınyaradılmasıistiqamətindəad
dımlarəlaqələrimizin inkişafınıgöstərir.Bu
nunla yanaşı, mədəni əlaqələrin də inkişaf
etdirilməsinəehtiyacvar.Mədəniəlaqələrin
inkişafındamədəniyyətmərkəzlərininfəaliy
yətininböyükəhəmiyyətivar.Azərbaycanda
İranınMədəniyyətMərkəzifəaliyyətgöstərir.
Qarşılıqlı olaraq Tehranda da Azərbaycan
MədəniyyətMərkəzininaçılmasıxalqlarımı
zındahadayaxınlaşmasındamühümroloy
nayacaq.
Nəzərə çatdırılıb ki, Qarabağın işğaldan

azad edilməsi ilə yanaşı, 132 kilometrlik
Azərbaycanİransərhədidəazadolunduki,
budaqarşılıqlıfaydalıəməkdaşlıqəlaqələri
ninəhatəliolacağınaimkanyaradıb.
Qeydolunubki,mədəniyyətsahəsindəim

zalanansənədlərkağızüzərindəqalmamalıvə
icraolunaraqxalqlarafaydaverməlidir.Mədə
niyyətxalqlarıbirləşdirənbirsahədir.Hazırda
kino, teatr sahələrində əməkdaşlıq əlaqələri
mövcuddur. Bu əlaqələri daha da gücləndir
mək lazımdır ki, xalqlar birbirini daha yaxşı

tanısın və gələcək üçün əhatəli əməkdaşlıq
yaratsınlar. Azərbaycan filmləri bir neçə də
fə İrandakeçirilən“Fəcr”filmfestivalındanü
mayişetdirilib.Busahədəəməkdaşlıqmədə
niəlaqələrəböyüktöhfəverər.Odurki,birgə
filmlərinçəkilişinəbaşlamaqvəbufilmlərihər
ikiölkədənümayişetdirməkvaxtıçatıb.
“İşğaldanazadolunanŞuşaşəhərindəge

nişquruculuq işləriaparılır.Buşəhərdəke
çirilən“Xarıbülbül”festivalındaİranınfolklor
kollektividəiştirakedibvəmaraqlaqarşıla
nıb.BundansonraŞuşadakeçiriləcəkbütün
mədəni tədbirlərdə İranınyaradıcıkollektiv
lərinin də iştirak etməsini istəyirik”, – deyə
AnarKərimovbildirib.
Nazir beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində,

ocümlədənUNESCOkiminüfuzlu təşkilat
daAzərbaycanİranəməkdaşlığınadatoxu
nub.Qeydolunubki,butəşkilatçərçivəsində
əməkdaşlıqhər ikidövlətinmaraqlarınıəks
etdirir.
Məhəmməd Mehdi İmanpur Azərbayca

nın mədəniyyət nazirini İranda görməkdən
məmnun olduğunu bildirib. Qeyd edib ki,
AzərbaycanınTehrandaMədəniyyətMərkə
zi açmaq istəyini dəstəkləyir. İranAzərbay
canla mədəni əlaqələri inkişaf etdirməkdə
maraqlıdır.Şuşa şəhəri ilə İranın şəhərləri
ninbiriarasındaqardaşlıqmünasibətlərinin
qurulmasını təklif edən Məhəmməd Mehdi
İmanpurbildiribki,Qarabağınişğaldanazad
olunmasıİrandasevincləqarşılanıb.
“Müştərək addımlarla mədəniyyət sahə

sindəəməkdaşlığımızayenisəhifəaçabilə
rik. İki ölkə əl işləri sənayesi, teatr,müştə
rəkfilmlərinvəsənədlifilmlərin istehsalıvə
xəttatlıq sahəsində festivalların keçirilməsi
nəşərait yaradabilər”,–deyəMəhəmməd
Mehdiİmanipurəlavəedib.
Görüşdə qarşılıqlımaraq doğuranməsə

lələrətrafındagenişfikirmübadiləsiaparılıb.
Sondahədiyyələrtəqdimolunub.

AzərbaycanınmədəniyyətnaziriAnarKərimovİranasəfəriçər-
çivəsindəTehrandayerləşənİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatının
Mədəniyyətİnstitutunuziyarətedib.

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
nın baş katibi Xüsrav Noziri və
Mədəniyyət İnstitutunun prezi
denti Murodjon BuriboyevAnar
Kərimovaqurumun fəaliyyəti ilə
bağlıməlumatveriblər.
Bildirilibki,1995ciildənfəaliy

yətgöstərəninstitutunəsasməq
sədi İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki
latına üzv olan ölkələr arasında
mədəni əlaqələrin gücləndiril
məsinə xidmətetməkdir.Xüsrav
Noziri Azərbaycanın gələcəkdə
Mədəniyyət İnstitutuna üzv ola

cağınaümidvarolduğunubildirib.
Mədəniyyət naziriAzərbayca

nınİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkila
tının fəal üzvlərindən olduğunu
bildirərək, instituta daölkəmizin
üzvlüyününnəzərdənkeçiriləcə
yinisöyləyib.
Görüşdə müştərək mədə

ni irs, humanitar sahələrdə sıx
əməkdaşlıq, mədəni mübadilə
proqramlarının,muzey və digər
istiqamətlərdəəməkdaşlığındə
rinləşdirilməsi ilə bağlı fikir mü
badiləsiaparılıb.

Bakıdakı HESTOUREX sərgisində 
Qarabağın termal turizm imkanları təqdim olunacaq

Xəbərverdiyimizkimi,23-26iyun
tarixindəBakıda4-cüHESTOUREX
DünyaSağlamlıqTurizmiSərgisi
təşkilolunacaq.SərgiDövlətTurizm

Agentliyi,AzərbaycanSahibkarlarKon-
federasiyasıvəAzərbaycanSağlamlıq
vəTermalTurizməDəstəkAssosiasiyası-
nındəstəyiiləreallaşacaq.

AzərbaycanSağlamlıqvəTermalTurizmə
DəstəkAssosiasiyası İdarə Heyətinin sədri
RuslanQuliyev iyunun20dəkeçirilənmət

buatkonfransındabeynəlxalqsərgihaqqın
daətrafıməlumatverib.
Bildiribki,“BakuCrystalHall”datəşkilolu

nacaqsərgiyə22Avropaölkəsidaxilolmaq
la,dünyanın60dançoxməkanından1000
əyaxınsağlamlıqturizmitəşkilatıqatılacaq.
Türkiyəninməşhurtermalvəsağlamlıqturiz
mimərkəzlərinində iştirakedəcəyi sərgidə
çoxsaylıB2Bgörüşlərintəşkiliplanlaşdırılır.
Həmçininpanellərvəxüsusitəqdimatlarnə
zərdətutulub.
RuslanQuliyevqeydedibki,sərgininözəl

liklərindən biri də Azərbaycanın işğaldan
azadedilmişQarabağvəŞərqiZəngəzuriq
tisadiregionlarınındatermalturizmimkanla
rınınburadanümayişetdirilməsiolacaq.
HESTOUREXsərgisinintəşkilatçısı,Alan

yaSağlamlıqTurizmiAssosiasiyasınınsədri
AhmetGirgintədbirinAzərbaycanlaTürkiyə
arasında sağlıq turizmi əlaqələrinin geniş
lənməsindəböyükroloynayacağınıdiqqətə
çatdırıb.Onunsözlərinəgörə,ilkdəfə2017
ciildəkeçirilənHESTOUREXsərgisipande
miyayaqədərTürkiyədədüzənliolaraqtəş
kiledilib. “Pandemiyadansonra ilksərginin
Bakıda keçirilməsinin səbəbi odur ki,Azər
baycanınzəngintermalturizmqaynaqlarının
dünyadavəqardaşTürkiyədətanıdılmasına
ehtiyacvar”,deyəovurğulayıb.

əvvəli səh. 1-də
Qeyd edək ki, premyerası

1979cu ildə Azərbaycan Dövlət
AkademikOperavəBaletTeatrın
dabaştutanbaletinlibrettomüəl
lifərimərhumMaqsudvəRüstəm
İbrahimbəyovlar, xoreoqrafiNailə
Nəzirova,quruluşçurəssamıToğ
rul Nərimanbəyov, geyim üzrə
rəssamıTahirTahirovdur.Keçmiş
SSRİnin bir sıra şəhərlərində, o
cümlədən Moskvada, SanktPe
terbuqrdasəhnələşdirilən“Minbir
gecə”baleti1982ciildəMərakeş

dəvəBolqarıstanda,1985ciildə
Türkiyədətamaşayaqoyulmuşdu.
Hazırda Akademik Opera və

Balet Teatrının repertuarında
olan tamaşanın truppa  rəhbəri
Xalq artisti Kamilla Hüseynova,
tamaşanı idarə edən Əməkdar
artistYuriLobaçevdir.
Əsas partiyaları Akademik

Opera və Balet Teatrının so
listləri – Əməkdar artistlərAnar
Mikayılov (Şəhriyar), Nigar İb
rahimova (Şəhrizad) və Cəmilə
Kərimova (Nuridə) ifa ediblər.

Digər rollarda balet truppasının
aparıcı solistləri Seymur Qə
diyev (Nuridənin sevimli qulu),
Ayan Eyvazova (Gözəl Budur),
Timur Oduşev (Ələddin), İslam

Məmmədov (Quldurbaşı), Dina
ra Şirinova (Qız), Liana Mirab
dullayeva (Mərcanə), İntiqam
Məmmədov(Ruhquşu)vəbaş
qalarıoynayıblar.

Gəncədə “Min bir gecə”
Fikrət Əmirovun baleti doğma şəhərdə 

nümayiş etdirilib

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 
Mədəniyyət İnstitutunda görüş
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beynəlxalq onlayn konfrans 
İyunun20-dəBeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–
TÜRKSOY,AzərbaycanMilliMəclisininMədəniyyətkomitə-
si,MədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanYazıçılarBirliyi,Mirzə
ƏləkbərSabirFonduvədigərqurumlarıniştirakıiləgörkəmli
AzərbaycanşairiMirzəƏləkbərSabirin(1862-1911)anadanol-
masının160illiyinəhəsrolunmuşonlaynkonfranskeçirilib.

TÜRKSOY Baş katibinin müavini Bilal Çakıcı konfransı gi
rişsözüiləaçaraq,təşkilatıntürkxalqlarıarasındaqardaşlığın
möhkəmləndirilməsi, türk mədəniyyətinin dünyaya tanıdılma
sı, ortaqdəyərlərimizin yeni nəsillərəötürülməsi istiqamətində
fəaliyyətindənbəhsedib.Bildirib ki,TÜRKSOYbukontekstdə
Türkdünyasıüzrəmüxtəlif tədbirlər, layihələrhəyatakeçirir.O
cümlədən qardaş ölkələrimizdəNizamiGəncəvi,Molla Pənah
Vaqif,ƏlibəyHüseynzadə,HüseynCavid,CəfərCabbarlı,İlyas
Əfəndiyev,SəmədVurğun,BəxtiyarVahabzadə,QaraQarayev,
AbdullaŞaiq,FikrətƏmirovkimiAzərbaycanınyetişdirdiyidahi
şəxsiyyətlərinxatirəsinəhəsrolunmuşmüxtəliftədbirlərgerçək
ləşdirilib.
BugünlərdəAnkaradaMirzəFətəliAxundzadənin 210 illiyi

vəƏhmədCavadın130illiyiiləbağlıtədbirlərinkeçirildiyinidə
deyənB.ÇakıcıXXəsrAzərbaycanədəbiyyatınınənməşhur
şairlərindənbiri, türkədəbiyyatındayenisatirikcərəyanınqu
rucusuMirzə Ələkbər Sabirin 160 illiyi münasibətilə belə bir
konfransa qatılmaqdanməmnunluğunu ifadə edib: “Azərbay
canın böyük şairi SeyidƏzimŞirvani tərəfindən açılanmək
təbdətəhsilalanSabirədəbiyyata,poeziyayaonuntəsirialtın
daqədəmqoymuş,eləcədəFirdovsi,Sədi,Füzulikimiböyük
klassiklərdənilhamalaraq,birçoxüslublardaşeirləryazmışdır.
Türkmədəniyyətinəxidmətedən,zənginləşdirəndahişəxsiy
yətlərsırasındaSabiriehtiramlayadedir,əsərlərinindaimya
şayacağınainanıram”.
Moderatoru şair Əkbər Qoşalı olan konfransdaMilli Məclisin

MədəniyyətkomitəsininsədriQənirəPaşayeva,AzərbaycanYa
zıçılarBirliyinin sədriAnar,MədəniyyətNazirliyiKitab sənayesi
şöbəsininmüdiriAkifMarifi,TürkƏdəbiyyatıFondununpreziden
tiSerhatKabaklı,AvrasiyaYazarlarBirliyininsədriYaqubÖmə
roğlu,ÖzbəkistanYazarlarBirliyininsədrmüaviniQeyretMacid,
“Baskurdistanhatunu”jurnalınınbaşredaktoruGülnazKutuyeva,
Qazaxıstanın “Yeniasır” jurnalınınbaş redaktoruSayatKamşı
ger,MoldovaRespublikasınınQaqauzYerindənşairGüllüKaran
fil,ŞimaliMakedoniyanın“Körpü”jurnalınınbaşredaktoruLeyla
Şərifvəbaşqalarıçıxışediblər.
ÇıxışedənlərMirzəƏləkbərSabirinhəyatı,yaradıcılığı,satira

sı,poeziyasınınincəlikləri,uşaqşeirlərindəbəhsetdiyimövzular,
mənəvidünyasıhaqqındasözaçıb,şairinşeirlərindənnümunələr
səsləndiriblər.

Mehparə Sultanova 
Ankara

“Sabirin sənəti və müasir dövr” – 
elmi sessiya 

AMEA-nınNizamiGəncəviadınaƏdəbiyyatİnstitutunda“Mir-
zəƏləkbərSabirinsənətivəmüasirdövr”mövzusundaelmi
sessiyakeçirilib.

Görkəmlişairin160illikyubileyinəhəsrolunmuşsessiyadaçı
xışedənAMEAnın vitseprezidenti,Ədəbiyyat İnstitutununbaş
direktoru,akademikİsaHəbibbəylişairinzənginirsindənsözaçıb.
Ədəbiyyatİnstitutununaparıcıelmiişçisi,filologiyaüzrəfəlsəfə

doktoru,dosentGülbənizBabayeva“MollaNəsrəddin”jurnalıvə
MirzəƏləkbərSabir”,ÖzbəkistanMilliUniversitetininprofessoru
filologiyaelmləridoktoruBahadırKərimov“MirzəƏləkbərSabir
vəözbəkədəbiyyatı”,AMEAMemarlıqvəİncəsənətİnstitutunun
aparıcıelmiişçisi,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoru,dosentFə
ridəQuliyeva“MirzəƏləkbərSabirtəsvirisənətdə”mövzularında
məruzəiləçıxışediblər.
İnstitutunbaşelmi işçisi,filologiyaelmləridoktoruAbidTahir

linin “MirzəƏləkbərSabirAzərbaycanmühacirətmətbuatında”,
Dilçilikİnstitutununaparıcıelmiişçisi,filologiyaüzrəfəlsəfədok
toru,dosentZamiqTəhməzovun“MirzəƏləkbərSabirindili”və
Ədəbiyyat İnstitutununbaşelmi işçisi,filologiyaelmləridoktoru,
professorYaşarQasımbəylinin“MirzəƏləkbərSabiryaradıcılığı
vətürkxalqlarıpoeziyasındayenilənməmərhələsi”mövzularında
məruzələridinlənilib.

Pənahəli xanın başdaşı bərpadan sonra 
ilk dəfə sərgilənir

əvvəli səh. 1-də
Pənahəli xanAğdamın İmarət qəbiristanlığında dəfn edilmiş,

oradaqəbriüzərindətürbəinşaolunmuşdu.Türbədəxanınqəbri
üzərindəolanbaşdaşı1974cüildəBakıyagətirilib,muzeyəve
rilib.MilliAzərbaycanTarixiMuzeyinin Bərpa laboratoriyasında
müasirvasitəvəüsullardan istifadəetməkləbaşdaşıüzərindəki
yazıvənaxışlaraxələlyetirmədəntəmizlənib,zədəliyerləribərpa
edilib.Başdaşınınnümayişiüçünmuzeyindaimiekspozisiyasının
1cimərtəbəsində zal ayrılıb, burada İmarət qəbiristanlığındakı
türbəninmaketihazırlanıbvəbaşdaşıqurulub.Zaldabaşdaşının
yazısınınoxunması,türbənintarixiiləbağlıməlumatlarolaninfor
masiyapanelləri,rəssamƏjdərQafarovun“PənahəlixanCavan
şir”adlırəsməsəriyerləşdirilib.
Eynizamanda,zaldaQarabağvəŞuşatarixi iləbağlıdigər

nadir eksponatlar  üzərindəQarabağda zərb edilməsi barə
də yazı olan XIV əsrin gümüş pulu,Qarabağ xanlığının pul
ları,Şuşaqalaqapılarının ikigümüşaçarı, İbrahimxəlilxanın
(17631806)hakimiyyət rəmziolanşeşpəri,nadirsənəd, foto
vərəsmlər,musiqialətləri,şairMollaPənahVaqifinməqbərəsi
inşaedilənzamantikintiyerindəaşkarlanangilqabvəs.nü
mayişolunur.
TəqdimatdaAMEAnın vitseprezidenti, akademik İsa Həbib

bəyli,AMEAnın vitseprezidenti vəzifəsini icra edən, akademik
Gövhər Baxşəliyevamuzeydə aparılan tədqiqatların əhəmiyyə
tindənbəhsediblər.

AzərbaycanRespublika-
sınınmədəniyyətnaziri
AnarKərimoviyunun
17-dəIXBakıQlobal

Forumundaiştirakedən
QətərDövlətininmədəniy-
yətnaziriŞeyxƏbdülrəh-
manbinHəmədəl-Taniilə
görüşüb.

Görüşdə Azərbaycanla Qətər
arasında mədəniyyət sahəsində
əlaqələrininkişafından,busahə
dəhəyatakeçirilməsinəzərdətu
tulanlayihələrdənsöhbətaçılıb.
Anar Kərimov mədəniyyətin

müxtəlifistiqamətləriüzrəəmək
daşlığındavamlıinkişafınıxüsu
si olaraq vurğulayıb. Nazir yeni
yaradılan Azərbaycan Respub
likası Kino Agentliyi haqqında
həmkarınaməlumatverərək,öl
kəmizinfilmsənayesinininkişafı
istiqamətində Qətər təcrübəsini
öyrənməkdə maraqlı olduğunu
bildirib.
Anar Kərimov “Mədəniyyət

naminə sülh” (Peace for Cultu

re) qlobal çağırışı haqqında da
qonaqlaraməlumatverib.Qeyd
edibki, layihəninəsasməqsədi
mədəniyyətin qorunması üçün

regiondasülhünbərqərarolma
sıdır. BuməqsədləAzərbaycan
“Mədəniyyətnaminəsülh”kam
paniyasıilədünyayaçağırışedir.

Nazir Qətər Dövlətini də bu tə
şəbbüsəqoşulmağadəvətedib.
Şeyx Əbdülrəhman bin Hə

mədəlTani qəbula görə nazirə
təşəkkürünü bildirib və IX Bakı
Qlobal Forumunda iştirakından
məmnunluğunu ifadə edib. Qə
tərnaziriikiölkəarasındamədə
niəlaqələringenişləndirilməsinin
vacibliyinixüsusiləvurğulayaraq
bu istiqamətdə qarşılıqlı fəaliy
yətplanınınhazırlanmasınıtəklif
edib.
SöhbətzamanıQətərdəAzər

baycan mədəniyyəti günlərinin
keçirilməsi, həmçinin azərbay
canlı və qətərli şairlərin kitabla
rının tərcüməvənəşrolunması
məsələləri ətrafında fikir müba
diləsiaparılıb.

Qətərlə mədəniyyət sahəsində 
əməkdaşlıq müzakirə olunub
Qarşılıqlı fəaliyyət planının hazırlanması təklif edilib

“İctimai əlaqələr və 
medianın əsasları”

Mədəniyyət Nazirliyinin “Kommunikasiya 
meneceri” layihəsi üzrə treninqlər keçirilir

Xəbərverdiyimizkimi,Mə-
dəniyyətNazirliyitərəfindən
“Kommunikasiyameneceri”
layihəsihəyatakeçirilir.Layi-
həAzərbaycanRespublikası
Prezidentininmüvafiqtapşırıq
vətövsiyələrinəuyğunolaraq,
MədəniyyətNazirliyisistemində
reallaşdırılanislahatlarıntərkib
hissəsikimitəqdimolunub.

İyunun20dəADAUniversite
tində layihənin ikinci mərhələsi
üzrətreninqlərbaşlanıb.
Universitetdə İxtisasartırma

proqramlarının rəhbəri Nərgiz
İsmayılova çıxış edərək bildirib
ki, Mədəniyyət Nazirliyi və ADA
Universiteti İnkişaf vəDiplomati
yaİnstitutununbirgətəşkilatçılığı
ilətəqdimedilən“İctimaiəlaqələr
və medianın əsasları” adlı təlim
kursununəsasməqsədikommu
nikasiyamenecerlərinin peşəkar
inkişafınıdəstəkləməkdir.

“Kommunikasiya meneceri”
layihəsinin koordinatoru, Mədə
niyyət Nazirliyi Media və kom
munikasiyaşöbəsininəməkdaşı
Məhəmməd Həmzəyev 2024
iyun tarixini əhatə edəcək təlim
kursu üçün yaradılan şəraitə
görə ADA Universitetinə təşək
kürünü bildirib. Diqqətə çatdırıb
ki,layihəninbumərhələsinazirli
yinregionalmədəniyyətidarələri
üzrə təyin olunan menecerlərin
PR, media və kommunikasiya
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
nədairbilikvəbacarıqlarınınar
tırılmasınaistiqamətlənib.
ADA Universiteti İnkişaf və

Diplomatiya İnstitutunun direktor
müaviniAygünHacıyevaçıxışın
dailkolaraquniversitethaqqında
məlumatverib.Bildiribki,univer
sitet ilk layihələrini diplomatlar
üçün təşkil edib. Layihənin əhə
miyyətinə diqqətçəkən A.Hacı
yeva sözügedən sahə üzrə ün

siyyət bacarıqlarının vacibliyini
bildirib, peşəkarlığın artırılması
mövzusundafikirlərinibölüşüb.
Daha sonra Aygün Hacıyeva

və ADA Universiteti Fondunun
prezidentiNatiqHacıyevtərəfin
dən“Ünsiyyətvənetvörkinqba
carıqları” (networking – faydalı
əlaqələr,şəbəkəfəaliyyəti)möv
zusundailktəlimkeçirilib.
Qeydedəkki,növbətigünlərin

təlimləri “Ənənəvi və sosial me
diailəişləməkbacarıqları”,“Kom
munikasiya planının qurulması”,
“Media işçiləri üçünəsasnitq və
yazı bacarıqları”, “İctimaiyyətlə
əlaqələr fəaliyyətində iş bölgü
sü” mövzularını əhatə edir. ADA

Universiteti İctimaivəBeynəlxalq
Münasibətlər Məktəbində kom
munikasiya və rəqəmsal media
proqramının rəhbəri Şəfəq Meh
rəliyeva tərəfindən aparılan tre
ninqəayrıayrımövzularüzrəmü
hazirəçilərdədəvətolunacaq.
Xatırladaq ki, menecerlər me

dia, sosial media və ictimaiyyət
iləəlaqələrüzrəməsulnümayən
də olaraq çalışdıqları qurumların
tədbir və layihələrinin mediada
işıqlandırılmasını, qurumların
fəaliyyətibarədəictimaiyyətinmə
lumatlandırılmasını və bundan
irəligələndigərvəzifələrinyerinə
yetirilməsinitəminedəcəklər.

Lalə

Ankarada Avropa Milli Kitabxanaları 
Konfransının illik iclası 

20-21iyuntarixlərindəAnkaradaCENL–
AvropaMilliKitabxanalarıKonfransının
(TheConferenceofEuropeanNationalLib-
rarians)36-cıillikiclasıkeçirilib.Azərbay-
canMilliKitabxanasınındirektoru,profes-
sorKərimTahiroviclasdaiştirakedib.

CENLAvropaŞurasınaüzvolanölkələrinmil
likitabxanalarınıbirləşdirən təşkilatdır.1987ci
ildətəsisedilənqurumdahazırda45ölkətəmsil
olunur.HərilfərqlibirölkədəkeçirilənCENLin
illikiclasınabuilTürkiyəevsahibliyiedir.
Türkiyə Prezident Kitabxanasında keçiri

ləniclasıCENLsədriFrankŞoltse(Scholze)
açaraqtədbirinyüksəksəviyyədətəşkiledil
məsində əməyi keçən bütün heyətə təşək
kürünübildirib.
Türkiyə Milli Kitabxanasının direktoru Ali

Odabaş iştirakçıları salamlayıb və konfran
sınişinəuğurlararzulayıb.

Sonra 2021ci ildə Belçikanın paytaxtı
Brüsseldəkeçirilən35ciiclasınprotokoluvə
CENLin illik hesabatımüzakirə edilib.Qu
rumunmaliyyə hesabatı və növbəti il üçün
büdcəsimüzakirəedilərəkqəbulolunub.
SonraBeynəlxalqKitabxanaAssosiasiya

larıvəMüəssisələriFederasiyası–İFLAnın
(TheInternationalFederationofLibraryAs
sociationsandInstitution)prezidentiBarba
raLison“Millikitabxanalarıncəmiyyətüçün
aktuallığı”mövzusundaçıxışedib.
Həmçinin Vernadski adına Ukrayna Milli

Kitabxanası, Monteneqro Milli Kitabxanası,
ÇexRespublikasıMilliKitabxanası vəLük
semburqMilliKitabxanasınümayəndələrinin
çıxışlarıdinlənilib.
Birinciişgünününsonundaiclasiştirakçı

larıxatirəfotosuçəkdirib.
İclasın ikinci iş günündə çıxışlar davam

edib,gündəliküzrədigərməsələlərəbaxılıb.
NövbətiCENLiclasınıngələnilFransaMilli
Kitabxanasındakeçirilməsiqəraraalınıb.

***
36cıCENLiclasındaiştirakedənMilliKi

tabxananındirektoruKərimTahirovIFLAnın
prezidentiBarbaraLisoniləgörüşüb.Görüş
zamanı KərimTahirov otuz ilə yaxınErmə
nistanın işğalıaltındaqalanAzərbaycantor

paqlarının2020ciildəazadedildiyinidiqqətə
çatdıraraq, azad olunmuş ərazilərdəki tarixi
abidələrin, mədəniyyət müəssisələrinin da
ğıdılmasındandanışıb.Bildiribki,həminəra
zilərdə vaxtilə mövcud olan 975 kitabxana
ümumilikdə4,6milyonnüsxəkitabfondlarıilə
birlikdətamamiləməhvedilib.
MilliKitabxananındirektorubildiribki,2020

ciilindekabrayındaişğaldanazadolunan10
rayonunkitabxanadirektorlarıadındanIFLA
nınovaxtkıprezidentiChristineMackenziyə
məktubla müraciət edərək bu regionlardakı
vəziyyətiyerindədəyərləndirməküçünmissi
yagöndərilməsini xahişedib.Lakin, təəssüf
ki,buxahişəindiyədəkcavabalınmayıb.
Bu səbəbdən Kərim Tahirov IFLAnın yeni

rəhbəriBarbaraLisonamüraciətedərək,belə
birmissiyatəşkiledilməsinitəkrarənxahişedib.
KərimTahirovxanımBarbaraLisonubuilin

oktyabrında keçiriləcək VIII Bakı Beynəlxalq
Kitab Sərgisində iştirak etmək və işğaldan
azadolunmuşərazilərəbaşçəkməküçündə
vətedib.Qeydolunubki,birzamanlarişğala
məruzqalanölkəolaraqAzərbaycanhərcür
müharibəni və işğalı qətiyyətlə qınayır, İFLA
vədigərbeynəlxalqtəşkilatlarındabeləhalla
raciddimünasibətbildirməsiçoxvacibdir.İFLA
prezidentidəvətiqəbuletdiyinibildirərək,belə
hadisələrdənçoxtəəssüfəndiyiniqeydedib.

“Muzeyi peşəkardan öyrənək” layihəsi 
davam edir

Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazirliyitərəfindən“Muzeyi
peşəkardanöyrənək”layihəsihəyatakeçirilir.Aprelayından
reallaşdırılanlayihəninməqsədiregionlardakımuzeylərinvə
əməkdaşlarınınfəaliyyətiniaktivləşdirmək,müasirçağırışlara

cavabverənmuzeymühitiniformalaşdırmaqdanibarətdir.Artıq
layihəçərçivəsindəGəncəvəŞəkidətəlim-seminarlarkeçirilib.

Növbəti təlimin ünvanı Lənkə
ran olub. 1718 iyun tarixlərində
Lənkəran şəhər Heydər Əliyev
MərkəzindəAzərbaycanMilliXal
çaMuzeyinindirektoruŞirinMə

likovavəmuzeyeksponatlarının
qorunmasıvəqeydiyyatıüzrədi
rektormüavini,başmühafizMira
Məmmədxanovatərəfindən“Mu
zeysahəsindəmüasirçağırışlar”,

“Fond və mühafizə işi”, “Dünya
muzeyləri”mövzuları üzrə təlim
seminarlartəşkilolunub.
Şirin Məlikova Azərbaycan

MilliXalçaMuzeyinin təcrübəsi
nəəsasən, “Muzeymenecmen
ti”,“Muzeydətəhsilproqramları”
mövzularında, həmçinin Avro
pa Muzey Forumu tərəfindən
ənənəvi olaraq hər il keçirilən
“Avropadailinmuzeyi”(EMYA–
European Museum of the Year
Award) müsabiqəsinin 2022
ci il üzrə qalibləri barədə çıxış
edib. Direktor “Avropanın ən
yaxşı muzeyi – 2018” müsabi
qəsindəAzərbaycanMilli Xalça
Muzeyinin “Muzey sahəsində
ictimaiyyətlə işin qurulmasında
innovasiyaların tətbiqinə görə”
sertifikatına layiq görüldüyünü
diqqətə çatdırıb. O, həmçinin
iştirakçılar üçün “Bir ekspona

tıntəqdimatı”adlıustaddərsivə
müxtəlifmövzular üzrə sorğular
keçirib.
BaşmühafizMiraMəmmədxa

nova isə “Fond işi”, “Muzeyəş
yalarınıntəxliyəqaydaları”möv
zularıüzrəçıxışedib.
Layihədə Lənkəran, Lerik və

Astara rayonlarının Heydər Əli
yev mərkəzlərinin, ev, xatirə və
tarixdiyarşünaslıq muzeylərinin,
rəsm qalereyalarının rəhbərləri,
baş fond mühafizləri, həmçinin
digər muzey mütəxəssisləri ol
maqla 47nəfər iştirak edib. İşti
rakçılarüçünmaraqlıvəsəmərəli
keçəntəlimseminarlardaonların
sualları cavablandırılıb, mövcud
problemlər haqqında fikirmüba
diləsi aparılıb. Fond və ekspo
zisiya işinin səmərəli və müasir
tələblərə uyğun təşkili barədə
tövsiyələrverilib.
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AzərbaycanRespublikasınınişğaldan
azadedilmişərazilərindəməsələlərin
mərkəzləşdirilmişqaydadahəlliiləbağlı
ƏlaqələndirməQərargahınınİdarələrara
sıMərkəzininElm,təhsilvəmədəniyyət
məsələləriüzrəişçiqrupununüzvlərivə
ekspertlərdənibarətheyətiyunun1617
dəCəbrayıl,ZəngilanrayonlarındavəŞu
şarayonununDaşaltıkəndindəmədəni,
tarixivədiniabidələrəbaxışkeçirib.

Səfər çərçivəsində Cəbrayıl rayonunda
yerləşən, dövrünün ən əzəmətli mühəndis
qurğularından olan Xudafərin körpülərinə,
rayon ərazisində Sultan Allahverdi hama
mına və Daşkəsən kəndində məscidə ba
xış keçirilib. Baxış zamanı, eləcə də onun
nəticələrinə dair Şuşa şəhərində keçirilən
müzakirələrdəabidələrinmühafizəsi,qorun
ması,bərpasıvəinkişafıüzrəalimmütəxəs
sislərin rəyi dinlənilib, aidiyyəti qurumlara
müvafiqtapşırıqlarverilib.
ŞuşanınDaşaltı kəndi turizmbaxımından

mühüm potensiala malikdir. Dövlət Turizm
Agentliyinin nümayəndələri kəndin gələcək
dəturizmməkanıkimiistifadəsiiləbağlıişçi
qrupunüzvləriniməlumatlandırıblar.
DahasonraişçiqrupZəngilanrayonunasə

fərçərçivəsindəMəmmədbəyikəndindəkiXIV
əsrəaidSəkkizguşəlitürbəyə,Malatkeşinkən

dindəkiXIXəsrəaidməscidəvəAzərbaycanın
Ortaəsrlərmemarlığınınənqiymətliabidələrin
dənolan“ŞəhriŞərifan”abaxışkeçirib.
İşçiqrupunüzvləriZəngilanınAğalıkəndin

dəinşaedilmişuşaqbağçasıvəməktəbləta
nışolub,heyətə“Ağıllıkənd”haqqındaətrafı
məlumatverilib.
Səfər çərçivəsində mədəni, tarixi və di

ni abidələrə keçirilmiş baxışın nəticələrinin
müzakirəsi,qarşıdaduranvəzifələrinmüəy
yənləşdirilməsiməqsədiləElm,təhsilvəmə
dəniyyət məsələləri üzrə işçi qrupun Ağalı
kəndindəiclasıkeçirilib.İclasdaaidiyyətiqu
rumlar ərazilərdə mədəni irsin qorunması,

bərpasıiləbağlırəyvətəklifərinibildirib,iş
ğaldanazadedilmişərazilərdətəhsilmüəssi
sələrivəgələcəkdəməskunlaşacaqəhalinin
asudəvaxtlarınınsəmərəlitəşkiliüçünyara
dılacaq mədəniyyət ocaqları barədə ətrafı
müzakirələraparılıb.
Xatırladaqki,işğaldanazadedilmişərazi

lərdəməsələlərinmərkəzləşdirilmişqaydada
həlliiləbağlıƏlaqələndirməQərargahıAzər
baycan Respublikası Prezidentinin 2020ci
il 24 noyabr tarixli sərəncamı ilə yaradılıb.
ƏlaqələndirməQərargahınaPrezidentAdmi
nistrasiyasınınrəhbəriSamirNuriyevbaşçı
lıqedir.

Mədəniyyət naziri Sabirabadda 
tarixi tikiliyə və muzeyə baş çəkib

Xəbərverdiyimizkimi,mədəniyyətnaziriAnarKərimoviyunun
16daBeyləqanrayonundavətəndaşlarınqəbulunukeçi
rib,həmçininrayondakıbirsıramədəniyyətmüəssisələrinin
fəaliyyətiilətanışolub,tarixiabidələrəbaşçəkib.

AnarKərimovBeyləqanrayonunasəfərdənqayıdarkəniyunun
17dəSabirabadşəhərindəolub.
NazirSabirabadşəhərindəyerləşəntarixitikiliyə–“Köhnəha

mam”a baxış keçirib. Bildirilib ki, “Köhnə hamam” 1900cü ildə
yerlisakinSeyidMirmusaTağıyevtərəfindəninşaolunubvəisti
fadəyəverilib.TikiliAzərbaycanRespublikasıNazirlərKabinetinin
müvafiqqərarıiləyerliəhəmiyyətlidaşınmaztarixvəmədəniyyət
abidələrininsiyahısına(inventarnömrəsi4951)daxiledilib.
Anar Kərimov Sabirabad TarixDiyarşünaslıq Muzeyində Mə

dəniyyətNazirliyinəayrılanbüdcəvəsaitihesabınaaparılanbədii
tərtibat işləri ilədətanışolub.Nazir  işlərinvaxtında,keyfiyyətlə
həyatakeçirilməsiiləbağlıtapşırıqvətövsiyələriniverib.

“Şuşa İli” tədbirləri davam edir
GəncəRMİnintabeliyindəfəaliyyətgöstərənXocalışəhər3
nömrəliUşaqmusiqiməktəbi“Şuşa–mədəniyyətbeşiyimiz”
adlıkonserttəşkiledib.RegionalidarəninrəisiVasifCənnətov,
rəismüaviniAsəfMəmmədov,şəhidailələri,qazilər,rayon
ictimaiyyətininizlədiyikonsertdəməktəbinmüəllimvəşagird
lərininifasındamusiqilərsəsləndirilib.

***
Lənkəran RMİnin

tabeliyindəki O.Kazı
miadınaAstaraşəhər
Uşaq musiqi məktə
bində Bakı şəhər 28
nömrəli Uşaq musiqi
məktəbininbirgətəşki
latçılığı ilə“Şuşaİli“nə
həsr olunmuş konsert
keçirilib.Hərikiməktə

binşagirdvəmüəllimlərininifasındatəqdimolunankonsertproqra
mımaraqlaqarşılanıb.

***
BiləsuvarRMİninəhatəetdiyiCamal İsmayılovadınaNeftça

larayonUşaq incəsənətməktəbindəfortepiano ixtisasıüzrəan
samblmüsabiqəsikeçirilib.Şagirdlər1ci,2ci,3cüdərəcəlidip
lomlarvətərifnamələrlətəltifediliblər.

“Dayanıqlı moda: tekstilin gələcəyi” 
F.ƏmirovadınaGəncə
DövlətFilarmoniya
sınəzdindəUrban
Mərkəzində“Dayanıqlı
moda:Tekstilingələcə
yi”adlısərgininaçılış
mərasimikeçirilib.

Mədəniyyət Nazirli
yi, Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyəti, Gəncə

RMİ,AzərbaycanMilli İncəsənətMuzeyivə İsveçinAzərbaycan
dakıSəfirliyininbirgəəməkdaşlığıçərçivəsindəgerçəkləşənsərgi
İsveçİnstitututərəfindəntədqiqatçılarvəmodamütəxəssisləriilə
birlikdəhazırlanıb.Modasənayesininəsasproblemlərininişıqlan
dırıldığısərgidədahadayanıqlıgələcəküçünİsveçdəirəlisürülən
həllyollarıvətəşəbbüslərnümayişolunur.
GəncəRMİninrəisiVasifCənnətovçıxışedərəksərgininGən

cədəkeçirilməsinədəstəkverənqurumlara təşəkkürünübildirib,
tədbirinəhəmiyyətinivurğulayıb.
GəncəŞəhərİcraHakimiyyətindəşöbəmüdirininmüaviniAzər

İbrahimovicrabaşçısıNiyaziBayramovunadındaniştirakçılarısa
lamlayıb,İsveçsəfiriKristianKamiləGəncəşəhərindəbeləsərgi
nintəşkilinəgörətəşəkküredib.
SəfirKristianKamilGəncəşəhərindəxoşqarşılandığıüçünöz

təşəkkürünübildiribvəsərgihaqqındaməlumatverib.
Sərgininkuratoru,AzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyininnümayən

dəsiKönülRəfiyevanümayişolunannümunələrhaqqındasözaçıb.
SərgidəisveçlifotoqrafElizabetTolunAzərbaycanasəfərləriza

manıBakı,QəbələvəNaxçıvandaçəkdiyimodafotoşəkilləri, İs
veçmeşələrininfotolarıdayeralıb.
“Dayanıqlımoda:tekstilingələcəyi”sərgisi17iyul2022ciiltari

xinədəkaçıqolacaq.Sərgiyəgirişsərbəstdir.

Tovuzda “Azərbaycan aşıq sənəti” sərgisi
TovuzrayonAşıqHü
seynBozalqanlıadı
naAzərbaycanAşıq
SənətiDövlətMuze
yindəXalqrəssamları
ArifHüseynovunvə
SirusMirzəzadənin
“Azərbaycanaşıq
sənəti”adlıtematik
sərgisiaçılıb.

Tədbirdəçıxışedənləraşıqsənətininrəssamlarınəsərlərindəəks
olunmasındandanışıblar.Bildirilibki,ArifHüseynovunvəSirusMir
zəzadəninəsərlərindəxalqımızınqopuzludünyasınamüraciətda
vamlıvədahaəhatəlidir.Özündəənənəiləmüasirliyiqovuşduran
bulövhələrinhərbirindəmüşahidəolunanvətənpərvərlikruhurəs
samlarınVətənimizə,onunəvəzolunmazmənəvidəyəriolansaza,
aşıqsənətinəsonsuzsevgivəehtiramınıgöstərir.
SonraNizamiadınaMədəniyyətevindəAzərbaycanTeleviziyası

“Telefilm”YaradıcılıqBirliyininistehsalıolanaşıqMikayılAzafıya
(19241990)həsredilən“Qocaqartalınəbədiuçuşu”adlısənədli
filmintəqdimatmərasimikeçirilib.
MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsinindəstəyi ilənümayişolunan

ekranəsərindəM.Azafınınkeşməkeşliömüryoluişıqlandırılıb.Qu
ruluşçurejissoruElnurəKazımovaolanfilminçəkilişləriTovuzrayo
nunda,Əsrikçayınınsahillərində,aşığınanayurduAzafıkəndində,
eləcədəCirdək,Qaralar,Əlimərdanlıvədigərkəndlərdəaparılıb.

Elm, təhsil və mədəniyyət məsələləri üzrə 
işçi qrup azad edilmiş ərazilərdə

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

BərdəRMİBərdərayonMədəniyyət
MərkəzininfilialıolanŞirvanlıkənd
FolklorevinintəşkilatçılığıiləXVIII
XIXəsrlərəaidŞirvanlıhamamının

ətrafındatədbirsərgikeçirilib.Tədbiriş
tirakçılarıəvvəlcəhamambinasıilətanış
olublar.RMİninrəisiVəsiləMöhsümova
əhalininmədəniistirahətinintəminolun
masıməqsədiləkeçirilənbucürtədbirləri
yüksəkqiymətləndirib.Tədbirdəqədim
əşyalar,əlişləri,kitabsərgisitəşkiledilib,
Folklorevindədramdərnəyiüzvlərinin
hazırladığı“Qaravəlli”tamaşasımaraqla
qarşılanıb.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKSninMərkəzi

Kitabxanasının Uşaq şöbəsində “Azərbay
candramaturgiyasınınbanisi –MirzəFətəli
Axundzadə”başlığıaltında tədbir təşkilolu
nub.Şöbənin kitabxanaçısı KifayətSadıqo
vaoxucularayazıçınınhəyatvəyaradıcılığı
haqqında məlumat verib. Sonda oxucular
M.F.Axundzadənin əsərlərindən parçalar
söyləyib və ədibin kitabxananın fondunda
olanəsərləriilətanışolublar.
RMİninəhatəetdiyiSamux rayonMədə

niyyət Mərkəzində “İnsan alverinə yox de
yək!” adlı tədbir təşkil olunub.Mərkəzin di
rektorvəzifəsiniicraedənArifMəmişovçıxış
edərəkinsanalverinəqarşıölkəmizdəhəya
takeçiriləntədbirlərdəndanışıb.

***
Lənkəran RMİ Lənkəran şəhər C.Cab

barlıadına1nömrəliUşaqmusiqiməktəbi
nin kollektivi Sumqayıt RMİAbşeron rayon
Xırdalan şəhər 11 illik Musiqi məktəbində
konsert proqramı ilə çıxış edib.Konsertdən
əvvəlSumqayıtRMİnin rəisiRəşadƏliyev,
XırdalanşəhərMusiqiməktəbinindirektoru,
Əməkdar müəllim İkram Manafov və Lən
kəran şəhər 1 nömrəli Musiqi məktəbinin
direktoruCamalHəsənov bu cür görüşlərin
əhəmiyyətindənsözaçıblar.Lənkəranmək
təbinin “ƏzizŞuşa,sənazadsan!”adlıkon
sertproqramımaraqlaqarşılanıb.

***

AğdaşRMİninəhatəetdiyiUcarRayon
TarixDiyarşünaslıq Muzeyində böyük şair
vəmaarifxadimiMirzəƏləkbərSabirin160
illikyubileyinəhəsrolunmuş“Sabirvəsa
tira” adlı dəyirmi masa təşkil edilib. Təd
birdə muzeyin kollektivi və Ucar Gənclər
Kitabxanasınınəməkdaşlarıiştirakediblər.
Muzeyin direktoruNəzakətQasımovaSa
birinhəyat vəyaradıcılığı haqqındaməlu
matverib.Sondamuzeyinelmi işçisiVəfa
Hüseynovaşairinsatiralarındannümunələr
səsləndirib.

***

AğcabədişəhərindəkiHeydərƏliyevadına
mədəniyyətvəistirahətparkında“Uşaqfes
tivalı”keçirilib.AğcabədiRMİ,Gənclərüçün
TəhsilMərkəziQarabağ regional ofisi, “Gü
vən” Xeyriyyə və Dostluq Cəmiyyətinin bir
gətəşkilatçılığıiləkeçirilənfestivaldaxüsusi
qayğıyaehtiyacıolanuşaqlar,şəhidailələri
ninövladlarıiştirakediblər.

***
AğstafaRMİnintəşkilatçılığı iləTovuzra

yonAzərbaycanAşıqSənətiDövlətMuzeyin
də rayonda yaşayıbyaradan gənc rəssam
ların, həmçinin fiziki qüsurlu istedadların əl
işlərinin satışsərgisi keçirilib. TədbirdəMilli
MəclisinMədəniyyətkomitəsininsədriQəni
rəPaşayeva,AğstafaRMİninrəisiNurəddin
Mehdiyev, mədəniyyət müəssisələrinin rəh
bərvəəməkdaşlarıiştirakediblər.

***
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərƏhmədBa

kıxanovadına1nömrəliUşaqincəsənətmək
təbixalqçalğıalətlərişöbəsininşagirdiMustafa
Məmmədli(tar)QazaxıstanınAstanaşəhərin
də onlayn keçirilən “EuropeAsia Festival”da
Qranprimükafatına layiqgörülüb.Müsabiqə
dəşagirdinuğurluçıxışınagörəmüəllimiEtibar
SadıqovvəkonsertmeysterSəbinəƏliyevatə
şəkkürnaməilətəltifolunublar.

SumqayıtRMİnintabeliyindəkiŞuşarayon
MədəniyyətevivəŞuşarayonMalıbəylikənd
Mədəniyyətevininkollektivlərişəhidpolkov
nikleytenant,“AzərbaycanBayrağı”ordenli
ZaurCəfərovunailəsinəbaşçəkiblər.

***

XaçmazRMİninəhatəetdiyiQusarrayon
MədəniyyətMərkəziKöhnəXudatQazmalar
kənd Sənətkarlıq evinin əməkdaşları şəhid
AyazHəmidovunailəsinəbaşçəkib,yaxınla
rıiləbirlikdəməzarınıziyarətediblər.

***

ŞəkiRMİŞəkişəhərMKSninN.Nərimanov
adına8nömrəlikitabxanafilialıvəM.İsmayılov
adınaDiyarşünaslıqevininişçilərişəhidKazım
Məmmədsalahovunailəsiniziyarətedib.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin19saylı

kitabxanafilialıIQarabağmüharibəsişəhidi,
MilliQəhrəmanSəfiyarBehbudovun (1967
1992)anadanolmasının55illiyimünasibətilə
“Dastanadönənoğullar”adlıanımgünüke
çirib.Çıxışlardaqəhrəmanınhəyatıvədöyüş
yoluhaqqındasözaçılıb,məktəblilərvətən
sevərlikhaqqındaşeirlərsəsləndiriblər.
MKSnin2saylıkitabxanafilialı18saylıor

taməktəbdəVətənmüharibəsişəhidləriNur
hanAbbasovvəHəsənBayramovundoğum
günlərimünasibətilə“Qəhrəmanlıqyolu”adlı
tədbirkeçirib.

Dastana dönən qəhrəman oğullar unudulmur

26iyunNarkomaniyayavənarkobiznesə
qarşıbeynəlxalqmübarizəgünüdür.Əla
mətdargünBMTnin1987ciilKonvensi
yasınadaxilolanölkələrin“Narkotikvasi
tələrinvəpsixotropmaddələrinqanunsuz
dövriyyəsinəqarşımübarizəhaqqında”
Bəyannaməsinəəsasəntəsisedilib.Bu
günhərilölkəmizdədəqeydolunur.

İsmayıllıRMİnintabeliyindəkiŞamaxırayon
Mədəniyyət Mərkəzində  Narkomaniyaya və
narkobiznesə qarşı beynəlxalq mübarizə gü
nü iləəlaqədarelmipraktikkonfranskeçirilib.
Çıxışlardaqeydolunubki,probleminhəlliüçün
təbliğatvəmaarifəndirməişidahadagenişlən
dirilməlidir.Sonda “Ölümqapıda” qısametrajlı
filminümayişolunub,gənclərinsuallarıcavab
landırılıb.

***
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərHeydərƏli

yev Mərkəzində “Narkotiklər haqqında həqi

qətlər” mövzusunda maarifəndirici konfrans
keçirilib.TədbirdəDaxili İşlərNazirliyininnü
mayəndəsi, narkomaniya üzrə ekspert, hə
kimlərvəgəncləriştirakediblər.

***
ŞəkiRMİM.F.AxundzadəadınaŞəkişəhər

MədəniyyətMərkəzinin tabeliyində fəaliyyət
göstərənNarınqalafolklorevininkollektivitə
rəfindənŞəkişəhər1nömrəlitamortamək
təbində “Ağ ölüm”mövzusunda yuxarı sinif
şagirdlərinəmühazirəoxunub.
OğuzrayonMKSninŞirvanlıkəndkitabxa

nasında“Sağlamgələcəknaminənarkomani
yayayoxdeyək!”başlığıaltındamaarifəndirici
tədbirtəşkilolunub.KitabxananınmüdiriTaliyə
Xəlilova bildirib ki, gənclərimiz narkomanlığın
necəbirbəlaolduğunudərkedərsə,bubəla
danuzaqdurar.Sondamövzuüzrəhazırlanan
sərgiyəbaxışolub.

***

AğstafaRMİQazaxrayonHeydərƏliyevMər
kəzi və rayonMüalicəDiaqnostikaMərkəzinin
birgətəşkilatçılığıilə“Narkomaniyabəşəriyyətin
bəlasıdır”mövzusunda tədbir keçirilib. Heydər
ƏliyevMərkəzinindirektoruCeyhunəHüseyno
va, rayonMüalicəDiaqnostikaMərkəzinin hə
kimterapevtiElxanBayramovmövzu iləbağlı
çıxış ediblər. Vurğulanıb ki, narkomaniya yad
daş və təfəkkürü pozur, orqanizmi zəhərləyir,
daxiliorqanlarınsıradançıxmasınasəbəbolur.
Tədbirdənarkotikvasitələrinyaratdığıfəsadlar
danbəhsedənvideoçarxnümayişolunub.

Sağlam gələcək üçün: bəşəri bəla haqqında həqiqətlər
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ortalarınınqızıldövrü,teatrınyenitexnologiyalarrəqabətdə
uduzmasıkiminostaljinotlaraköklənmələrçoxolur.Hər
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16 və 17 iyun ta ri  xin də Mə
də niy yət Na zir li yi nin və YA RAT 
Müasir İn cə sə nət Mə ka nı nın 
bir gə la yi hə si olan “Mə də ni ye
ni lən mə” la yi hə si çər çi və sin
də növ bə ti ya ra dı cı lıq gö rü şü 
real laş dı. Bu də fə sə nət se vər
lər Azər bay ca nın və Ru si ya nın 
Əmək dar ar tis ti, akt yor, re jis sor 
Ti mur Bə dəl bəy li ilə ya xın dan 
ta nış ol maq, təc rü bə si, keç di yi 
sə nət yo lu ba rə də mə lu mat al
maq im ka nı qa zan dı lar.

Ti mur Bə dəl bəy li Bo ris Şu kin 
adı na Mosk va Ali Teatr Mək tə
bi nin (Yu ri Lyu bi mo vun kur su) 
mə zu nu dur. Təh si li ni bi tir dik dən 
son ra Mosk va Ta qan ka Teat rı na 
də vət olu nur və tez bir za man da 
trup pa nın apa rı cı akt yo ru na çev
ri lir. Ki no da da ak tiv fəaliy yət gös
tə rir, 20dən çox film də çə ki lib. 

Ma raq lı dü şün cə tər zi və oyun 
üs lu bu olan akt yorre jis sor ba
kı lı teatr se vər lər lə ya ra dı cı lıq 
gö rü şü nə də dol ğun proq ram la 
gəl miş di.

Sə mi mi və ma raq lı an lar
la yad da qa lan ilk gö rüş gü nü 
sə nət yo lu, ça lış dı ğı teatr lar və 
akt yor ki mi ya ra dı cı lı ğı na qat
dı ğı özü nə məx sus ça lar lar dan 
söz aç dı. Həm çi nin apa rı cı sı 
ol du ğu “Bö yük mis ti fi ka si ya lar” 
sə nəd li film lər sil si lə si nin bir bu
ra xı lı şı da nü ma yiş olun du. Ar
dın ca ta ma şa çı la rı, da ha çox da 
dost la rı ilə dialoq la rı sa yə sin də 
onun la gö rü şə gə lən lə rə ye ni 
döv rün teat rı ba rə də da nış dı. 

Gi ta ra da so lo ifa la rı ilə ge cə yə 
fərq li ov qat da qat ma ğa ça lış dı. 

Be lə cə, hər iki gü nü qo naq lar, 
xü su sən sə nət də ilk ad dım la rı nı 
atan gənc re jis sor və akt yor lar 
üçün ma raq lı, məh sul dar, di na
mik et mə yə ça lış dı. Həm çi nin 
akt yor və re jis sor lar üçün “Dün
ya teatr re for ma to ru Yu ri Lyu
bi mo vun ya ra dı cı lıq me to du”, 
“Şər ti to tal teatr və “sin te tik” akt
yo run tər bi yə si” möv zu la rın da 
us tad dər si də ver di. Iş ti rak çı
la rın da ha çox ma ra ğı na sə bəb 
olan “Sin te tik” akt yo run tər bi yə
si” möv zu su ət ra fın da fərq li is ti
qa mət lər də bil gi lə ri ni bö lüş dü.

Müəl lif teat rı və post mo dern 
teat rın pers pek tiv lə ri də gö rü
şün əsas mü za ki rə möv zu la rın
dan idi. 

Söh bət za ma nı Azər bay ca na 
bağ lı lı ğı, Ba kı sev gi sin dən də 
söz aç dı: “Mən Mosk va da mul ti
kul tu ral ailə də ana dan ol mu şam 
və uşaq lıq da mə ni Azər bay ca na 
gə ti rib lər, bu ra da onun mə də niy
yə ti nin müx tə lif as pekt lə ri ni öy
rən mi şəm. Bu, əl bət tə ki, mə nə 
ya xın dır və mən bu nu doğ ma 
ki mi qə bul edi rəm. Azər bay can 
mə də niy yə ti nə, di li nə sev gim, 
bağ lı lı ğım var. Düz dür, bu dil də  
o qə dər də da nı şa bil mi rəm. Am
ma bu na cəhd edi rəm.

On da da, in di də Ba kı ya hey
ran ol mu şam. Xü su sən in di si
nə, bu baş danba şa də yi şən 
və müasir lə şən ha lı na. Qə ri bə 
bir ener ge ti ka sı var Ba kı nın. 

Bu ra da həm Şərq, həm də 
Qərb elə or qa nik, elə səs siz gö
rü şür ki, ayırd edə bil mir sən”.

Qo naq la rın, xü su sən on dan 
nə isə öy rən mək üçün dur
ma dan ma raq lı sual lar ve rən 
gənc lər lə fi kir mü ba di lə si, or taq 
möv zu lar da dialo qa meyl edən 
akt yo run əsas töv si yə si, tə bii ki, 
çox mü ta liə və sis tem li təh sil ilə 
bağ lı ol du.

Or ta təh si li Mosk va da xü su
si fran sız mək tə bin də alan, ar
dın ca Yu ri Lyu bi mo vun kur su 
ilə Şu kin Teatr Mək tə bi nə da xil 
olan və Ta qan ka Teat rın da akt
yor ki mi ça lı şan qo naq bu yo lun 
elə də asan ol ma dı ğı nı de di. 
Çox iş lə mək, özü nü reali zə et
mək üçün sə nə tə, pe şə yə sev
gi ni ön pla na çı xar dı. Məhz bu 
sa yə də ça lış dı ğı teat rın trup pa
sı nın apa rı cı akt yo ru ol du ğu nu 
və uzun il lər dən son ra özü nü 
re jis sor ki mi də sı na dı ğı nı bil dir
di. Do la yı sı ilə, yax şı re jis so run 
da məhz akt yor trup pa sın da for
ma la şa bi lə cə yi ni, re jis su ra nın 
nə zə riy yə dən çox akt yor, səh
nə ilə iş dən baş la dı ğı nı diq qə tə 
çat dır dı.

Məş hur teatr is la hat çı sı, özü
nə us tad he sab et di yi Yu ri Lyu
bi mo vun ya ra dı cı lıq üsu lu ba
rə sin də də bil gi lə ri ni bö lü şən 
Ti mur Bə dəl bəy li da ha çox ob
raz üzə rin də iş, akt yo run imp
ro vi zə im kan la rı və dra ma tur ji 
ma te rial üzə rin də akt yor la re jis
so run bir gə “oxu su nu” göz dən 
ke çir di.

Ta ma şa çı lar üçün xü su si lə 
ma raq do ğu ran “müəl lif teat rı” 
möv zu su və post mo dern teat rın 
pers pek tiv lə ri ət ra fın da da da nı
şan qo naq bu teat rın uzu nö mür
lü ol ma sı nın ha zır kı du rum da o 
qə dər də real gö rün mə di yi ni de
di. Üs tə lik, heç də hər re jis so run 
bu im ka na, ya ra dı cı lıq ba xım
dan mü kəm məl li yə çat ma dı ğı nı 
vur ğu la dı.

“Si ya si teatr” an la yı şı, döv lə
tin, ümu mən cə miy yə tin onun 
cə sa rə ti nə mü na si bə ti də gö
rü şün mü za ki rə möv zu la rın dan 
ol du. Ya xın il lər də bu nun la bağ lı 
in di ko mik gö rü nən ağır xa ti rə lə
ri ni də bö lü şən qo naq ya ra dı cı lıq 
sər bəst li yi nin bü tün hal lar da bə
şə ri hə qi qət lə rə və bö yük sə nə tə 
söy kən mə li ol du ğu nu bil dir di.

Teatr mar ke tin qi və me nec
men ti, müasir teat rın təb li ğa tı 
prob lem lə ri, teat rın ya ra dı cı təş
ki lat ki mi di rek tor və baş re jis sor 
ida rəet mə sin də və zi fə böl gü sü 
ki mi mə sə lə lə rə də to xu nan Ti
mur Bə dəl bəy li sə nə tə gə lən 
gənc lə rə töv si yə lə ri ni də  ver
di. Teatr mü tə xəs si si xü su sən 
poezi ya, şeir üzə rin də məşq lə
rin akt yor la rın nitq vər diş lə ri və 
ob raz la rı na in teq ra si ya sın da 
mü hüm əhə miy yət kəsb et di yi ni 
de di. Bu sa yə də akt yo run  fərq li 
mətn və ona uy ğun və ziy yət lə rə 
sü rət li ge diş lər də tem pi ni qo ru
maq şan sı qa zan dı ğı nı və di gər 
tə rəf dən böl gü – mətn və mi zan 
üzə rin də ta raz lı ğı sax la ya bi lə
cə yi ni bil dir di.

Bu gü nün re jis su ra sı nın mi
zan ver mək və dra ma tur ji mət
nə gö rə səh nə də plan qur maq
dan baş qa bir for ma ya keç di yi ni 
və heç də hər qu ru luş çu nun bu 
ye ni li yi asan lıq la real laş dı ra bil
mə di yi ni, prob lem ki mi akt yor
re jis sor əmək daş lı ğı nın zəif i
yi ni önə çək di. Klas sik, yox sa 
avan qard teatr di lem ma sın da 
isə daim klas si ka nın ya şa ya ca

ğı nı və di gər for ma la rın yal nız 
ona əsas lan dı ğı təq dir də uğur 
qa za na ca ğı nı da qə tiy yət lə di lə 
gə tir di.

Be lə cə, şəx si təc rü bə sin dən 
və öy rən dik lə rin dən onu din lə
mə yə gə lən lə rə də nə isə izah 
et mə yə, az da ol sa, mə lu mat la
rı nı zən gin ləş dir mə yə cəhd et di.

Xa tır la daq ki, Ti mur Bə dəl
bəy li otuz ilə ya xın ya ra dı cı
lıq fəaliy yə ti döv rün də tək cə 
teatr da de yil, həm də film lər
də, se rial lar da oy na dı ğı rol lar la 
yad da qa lıb. O, Azər bay can da 
“Ka bu sun gö zü ilə”, “Qorx ma, 
mən sə nin lə yəm! 1919”, “Əl vi
da, cə nub şə hə ri” ki mi film lər
də rol alıb. “Əl vi da, cə nub şə
hə ri” fil min də ki (sse na ri müəl li fi 
Rüs təm İb ra him bə yov, re jis sor 
Oleq Sə fə rə li yev) ro lu na (Alik) 
gö rə “ŞərqQərb” Bey nəl xalq 
Film Fes ti va lı nın (Ba kı, 2006) 
və Ba tu mi Bey nəl xalq Art haus 
Film lə ri Fes ti va lı nın (2007) mü
ka fat la rı na la yiq gö rü lüb. Mosk
va da Yu ri Lyu bi mov adı na Teatr 
Sə nə ti nin İn ki şa fı Xey riy yə Fon
du na da rəh bər lik edir.

Həmidə Nizamiqızı

“Pillə” tələbələrin diplom və 
kurs tamaşalarını nümayiş etdirəcək

AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetinin100
illikyubileyimünasibətilə“ADMİU99+”layihəsiçərçivəsində
iyunun2225də“Pillə”tələbətamaşalarıfestivalıkeçiriləcək.

Uni ver si tet dən bil di ri lib ki, fes ti val da akt yor sə nə ti ix ti sa sı üz rə 
təh sil alan tə lə bə lə rin təş ki lat ko mi tə si tə rə fin dən se çil miş dip
lom və kurs ta ma şa la rı nü ma yiş olu na caq.

Qa lib lə rə “Ən yax şı ta ma şa”, “Ən yax şı ki şi ro lu”, “Ən yax şı 
qa dın ro lu” no mi na si ya la rı üz rə mü ka fat lar, o cüm lə dən gənc 
tən qid çi lə rin xü su si mü ka fa tı təq dim olu na caq. Bun dan əla və, 
fes ti val müd də tin də ta ma şa la rın mü za ki rə si ilə əla qə dar tə lə bə
teatr şü nas lar dan iba rət gənc eks pert lər qru pu nun ak tiv fəaliy yə
ti də nə zər də tu tu lur.

“Pil lə” fes ti va lı tə lə bə lə rin ya ra dı cı lıq pro se si nə da ha sıx təş
viq edil mə si, gənc is te dad la rın aş kar lan ma sı və teatr təd ri si pro
se si nin ak tiv ləş di ril mə si ki mi məq səd lə ri hə dəf ə yir.

Səhnə “Balaca kişilər”indir
AzərbaycanDövlətGəncTamaşaçılarTeatrınınVətənmühari
bəsimövzusundaelanetdiyipyesmüsabiqəsininnəticələrinə
uyğunolaraqqalibəsərinməşqlərinəbaşlanıb.Qeydedəkki,
müsabiqədəyazıçıdramaturqİlqarFəhminin“Balacakişilər”
pyesimünsiflərheyətitərəfindənqalibelanolunmuşdu.

Pye sə Əmək dar 
ar tist Ni cat Ka zı mov 
qu ru luş ve rir. Ta
ma şa nın tər ti bat çı 
rəs sa mı Ye ka te ri na 
Xa ri to no va, ge yim 
rəs sa mı İra də Hey
də ro va dır. Dö yüş və 
fənd lə rin qu ru lu şu 
İsa Əsə do va, mu si qi 
tər ti ba tı Zaur Rə şi do
va aid dir. 

Səh nə əsə ri nin ilk oxu nuş gü nü teat rın di rek to ru Naidə İs ma
yıl za də Qa ra bağ Zə fə ri nə həsr olu nan ta ma şa nın mə su liy yə
tin dən da nı şıb: “Xal qı mı zın hə ya tın da ən önəm li ha di sə lər dən 
bi ri ni, ta ri xi Qə lə bə ni səh nə dən la yi qin cə gös tər mə li yik. Ar zu 
edi rəm, elə bir ta ma şa qu rul sun ki, qa zi lə ri miz, o yer lər də dö
yü şən oğul la rı mız bi zə ba xıb al qış la sın lar. Ye ni gə lən nə sil lər bu 
gün baş ve rən lə ri, xal qı mı zın ta ri xin də ki bu par laq ha di sə ni, bö
yük qə lə bə ni həm də bi zim ta ma şa dan öy rən sin lər. Ta rix ki tab la
rı hər şe yi ol du ğu ki mi ya za caq, təq dim edə cək. Sə nə tin isə və
zi fə si ha di sə lə ri da ha də rin, da ha tə sir li əks et dir mək dir. Bö yük 
qə lə bə ilə ya na şı ağ rı la rı mız da var. Ay rıay rı ailə lər ba la la rı nı, 
əziz lə ri ni itir di lər. Am ma bu ha mı mı zın it ki si dir. Sə nət hə min ağ
rı la rı da ovut ma ğa ça lış ma lı dır”.

Qu ru luş çu re jis sor N.Ka zı mov bu möv zu da ta ma şa qur ma ğın 
həm də və tən daş lıq bor cu ol du ğu nu qeyd edib: “Xa tır la yı ram ki, 
Xo ca lı soyq rı mı nın onun cu il dö nü mün də ta ma şa qur muş dum. O 
za man ta ma şa çı lar ara sın da Qa ra bağ dan məc bu ri köç kün dü
şən soy daş la rı mız da var dı. Mən dən öt rü on la rın səh nə də baş 
ve rən lə rə reak si ya sı, son ra dan de dik lə ri fi kir lər ən bö yük də yər 
idi. On da an la dım ki, sə nət me yar la rı və pe şə kar lıq öz ye rin də, 
am ma xalq üçün be lə həs sas möv zu lar da əsər lər qu ru lan da və
tən daş lıq duy ğu la rı hər şey dən ön də ol ma lı dır...”. 

Qeyd edək ki, ta ma şa da Əmək dar ar tist lər Şöv qi Hü sey nov, 
Ra sim Cə fər, El nur Kə ri mov, akt yor lar Araz Pi ri mov, Bəh ram 
Hə sə nov, Hi lal Də mi rov, Xa liq Bə ki rov, Mət ləb Abu şov, Üm man 
Bu da qov, Nur lan Sü ley man lı, Mir sə nan Ka zım lı, İl han Sa dı qov, 
Rə şad Sə fə rov, Ra miq Nə si rov, Müş fiq Əli yev, Cey hun Məm mə
dov, Anar Sey ful la yev, Mir zəağa Mir zə yev, Əbül fəz İs gən də rov 
rol alıb lar.

Səh nə əsə ri ye ni teatr möv sü mün də sə nət se vər lə rin gö rü şü
nə gə lə cək.

“Musiqiçilərin pedaqoji ustalığı”
BMA-nın yubileyinə həsr olunan beynəlxalq festival-müsabiqə başa çatır

ÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqiAka
demiyasının(BMA)butəhsilocağının
nəzdindəOrtaixtisasmusiqiməktəbstu
diyasının40illiyinəhəsrolunmuş“Musi
qiçilərinpedaqojiustalığı”birincibeynəl
xalqfestivalmüsabiqənin(videoyazılar
əsasında)dinləmələriyekunlaşıb.

Mək təbstu di ya dan ve ri lən mə lu ma ta gö
rə, Təh sil və Mə də niy yət na zir lik lə ri nin təş
ki la ti dəs tə yi ilə ke çi ri lən fes ti valmü sa bi
qə də Qa za xıs tan, Tür ki yə, Uk ray na, İs rail, 
Ru si ya, ABŞ və di gər öl kə lər dən də nü ma
yən də lər təm sil olu nur. Fes ti valmü sa bi qə
nin nə ti cə lə ri ya xın gün lər də elan edi lə cək. 

La yi hə nin məq sə di müx tə lif öl kə lə rin is te
dad lı mu si qi çi lə ri ara sın da əla qə lə rin ya xın
laş ma sı və ge niş lən di ril mə si, ib ti dai, or ta və 

ali təh sil müəs si sə lə rin də bü tün fən lər üz
rə ümu mi və pe şə kar mu si qi təh si li nin həm 
yer li, həm də xa ri ci müəl lim lə rin qa baq cıl 
təc rü bə lə ri nin qar şı lıq lı mü ba di lə sin dən 
iba rət dir.

Təş ki lat ko mi tə si və mün sif ər he yə ti nin 
rəh bə ri BMAnın rek to ru, Xalq ar tis ti, pro
fes sor Fər had Bə dəl bəy li, fes ti valmü sa bi qə 
la yi hə si nin müəl li fi aka de mi ya nın nəz din də 
Or ta ix ti sas mu si qi mək təbstu di ya sı nın di
rek to ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, pro fes
sor Tər lan Se yi dov dur.

Qa lib lər bey nəl xalq mün sif ər tə rə fin dən 
müəy yən olu nur.

Lalə

Köhnə-yeni  teatr  haqqında

“Ya rat dı ğım dün ya mı fır ça ilə bo ya yan dan son ra 
özü mü xoş bəxt hiss edi rəm” 

İ
yunun17dəYARATMüasirİn
cəsənətMəkanındatanınmış
rəssam,UNESCOnəzdində
BeynəlxalqİncəsənətAssosiasi
yası,BeynəlxalqPlastikSənətlər
AssosiasiyasıvəTürkiyəninBa
kırköyRəssamlarCəmiyyətinin
üzvüLətafətMəmmədovailə
görüşkeçirilib.Görüşçərçivəsin
dərəssamın30ayaxınəlişidə
nümayişolunub.

Sualca  vab for  ma  tın  da ke  çən 
gö  rüş  də Lə  ta  fət Məm  mə  do  va 
sə  nə  tə gəl  di  yi gün  lə  ri, köh  nə 
Ba  kı  nı, uşaq  lıq il  lə  ri  ni xa  tır  la  yıb. 
Bil  di  rib ki, o, rəs  sam  la  rın əha 
tə  sin  də bö  yü  yüb. Ata  sı ona bir 
müəl  lim ki  mi rəs  sam  lı  ğın bü  tün 
sir  lə  ri  ni öy  rə  dib. Bu sə  bəb  dən 
onun hə  yat  da ən bö  yük müəl  li 
mi ata  sı  dır. İn  di  nin özün  də be 
lə ema  lat  xa  na  sın  da ça  lı  şar  kən 
ata  sı  nın ona öy  rət  di  yi tex  ni  ka 
lar  dan is  ti  fa  də edir.

İlk sər  gi  si  ni xa  tır  la  yan Lə  ta  fət 
Məm  mə  do  va bil  di  rib ki, 1999cu 
il  də Mil  li İn  cə  sə  nət Mu  ze  yin  də 
fər  di sər  gi  si  ni aç  maq is  tə  yi  ni bil 
di  rən  də bu  nun onun çox çə  tin 
bir iş ola  ca  ğı  nı de  yib  lər, çün  ki 
sər  gi rəs  sam üçün bir im  ta  han 
dır və yal  nız pe  şə  kar rəs  sam  lar 

bu işin öh  də  sin  dən gə  lə bi  lər. 
Qeyd edib ki, o za  man  lar dol 
ğun hə  yat təc  rü  bə  si ol  ma  sa da, 
o, bu im  ta  ha  nı uğur  la ve  rə bi  lib.

Rəs  sam bil  di  rib ki, son  ra  dan 
ona Tür  ki  yə  dən də  vət gə  lib. O, 
ix  ti  sa  sı  nı ar  tır  maq üçün İs  tan 
bu  la yo  la dü  şüb. Ba  kır  köy Rəs 
sam  lar Cə  miy  yə  tin  də türk rəs 
sam  lıq mək  tə  bi ilə ta  nış olub, 
onun in  cə  lik  lə  ri  ni öy  rə  nib. An 
caq ata  sı  nın ona cız  dı  ğı xət  dən 
kə  na  ra çıx  ma  yıb. İn  di rəs  sam 
Tür  ki  yə  də müəl  lim ki  mi ça  lı  şır 
və bir ne  çə tə  lə  bə də ye  tiş  di  rib.

İş  lə  rin  də qa  dın mo  tiv  lə  ri  nin ol 
duq  ca çox ol  du  ğu  nu de  yən rəs 
sam bil  di  rib ki, qa  dın onun alə 
min  də bir gö  zəl  lik sim  vo  lu  dur: 

“Ta  rix  də bir çox rəs  sam  lar qa  dın 
ob  ra  zı  na mü  ra  ciət edib, mə  nim 
ya  rat  dı  ğım qa  dın  lar  da isə bir 
kü  bar  lıq hiss olu  nur. Bu  nun  la 
be  lə, mə  nim müx  tə  lif möv  zu  lar 
da iş  lə  rim var. Ən çox sev  di  yim 
möv  zu Ba  kı  nın Qız qa  la  sı və İs 
tan  bu  lun Aya  sof  ya  sı  dır”.

“Hər bir rəs  sa  mın bey  nin  də bir 
“bi  lik ar  xi  vi” yer  lə  şir. Han  sı  sa ki  çik 
bir de  tal gö  rən  də onun ət  ra  fın  da 
uzun müd  dət dü  şü  nü  rəm və ide 
ya tam ye  ti  şən  dən son  ra işə baş 
la  yı  ram” de  yən Lə  ta  fət Məm  mə 
do  va qeyd edib ki, özü  nü tək  lik  də 
da  ha yax  şı hiss edir. An  caq pan 
de  mi  ya döv  rün  də qa  pa  lı şə  rait 
onu dep  res  si  ya  ya sa  lıb. İlk ay  lar 
da ça  lı  şa bil  mə  sə də, son  ra  dan 

bir ne  çə əsər  lə  ri  ni pan  de  mi  ya  ya 
həsr edib. “Rəng  lə  ri çox se  vi  rəm. 
Ya  rat  dı  ğım dün  ya  mı fır  ça ilə bo 
ya  yan  dan son  ra özü  mü xoş  bəxt 
hiss edi  rəm”,  de  yə o əla  və edib.

Qeyd edək ki, bu ilin sent  yab 
rın  da rəs  sa  mın Ba  kı  da ge  niş 
sər  gi  si nə  zər  də tu  tu  lur.

Lə  ta  fət Məm  mə  do  va 1973cü 
il  də Ə.Əzim  za  də adı  na Rəs 
sam  lıq Mək  tə  bi  ni bi  ti  rib. Ri  qa, 
Vil  nüs və di  gər Bal  tik  ya  nı şə 
hər  lə  rin bə  dii kol  lek  tiv  lə  rin  də 
(197880ci il  lər) fəaliy  yət gös 
tə  rib. 19802001ci il  lər  də Azər 
bay  can Döv  lət Pe  da  qo  ji Uni  ver 
si  te  tin  də pe  da  qo  ji fəaliy  yət də 
gös  tə  rib. Son  ra ya  ra  dı  cı fəaliy 
yə  ti  ni Tür  ki  yə  də da  vam et  di  rib.

Rus Dram Teatrında ingilis deputatın başına gələnlər
İyunun24dəAzərbaycanDövlətAkademikRusDramTeatrındaingilisdramaturqu,
“vəziyyətkomediyası”nınustasıReyKuninin“Qarışıqlıq”əsəriəsasındasəhnələşdirilmiş
“Kişi,qadın,pəncərə...məşuq”adlıtamaşanümayişolunacaq.

Teat  rın re  per  tuarın  da  kı ma  raq  lı nü  mu  nə 
lər  dən olan ta  ma  şa  nın qu  ru  luş  çu re  jis  so  ru 
Xalq ar  tis  ti İra  nə Ta  ğı  za  də, rəs  sa  mı Alek 
sandr Fyo  do  rov, mu  si  qi tər  ti  bat  çı  sı Vla  di  mir 
Ne  ve  rov  dur.

Qeyd edək ki, ta  ma  şa qəh  rə  man  la  rın 
aram  sız ola  raq düş  dü  yü eks  sent  rik si  tuasi 

ya  lar ka  ley  dos  ko  pu  dur. İn  gil  tə  rə par  la  men 
ti  nin üz  vü ser Uil  li be  şul  duz  lu ho  tel  də öz si 
ya  si op  po  nen  ti  nin ya  ra  şıq  lı ka  ti  bə  si Ceyn  lə 
xoş bir ax  şam ke  çir  mək niy  yə  tin  də  dir. Pən 
cə  rə  lə  ri “BiqBen”ə ba  xan 13 nöm  rə  li otaq 
da gər  gin  lik  lər məhz hə  min rə  qə  min uc  ba 
tın  dan baş  la  yır...
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AmaliyaPənahovaİncəsənətİnsti
tutunun3cükursundaoxuyarkən
rejissorTofiqKazımovonuAka
demikMilliDramTeatrındaİlyas

Əfəndiyevin“Sənhəmişəmənimləsən”
pyesinintamaşasındabaşroladəvət
etdi.Ozamanlarteatrdabaşrolları
peşəkaraktyorlaroynayardı.Ancaqtə
ləbəaktrisabuişinöhdəsindənmüvəf
fəqiyyətləgəldi...

Bu fi kir lər iyu nun 16-da Azər bay can Döv-
lət Film Fon dun da unu dul maz teatr və ki no 
xa di mi, Xalq ar tis ti, pro fes sor Ama li ya Pə na-
ho va nın (1945-2018) xa ti rə ge cə sin də səs-
lən di ril di. 

Gör kəm li akt ri sa nın sə nət işı ğı na ta nın-
mış mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri, ailə 
üzv lə ri top laş mış dı. 

Fon dun fo ye sin də Ama li ya Pə na ho va nın 
ki no da ya rat dı ğı ob raz la rı ifa də edən fo to-
lar dan iba rət sər gi təş kil olun muş du.

Təd bi ri Döv lət Film Fon du nun di rek to ru, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Cə mil Qu li yev 
aça raq sə nət ka rın mə də niy yə ti mi zin in ki-
şa fın da kı xid mət lə rin dən da nış dı. Diq qə tə 
çat dır dı ki, in sa nın ən bö yük mə nə vi sər-
vət lə rin dən bi ri də onun yad da şı dır: “Ama li-
ya xa nı mın is te da dı, ya ra dı cı lıq fan ta zi ya sı 
teatr və ki no nu se vən lər tə rə fin dən hə mi şə 
ma raq la qar şı la nıb. Pə rəs tiş kar la rı sa ya 
gəl məz di. Bu gün kü təd bi rə top la şan la rın 
çox lu ğu da Ama li ya Pə na ho va ya olan sev-
gi nin gös tə ri ci si dir. Unu dul maz sə nət ka rın 
oy na dı ğı 500-ə ya xın rol onu mə də niy yət 
ta ri xi miz də bun dan son ra əbə di ya şa da-
caq”. 

Döv lət Film Fon dun da Ama li ya Pə na ho-
va nın şəx si ar xi vi nin ya ra dıl dı ğı nı diq qə tə 
çat dı ran Cə mil Qu li yev de di ki, bu ra da sə-
nət ka rın 80 na dir fo to şək li, ki tab la rı, şəx si 
sə nəd lə ri, qə zet və jur nal la rı top la nıb. Xalq 
ar tis ti nin şəx si ar xi vi nin ya ra dıl ma sı do ğum 
gü nü nə (15 iyun) həsr olu nub. Ma te rial lar 
sə nət ka rın qı zı Ay nur Mux ta ro va tə rə fin dən 
fon da təh vil ve ri lib. 

Əmək dar ar tist El xan Qa sı mov Ama li ya 
Pə na ho va nı 1962-ci il dən ta nı dı ğı nı bil dir-

di. Qeyd et di ki, Ama li ya Pə na ho va haq-
qın da ya zı lan mo noq ra fi ya lar onun is te dad 
və şəx siy yə ti ni tam əks et dir mir: “Ama li ya nı 
ya xın dan ta nı maq, gö zün də ki qı ğıl cı mı gör-
mək üçün onun la tək bə tək söh bət et mək 
la zım idi. Ama li ya Pə na ho va nı da ha yax şı 
Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın akt yor la rı ta nı yır. 
Bu teat rın əsa sı nı qo yan sə nət kar ya ra dı cı 
he yə tə nə va ziş lə ya na şır, akt yor la ra sə nə tin 
sir lə ri ni öy rə dir di. Bə lə diy yə Teat rı Ama li ya 
Pə na ho va nın can lı ar xi vi dir...”. 

Xalq ar tis ti Ra fiq Əzi mov Ama li ya Pə na-
ho va nın ins ti tu tun 3-cü kur sun da oxu yar kən 
“Sən hə mi şə mə nim lə sən” ta ma şa sın da 
oy na dı ğı Nar gi lə ro lu nu ya da sal dı. Bil dir di 
ki, hə min ta ma şa res pub li ka da səs sal dı: 
“Bun dan son ra Ama li ya Pə na ho va öl kə-
nin apa rı cı teatr la rı na tez-tez də vət olun du. 
Rol dan-ro la püx tə ləş di və ta ma şa çı la rın se-
vim li si nə çev ril di. Ya rat dı ğı teatr isə bir ta rix 
ol du. Ama li ya Pə na ho va nın teatr da fəaliy-
yə ti döv rün də yaş lı nəs lin nü ma yən də lə ri ilə 
gənc akt yor lar bir səh nə ni bö lüş dü lər. Bu, 
teatr ta ri xin də bir dö nüş idi”.

Xalq ar tis ti, re jis sor Mə ra him Fər zə li bə yov 
da ilk də fə Ama li ya Pə na ho va nı “Sən hə mi-
şə mə nim lə sən” ta ma şa sın da gö rüb onun la 
iş lə mək ar zu su na düş dü yü nü bil dir di. Re jis-

sor Aka de mik Mil li Dram Teat rın da gör kəm li 
ak tri sa ilə ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti ni  ya da sal dı: 
“Ta le elə gə tir di ki, il lər son ra Ama li ya xa nı-
mın ya rat dı ğı Ba kı Bə lə diy yə Teat rın da re-
jis sor və zi fə si nə tə yin olun dum və gör kəm li 
sə nət kar la ye nə bir lik də iş lə dim. İna nı ram 
ki, Ba kı Bə lə diy yə Teat rı hər za man Ama li ya 
Pə na ho va nın ru hu nu ya şa da caq”.

Ama li ya Pə na ho va ilə bir gə te le vi zi ya la-
yi hə lə rin də ça lı şan te le jur na list Vi da di Hü-
sey nov onun la ilk ta nış lı ğı nı ya da sal dı və 
xa ti rə lə ri ni bö lüş dü. Qeyd et di ki, gör kəm li 
akt ri sa nın is te da dı və fə da kar lı ğı onu daim 
dü şün dü rüb.  

Çı xış lar dan son ra təd bir iş ti rak çı la rı akt ri-
sa haq qın da sə nəd li fil mi iz lə di lər.

Ama li ya Pə na ho va nın “Xa ti rə lər sa hi li” fil-
min də Xa li də, “Qə rib cin lər di ya rın da” na ğıl-
fil min də Zər ri, “Ar xa dan vu ru lan zər bə”də 
Zi ba, “Ba bək” ta ri xi-bioq ra fik fil min də Zər-
ni sə, “Qə ri bə adam”da Fə ri də, “Mən nəğ mə 
qo şu ram”da So na nın ana sı, “Göz lə mə ni” 
ta ri xi fil min də Fəx rən də, “Ca vad xan” ta ri xi-
bioq ra fik fil min də kn ya gin ya Dar ya və baş qa 
rol la rı bu gün də ki no se vər lər tə rə fin dən bö-
yük ma raq la iz lə ni lən dol ğun, ko lo rit li ek ran 
per so naj la rı dır.  

S.Fərəcov

Yaratdığı obrazlar onu əbədi yaşadacaq
Xalq artisti Amaliya Pənahovanın xatirəsi yad olundu

Azərbaycanmuğamifaçılığısənətindəözdəstxəttiolan
sənətkarlardanbiridəXalqartistiTələtQasımovdur.Gör
kəmlixanəndəyüksəkifamədəniyyəti,ürəyəyatımlısəsi
ilədinləyicivətamaşaçınınmənəvialəminənüfuzedə

bilib.Bənzərsizsənətkarlıqbacarığıonadövrününgörkəmli
muğambilicilərininhörmətvəehtiramınıqazandırıb.

Tə lət Məm mə da ğa oğ lu Qa sı-
mov 21 iyun 1933-cü il də Ba kı 
şə hə rin də dün ya ya göz açıb. Er-
kən çağ lar dan mu si qi yə ma raq 
gös tə rir. Gənc ikən Ab şe ro nun 
el şən lik lə rin də Se yid Şu şins ki, 
Хan Şu şins ki, Zül fü Adı gö zə lov, 
Mü təl lim Mü təl li mov, Qur ban Pi-
ri mov, Bəh ram Man su rov, Aşıq 

Şa kir ki mi gör kəm li sə nət kar-
la rın ifa la rı nı ma raq la din lə yir. 
Gə lə cək lə bağ lı gö zəl xə yal lar 
qu rur, bu ta nın mış mu si qi çi lə rin 
sə nə tin dən çox şey lər öy rə nir. 

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, 
onu xa nən də lik sə nə ti nə gə ti-
rən yol di ni mu si qi dən ke çib. O, 
mü sa hi bə lə ri nin bi rin də de yib: 

“Ca van vaxt la rım idi. Klas sik 
şair lə ri mi zin mər si yə lə ri ni çox 
oxu yur dum. Bu na gö rə də mə ni 
di ni məc lis lə rə də də vət edir di-
lər. Bu nun la da mu ğam avaz-
la rı nı, həm də mu ğam ifa çı lı ğı 
üçün uy ğun olan qə zəl, qə si də-
lə ri öy rə nir dim. Am ma bu nun la 
ya na şı Zül fü Adı gö zə lov və Ha-
cı ba ba Hü sey nov sə nə ti nin pə-
rəs tiş ka rı idim”. 

Hə qi qə tən də, Z.Adı gö zə lov və 
H.Hü sey nov onun xa nən də ki mi 
for ma laş ma sı na bö yük tə sir gös-
tə rir lər. Be lə lik lə, çox keç mir Tə lət 
Qa sı mov öz dəst-xət ti ilə se çi lən 
xa nən də ki mi ta nı nır. Sə nə ti nin 
şöh rə ti Azər bay ca nın ən uc qar 
ya şa yış mən tə qə lə ri nə ça tır. 

Tə lət Qa sı mov 1954-1993-cü 
il lər də Azər bay can Döv lət Fi lar-
mo ni ya sı və Azər bay can Döv-

lət Kon sert Bir li yi nin so lis ti ki mi 
fəaliy yət gös tə rir. Öm rü nün müd-
rik çağ la rın da da xa nən də lik sə-
nə ti nin ən fəal təb li ğat çı sı olur. 
Ey ni za man da sə ləf ə ri nin ifa çı-
lıq ənə nə lə ri ni la yi qin cə da vam 
et di rir. Özü nə məx sus ifa üs lu bu 
ilə se çi lə rək mu si qi mə də niy yə ti 
xə zi nə si nə də yər li töh fə lər ve rir. 
Azər bay can xa nən də lik mək tə bi 
ənə nə lə ri nə sə da qət, mu ğa mın 
klas sik ifa tər zi nin qo ru nub sax-
la nıl ma sı Tə lət Qa sı mo vun sə nət 
fəaliy yə ti nin baş lı ca qa yə si olub. 

Aka de mik Bə kir Nə bi yev xa-
nən də haq qın da de yib: “Tə lət 
Qa sı mov dost la rım ara sın da bir 
çox fər di key fiy yət lə ri ilə se çi lən 
sə nət kar dır. O, çox yük sək in-
sa ni key fiy yət lə rə, gö zəl səs və 
şi rin kə lam la ra sa hib dir. Tək cə 
Azər bay can da de yil, öl kə mi zin 

hü dud la rın dan kə nar da da ta nı-
nan və se vi lən sə nət kar la rı mız-
dan  bi ri dir. Onun mu ğam ifa sın-
da söz çox ahəng dar səs lə nir. 
Təş beh və is tiarə lər də qiq tə ləf-
füz edi lir. Rə van kə la mı nı din lə-
dik cə din lə mək is tə yir sən...”.

Aka de mik Va sim Məm mə də li-
yev isə Tə lət Qa sı mo vu xalq mu-
si qi si nə də rin dən bə ləd olan, öz 
oxu tər zi ni yük sək bə dii zövq lə 
ta ma şa çı ya çat dı ran xa nən də ki-
mi xa rak te ri zə edib: “O, oxu du ğu 
mu ğam, xalq mah nı və təs nif ə-
ri nə xü su si bir rəng qa tır. Mu si qi 
nü mu nə lə ri nin ori ji nal lı ğı nı qo ru-
yub sax la yan Tə lət Qa sı mov on-
la rı öz xal la rı, zən gu lə lə ri ilə ye ni 
üs lub da təq dim edir. Bu da əsl 
sə nət ka ra xas olan key fiy yət dir. 
Bu nu an caq də rin sə nət təc rü bə-
si olan sə nət kar lar edə bi lir”. 

Tə lət Qa sı mov res pub li ka nın 
hü dud la rın dan kə nar da – Tür-
ki yə, İran, Al ma ni ya, Ru si ya, 
Mi sir, Əl cə zair, Tu nis və Mə-
ra keş də qast rol sə fər lə rin də 
Azər bay can mu si qi si ni la yi qin-
cə təb liğ edib, müx tə lif xalq la rın 
nü ma yən də lə ri mu ğam la rı mı zı 
onun mə la hət li ifa sın da se vib-
lər. Ey ni za man da onun us ta 
ifa çı lı ğı ye ni mu si qi çi lər nəs li nin 
ye tiş mə si üçün mü hüm rol oy-
na yıb.

Gör kəm li sə nət kar bir çox 
mu ğam və təs nif ə ri mi zi xü su-
si şövq lə ifa edib. Xa nən də-
nin ifa sın da “Rast”, “Şur”, “Se-
gah-za bul” mu ğam-dəs gah la rı, 
“Şüş tər” təs ni fi Azər bay can Te-
le vi zi ya və Ra diosu nun “qı zıl 
fond”un da sax la nı lır. 

Us tad sə nət ka rın xa nən də lik 
fəaliy yə ti döv lət tə rə fin dən yük-
sək qiy mət lən di ri lib. O, 2002-ci 
il də Pre zi den tin fər di tə qaüdü-
nə, 2006-cı il də “Xalq ar tis ti” 
fəx ri adı na la yiq gö rü lüb. Tə lət 
Qa sı mov 28 iyul 2013-cü il də 
və fat edib.

Savalan

Düşmən mühasirəsindən çıxa bilsəydi...
Vətənihərşeydən,həttaikifidanqızövladındandaəzizbil
mək...Xalqımızınəbədiqürurünvanına,andyerinəçevrilən
yüzlərləşəhidimizkörpəoğlunun,qızınınşəkillərinicibinəqo
yubdüşmənüzərinəyeridi.ÇünkiAnavətənçağırmışdı...Vətən
müharibəsişəhidlərindənFəridHüseynovuyadasalırıq.

Fə rid Eti bar oğ lu Hü-
sey nov 11 iyun 1994-cü 
il də Şə ki ra yo nu nun Qa-
ya ba şı kən din də dün ya-
ya göz açıb. 2011-ci il də 
Qa ya ba şı kənd or ta mək-
tə bi ni bi ti rib. 2011-2013-
cü il lər də Ağ dam böl gə-
sin də hə qi qi hər bi xid mət 
ke çib. Hər bi xid mə ti ba şa 
vur duq dan son ra doğ-
ma kənd lə ri nə qa yı dıb 
və 2014-cü il də ailə hə-
ya tı qu rub. Kənd də bir 
müd dət fər di tə sər rü fat la 
məş ğul olub. 2017-ci il-
də ana sı nın və fa tı ilə ailə 
sar sı lır. Fə rid ailə si ilə 

Ba kı ya kö çür. O, Bi nə qə di ra yo nu nun Xo ca sən qə sə bə bə lə diy-
yə sin də fəh lə ki mi ça lı şır.

Və tən mü ha ri bə si baş la yan da tor paq la rı mı zın azad lı ğı uğ run-
da dö yüş lə rə qa tı lır. Xo ca vənd-Şu şa ət ra fı dö yüş lər də fəal iş ti rak 
edir. Dö yüş yol daş la rı ilə düş mə nin aya ğı nı əzə li yurd yer lə ri-
miz dən kə sir, ya şa yış mən tə qə lə ri ni, st ra te ji yük sək lik lə ri azad 
edir lər. Okt yab rın 29-da Fə rid son dö yü şü nə çı xır. Onun da yer 
al dı ğı dö yüş çü qru pu mü ha si rə yə dü şür. Düş mən əra zi ni in ten siv 
şə kil də ar til le ri ya atə şi nə mə ruz qo yur və Fə rid qəh rə man ca sı na 
şə ha də tə yük sə lir.

Şə hi din ata sı Eti bar Hü sey nov oğ lu nu fəxr lə anır. De yir ki, Fə-
rid çox yax şı oğul olub. Ata-ana sı na, ailə si nə bağ lı idi. 2017-ci 
il də ana sı nın və fa tı onu çox sar sıt mış dı.

“Öv lad la rı Dam la və Nəz ri ni həd siz də rə cə də se vir di. İn di qız-
la rı o sev gi nin həs rə ti ilə ya şa yır lar”. Bu fi kir lə ri isə Fə ri din hə yat 
yol da şı Ül viy yə xa nım de yir.

Qa ya ba şı kənd or ta mək tə bi nin müəl li mi Ra him Hü sey nov şə-
hid şa gir di ni be lə xa tır la yır: “Oxu du ğu müd dət də sa kit, sə mi mi 
xa rak te ri ilə şa gird və müəl lim kol lek ti vi nin yad da şın da iz bu rax-
mış dı. Dərs lə rin dən yük sək qiy mət lər al ma sa da, id ma na və hər-
bi yə olan xü su si ma ra ğı ilə daim se çi lir di. Fə rid sə mi mi, ge niş-
qəlb li oğ lan idi. Ona hər han sı bir iş üçün mü ra ciət et dik də, heç 
vaxt bi ga nə qal maz dı, əlin dən gə lən kö mək li yi et mə yə ça lı şar dı. 
Çox zəh mət keş idi. Uşaq yaş la rın dan ağır iş lər də iş lə mək dən əl-
lə ri qa bar ol muş du... Və tə nin ona eh ti ya cı olan bir dö nəm də isə 
ailə si ni qa yı na ta sı na tap şı ra raq dö yü şə yol la nıb...”.

Qa ya ba şı kənd or ta mək tə bi uşaq bir li yi nin rəh bə ri Ül viy yə 
Qa fa ro va Fə ri din Və tən mü ha ri bə sin dən bir qə dər əv vəl so sial 
şə bə kə də çox kə dər li bir pay la şım la ürək lə ri dağ la dı ğı nı de yir: 
“Fə rid mü ha ri bə dən az ön cə kən də gəl miş, qo hum-əq rə ba la rı ilə 
gö rüş müş, so nun cu də fə ana sı nın qəb ri ni zi ya rət et miş di. Hət-
ta ana sı nın baş da şı na söy kə nib şə kil çək dir miş, “Ana, sə nin çün 
çox da rıx mı şam, tez lik lə gə lə cəm ya nı na”, -de yə yaz mış dı. Fə rid 
cən nət mə lə yi idi. Çün ki həm ana sı na, həm də Və tə ni nə lə ya qət-
lə xid mət et miş di...”.

2020-ci il no yab rın 12-də Fə rid Hü sey no vun cə na zə si doğ-
ma kən di nə gə ti ri lib və bö yük iz di ham la tor pa ğa tap şı rı lıb. Döv-
lət baş çı sı nın sə rən ca mı ilə ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da”, 
“Hər bi xid mət lə rə gö rə”, “Kəl bə cə rin azad olun ma sı na gö rə” və 
“Xo ca vən din azad olun ma sı na gö rə” me dal la rı ilə təl tif edi lib.

Ru hu şad ol sun.
F.Yunisli

MDB ölkələri gənc arxivçilərinin 
yay məktəbi 
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qa  nun  ve  ri  ci  li  yi” möv  zu  su  na həsr edi  lib. 
Ru  si  ya, Be  la  rus, Qa  za  xıs  tan, Öz  bə  kis  tan, Cə  nu  bi Ko  re  ya, 

Çin, Mon  qo  lus  tan və s. öl  kə  lər  dən 350-dən çox ar  xiv  çi  nin qa -
tıl  dı  ğı təd  bir  də öl  kə  mi  zi Mil  li Ar  xiv İda  rə  si İn  for  ma  si  ya tə  mi  na -
tı və elekt  ron xid  mət  lər mər  kə  zi  nin apa  rı  cı məs  lə  hət  çi  si Ro  za 
Əli  ye  va və Bey  nəl  xalq əla  qə  lər sek  to  ru  nun məs  lə  hət  çi  si Gül  tən 
Emi  no  va təm  sil edib.

İyunun17dəMilliKitabxa
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tıkitabxanasınıntəqdimat
mərasimikeçirilib.Layihə
MədəniyyətNazirliyi,Qazaxıs
tanınAzərbaycandakıSəfirliyi
vəMilliKitabxanatərəfindən
həyatakeçirilib.

Təd  bi  ri Mil  li Ki  tab  xa  na  nın di -
rek  to  ru, pro  fes  sor Kə  rim Ta  hi -
rov aça  raq bu il Azər  bay  can və 
Qa  za  xıs  tan ara  sın  da dip  lo  ma -
tik əla  qə  lə  rin 30 ili  nin ta  mam 
ol  du  ğu  nu qeyd edib. Bil  di  rib ki, 
öl  kə  lə  ri  miz bir çox sa  hə  lər  də, o 
cüm  lə  dən mə  də  niy  yət sa  hə  sin -
də əmək  daş  lıq edir. Azər  bay  can 
Mil  li Ki  tab  xa  na  sı da Qa  za  xıs  tan 
ki  tab  xa  na  la  rı ilə əla  qə  lə  ri  ni ge -
niş  lən  di  rir.

Di  rek  tor vur  ğu  la  yıb ki, həm 
Azər  bay  can Mil  li Ki  tab  xa  na  sın -
da, həm də Qa  za  xıs  tan Mil  li 
Aka  de  mik Ki  tab  xa  na  sın  da hər 
iki öl  kə  nin ta  ri  xi  ni, mə  də  niy  yə  ti  ni, 
ədə  biy  ya  tı  nı əha  tə edən ki  tab -
lar  dan iba  rət daimi gu  şə  lər var. 
“Azər  bay  can və Qa  za  xıs  tan ara -
sın  da mə  də  niy  yət sa  hə  sin  də əla -
qə  lə  ri da  ha da ge  niş  lən  dir  mək 
üçün biz Azər  bay  can di  lin  də qa -
zax ya  zı  çı və şair  lə  ri  nin əsər  lə -
rin  dən iba  rət elekt  ron ki  tab  xa  na 
ya  rat  ma  ğı qə  ra  ra al  dıq”, - de  yə 
K.Ta  hi  rov əla  və edib.

Qa  za  xıs  ta  nın Azər  bay  can  da  kı 
sə  fi  ri Ser  jan Ab  dı  ka  ri  mov bil  di  rib 
ki, iki öl  kə ara  sın  da mü  na  si  bət -
lə  rin ço  xəsr  lik ta  ri  xi var. Ötən 30 

il ər  zin  də xalq  la  rı  mız ara  sın  da 
əla  qə  lər da  ha da möh  kəm  lə -

nib və in  ki  şaf edib: “Qa  za  xıs  ta -
nın bir sı  ra uni  ver  si  tet  lə  rin  də və 
təh  sil ocaq  la  rın  da Azər  bay  ca  na 
dair gu  şə  lər var. Azər  bay  can 
Mil  li Ki  tab  xa  na  sın  da qa  zax ədə -
biy  ya  tı gu  şə  si  nin ol  ma  sı  nı, Ba  kı 
kü  çə  lə  rin  dən bi  ri  nin da  hi qa  zax 
şairi Abay Ku  nan  ba  ye  vin adı  nı 
da  şı  ma  sı  nı, BDU-da Abay adı  na 
Qa  zax di  li, ta  ri  xi və mə  də  niy  yə  ti 
mər  kə  zi  nin açıl  ma  sı  nı bu əla  qə -
lə  rin möh  kəm  lən  mə  si  nə nü  mu -
nə gös  tə  rə bi  lə  rik”.

Sə  fir diq  qə  tə çat  dı  rıb ki, ötən 
dövr  də qa  zax müəl  lif  ə  ri  nin ki -
fa  yət qə  dər zən  gin ki  tab fon  du 

top  la  nı  lıb, on  la  rın əsər  lə  ri Azər -
bay  can di  li  nə tər  cü  mə olu  nub. 

Təq  dim olu  nan rə  qəm  sal ki  tab -
xa  na  da 50 ki  tab nü  ma  yiş olu  nur, 
on  la  rın ara  sın  da da A.Ku  nan  ba -
ye  vin, M.Auezo  vun və di  gər  lə  ri -
nin əsər  lə  ri yer alır.

Dip  lo  mat la  yi  hə  yə ver  di  yi töh -
fə  lə  rə gö  rə Kə  rim Ta  hi  ro  va tə -
şək  kü  rü  nü bil  di  rib və Azər  bay  can 
di  lin  də rə  qəm  sal Qa  zax ədə  biy -
ya  tı ki  tab  xa  na  sı  nın elekt  ron da -
şı  yı  cı  sı  nı ona təq  dim edib.

Bey  nəl  xalq Türk Mə  də  niy  yə -
ti və İr  si Fon  du  nun pre  zi  den  ti 
Gü  nay Əfən  di  ye  va çı  xış edə  rək 
bil  di  rib ki, Azər  bay  can və Qa  za -
xıs  tan ara  sın  da dip  lo  ma  tik əla -

qə  lə  rin 30 il  li  yi ərə  fə  sin  də be  lə 
bir la  yi  hə  nin təq  di  ma  tı çox qü -
rur  ve  ri  ci  dir. G.Əfən  di  ye  va qeyd 
edib ki, ötən 30 il ər  zin  də əla -
qə  lə  ri  miz müx  tə  lif sə  viy  yə  lər  də 
in  ki  şaf edib. Təq  dim olu  nan rə -
qəm  sal ki  tab  xa  na bü  tün oxu  cu -
la  ra Azər  bay  can di  lin  də qa  zax 
ədə  biy  ya  tı ilə ta  nış  lıq im  ka  nı ve -
rə  cək, xalq  la  rı  mı  zı da  ha da ya -
xın  laş  dı  ra  caq.

Azər  bay  can Ya  zı  çı  lar Bir  li  yi  nin 
bi  rin  ci ka  ti  bi, Xalq ya  zı  çı  sı Çin -
giz Ab  dul  la  yev müx  tə  lif dil  lər  də, 
həm  çi  nin müx  tə  lif xalq  la  rın ədə -
biy  ya  tı  nın oxun  ma  sı  nın gənc -
lə  ri  miz üçün əhə  miy  yə  tin  dən 
da  nı  şıb. O, ümid  var ol  du  ğu  nu 
bil  di  rib ki, la  yi  hə  də yer alan ki -
tab  la  rın sa  yı tez  lik  lə ar  ta  caq və 
be  lə for  mat  lı la  yi  hə  lər di  gər türk 
xalq  la  rı ilə da  vam et  di  ri  lə  cək.

Ba  kı Slav  yan Uni  ver  si  te  ti  nin 
pro  fes  so  ru Ni  za  mi Məm  mə  dov-
Ta  ğı  soy, BDU-nun Tür  ko  lo  gi -
ya ka  fed  ra  sı  nın mü  di  ri Ra  miz 
Əs  kər, ka  fed  ra  nın pro  fes  so  ru 
Fi  ru  zə Ağa  ye  va və di  gər çı  xış 
edən  lər la  yi  hə haq  qın  da fi  kir  lə  ri -
ni bö  lü  şüb  lər.

Son  da Mil  li Ki  tab  xa  na  nın qa -
zax şairi və mü  tə  fək  ki  ri Abay 
Ku  nan  ba  ye  və həsr olun  muş vir -
tual sər  gi  si iş  ti  rak  çı  la  ra təq  dim 
olu  nub.

Qazax ədəbiyyatı Azərbaycan dilində
Rəqəmsal kitabxana layihəsinin təqdimatı

Məlahətli səs – şirin kəlam...
Tələt Qasımov musiqi nümunələrinin orijinallığını 

qoruyub saxlamaqla yanaşı, onları öz xalları ilə zənginləşdirib
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21 iyun 1794 – Ta rix çi, şair, maarif çi Ab bas qu lu ağa Ba kı xa-
nov (1794-1847) Ba kı nın Əmir can (Xi lə) kən din də ana dan olub. 
1819-1845-ci il lər də çar Ru si ya sı nın Tifl  is də ki Qaf qaz Baş Hər bi 
İda rə sin də tər cü mə çi iş lə yib, Türk mən çay mü qa vi lə si nin (1828) im-
za lan ma sın da iş ti rak edib. “Gü lüs ta ni-İrəm” əsə ri ilə Azər bay can 
ta rix şü nas lı ğı nın əsa sı nı qo yub. “Qüd si” tə xəl lü sü ilə şeir lər ya zıb. 

21 iyun 1933 – Xalq ar tis ti, xa nən də Tə lət Məm mə da ğa oğ lu Qa-
sı mov (1933 – 28.7.2013) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Fi-
lar mo ni ya sı və Döv lət Kon sert Bir li yi nin so lis ti olub.

21 iyun 1953 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas Ley la 
Ca mal qı zı Axund za də (1953 – 10.2.2010) ana dan olub. Azər bay-
can Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sın da ka fed ra mü di ri, Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yin də Təs vi ri və de ko ra tiv sə nət sek to ru nun mü di ri 
iş lə yib.

22 iyun 1802 – Şərq şü nas, maarif çi Mir zə Ka zım bəy (Mir zə Mə-
həm məd Əli Ha cı Qa sım oğ lu; 1802 – 27.11.1870) ana dan olub. 
Pe ter burq Uni ver si te ti ni bi ti rib, 1839-cu il də “Türk-ta tar di li nin qram-
ma ti ka sı” dərs li yi ni çap et di rib. 1853-cü il də Pe ter burq Uni ver si te-
tin də açı lan Şərq şü nas lıq fa kül tə si nin de ka nı tə yin edi lib. Ru si ya 
Elm lər Aka de mi ya sı nın ilk azər bay can lı üz vü olub. 

22 iyun 1897 – Azər bay can pro fes sional vo kal mək tə bi nin ba ni-
si, SS Rİ Xalq ar tis ti Bül bül (Mur tu za Mə şə di Rza oğ lu Məm mə dov; 
1897 – 26.9.1961) Şu şa da ana dan olub. Mi lan Kon ser va to ri ya sı nı 
bi ti rib. Xalq mah nı la rı və ro mans la rın, ope ra lar da (“Ko roğ lu”, “Əs-
li və Kə rəm”) baş par ti ya la rın unu dul maz ifa çı sı olub. Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru olub, xalq mu si qi si ni öy rə-
nən el mi-təd qi qat ka bi ne ti ni ya ra dıb.

22 iyun 1916 – Əmək dar ar tist, vo kal çı So na Əy yub qı zı Mus-
ta fa ye va (Ba ğı ro va; 1916-1999) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let 
Teat rı nın so lis ti olub.

22 iyun 1922 – Ki no re jis sor Rü fət İs ma yıl oğ lu Şa ba nov (1922-
1998) Ba kı da do ğu lub. “Gə mi saatı nın sir ri”, “Lift çi qız” və s. fi lm lə ri 
çə kib,  “Azər bay can te le fi lm”in baş re jis so ru olub. 

22 iyun 1923 – Əmək dar ar tist Rə hi lə Məm məd qı zı Mə li ko va 
(Mus ta fa ye va; 1923 – 11.12.1996) Ba kı da do ğu lub. Gənc Ta ma şa-
çı lar Teat rı nın akt ri sa sı olub, “Ar şın mal alan” (1945) fi l min də As ya 
ro lu nu oy na yıb.

22 iyun 1924 – Ya zı çı Cə lal Bər gü şad (Cə lal Nov ruz oğ lu Ca va-
dov; 1924 – 9.7.1996) Qu bad lı ra yo nu nun Qəz yan kən din də do ğu-
lub. Əsər lə ri: “Sıy rıl mış qı lınc”, “Bo za tın be lin də” və s. 

22 iyun 1942 – Bəs tə kar, şair Bəh ram Pa şa oğ lu Nə si bov (1942-
1998) Fü zu li ra yo nu nun Aşa ğı Rə fə din li kən din də ana dan olub. 
“Xa tır la mə ni”, “De yin, har da dır?”, “Sə ni qəm li gö rən də” və s. po-
pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir.

22 iyun 1947 – Şair El dar Ba xış (El dar Ba xış oğ lu Ağa yev; 1947 
– 22.5.1996) Qu bad lı ra yo nu nun Di lə li Müs kan lı kən din də do ğu lub. 
“Uzun Hə sən”, “Mə lik məm məd” pyes lə ri nin müəl li fi  dir. Rus ədə biy-
ya tın dan tər cü mə lər edib. 

22 iyun 1955 – Ta nın mış rəs sam Va qif Uca tay (Hü sey nov Va qif 
Hü seyn oğ lu; 1955 – 20.12.2020) Şab ran ra yo nu nun Tək yə kən-
din də ana dan olub.

22 iyun 1994 – Xalq şairi, ədə biy yat şü nas alim, ic ti mai xa dim Xə lil 
Rza Ulu türk (Xə lil Rza oğ lu Xə li lov; 21.10.1932 – 1994) və fat edib.

23 iyun 1913 – Xalq şairi, tər cü mə çi Ni gar Xu da dat bəy qı zı Rə-
fi  bəy li (1913 – 9.7.1981) Gən cə də ana dan olub. Li rik şeir lə ri ilə 
Azər bay can poezi ya sı nı zən gin ləş di rib, xa ri ci dil lər dən ədə bi nü-
mu nə lə ri ( A.P.Çe xov – “Al ba lı ba ğı”, E.L.Voy niç – “Ovod”, A.Puş-
kin, M.Ler mon tov və b. şair lə rin şeir lə ri) Azər bay can di li nə çe vi rib. 

23 iyun 1923 – Ədə biy yat şü nas, şair, tər cü mə çi Qa sım Xan su var 
oğ lu Qa sım za də (1923 – 28.7.1993) Qu bad lı ra yo nu nun Xo cam-
sax lı kən din də ana dan olub. “Ürək dö yün tü lə ri”, “Ədə biy ya tı mız və 
mə nə viy ya tı mız” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.  

23 iyun 1925 – Xalq ar tis ti Gül ca han Şüaul la qı zı Gü ləh mə do va-
Mar tı no va (1925-2018) ana dan olub. 30 ilə ya xın Döv lət Rus Dram 
Teat rın da qu ru luş çu re jis sor iş lə yib. Te le vi zi ya ta ma şa la rı na qu ru-
luş ve rib. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

24 iyun 1944 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no is teh sa lı təş-
ki lat çı sı Faiq Məm mə də li oğ lu Əli yev (1944-2015) ana dan olub. 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da, Döv lət Film Fon dun da iş lə yib.

24 iyun 1939 – Cə nu bi Azər bay can ya zı çı sı Sə məd Beh rən gi 
(1939 – 31.8.1968) Təb riz də ana dan olub. “Ul duz və qar ğa lar”, “Ba-
la ca qa ra ba lıq” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Azər bay can na ğıl la rı nı 
fars di li nə tər cü mə edib.  

24 iyun 1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Va qif Mah mud oğ lu 
Ba ğır za də (1954 – 7.3.2021) Ba kı da ana dan olub. Ba kı Döv lət Sir-
ki nin di rek to ru iş lə yib.

24 iyun 1955 – Ta nın mış jur na list Nə cəf Adil oğ lu Nə cə fov (1955 
– 17.12.1999) Ba kı da do ğu lub. Ali So ve tin de pu ta tı olub. Ölü mün-
dən son ra “Şöh rət” or de ni ilə (2005) təl tif edi lib.

24 iyun 1985 – Əmək dar ar tist Sü sən Ha cı As lan qı zı Mə ci do va 
(14.10.1916 – 1985) və fat edib. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da  ça lı şıb, 
“Bir cə nub şə hə rin də”, “Bi zim Cə biş müəl lim” və s. fi lm lər də çə ki lib.

Dün ya
21 iyun 1840 – Gür cü şairi, ya zı çı, ic ti mai xa dim Aka ki Ros to mo-

viç Se re te li (1840 - 8.2.1915) ana dan olub.
21 iyun 1905 – Fran sız ya zı çı-dra ma tur qu, ek zis ten sialist fi  lo sof 

Jan-Pol Sartr (Jean-Paul Sart re; 1905-1980) ana dan olub. 1964-cü 
il də ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb, la kin mü ka fat-
dan im ti na edib. Əsər lə ri: “Ürək bu lan ma”, “Azad lıq yol la rı”, “Qa pa lı 
qa pı lar ar xa sın da”, “Dəfn olun ma mış ölü lər” və s.

21 iyun 1910 – Rus şairi Alek sandr Tvar dovs ki (1910-1971) ana-
dan olub. “Mu ra vi ya öl kə si”, “Va si li Tyor kin” və s. poema la rın müəl-
li fi  dir.

21 iyun 1935 – Fran sız ya zı çı sı Fran suaza Sa qan (Fran çoise 
Sa gan; 1935-2004) ana dan olub. “Sa lam, kə dər”, “So yuq su da bir 
az gü nəş” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

22 iyun 1887 – İn gi lis fi  lo so fu, UNES CO-nun ilk baş di rek to ru 
Cu lian Haks li (Ju lian So rell Hux ley; 1887-1975) ana dan olub.

22 iyun 1898 – Al man ya zı çı sı Erix Ma ria Re mark (Erich Ma ria 
Re mar que – Erich Paul Re mark; 1898-1970) ana dan olub. Ro man-
la rı: “Qərb cəb hə sin də də yi şik lik yox dur”, “Zə fər ta ğı”, “Ya şa maq və 
öl mək za ma nı dır” və s.

22 iyun 1906 – Ame ri ka re jis so ru, 4 də fə “Os kar” mü ka fa tı 
laureatı Bil li Vayl der (Billy Wil der; 1906-2002) ana dan olub.

23 iyun 1824 – Al man bəs tə ka rı, di ri jor Karl Rey ne ke (Carl 
Reinec ke; 1824-1910) ana dan olub.

23 iyun 1889 – Rus şairə si, ya zı çı, ədə biy yat şü nas An na And re-
yev na Ax ma to va (Qo ren ko; 1889 – 5.3.1966) ana dan olub. Əsər lə-
ri: “Rek vi yem”, “Qəh rə man sız poema”, “Ağ dəs tə” və s.

23 iyun 1901 – Türk ya zı çı sı Əh məd Ham di Tan pı nar (1901-
1962) ana dan olub. “Ab dul lah Əfən di nin yu xu la rı”, “Ay da kı qa dın”, 
“Ay na” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

23 iyun 1927 – Ame ri ka xo reoq ra fı, ta nın mış ki no re jis sor Bob 
Foss (Bob Fos se; 1927-1987) ana dan olub. Film lə ri: “Ka ba re”. 
“Len ni”, “Bü tün bu caz” və s.

24 iyun 1842 – Ame ri ka ya zı çı sı Amb roz Birs (Amb ro se Gwin nett 
Bier ce; 1842-1914) ana dan olub.

24 iyun 1912 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti Ser gey Fi lip pov (1912-
1990) ana dan olub. Film lə ri: “12 stul”, “İvan Va sil ye viç pe şə si ni də-
yi şir” və s. Azər bay can da “Al ma al ma ya bən zər” fi l min də çə ki lib.

24 iyun 1930 – Fran sız re jis so ru, “ye ni dal ğa”nın ta nın mış nü-
ma yən də si Klod Şab rol (Claude Chab rol; 1930-2010) ana dan olub. 
“Qəs sab”, “Bay qu şun çı ğır tı sı” və s. fi lm lə ri çə kib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

21-24 iyunXatirə təqvimi

“Milli İrs Şəbəkəsi” platforması təsis olunub
Məq səd mə də ni irs sa hə sin də qu rum lar ara sın da əmək daş lı ğı və təc rü bə mü ba di lə si ni sti mul laş dır maq dır

Xə bər ver di yi miz ki mi, iyu nun 
13-dən 17-dək UNES CO-nun 
“Dün ya mə də ni və tə bii ir si nin 
qo run ma sı haq qın da” 1972-ci 
il Kon ven si ya sı çər çi və sin də 
“İr sin ida rəedil mə si ba ca rıq-
la rı nın in ki şa fı” möv zu sun da 
tre ninq ke çi ri lib.  

Tə lim proq ra mı Mə də niy-
yət Na zir li yi nin si fa ri şi, Döv lət 
Tu rizm Agent li yi, “İçə ri şə hər” 
Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu 
İda rə si nin tə rəf daş lı ğı və Azər-
bay can Ya ra dı cı Sə na ye lər Fe-
de ra si ya sı nın dəs tə yi ilə ger-
çək lə şib.

Tə li min so nun cu gü nün də 
Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii Qo-
ru ğu nun di rek to ru Vü qar İsa-
yev çı xış edib. Di rek tor UNES-
CO-nun Dün ya ir si si ya hı sın da 
yer alan Qo bus tan abi də lə ri nin 
qo run ma sı, əra zi də apa rı lan el-
mi təd qi qat və ar xeolo gi ya iş lə ri 
və qo ruq tə rə fi n dən ic ra edi lən 
təb li ğat-maarifl  ən dir mə iş lə-
ri haq qın da mə lu mat ve rib. O, 
həm çi nin qo ru ğun bey nəl xalq 
əmək daş lıq, təc rü bə mü ba di lə si 
və sər gi eks po zi si ya la rı nın təş-
ki li sa hə sin də təc rü bə lə ri ni bö-
lü şüb, iq lim tə sir lə ri nin açıq sə-
ma al tın da mu zey ki mi qo ru nan 
qa ya la ra tə sir lə ri, bər pa- kon ser-
va si ya təc rü bə lə ri haq qın da ve-
ri lən sual la rı ca vab lan dı rıb.

Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yi  nin Qo -
ruq  la  rı İda  rəet  mə Mər  kə  zi  la  yi -
hə  lə  rin ida  rə edil  mə  si şö  bə  si  nin 
bö  yük mü  tə  xəs  si  si, mə  də  ni tu -
rizm üz  rə eks  pert El  çin Kə  ri  mov 
2019-cu il  də Dün  ya ir  si si  ya  hı  sı -
na sa  lı  nan Şə  ki şə  hə  ri  nin ta  ri  xi 
mər  kə  zi ki  mi “Yu  xa  rı Baş” Döv  lət 
Ta  rix-Me  mar  lıq Qo  ru  ğu  nun ida -
rəet  mə təc  rü  bə  si, me  nec  ment, 
kon  ser  va  si  ya, ur  ban re  ge  ne  ra  si -
ya və risk me  nec  ment plan  la  rı  nın 
ha  zır  lan  ma  sı və iş  lən  mə  si mər  hə -
lə  lə  ri, bər  pa tə  li  mat  la  rı haq  qın  da 
təq  di  mat  la çı  xış edib. Təq  di  mat  da 
qo  ruq əra  zi  sin  də mil  li irs nü  mu  nə -
lə  ri  nin, sə  nət  kar  lıq, adət-ənə  nə -
lə  rin, me  şə ör  tü  yü  nün dün  ya ir  si 
əra  zi  si  nin yar  dım  çı at  ri  but  la  rı ki  mi 
im  kan  la  rın  dan və on  la  rın mü  ha  fi  -
zə təd  bir  lə  rin  dən bəhs edi  lib. 

Tə  lim pro  se  sin  də in  te  rak  tiv me -
tod  la  rı is  ti  fa  də edil  mək  lə iş  ti  rak  çı -
la  ra konk  ret keys  lər ət  ra  fın  da mü -
za  ki  rə apar  maq, tə  lim pro  se  sin  də 
qa  ran  lıq mə  qam  lar  la bağ  lı sual  lar 
ver  mək im  ka  nı ya  ra  dı  lıb. 

Tə  lim ses  si  ya  sın  dan son  ra 
proq  ra  mın rəh  bə  ri – Azər  bay -
can Ya  ra  dı  cı Sə  na  ye  lər Fe  de -
ra  si  ya  sı İda  rə he  yə  ti  nin səd  ri 
Va  sif Ey  vaz  za  də öl  kə  mi  zin irs 
ida  rəet  mə  sin  də apa  rı  cı qu  rum -
la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri  ni ilk də  fə 
ola  raq va  hid tə  lim proq  ra  mın  da 
bir ara  ya gə  ti  rən la  yi  hə  nin əhə -
miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  yıb.

Qeyd olu nub ki, gün də lik tə-
lim ses si ya la rın da təq dim olu nan 
möv zu lar, qal dı rı lan mə sə lə lər ət-
ra fın da audi to ri ya nın həs sas lı ğı, 
ün van la nan çox say lı sual lar irs 

ida rəet mə si sa hə sin də müasir ça-
ğı rış lar fo nun da ye ni qu rum la ra ra-
sı əmək daş lı ğın və təc rü bə mü ba-
di lə si nin va cib li yi ni önə çı xa rıb.

Va sif Ey vaz za də tə lim gün-
lə rin də iş ti rak çı lar tə rə fi n dən 
qal dı rı lan mə sə lə lər dən bəhs 
edə rək öl kə miz də ir sin qo run-
ma sı və ida rə edil mə si sa hə sin-
də çox say lı sual lar və çə tin lik-
lə rin ol du ğu nu, elə cə də tə lim 
proq ra mı iş ti rak çı la rı nın mo ti va-
si ya sı nı nə zə rə ala raq ye ni bir 
ic ti mai plat for ma ya eh ti yac ol du-
ğu nu bil di rib və “Mil li İrs Şə bə kə-
si” (“He ri ta ge Azer baijan” plat for-
ma sı) ide ya sı nı təq dim edib. 

Vur ğu la nıb ki, ic ti mai plat for-
ma nın məq sə di mə də ni irs sa hə-
sin də müasir ça ğı rış lar fo nun da 
qu rum la ra ra sı əmək daş lı ğın və 
təc rü bə mü ba di lə si nin sti mul-
laş dı rıl ma sı, maarifl  ən dir mə işi-
nin təş ki li və mə lu mat la rın ge niş 
audi to ri ya ya çat dı rıl ma sı üçün 
təb li ğat kam pa ni ya la rı nın hə ya-
ta ke çi ril mə si, bi lik-ba ca rıq la rın 
ar tı rıl ma sı, döv lət-özəl, döv lət-
ic ma, özəl-ic ma əmək daş lı ğı nın 
təş vi qi, mə də ni ir sin qo run ma sı, 
bər pa sı və in ki şa fın da ic ma mə-
də niy yə ti nin in ki şa fı ki mi ak tual 
mə sə lə lə ri əha tə edə cək.

Ye kun da tə lim iş ti rak çı la rı na 
ser ti fi  kat lar ve ri lib. Proq ra mın eks-
pert tə lim çi lə ri və təş ki lat çı la rı na 
tə şək kür na mə lər təq dim olu nub.

İyu nun 18-də Xə tai Sə nət Mər kə zi nin qar-
şı sın da “Şu şa İli”nə həsr olun muş ak va rel 
per for man sı təş kil edi lib.

Sər gi Mə də niy yət Na zir li yi, Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qı, Azər bay can Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin dəs tə-
yi və “İWS Azer baijan” (Bey nəl xalq Su lu bo-
ya Cə miy yə ti nin Azər bay can nü ma yən də li yi) 
və Xə tai Sə nət Mər kə zi nəz din də Ak va rel 
qa le re ya sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə real la şıb.

Per for mans da 20-yə ya xın ak va rel çi rəs-
sam uzun bir və rəq üzə rin də öz ba ca rıq la rı-
nı nü ma yiş et di rib lər.  Əsər lər də Qa ra bağ və 
Şu şa möv zu la rı na üs tün lük ve ri lib, zən gin me-
mar lıq nü mu nə lə ri, hey rə ta miz tə biət mən zə-
rə lə ri ak va rel tex ni ka sı va si tə si lə təq dim edi lib.

Təd bir də Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı-
nın ka ti bi, Xalq rəs sa mı Ağaəli İb ra hi mov, 
Xalq rəs sam la rı Arif Hü sey nov, Si rus Mir zə-
za də, Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya-
sı nın di rek to ru Qa lib Qa sı mov, Xə tai Sə nət 

Mər kə zi nin di rek to ru Za hid Əvə zov iş ti rak 
edib lər. Təd bir ak va rel per for man sı iş ti rak-

çı la rı ilə çay ma sa sı ət ra fın da ya ra dı cı söh-
bət lə da vam edib.

Fikrət Əmirovun 100 illiyi münasibətilə
İctimai birliyin daha bir tədbiri Sumqayıtda keçirilib

QHT-lə  rə Döv  lət Dəs  tə  yi Agent  li  yi  nin qrant  la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də 
Fik  rət Əmi  ro  vun 100 il  li  yi  nə həsr olun  muş sil  si  lə təd  bir  lər təş  kil 
edən “İr  si  mi  zin təd  qi  qi və təb  li  ği” İc  ti  mai Bir  li  yi da  ha bir təd  bi  ri 
Sum  qa  yıt şə  hə  ri  nin 28 May Mə  də  niy  yət evin  də ke  çi  rib.

Təd  bir  də şə  hə  ri n mə  də  niy  yət 
xa  dim  lə  ri, mu  si  qi mək  təb  lə  ri  nin 
müəl  lim və şa  gird  lə  ri, Azər  bay -
can Mil  li Kon  ser  va  to  ri  ya  sı nəz -
din  də Sum  qa  yıt Mu  si  qi Kol  le  ci -
nin kol  lek  ti  vi  iş  ti  rak edib  lər. 

Təd  bir  də Sum  qa  yıt şə  hər 
Fik  rət Əmi  rov adı  na 5 nöm  rə -
li Mu  si  qi mək  tə  bi  nin di  rek  to  ru, 

Əmək  dar mə  də  niy  yət iş  çi  si Va -
qif Sü  ley  ma  nov, “İr  si  mi  zin təd -
qi  qi və təb  li  ği” İc  ti  mai Bir  li  yi  nin 
səd  ri, Əmək  dar mə  də  niy  yət iş -
çi  si Səadət Təh  mi  raz  qı  zı çı  xış 
edib  lər. Da  hi bəs  tə  kar Fik  rət 
Əmi  ro  vun zən  gin ir  sin  dən söz 
açı  lıb, la  yi  hə haq  qın  da mə  lu  mat 
ve  ri  lib. S.Təh  mi  raz  qı  zı  nın sse -

na  ri  si əsa  sın  da “Azər  bay  can  te -
le  fi lm”də çə  ki  lən “Fik  rət Əmi  rov” 
sə  nəd  li fi l  mi (re  jis  sor Mi  ri Rza -
yev) nü  ma  yiş olu  nub.

Son  ra Sum  qa  yıt Mu  si  qi Kol -
le  ci və Fik  rət Əmi  rov adı  na 
mək  tə  bin müəl  lim və şa  gird  lə -
ri  nin ifa  sın  da Fik  rət Əmi  ro  vun 
mu  si  qi  lə  rin  dən iba  rət kon  sert 
proq  ra  mı təq  dim edi  lib. Bəs  tə -
ka  rın “Se  vil” ope  ra  sın  dan Se -
vi  lin ari  ya  sı, H.Ca  vi  din “Şeyx 
Sə  nan” pye  si  nin ta  ma  şa  sı  na 

yaz  dı  ğı “Kor ərə  bin  mah  nı  sı”, 
“Bö  yük da  yaq” fi l  min  dən Pə  ri  şa -
nın mah  nı  sı, “Göy  göl”, “Lay  lay”, 
“Rey  han” mah  nı  la  rı səs  lə  nib.

Son  da təd  bi  rin ke  çi  ril  mə -
si üçün ya  ra  dı  lan şə  raitə gö  rə 
Sum  qa  yıt Re  gional Mə  də  niy  yət 
İda  rə  si  nə tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rən 
S.Təh  mi  raz  qı  zı tər  tib  çi-müəl  lif 
ol  du  ğu, Azər  bay  can Bəs  tə  kar -
lar İt  ti  fa  qı  nın dəs  tə  yi ilə nəşr 
olu  nan “İl  ham Əli  yev və mu  si  qi 
mə  də  niy  yə  ti” ki  ta  bı  nı F.Əmi  rov 
adı  na mək  tə  bə hə  diy  yə edib. 

Fidan Nəsirova

Səməd Vurğunun evində
şeir axşamı

İyu nun 18-də Sə məd Vur ğu nun Ev-Mu ze yin də  
Va qif Sə mə doğ lu adı na Poezi ya teat rı nın akt-
yo ru, qi raət çi Kam ran M.Yu ni sin iş ti ra kı ilə “Bir 
ax şam...” ad lı şeir məc li si ke çi ri lib. 

Va qif Sə mə doğ lu, Ra miz Röv şən və di gər şair-
lə rin şeir lə rin dən seç mə lər səs lə nib. Piano çu 
Fuad Əli za də nin mü şa yiəti ilə ke çən poezi ya ax-
şa mı iş ti rak çı la ra söz-sə nət zöv qü bəxş edib.

“Qarşıla bizi, Şuşa!” 

Leopold və 
Ms tis lav Rost-
ro po viç lə rin 
Ev-Mu ze yi və 1 

nöm rə li Uşaq-
gənc lər in ki şaf 
mər kə zi nin 
təs vi ri sə nət qa-
le re ya sı nın bir-
gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Qar şı la bi zi, 
Şu şa!” ad lı rəsm 
mü sa bi qə si nin 
sər gi si ke çi ri lib.

“Şu şa İli” çər çi və sin də ger çək lə şən 
sər gi də mər kə zin 7-16 yaş ara sı şa-
gird lə ri nin Şu şa nın gö zəl li yi ni tə rən-
nüm et dik lə ri rəsm lər, de ko ra tiv- tət-
bi qi sə nət nü mu nə lə ri, bə dii  şü şə, 
port ret lər dən iba rət 75 əl işi nü ma yiş 
olu nub.  

Təd bir də Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın mək təb-stu di ya sı nın şa-
gir di Ə.Məm məd za də nin ifa sın da A.Dvor-
ja kın “Yu mo res ka” əsə ri səs lən di ri lib.

Rost ro po viç lə rin ev-mu ze yi tə rə fi n-
dən mü sa bi qə iş ti rak çı la rı na dip lom və 
tə şək kür na mə lər təq dim edi lib.

Cövdət Hacıyev adına məktəbdə konsert
Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda-
rə si nin Cöv dət Ha cı yev adı na 3 
nöm rə li on bi ril lik Mu si qi mək tə-
bin də “Şu şa İli”nə həsr olun muş 
ye kun kon sert təş kil edi lib.

İda rə dən bil di ri lib ki, kon sert-
də şa gird və müəl lim lə rin ifa-
sın da müx tə lif mu si qi nöm rə lə ri 
səs lən di ri lib. Na ğa ra ça lan lar, 
violon çel çi lər və “Ad li bi tum” 
an sambl la rı nın, “Re nes sans”, 
“Cırt dan” və “Çi nar” xor la rı nın 
çı xış la rı al qış lar la qar şı la nıb.

Təd bir za ma nı mək təb vo kal-
çı la rı nın və xor kol lek tiv lə ri nin 
Şu şa şə hə rin də ke çi ri lən “Kön-
lüm ke çir Qa ra bağ dan” res pub-
li ka in cə sə nət fes ti val-mü sa bi-
qə sin də ki çı xış la rı nı əks et di rən 
vi deoçarx lar da nü ma yiş et di ri lib.

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş 
İda rə si nin rəisi İb ra him  Əli yev, 
Sə bail Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın müavi ni  Kə ma lə Hə-
şi mo va, YAP Sə bail və Su ra xa-
nı ra yon təş ki lat la rı nın sədr lə ri 
Mux tar Na ğı yev, Vü qar Se yi-
dov, di gər qo naq lar təd bir də iş-
ti rak edib lər.

“Şuşa İli” çərçivəsində akvarel performansı
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MƏDƏNİYYƏT

14-30 iyun ta ri xin də İs veç rə nin Ce nev rə şə hə rin də okean və 
də niz lər də ki eko lo ji və ziy yə tə in cə sə nə tin di li ilə diq qət yö nəl dən 
“Mə nim də niz lə rim, mə nim okean la rım” (My Seas, My Oceans) 
ad lı sər gi ke çi ri lir. Sər gi Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-pre zi den ti, 
İDEA İc ti mai Bir li yi nin tə sis çi si və rəh bə ri Ley la Əli ye va nın tə şəb-
bü sü, BMT-nin Ce nev rə şə hə rin də ki böl mə si və Azər bay ca nın 
BMT-nin Ce nev rə şə hə rin də ki böl mə si ya nın da daimi nü ma yən-
də li yi nin dəs tə yi ilə təş kil edi lib.

“Azərxalça” ASC-dən verilən
xəbərə görə, iyunun 14-də sər-
ginin açılışında Leyla Əliyeva,
BMT-nin Cenevrə bölməsinin
başdirektoruTatyanaValovaya,
Cenevrədə akkreditə olunmuş
diplomatik korpusun və ictimai

təşkilatlarınnümayəndələri,soy-
daşlarımıziştirakediblər.
Cenevrədəki Millətlər Sara-

yında (Palace of Nations) ke-
çirilən sərgidə Azərbaycanın
doqquz müasir rəssamının
əsərləri təqdim olunur. Cavid

İlham, Diana Əliyeva, Elşən
Karaca, Erkin Ələkbərli, Günel
Ravilova, Leyla Əliyeva, Mirəli
Seyidov, Nəzrin Xələfova və
NəzrinMəmmədova öz əsərlə-
rindəki mesajları qlobal ekoloji
problemlərə yönəltməklə, eko-
lojifəaliyyətüçünictimaidəstək
toplayır və bununla da qlobal
məqsədlərətöhfəverirlər.

“Mənim dənizlərim, mənim
okeanlarım” sərgisini təqdim
edən kuratorlar – “Azərxal-
ça” ASC İdarə heyətinin səd-
ri, Əməkdar incəsənət xadimi
Emin Məmmədov və isveçrəli

həmkarıViktoriyaDzodzievgə-
ləcək nəsillər üçün dünyanın
ağciyərləriolansuehtiyatlarının
qorunmasınınvacibliyini vurğu-
layıblar.
Sərginin diqqətçəkən ekspo-

natlarındanbiri“Sualtındaüzən
Simurq” xalçasıdır. Xalça Leyla
Əliyevanıneyniadlıəsəriəsasın-
da toxunub və xalçanın çeşnisi
“Azərxalça”ASC-nin rəssamları
tərəfindənyaradılıb.
“SualtındaüzənSimurq”xal-

çası“Azərxalça”ASC-ninNarda-
ran emalatxanasında toxunub.

Sərgi ziyarətçilərinin zövqünü
oxşayan xalçanın əsas rəngləri
ağ,qaravə tünd-göyrənglərdir.
Sahəsi6kv.m(3x2)olanxalça-
nın toxunmasında 4 toxucu xa-
nımiştirakedib.

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

519 il əv vəl...
21 iyun 1503-cü il dəŞahİsmayılınbaşçılıqetdiyiSəfəviqoşunları

Almaqulağı(Həmədanyaxınlığında)döyüşündəSultanMuradınbaş-
çılığıaltındaAğqoyunluordusunuməğlubedib.1500-cüildəAğqoyun-
ludövləti ikiyəparçalandıqdansonraonunbirqolunaƏlvəndMirzə,
ikinciqolunaSultanMuradbaşçılıqedirdi.Səfəviqoşunları1501-ciildə
ŞərurdöyüşündəƏlvəndMirzəniməğlubetmişdi.Ağqoyunlununikinci
qolununməhvedilməsiiləSəfəvidövlətiningüclənməsibaşlandı.

409 il əv vəl...
21 iyun 1613-cü il dəRusiyadaRomanovlarsülaləsininhakimiy-

yəti başlayıb. 1606-cı ildə başlayan qarışıqlıq və ixtilafdan sonra
boyarlargəncMixailRomanovuçarseçdilər.KremldəkiUspenski
kilsəsindəyeniçarıntacqoymamərasimikeçirildi.BoyarlarRoma-
novunhakimiyyətininmüvəqqətiolacağınıvəölkəniistədiklərikimi
idarəedəcəklərinidüşünürdülər.LakinMixailinçarlığı32 il sürdü,
Romanovlarsülaləsiisə3əsrhakimiyyətdəqaldı.

275 il əv vəl...
20 iyun 1747-ci il dəNadirşah

Əfşar (1688-1747) sui-qəsd nəti-
cəsindəöldürülüb.Nadirsonuncu
Səfəvi hökmdarı III ŞahAbbasın
ordukomandanıolub.1736-cıildə
IIIŞahAbbasınölümündənsonra
Suqovuşanda(Sabirabadrayonu)
Azərbaycan bəylərinin qurultayı-
nıçağıraraqözünüşahelanedib.
NadirşahSəfəvilərdənsonragüc-
lüAzərbaycandövlətiqurmaqistə-
yirdi.LakinonunAzərbaycanıİran
taxtıətrafındabirləşdirməkniyyəti
yerlərdə etiraz doğururdu. Orta
Asiyanınbirhissəsini,Hindistanın
şimalınıələkeçirərəkqurduğuim-
peratorluqölümündənsonradağıldı.

104 il əv vəl...
3 iyun 1918-ci il dəAzərbaycan XalqCümhuriyyətininNazirlər

Şurasıölkəərazisindəhərbivəziyyətinelanolunmasıvəbütünqüv-
vələrindaşnak-bolşevik“BakıKommunası”iləmübarizəyəsəfərbər
edilməsibarədəqərarqəbuledib.

102 il əv vəl...
23 iyun 1920-ci il dəTəbrizdəŞeyxMəhəmmədXiyabanininbaş-

çılığı iləAzərbaycanMilliHökuməti qurulub.Xiyabaninin lideri ol-
duğuAzərbaycanDemokratFirqəsihəminilinaprelindəbaşverən
üsyannəticəsindəTəbrizdəfaktikihakimiyyətiələalmışdı.Cənubi
AzərbaycanMilliHökuməti1920-ciilinsentyabrındaŞeyxMəhəm-
mədXiyabanininqətləyetirilməsiiləsüqutetdi.

82 il əv vəl...
22 iyun 1940-cı il dəfaşistAlmaniyasıiləFransaarasındaKom-

pensülhüimzalanıb.BaşnazirAnriPeteninimzaladığıtəslimçisa-
zişə əsasən, Fransanın üçdə iki hissəsi (Paris də daxil olmaqla)
Almaniya tərəfindən işğalolunub,Fransanınordusuburaxılıb.Al-
maniyanınFransaüzərindəişğalı1944-cüilədəksürdü.

81 il əv vəl...
22 iyun 1941-ci il-

dəAlmaniyaqoşunları
SSRİ üzərinə hücuma
keçiblər, Böyük Vətən
müharibəsi başlayıb.
Hitlerin “Barbarossa”
planına görə, müha-
ribə 2-3 ay ərzində
SSRİ-nin Uraladək
ərazisinin(ocümlədən
Bakının) tutulması ilə
yekunlaşmalı idi. Am-
mamüharibə4ilsürdüvəBerlindəbaşaçatdı.BuqələbəSSRİ-yə
30milyonayaxıninsanınitirilməsihesabınabaşagəldi.

62 il əv vəl...
20 iyun 1960-cı il dəMali vəSeneqal federasiyalarıFransanın

müstəmləkəçiliyindənçıxaraqmüstəqilliyinielanedib.Bununardın-
cafederasiyaləğvolunduvəhərikisubyektmüstəqildövlətoldu.

35 il əv vəl...
21 iyun 1987-ci il dəSSRİ-dəilkdəfəyerlihakimiyyətorqanlarına

(kənd,qəsəbəvəşəhərxalqdeputatlarısovetləri)alternativəsasda
seçkilərkeçirilib.

30 il əv vəl...
20 iyun 1992-ci il dəAzərbaycanRespublikasıiləEstoniya(ölkəmi-

zinmüstəqilliyini1992-ciilfevralın20-dətanıyıb)arasındadiplomatik
münasibətlərqurulub.

21 il əv vəl...
21 iyun 2001-ci il dəPrezidentHeydərƏliyevinfərmanıiləAzər-

baycandaDiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsiyaradılıb.
Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Ukrayna “Avroviziya-2023”ə 
ev sahibliyi edə bilməyəcək

Av ro pa Ya yım Bir li yi bu qə naət də dir

Öl kə də ki möv-
cud və ziy yət 
sə bə bin dən 
Uk ray na nın 

“Av ro vi zi ya-2023” 
mah nı mü sa bi qə-
si ni təş kil et mə si 
müm kün ol ma-
ya caq. Bu ba rə də 
Av ro pa Ya yım Bir li yi 
(EBU) bə ya nat ya yıb.

“Ukrayna təmsilçisinin “Avroviziya”da
qələbəsindən sonra EBU Ukrayna İc-
timai Televiziya şirkətinin müsabiqənin
gələnilkeçirilməsivariantlarınıöyrənib.
Obyektiv təhlildən sonra referent qru-
putəəssüfhissiiləbeləqəraragəlibki,
mövcudvəziyyət,təhlükəsizlikzəmanəti
nəzərə alınaraq, yayımçı müsabiqənin
qaydalara uyğun təşkili və keçirilməsi
üçünzəruriolanşərtləriyerinəyetirəbil-
məyəcək”,-deyəmüsabiqəninsaytında
dərcolunmuşbəyanatdabildirilir.
Xatırladaqkibuilinmayındakeçirilmiş

mahnımüsabiqəsindəUkraynanın“Ka-
lushOrchestra” qrupu qalib gəlib. İkin-
ciyeri466baltoplayanBöyükBritaniya
təmsilçisiSemRaydertutub.
HazırdamüsabiqəninBritaniyadake-

çirilməsi məsələsinə baxılır. EBU bu-
nunlabağlıBBCilədanışıqlarabaşlayır.

RəsmiKiyevisəbuqərarlarazılaşma-
dığınıbildiribvəEBU-nuəlavədanışıq-
laraçağırıb.
Bu arada Kiyevə səfər edən Böyük

Britaniyanın Baş naziri Boris Conson
Ukraynanın gələn il “Avroviziya”mahnı
müsabiqəsinəevsahibliyietməyə layiq
olduğunuvəRusiyailədavamedənmü-
haribəyə baxmayaraq, bunu bacaraca-
ğınaümidetdiyinibildirib.
“Ukrayna Avroviziya mahnı müsabi-

qəsininqalibiolub.Müsabiqədəölkəmiz
çoxyaxşıtəmsilolunubvəikinciyeritu-
tub.Ancaqfaktodurki,onlarqalibgəldi-
lərvəbunalayiqdirlər.Məninanıramki,
onlar “Avroviziya”mahnımüsabiqəsinə
ev sahibliyi edəbilərlər.Hələ bir il var.
OnaqədərUkraynadasülhünbərqərar
olacağınainanıram”,-deyəoqeydedib.

V.Kamal

Türkiyə ilin beş ayında 
12,7 milyon turist qəbul edib

2022-ci ilin ilk beş ayın da Tür ki yə yə xa ri ci öl kə-
lər dən 12,7 mil yon xa ri ci tu rist gə lib. Bu ba rə də 
Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi mə lu mat 
ya yıb. Mə lu ma ta gö rə, öl kə yə tu rist ki mi gə-
lən lə rin 11,3 mil yo nu əc nə bi lər, 1,4 mil yo nu isə 
xa ric də ya şa yan Tür ki yə və tən daş la rı olub. İlin 
ilk 5 ayın da xa ri ci zi ya rət çi lə rin sa yı əv vəl ki ilin 
ey ni döv rü ilə mü qa yi sə də 207 faiz ar tıb.

2022-ciilinyanvar-mayaylarıdövründəTürkiyəyə
ənçoxziyarətçigöndərənölkələrinsırasındaAlmani-
ya367faizartımlabirinci,Bolqarıstan335faizartım-
laikinci,Rusiya49,4faizartımlaüçüncüyeritutub.
SiyahıdaRusiyadansonraİranvəİngiltərəgəlir.
BuilinmayayındaisəqardaşTürkiyəyəgələnxarici

ziyarətçilərinsayıəvvəlkiilineyniayınagörə308faiz
artaraq3milyon824minnəfərolub.Qeydedəkki,
mayayındaənçoxziyarətçigöndərənölkələrsiyahı-
sındaAlmaniyaəvvəlkiilineyniayınagörəyüzdə420
faizartımlabirinciyerdədir.

MehparəSultanova 
Ankara

“Su altında üzən Simurq”
Leyla Əliyevanın əsəri əsasında toxunan xalça Cenevrədə nümayiş olunur

“Sevmək üçün doğulanlar”
Venesiya Biennalesində Azərbaycan pavilyonunun fəaliyyəti davam edir

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
İta li ya nın Ve ne si ya 
şə hə rin də dün ya nın ən 
nü fuz lu in cə sə nət sər-

gi si pan de mi ya nın do ğur du-
ğu məc bu ri fa si lə dən son ra 
ye ni dən rəs sam və sə nət se-
vər lə ri bir ara ya gə ti rib.

Venesiya Biennalesi iki ildən
bir təşkil edilir və sayca 59-cu
sərgi 2021-ci ildə keçirilməli idi.
Lakinpandemiyailəbağlıbuilə
ertələndi. 23 aprel – 27 noyabr
tarixləriniəhatəedən59-cuVe-
nesiya Biennalesində Azərbay-
can Heydər Əliyev Fondunun
təşkilatçılığıilətəmsilolunur.
“Sevmək üçün doğulanlar”

(“Born to love”) mövzusunda

Azərbaycanpavilyonuşəhərinən
izdihamlı məkanlarından birində
–MüqəddəsMarkmeydanındakı
qədim“ProcuratieVecchie”bina-

sındafəaliyyətgöstərir.Pavilyon-
daAzərbaycandanyeddirəssam
–Juk(Nərminİsrafilova),İnfinity,
Ramina Səadatxan, Fidan Kim

(Novruzova), Fidan Axundova,
Sabiha Xankişiyeva və Əqdəs
Bağırzadə müasir texnika və
üsullarlamövzuüzrə ideyalarını,
eyni zamanda ölkəmizin zəngin
mədəni və tarixi xüsusiyyətlərini
izləyicilərəçatdırırlar.
Qeydedəkki,AzərbaycanVe-

nesiya Biennalesində 2007-ci
ildən–artıq8-cidəfətəmsilolu-
nur.
Biennalenin mərkəzi sərgi-

sində 79milli pavilyon qurulub.
Beşölkə–Kamerun,Namibiya,
Uqanda,NepalvəOmanilkdə-
fəburadatəmsilolunur.Mərkəzi
Asiyadan Qazaxıstan, Qırğızıs-
tan vəÖzbəkistan damüəyyən
fasilədən sonra Venesiya Bien-
nalesinəqatılıb.Rusiya isəmə-
lum sanksiyalar səbəbindən ilk
dəfəsərgidənkənardaqalıb.
VenesiyadakıAzərbaycanpa-

vilyonu noyabrın 27-dək açıq
olacaq.

Afaq Abbasova İtaliya səhnəsində
“Al Mu li no” ope ra sın da baş rol da

Azər  bay  ca  nın Əmək -
dar ar  tis  ti, Pre  zi  dent 
mü  ka  fat  çı  sı Afaq 
Ab  ba  so  va İta  li  ya  nın 

Triest şə  hə  rin  də  ki Cü  zep  pe 
Ver  di adı  na Ope  ra Teat -
rın  da səh  nə  yə qo  yu  lan 
Ot  to  ri  no Res  pi  gi  nin “Al 
Mu  li  no” ope  ra  sın  da baş 
rol  da – Anius  ka par  ti  ya  sın -
da çı  xış edib.

Əməkdar artist uzunmüddət-
dir İtaliyada məşqlərdə iştirak
etdiyini və ilk dəfə səhnələşdi-

rilən bu tamaşada baş rolu ifa
etməkdənxoşbəxtolduğunude-
yib. Cüzeppe Verdi adınaOpe-
ra Teatrında premyerası olan
“Al Mulino” tamaşasının dirijoru
Fabrizio Da Ros, rejissoru Da-
nielePiskopodur.
Sənətçi bildirib ki, “Al Muli-

no” operasında əsas partiyanı
ifa etməklə yanaşı, R.Leonka-
vallonun “Pagliacci” operasında
Nedda obrazında da səhnəyə
çıxıb.Operayeniquruluşdadiri-
jor ValerioQalli və rejissor Vik-
torQarsiaSierranınrəhbərliyiilə

səhnələşdirilib. “Hər iki tamaşa
İtaliyatənqidçilərininmüsbətrə-
yi və tamaşaçıların alqışları ilə
qarşılanıb. Tamaşalarımız da-
vam edir”, – deyə A.Abbasova
bildirib.

Əməkdar artist İtaliyada yara-
dıcıfəaliyyətinəgörəAzərbayca-
nınBirincivitse-prezidentiMehri-
banƏliyevayavəHeydərƏliyev
Fonduna, eləcə də ona dəstək
olanhərkəsətəşəkküredib.
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