
Azər bay can ta ri xi nə qı zıl hərf lər lə 
ya zı lan 44 gün lük Və tən mü ha-
ri bə sin də şan lı Zə fə rin il dö nü mü 
ya xın la şır. 30 il lik həs rət dən son ra 

doğ ma tor paq la rı mı za qo vuş du ğu muz 
bu haqq sa va şı nın ta cı olan Qə lə bə-
miz xal qı mı za əbə di qü rur bəxş et di. 
Müx tə lif ya ra dı cı lıq sa hə lə rin də fəaliy-
yət gös tə rən in san lar Zə fər ru hu na 
kök lən di... 

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
şan lı Qə lə bə mi zin bi rin ci il dö nü mü mü na si-
bə ti lə ke çi ri lən sil si lə təd bir lər də qa lib ru hu-
mu zun par laq tə za hü rü dür. 

No yab rın 2-də Hey dər Əli yev Sa ra yın da 
“Qa ra bağ Azər bay can dır!” ad lı kon sert lə 
Zə fər not la rı na kök lən miş proq ra mın açı lı şı 
ke çi ril di.

Mə də niy yət Na zir li yi, Hey dər Əli yev Fon-
du, Bəs tə kar lar İt ti fa qı, Hey dər Əli yev Sa-
ra yı və Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar-
mo ni ya sı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
təd bir də Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı Hu ma-
ni tar si ya sət, dias por, mul ti kul tu ra lizm və 
di ni mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli-
ye va, mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, mü-
da fi ə sə na ye si na zi ri Mə dət Qu li yev, di gər 
döv lət qu rum la rı nın, ya ra dı cı lıq təş ki lat la-
rı nın rəh bər şəxs lə ri, ta nın mış elm, mə də-
niy yət xa dim lə ri, Və tən mü ha ri bə si qa zi lə ri, 
mu si qi se vər lər iş ti rak edir di.

Ön cə öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü uğ run da 
can la rın dan keç miş igid Və tən öv lad la rı nın 
əziz xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad edil di.

Təd bir iş ti rak çı la rı nı sa lam la yan mə də-
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov qeyd et di ki, 
xal qı mız ta ri xi mi zin ən şan lı gün lə ri ni ya-
şa yır. 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də Ali 
Baş Ko man da nın qə tiy yə ti, Or du mu zun 
şü caəti nə ti cə sin də tor paq la rı mız düş mən-
dən azad edil di: “Cə nab Pre zi den tin gös tə-
riş lə ri ilə düş mən tap da ğın dan azad edil-
miş əra zi lər də ye ni dən qur ma iş lə ri apa rı lır. 

Bu iş lər çər çi və sin də mə də niy yə tə də xü-
su si yer ay rı lıb. İlk ola raq Şu şa da Pre zi-
den ti mi zin iş ti ra kı ilə ta ri xi “Xa rı bül bül” 
fes ti va lı bər pa olun du. İkin ci bö yük təd bir 
– Va qif Poezi ya Gün lə ri ke çi ril di. Bu ilin 
sent yab rın da Mil li  Mu si qi Gü nün də Şu şa 
şə hə rin də Üze yir bə yin mu si qi si səs lən di. 
Be lə lik lə, mə də niy yə ti mi zi Qa ra ba ğa qay-
tar dıq. Bu nun la da bü tün dün ya ya gös tər-
dik ki, mə də niy yət be şi yi miz Şu şa Azər-
bay can şə hə ri dir”.

davamı səh. 2-də

Notlara köçən Zəfər ruhu
Qələbəmizin ildönümünə həsr edilən silsilənin “Qarabağ Azərbaycandır!” adlı ilk konserti
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“Qalib olan 
Azərbaycan”ın 
səhnəsində

səh. 2

Yaradıcı Sənayelər Federasiyası yaradıcı 
məhsul və xidmətlərin istehsalı, tanıtımı və 

ixracını təşviq edəcək

səh. 3

“Caz 
səsləri”nin 
konsert 
proqramları

səh. 5

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

Tretyakov Qalereyasında
Tahir Salahovun sərgisi açılıb

Mosk va da – Ru si ya Döv lət Tret ya kov Qa le re ya sın da Azər bay-
ca nın və SS Rİ-nin Xalq rəs sa mı Ta hir Sa la ho vun (1928 –2021) 
sər gi si açı lıb.

Tret ya kov Qa le re ya sı nın ikin ci bi na sın da (“Ye ni Tret ya kov ka”) 
təş kil olu nan sər gi gör kəm li rəs sa mın ana dan ol ma sı nın il dö nü-
mü nə (29 no yabr) həsr edi lib. 

səh. 2

Mədəniyyət naziri məşhur türk 
seriallarının çəkildiyi məkanla tanış olub

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov İs tan bu la sə fə ri za ma nı həm-
ka rı – Öz bə kis ta nın mə də niy yət na zi ri Ozod bek Na zar be kov ilə 
Tür ki yə nin məş hur se rial la rı nın çə kil di yi mə kan la ta nış olub.

səh. 3

Bölgələrin yenilənən siması

Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va no-
yab rın 1-də İs ma yıl lı və Şa ma xı ra yon la rın da sə fər də olub lar.

Əv vəl cə İs ma yıl lı ra yo nu na gə lən döv lə ti mi zin baş çı sı və bi-
rin ci xa nım ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin İs ma yıl lı şə hə ri nin 
mər kə zin də ucal dıl mış abi də si ni zi ya rət edə rək önü nə gül dəs-
tə si qo yub lar.

İs ma yıl lı Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Na hid Ba ğı rov ra-
yon da gö rü lən abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri ba rə də döv lə ti mi zin baş-
çı sı na və bi rin ci xa nı ma mə lu mat ve rib.

Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va İs-
ma yıl lı ya sə fər çər çi və sin də La hıc qə sə bə sin də olub lar.

davamı səh. 2-də

No yab rın 5-də Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də “Mə də-
niy yə ti mi zin in ci si – Qa ra bağ” ad lı sər gi açı la caq. 

8 No yabr – Zə fər Gü nü nə həsr edi lən sər gi də Azər bay can Mil li 
İn cə sə nət Mu ze yi, Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze-
yi, Cə fər Cab bar lı adı na Azər bay can Döv lət Teatr Mu ze yi nin fond-
la rın dan Qa ra ba ğın qə dim ta ri xi ni, mə də niy yə ti ni və in cə sə nə ti ni 
özün də əks et di rən eks po nat lar la ya na şı, Qa ra bağ dan olan sə nət 
dü ha la rı mı zın – Üze yir Ha cı bəy li nin, Bül bü lün və Ni ya zi nin ev-
mu zey lə rin dən nü mu nə lər təq dim olu na caq. 

Sər gi nin məq sə di Qa ra ba ğa aid sə nət in ci lə rin nü ma yiş et dir-
mək, böl gə də və onun ta cı olan Şu şa şə hə rin də möv cud ol muş 
ab-ha va nı, bö yük sə nət kar la rın ye ti şib bo ya-ba şa çat ma sı nı şərt-
lən di rən mü hi ti can lan dır maq dır.

“Mə də niy yə ti mi zin in ci si – Qa ra bağ” sər gi si 31 yan var 2022-ci il 
ta ri xi nə dək zi ya rət üçün açıq ola caq.

“Kitabla gəlirik” – bölgələrə yayılan xoş ənənə

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki-
lat çı lı ğı ilə pay tax tı mız ənə-
nə vi ola raq bey nəl xalq ki tab 
sər gi si nə ev sa hib li yi edir. 6-10 

okt yabr ta ri xin də ger çək lə şən 7-ci sər-
gi nin ab-ha va sı çə kil mə miş Sum qa yıt-
dan ki tab bay ra mı so ra ğı gəl di. De mə li, 
ge niş miq yas lı ki tab sər gi si ənə nə si nin 
ya yıl ma sı na şa hid olu ruq ki, bu na da 
yal nız se vin mək la zım dır.

30-31 okt yabr ta rix lə rin də “Azər bay can 
Nəş riy yat la rı” İc ti mai Bir li yi nin (ANİB) təş ki-
lat çı lı ğı ilə “Kim ya çı” Mə də niy yət Sa ra yın da I 
Sum qa yıt Ki tab Sər gi si ke çi ril di. “Ki tab la gə li-
rik” de vi zi al tın da təş kil olu nan sər gi 8 No yabr 
– Zə fər Gü nü nə həsr edil miş di.

Sər gi nin açı lış mə ra si min də Sum qa yıt Şə-
hər İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci müavi-
ni Tey mur Sə mə dov, Mə də niy yət Na zir li yi 
Ki tab sə na ye si şö bə si nin mü di ri Akif Ma rifl  i, 
mil lət və kil lə ri, nəş riy yat rəh bər lə ri, ki tab se-
vər lər iş ti rak edir di.

davamı səh. 4-də

Pan de mi ya nın in cə sə-
nət alə min də ya rat dı ğı 
uzun və can sı xı cı sus qun 
re jim po zul du. Bu də fə 

ümu mən teatr, səh nə sə nə ti 
üçün ye ni can lan ma ola bi-
lə cək fes ti val ilə. 

No yab rın 1-də Mə də niy yət 
Na zir li yi və Teat ro.az sə nət por-
ta lı nın təş ki lat çı lı ğı ilə “4.4” Qı sa 
Ta ma şa lar Fes ti va lı baş lan dı. 
Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mu si qi li Teat rın da açı lı şı baş tu-
tan fes ti val ma raq lı proq ra mı və 
səh nə nü mu nə lə ri ilə se çil mə yə 
də id dialı gö rü nür.

Ma ya sın da Və tə nə mə həb-
bət və bu amal uğ run da mü ba-

ri zə nin səh nə dən mən zə rə si ni, 
teatr es te ti ka sın da tə za hü rü nü 
nə zər də tu tan la yi hə nin açı lı şın-
dan ön cə öl kə mi zin əra zi bü töv-
lü yü uğ run da ca nın dan ke çən 
qəh rə man la rın xa ti rə si bir də qi-
qə lik sü kut la yad edil di.

Fes ti va lın di rek to ru – Mə də-
niy yət və İn cə sə nət Uni ver si-
te ti nin müəl li mi, sə nət şü nas lıq 
dok to ru El çin Cə fə rov çı xış edə-
rək 44 gün lük Və tən mü ha ri bə-
sin də ta ri xi Zə fə ri mi zə həsr olu-
nan la yi hə haq qın da mə lu mat 
ver di.

davamı səh. 5-də

Xə bər ver di yi miz ki mi, “Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də 
27-29 okt yabr ta ri xin də ke çi ri lən Azər bay can İn ves ti si ya və 
Mə də niy yət Sam mi ti nin iş ti rak çı la rı təd bi rin son gü nü Fü zu-
li və Şu şa ya,  da ha son ra Gən cə şə hə ri nə sə fər edib lər. 

İq ti sa diy yat Na zir li yi və Mə-
də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi, 
İq ti sa diy yat Na zir li yi nin ta be li-
yin də Ki çik və Or ta Biz ne sin İn-
ki şa fı Agent li yi (KO BİA) və İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tı Gənc lər 
Fo ru mu nun (İCYF) təş ki lat çı lı ğı 
ilə ger çək lə şən və da hi Azər bay-
can şairi nin 880 il li yi nə həsr edi-
lən sam mi tə 20-dən çox öl kə dən 
120-dək nü ma yən də qa tı lıb.

Okt yab rın 29-da Ba kı dan təy-
ya rə ilə Fü zu li Bey nəl xalq Ha va 
Li ma nı na gə lən he yət bu ra dan 
av to bus lar la Azər bay ca nın mə-

də niy yət pay tax tı na – Şu şa şə-
hə ri nə yo la dü şüb. Qo naq lar yol 
bo yu düş mə nin vi ran qoy du ğu 
mə kan la rın şa hi di olub lar. Sə fər 
iş ti rak çı la rı na Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi ilə hə ya ta 
ke çi ri lən bər pa-qu ru cu luq iş lə ri 
haq qın da mə lu mat ve ri lib.

Şu şa nın mər kə zi kü çə lə ri, ta-
ri xi mə kan la rı qo naq la rın bö yük 
ma ra ğı na sə bəb olub. İl lər dir düş-
mən əsa rə tin də ol muş və 2020-ci 
ilin Və tən mü ha ri bə sin də rə şa dət li 
Or du muz tə rə fi n dən azad edil miş 
Şu şa qa la sı əzə mə ti ilə təd bir iş-

ti rak çı la rı nı hey rə tə gə ti rib. Sam-
mit iş ti rak çı la rı nın bir qis mi Aşa ğı 
Göv hər ağa məs ci din də na maz 

qıl dıq dan son ra Cı dır dü zü nə yol-
la nıb lar.

davamı səh. 4-də

Böyük hədəfli qısa festival

“Durna çırağı”
“Gündoğar ölkə”də

Mü sa bi qə proq ra mın da azər bay can lı 
re jis sor Hi lal Bay da ro vun “Dur na çı ra ğı” 
fil mi nin də yer al dı ğı 34-cü To kio Bey nəl-
xalq Film Fes ti va lı okt yab rın 30-da işə 
baş la yıb. 

Fes ti val da əsas proq ram da təq dim edi-
lən ilk ek ran əsə ri ame ri ka lı re jis sor Klint 
İst vu dun baş rol da özü nün çə kil di yi “Ki şi 
göz yaş la rı” fi l mi olub. Fes ti val no yab rın 
8-də da ha bir ABŞ ki no re jis so ru və ya zı-
çı sı Ste ven Çbos ki nin “Əziz Evan Han sen” 
fi l mi nin nü ma yi şi ilə ba şa ça ta caq.

səh. 8

Azərbaycan İnvestisiya və Mədəniyyət Sammitinin iştirakçıları Şuşada və Gəncədə
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əvvəli səh. 1-də
Dövlətimizinbaşçısıvəbirincixanım

qədimtarixivəmədəni irsi ilətanınan,
müxtəlifelsənətinövlərininyaşadıldığı
qəsəbənigəzib,sakinlərləsöhbətedib,
yerlisənətkarlarındükanlarınabaşçə
kib,onlarınfəaliyyətiiləmaraqlanıblar.
Sakinlərləxatirəşəkilləriçəkdirilib.
SonraPrezident İlhamƏliyev vəbi

rincixanımMehribanƏliyevaLahıcda
kıBədöyünməscidindəaparılanbərpa
təmirişləriilətanışolublar.
2019cu ildə Birinci vitseprezident

Mehriban Əliyeva İsmayıllı rayonunun
Lahıc qəsəbəsində səfərdə olarkən
sakinlərBədöyünməscidinin təmiri ilə
bağlımüraciətetmişdilər.MehribanƏli
yevaməsciddəkivəziyyətlətanışolmuş
vəburadaəsaslı təmir işlərininaparıl
masıbarədətapşırıqvermişdi.
PrezidentinköməkçisiAnarƏləkbə

rovməlumatveribki,1791ciildəinşa
edilən Bədöyün məscidində və ətraf
ərazilərdə Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi iləbərpatəmir işləriaparılıb.
Məscidorijinal formasınauyğunbər
paedilib,məscidinminarəsi yenidən
qurulub.
Qeydedəkki, turistlərinhərzaman

böyükmaraqgöstərdiyiLahıcdaküçə
döşəmələri,bulaqlarvəeyvanlarınta
rixi görünüşü də bərpa edilir, ərazidə
oturacaqlar, tullantı qabları, gül dib
çəkləri, tarixi quruluşlu işıq dirəkləri,
küçəvəabidəadlarıolan,eynizaman
daturistikobyektlərigöstərənlövhələr
quraşdırılır.
Hazırda dövlət başçısının tapşırığı

naəsasən, İsmayıllı rayonununqədim

sənət mərkəzi, məşhur kəlağayıların
hazırlandığıBasqalqəsəbəsinindətu
ristikimkanlarınınartırılmasıüçünişlər
davamedir.
PrezidentİlhamƏliyevİsmayıllırayo

nunda başlanğıcını Muğanlıİsmayıllı
yolunun 17ci kilometrliyindən götürən
BasqalSulut avtomobil yolunun açılı
şındadaiştirakedib.
Avtomobil Yolları DövlətAgentliyinin

İdarəHeyətininsədriSalehMəmmədov
məlumatveribki,30,1kilometruzunlu
ğundayol4minnəfərəhalininyaşadığı
11 yaşayışməntəqəsini birləşdirir. Yol
üzərində4körpütikilib.
Prezident və birinci xanım İsmayıllı

şəhərindəUşaqvəAilələrəDəstəkMər
kəzininyenibinasınınaçılışındadaişti
rakedib,həmçininNatiqBehdiyevadına
6saylıtamortaməktəbinyenibinasıilə
tanışolublar.

***
Prezident İlhamƏliyevvəbirincixa

nımMehribanƏliyevadahasonraŞa
maxı rayonuna gəliblər. Dövlətimizin
başçısı və birinci xanım ümummilli li
derHeydərƏliyevinŞamaxışəhərinin
mərkəzindəucaldılmışabidəsiniziyarət
edərəkönünəgüldəstəsiqoyublar.
Prezident İlhamƏliyev vəMehriban

Əliyeva Şamaxı şəhərində Gənclər
parkındagörülmüşişlərlətanışolublar.
Parkölkəbaşçısı tərəfindən2020ci

ilin “Könüllülər İli” elan edilməsi çərçi
vəsində“Regionalİnkişaf”İctimaiBirli
yinintəşəbbüsüiləyaradılıb.
Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin

başçısı Tahir Məmmədov dövlətimizin
başçısına və birinci xanıma rayonda

həyatakeçirilənlayihələrbarədəməlu
matverib.Qeydolunubki,2019cuildə
Şamaxıdabaşverənzəlzələdənsonra
4minəyaxınevyenilənibvəbulayihə
davam edir. ŞamaxıMədəniyyətMər
kəzi Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi
iləyenidənqurulub.Turizmrayonunda
nəqliyyatıntəhlükəsizhərəkətiənvacib
məsələdir.Bununlabağlıhazırdadairə
viyolötürücüləriinşaolunmaqdadır.
DahasonraPrezidentİlhamƏliyevvə

birincixanımMehribanƏliyevaşəhidSa
mirKaçayevinvalideynləriiləgörüşüblər.
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Aka

demiyasının məzunu, istedadlı gənc
heykəltəraşSamirKaçayev2016cıilin
Apreldöyüşlərindəşəhidolub.
Şamaxıda böyüyüb başa çatmış hey

kəltəraşın“Küləkləsovrulanlar”adlıkom
pozisiyasıbirincixanımMehribanƏliyeva
nındiqqətvəqayğısınəticəsindəŞamaxı
şəhərində qoyulub. Bildirilib ki, bu, şəhi
dinvalideynləri,həmçinin rayonsakinləri
üçünböyükhədiyyə,rayonagələnqonaq
larındadiqqətiniçəkənbirəsərdir.
Prezident İlham Əliyev Samir Kaça

yevkimivətənpərvərövladböyütdüklə
rinəgörəşəhidinvalideynlərinətəşəkkür
edib: “O,Aprel döyüşləri zamanı həlak
olmuşdur.Bizdüşməndənonunvəbü
tün digər şəhidlərimizin qanını aldıq.
Torpaqlarımızıgeriqaytardıq,böyükZə
fər əldə etdik vəAprel döyüşlərinin bu
Zəfərdədəözroluvar,özpayıvar.Allah
bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu
daonunxatirəsinəözütərəfindənyara
dılmışbirəbədiabidəolacaq”.
PrezidentvəbirincixanımSamirKa

çayevin valideynləri ilə abidə fonunda
şəkilçəkdiriblər.

***
Prezident İlhamƏliyevvəbirincixa

nım Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi
iləyaradılanYaradıcılıqMərkəzininaçı
lışındaiştirakediblər.
Mərkəzinikimərtəbəlibinasındamüx

təlif sənət növləri üzrə emalatxanalar
yaradılıb. Burada toxuculuq, dulusçu
luq,keçəsənəti,naxışvurma,keramika
avadanlıqları, xalçaçılıq, heykəltəraş
lıq, rəsm,rəngkarlıqüzrəemalatxana
lar fəaliyyətgöstərəcək.Mərkəzdəsa
tışsərgisalonudayaradılıb.

Dövlətbaşçısıvəbirincixanımıniştira
kı iləŞamaxıdakı PirsaatBaba ziyarət
gahməscid kompleksinin bərpa və ye
nidənqurmaişlərindənsonraaçılışıolub.

Pirsaat çayının sahilində yerləşən
Pirsaat Baba ziyarətgahı əhalinin ən
çox ziyarət etdiyi müqəddəs ocaqlar
danbiridir.2019cuildəŞamaxıdabaş
verən zəlzələ zamanı ziyarətgahın di
varlarındaçatlarəmələgəlmişdi.Hey
dər Əliyev Fondunun prezidenti Meh
riban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə
2020ci ildəburadabərpayenidənqur
maişlərinəvəyeniməscidbinasınınin
şasınabaşlanılıb.Həminilmayın25də
PrezidentİlhamƏliyevvəbirincixanım
MehribanƏliyevaziyarətgahınyenidən
qurulması çərçivəsində görülən işlərlə
tanışolublar.Mütəxəssisləriniştirakıilə
həyatakeçirilən işlərnəticəsində tarixi
abidəvəmüqəddəsziyarətgahməscid
kompleksiqısamüddətdəyenidənqu
rulub.Məsciddə ibadətzalı iləyanaşı,
mərasimzallarıdainşaolunub.
Qeydedəkki,PrezidentİlhamƏliye

vinxüsusidiqqətisayəsindədiniziyarət
gahlarımızvədiniməbədlərimizyenidən
qurulur.BusahəyəAzərbaycanınbirinci
xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik
etdiyiHeydərƏliyevFondudaöz töh
fəsini verir, istər ölkəmizdə, istərsə də
xaricdədini abidələrin bərpası üzrə la
yihələrreallaşdırır.BunlardanbiridəŞa
maxışəhəriningirəcəyində,BakıŞama
xıYevlax avtomobil yolunun kənarında
yerləşənPirsaatBabaziyarətgahıdır.

Onu da deyək ki, Orta əsrlərə aid
bu ziyarətgah müxtəlif zamanlarda
dağıntıya məruz qalıb, 1918ci ildə
HacıCəfərquluadlıxeyirxahşəxstə

rəfindəntürbəşəklinəsalınıb.Ziyarət
gah sovetlər dövründə dağıdılsa da,
müstəqilliyimizin bərpasından sonra
1993cü ildə yenidən inşa edilib, la
kinzəlzələnəticəsindədiniocağazə
rər dəymişdi. Ötən ildən başlayaraq
həyata keçirilən genişmiqyaslı yeni
dənqurmaişlərinəticəsindəartıqdini
ibadətgah yenidənəhalinin ixtiyarına
verilir.

***
Dövlət başçısı və birinci xanım Şa

maxışəhərstadionununaçılışındaişti
rakediblər.
AFFAnın icraçı vitseprezidenti El

xanMəmmədovməlumatveribki,2200
azarkeştutumuolanŞamaxışəhərsta
dionuUEFAnınikincikateqoriyalıser
tifikatınamalikolacaq.Buisəstadionda
beynəlxalqoyunlarınkeçirilməsinə im
kanverir.
Prezidentvəbirincixanımınsəfəriza

manıŞamaxışəhərindəHeydərƏliyev
Fondunundəstəyiiləinşaedilən7saylı
körpələr eviuşaq bağçasının, akade
mik Heydər Hüseynov adına Çarhan
kənd tamortaməktəbininyenibinası
nın,“Azərişıq”ASCninŞimalQərbRe
gional SCADA İdarəetmə Mərkəzinin,
ŞamaxıÜzümTingçilikMərkəzininaçı
lışıdaolub.

“Qalib olan Azərbaycan”ın 
səhnəsində

VətənmüharibəsindəşanlıQələbəmizinildönümü,8
Noyabr–ZəfərGünüşərəfinətəşkilolunanmədəniy
yəttədbirlərisırasınabiridəqoşuldu.

Noyabrın 2də Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə
TeatrXadimləriİttifaqınıntəşkiletdiyi“QalibolanAzər
baycan”adlıtamaşalarfestivalıişəbaşladı.
AkademikMilliDramTeatrınınAbbasMirzəŞərifza

də səhnəsində təqdim olunan festivalın ilk tamaşası
–“İnanıram”adlımonosəhnəperformansışəhidana
larınıniztirabınınbiraktrisanınifasındatəsirlivəemo
sionalsəhnənümayişiidi.
Ülviyyə Heydərovanın müəllifi olduğu əsər əsasın

daAkademikMilliDramTeatrınınquruluşçu rejissoru
EmilƏsgərovunhazırladığıtamaşaoğlunumüharibə
dəitirmişananınhissvəhəyəcanlarınınifadəsidir.Mə
dəniyyət xadimlərinin, teatr ictimaiyyəti təmsilçilərinin
izlədikləri tamaşadaVətən üçün canını verən qəhrə
manlaryetişdirən,mətanətlivəgüclüana,şərəfişəhid
anasıobrazıtəqdimolunur.
TamaşanınnümayişindənsonraçıxışedənXalqar

tisti,TeatrXadimləriİttifaqınınsədrmüaviniHacıİsma
yılov festivalın başlaması münasibətilə sənətsevərlə
ri təbrik etdi. Bildirdi ki, pandemiyanın səbəb olduğu
uzunmüddətli məhdudiyyətlər və teatr təmsilçilərinin
teatrdan,səhnədənuzaqdüşdüyüdönəmin,nəhayət,
festivallarla, premyeralarla əvəzlənməsi sevinc hissi
doğurur.ŞanlıQələbəninildönümümünasibətiləxalqı
mızıtəbrikedənsənətkarvurğuladıki,azadvəbütöv
Azərbaycandayaşamaqböyüksəadətdirvəbunagö
rəAliBaşKomandanvəmüzəfərAzərbaycanOrdusu
naminnətdarıq.
Qeydedəkki,noyabrın5dəkdavamedəcək festi

valınproqramına4tamaşadaxildir.SənətsevərlərBa
kıUşaq vəGənclərTeatrının “Cənnətə bilet” (müəllif
və rejissor İlhamə Əhmədova),  “Xoşbəxtliyin dəyə
ri” (müstəqil layihəkimiSahibMəmmədovvəRaulya
Türkkanın işi)vəQusarLəzgiDramTeatrının“Çingiz
dastanı”(müəllifAbdullaQurbani,rejissorFaiqQarda
şov)tamaşalarınıdaizləyəbiləcəklər.
AzərbaycanTeatrXadimləriİttifaqınınböyüksəhnə

sindəoynanılacaqtamaşalarıteatrmütəxəssislərindən
ibarətmünsifərheyətidəyərləndirəcək.

Həmidə RÜSTƏMOVA

Bölgələrin yenilənən siması
Prezident və birinci xanım İsmayıllı və Şamaxı rayonlarında səfərdə olublar

Tretyakov Qalereyasında 
Tahir Salahovun sərgisi açılıb

Moskvada–RusiyaDöv
lətTretyakovQalereya
sındaAzərbaycanınvə
SSRİninXalqrəssamı

TahirSalahovun(1928–2021)
sərgisiaçılıb.

Tretyakov Qalereyasının ikin
ci binasında (“Yeni Tretyakovka”)
təşkilolunansərgigörkəmlirəssa
mınanadanolmasınınildönümünə
(29noyabr)həsredilib.
Ziyarətçilərə Tahir Salahovun

natürmort, peyzaj, portret janrla

rındaçəkilmiş11əsəritəqdimolu
nur.
“XXəsrin ikinciyarısı–XXIəs

rin əvvəlinin ən nəhəng rəssam
larındanbiriolanTahirSalahovun
əsərlərinin genişləndirilmiş eks
pozisiyası” –TretyakovQalereya
sının rəsmisaytındasərgibarədə
məlumatbusözlərləbaşlayır.
Diqqətəçatdırılırki,ekspozisiya

nı rəssamın Tretyakov Qalereya
sınınfondunadaxilolanilkişlərin
dənbiri–“Qladioluslar”natürmortu
açır. Sərgidə Tahir Salahovun ən

məşhur əsərlərindən sayılan “Qa
raQarayevinportreti(1960),eləcə
də“Abşeronmotivləri”(1963),“Ab
şeron qadınları” (1967), “Xəzərin

qoynunda”(1966)vəbaşqatablo
larınümayişolunur.
Sərgi2022ciilyanvarın22dək

davamedəcək.

əvvəli səh. 1-də
Mədəniyyət Nazirliyinin təşki

latçılığı ilə noyabrın 10dək şanlı
Qələbəmizinbirinci ildönümümü
nasibətiləsilsiləZəfərtədbirlərinin
təşkilediləcəyinibildirənAnarKə
rimovbugünkükonsertinonlardan
birincisi olduğunu diqqətə çatdır
dı:“Bildiyinizkimi,yaradıcıinsan
lar möhtəşəm Qələbəmizə həsr
olunmuş musiqi əsərləri, ədəbi
əsərlər və digər tarixi nümunələr
ərsəyəgətiriblər.Bugünisəbizsi
zinlə birgəAzərbaycan bəstəkar
larının Zəfərimizə həsr olunmuş
yeni əsərlərini dinləyəcəyik. Çox
sevindirici haldır ki, bəstəkarların
siyahısındaüçnəslinnümayəndə
lərivar.Həmgənc,həmorta,həm
dəyaşlınəsilbəstəkarlıqməktəbi
ninnümayəndələriözəsərlərində
haqq savaşımızı işıqlandıraraq

Zəfərimizinotlaraköçürüblər.Mən
xüsusiləvurğulamaq istəyirəmki,
bu gün əsərləri səslənən bəstə
karlar arasında 44 günlük Vətən
müharibəsi qazimiz Vüqar Məm
mədzadənin“Dəmiryumruq”əsəri
dəvar”.

AnarKərimovçıxışınınsonunda
ZəfərGünümünasibətiləxalqımızı
təbriketdi.

AzərbaycanBəstəkarlarİttifaqının
katibi, Əməkdar incəsənət xadimi,
professorZemfiraQafarovakonsert
proqramı haqqında məlumat verdi.
Bildirdi ki, konsertdə bəstəkarları
mızınvətənpərvərruhdayazdığı18
simfonikəsərisəslənəcək.

Daha sonra konsert proqramı
təqdim olundu. İlk olaraq Üze
yir Hacıbəyli adına Azərbaycan

Dövlət Simfonik Orkestri (dirijor
Xalq artisti Fəxrəddin Kərimov),
AzərbaycanDövlətXorKapellası
(bədii rəhbər Xalq artisti Gülba
cı İmanova) və Azərbaycan Milli
Konservatoriyası Tələbə xorunun
(bədii rəhbər Leyla Zalıyeva) ifa

sında Cəlal Abbasovun xor və
simfonikorkestrüçün“ŞanlıAzər
baycan” (söz: M.Şəhriyar) əsəri
səsləndirildi.
Simfonikorkestrinifasındadaha

sonra səslənən Azər Dadaşovun
“Zəfər çələngi”, Mobil Babayevin
“Şanlı Qələbə”, Elnarə Dadaşo
vanın “Vətən sağ olsun” (solist
Əməkdar artist Ramil Qasımov),
TuralMəmmədlinin“Zəfərmüjdəsi”
(solistXalqartistiSamirCəfərov),
FirəngizƏlizadənin “Zəfərmarşı”,
Sərdar Fərəcovun “Azad Şuşa”,
Aygün Səmədzadənin “Ey türk!”
(söz: Əhməd Cavad, solist Xalq
artistiTeyyubAslan),VüqarMəm
mədzadənin“Dəmiryumruq”vədi
gərbəstəkarlarınəsərlərialqışlarla

qarşılandı.
Zəfərruhlumusiqilayihələripay

taxtınmüxtəlifteatrkonsertmüəs
sisələrində noyabrın 10dək da
vamedəcək.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

Notlara köçən Zəfər ruhu
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Pandemiyasəbəbindənbirildənartıqdırfəaliyyətidayanan
NizamiKinoMərkəzi,nəhayət,qapılarınısənətsevərlərin
üzünəaçdı.Oktyabrın31-dəburadaAzərbaycanvəTürkiyə
kinematoqrafçılarınınmüştərəkistehsalıolan“Fulya”sənədli

filminintəqdimatıkeçirildi.

Mərasimdəmədəniyyətnaziri
AnarKərimov, ölkəmizdəki dip
lomatikkorpusunnümayəndələ
ri və kino xadimləri iştirak edir
di. Ekran işinin yaradıcı heyəti,
həmçinin filmin qəhrəmanları –
türkiyəli telejurnalist Fulya Öz
türkvəteleoperatorHalilKahra
mandatəqdimataqatılmışdı.
44günlükVətənmüharibəsin

dəmediamənsubukimixidməti
vəzifələrini yüksək peşəkarlıqla
yerinə yetirən Fulya Öztürk və
Halil Kahramanın canlı şahidi
olduqları hadisələrdən, yaşantı
larından bəhs edən filmin çəki
lişləribuiliniyunayındaGəncə,
Bərdə,TərtərvəBakıdaaparılıb.

C.Cabbarlı adına “Azərbay
canfilm” Kinostudiyası ilə Tür
kiyənin “DadaYapım” şirkətinin
birgə istehsalı olan filmin re
jissorları Tahir Əliyev və Aykut
Taşkın, təsvir rejissoru Cengiz
han Durmaz, prodüserləri Öz
canDadavəFarizƏhmədovdur.
Təqdimatdanəvvəljurnalistlərə

müsahibəverənFulyaÖztürkVə
tənmüharibəsindəçəkilişləriyada
salaraq operator Halil ilə birlikdə
44günərzindətarixdəheçzaman
unudulmayacaq dəhşətli hadi
sələrə şahidlik etdiklərini bildirdi:
“Əslində,heçistəmədimfilməmə
nimadımverilsin. İkinciQarabağ
müharibəsindəçoxluölənvəya

ralananinsangördüm.Butorpaq
lardaoqədərçarəsizqalankörpə,
uşaq, ana gördüm ki, çox güclü
xarakterimolsada,həyatımdabu
qədərstresyaşamamışdım.Gən
cəşəhərindəkioqətliamıheçza
manunutmayacağam”.
“Azərbaycanfilm”Kinostudiya

sının direktoru Fariz Əhmədov
ekran işinin Vətən müharibəsi
ilə bağlı həqiqətlərin dünyabir
liyinə çatdırılmasına yardımçı
olacağınıqeydetdi.

Filmin nümayişindən öncə
MədəniyyətNazirliyininAudiovi
zualvəinteraktivmediaşöbəsi
nin müdiri Rüfət Həsənov giriş
sözü ilə çıxış edərək qonaqları
salamladı. Diqqətə çatdırdı ki,
bugünpremyerasıtəşkiledilən
“Fulya”filminazirliyinVətənmü
haribəsi iləəlaqədarelanetdiyi
“Böyükqayıdış”qısametrajlıbə

dii,sənədlivəanimasiyafilmləri
müsabiqəsində qalib olan layi
hələrdənbiridir.
Dahasonrafilminyaradıcıhe

yətisəhnəyədəvətedildi.
FulyaÖztürk çıxış edərək de

di: “Halil Kahramanla 44 günlük
müharibə boyunca çiyinçiyinə
çalışdıq.İşhəyatımdailkdəfəEr
mənistanın törətdiyi cinayətlərə
şəxsən şahid oldum.Ermənista
nın uşaq qatili olmasının sübu
tu kimi bu filmi bütün dünyanın
görməsini istəyirəm. Biz Bərdə
vəGəncə hadisələrinin çəkilişlə
rindən hotelə qayıtdıqdaAvropa
vəAmerika kanallarına baxırdıq,
onların heç biri bu faciədən da
nışmırdı.Bizdədeyirdikki,əgər
dünyabufaciənigöstərmirsə,biz
göstərəcəyik.AmmaZəfərGünü
iləbütündünyagördüki,Azərbay
canözhaqlıqələbəsiniqazandı.

Əsasqəhrəmanlarbizdeyilik,bu
Zəfəri bizə yaşadan qəhrəman
şəhidlər,qazilər,AzərbaycanOr
dusudur,şəhidlərinailələridir”.
Sonra “Fulya” filmi nümayiş

olundu.Filmdə44günlükVətən
müharibəsi günlərində  türkiyə
lijurnalistinyaşadıqlarıvəlentə
aldıqlarıgörüntülərmontajedil
mədənəksinitapıb.

LALƏ

Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər 
Federasiyası təsis olunub

Qurumyaradıcıməhsulvəxidmətlərinistehsalı,tanıtımıvə
ixracınıtəşviqedəcək

Yaradıcıvəmədəniyyətsənayeləri(YMS)
dünyaiqtisadiyyatındadinamikinkişaf
edənsahələrdənbiriolmaqla,iqtisadiy-
yat,mədəniyyət,yaradıcıtexnologiyavə

innovasiyalarıbirləşdirənsənayenövüdür.
YMS-lərədəbiyyatvənəşriyyat,dizayn,
musiqivəteatr,memarlıqvəmodasənəti,
sənətkarlıqvətəsvirisənət,film,audiovizual
–videovəfotosənəti,reklam,TVvəradio
yayımı,oyunlarvəyaradıcıtexnologiya
sahələrindənibarətdirvəbusahələrüzrə
biznesininkişafınınəzərdətutur.

Mədəniyyət Nazirliyi 2019cu ildən etiba
rən“KreativAzərbaycan”platforması(https://
creative.az)vasitəsiləYMSlərininkişafıüçün
zərurimünbitekosistemidəstəkləməkləsahə
üzrəmaarifəndirməvə təbliğat fəaliyyətləri
ni, startapmüsabiqələri və tədbirlər həyata

keçirib,yaradıcısənayelərsahəsindəictimai
təşkilatlanmanıtəşviqedib.
BMT tərəfindən elan edilmiş “Dayanıqlı İn

kişaf üçün Yaradıcı İqtisadiyyat Beynəlxalq
İli”ndəölkəmizdədəbusahədəmühümbirtə
şəbbüsgerçəkləşib.Yaradıcısənayelərininki
şafısahəsindəkoordinasiyanınhəyatakeçiril
məsi,busahədəbeynəlxalqvəyerlilayihələrin
idarəolunması,yaradıcılıqsahəsindəfəaliyyət
göstərənfərdlər,şirkətlərvəictimaitəşkilatlarla
aidiyyətidövlətqurumlarıvəbiznestərəfdaşla
rınıəlaqələndirəcəkAzərbaycanYaradıcıSə
nayelərFederasiyasıtəsisolunub.
Mədəniyyət Nazirliyi bu təşəbbüsü təq

dirəlayiq hadisə kimi qiymətləndirir və ye
ni yaranan quruma fəaliyyət istiqamətində
dəstəkgöstərəcəyinibildirir.
Nazirlikeynizamandayaradıcılıqsahəsin

də fəaliyyətgöstərən fərdlər,şirkətlərvə ic

timaitəşkilatları federasiyayaqoşulmağavə
ölkəmizdə“KreativAzərbaycan”brendialtın
dahəmyaradıcılıqvəmədəniyyət iqtisadiy
yatının inkişafına,eləcədəbusahədədün
yadatanınmasınatöhfəverməyədəvətedir.
Qeydedəkki,yeniyaradılanAzərbaycan

Yaradıcı Sənayelər Federasiyası İdarə he
yətininsədriVasifEyvazzadə“KreativAzər
baycan” portalında qurumunəsasməqsəd
və vəzifələrini diqqətə çatdırıb. Federasiya
Azərbaycanda YMSlərin inkişafı üçün zə
rurimünbitekosistemidəstəkləməkləsahə
üzrəmaarifəndirmə və təbliğat fəaliyyətlə
rini həyata keçirəcək, yaradıcı məhsullar
vəxidmətlərin istehsalı, tanıtımıvə ixracını
təşviqedəcək.Qurumhəmçininyaradıcısə
nayelər sahəsində ictimai təşkilatlanmanı
dəstəkləyəcək,eynizamanda“KreativAzər
baycan”(creative.az)vəbuçərçivədəmüx
təlifhərəkatlarıidarəedəcək.Federasiyaya
üzvlükvəfəaliyyətlərindəiştirakbarədəəla
vəməlumattəqdimediləcək.

“Filmin qəhrəmanları biz deyilik, 
bu Zəfəri bizə yaşadanlardır”

Vətənmüharibəsigerçəklərininəksolunduğu 
“Fulya”sənədlifilminintəqdimatıkeçirildi

İstanbulda Atatürk Mədəniyyət 
Mərkəzinin yeni binası açılıb

TürkiyəCümhuriyyətininyaranmasının98-ciildönümü,29Okt-
yabr–CümhuriyyətGünütəntənələrisırasındaqardaşölkənin
mədəni-ictimaihəyatındaəlamətdarhadisəbaşverib.İstan-
bulşəhərindəCümhuriyyətintarixinişanələrindənolanAtatürk
MədəniyyətMərkəzinin(AtatürkKültürMərkəzi–AKM)yeni
binasınınmöhtəşəmtörənləaçılışıkeçirilib.

Türkiyədə incəsənətin,mədəniyyətinnəbzininyenidəndöyünə
cəyi,eynizamandamüasirmemarlıqnümunəsiolanmərkəzinaçı
lışmərasiminəbirsıraölkələrinrəsmiləriqatılıb.Qardaşölkəüçün
beləşanlıvəqürurlutarixdəAzərbaycanmədəniyyətnaziriAnarKə
rimovunrəhbərliketdiyiheyətdəİstanbulasəfəredib.Nümayəndə
heyətiAKMinyenibinasınınaçılışmərasimindəiştirakedib.
MərasimdəçıxışedənPrezidentRəcəbTayyibƏrdoğanTürkiyə

dövlətininəzəmətlitarixindən,sarsılmazqüdrətindənbəhsedib.
TürkiyəninmədəniyyətvəturizmnaziriMehmetNuriErsoymə

rasimətəşrifbuyurmuşqonaqlarısalamlayaraq,AKMinyenibi
nasıiləbağlıməlumatverib.
MərasimdədahasonraməxsusiolaraqAtatürkMədəniyyətMər

kəzininyenibinasınınaçılışıüçünyazılmış“Sinan”operasınınilk
nümayişiolub.TürkiyəPrezidentinintəşəbbüsüilətanınmışbəs
təkarHasanUçarsununyazdığıoperatürkmədəniyyəttarixində
böyükizlərqoymuşMemarSinanınhəyatındanbəhsedir.

Anar Kərimov məşhur türk seriallarının 
çəkildiyi məkanla tanış olub

MədəniyyətnaziriAnarKərimovİstanbulasəfərizamanıhəm-
karı–ÖzbəkistanınmədəniyyətnaziriOzodbekNazarbekov
iləTürkiyəninməşhurseriallarınınçəkildiyiməkanlatanışolub.

OnlartanınmışssenaristvəfilmprodüseriMehmetBozdağın
müşayiətiilə“DirilişƏrtoğrul”,“QuruluşOsman”,“BozkırArslanı
Cəlaləddin”,“Dastan”kimimilyonlarlatamaşaçınınsevərəkizlə
diyiekranəsərlərininçəkilişmeydançasınıziyarətediblər.
Yaradıcıheyətləgörüşüb,çəkilişprosesi,buradakıtexnikiim

kanlar və s. barədəməlumat alanAnar Kərimov son illər türk
seriallarındarolalanhəmyerlimiz,məşhuridmançıZabitSəmə
dovladasəmimisöhbətedib.
SəfərzamanıMehmetBozdağınyaradıcısıolduğufilmşirkə

tininAzərbaycanMədəniyyətNazirliyiiləkinematoqrafiyasahə
sindəgələcəkəməkdaşlığıdamüzakirəolunub.

Latviyadan Milli Kitabxanaya hədiyyə 
LatviyanınölkəmizdəkisəfirliyitərəfindənAzərbaycanMilli
Kitabxanasınakitablarhədiyyəedib.Noyabrın2-dəkitabxa-
nanınbeynəlxalqəməkdaşlıqzalındakitablarıntəqdimetmə
mərasimikeçirilib.

Milli Kitabxa
nanın direktoru,
professor Kərim
Tahirov qonaq
lara kitabxana
haqqında məlu
matverib.Bildirib
ki, Azərbaycan
Milli Kitabxana
sı Latviya Milli
Kitabxanası ilə
əməkdaşlıq çər
çivəsindəsərgilərintəşkili,kitabvəresursmübadiləsivəs.hə
yatakeçirir.
K.Tahirovqeydedibki,2019cuildəMilliKitabxanadabeynəlxalq

əməkdaşlıqzalınınaçılışıolub.ZalyaradılarkənburadaLatviyada
daxilolmaqla13ölkəiləbağlıguşələrvardı.Hazırdazalda16öl
kəyəaiddaimiguşəvar.SəfirlikdənhədiyyəedilənkitablarLatviya
daimiguşəsindəvəxariciədəbiyyatkolleksiyasındayeralacaq.
LatviyanınAzərbaycandakısəfirininmüavinixanımViyaBuşa

çıxışedərəkikiölkəarasındaəlaqələrinəhəmiyyətindən,eləcə
dəmədəniyyətsahəsindəəməkdaşlıqdandanışıb.O,Latviyavə
Azərbaycanmillikitabxanalarıarasındabirgəlayihələrinhəyata
keçirilməsindənməmnunluğunubildirib:“Təqdimedilənkitablar
LatviyaMədəniyyətNazirliyininAzərbaycanMilliKitabxanasına
hədiyyəsidir.İnanıramki,bukitablarmədəniəlaqələrimizindaha
damöhkəmlənməsinəöztöhfəsiniverəcək”.
XanımdiplomatölkəsinədairbirneçəkitabıK.Tahirovatəqdim

edib.Direktordaöznövbəsində“AzərbaycanMilliKitabxanası.
Fotoalbom”,“SalamAzerbaijan”və“Karabakh”kitablarınıqonaq
larahədiyyəverib.
SondaMilliKitabxanayahədiyyəedilənkitablarlatanışlıqolub.

Xalçaların ölkədən qanunsuz çıxarılmasının 
qarşısını almaq məqsədilə 

“Azərxalça”dangömrükorqanlarınınişçiləriüçüntəlim
“Azərxalça”ASCtərəfindənDövlətGöm-
rükKomitəsi(DGK)əməkdaşlarıüçün“QR
kodvəonunistifadəqaydaları”adlıtəlim
təşkilolunub.Treninq“AzərbaycanRespub-
likasındaxalçasənətininqorunmasınavə
inkişafetdirilməsinədair2018-2022-ciillər
üçünDövlətProqramı”nınicrasınıtəmin
etmək,busahədəgömrükorqanlarıəmək-
daşlarınınpeşəvəixtisasbilikləriniartırmaq
məqsədiləkeçirilib.

“Azərxalça”danbildirilibki, təliminməqsədi
gömrükçülərinxalçavədigər toxumaməmu
latları haqqında bilgilərini artırmaq, sərhəd
keçməprosesindəgömrükişinindahasəmə
rəli və sürətli şəkildə reallaşdırılmasına nail
olmaq, “Azərxalça”nınQR kodlu xalçaları ilə
işprinsipləri,istifadəqaydalarıkimiməsələləri
iştirakçılaraçatdırmaqdır.
“Azərxalça”nınemalatxanalarındatoxunan

xalçaların ölkədən qanunsuz çıxarılmasının
qarşısının alınması məqsədilə yaradılan QR
kodsistemiDGKəməkdaşlarınınişiniyüngül
ləşdirməklə yanaşı hər iki qurumunqarşılıqlı
əməkdaşlığıüçünəlverişlişəraityaradır.
Dördgündavamedəcəktəliminilkgünüdə

GömrükSərhədBuraxılışMəntəqələrinin İşi
ninTəşkiliBaşİdarəsininSərnişindəhlizlərinin
idarəolunmasışöbəsininrəisiVasifQurbanov
çıxışedərəktəlimintəşkilinəgörə“Azərxalça”
ASCyəkomitəadındantəşəkkürünübildirib.
Öznövbəsində“Azərxalça”ASCəməkdaş

ları bu sahədəki Dövlət Proqramı, eləcə də
onun icra vəziyyəti barədə əməkdaşları mə
lumatlandırıb.Bildirilibki,Azərbaycanxalçası
adıaltındaxaricdəistehsaledilənsaxtaxalça

larınölkəmizəidxalınınvəsatışınınqarşısının
alınması,busahədəqaçaqmalçılıqhalları ilə
ciddimübarizədə“Azərxalça”nınQRkodsis
teminintətbiqimüsbətnəticəverəcək.
Daha sonra Dövlət Proqramının icrası ilə

bağlı geniş müzakirələr aparılıb, ekspertlər
orijinal“Azərxalça”məhsullarınınbaşqaölkə
lərdəistehsaledilən,yaxudsaxtaxalçalardan
ayırdetməyinyolları,QRkoduntətbiqizama
nı qarşıya çıxabiləcəkmüxtəlif hallar haqda
suallaracavabveriblər.

Tələbələr üçün ustad dərsləri davam edir
AzərbaycanMilliXalçaMuzeyindəXalqrəssamıKa-
milƏliyevin100illiyinəhəsrolunmuş“KamilƏliyev:
rəssamvədövr”sərgisiçərçivəsindərəssamlıqvə
dekorativ-tətbiqisənətüzrətəhsilalantələbələrüçün
silsiləustaddərsləridavamedir.

Muzeydən bildirilib ki, dərslərdə görkəmli sənətka
rın yaradıcılığı, ornamental üslubu, yaratdığı xalça

ların texniki xüsusiyyətləri və koloriti,müraciət etdiyi
mövzularbarədəətrafıməlumatverilir.Ustaddərsləri
üçünbütün ləvazimatlarmuzey tərəfindən təminolu
nur.
Qeydedəkki,muzeyəməkdaşlarıtərəfindənhərhəf

tənin dördüncü günü təşkil olunan ustad dərslərində
həmçinin iştirakçılaraKamilƏliyevinəsərləriəsasında
eskizlərinhazırlanmasıdaöyrədilir.

Tbilisidə “Vətən bağı 
xarıbülbül” 

TbilisidəkiM.F.Axundzadəadına
AzərbaycanMədəniyyətiMuze-
yindəölkəmizin44günlükVətən
müharibəsindəQələbəninildönü-
münəhəsrolunmuş“Vətənbağı
xarıbülbül”adlıtədbirkeçirilib.

Marneulidəki “Qrinviç” Təhsil Mər
kəzinintəşəbbüsüiləkeçiriləntədbir
dəAzərbaycanın və Türkiyənin Gür
cüstandakısəfirliklərininəməkdaşları,
tələbələr, ictimaiyyət nümayəndələri
iştirakediblər.
Tədbirdə“GənclərDostluğu”İctimai

BirliyininsədriGüllüAlıyeva,“Qrinviç”
Təhsil Mərkəzinin direktoruAnnaAl
lahverdiyeva, səfirliyimizin müşaviri
Eldar Bayramov, Türkiyə Səfirliyinin
əməkdaşıYüksel Kara,YunusƏmrə
İnstitutunun Tbilisidəki nümayəndəsi
Ali Oğuzhan Yüksel, Marneuli bələ
diyyəsinin üzvü Rövşən İsgəndərov
vəbaşqaçıxışedənlərAzərbaycanın
ZəfərqazandığıVətənmüharibəsinin
tarixiəhəmiyyətindənsözaçıblar.
Vətən müharibəsindən bəhs edən

sənədlifilmnümayişetdirilib,musiqi
lər səsləndirilib. Tədbir çərçivəsində
rəsmdərnəyişagirdlərininəlişlərinü
mayişetdirilib.
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əvvəli səh. 1-də
TürkiyəvəAzərbaycanİşAdam

larıvəSənayeçilərİctimaiBirliyinin
(TÜİB) rəhbəri Hüseyn Böyükfırat
Türkiyənin Qarabağın azad olun
masında Azərbaycanın yanında
olduğukimi,quruculuqişlərindədə
iki qardaş ölkənin birgə addımla
yacağını söyləyib: “Türkiyənin bir
çox şirkətləri ilə Şuşanı görməyə
gəlmişik.Həyatakeçirəcəyimiz iş
lərinəsasməqsədiburadayaşaya
caqəhalininişlətəminedilməsidir.
Gələcəkdəyenədəqardaşölkəyə
dəstəkolmaqüçüntürkişadamlarıazad
olunantorpaqlaragələcəklər”.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər

Forumunun rəhbəri TahaAyhan deyib:
“QarabağZəfəriniqeydetmək,şəhidlə
rimizin ruhunu anmaq və dünyaya sə
simizi çatdırmaqüçünmillətlərarası ko
mandailəŞuşayagəlmişik.Ümidedirik,
bu ziyarətimiz gələcək işlərimizə xeyir
gətirər”.

***
Həmin gün axşamüstü Gəncəyə gə

lənqonaqlaröncəNizamininməqbərəsi
niziyarətediblər.SonraheyətF.Əmirov
adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasında
“Nizami irsi incəsənətdə” adlı musiqili
ədəbiproqramıizləyib.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikası

mədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnur
Əliyev,GəncəŞəhərİcraHakimiyyətinin

başçısıNiyaziBayramov,Türkiyənin
GəncəşəhərindəkibaşkonsuluZeki
Öztürk,GəncəRegionalMədəniyyət
İdarəsininrəisiVasifCənnətovvədi
gərrəsmiləriştirakediblər.
F.Əmirov adına Gəncə Dövlət

FilarmoniyasınınXalqçalğıalətlə
ri orkestri (bədii rəhbər və dirijor,
Əməkdar artist Elçin Elçiyev) və
Kamera orkestri (bədii rəhbər və
dirijor, Xalq artisti Rafael Bayra
mov)maraqlımusiqiproqramıtəq
dimedib.
Musiqi proqramında Nizami

Gəncəvinin sözlərinə yazılmış
“Sənsiz”, “Sevgili canan” (Üzeyir Ha
cıbəyli), “Gülüm” (FikrətƏmirov) və s.
mahnı və romanslarla bərabər,Niyazi,
TofiqQuliyev,TelmanHacıyev,Müslüm
Maqomayev, Rauf Hacıyev və Aqşin
Əlizadəninəsərləri,xalqmahnıları,elə
cədə“İgidlər”,“Sarıgəlin”rəqsləri(bə
diirəhbər–filarmoniyanınbaletmeyste
riSənanCavadov)ifaolunub.

KonsertdəXalq artisti Sevinc İbrahi
mova,Əməkdar artistlər KəmaləTağı
zadə,TuralAbdullayev,Əməkdarmədə
niyyətişçisiMehparəCəfərova,solistlər
Zeynəb Hüseynova, Vasif Bayramov,
Rüstəm Cəfərov, Fəridə Mustafayeva,
ElnurPişnamazzadəçıxışediblər.
Proqram M.Maqomayevin “Azər

baycan”mahnısı iləsonaçatıb.Kon
sertdə Türkiyənin milli bayramı, 29
Oktyabr – Cümhuriyyət Günü müna

sibətilə təbrik səsləndirilib. Səhnəyə
AzərbaycanvəTürkiyəninDövlətbay
raqlarıgətirilib.
Sondasəhnəyəçıxanmədəniyyətna

zirininbirincimüaviniElnurƏliyevsam
mit iştirakçılarının Gəncə şəhərində
səmimiqarşılanmasıvəmədəniproqra
mıntəşkilinəgörənazirAnarKərimovun
adından minnətdarlığını bildirib. Nazir
müavinikonsertdəçıxışedənsənətçilə
rətəşəkküredib.

KürdəmirRMİ-ninrəisiFaiqXudanlı
vəidarəninəməkdaşlarıVətənmü-
haribəsişəhidiZaurKərimovunanım
mərasiminəqatılıblar.Füzulirayonun-
daməktəblilərinvətənpərvərruhda
inkişafıüçün“Tariximiziöyrənək”adlı
layihəyəbaşlanılıb.Layihəçərçivəsin-
dəQazaxlarkəndməktəbininşagird-
ləriFüzuliRayonTarix-Diyarşünaslıq
Muzeyinəekskursiyaediblər.Şagird-
lərəşanlıZəfərimiz,eləcədəşəhid-
lərimizinqəhrəmanlıqdoludöyüşvə
həyatyollarıbarədəməlumatverilib.

İsmayıllıRMİninəhatəetdiyiŞamaxı
rayonMirzəƏləkbərSabirinEvMuze
yindəVətənmüharibəsiqaziləri iləgö
rüşkeçirilib.

GəncəRMİKəlbəcərrayonMKSnin
Şaplar kənd kitabxana filialının işçiləri
VətənmüharibəsişəhidiElbrusHüsey
novunailəsi ilə “Şəhidlərhəranqəlbi
mizdədir”adlıgörüştəşkilediblər.
AğdaşRMİninAğdaşrayonHeydərƏli

yevMərkəzində Vətənmüharibəsinin bi
rinciildönümüiləəlaqədar“ZəfərGününü
yaşadan qəhrəmanlar”mövzusunda təd
birkeçirilib.İlkolaraqmərkəzinfoyesində
eynimövzudakeçirilmişrəsmmüsabiqəsi
qaliblərininəlişlərindənibarətsərgiyəba
xışolub.Müsabiqəninqaliblərinəregional
idarənin fəxri fərman və hədiyyələri təq
dimolunub.DahasonraXüsusiTəyinat
lı Qüvvələrin mayoru, Vətən Müharibəsi
QəhrəmanıGündüzSəfərliyəhəsrolunan
videoçarxnümayişetdirilib.SondaGəncə
teatrının təqdimatında “Şuşa, sən azad
san!”adlıkompozisiyatəqdimolunub.
Lerikdə“Şəhidlərabidəkompleksi”nin

açılışmərasimikeçirilib.Mərasimdəra
yonİcraHakimiyyətininrəhbərliyi,Lən
kəran Regional Mədəniyyət İdarəsinin
rəisiŞahinŞahbazov,millətvəkiliİqbal
Məmmədov, şəhid valideynləri, Vətən
müharibəsiqaziləriiştirakediblər.

ŞəmkirRMİninrəisiZöhrabAdıgözəlov
vəidarəninkollektiviİkinciQarabağmüha
ribəsişəhidləriKənanMüzəfərlivəElvin
Mustafayevinanımtədbirindəiştirakedib
lər.Gədəbəy rayonununMiskinli kəndin
dəQarabağmüharibəsişəhidlərininxati
rəsinə inşaedilmişmemorialkompleksin
açılışıolub.TədbirəGədəbəyRayonİcra
Hakimiyyəti və regional idarənin əmək
daşları,şəhidailələri,qazilərqatılıblar.
Xaçmaz RMİ Quba rayon MKSnin

Xucbala kənd kitabxana filialında Və
tənmüharibəsişəhidiOrxanBalayevin
anımgünü ilə əlaqədar “Şəhidlər unu
dulmur”adlıtədbirkeçirilib.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İda
rəsində (RMİ) Vətən müharibəsi şəhi
diSamirNadirovunatası iləgörüşke
çirilib. İdarənin rəisi Rəşad Əliyev 44
günlük müharibədə Vətən oğullarının
misilsizşücaətindənsözaçıb.O,şəhid
ailəsininqayğıları iləmaraqlanıb.İdarə
tərəfindənqəhrəmanınilmərasimiüçün
köməklikgöstərilib.İdarəninrəisivəkol
lektiviXızırayonundaVətənmüharibəsi
şəhidiElməddinCəfərovunanımməra
simindəiştirakediblər.
MasallıRMİMasallırayonHeydərƏli

yevMərkəzindəVətənmüharibəsişəhid
lərininhəyatıvədöyüşyolunaişıqsalan
yazıçıpublisist Nurəddin Ədiloğlunun
“Şəhidlər manifesti” kitabının təqdimatı
keçirilib.TədbirdəRayonİcraHakimiyyə
tininbaşçısıŞahinMəmmədov,millətvə
killəri,mədəniyyətmüəssisələrininəmək
daşları və digər qonaqlar iştirak ediblər.
YardımlırayonHeydərƏliyevMərkəzinin
təşkilatçılığıilə“Tarixəqızılhərfərləyazı
lanQələbə”adlısərgisinintəqdimatıkeçi
rilib.Tədbirdəmərkəzinəməkdaşları,Yar
dımlıDövlətRəsmQalereyası və şəhər
kitabxanasınınkollektiviiştirakedib.

Ağstafa RMİ Ağstafa rayon Mədəniy
yətMərkəzifiliallarınınəməkdaşlarıVətən
müharibəsi şəhidləri TəbrizQuliyev,Aqil
Bağırov,ƏfqanSəfərov,Bahələddinİsma
yılovvəEminƏmrahovunailələriniziyarət
ediblər.QazaxDövlətRəsmQalereyasın
daVətənmüharibəsininbirinci ildönümü
münasibətilə“Qazaxşəhidləri”başlığıal
tındadərnəküzvlərininəlişlərindənibarət
sərgitəşkilolunub.Qazaxşəhər1nömrəli
Uşaqmusiqiməktəbində Vətənmühari
bəsiqaziləriiləgörüşkeçirilib.
ŞəkiRMİM.F.AxundzadəadınaŞəki

şəhərMədəniyyətMərkəzininDaşbulaq
kəndDiyarşünaslıqklubundasakinlərin
vəIIQarabağmüharibəsiqazilərininiş
tirakı ilə “Şəhidlərölməz,Vətənbölün
məz!”adlıgörüşkeçirilib.

SumqayıtRMİAbşeronrayonMədəniyyət
Mərkəzində“Natiq”ritmqrupununustad
dərslərikeçirilib.Mərkəzdəhəmçinin
ustadsənətkarAşıqƏləsgərin200illik
yubileyinəhəsrolunan“Sazımmənim,
sözümmənim”adlımüsabiqəiləəlaqə-
dardəyirmimasatəşkiledilib.

İsmayıllı RMİ Qəbələ rayon Mədəniyyət
Mərkəzində “Zəfər salnaməsi” başlığı altın
da hərbivətənpərvərlik mövzusunda bədii
qiraətmüsabiqəsikeçirilib.
GəncəRMİGəncəşəhərMKSninoxuza

lındaƏməkdarmədəniyyət işçisi, şairpub
lisist Bəxtiyar Muradovun “Gözün aydın,
Qarabağım” poeması əsasında M.Ə.Sabir
adına5saylıtamortaməktəbinşagirdlərinin
ifasındaədəbibədiikompozisiyatəqdimedi
lib.GəncəşəhərZ.Qayıbovadına5nömrəli
UşaqmusiqiməktəbindəAşıqƏləsgərin200
illikyubileyimünasibətiləmusiqiliədəbibədii
gecəkeçirilib.Şəhər4nömrəliUşaqmusiqi
məktəbiNəzəriyyəşöbəsi tərəfindən “Niza
mipoeziyası”mövzusundatədbirkeçirilib.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsinin
(RMİ) əhatə etdiyi Şirvan şəhər Mədəniyyət
Mərkəzinin təşəbbüsü ilə çəkilmiş “Qarabağ
Azərbaycandır!” qısametrajlı filminin təqdimatı
olub.Regional idarənin rəisi FəridQurbanza
dəVətənmüharibəsinəhəsrolunmuşfilmlərin
şanlıtariximizintəbliğolunmasında,gəncnəslin
vətənpərvər ruhda yetişməsində əhəmiyyətini
vurğulayıb.FilminrejissoruElşənİsmayılekran
əsərihaqqındaməlumatverib,göstərdiyidəstə
yəgörəregionalidarəyəminnətdarlığınıbildirib.
ŞəkiRMİŞəkişəhər3nömrəliUşaqmu

siqi məktəbində Vətən müharibəsinə həsr
olunmuş“Bizqayıtmışıq”adlıtədbirkeçirilib.
Tədbirdəvətənpərvərruhlumusiqinömrələri
ifaedilib.QaxrayonQumkəndSənətkarlıq
evivəkəndkitabxanasınınbirgətəşkilatçılığı
ilə “Qarabağınecəgörürəm?”mövzusunda
tədbirkeçirilib.OğuzrayonYaqublukəndki
tabxanasında“QarabağAzərbaycandır!”ad
lıədəbibədiikompozisiyatəşkilolunub.
AğcabədiRMİAğdamrayonXanŞuşins

kiadınaUşaqmuğammusiqiməktəbiXalq
çalğı alətləri şöbəsinin şagirdləri Sehun
Əhmədzadə və Nihad Vəliyev Azərbaycan
Gənclərİttifaqı,AzərbaycanRəqsAssosiasi
yası,AzərbaycanDövlətMədəniyyətvə İn
cəsənətUniversitetininbirgətəşkilatçılığıilə
keçirilən “Payız əfsanələri”  incəsənət mü
sabiqəsindəIIIyerəlayiqgörülüblər.Ağdam
HeydərƏliyevMərkəzində(Quzanlıqəsəbə
si)“Tarixinsəhifələri”adlıtədbirkeçirilib.

Biləsuvar RMİ Salyan rayon Mərkəzi Ki
tabxanasında“100sual–100cavab” intel
lektual müsabiqəsi keçirilib. Müsabiqədə
Biləsuvar, Salyan,Neftçala vəCəbrayıl ra
yonlarınınkitabxanaçılarıiştirakediblər.
AğstafaRMİAşıqƏkbərCəfərovadınaTo

vuzrayonMədəniyyətMərkəzivəAşıqƏsəd
RzayevadınaTovuzşəhərUşaqmusiqimək
təbininbirgətəşkilatçılığıilə“Zəfərinmübarək,
Azərbaycan!”adlıkonsert təşkilolunub.Ağs
tafaDövlətRəsmQalereyasınınəməkdaşları
Ağstafaşəhər1saylıuşaqbağçasında“Xarı
bülbül–44”başlıqlırəsmsərgisitəşkilediblər.
Masallı RMİMasallı rayon Heydər Əliyev

MərkəzivəMasallıDövlətRegionalKollecinin
birgətəşkilatçılığı ilə“MütəfəkkirşairNizami
Gəncəviirsinintəbliği”mövzusundatədbirke
çirilib. Masallı TarixDiyarşünaslıq Muzeyinə
şəhər5,Ərkivanqəsəbə2,4saylıvəGüllü
təpəkəndümumtəhsilməktəblərininmüəllim
vəşagirdləriüçünekskursiyatəşkilolunub.

əvvəli səh. 1-də
ANİBin sədri, “Hədəf” Şirkət

lərQrupununbaşdirektoruŞəmil
Sadiq sərgi iştirakçılarını salam
ladı.
Birinci və İkinciQarabağmü

haribələrininiştirakçısı,tanınmış
jurnalist İlhamAğayev (Tumas)
çıxışında Vətən müharibəsində
qazanılan şanlı Zəfərdə kitabın
rolundanbəhsetdi.
Sumqayıt Şəhər İcra Haki

miyyətibaşçısınınbirincimüavi

ni Teymur Səmədov qeyd etdi
ki, hər bir xalqın inkişafı, onun
gələcəyielmdənasılıdır:“Gənc
lərə gələcəyimizi nurlandıran,
dünyanın sirlərini bizə açan ki
tablarladostolmağıtövsiyəedi
rəm”.
MilliMəclisinİqtisadisiyasətko

mitəsininsədriTahirMirkişilibildir
diki,Sumqayıtşəhərihərzaman
elmvətəhsildəqazandığıuğurlar
la fərqlənib: “İnformasiyaəsrində
kitabmütaliəetməkçoxvacibdir.

Kitabsızevpəncərəsizmənzilki
midir.Nəqədər kitabımızolarsa,
evimiz,cəmiyyətimizdəbiroqə
dər inkişaf edər. Hər birimiz bu
sərgidənbirkitabalmaqlahəyatı
mızızənginləşdirəbilərik”.
Milli Məclisin Mədəniyyət ko

mitəsinin sədri Qənirə Paşaye
va sərginin əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirdi. Söylədi ki, sər
ginin Zəfər bayramımıza həsr
edilməsi təqdirəlayiq addımdır:
“Hərbirmillətelmvəkitablarva
sitəsiləinkişafanailolabilər.Bö
yükHüseynCavidindediyi kimi,
“Turana qılıncdan daha kəskin,
ulu qüvvət, Yalnız mədəniyyət,
mədəniyyət, mədəniyyət!”. Bu
günkü tədbiri ziyalılığın güclən
məsinə atılan addım kimi də
yərləndirirəm. Sərgiyə qızları ilə
gələnvalideynlərigörürəm.Onla
rasöyləməkistəyirəmki,qızları
nızasərgidənkitabalandaqeyd

edərsinizki,“bunusənəcehizalı
ram”.Birincisinfəgedəndəatam
mənəNizamiGəncəvininkitabla
rınıalandahəminsözüdemişdi.
Mənoillərdənsonraanladımki,
bir atanınözqızına verəcəyi ən
önəmlidəyərkitabdır,təhsildir”.
MillətvəkiliArzuNağıyevdedi

ki,çağımızdainformasiyatexno
logiyaları nə qədər inkişaf etsə
də, kitab öz əhəmiyyətini qoru
yubsaxlayır.
Mədəniyyət Nazirliyi Kitab sə

nayesi şöbəsininmüdiriAkifMa
rifisərgiiştirakçılarınanazirAnar
Kərimovun salamlarını çatdırdı.
Söylədiki,bizlərinaşirlərlə,oxu
cularla bir ayara gətirən dəyər
məhz kitabdır: “Osmanlı hökm
darı Fateh Sultan Mehmet fəth
etdiyi ölkələrdə ilk olaraq kitab
xanayaradırdı.Həqiqətəndə,ki
tabbiziparlaqgələcəyəaparan
dəyərdir”.

Şöbə müdiri Bakı Beynəlxalq
KitabSərgisininbuildənetibarən
hərilkeçiriləcəyinidiqqətəçatdır
dı.O,lokalsəviyyəlikitabsərgilə
rininANİBindəstəyiiləbütünre
gionlarıəhatəedəcəyinibildirdi.
Çıxışlardansonratədbiriştirak

çılarısərgistendləri iləyaxından
tanışoldular.

***
Açılışmərasimindənsonrasər

ginin təşkilatçılarından “Qədim
qala”nəşriyyatevininicraçıdirek
toru,ANİB İdarə heyətinin üzvü
Şöhlətİxtiyaroğluqəzetimizəmü
sahibəsində Sumqayıtda ilk də
fədir belə böyük kitab sərgisinin
keçirildiyinibildirdi:“Sərgininçox
zənginproqramıvar.Kitab festi
valına30dançoxyerlinəşriyyat
vəbirneçəböyükkitabmağazası
qatılıb. Sərgidə bütün nəşriyyat
lar tərəfindən kitablara 50%dək
endirimtətbiqolunacaq.Eyniza

mandasərgimüddətindəşairvə
yazıçılarındaiştirakıilətəqdimat
lar, imzamərasimləri, şeirgecə
ləri, uşaqlar üçün nağıl saatları,
rəssamların əsərlərindən ibarət
sərgivəkonsertproqramlarıtəş
kil olunacaq. Bundan əlavə, öz
kitablarını təqdim etmək istəyən
müəllifərüçünANİBininnovativ
layihəsiolan“Özkitabınısat”gu
şəsidəfəaliyyətgöstərir”.
Qeyd edək ki, Sumqayıtdakı

kitab bayramında Mədəniyyət
NazirliyivəMilliKitabxananıniş
ğaldan azad edilmiş ərazilərdə
yaradılacaq kitabxana fondları
üçün ədəbiyyat nümunələrinin
toplanılmasını nəzərdə tutan
“Qarabağakitablagedirik”birgə
layihəsinədəstəkməqsədiləay
rıcastenddətəşkilolunmuşdu.
ANİBin növbəti kitab sərgisi

nin Gəncədə keçirilməsi nəzər
dətutulur.

Azərbaycan İnvestisiya və Mədəniyyət Sammitinin 
iştirakçıları Şuşada və Gəncədə

Bəşir Səfəroğlu adına 
Xalq teatrı Ağdaşda çıxış edib

BərdəRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)tərəfindənmədə-
niəlaqələrininkişafetdirilməsivəqabaqcıliştəcrübələrinin
bölüşülməsiməqsədiləlayihələrhəyatakeçirilir.İdarənin
tabeliyindəkiYevlaxşəhərBəşirSəfəroğluadınaXalqteatrının
hazırladığı“Zəfərinmübarək,Azərbaycan!”adlısəhnəəsəri
AğdaşrayonHeydərƏliyevMərkəzindənümayişolunub.

Ağdaş RMİnin rəisi
Səxavət Məmmədov çı
xışedərəkbukimilayihə
lərindavametdirilməsinin
vacibliyinibildirib.
Nümayişdən öncə Ağ

daşRMİnin rəisi Səxavət
MəmmədovvəBərdəRMİ
ninrəismüaviniValidəNa
batova çıxış edərək Zəfər
Günü ilə əlaqədar həyata

keçirilənsilsilətədbirlərdən,ikiregionalidarəarasındamədənimüba
diləninönəmindənbəhsediblər.YevlaxşəhərMədəniyyətMərkəzinin
direktoruEldənizMustafayevtamaşabarədəməlumatverib.
Sonrasəhnəəsəritəqdimolunub.İdeyamüəllifiƏməkdarmə

dəniyyət işçisi ZöhrəAdıgözəlova olan tamaşadaGülnigarRə
himlinin “Elman və Sənubər” pyesinin motivlərindən istifadə
olunub.SəhnəəsərindəVətənmüharibəsindəAzərbaycanəsgər
lərininşücaətindən,qazanılanşanlıZəfərdən,Azərbaycanailəsi
nəməxsusmillimənəvidəyərlərdənbəhsedilir.

Bizə Qələbə yaşadanlar unudulmur

“Kitabla gəlirik” – bölgələrə yayılan xoş ənənə
Zəfər Gününə həsr olunmuş I Sumqayıt Kitab Sərgisi keçirildi

Mədəniyyət müəssisələrindən qısa xəbərlər
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Dərbənddə Nizami yaradıcılığına 
xüsusi sevgi var 

Xəbərverdiyimizkimi,DağıstanRespublikasının(RF)Dərbənd
şəhərindəfəaliyyətgöstərənAzərbaycanDövlətDramTeatrın
da“Xəmsə”vəyaxudkönüllərmülkününsultanı”tamaşasının
premyerasıolub.

BöyükAzərbaycanşairiNizamiGəncəvininanadanolmasının
880illiyinəhəsredilmiştamaşanınmüəllifiİftixar,quruluşçure
jissoruAzərbaycanınƏməkdar artistiSərvərƏliyevdir.Nizami
obrazınıgəncaktyorSərxanSəmədovcanlandırıb.
DərbəndAzərbaycanDövlətDramTeatrınındirektoruFirdovsi

ƏsgərovTASSagentliyinəmüsahibəsindəbildirib ki, aktyorla
rınnümayişetdirdiyigözəloyunvədramaturgiyatamaşaçıların
zövqünüoxşayıb.F.Əsgərovdeyib:“Dağıstanda,xüsusənDər
bənddəböyükşairNizamininyaradıcılığınaxüsusisevgivar.Axı
NizamininxanımıməhzbizimdoğmaDərbənddənolub.Onun
əsərlərindəDərbəndinadıdəfələrləçəkilir”.

Caz standartları mövzusunda ustad dərsi
BakıMusiqiAkademiyasının(BMA)100illiyimünasibətilə
keçirilən“JazzeryVoices”layihəsiçərçivəsindəTbilisiDövlət
UniversitetininEstradacazfakültəsininmüəllimi,musiqişünas,
fəlsəfədoktoruİrinaEbralidze“Cazstandartlarıüzərindəçalış
manınəsasları”mövzusundaustaddərsikeçib.

BMAnın Q.Qa
rayev adına konf
ranszalındakeçiri
lən ustad dərsində
Azərbaycan Milli
Konservatoriyası,
Azərbaycan Döv
lət Mədəniyyət və
İncəsənət Univer
sitetivəbaşqatəd
ris müəssisələrinin
tələbələridəiştirak
ediblər.
ƏvvəlcəBMAnındosentiTuranMəmmədəliyevaiştirakçılara

“JazzeryVoices”layihəsivəİrinaEbralidzehaqqındaməlumat
verib.
SonraİrinaEbralidzebeynəlxalqfestivallarlaureatıƏfqanRə

sulunmüşayiəti iləMilliKonservatoriyanınpopulyarmusiqi və
cazifaçılığıixtisasıüzrəIIkurstələbələriBabəkQuliyevvəAy
nelMehdiyeva,SumqayıtMusiqiKollecininskripkaixtisasıüzrə
məzunu,20182019cu illərdəBakıCazFestivalıçərçivəsində
müsabiqənindiplomantı,2021ciildəeynimüsabiqənin3cüsü
olmuşƏsmərNəcəfovanınifalarınıdinləyib.
İrinaEbralidzehər ifadakı xırdanöqsanlarıdiqqətəçatdırıb,

ifaçılara məsləhətlərini verib. Mütəxəssis parlaq müşayiətinə
görəƏfqanRəsuladaminnətdarlığınıbildirib.

əvvəli səh. 1-də
Bildirildi ki, beş gün davam

edəcək festivalın proqramı
na Bakı ilə yanaşı, ölkəmizin
8 şəhərində fəaliyyət göstərən
11 dövlət, 6 özəl teatr, 5müs
təqil sənətçi tərəfindən təqdim
olunmuş 22 tamaşa daxil edi
lib.Xronometrajı 15dəqiqədən
çox olmayan qısa tamaşaların
videoformatda nümayişindən
sonrahərgünpeşəkarmünsif
lərinvəyaradıcıheyətiniştirakı
iləmüzakirələrintəşkilolunaca
ğıdadiqqətəçatdırıldı.
Festivalın münsifər heyəti

nətanınmışsənətadamlarının
cəlb olunduğunu deyən Elçin
Cəfərov layihənin yeni teatr
formalarına da təkan verəcə
yinə inamını ifadə etdi. Qeyd
edildi ki, festival çərçivəsində
həmçinin, teatr mütəxəssis
lərinin iştirakı ilə “Bədəndili”
və “Pyes necə yazmalıdır?”
mövzularında vörkşop, “Mü
haribəvəteatr”mövzusunda
panel müzakirələr də nəzər
dətutulub.
Sonra festivalın münsifə

ri – teatrşünas alimlər İsra
fil İsrafilov, Aydın Talıbzadə,
dramaturq Əli Əmirli, rejissor
MehribanƏləkbərzadə,aktyor
PərvizMəmmədrzayeviştirak
çılaratəqdimedildi.
Mədəniyyət Nazirliyinin İn

cəsənət və qeyrimaddi mədə
ni irs şöbəsinin müdiri Fərəh
Acalova çıxış edərək festivalın
işinə uğurlar arzuladı. Bu kimi
tədbirlərin uzun fasilədən son
rafəaliyyətinibərpaedənteatr
ların işinə və ümumilikdə teatr
prosesinə müsbət təsir göstə
rəcəyi vurğulandı. Mədəniyyət
Nazirliyiolaraqteatriləbağlıla
yihələrə dəstək verməyə çalış
dıqlarını deyən şöbəmüdiri bu
festivalın ənənə halını alacağı
nainandığınıbildirdi.

Festivalın layihə rəhbəri Vi
dadi Qafarov, kreativdirektoru
Emin Əliyev də proqram, la
yihəyə maraq göstərən sənət
ocaqlarıbarədədanışdılar.Bəzi
təqdimatların texniki baxımdan
standartlara cavab vermədiyini
vəbunagörədəideyavəmöv
zutələblərinəuyğunvəqismən
texnikibaxımdanşərtlərləayaq
laşabilənişlərinümayişəçıxar
dıqlarınıdedilər.
Çıxışlardan sonra Akademik

Musiqili Teatrın kiçik səhnəsin
də quraşdırılan böyük ekranda
festivaliştirakçılarının,Vətənvə
vətənpərvərlik hissinə teatr es
tetikasındavəvizualdildəbax
mağaçalışanrejissorlarınişləri
ninnümayişibaşlandı.İlkgün5
tamaşanınnümayişivəmüzaki
rəsikeçildi.

Festivalın açılışını ev sahib
ləri–AkademikMusiqiliTeatrın
təmsilçilərietdilər.Müəllifvəre
jissor ZaurƏliyevin “44” tama
şasınümayişolundu.
Ardınca “İki əsgər”in (müəl

lif GünayArda, rejissor Sevda
Məmmədova)dialoqunuizlədik.
Sonra növbə “Müharibənin qa
dınüzüyoxdur”deyənlərə(Aka
demikMilliDramTeatrı,rejissor
EmilƏsgərov)keçdi.
Sumqayıt Dövlət Dram Teat

rının “Missiya” (müəllif Hafiz
Ataxanlı, rejissor Firudin Mə

hərrəmov) və “Teatral” studiya
sının“Qoruq”(müəllifərSəbinə
Məmmədova,MirvüqarNəsirov,
rejissorTuralBaxış)tamaşaları
datəqdimedildi.
Tamaşaların video formatda

nümayişindən sonra münsifə
rin və tamaşalarınyaradıcıhe
yətininiştirakıiləmaraqlı,biraz
da emosional təhlil xarakterli
müzakirəkeçirildi.Münsifərhe

yətinin sədri – Əməkdar incə
sənət xadimi, professor İsrafil
İsrafilov, münsifər – Əməkdar
incəsənətxadimi,professorAy
dınTalıbzadə,Əməkdarincəsə
nət xadimi,professorƏliƏmir
li, Əməkdar incəsənət xadimi
MehribanƏləkbərzadəvəXalq
artisti Pərviz Məmmədrzayev
tamaşalar barəsində fikirlərini
səsləndirdilər. Tənqidi analizlə
rində texniki çatışmazlıqlardan
çox ideyanın qısa və məhdud
zamanvəməkandahəlliüsulla
rınadiqqətçəkdilər.

Festivalın ikincigünüdəma
raqlı səhnə təqdimatları ilə
yadda qaldı. “HUMAN” teatrı
“Storyboard”(müəllifAbdullaEl
şadlı, rejissorlar Elvin Rüstəm
zadə, Abdulla Elşadlı), Dövlət
GəncTamaşaçılarTeatrı“Zəfər
yolu”nu (müəllif və rejissor İsa
Əsədov)nümayişetdirdilər.
Samir Qulamovun müəllif və

rejissor işi olan “Bir nəfəs qə
dər”(AkademikMusiqiliTeatr)
gününüçüncünümayişiidi.
Festivala bölgə teatrlarının

da maraq göstərdiyini demiş
dik.FüzuliDövlətDramTeatrı
nın“Dönüş”ü(müəllifvərejissor
Nicat Mirzəzadə) və Şamaxı
teatrının“Ocaq”ı(müəllifvəre
jissor RuslanAdıgözəlov) böl
gələrinteatrmənzərəsinitəsvir
üçünyaxşıseçilmişdi.
Festivalınnövbətiikigünün

də (3–4 noyabr) ümumilikdə
12tamaşatəqdimolunacaq.
Qeydedək ki, noyabrın 5də

başaçatacaq“4.4”QısaTama
şalarFestivalındamünsifərhe
yətininqərarıiləilk3yerəlayiq
görülmüş tamaşalara müvafiq
olaraq 1500, 1000, 750manat
həcmində pul mükafatları və
diplomlar, birinci yerinqalibinə,
həmçinin“Dəfnə”mükafatıtəq
dimediləcək.

Həmidə NİZAMİQIZI

P.S. Festival tamaşaları haq
qındadahaətrafıyazıqəzetimi
zinnövbətisayında...

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondundatanınmışmo
delyerdizaynerGülnarəXəlilovanınhazırladığı“Qarabağ”
milligeyimkolleksiyasınıntəqdimatıkeçirilib.Oktyabrın29
datəşkilediləntədbirdərəsmilər,Azərbaycandaakkreditə

olunmuşdiplomatlar,mədəniyyətvəincəsənətxadimləriiştirak
ediblər.

Beynəlxalq Türk Mədəniy
yəti və İrsi Fondunun rəhbəri
Günay Əfəndiyeva qonaqları
salamlayaraq bildirib ki, təd
bir əlamətdar günə – qardaş
Türkiyənin Zəfər bayramına
təsadüf edir. O, milli bayram
münasibətilə tədbirdə iştirak
edən TürkiyəninAzərbaycan
dakı səfiri Cahit Bağcının si
masındaTürkiyəxalqınıtəbrik
edib.

Kolleksiyadanümayişetdirilən
milli geyimlərin mədəniyyətimiz
də xüsusi yeri olduğunu vurğu
layan Günay Əfəndiyeva deyib:
“Bu kolleksiya bir tarixdir, çünki
özündə Qarabağın 12 tarixi şə
hərini birləşdirir. Kolleksiyanın
hərbirgeyimiQarabağınbirböl
gəsini təcəssüm etdirir və san
kihəminbölgənincanlıobrazını
yaradır. Təqdim olunan kolleksi
ya Azərbaycan xalqının yadda

şından silinməyən bir izdir,Türk
dünyasının ən qədim yazılı abi
dələrindənbiriolan“KitabiDədə
Qorqud” dastanından başlaya
raq, yüzilliklər ərzində formala
şanmilliadətənənələrinbərpası,
mənəvi dəyərlərin yaşadılması,
muğamların oxunması, qəzəllə
rin,rübailərinsəslənməsidir”.
Qeydedilibki,ozamanlarAğa

bəyimağa,XurşudbanuNatəvan
kimi Qarabağın ziyalı qadınları
gözəl ornamentlərlə, naxışlarla,
xüsusi elementlərlə bəzədilmiş,
xalq yaradıcılığının bədii xüsu
siyyətləriniözündəəksetdirən
libaslardan istifadə etmişlər.

“Bu kolleksiya Qarabağın qayı
dışına,buunudulmazhissləribi
zəyaşadanAliBaşKomandana,
müzəfər Ordumuza, şəhid və
qazilərimizə bir ithafdır”,  deyə
GünayƏfəndiyevavurğulayıb.
Təqdimatda çıxış edən mə

dəniyyətnazirininmüaviniSev
da Məmmədəliyeva bildirib ki,
kolleksiyanın tarixi bir gündə
təqdim edilməsi rəmzi məna
daşıyır:“BirilbundanöncəPre
zident İlhamƏliyevin rəhbərliyi
ilərəşadətliOrdumuzuzunillər
işğal altında qalan torpaqları
azadedərəkQarabağıntarixin
dəyenibirsəhifəaçıb.İndiŞu

şa və Qarabağın digər rayon
larındaquruculuq işləriaparılır,
genişmiqyaslı layihələr həyata
keçirilir.Uzunillərdüşmənvan
dalizminəməruz qalan ərazilə
rin bərpası ilə yanaşı mədəni
tədbirlərdəkeçirilir”.
Qarabağın zənginmədəni ir

sindəgeyimlərinxüsusiyeriol
duğunudeyənSevdaMəmmə
dəliyevaqeydedibki,geyimlər
hər bir xalqın mədəniyyəti ilə
sıx bağlıdır. Geyimlərdə xalqın
adətənənələri, dünyagörüşü,
yaradıcılığı, milli təfəkkürü öz
təsdiqini tapır. Azərbaycanın
qədim libasları, kəlağayılar əl

vanrənglərləseçilib.Bugeyim
lərAzərbaycanxalqınınqiymətli
xəzinəsi, əsrlərdən qalan sər
vətidir. Nazir müavini Gülnarə
Xəlilovaya “Qarabağ” kolleksi
yasınıhazırladığıüçüntəşəkkür
edibvəyaradıcılıq işindəuğur
lararzulayıb.
Azərbaycan Milli Geyim Mər

kəzinin rəhbəri, sənətşünaslıq
üzrəfəlsəfədoktoruGülnarəXə
lilovakolleksiyahaqqındaməlu
mat verib: “Apardığımız müşa
hidələr onu deməyə əsas verir
ki,Azərbaycanınmilligeyimində
Qarabağ libaslarıxüsusiyer tu
tur. Qarabağın geyimmədəniy
yətibizimmillimənəvivəmaddi
dəyərlərimizin ayrılmaz tərkib
hissəsidir”.  Modelyerdizayner
bildiribki, “Qarabağ”kolleksiya
sınıntarixiZəfərGünüərəfəsin
də təqdimedilməsindəməqsəd
Azərbaycanın, ümumilikdə bü
tün Türk dünyasının ayrılmaz
parçasıolanQarabağınçoxəsr
likgeyimmədəniyyətinidahage
nişauditoriyayaçatdırmaqdır.
Sonra “Qarabağ” geyim kol

leksiyasınümayişolunub.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda 
“Qarabağ” geyim kolleksiyası təqdim edilib

Böyük hədəfli 
qısa festival

Ü
zeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasının(BMA)
100illiyimünasibətilə26oktyabr–6noyabrtarixlərində
keçirilən“JazzeryVoices”(“Cazsəsləri”)silsilətədbirlərinin
birincihəftəsimaraqlıkonsertproqramlarıiləyaddaqalıb.

Mədəniyyət Nazirliyinin tə
şəbbüsü ilə reallaşan layihə
nin proqramına konsertlərlə
yanaşı, “Azərbaycanda caz
sənəti ilə bağlı məsələlər”
mövzusunda elmiyaradıcılıq
konfransı, cazvokal ifaçılığı
üzrə ustad dərsi və seminar
dadaxildir.

Beynəlxalq Muğam Mərkə
zi, Kamera və Orqan Musiqisi
Zalı, BMAnın Q.Qarayev adı
na konfrans salonunda təşkil
olunan konsertlərdə “Bakustik
Caz”, “Bakuba Band”, “Qaya”,
“BakuBrassBiq Bendi”, BMA
nın “Lumineux” xoru və gənc
ifaçılarıncazheyətləriçıxışedir.

Xəbər verdiyimiz kimi, layi
hənin ilk konsert proqramını
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin
səhnəsində əfsanəvi “Qaya”
qrupunun yeni heyəti  təqdim
etmişdi.
“Jazzery Voices” layihəsinin

növbəti “Joyful,Joyful”konserti
cazxoruənənəsinəhəsredilib.
BMAnın “Lumineux” xorunun
(dirijorvəbədiirəhbər–Əmək
dar artist Naala Barateliya)
ifasında məşhur spiriçuelslər,
Amerika xor mahnıları, xorun
solistləri Aytən Orucəliyeva,
LəmanAbbaszadəvəNatəvan
Quliyevanınifalarında“Somew
here Over the Rainbow”, “At
Last”, “İ Put a Spell on You”,
“Here’s That Rainy Day” stan
dartları səslənib. Konsertin ilk
bölümü L.Bethovenin məşhur
“Sevincə doğru” himninin spiri
çuel üslubunda işləməsi ilə ta
mamlanıb.

Konsertin növbəti hissəsində
“H3Collective”çıxışedib.Firu
din Həmidovun rəhbərlik etdiyi
qrupözkompozisiyaları iləbir
likdə müxtəlif Azərbaycan xalq
mahnıları və bəstəkar mövzu
larına işləmələrini, o cümlədən
Rafiq Babayevin “BayatıKürd”
ladında” kompozisiyasının yeni

müasir hiphopüslubunda işlə
məsinitəqdimedib.
Oktyabrın 30da “Jazzery

Voices” layihəsinin növbəti ax
şamında “Bakuba Band” qru
puyenidənBeynəlxalqMuğam
Mərkəzinin səhnəsində tama
şaçıların görüşünə gəlib. Qru
pun rəhbəri, Əməkdar artist

Tofiq Cabbarov dinləyiciləri
Azərbaycan bəstəkar mahnı
ları əsasında caz kompozisi
yalarınınxoş,məzəli,latincaz
abhavasınakökləyib.Konsert
proqramınıəvvəllər “Bəribax”
qrupunun solistləri olmuş və
hazırda sərbəst fəaliyyət gös
tərənmüğənnilər DianaHacı
yevavəÜlviyyəRəhimovada
vametdiriblər.
Nicat Aslanovun “Forward

Azerbaijan”kvarteti,AfşinƏliza
dəninkvartetininmüxtəlifritmlə
rində təqdim etdikləri ifalar da
sənətsevərlərin payız ovqatına
cazəhvalıbəxşedib.
Qeyd edək ki, “Caz səslə

ri” silsilə tədbirlərinin songünü
– 6 noyabrda caz ifaçılarımız
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin
səhnəsindəVətənmüharibəsin
də tarixi Zəfərə həsr olunmuş
– “Jazz says Victory” konsert
proqramınıtəqdimedəcəklər.

“Caz səsləri”nin birinci həftəsi 
maraqlı konsert proqramları ilə yadda qalıb
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Saz-söz sənətinin zirvəsində
Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir-sərgi

AzərbaycanMusiqiMədəniyyəti
DövlətMuzeyindəaşıqsənətimizin
görkəmlinümayəndəsi,qüdrət
lisazsözustadıAşıqƏləsgərin

(18211926)200illikyubileyinəhəsr
olunmuşsərgitədbirkeçirildi.

Oktyabrın 29-da gerçəkləşən tədbirdə
Mədəniyyət Nazirliyi Muzey, qalereya və
sərgilərşöbəsininmüdiriNərgizAbdullaye-
va,mədəniyyətvə incəsənətxadimləri işti-
rakedirdi.
Tədbiri giriş sözü ilə muzeyin direktoru,

ƏməkdarmədəniyyətişçisiAllaBayramova
açaraqPrezidentİlhamƏliyevinAşıqƏləs-
gərinanadanolmasının200illikyubileyinin
qeydedilməsihaqqındasərəncamınınəhə-
miyyətini qeyd etdi. Bildirdi ki, sərəncama
uyğunolaraqgörkəmlisənətkarınhəyatvə
yaradıcılığıiləbağlımuzeyəməkdaşlarıtə-
rəfindənaraşdırmalaraparılır,müxtəlif təd-
birlərhəyatakeçirilir.
Direktorqeydetdiki,AşıqƏləsgərçoxəsr-

likAzərbaycanaşıqsənətiənənələrinəyük-
sək bədii-estetik meyarlarla yeni məzmun
verib.Xalqruhununifadəsiolanəsərləri ilə
aşıqpoeziyasınınzənginləşməsinətöhfələr
bəxşedib.Sənətkarınpoeziyasıanadilimi-
zin safığını, məna çalarlarını gözəl ifadə
edəndəyərlisözyadigarıdır.
MuzeyindirektormüaviniTəranəZeyna-

lovaçıxışedərəkmuzeyinkolleksiyasıəsa-
sında hazırlanan sərgi haqqında məlumat
verdi.Bildirdiki,sərgidəAşıqƏləsgərinhə-
yatvəyaradıcılığıbarədəkitablar,əsərləri-
nintoplandığıvəeləcədəhaqqındayazılan
kitabvəməqalələryeralıb.

AzərbaycanAşıqlarBirliyinin(AAB)katibi,
Əməkdar mədəniyyət işçisi Musa Nəbioğ-
luAşıqƏləsgərinbənzərsizsənətkarlığıvə
istedadından danışdı. Diqqətə çatdırdı ki,
onunyaradıcılığıaşıqsənəti,aşıqpoеziya-
sıtarixindəşərəfiyеrtutur.Ustadsənətkar
qеyri-adifitriqabiliyyətisayəsindəyaratdığı
müxtəlif şəkilli,məzmunlusənət inciləri ilə,
ümumbəşəri didaktik fikirləri iləbumüqəd-
dəs sənətin zirvəsinə yüksəlib. Qüdrətli еl
sənətkarınınyaratdığıəsərləraşıqlarımızın
rеpеrtuarında geniş yеr tutub.El şənlik və
məclislərinin bəzəyinə çеvrilib. Öz sazı və
sözü ilə 80 ildən artıq xalqımıza ləyaqətlə
xidmətedənsənətkaryaddaşlardabirşair-
aşıq kimi yox, həm də bir ocaq, bir övliya
kimihеykəlləşib.
Ustadın nəslinin nümayəndəsi, “Dədə

Ələsgər Ocağı” İctimai Birliyinin rəhbəri

XətaiƏləsgərli tədbirin təşkilatçılarınavə
iştirakçılarınaözdərintəşəkkürünübildir-
di.
Çıxışlardan sonra musiqi proqramı təq-

dim edildi. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət
vəİncəsənətUniversitetiAşıqsənətikafed-
rasının müəllimi Fəzail Orucov (Miskinli),
AzərbaycanMilliKonservatoriyasınəzdində
Respublika İncəsənət Gimnaziyasının şa-
girdiVüsaləQuliyeva,AAB-ninüzvüƏfsanə
Kərimli və İncəsənət gimnaziyası xorunun
(Elmir Tağıyev, Ramal Abdullayev, Vüsalə
Quliyeva, Rəvan Musalı) ifalarında “Dilqə-
mi”, “Xəbərin varmı?”, “Naxçıvanı”, “Şirvan
şikəstəsi”, “Dolanır” saz havaları səsləndi.
Çıxışlaralqışlarlaqarşılandı.
Konsert proqramından sonra tədbir işti-

rakçılarısərgiilətanışoldular.
SAVALAN

Ədəbiyyatşünas, tənqidçi, mətnşünas

Klassikədəbiirsimizində
rindənöyrənilməsinətöh
fəverəngörkəmlialimlə
rimizdənbiridəfilologiya

elmləridoktoru,Əməkdar
elmxadimiArazDadaşzadə
olub.O,ilkmilliensiklopediya
redaksiyasınınyaradılması
vəuğurlufəaliyyətindəböyük
səygöstərib.Görkəmlialimi
anadanolmasının85illiyi
münasibətiləxatırladıq.

Araz Dadaşzadə 30 yanvar
1936-cıildəBakışəhərindəgör-
kəmli ədəbiyyatşünas alim, tən-
qidçi, akademik MəmmədArifin
ailəsindədünyayagözaçıb.Orta
məktəbi başa vurduqdan sonra
1952-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) Fəl-
səfəfakültəsinəqəbulolunur.Bir
il sonrahəmin fakültəbağlandı-
ğıüçüno, təhsiliniTarix fakültə-
sindədavametdirir.1957-ci ildə
təhsiliniuğurlabaşavurur.Təyi-
natla Azərbaycan EA-nın Azər-
baycan Tarixi Muzeyində əmək
fəaliyyətinəbaşlayır.O,birmüd-
dət burada çalışdıqdan sonra
1960-1963-cüillərdəakademiya-
nınNizamiadınaDilvəƏdəbiy-
yatİnstitutununaspiranturasında
oxuyur.Buradaəvvəlcəkiçikelmi
işçi,sonraisəOrtaəsrlərşöbəsi-
ninbaşelmiişçisiolur.Tədqiqat-
çı1964-cüildəMollaPənahVa-
qifinyaradıcılığındannamizədlik
(fəlsəfədoktoru),1977-ciildəisə
“XVIII əsr Azərbaycan lirikası”
mövzusundadoktorluqdisserta-
siyalarınımüdafiəedir.

Alimin davamlı araşdırmaları-
nınnəticəsiolaraq“MollaPənah
Vaqif(həyatvəyaradıcılığı)”,“Va-
qif haqqında düşüncələr”, “XVIII
əsr Azərbaycan lirikası” kitabları
işıqüzügörür.1968-ciildəVaqifin
anadanolmasının250illiyiiləəla-
qədaryazdığı“MollaPənahVaqif
(həyat və yaradıcılığı haqqında
oçerk)” kitabçası Azərbaycan,
ingilis, fransız, türk, ərəb, fars
və rus dillərində işıq üzü görür.
Müəllifəsərdəbildirirki,M.P.Vaqif
Azərbaycanədəbiyyatındarealiz-
minilknümayəndəsiolub.Alimbu
fikrini XVII-XVIII əsrlər Azərbay-
canlirikpoeziyasınaşamiledərək
onunrealistməqamlarınıüzəçı-
xarıb.Tədqiqatçıbubarədəyazır:
“Vaqifin lirikasının qəhrəmanları
canlı, həyati insan və gözəllər-
dir.Onlarınyeri,ünvanı,milli-sin-
fi əlamətləri bəllidir. Şeirlərindəki
reallövhələrtəsadüfihalolmayıb.
Ümumiyyətlə, şairin dünyaba-
xışından, ədəbi-estetik prinsip-
lərindən doğan bir hadisə olub. 

Vaqiflirikasınınetnoqrafik,məişət
konkretliyidəonunrealizməsöv-
qünəbirsübutdur”.
ProfessorƏzizŞərifaliminbu

sahədə araşdırmalarını yüksək
qiymətləndirərək yazır: “... Bu
vaxtadək Vaqifin yaradıcılığını
ehtiva edən belə sanballı əsər
yazılmamışdır”.
Araz Dadaşzadə 1966-cı ildə

Azərbaycan Sovet Ensiklope-
diyasının baş redaksiyasında
Ədəbiyyat və incəsənət redak-
siyasının müdiri təyin edilir. Bir
müddətsonrabaşredaktorunbi-
rincimüavini vəzifəsinə irəli çə-
kilir. O, ensiklopediyada bəzən
ideolojiyasaqlarıpozaraqmədə-
niyyəttariximizinnadirhadisələ-
rinin işıqlandırılmasınanailolur.
Həttaadınınçəkilməsiqadağan
edilən görkəmli şəxsiyyətlər
haqqında,yığcamşəkildədəol-
sa,məlumatverilməsinəçalışır.
Əsasənədəbiyyatşünas,ədə-

bi tənqidçi kimi tanınan A.Da-
daşzadə eyni zamanda sənət-
şünaslıq sahəsinə də maraq
göstərib.Yenifilmlər,tamaşaları
və simfonik konsertlərlə bağ-
lı dəyərli resenziyalar yazıb.
1956-cı ildə, 20 yaşında “Azər-
baycangəncləri”qəzetindədərc
olunan“Tərlikürəklər”kinofilmi-
nəyazdığıeyniadlıresenziyabu
sahəyə yeni bir sənət duyumlu
gəncin gəlişindən xəbər ve-
rirdi. O, daha sonra “Kral Lir”,
“Dədə Qorqud”, “Dərviş Parisi
partladır” filmləri, S.Rəhmanın
“Əliqulu evlənir”, “Aşnalar” ko-
mediyalarınınsəhnətəcəssümü

vədigərsənəthadisələriiləəla-
qədar dövri mətbuatdamaraqlı
məqalələrləçıxışedib.
A.Dadaşzadə mətnşünas ki-

mi də uğurlu fəaliyyət ortaya
qoyub.O, “Böyük türkmənşairi
Məhdumqulu”, “Aşıq Qurba-
ni. 55şeir”, “AşıqAbbasTufar-
qanlı. 72 şeir”, “Sarı Aşıq” və
digər nəşrlərin ön söz müəllifi
və tərtibçisi olub. “Azərbaycan
ədəbiyyatının tarixi” məqaləsi
(M.Quluzadə ilə birlikdə) Paris-
dəjurnaldadərcedilib.
Tanınmış alim eyni zamanda

“Odlaryurdu”bədii,“Tülküyəuy-
duqda” cizgi və s. filmlərə sse-
nariyazıb.AzərbaycanTelevizi-
yasınınhazırladığı“Azərbaycan
ədəbiyyatı teleantologiyası”,
“Sovet poeziyasının teleantolo-
giyası”vədigərverilişlərinapa-
rıcısıolub.Repressiyaqurbanı,
görkəmliədəbiyyatşünas,mətn-
şünas Salman Mümtazın icti-
maiyyətə tanıtdırılmasında da
onunmühümxidmətlərivar.
A.Dadaşzadə qələmini tərcü-

məçilik sahəsində də sınayıb.
R.Taqorun “Bağban” əsərini
(Anarla birlikdə) vəA.Tolstoyun
“Mənim həyatım” kitabınıAzər-
baycandilinətərcüməedib.Elmi
yaradıcılığıyüksəkqiymətləndi-
rilən alim 1989-cu ildə “Əmək-
darelmxadimi”fəxriadınalayiq
görülüb.ArazDadaşzadə4no-
yabr1990-cıildəyaradıcılığının
ənbəhrəliçağındaBakıdavəfat
edib,Fəxri xiyabandadəfnolu-
nub.

S.FƏRƏCOV

“Ana, Xudafərin azaddır!”
Vətənmüharibəsindətorpaqlarımızınazadlığıuğrundason
damlaqanınakimidöyüşübşəhidlikzirvəsinəucalanqəhrə
manlardanbiridəElxanMaarifoğluHüseynovdur.

Ailəsi Cəbrayıl
rayonundan məc-
buri köçkün olan
Elxan Hüseynov
2000-ci il martın
12-də Qaradağ
rayonunun Sahil
qəsəbəsində dün-
yaya göz açıb.
Elxan Biləsuvar
rayonunda fəaliy-
yətgöstərənCəb-
rayıl rayon Xanış
Rüstəmov adına
Yuxarı Mərcan-
lı kənd tam orta

məktəbindətəhsilalıb.2018-ciildəortaməktəbibitirib,Ağstafa
rayonundakıNsaylıhərbihissədəxidmətəbaşlayıb.Hərbixid-
mətibaşavurduqdansonraXüsusiTəyinatlıQüvvələrdə(XTQ)
müddətdənartıqhəqiqihərbixidmətqulluqçusukimifəaliyyətini
davametdirib.
TorpaqlarımızınazadlığıuğrundabaşlayanVətənmüharibəsin-

dəəməliyyatların ilkgünlərindəndöyüşlərəqatılancəsurkəşfiy-
yatçı hamımızın mavi ekranlardan dönə-dönə fəxrlə izlədiyimiz
Xudafərinkörpüsünəüçrənglibayrağımızısancıb.AliBaşKoman-
danİlhamƏliyevəməruzəedənqrupunüzvlərindənbiriolub.
FüzulidənŞuşayaqədərşanlıdöyüşyolukeçənElxanHüsey-

novqalaşəhərimizdəəlbəyaxadöyüşzamanı40-dançoxdüşmən
hərbiçisiniməhvedib.ElxanZəfərəsayılıgünlərqala–6noyabrda
düşməngülləsinətuşgələrəkyaralanır.Onudöyüşmeydanından
təxliyəedəntəcilitibbiyardımmaşınıisəminayadüşür.Yenidən
yaralananElxanikidəfəəməliyyatolunsada,həyatınıxilasetmək
mümkünolmur.Qəhrəmandöyüşçüuzunmüddətkomadaqaldıq-
dansonradekabrın13-dəşəhidlikzirvəsinəucalır.
AnasıSevilXəlilovaElxanınuşaqlıqarzusunaçatdığınıbildirir:

“O,hərzamandeyirdiki,vaxtgələcəktorpaqlarımızdüşməndən
azadolunacaq,məndəhəmindöyüşlərdəiştirakedəcəyəm.Onun
ənülviarzusutorpaqlarımızınişğaldanazadolunmasınıgörmək
idi.Elxantorpaqlarımızınazadlığınıgörməkləyanaşı,bizimdə27
illikhəsrətimizəsonqoydu.Oğlumdöyüşlərzamanıimkantapdıq-
cabizimləəlaqəsaxlayırdı.Birdəfəzəngetdiki,ata-babayurdu-
muzuazadetmişik,Xudafərinazaddır,xəbərlərəbaxarsınız...O,
xəstəxanadakomadaidi.Həkimmənəoğlumunadınıçağırmağı-
mıdedi.O,komadaolsabelə,səsimieşidəndəəlimisıxdıvə“qar-
daşınOrxangəlib”dedim.Onda isəəliniqaldırdı.Elxan37gün
komadaqaldıqdansonraşəhadətəyetdi.Allahoğlumavəbütün
şəhidlərimizərəhməteləsin.Vətənsağolsun”.
ŞəhidinVətənmüharibəsinə könüllü yollanan böyük qardaşı

OrxanHüseynovElxanlafəxretdiyinisöyləyir:“Müharibəzama-
nıElxanlaheçzamangörmədiyimizCəbrayıltorpağındagörüş-
dük.Gülərəkdediki,əmiminqisasınıaldım.Bu,bizimsonuncu
görüşümüzoldu.Telefondasonuncudəfədanışandamənədedi
ki,Şuşayaəlbəyaxadöyüşlərəgedirik.HəmingündənsonraEl-
xanlaəlaqəsaxlayabilmədim.Dekabrın13-üevəzəngedəndə
Elxanınşəhidolduğunuöyrəndim”.
ElxanHüseynovdekabrın13-dəBiləsuvarrayonuərazisindəki

3saylıköçkünqəsəbəqəbiristanlığındatorpağatapşırılıb.Ölkə
başçısınınmüvafiqsərəncamlarıiləölümündənsonra“Cəbrayı-
lın azad olunmasına görə”, “Füzulinin azad olunmasına görə”,
“Xocavəndin azad olunmasına görə”, “Ağdamın azad olunma-
sınagörə”, “Şuşanınazadolunmasınagörə”, “Kəlbəcərinazad
olunmasınagörə”,eləcədə“Vətənuğrunda”və“Cəsurdöyüşçü”
medallarıilətəltifedilib.
Allahrəhməteləsin.

N.MƏMMƏDLİ

“Qələbəmizi yaşadanlar”
Oktyabrın30daAbdullaŞaiqinMənzilMuzeyindəIIQara
bağmüharibəsininildönümü–ZəfərGününəhəsrolunmuş
“Qələbəmiziyaşadanlar”adlıtədbirkeçirilib.TədbirdəVətən
müharibəsiveteranları,şəhidailələrininüzvləriiştirakediblər.

Muzeyindirekto-
ruÜlkərTalıbzadə
çıxış edərək bildi-
rib ki, Prezident,
Ali Baş Koman-
dan İlham Əliye-
vin rəhbərliyi ilə
AzərbaycanOrdu-
su44günlükhaqq
savaşında erməni
faşizminin əsarə-
tində olan torpaq-
larımızı azad etdi.

“Prezidentimizbəyanedibki,bizişğaldanazadetdiyimizəraziləri
cənnətəçevirəcəyik.Həmintorpaqlarölkəmizinəngözəl,sosial-
iqtisadi cəhətdən inkişafetmiş,ənçoxziyarətedilənguşələrinə
çevriləcək.Əsrlərboyuolduğukimi,bundansonradaxalqımızo
doğmayurdyerlərindəfiravanyaşayacaq”.
MədəniyyətNazirliyiMuzeylərvədaşınanmədəni irssektoru-

nunmüdiriAltunMikayıllıZəfərləbaşaçatanVətənmüharibəsinin
Azərbaycantarixininşan-şərəfsalnaməsiolduğunuvurğulayıb.
Vətənmüharibəsininiştirakçısı,başleytenantVüqarMuxtarov,

tarix üzrə elmlər doktoru Minaxanım Əsədova, yazıçı-jurnalist
ZərəngizMansurovaOrdumuzunşücaətivəQələbəmizhaqqın-
dasözaçıblar.
Tədbirin bədii hissəsindəAzərbaycan Dövlət Mədəniyyət və

İncəsənət Universitetinin magistrantı Yusif Cəfərbəyli II Qara-
bağmüharibəsindədillərdədastanadönən“Xudayartəsnifi”niifa
edib.Məktəblilərinifasındaşeirlərsöylənilib,Zəfərbayramımü-
nasibətiləhazırlanmışslayd-şounümayişolunub.

Səməd Vurğunun Ev-Muzeyində 
poeziya axşamı

SəmədVurğunun
EvMuzeyində
VaqifSəmədoğ
luadınaPoeziya
teatrınınakt
yorlarıKamran
M.YunisvəXəzər
Süleymanlının
təqdimatında
poeziyaaxşamı
keçirilib.

TədbirdəNizamiGəncəvinin,SəmədVurğunun,VaqifSəmədoğ-
lununpoetikirsindənseçməşeirlərsəsləndirilib.

“Zəfərimiz qürurumuzdur”

BakıXoreoqrafiyaAkademiyası
(BXA)ortaixtisastəhsilpillə
sinin(kollec)təşkilatçılığıilə
“Zəfərimizqürurumuzdur”adlı

tədbirkeçirilib.TədbirdəBXAnın
Vətənmüharibəsiiştirakçısıolmuş
məzunları,şəhidMilliQəhrəman
İlqarMirzəyevin,Vətənmüharibəsi
şəhidləriMuxtarQasımlınınvəTey
murAbbasovunailəüzvləriiştirak
ediblər.

BXAkollecinindirektoruTahirEynul-
layev tədbiri açaraq 44 günlük Vətən
müharibəsində xalqımızın vəOrdumu-
zunAli BaşKomandanın rəhbərliyi al-
tında birləşərək qazandığı Qələbənin
tariximizinəbədi fəxarətduyulacaqsə-
hifəsiolduğunuvurğulayıb.

Tədbirdə BXA-nın
tələbə və müəllimlə-
rininifasındamüxtəlif
musiqi nömrələri nü-
mayişetdirilib.
Sonra Vətən mü-

haribəsi şəhidlərinə
həsr olunmuş esse
müsabiqəsininqalib-
ləri mükafatlandırı-
lıb.MüsabiqədəIye-
rəZərifəİbrahimli, II
yerəSəmədEyvazlı,
IIIyerəRəfailNurəd-
dinlilayiqgörülüb.

Mərasimdə həmçinin Vətən mühari-
bəsinin iştirakçısı olmuşBXAməzunları
Musa Musayev, Orxan Nağıyev, Valeh
MirzəzadəvəSənanOsmanlıakademiya
tərəfindəntəşəkkürnaməilətəltifediliblər.
Sonda Milli Qəhrəman İlqar Mirzə-

yevin qızı Gülnarə Mirzəyeva, şəhid
Muxtar Qasımlının atası Əli Qasımlı,
şəhidTeymurAbbasovunhəyat yolda-
şı Sonaxanım Abbasova çıxış edərək
doğmalarının Vətən uğrunda şəhidlik
zirvəsinə ucalmalarından qürur hissi
duyduqlarınıbildiriblər.Onlarşəhidlərə
göstəriləndiqqətəgörəBXAkollektivinə
təşəkkürlərinibildiriblər.
Tədbirdə həmçinin tələbə və şagird-

lərinəlişlərindənibarətsərgivəVətən
müharibəsinə həsr olunmuş videoçarx
nümayişetdirilib.

Millətin əbədi iftixarı 
Noyabrın1dəAMEAnınNizamiGəncəviadına
MilliAzərbaycanƏdəbiyyatıMuzeyində“Millə
tinəbədiiftixarı–ZəfərGünümüz”mövzusunda
elmisessiyakeçirilib.

Tədbirdəçıxışedənmuzeyinbaşdirektoru,akade-
mikRafaelHüseynov44günlükVətənmüharibəsində
qazanılanşanlıQələbədənsözaçıb.“Hərbirxalqın
taleyindəhəmkədərli,həmdəsevinclihadisələrvar.
Osevinclihadisələrmahiyyətietibarilənəqədərbö-
yükolarsa,xalqın tarixindəkikədərlihadisələriunut-
durabilir.30iləyaxınerməniəsarətindəolantorpaqla-
rımızınMüzəfərAliBaşKomandan,Prezidentİlham
Əliyevinuğurludiplomatiyası,müdriksiyasətisayəsin-
dəAzərbaycanOrdusu tərəfindənazadedilməsivə
qazandığımızZəfər xalqımızın tarixindəqələbələrin,
zəfərlərinənucasındadayanır.BuQələbəAzərbay-
can xalqının bütün ruhunu dəyişdi, vüqarını artırdı,
başınıucaetdi,xalqımızınmilli ləyaqəthissinidaha
yüksəkmərtəbəyəçatdırdı”,–deyəovurğulayıb.
Qeyd olunub ki,Ali BaşKomandanın qətiyyətli

mövqeyi,Azərbaycanəsgərininrəşadəti,xalqımı-
zınbirliyinəticəsindəqazanılanZəfərmillətimizin
əbədiiftixarıdır.



Azərbaycan
3 no yabr 1943 – Tifl  is Azər bay can teat rı nın ilk pe şə kar akt-

yor la rın dan ol muş Mir zə li (Əli ba la) Ha cı Ab bas oğ lu Ab ba sov 
(1870–1943) və fat edib. Ta ma şa la ra qu ru luş ve rib, pyes lər ya-
zıb. Gür cüs ta nın Əmək dar ar tis ti olub.

3 no yabr 1983 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti Əliağa İs ma yıl 
oğ lu Ağa yev (22.3.1913 – 1983) və fat edib. Döv lət Gənc Ta-
ma şa çı lar, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb. Film lər də 
yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

3 no yabr 1997 – Əmək dar ar tist Zem fi  ra Nə ri man qı zı Qu li ye-
va (23.11.1937 – 1997) və fat edib. 1963-cü il dən Mu si qi li Ko me-
di ya Teat rın da ça lı şıb.

3 no yabr 2007 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bö-
yü ka ğa Mə şə di oğ lu Mir zə za də (21.2.1921 – 2007) və fat edib. 
Te ma tik tab lo lar, port ret jan rın da uğur lu nü mu nə lər ya ra dıb, 
teatr ta ma şa la rı na bə dii tər ti bat ve rib.

4 no yabr 1939 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Li mu nət Nu rul-
lah qı zı Ab dul la ye va (1939-2016) Qax ra yo nu nun Qax mu ğal 
kən din də do ğu lub. Qax Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin di rek to ru 
iş lə yib.

4 no yabr 1944 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, re jis sor, ani-
ma si ya fi lm lə ri rəs sa mı Rauf Məm mə da ğa oğ lu Da da şov (1944 
– 9.2.2020) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da, 
“Azan fi lm” stu di ya sın da iş lə yib.   

4 no yabr 1946 – BMT-nin təh sil, elm və mə də niy yət təş ki la-
tı – UNES CO (Uni ted Na tions Edu ca tional, Scien ti fi c and Cul-
tu ral Or ga ni za tion) fəaliy yə tə baş la yıb. Təş ki la tın Ni zam na mə si 
1945-ci il no yab rın 16-da Pa ris də im za la nıb, 1946-cı il no yab rın 
4-də qüv və yə mi nib.

4 no yabr 1954 – Akt yor Fər man Ab dul cab bar oğ lu Ab dul la yev 
(1954 – 5.3.2013) Şə ki də ana dan olub. Şə ki teat rın da ça lı şıb, 
fi lm lər də (“Həm zi ya rət, həm ti ca rət...”, “Sa rı gə lin”, “Ya lan”) çə-
ki lib.

4 no yabr 1967 – Əmək dar ar tist Ələk bər Hü seyn oğ lu Hü-
seyn za də (3.10.1887 – 1967) və fat edib.  “Ar şın mal alan” 
(1945) fi l min də Sol tan bəy ob ra zı na gö rə Döv lət mü ka fa tı na la-
yiq gö rü lüb. Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb.

5 no yabr 1925 – Tür ko loq, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru El məd din 
Mə həm məd oğ lu Əli bəy za də (1925 – 26.3.2015) Oğuz ra yo nu-
nun Mu xas kən din də ana dan olub. “Azər bay can xal qı nın mə nə-
vi mə də niy yət ta ri xi” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

5 no yabr 1938 – Ərəb şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro-
fes sor Ma lik Rüs təm oğ lu Mah mu dov (1938 – 3.6.1991) Or du-
bad şə hə rin də ana dan olub.

5 NO YABR 1948 – Sa ti rik şair, qə zəl xan Ba ba Pün han (Ata ba-
ba Se yi də li oğ lu Mə dət za də; 1948 – 17.4.2004) Ba kı nın Kür də-
xa nı kən din də do ğu lub. Ki tab la rı: “Acı hə qi qət”, “Mən nə de dim 
ki...” və s.

5 no yabr 1978 – Ya zı çı Ey nul la Xan ki şi oğ lu Ağa yev 
(31.12.1907 – 1978) və fat edib. Əsər lə ri: “Dağ lar da şim şək ça-
xır”, “Ba ba na ğı lı”, “Te leq ram” və s.

5 no yabr 2001 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti El də niz Məm-
məd oğ lu Zey na lov (1.1.1937 – 2001) və fat edib. Film lər də, 
teatr və te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

5 no yabr 2018 – Ta nın mış mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq üz rə 
fəl sə fə dok to ru Sey ran Əmir oğ lu Qa fa rov (2.10.1969 – 2018) 
və fat edib.

Dünya 
3 no yabr 1797 – Rus ya zı çı sı Alek sandr Bes tu jev-Mar lins ki 

(1797-1837) ana dan olub. Qaf qa za sür gün olu nub. Azər bay can 
xalq qəh rə ma nı nın hə ya tın dan bəhs edən “Mol la Nur” po ves ti ni 
ya zıb.

3 no yabr 1801 – İtal yan bəs tə ka rı Vin çen so Bel li ni (Vin cen zo 
Sal va to re Car me lo Fran ces co Bel li ni; 1801-1835) ana dan olub. 
Ope ra la rı: “Nor ma”, “Som nam bu la” və s.

3 no yabr 1869 – Rus şərq şü na sı, aka de mik Va si li Bar told 
(1869–1930) ana dan olub. “Ki ta bi-Də də Qor qud”un bə zi boy la-
rı nı rus di li nə tər cü mə edib.

4 no yabr 1575 – İtal yan rəs sa mı Qvi do Re ni (Guido Re ni; 
1575-1642) ana dan olub.

4 no yabr 1923 – Al man ya zı çı sı Bar ba ra Bar tos-Höp ner (Bar-
ba ra Bar tos-Höpp ner; 1923-2006) ana dan olub. Uşaq və ye ni-
yet mə lər üçün ki tab la rın, sse na ri lə rin müəl li fi  dir.

4 no yabr 1928 – Tür ki yə Cüm hu riy yə tin də ərəb əlif ba sın dan 
la tın qra fi  ka lı əlif ba ya ke çid ba rə də qə rar qə bul olu nub.

5 no yabr 1878 – Rus (pol yak əsil li) ya zı çı-dra ma tur qu Mi xail 
Art sı ba şev (1878-1927) ana dan olub. Əsər lə ri: “Sa nin”, “Ən son 
həd də”, “Qıs qanc lıq”, “Vəh şi qa nu nu” və s.

5 no yabr 1913 – İn gi lis akt ri sa sı, “Os kar” mü ka fat çı sı Viv yen 
Li (Vi vien Leigh - Vi vian Mary Hart ley; 1913-1967) ana dan olub.

5 no yabr 1938 – Fran sız (yə hu di əsil li) mü ğən ni və bəs tə kar 
Co Das sen (Joe Das sin – Jo seph İra Das sin; 1938–1980) ana-
dan olub.
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Fi ri dun bəy Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı “Azər-
bay can uşaq ədə biy ya tı. Bib lioq ra fi ya” ad lı üç cild dən iba rət 
ki tab ha zır la mış dır. Bib lioq ra fi ya nın uşaq ədə biy ya tı mı zın 
tə şək kül tap dı ğı XIX əs rin ikin ci ya rı sın dan  XX əs rin əv vəl lə ri-

nə qə dər döv rü əha tə edən bi rin ci cil di ar tıq çap dan çıx mış dır. 
Ədə biy yat ta ri xi mi zə qiy mət li töh fə olan bu ki ta bı Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Şəh la Qəm bə ro va və Se vil Əh mə do va tər tib 
et miş lər. Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Ya qub Ba ba yev 
nəş rə ön söz, pe da qo gi ka üz rə fəl sə fə dok to ru Na dir İs ma yı-
lov rəy yaz mış dır.

Küt lə vi oxu cu lar üçün nə zər-
də tu tul du ğu na gö rə tər tib çi lər 
qə lə mə al dıq la rı gi riş sö zün-
də “Bib lioq ra fi  ya nə dir” sualı na 
ca vab ola raq gös tə rir lər ki, o, 
əs lin də, ta rix dir. Ədə biy ya tın, 
ki tab mə də niy yə ti nin, nəş riy yat 
iş lə ri nin ta ri xi dir. Bu bib lioq ra fi -
ya nın tər tib olun ma sı nın baş lı ca 
məq sə di uşaq ədə biy ya tı mı zın 
tə şək kü lü və in ki şaf yo lu nu nə-
zər dən ke çir mək, bu ta ri xi in ki-
şa fı iz lə mək, unu du lub ar xiv lər-
də qa lan əsər lə ri üzə çı xar maq, 
bə dii ədə biy yat nü mu nə lə ri ilə 
ya na şı ib ti dai si nif dərs lik lə ri mi-
zin, uşaq mət buat or qan la rı mı-
zın nəşr ta rix lə ri ni nə zər dən ke-
çir mək lə el mi təd qi qat la məş ğul 
olan la ra yar dım et mək dən iba-
rət dir. Ədə bi hə ya tı mız da zəl-
zə lə ro lu nu oy na yan 30-cu il lər 
rep res si ya sı nın qa da ğan et di yi 
bir sı ra ki tab lar və di gər sə bəb-
lər dən yal nız ar xiv hə ya tı nı ya-
şa yan əsər lə rin bib lioq ra fi  ya ya 
da xil edil mə si təq di rə la yiq dir. 

Bib lioq ra fi  ya da həm çi nin 
maarif və mə də niy yət ta ri xi mi-
zə mə lum olan bir sı ra ib ti dai si-
nif dərs lik lə ri mi zin, o cüm lə dən 
A.Çern ya yevs ki nin “Və tən di li”, 
A.Şaiqin “Uşaq göz lü yü”, “Gül-
zar”, M.Mah mud bə yo vun “Bi-
rin ci il”, “İkin ci il”, “Ye ni mək təb”, 
F.Ağa ye vin “Ədə biy yat məc-
muəsi”, R.Əfən di ye vin “Uşaq 
bağ ça sı”, “Bə si rə tül-ət fal” dərs-
lik lə ri nin bib lioq ra fi k gös tə ri ci lə ri 
ve ril miş dir.

“Azər bay can uşaq ədə biy ya-
tı. Bib lioq ra fi  ya”nın bi rin ci cil di 
di gər ki tab lar üçün qa pı ro lu nu 
oy na yır. Bu na gö rə də tər tib çi-
lər bu cil din əv və li nə gör kəm li 
ədə biy yat, elm və mə də niy yət 
xa dim lə ri nin uşaq ədə biy ya-
tı haq qın da qiy mət li fi  kir lə ri ni 
də əla və et miş və be lə lik lə, ic-
ra et dik lə ri işin nə qə dər bö yük 
fay da sı ol du ğu nu nü ma yiş et-
dir miş lər. Uşaq ədə biy ya tı mı zın 
ba ni lə ri Fi ri dun bəy Kö çər li nin, 
Rə şid bəy Əfən di ye vin, Ab dul-
la Şaiqin, həm çi nin bu yo lu da-
vam və in ki şaf et di rən Sə məd 
Vur ğun, Ka mal Ta lıb za də, Qa ra 
Na ma zov, Fü zu li Əs gər li, Ra fi q 
Yu si foğ lu və baş qa la rı nın ma-
raq lı fi  kir lə ri bib lioq ra fi  ya nın ilk 
sə hi fə lə rin də yer al mış dır.

Təh sil, mə də niy yət və ədə biy-
yat sa hə sin də müs təs na xid mə-
ti olan F.Kö çər li “Ba la la ra hə diy-
yə” ki ta bın da kı xalq müd rik li yi ni 
nə zər də tu ta raq ya zır dı: “Zən-
nim cə, bu məc muəni hər kəs 
oxu sa – bö yük, ya ki çik – onun 
qəl bi açı lıb xən dan ola caq. 

Ba la lar şad ola caq, sə bəb bu 
ki, on da dərc olu nan əsər lə rin 
cüm lə si on la rın dün ya sın da-
dır. Bö yük adam la rın ürək-
lə ri nin açıl ma ğı na sə bəb bu 
ola caq ki, on lar mü ta liə əs na-
sın da öz uşaq lıq vaxt la rı nı ix-
ti yar sız xa tır la rı na gö tü rə cək-
lər”. Be lə lik lə, bö yük maarif çi 
uşaq ədə biy ya tı nın həm də bö-
yük lər üçün gə rək li ol du ğu nu 
vur ğu la yır.

Bib lioq ra fi  ya nın əv və lin də 
ve ri lən söz lər ca van təd qi qat-
çı lar, uşaq ədə biy ya tı nın nə-
zə ri prob lem lə ri ni öy rən mək 
is tə yən tə lə bə lər üçün qiy mət li 
və sait tə si ri ni ba ğış la yır. Mə sə-
lən, S.Vur ğu nun “Ba la la rı mız 
üçün gö zəl əsər lər ya ra daq” 
ad lı mə qa lə sin dən uğur lu mə-
qam lar se çi lib oxu cu ya təq dim 
edil miş dir: “Uşaq üçün ya zıl mış 
hər bir əsə rin əsa sın da mə na 
gö zəl li yi ya şa ma lı dır. Mə na sı 
da yaz, qa yə və məq sə di ay dın 
ol ma yan ötər gi hiss lər və tə sir-
lər tə rən nüm edən əsər lər uşa-
ğın ha fi  zə sin də ani bir qı ğıl cım 
ki mi par la yıb sö nür. De di yi miz 
mə na gö zəl li yi hə qi qət lə nə fəs 
al ma lı dır”. 

Bib lioq ra fi  ya nın bi rin ci cil di 
üç his sə, əla və lər və kö mək çi 
gös tə ri ci lər dən iba rət dir. Bi-
rin ci his sə Mir zə Şə fi  Va ze hin 
İvan Qri qor yev lə bir lik də tər tib 
et di yi “Mün tə ğa ba ti-ki ta bi-tür-
ki” ad la nan top lu ilə baş la yır. 
Ki tab 1855-ci il də Təb riz də 
nəşr olun muş dur. Ki ta ba klas-
sik şair lə rin əsər lə ri, folk lor 
nü mu nə lə ri, xalq de yim lə ri 
da xil edil miş dir. Ki ta bın bib-
lioq ra fi k gös tə ri ci lə ri müm kün 
qə dər ət rafl  ı ve ri lir. Be lə lik lə, 
bib lioq ra fi  ya tər tib çi lə ri ki ta bın 
bi rin ci böl mə sin də 1855-ci il-
dən baş la mış 1920-ci ilə qə dər 
Azər bay can dərs lik lə ri nin in ki-
şaf yo lu nu iz lə miş lər. Öl kə miz 
uzun il lər Ru si ya nın tər ki bin də 
ol du ğu üçün ki tab nəş ri pro se-
sin də rus müəl lifl  ə ri nin iş ti ra-
kı da nə zə rə alın mış, on la rın 
Azər bay can mək təb lə ri üçün 
ha zır la dıq la rı dərs və sait lə ri 
bib lioq ra fi  ya da yer al mış dır. 

Bib lioq ra fi  ya nın ikin ci his sə-
si “XIX əs rin so nu - XX əs rin 
əv vəl lə rin də (1920-ci ilə qə-
dər) Azər bay can uşaq ədə-
biy ya tı” ad la nır. 1856-cı il də 
nəşr olu nan “Məz hə kə lər” ad lı 
ilk ki ta bı mız cə mi 18 sə hi fə idi. 
1859-cu il də Mir zə Fə tə li Axund-
za də nin “Təm si lat”, 1876-cı il də 
Sey fəl mül kün Təb riz də “Na-
ğıl ki ta bı” çap dan çıx mış dır. 

Bu üç nəşr ki çik həcm lə ri ilə 
tez lik lə uşaq ədə biy ya tı ul du-
zu nun do ğa ca ğın dan xə bər 
ve rir di. Be lə də ol du. Bib lioq-
ra fi  ya da ge niş bib lioq ra fi k təh-
li li ni ta pan 1882-ci il də Ha cı 
Səid Əfən di Ün sü za də nin tər tib 
et di yi “Əqa yid və nə sa ye ri sa-
le yi mən zu mə” Tifl  is də “Zi ya” 
mət bəəsin də nəşr olun muş du. 
Hə min il bu müəl li fi n ikin ci ki-
ta bı da hə min mət bəədə işıq 
üzü gör dü. 1884-cü il də əv vəl ki 
ki tab lar dan cid di şə kil də fərq-
lə nən, xalq ru hu nun da şı yı cı sı 
olan “Ko roğ lu” das ta nı nın ilk 
nəş ri mey da na gəl di. Cə mi 15 
sə hi fə dən iba rət olan və he ka-
yə ki mi təq dim olu nan bu ki tab 
İs tan bul da nəşr olun du. Folk-
lor ədə biy ya tı na ge niş yer ver-
mək lə uşaq ədə biy ya tı nı da ha 
doğ ru yo la çı xa ran S.Ün si za də 
1889-cu il də “Əm sa li-Loğ man, 
ya xud qırx iki na ğıl və he ka-
yə” ki ta bı nı Tifl  is də “Kəş kül” 
mət bəəsin də nəşr et dir di. Bib-
lioq ra fi  ya nın ikin ci his sə sin də 
Azər bay can da so vet ha ki miy-
yə ti qu ru la na qə dər nəşr olun-
muş uşaq mü ta liəsi nə dair ki-
tab la rın çap ta ri xi, sə hi fə lə ri nin 
sa yı, ki tab da kı baş lıq lar və s. 
ki mi bib lioq ra fi k mə lu mat lar yer 
alır. Ye ri gəl miş kən de yim ki, 
bib lioq ra fi  ya da ve ri lən bir sı ra 
ye ni mə lu mat lar ali mək təb lər 
üçün ya zıl mış “Uşaq ədə biy-
ya tı” dərs lik lər də müəy yən də-
yi şik lik lər edil mə si zə ru rə ti ya-
ra dır. 

Nəş rin üçün cü his sə si təd qiq 
edi lən dövr də Azər bay can uşaq 
mət buatı nın tə şək kü lü nə və ilk 
nü mu nə lə ri nin bib lioq ra fi  ya sı-
na həsr olun muş dur. Bu dövr də 
fəaliy yət gös tə rən “Də bis tan”, 
“Rəh bər” və “Mək təb” jur nal la rı 
təd qi qat ob yek ti nə çev ril miş dir. 
“Də bis tan” və “Rəh bər” jur nal-
la rı nın hər iki si 1906-cı il də işıq 
üzü gör müş dür. 

İlk uşaq jur na lı “Rəh bər”in re-
dak to ru gör kəm li maarif xa di mi 
Mah mud bəy Mah mud bə yov idi. 
Onun sə hi fə lə rin də uşaq ədə-
biy ya tı mı zın ya ra dı cı la rı S.Qə-
ni za də, F.Kö çər li, A.Səh hət və 
baş qa la rı nın əsər lə ri yer alır-
dı. Jur nal da həm çi nin tər cü mə 
əsər lə ri nə də ge niş yer ve ri lir di. 

Cə mi 5 sa yı çıx sa da, bu mət-
buat or qa nı uşaq ədə biy ya-
tı mı zın in ki şa fın da xü su si rol 
oy na dı. Bib lioq ra fi  ya da jur nal-
da çap olu nan ori ji nal və tər cü-
mə əsər lə ri nin və müəl lifl  ə ri nin 
ad la rı da qeyd edi lir.

“Də bis tan” dər gi si nin re dak-
tor la rı Əlis gən dər Cə fər za də 
və Mə həm məd hə sən Əfən-
di za də idi. Jur nal 1908-ci ilə 
qə dər nəşr olun muş dur. Cə-
mi 27 sa yı çap dan çıx sa da, 
o döv rün Ə.Sa bir, M.Ha di, 
H.Zər da bi, A.Şaiq ki mi söz və 
fi  kir adam la rı nın diq qə ti ni cəlb 
et miş di. Dər gi təh sil və tər bi yə 
mə sə lə lə ri nə cid di önəm ve rir, 
“Va li dey nə məx sus və rə qə” 
ad la nan xü su si nəşr lər edir di. 
Bib lioq ra fi  ya da “Mək təb” jur-

na lı nın nəş ri nə dair bil gi lər də 
ge niş yer alır. Tər tib çi lə rin öz-
lə ri nin də qeyd et di yi ki mi, XX 
əs rin əv vəl lə rin də nəşr olu nan 
jur nal la rı mı zın ən uzu nö mür-
lü sü “Mək təb”dir. Bu mət buat 
or qa nı 1911-ci il dən 1920-ci ilə 
qə dər müəy yən fa si lə lər lə nəşr 
olun muş dur. Cə mi 95 sa yı nəşr 
olun sa da, öl kə mi zin ic ti mai-
mə də ni hə ya tın da bö yük rol 
oy na mış dır. Onun ilk sa yın da 
Nə ri man Nə ri ma nov uşaq la-
ra mü ra ciət lə mət buatın, ya zı-
lı sö zün uşaq la rın in ki şa fın da 
oy na ya ca ğı rol dan da nı şır, bir 
növ bu mət buat or qa nı nın gə-
lə cək də gö rə cə yi iş lər dən bəhs 
edir di. İlk sa yın dan baş la ya raq 
jur nal da H.Zər da bi, A.Səh hət, 
Ə.Müz nib, Ü.Ha cı bəy li, R.Əfən-
di yev, A.Şaiq, S.S.Axun dov və 
baş qa la rı ma raq lı ya zı la rı ilə 
çı xış et mə yə baş la dı lar. Bib lio-
qra fi  ya da bu mə qam lar diq qət lə 
iz lə nil miş dir.

“Azər bay can uşaq ədə biy-
ya tı. Bib lioq ra fi  ya” nəş rin də 
“Əla və lər” də ve ril miş dir. Bu 
his sə təd qi qat çı lar və ma gistr-
lər üçün əhə miy yət li dir. Bu ra da 
küt lə vi şə kil də əli miz də ol ma-
yan ilk dərs lik lə ri mi zin məz mu-
nu və ma hiy yə ti haq qın da yığ-
cam mə lu mat lar ve ri lir. Bu da 
dərs lik lə ri əl də edə bil mə yən lər 
üçün müəy yən tə səv vür ya ra da 
bi lir. 

Bib lioq ra fi  ya nın “Kö mək çi 
gös tə ri ci lər” böl mə si də diq qə ti 
cəlb edir. Tər tib çi lər  bu his sə də  
“Müəl lifl  ə rin əlif ba gös tə ri ci si”, 
”Sər löv hə lə rin əlif ba gös tə ri ci si”, 
“Azər bay can uşaq mət buatın da 
dərc olun muş müəl lifl  ə rin əlif ba 
gös tə ri ci si”, ”Ki tab la rın yer ləş di-
yi yer” ki mi mə lu mat xa rak ter li 
əla və lə ri ar tır maq la oxu cu və 
araş dı rı cı la rın zəh mə ti ni xey li 
yün gül ləş dir miş lər.

“Azər bay can uşaq ədə biy ya tı. 
Bib lioq ra fi  ya”nın nəş ri, ki tab xa-
na iş çi lə ri nə, oxu cu la ra, tə lə bə 
və araş dı rı cı la ra qiy mət li hə diy yə 
ol maq la ya na şı, mə də ni ir si mi zə 
la yiq li bir töh fə dir.

Zahid XƏLİL
uşaq yazıçısı, fi lologiya elmləri 

doktoru, professor

Pə na hə li xan, İb ra him xə lil xan, Meh di qu lu xan, Xur şud ba nu 
Na tə van, Üze yir Ha cı bəy li, Cab bar Qar yağ dıoğ lu, Ke çə çi 
oğ lu Mə həm məd, Bə dəl bəy Bə dəl bəy li,  Xan Şu şins ki, Ni ya-
zi, Fik rət Əmi rov, Əb dür rə him bəy Haq ver di yev, Fi ri dun bəy 

Kö çər li, Bül bül və da ha kim lər, kim lər...

Bu şəx siy yət lə ri bir ləş di rən 
bir mə na var ki, ha mı mız üçün 
əziz dir. Dağ lar qoy nu, Pə na hə li 
xa nın min bir əziy yət lə qur du ğu, 
İb ra him xə lil xa nın çi çək lən dir-
di yi, Meh di qu lu xa nın son xa nı 
ol du ğu, Xur şud ba nu Na tə va-
nın xe yir xah iş lər gör dü yü, bu il 
120 ya şı nı qeyd et di yi miz X.Şu-
şins ki nin “dağ la rı ba şı du man lı” 
de yə rək təs vi ri ni hər bir azər-
bay can lı nın göz lə ri önün də can-
lan dır dı ğı, İkin ci Qa ra bağ mü-
ha ri bə sin də Və tən oğul la rı nın 
mis li gö rün mə miş qəh rə man lı ğı 
ilə düş mən dən azad et di yi Şu-
şa! Döv lət baş çı mı zın sə rən ca-
mı ilə Azər bay ca nın mə də niy yət 
pay tax tı elan edi lən qə dim qa la 
şə hə ri miz... 

Pə na hə li xa nın 1752-ci il də qa-
la-şə hə rin tə mə li ni qoy du ğu yer-
də ya şa yış ol ma mış dı. Xan özü-
nə bir ne çə is teh kam lar qur sa 
da, son ra dan bu əra zi ni seç miş-
di. Am ma əra zi də su yox imiş. O 
za man lar qa tır çı Mu rad ad lı bir 
şəxs at la rın köl gə lik yer də de yil, 
gü nəş şüala rı nın düş dü yü yer-
də ot la dı ğı nı gö rür. Gə lib hə min 
ye rə ba xan da nəm lik hiss edir 
və ora nı qa zır və su aş kar edir. 

Son ra xa na xə bər ve ri lir. Be lə-
lik lə, əra zi nin su prob le mi həl li ni 
ta pır. 1753-cü il də Qa ra bağ xan-
lı ğı nın mər kə zi bu ra ya kö çü rü lür. 
Aran me mar lıq üs lu bun da in şa 
edil miş qa la nın in şa sın da yer-
li daş lar dan və əhəng-yu mur ta 
qa rı şı ğın dan is ti fa də edi lib. Bu-
ra da həm çi nin dairə vi mü ha fi  zə 
bürc lə ri də yer lə şir. 

Şu şa şə hə ri nin sim vol la rın-
dan he sab edi lən Aşa ğı Göv-
hər ağa məs ci di. Mən bə lər də 
bu iba dət evi nin in şa sı nın dörd 
mər hə lə də hə ya ta ke çi ril di yi 
bil di ri lir. İlk məs cid 1750-ci il də 
in şa olu nub. Qa mış dan ti ki lən 
məs ci din iki qa pı sı var mış. İb ra-
him xə lil xa nın döv rün də, 1768-
1769-cu il lər də bu məs ci din 
ye rin də daş və əhəng məh lu-
lun dan is ti fa də edi lə rək ye ni bir 
məs cid ti ki lib. XIX əs rin bi rin ci 
ya rı sın da ya rar sız ha la dü şən 
ti ki li nin ye rin də İb ra him xa nın 
qı zı Göv hər ağa nın mad di və-
saiti he sa bı na ye ni məs cid in şa 
olu nub. Yə ni bu gün hər kə sin 
ta nı dı ğı Aşa ğı Göv hər ağa məs-
ci di. Məs ci din me ma rı Kər bə la yı 
Sə fi  xan Qa ra ba ği olub. Dairə vi 
mi na rə lər kər pic dən hö rü lüb. 

Mi na rə lə rin bə zə dil mə si za ma-
nı Yu xa rı Göv hər ağa məs ci din-
dən fərq li ola raq müx tə lif hən-
də si na xış la ra yer ve ril mə yib. 
Məs cid iki mər tə bə li dir. İba dət 
za lı çat ma tağ gün bəz lə ör tü lüb.

1853-cü il də Göv hər ağa nın 
və saiti he sa bı na Şu şa nın o 
dövr üçün dör dün cü və so nun-
cu Cü mə məs ci di in şa olu nub. 
Bu ti ki li nin də me ma rı Kər bə la-
yı Sə fi  xan dır. Bu, in di ki Yu xa rı 
Göv hər ağa məs ci di dir. Məs ci-
din gi ri şi ya rım dairə vi daş tağ-
la həll olu nub. Ey va nın tağ la-
rı üzə rin də Qu ra ni-Kə rim dən 
ayə lər ya zıl mış de ko ra tiv lent 
uza nır. Mi na rə lə rin sət hi qa ba-
rıq lent lər lə üç his sə yə bö lü nüb 
və rəng li daş lar la bə zə di lib. 

Aşa ğı Göv hər ağa məs ci din də 
ol du ğu ki mi, Yu xa rı Göv hər ağa 
məs ci di nin də in ter ye ri 28 il lik iş-
ğal za ma nı er mə ni van da liz mi nə 
mə ruz qa lıb, ta ma mi lə da ğı dı lıb. 
Ha zır da hər iki məs cid də ye ni-
dən qur ma iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir.

Şu şa şə hə rin də yer lə şən sa-
ray tip li ta ri xi ya şa yış komp lek si 
he sab olu nan Meh man da rov la rın 
evi XVIII əsr me mar lı ğı nın se çi-
lən nü mu nə lə rin dən dir. Vax ti lə 
Meh man da rov lar ailə si nə məx-
sus ol muş ya şa yış komp lek si nə 
Bö yük ya şa yış bi na sı, ki çik ya-
şa yış bi na sı və ailə məs ci di da-
xil dir. Bö yük ya şa yış bi na sı so vet 
döv rün də “Şu şa şə hər xəs tə xa-
na sı” ki mi fəaliy yət gös tə rib. Ev 
plan da kvad rat for ma ya ma lik dir. 

Sim met rik ol ma ma sı na bax ma-
ya raq, evin əsas fa sa dı his sə-
lə rin har mo nik lik mən zə rə si ni 
ya ra dır. Bö yük ya şa yış bi na sı və 
ailə məs ci di nin in ter yer lə ri Us-
ta Qəm bər tə rə fi n dən iş lən miş 
rəsm lər lə zən gin dir. 

İsa bu la ğı – tək şu şa lı la rın 
yox, qə dim şə hə rin bir çox qo-
naq la rı nın əvəz siz is ti ra hət gu-
şə si ol muş, məc lis lə rin təş kil 
edil di yi sə fa lı mə kan. İsa bu la-
ğı nın ta ri xi 18-ci əs rə ge dib çı-
xır. Bir sı ra mən bə lə rə əsa sən, 
hə min dövr də İsa ad lı bi çin çi nin 
onun qa lın me şə lik də üzə çı xar-
ma sı sə bə bi lə be lə ad lan dı rıb lar. 
İsa bu la ğı nın su yu dum du ru, saf, 
tə miz ol ma sı ilə ya na şı, həm də 
in san or qa niz mi üçün fay da lı dır.

Şu şa baş dan-ba şa ta ri xi-me-
mar lıq abi də lə ri ilə zən gin dir. 
Tə bii ki, tə biətin mən zə rə li, əl-
van ko lo ri ti də me mar lıq la uz-
la şa raq öz xoş ab-ha va sı nı in-
san la ra yan sı dır dı. Təəs süf ki, 
er mə ni van dal la rı şə hə rin me-
mar lıq abi də lə ri ni yer lə yek san 
edib lər. 

Tək cə Qa ra ba ğı mı zın de yil, 
bü tün Azər bay ca nın, Qaf qa-
zın in ci si olan qa la şə hə ri miz 
ta ri xin bir çox ağır sı naq la rı na, 
1992-2020-ci il lər də vəh şi er-
mə ni lə rin van da liz mi nə mə ruz 
qal sa da, sın ma yıb, Azər bay-
can ru hu nu qo ru yub sax la yıb. 
Bir vaxt lar Şu şa bi zim xə ya-
lı mız da ya şa yır dı. An caq 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə sin də 
Qə lə bə mi zin aça rı olan Şu şa-
nın qur tu lu şu ilə biz ger çək lik də 
Şu şa da ya şa yı rıq və ya şa ya ca-
ğıq. Ar tıq bu gö zəl yur du mu zun 
üzə rin də du man lar de yil, gü nəş 
şüala rı öz şö lə lə ri ilə hər tə rə fə 
par laq lıq sa çır. Hə lə bu ra da ne-
çə-ne çə me mar lıq nü mu nə lə ri 
in şa edi lə cək. Me mar lıq in ci-
miz, “Qaf qa zın kon ser va to ri ya-
sı” he sab olu nan Şu şa bit mək 
bil mə yən mə də niy yət xə zi nə si-
ni bi zim üzü mü zə aça caq və bu 
xə zi nə əsr lər dən əsr lə rə, nə sil-
lər dən nə sil lə rə ötü rü lə rək əbə-
di ya şa ya caq. 

Aynurə MURADZADƏ

Qarabağın  bir  incisi

Uşaq ədəbiyyatımıza açılan qapı
“Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Biblioqrafiya” nəşri haqqında
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№82 (1859)
3 noyabr 2021son səhifə “Dünyanın aparıcı turizm destinasiyası şəhəri”

Bakı “Uzakrota” platformasının 
səyahət mükafatını qazanıb 

Bakışəhəri“Uzakrota”platformasınıntəşkiletdiyisəyahətmü
kafatlarıçərçivəsində“Dünyanınaparıcıturizmdestinasiyası
şəhəri”nominasiyasıüzrəqalibelanolunub.

Bu no mi na si ya da qlo bal 
səviyyədəsəsverməoktyabr
ayıərzindəkeçirilib.Eyniad
lı nominasiya üzrə ikinci və
üçüncüyerləriisəİstanbulvə
Amsterdamşəhərləritutub.
Müsabiqədə 53 kateqori

ya üzrə namizəd olan min
dənçox turizmdestinasiya
sı, hotel, hava yolu şirkəti,
turoperator, onlayn səyahət
platformasıvəbaşqanövtu
rizmtəsisatlarıiştirakedib.
Türkiyəninsəyahətvəişgüzartədbirlərüzrəaparıcıplatforma

larındanbiriolan“Uzakrota”artıq11ildirki,“BeynəlxalqSəya
hətMükafatları”tədbirinitəşkiledir.
“Uzakrota”tədbiri2018,2019və2020ciillərdəfərqliplatfor

malartərəfindəndünyamiqyasındaənnüfuzlutədbirlərdənbiri
seçilib.
Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian

ZenqstşmidAzərbaycanınsongünlərdə4beynəlxalqmükafata
layiqgörülməsininsevindiricihalolduğunuqeydedib.
Qeydedəkki,Azərbaycanoktyabrayıərzində“28ciDünya

SəyahətMükafatları”tədbirində2nominasiyada,eləcədəmad
divəqeyrimaddişərabçılıqüzrə“İterVitis”mədənimarşrutuna
həsrolunmuş“Ənyaxşıölkələrarasışərabturizmiməhsulu”no
minasiyasıüzrəqalibolub.

Dağıstanda Azərbaycan mədəniyyətinə 
həsr olunmuş “Sevinc” festivalı keçirilib

Oktyabrın28dəDağıstanınDərbəndşəhərində“Sevinc”XRes
publikaAzərbaycanMədəniyyətiFestivalıkeçirilib.FestivalDağıs
tanRespublikasının(1991ciilədəkDağıstanMuxtarSovetSosialist
Respublikası–red.)yaranmasının100illiyinəhəsredilib.

Tədbir Dağıstan
Res publ i ka s ı n ın
Mədəniyyət Nazirli
yi, Respublika Xalq
Yaradıcılığı Evi,
Dərbənd Azərbay
can Dövlət Dram
Teatrı və S.Stalski
adına Ləzgi Dövlət
MusiqiliDramTeat
rınıntəşkilatçılığıilə
reallaşıb.
AzərbaycanlılarınzənginmədəniirsiçoxmillətliDağıstanınadət

vəənənələrinəböyüktəsirgöstərib.Busəbəbdəndəqardaşxalq
labirlikdəbayramlarınqeydedilməsiənənəhalınıalıb.
Festivalda Dərbənd Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının akt

yorları,D.AşurovadınaDərbəndMusiqiKollecinin pedaqoq və
tələbələri, yaradıcı kollektivlər çıxış ediblər. Festivalın proqramı
rəngarəngliyi ilə diqqət çəkib.Azərbaycan xalq mahnıları, milli
rəqslərtəqdimolunub.Dağıstanın“Kaspi”(“Xəzər”)DövlətRəqs
Ansamblı“Uzundərə”,“Nazeləmə”vəbaşqarəqslərimiziifaedib.
Festivala“Mamedqala”,“Ocaq”uşaqrəqskollektivləridəqatılıb.
Musiqi kollektivləri və ifaçılarınayrıayrıməkanlardaçıxışla

rı,pandemiyaşəraitinəzərəalınaraqonlaynformatdanümayiş
olunub.
“Sevinc”festivalıDağıstanərazisindəyaşayanazərbaycanlı

larınadətvəənənələrini,mədəniyyətiniqorumaqvə təbliğet
məkməqsədiləkeçirilir.Festivalınqayəsixalqlararasındasülhü,
dostluğu möhkəmləndirmək, mədəni mübadiləni zənginləşdir
məkdir.

LALƏ

Sabir Əhmədlinin hekayəsi 
Əlcəzair ədəbiyyat portalında

Əlcəzairin“Aladabia.net”ədəbiyyatportalındaXalqyazıçısı
SabirƏhmədlininərəbdilinətərcüməedilmiş“Dənizdəngə
lənsəda”hekayəsidərcolunub.

DövlətTərcüməMərkəzinin “Azərbaycanədəbiyyatı beynəl
xalqvirtualaləmdə” layihəsi çərçivəsində (ADTM)yayımlanan
hekayə ilə yanaşı yazıçınınyaradıcılığıhaqqındaməlumatda
verilib.
Hekayən orijinaldan ərəb dilinə ədəbiyyatşünas, tərcüməçi

ƏhmədSamiElAydiçevirib.Azərbaycanədəbiyyatınümunələ
rininərəbdillinəşrlərdəyayılmasınatöhfələrverənƏhmədSami
ElAydibirmüddətəvvəlBakıdakıMisirMədəniyyətMərkəzinə
rəhbərlikedib.
Qeydedəkki,“Aladabia.net”portalının20dənçoxərəbölkə

sindəgenişoxucuauditoriyasıvar.

Baş redaktor: Vüqar Əliyev

Ünvan: AZ 1012, Bakı şəhəri, Moskva prospekti 1D 
 Dövlət Film Fondu, 5-ci mərtəbə 

Telefon:  (012) 431-28-79 (baş redaktorun müavini)  
  431-57-72 (redaktor) 
  430-16-79; 530-34-38 (müxbirlər) 
  511-76-04 (mühasibatlıq, yayım) 
E-mail: qazet@medeniyyet.az
Lisenziya № AB 022279  
İndeks: 0187
Qiyməti: 60 qəpik

“Mədəniyyət” qəzetinin kompüter mərkəzində səhifələnib, 
“Azərbaycan“ nəşriyyatında çap olunub. 
Tiraj: 5146
Sifariş: 2251
Buraxılışa məsul: Fariz Yunisli

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

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏTBu il dillərdən düşməyən söz

Oksfordlüğətiniha
zırlayanvədaima
yeniləyən“Oxford
Languages”şirkəti

ənənəviolaraqhərilin
yekunundaingilisdilində
ənçoxişlədilənsözləri
müəyyənedir.“Oxford
Languages”2021ciilin
dəməşhursözünüelan
edib.İlinbaşaçatmasına
hələikiayqalsada,birin
ciliyihansısözünqazan
dığıartıqməlumdur.

2021ciildədillərdəndüşməyən,adivətəndaşlardanrəsmilərə
dəkhərkəsinənçoxistifadəetdiyisözpeyvəndin(vaksinin)ingilis
cəqısaldılmışvariantı(abreviaturası)–“vax”sözüolub.Statistika
yaəsasən,busözəvvəlkiillərləmüqayisədə72dəfəçoxişlədilib.
Qeydedəkki,ötən ilinənməşhursözləri “selfie”  və “post

truth”(həqiqətiyazın)olmuşdu.

Luvr Muzeyinin Karusel zalında 
Azərbaycan rəssamlarının əsərləri nümayiş olunub

ParisinməşhurLuvrMuzeyininKaruselza
lındakeçirilən“ArtShopping2021”bey
nəlxalqincəsənətsərgisindəAzərbaycan
rəssamlarınınəsərlərinümayişetdirilib.

DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsindənbildi
rilibki,ƏməkdarrəssamƏsmərNərimanbəyo
vayaməxsus“ASMARArt”pavilyonundaAzər
baycanrəssamlarıiləyanaşı,Türkiyə,Fransa,
ƏlcəzairvəGürcüstandanmüəllifərindəsənət
əsərləritəqdimolunub.OnlarınarasındaEsto
niyadayaşayanazərbaycanlı rəssamRövşən
Nurunimpressionistüslubdaçəkdiyiəsərlərdə
olub.
Pavilyonda təqdim olunan əsərlərdəki rəng

sxemi, ətraf aləmin qavranılması kimimühüm
məsələlərsərgiziyarətçilərindəmaraqdoğurub.

Luvrda keçirilən ənənəvi “ArtShopping” in
cəsənət sərgisində son illərAzərbaycan rəs
samlarıdafəaliştirakedirlər.

“Təkərlər üstündə ev” birinci oldu

QazaxıstanınTür
küstanşəhərində
AMENanimasiya
filmlərifestivalıkeçi

rilib.Özbəkistanlırejissor
AzizbekMuxamedovun
“Təkərlərüstündəev”ciz
gifilmiəsasmükafatı(“Ən
yaxşıfilm”)qazanıb.Rejis
sorun“Sehrlitanbur”adlı
digərfilmiisə“Ənyaxşı
quruluşçurəssam”nomi
nasiyasındaqalibgəlib.

Qaliblərdahadoqquznominasiyadamüəyyənedilib.Yerlianima
torlarTnışkaliTlegenovvəBekdosSayatullaanimasiyaserialları
üzrə,Başqırdıstan təmsilçisiRimŞarafutdinov“Qızılsaray”əsəri
iləənyaxşırejissorkimi,tacikistanlıLolisənəmUluqova“Xuvaydo”
cizgifilmiiləənyaxşıssenarimüəllifikimifərqlənib.
Ümumilikdə festivala təqdimolunmuş57nümunədən49u təş

kilatçılartərəfindənseçilərəkmüsabiqəproqramındaiştirakedib.

GÜLCAHAN

İsfar Sarabskinin 
Brüsseldə Zəfər konserti

DiasporlaİşüzrəDövlətKomitə
sinindəstəyi,BelçikaAzərbay
canEvivəBelçikaAzərbaycanlı
larıFederasiyasınıntəşkilatçılığı
iləBrüsseldə8Noyabr–Zəfər
Gününəhəsrolunmuş“Victory”
adlıkonsertproqramıkeçirilib.

TədbirdəAvropaKomissiyasının
təmsilçiləri, yerli sənətsevərlər və
azərbaycanlıicmasınınüzvləriiş
tirakediblər.
KonsertdəAzərbaycanınƏmək

darartisti,virtuozfortepianoifaçısı
İsfarSarabskinin  caz triosuçıxış
edib. İsfar Sarabskini kontrabas
daMakarNovikov,zərbalətlərində
SaşaMaşinmüşayiətedib.
İzləyicilərinalqışlarıiləmüşayiət

olunankonsertdiqqətləribirdaha
Azərbaycana,ölkəmizin tarixiQə
ləbəsinə yönəldib.Tədbir çərçivə
sindəZəfərGününəhəsrolunmuş
fotosərgidənümayişetdirilib.

Müsabiqəproqra
mındaazərbay
canlırejissorHilal
Baydarovun“Durna

çırağı”filminindəyeraldığı
34cüTokioBeynəlxalqFilm
Festivalıoktyabrın30daişə
başlayıb.

Ötənilpandemiyasəbəbindən
mükafatlarınıelanetməyənfes
tivalıntəşkilatçılarıbuildəonun
baştutacağı iləbağlınarahatlıq
keçirirdilər. Tokioda pandemiya
ilə bağlı vəziyyətin sabitləşməsi
festivalın tamaşaçılarla birlikdə
təşkilinə imkan yaradıb. Lakin
bunun müqabilində məhz pan
demiya səbəbindən viza veril
mədiyinə görə festivala əcnəbi
qonaqlardəvətedilməyiblər.
Açılışmərasimində videomü

raciətlə çıxış edən Yaponiya
BaşnaziriFumioKişidabildirib
ki,koronaviruspandemiyasının
davam etdiyi vaxtda festivalın
təşkili çox əhəmiyyətlidir. Təş
kilatçılar festivalın həm canlı,
həmdəonlaynformatdakeçiril
məsinənailolabiliblər.

Festivalda əsas proqram
da təqdim edilən ilk ekran əsəri
amerikalı rejissor Klint İstvudun
baş rolda özünün çəkildiyi “Kişi
göz yaşları” filmi olub. Festival
noyabrın8dədahabirABŞkino
rejissoruvəyazıçıStevenÇbos
kinin“ƏzizEvanHansen”filminin
nümayişiiləbaşaçatacaq.
Ümumilikdə müsabiqə proq

ramında 15 film nümayiş et
diriləcək. Bu filmlər dünyanın

113ölkəsindənvəregionundan
1533 film arasından seçilib.
Festivalda müsabiqəyə buraxı
lanfilmlərarasındaÇin,Qaza
xıstan,CənubiKoreya,Yaponi
ya,Albaniyavəİranfilmlərivar.
Hilal Baydarovun “Durna çıra

ğı” filmində Hüquq fakültəsinin
məzunu olan qızla dörd qadını
oğurlamaqda ittiham edilən ki
şi arasında münasibətdən bəhs
edilir. Maraqlı burasındadır ki,

həminqadınlaronaqarşışahidlik
etməkdən imtina edirlər. Filmdə
Orxanİskəndərli,ElşənAbbasov,
Hüseyn Nəsirov, Rəna Əsgəro
va, Aytəkin Mirişova, Məryəm
Nağıyeva, Nigar İsayeva, Səda
Həsənova,KamranHüseynovvə
başqalarırolalıblar.Filminbəstə
karıKənanRüstəmlidir.
Son illər bir sıra festivallarda

adından söz etdirən Hilal Bay
darovun “Səpələnmiş ölüm
lər arasında” filmi 2020ci ildə
Avropanın üç ən nüfuzlu kino
müsabiqəsindən biri sayılan
VenesiyaBeynəlxalqFilmFes
tivalında nümayiş olunub. Re
jissorun“Xurmalaryetişənvaxt”
adlıekranişi2019cuildə25ci
SarayevoFilmFestivalında“Ən
yaxşı sənədli film”nominasiya
sındaqalibolub.
Onudaqeydedəkki,“Durna

çırağı” Tokio Beynəlxalq Film
Festivalında nümayiş olunan
ikinciAzərbaycanfilmidir.2014
cüildərejissorElçinMusaoğlu
nun Qarabağ müharibəsindən
bəhsedən“Nabat”filmifestiva
lıniştirakçısıolub.

“Durna çırağı” “Gündoğar ölkə”də
34-cü Tokio Beynəlxalq Film Festivalının əsas proqramında 15 film var

UNESCO-da milli mətbəximizin təamlarının dadına baxıblar
UNESCOyanındaFrankofon–fransızdilli
ölkələrQrupununtəşkilatçılığıiləParisdə,qu
rumunmənzilqərargahındatədbirkeçirilib.

Frankofoniyanın50illiyinəhəsredilmiştəd
birdə31fransızdilliölkəiştirakedib.Azərbay
canınUNESCOyanındaDaimiNümayəndəliyi
tədbirəmüşahidəçiqismindəqatılıb.
Çıxış edənlər mədəniyyətlərin mübadiləsi

baxımındantədbirinəhəmiyyətinətoxunublar.
TədbirdəAzərbaycanguşəsidədiqqəticəlb

edib.Guşədəmilli suvenirlərimiz,misdənha
zırlanmışqablar,narformasındaşirniyyatqab
ları, Azərbaycanın UNESCO siyahısında yer
alan qeyrimaddi mədəni irs nümunələri ilə
bağlı broşürlər, “İRS” jurnalının nüsxələri nü

mayişolunub.Millimətbəximizindadlıtəamları
–dolmavəqutabstendimizinziyarətçiləritərə
findənyüksəkqiymətləndirilib.

Ölənlərin anılması mərasim mədəniyyətidir
Meksikadakı ənənəvi tədbirdə ölkəmizin səfirliyi də iştirak edib

LatınAmerikasıölkələrindəölənlərin
anılmasımərasimlərimillimədəniirsin
mühümbirhissəsinitəşkiledir.Mek
sikadadaənənəviolaraqvəfatetmiş

insanlarıyadetməküçün“ÖlülərGünü”
qeydedilir.

Bumünasibətləbu ilpaytaxtMexikonun
Migel İdalqo Bələdiyyəsi ərazisində yerlə
şənbirsırasəfirlikləriniştirakıilə“Qadınla
rahəsrolunanxatirəguşələri”adlıtədbirlər
keçirilib. Tədbirlərdə Azərbaycan Səfirliyi
dəiştirakedib.
SəfirlikərazisindəqədimMeksikaənənə

lərinəuyğunolaraqyaradılmışxatirəguşəsi

Azərbaycanın görkəmli şairəsi Xurşudbanu
Natəvan,44günlükVətənmüharibəsininxa
nım şəhidiArəstəBaxışova vəErmənistan
ordusununGəncəşəhərinərakethücumları
zamanıhəlakolmuşazyaşlıNarinXalıqova
yahəsrolunub.Onlarınşəkillərininyeraldığı
xatirəguşəsihəmAzərbaycan,həmdəMek
sika mədəniyyətinə xas özəllikləri özündə
ehtivaedib.Guşədə“ÖlülərGünü”iləbağlı
yerliMeksika adətləri ilə yanaşı, xalqımıza
məxsusmilliornamentlərdənistifadəolunub,
habeləqonaqlaramillimərasimadətinəuy
ğunolaraqhalvapaylanılıb.
Guşəni ziyarət edən Mexiko şəhər hö

kumətinin rəsmilərinə, yerli sakinlərə, qo

naqlara, həmçinin  milli anım adətlərimiz,
mədəni irsimizbarədəməlumat verilib, bu
xüsusda dahi Azərbaycan şairi və mütə
fəkkiriNizamiGəncəvinin880illiyininqeyd
edildiyidiqqətəçatdırılıb.
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