
Xə bər ver di yi miz ki mi, 8-9 de kabr 
ta rix lə rin də Mi sir də İs lam Dün ya sı 
Elm, Təh sil və Mə də niy yət Təş ki la-
tı (İCES CO) Baş Konf ran sı nın 14-cü 

ses si ya sı ke çi ri lib. 49 öl kə nin təm sil 
olun du ğu ses si ya da mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mo vun rəh bər li yi ilə Azər bay-
can nü ma yən də he yə ti də iş ti rak edib.

Ses si ya nın açı lı şın da Mi sir Ərəb Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti Əb dül fət tah əl-Si si, 
İCES CO-nun Baş di rek to ru Sa lim bin Mə-
həm məd əl-Ma lik çı xış edib lər.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov de kab rın 
8-də ses si ya da çı xış edib. Na zir 2020-ci il də 
Azər bay ca nın öz ta ri xi tor paq la rı nı iş ğal dan 
azad et di yi ni diq qə tə çat dı ra raq, bu tor paq la-
rın otuz ilə ya xın Er mə nis ta nın iş ğa lı al tın da 
ol du ğu müd dət də da ğı dıl mış, məhv edil miş 
mad di və mə nə vi ir si miz, ta ri xi abi də lə ri miz, 
di ni mə bəd lə ri miz ba rə də ses si ya iş ti rak çı la-
rı na ət rafl  ı mə lu mat ve rib. Anar Kə ri mov çı-
xı şın da iş ğal döv rün də mu zey lə ri mi zə qar şı 
tö rə di lən mə nə vi ter ror dan da söz aça raq 
er mə ni qəsb kar la rı nın oğur la dı ğı, ta lan et di yi 
eks po nat la rın acı ta le yin dən bəhs edib.

Na zir həm çi nin Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin tə şəb bü sü ilə 2008-ci il də mə-
də niy yət lər və si vi li za si ya lar ara sın da sə mə-
rə li və eff  ek tiv dialo qun qu rul ma sı məq sə di-
lə irə li sü rül müş “Ba kı Pro se si” haq qın da 
da nı şıb. “Ba kı Pro se si”nin da va mı ki mi bu 

ilin əv və lin də öl kə miz tə rə fi n dən “Mə də niy-
yət na mi nə sülh” (Peace4 Cul tu re) qlo bal tə-
şəb bü sü nün də əsa sı nın qo yul du ğu diq qə tə 
çat dı rı lıb. Re gion da da vam lı sül hün tə min 
edil mə si və mə də niy yə tin dir çəl mə si üçün 
bu tə şəb bü sün önə mi vur ğu la nıb. Anar Kə-
ri mov qeyd edib ki, Azər bay can döv lə ti tə rə-
fi n dən iş ğal dan azad olu nan tor paq la rı mız-
da ge niş miq yas lı bər pa və qu ru cu luq iş lə ri 
baş la nıb. Bu tor paq lar da kı ta rix və mə də niy-
yət abi də lə ri, o cüm lə dən məs cid lər lə ya na-
şı, xris tian kil sə lə ri də bər pa edi lir.

Na zir bu gö rü lən iş lə rə gös tə ri lən dəs tə-
yə gö rə İCES CO-ya və şəx sən Baş ka ti bə 

tə şək kü rü nü bil di rib və təş ki la tın güc lən mə-
si nə, sə mə rə li li yi nin ar tı rıl ma sı na yö nə lən 
is la hat la rı al qış la dı ğı nı vur ğu la yıb.

Qeyd edək ki, İCES CO və ümu mi lik də 
İs lam dün ya sı Azər bay ca nın otuz ilə ya xın 
mə ruz qal dı ğı iş ğal çı lı ğa qar şı hər za man 
prin si pial möv qe nü ma yiş et di rə rək öl kə-
mi zin haqq işi ni dəs tək lə yib. Bu nun la bağ lı 
is tər İCES CO, is tər sə də mü səl man döv-
lət lə ri nin əsas si ya si qu ru mu olan İs lam 
Əmək daş lıq Təş ki la tı (2011-ci ilə dək İs lam 
Konf ran sı Təş ki la tı)  tə rə fi n dən çox say lı qət-
na mə lər qə bul olu nub.

davamı səh. 3-də

Otuzillik barbar zehniyyətə mədəniyyətlə cavab verəcəyik
İCESCO Baş Konfransının sessiyasında Qarabağda işğal müddətində

məhv edilmiş mədəni irsin bərpasından bəhs olunub
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səh. 3

Professor Əziz Sancar:
“Nobel mükafatı alanda öncə

96 yaşlı müəllimimə xəbər verdim”

səh. 5

“Beşmanatlıq 
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səh. 7

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

Tbilisidə ulu öndərin vəfatının ildönümünə 
həsr olunmuş sərgi

De kab rın 8-də Tbi li si də ki Zu rab Se re te li adı na Müasir İn cə sə nət 
Mu ze yin də “Hey dər Əli yev ir si və Gür cüs tan la mü na si bət lər” 
ad lı sər gi açı lıb. Azər bay ca nın Gür cüs tan da kı Sə fir li yi nin təş kil 
et di yi təd bir ulu ön də rin və fa tı nın 18-ci il dö nü mü nə həsr olu nub.

Sər gi də Hey dər Əli ye vin hə yat və fəaliy yə ti ni, Gür cüs ta na sə-
fər lə ri ni əks et di rən 100-dən çox fo to şə kil nü ma yiş olu nur.

Açı lış mə ra si min də Azər bay ca nın sa biq xa ri ci iş lər na zi ri, dip-
lo mat Hə sən Hə sə nov, öl kə mi zin Gür cüs tan da kı sə fi  ri Faiq Qu-
li yev, Tür ki yə nin bu öl kə də ki sə fi  ri Fat ma Ce ren Yaz qan, Gür-
cüs tan Par la men ti nin sədr müavi ni Ar çil Ta lak vad ze, bu öl kə nin 
xa ri ci iş lər na zi ri nin müavi ni Vla di mir Kons tan ti ni di, de pu tat lar, 
ic ti mai-si ya si xa dim lər, Gür cüs tan da kı azər bay can lı iş adam la rı, 
zi ya lı lar iş ti rak edib lər.

davamı səh. 8-də

İCESCO Baş Konfransının XV sessiyasınadək 
təşkilata Misir sədrlik edəcək

Mi sir növ bə ti üç il də İs lam Dün ya sı Elm, Təh sil və Mə də niy-
yət Təş ki la tı na (İCES CO) sədr lik edə cək. De kab rın 9-da Mi si rin 
pay tax tın da ke çi ri lən İCES CO Baş Konf ran sı nın XIV ses si ya sın-
da bu öl kə nin ali təh sil və el mi təd qi qat lar na zi ri Xa lid Əb del 
Ğaf far sədr li yi Fə ləs tin nü ma yən də sin dən təh vil alıb.

Be lə lik lə, İCES CO-nun Baş Konf ran sı nın XV ses si ya sı na qə dər 
olan dövr də təş ki la tın ümu mi fəaliy yə ti nə Mi si rin Mil li Ko mis si ya sı 
rəh bər lik edə cək. Ey ni za man da, Qa bon nü ma yən də si Baş Konf-
ran sın sədr müavi ni, Pa kis tan təm sil çi si isə mə ru zə çi si se çi lib lər.

Ses si ya da çı xış edən İCES CO-nun Baş di rek to ru Sa lim bin 
Mə həm məd əl-Ma lik Baş Konf ran sın ye ni səd ri ni və rəh bər he-
yə ti ni təb rik edib.

Ses si ya da İCES CO-nun “İs lam Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay-
tax tı” proq ra mı nın 2022-ci il də ic ra sı ilə bağ lı mü za ki rə də apa-
rı lıb. 2022-ci il də “İs lam Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” adı nı 
Mi si rin Qa hi rə və Mə ra ke şin Ra bat şə hər lə ri da şı ya caq. Qa hi rə 
2020-ci il üçün bu ada la yiq gö rül sə də, pan de mi ya sə bə bin dən 
“pay taxt ili” təd bir lə ri ke çi ril mə miş di.

Anar Kərimov Dubayda Dünya Yaradıcı 
İqtisadiyyat Konfransında çıxış edib

7-9 de  kabr ta  ri xin  də Du  bay şə  hə  rin  də “Ex  po 2020 Du  bai” sər -
gi  si çər  çi  və  sin  də “Dün  ya Ya  ra  dı  cı İq  ti  sa  diy  yat Konf  ran  sı 2021” 
təş  kil edi  lib. Konf  rans  da öl  kə  miz də təm  sil olu  nub.

De kab rın 9-da “Dün ya Ya ra dı cı İq ti sa diy yat Konf ran sı 2021”ın 
Na zir lər pa ne li ke çi ri lib. Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mov top lan tı da iş ti rak edib.

səh. 2

Uşaqların Nizami Gəncəvi dünyası

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
F.Kö çər li adı na Res pub-
li ka Uşaq Ki tab xa na sı 
da hi Azər bay can şairi 

Ni za mi Gən cə vi nin 880 
il lik yu bi le yi nə həsr edil miş 
“Dün ya da söz ol ma sa, nə yə 
gə rək dü şün cə” ad lı fes ti val 
ke çi rir.

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi ilə de kab rın 6-da baş la yan 
zən gin proq ram lı fes ti val çər çi-

və sin də rəsm, poezi ya və mu si-
qi gün lə ri, elə cə də ailə vi vik to ri-
na, el mi konf rans və s. təd bir lər 
təş kil olu nur.

Fes ti va lın ikin ci gü nü “Şair lər 
us ta dı bö yük Ni za mi” ad lı şeir 
gü nü ilə yad da qal dı. Gənc li yə 
Yar dım Fon du nun konf rans za-
lın da baş tu tan poezi ya gö rü-
şün də şairin ir si nə uşaq və ye-
ni yet mə lə rin sev gi si ön plan da 
ol du.

davamı səh. 4-də

Qırğızıstanda Nizaminin
880 illiyi qeyd olunub

Azər bay ca nın Qır ğı zıs tan da-
kı Sə fir li yi nin, TÜRK SOY-un və 
“Azə ri” Azər bay can Mə də niy-
yət Mər kə zi nin bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə Biş kek şə hə rin də 
Ni za mi Gən cə vi nin ana dan 
ol ma sı nın 880-ci il dö nü mü nə 
həsr olu nan təd bir ke çi ri lib.

“Ma nas” və Çin giz Ayt ma-
tov Mil li Aka de mi ya sın da təş kil 
olu nan təd bir də Azər bay ca nın 
Qır ğı zıs tan da kı sə fi  ri Lə tif Qən-
di lov, TÜRK SOY-un Baş ka ti bi 
Dü sen Ka seinov, Qır ğı zıs tan 
Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri Nur-
lan bek Ka lı be kov, “Ma nas” və 
Çin giz Ayt ma tov Mil li Aka de mi-
ya sı nın pre zi den ti Top çu bek Tu-
qu na lı yev çı xış edib lər.

Əv vəl cə Azər bay ca nın Xalq 
ar tis ti, ki no re jis sor El dar Qu li ye-
vin “Ni za mi” bə dii fi l mi nü ma yiş 
olu nub.

Lə tif Qən di lov Ni za mi Gən-
cə vi nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da ge niş söh bət açıb. 
Bil di rib ki, Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin sə rən ca mı ilə 2021-ci ilin 
“Ni za mi Gən cə vi İli” elan edil-
mə si öl kə miz də klas sik ədə bi 
ir si mi zə, mil li ədə biy ya tı mı zın 
və mə də niy yə ti mi zin gör kəm li 
si ma la rı nın ta nı dıl ma sı na müs-
tə qil Azər bay can döv lə ti nin 
gös tər di yi xü su si diq qə tin əmə li 
ifa də si dir.

Sə fi r əla və edib ki, zən gin ya-
ra dı cı lı ğın da qüd rət li söz və fi  kir 
us ta dı in san la rı xe yir xah lı ğa, 

mər hə mə tə, düz lü yə, əda lə tə 
səs lə yir, Al la hı, Və tə ni sev mə yi 
öy rə dir, gö zəl li yi tə rən nüm edir. 
Mə nə vi də yər lər şairin hə ya t və 
ya ra dı cı lı ğı nın əsas məğ zi dir. 
Bu gün gen der bə ra bər li yi haq-
qın da çox da nı şı lır. Am ma hə-
lə XII əsr də döv lə ti ida rə edən 
müd rik qa dın ob raz la rı Ni za mi 

əsər lə ri nin qəh rə man la rı na çev-
ri lib lər. Sə fi r qeyd edib ki, Şeks-
pir Ni za mi ni bü tün dövr lə rin və 
xalq la rın yed di ən da hi şairi sı-
ra sı na sa lıb. “Ley li və Məc nun” 
poema sı Ro meo və Cül yet ta nın 
fa ciəvi he ka yə sin dən dörd əsr 
əv vəl ya zı lıb.

davamı səh. 2-də

Azərbaycan regiona UNESCO texniki missiyasının gəlməsində ən maraqlı tərəfdir

Azər bay can azad edil miş əra zi-
lə rin də UNES CO tex ni ki mis si ya-
sı nın hə ya ta ke çi ril mə sin də ən 
ma raq lı olan tə rəf dir. Xal qı mı zın 

mə də ni ir si mis li gö rün mə miş da ğın tı-
ya, vəh şi li yə mə ruz qa lıb, ta lan, vi ran, 
yer lə yek san edi lib. Bu nun bey nəl xalq 
ic ti maiy yə tə çat dı rıl ma sı bi zim üçün ən 
önəm li və st ra te ji mə sə lə dir.

UNES CO ya nın da Azər bay can Daimi 
Nü ma yən də li yi nin rəh bə ri, sə fi r El man Ab-
dul la yev bu fi k ri AZƏR TAC-a mü sa hi bə sin-
də de yib.

Sə fi r qeyd edib ki, 30 ilə ya xın Er mə nis-
ta nın iş ğa lı al tın da olan tor paq la rı mız İkin-
ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nə ti cə sin də azad 

edil dik dən son ra bu əra zi lər də er mə ni lər 
tə rə fi n dən tö rə dil miş vəh şi lik lər, ci na yət lər, 
van dal lıq lar haq qın da UNES CO-nun, elə-
cə də təş ki lat da müx tə lif öl kə lə rin akk re di tə 

olun muş nü ma yən də lə ri nin mə lu mat lan dı-
rıl ma sı is ti qa mə tin də va cib ad dım lar atı lıb. 
Təş ki la tın, elə cə də müx tə lif öl kə lə rin akk-
re di tə olun muş nü ma yən də lə ri nə mü va fi q 
kon ven si ya lar çər çi və sin də mə lu mat lar 
təq dim olu nub. Çün ki mə də ni irs lə bağ lı 
tö rə di lən ci na yət lə rin hər bi ri mü va fi q ka-
te qo ri ya la ra gö rə aidiy yə ti kon ven si ya lar la 
tən zim lə nir. Əsa sən mə də ni ir sin da ğı dıl-
ma sın dan, təh qir olun ma sın dan, mə də ni 
irs nü mu nə lə ri nin qey ri-qa nu ni id xa lı, ix ra-
cı, ümu miy yət lə, bir çox mə qam lar var ki, 
on lar mü va fi q kon ven si ya lar la tən zim lə nir. 

Bu kon ven si ya lar çər çi və sin də UNES CO-
nun aidiy yə ti alt-qu rum la rı, alt-ko mi tə si ilə 
mü va fi q iş lər apa rı lıb.

davamı səh. 2-də

Moskvada azərbaycanlı rəssamın 
“İllüziya”sı

De  kab  rın 7-də Mosk  va  nın Xalq Tə  sər  rü  fa  tı Nailiy  yət  lə  ri Sər  gi -
sin  də  ki “Azər  bay  can” pa  vil  yo  nun  da azər  bay  can  lı rəs  sam Ni  gar 
Sü  ley  ma  nın “İl  lü  zi  ya” ad  lı fər  di sər  gi  si açı  lıb.

Qeyd olunub ki, rəssam əsər  lə  ri  ni yağ  lı bo  ya ilə geomet  rik abst -
rak  si  ya və sim  vo  lizm üs  lu  bun  da ya  ra  dır.

səh. 8
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İşğaldan azad edilən ərazilərdə 
yaradıcılıq ənənələri də dirçəldiləcək

Anar Kərimov Dubayda Dünya Yaradıcı İqtisadiyyat Konfransında çıxış edib
7-9 de  kabr ta  rix in  də Du  bay 
şə  hə  rin  də “Ex  po 2020 Du  bai” 
sər  gi  si çər  çi  və  sin  də “Dün  ya 
Ya  ra  dı  cı İq  ti  sa  diy  yat Konf  ran  sı – 
2021” təş  kil edi  lib. Konf  rans  da 
öl  kə  miz də təm  sil olu  nub.

Dekabrın 9-da “Dünya Ya-
radıcı İqtisadiyyat Konfransı –
2021”inNazirlərpanelikeçirilib.
Azərbaycan Respublikasının
mədəniyyətnaziriAnarKərimov
toplantıda iştirak edib. Tədbi-
rəBirləşmişƏrəbƏmirliklərinin
mədəniyyətnazirixanımNoura
Bint Mohammed Əl-Kaabi, İn-
doneziyanın turizm və yaradıcı
iqtisadiyyatnazirivədigərölkə-
lərinnazirləridəqatılıb.
Paneldə çıxış edən nazir

Anar Kərimov müasir dövrdə
yeniqlobal trendkimiyaradıcı-
lıq, eləcə də yaradıcı iqtisadiy-
yatın əhəmiyyətini vurğulayıb,
BirləşmişMillətlərTəşkilatıtərə-
findən “Dayanıqlı İnkişaf nami-
nəYaradıcıİqtisadiyyatİli”elan
olunmuş2021-ciildəölkəmizdə
həyatakeçirilənfəaliyyətlərba-
rədə görüş iştirakçılarını məlu-
matlandırıb.
Anar Kərimovmədəniyyət sa-

həsinin, eləcə də mədəniyyət
və yaradıcı sənayelərin (MYS)
innovativ və dayanıqlı inkişafı-
nı hədəfəyən Milli Mədəniyyət
Strategiyası,MYS-lərüzrəgeniş
məlumatlandırma,təbliğatvətəş-
viqatişinihəyatakeçirən“Kreativ
Azərbaycan” platforması, nazir-
liyin dəstəyi ilə yeni yaradılan
Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər
Federasiyasıbarədədanışıb.

Nazir bildirib ki, 2020-ci ildə
44 günlük Vətən müharibəsi
nəticəsindəAzərbaycanın işğal
altındaolanəraziləriniazadet-

məsiiləhəminərazilərdəmədə-
nihəyatın,eləcədəyaradıcılıq
ənənələrinin yenidən dirçəldil-
məsinə başlanıb.  Xalqımızın
qədim mədəniyyət beşiyi olan
ŞuşaşəhəriAzərbaycanınmə-
dəniyyətpaytaxtıelanedilibvə
yenidənregionunyaradıcımər-
kəzinəçevriləcək.

Anar Kərimov çıxışı zamanı
yerlivəbeynəlxalqtərəfdaşlar-
la araşdırma və planlaşdırma
işləri, birgə layihələr, o cümlə-

dən özəl sektorla əməkdaşlıq,
qeyri-hökumət təşkilatlarının
dəstəklənməsi istiqamətində
görülən işlər barədə də məlu-
matverib.

***
“Expo 2020 Dubai” sərgisi

çərçivəsindətəşkilolunanDün-

ya Yaradıcı İqtisadiyyat Konf-
ransında panel sessiyalar da
keçirilib.
Mədəniyyət Nazirliyi Aparatı-

nın rəhbəri, Azərbaycan Yara-
dıcıSənayelərFederasiyasının
sədriVasifEyvazzadəvənazir-
liyin Yaradıcı sənayelər və rə-
qəmsalinkişafşöbəsininmüdiri
RamilAbbəkirovtədbirlərdəişti-
rakediblər.
“İndi və sonra: yaradıcı iqti-

sadiyyatın təkamülü”, “Qlobal
yararadıcı şəhərlərin qurul-
ması”, “Mədəniyyət və yara-
dıcı sənayelərin (MYS) qlobal
gündəliyi: 11 başlıca addım”,
“ŞəhərplanlaşdırmasıvəMYS
sektorlarının yerləşdirilməsi”,
“Yaradıcı dözümlülük”, “Yeni
inklüziv yaradıcı dünya üçün

dərslər”,yaradıcı təhsil, texno-
logiya transformasiyası, süni
intellekt və digər mövzularda
sessiyalartəşkilolunub.
Tədbir çərçivəsində “Kreativ

Azərbaycan” platforması və
yaradıcı iqtisadiyyatın inkişafı
iləəlaqədarfikirmübadiləsidə
aparılıb.

2022-ci ildə növbəti 
“Yüksəliş” müsabiqəsi keçiriləcək

2021-ci il də öl kə miz də ilk də fə təş kil olu nan “Yük sə liş” mü sa bi-
qə si 2022-ci il də də ke çi ri lə cək. Pre zi dent İl ham Əli yev de kab-
rın 9-da bu nun la bağ lı sə rən cam im za la yıb.

Sərəncamaəsəsən,2022-ciildə“Yüksəliş”müsabiqəsininke-
çirilməsi iləbağlıcari işləringörülməsiüçünPrezidentinehtiyat
fondundanGənclərvəİdmanNazirliyinəbirmilyonmanatayrılıb.
Həmçinin dövlət başçısının “Yüksəliş” müsabiqəsinin təsis

edilməsi haqqında” 2019-cu il 26 iyul tarixli 1354 nömrəli sə-
rəncamındadəyişiklikedilib.Həminsərəncamın2-cihissəsiilə
yaradılmışTəşkilatKomitəsinintərkibiyeniredaksiyadaverilib.
TəşkilatKomitəsininsədriAzərbaycanRespublikasıPrezidenti

AdministrasiyasıHumanitarsiyasət,diaspor,multikulturalizmvə
diniməsələlərşöbəsininmüdiriFərəhƏliyeva,üzvləriAzərbay-
canRespublikasıPrezidentininköməkçisiAnarƏləkbərov,Azər-
baycanRespublikasınıngənclərvəidmannaziriFəridQayıbov,
iqtisadiyyatnaziriMikayılCabbarov, təhsilnaziriEminƏmrulla-
yev,xariciişlərnaziriCeyhunBayramov,əməkvəəhalininsosial
müdafiəsinaziriSahilBabayev,AzərbaycanRespublikasıDövlət
İmtahanMərkəziDirektorlarŞurasınınsədriMəleykəAbbaszadə,
MilliMəclisindeputatıÜlviQuliyev,İctimaiTeleviziyavəRadioYa-
yımlarıŞirkətininbaşdirektoruBalakişiQasımovdur.
Qeydedək ki, “Yüksəliş”müsabiqəsininməqsədi ölkəmizdə

intellektualsəviyyəsivəidarəçilikkeyfiyyətləriyüksəkolanpers-
pektivrəhbərşəxslərinmüəyyənedilməsi,dəstəklənməsivəöl-
kədəkadrehtiyatıbankınınyaradılmasınıtəminetməkdir.

“Expo 2020 Dubai”da Azərbaycan 
pavilyonunda caz konserti 

De kab rın 
9-da Du bay 
şə hə rin də 
ke çi ri lən “Ex-
po 2020 Du-
bai” sər gi si 
çər çi və sin də 
Azər bay can 
Res pub li ka sı 
Mə də niy yət 
Na zir li yi nin 
dəs tə yi ilə 

öl kə mi zin pa vil yo nun da  Şa hin Növ rəs li nin rəh bər lik et di yi caz 
qru pu nun “Bu ta” kon sert proq ra mı (“Bu ta Jazz Con cert by Sha-
hin Nov ras li’s”) təq dim edi lib. 

Şahin Növrəslinin rəhbərlik etdiyi kvartetin etno-caz, mu-
ğam-caz və milli caz janrlarının sintezindən ibarət konsert
proqramımaraqlaqarşılanıb.

YARAT onillik yubileyini qeyd edib
YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nı onil lik təd bir lə ri çər çi və sin-
də de kab rın 9-da “Ön söz – On söz” xro ni kal qrup sər gi si ni 
təq dim edib. On il ər zin də top la nan YA RAT kol lek si ya sı və 
YA RAT-ın si fa ri şi ilə ha zır lan mış seç mə əsər lər ilk də fə ola raq 
Daş Sal na mə Mu ze yin də bir eks po zi si ya da nü ma yiş olu nub.

TədbirdəHeydərƏliyevFondununvitse-prezidentiLeylaƏli-
yevaiştirakedib.
TədbirdəçıxışedəntanınmışrəssamAidaMahmudovade-

yib:“Bugünburadasizigörməyəçoxşadam.Şadamki,siz10
illiyinizibizimləbölüşürsünüz.Zamanprizmasındanbaxanda
onilinbiranabənzədiyinigörərik.Ammabuzamankəsiyində
YARATçoxişlərgörüb.Mənçoxistedadlıvəözsənətinisevən
peşəkarlarlaişləyirəm.Özkomandamıtəbrikedirəm”.
TədbirdəYARAT-ınyubileyimünasibətiləaudiovizualperforman-

sınnümayişivəİsfarSarabskininsolokonsertitəqdimolunub.
SərgiYARAT-ınilklayihəsiolan“Önsöz”əistinadlabudövr

ərzindəYARAT-ınkeçdiyiyolvəyeninəsilmüasirrəssamların
yetişdirilməsivəformalaşdırılmasındaoynadığımüstəsnarolu
vurğulayır.
YARAT kolleksiyasının ənmühüm əsərlərindən ibarət eks-

pozisiyaAfruzAmighi,FaiqƏhməd,RəşadƏləkbərov,Çinarə
MəcidovavəElturanMəmmədovuninstalyasiya,heykəl,video
vəfotoəsərlərinibirarayagətirir.

Qırğızıstanda Nizaminin 
880 illiyi qeyd olunub

əvvəli səh. 1-də

TədbirçərçivəsindəTÜRKSOYtərəfindəningilisdilindənəşr
olunan“Nizaminioxuyaq”(“ReadingNizamiGanjavi”)kitab-al-
bomununtəqdimatıdakeçirilib.
Düsen Kaseinov nəşr barədə məlumat verərək bildirib ki,

TÜRKSOY“NizamiGəncəviİli”nigenişşəkildəqeydedib,sərgi-
lərvəkonsertlərtəşkilolunub.
TədbirdəçıxışedənlərNizaminindünyaədəbiyyatınaverdiyi

misilsiztöhfələrdəndanışıb,onunyaradıcılığınınfəlsəfiaspekt-
lərinətoxunublar.
TədbirzamanıAzərbaycantorpaqlarınınazadedilməsiuğrun-

daaparılanVətənmüharibəsidövründəhəqiqətləriQırğızıstan
ictimaiyyətinə obyektiv çatdıran “Slovo Kirqızıstana” qəzetinin
müxbiriAidaŞirinovavəAnadoluAgentliyininbuölkədəkimüx-
biriNazirƏliyevTÜRKSOYtərəfindəntəltifediliblər.
Mərasimsəfirliyinvə“Azəri”MədəniyyətMərkəzinintəşkilet-

diyi bədii hissə ilə davamedib.Nizaminin sözlərinə bəstələn-
mişmahnılarifaedilib,şairinşeirlərindənparçalarsöylənilibvə
Azərbaycanrəqsləritəqdimolunub.

Azərbaycan regiona UNESCO texniki missiyasının 
gəlməsində ən maraqlı tərəfdir

əvvəli səh. 1-də
Bildirilib ki, 2021-ci ildə nominasiyalar

baxımındandaölkəmizüçünuğurluolub.
LənkəranşəhəriUNESCOtərəfindənYa-
radıcıŞəhərlərŞəbəkəsinədaxiledilib.Bu
siyahıdaartıq3şəhərimiz–“sənətvəsə-
nətkarlıq”nominasiyasıüzrəŞəki(2017),
“dizayn”nominasiyasıüzrəBakı(2019)və
“qastronomiya”nominasiyasıüzrəLənkə-
ran şəhəri (2021) yaradıcı şəhərlər sıra-
sındalayiqliyerlərinitutublar.
Builölkəmizingörkəmlişəxsiyyətlərinin

adı “Yubileylər siyahısı”na salınıb. Gör-
kəmlibəstəkarFikrətƏmirovun100illikvə
xeyriyyəçi Zeynalabdin Tağıyevin 200 illik
yubileyləriqurumun2022-2023-cüillərüzrə
“Yubileylərsiyahısı”nadaxiledilib.
Azərbaycan 2021-ci il noyabrın 17-də

UNESCO-nunİcraiyyəŞurasınaüzvseçi-
lib.Şuranın58üzvölkəsiiləbirlikdəölkə-
mizqurumunvacibmexanizmvəqərarla-
rının qəbul olunmasında yaxından iştirak
edəcək. Bu, ölkəmiz üçün çox vacibdir.
Qarşıdan gələn 4 il müddətində ölkəmiz
UNESCO-nun vacib və strateji istiqamət-
lərinətöhfəverəcək.
Cari ilin uğurlarından biri də ölkəmizin

1954-cü il Haaqa Konvensiyasının ikinci
Protokolu Komitəsinə üzv seçilməsidir.
PostmünaqişədövründəAzərbaycanınbu
Komitəyəseçilməsiçoxvacibdir.Ölkəmiz
buKomitəyəəvvəllər də töhfə verib, an-
caqindionunüzvükimidahaçoxkömək

göstərəcək. Əvvəlki illərdə daimi nüma-
yəndəliyimiz tərəfindən silahlımünaqişə-
lərdəbələdçi kitabınınhazırlanması,Ko-
mitəninmüvafiqalt-komitəsinintəşkilində
ölkəmizintexnikivəmaddidəstəyixüsusi
önəmkəsbedib.Qarşıdangələn4ilmüd-
dətindəKomitəninfəaliyyətinətöhfəveri-
ləcək.
“Azərbaycan UNESCO ilə əməkdaşlığa

böyükəhəmiyyətverir.Azərbaycanbutəş-
kilatındəyərvəprinsiplərinindünyadatəbli-
ğindəənçoxroluolanölkədir.Ölkəmizqu-
rumun ən əhəmiyyətli tərəfdaşlarındandır.
UNESCO-da ölkəmizin həmişə xüsusi çə-
kisi,roluolub.Bu,belədədavamedəcək.
BugünAzərbaycandünyanınənönəmlivə
aparıcıölkələrindənbiridir.Beynəlxalqare-
nada olduğu kimi,UNESCO-da da öz sö-
zünüdeyir.

İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra
ölkəmizüçünənstratejiməqsədlərdənbi-
ridəhəqiqətlərimizinbeynəlxalqictimaiy-
yətəçatdırılmasıvəbuişindavamlılığının
təminolunmasıdır.Ermənistanın30 ilər-
zindətörətdiyicinayətlərihamıbilməlidir”,
-deyədaiminümayəndədiqqətəçatdırıb.
Bildirilib ki, Azərbaycan və UNESCO

hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilə-
rimizə texniki missiyanın həyata keçiril-
məsi məsələsini müzakirə edirlər. İşğal
edilmiş ərazilərimizə UNESCO-nun tex-
niki missiyasının göndərilməsi məsələsi
illər əvvəl Azərbaycan tərəfindən qaldı-

rılıb. Texnikimissiyanın həyata keçirilmə-
si də məhz Azərbaycanın təşəbbüsüdür.
Ölkəmiz bu missiyanın reallaşmasında
maraqlı olmaqla yanaşı, onun vacibliyini
qurumrəsmilərinindiqqətinəçatdırıb.Bu-
nun təsdiqini UNESCO-nun 2005-ci ildə
dərcedilmiş10 illikhesabatındadagörü-
rük.HəminhesabatdaUNESCOqeydedib
ki,Azərbaycan təşkilatdan tezliklə texniki
missiyanınhəyatakeçirilməsiniistəyir,an-
caqAzərbaycan torpaqlarının Ermənista-
nınişğalıaltındaolmasınagörəmissiyanın
həyata keçirilməsi mümkün olmayıb: “Bu
gün missiyanı gözləyirik, bu istiqamətdə
müvafiqişləraparılır.UNESCOilədanışıq-
lardavamedir.UNESCO,eləcədəbütün
tərəfəryaxşıbilirlərki,Azərbaycantexniki
missiyanın həyata keçirilməsində ən ma-
raqlıolantərəfdir”.

Ba kı da kı Xə tai Sə nət Mər-
kə zin də Ni za mi Gən cə vi 
əsər lə ri nin mo tiv lə ri əsa sın-
da “Bey nəl xalq Mah mud 

Kaş ğar lı” mü ka fa tı laureatı, 
rəs sam-hey kəl tə raş Na tiq Ca-
mal Af şa rın çək di yi mi niatür-
lər dən iba rət sər gi açı lıb.

Açılışmərasimindəçıxışedən
MilliMəclisinMədəniyyətkomi-
təsinin eksperti Əkbər Qoşalı
bildirib ki,Azərbaycanminiatür
sənəti XIII yüzildən inkişaf et-
məyəbaşlayıb,sonrakıdönəm-
lərdəTəbrizminiatürməktəbinə
çevrilərək dünyada şöhrət qa-
zanıb.Çağdaşdönəmdəbusə-
nətiyaşadanrəssamlarımızdan
biriNatiqCamalAfşardır.
MilliMəclisinMədəniyyət ko-

mitəsininsədriQənirəPaşayeva
8dekabr–BeynəlxalqRəssam-
larGünümünasibətiləmüəllifvə
sərgidəiştirakedənrəssamların
timsalındabütünfırçaustalarını
təbrik edib. Bildirib ki, Nizami
Gəncəvi irsiAzərbaycan,eləcə
dəbütündünyanınmədəniyyət
tarixiüçünönəmlidir.Dahişairin
irsininqorunması,təbliğedilmə-
sidövlətmədəniyyətsiyasətimi-
zinbirhissəsidir: “RəssamNa-
tiq Camal Afşarla biz vaxtaşırı

görüşür,məsləhətləşirik.Keçən
ay onun emalatxanasına baş
çəkdik,əsərləri iləbirdahaya-
xındantanışolduq.Görəndəki,
NatiqmüəllimNizami yaradıcı-
lığınadavamlışəkildəmüraciət
edibvəartıqbirsərgiyəyetəcək
qədər əsəri var, biz təşəbbüs
irəli sürərək bu sərginin təşkil
edilməsinəqərarverdik”.

MədəniyyətvəİncəsənətUni-
versitetinin müəllimi, sənətşü-
naslıqüzrəfəlsəfədoktoruGü-
nel Seyidəhmədli Azərbaycan
miniatürsənətitarixi,ənənələri,
ocümlədənNatiqCamalAfşa-
rınminiatüryaradıcılığımövzu-
sundaməruzəedib.
DigərçıxışedənlərNatiqCamal

Afşaraürəksözləriniçatdırıblar.

“Vektor” Beynəlxalq Elmlər
Akademiyasınınprezidenti,pro-
fessorElçinİsgəndərzadə,“Hə-
dəf” təhsil brendinin yaradıcısı
Şəmil Sadiq və Dünya Gənc
Türk Yazarlar Birliyi başqanı
İntiqam Yaşar təmsil etdikləri
qurumlaradındanNatiqCamal
Afşara plaket, fəxri fərman və
diplomtəqdimediblər.
SondaNatiqCamalAfşartəd-

birin təşkilatçılarına, əsərləri-
ni alan sənətsevərlərə, sərgini
işıqlandıranmedianümayəndə-
lərinətəşəkkürünübildirib.
Qeyd edək ki, sərgidə 20-

dən artıq əsər nümayiş olu-
nub.Əsərlərinhamısı tədbirdə
iştirakedənlər tərəfindənsatın
alınıb.
Bildirilibki,alınanəsərlərÖz-

bəkistan, Türkiyə, eləcə də di-
gərölkələrdəNizamiGəncəviir-
sinəmaraqgöstərənünvanlara
göndəriləcək, nizamişünaslara,
Azərbaycanındostlarınahədiy-
yəolunacaq.

Nizami əsərlərinə çəkilmiş 
miniatürlərdən ibarət daha bir sərgi
Sərgilənən əsərlərin hamısı tədbirdə iştirak edənlər tərəfindən alınıb
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AzərbaycanRespublika

sınınmədəniyyətna
ziriAnarKərimovMisir
ƏrəbRespublikasına

səfərizamanıbuölkənin
mədəniyyətnaziriİnesAb
delDayemiləgörüşüb.

GörüşdəAzərbaycanınMisir
dəkisəfiriTuralRzayevvəQa
hirə Opera Teatrının direktoru
MaqdiSabirdəiştirakediblər.
Qonaqları salamlayan İnes

AbdelDayem iki ölkə arasında
opera, kinematoqrafiya sahə
sində əməkdaşlığın genişlən
dirilməsinin əhəmiyyətindən
danışıb.NazirMisirləAzərbay
can arasında dostluq, mədəni
əməkdaşlıqmünasibətininbun
dansonradauğurladavamet
diriləcəyinəinamınıifadəedib.
Anar Kərimov dəvət üçün

həmkarına təşəkkürünü bildirə
rək,ikiölkəarasındaəməkdaş
lığın bir sıra sahələrdə uğurla
davametdiyinivurğulayıb,bey
nəlxalq təşkilatlarda qarşılıqlı
dəstək, mədəniyyət sahəsində
tərəfdaşlığı yüksək dəyərlən
dirdiyinideyib.Bildirilibki,Azər
baycan beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsindəMisirləmədəni irs
sahəsindəbirgəsəylərəxüsusi
önəm verir. Nazir qədim mə
dəniyyət mərkəzi olan Qahirə
şəhərinin incəsənət, muzey və
digərsahələrdəçoxşaxəlitəcrü
bəsindən Azərbaycanın yarar
lanmaqniyyətindəolduğunuda
vurğulayıb.
Anar Kərimov həmkarına

AzərbaycanPrezidentinintəşəb
büsü ilə 2008ci ildə irəli sürül
müşmədəniyyətlərarasıdialoqa
dair “Bakı Prosesi” haqda mə
lumat verərək, bu ilin əvvəlində
ölkəmiz tərəfindən “Mədəniyyət
naminə sülh” (Peace4Culture)

qlobal  təşəbbüsünündəəsası
nın qoyulduğunu bildirib. Nazir
AzərbaycanRespublikasınınre
giondadavamlısülhnaminəbir
sıralayihələrəimzaatdığınıvur
ğulanıb.

***
SəfərçərçivəsindənazirAnar

KərimovunMisirinƏlAzarUni
versitetininbaşimamıŞeyxƏh
mədəlTayibləgörüşüdəkeçi
rilib.
İkiölkəarasındadostluqmü

nasibətinin qədim köklərə da
yandığınıbildirənAnarKərimov
mədəniyyətlərarasıdialoqunin
kişafındaMisirinmühümrolunu
vurğulayıb.NazirAzərbaycanın
mədəniyyətlərarasıdialoqadair
təşəbbüsüolan “BakıProsesi”,
bu platformada ənənəvi olaraq
keçirilən Dünya  Mədəniyyət
lərarası Dialoq Forumu, eləcə
də ölkəmizin bu xüsusda yeni
təşəbbüsü–“Mədəniyyətnami
nəsülh”(Peace4Culture)qlobal
kampaniyası barədə məlumat

verib. 2022ci ildəBakıdanöv
bətiDünyaMədəniyyətlərarası
Dialoq Forumunun planlaşdırıl
dığını qeyd edən mədəniyyət
naziriŞeyxƏhmədəlTayibifo
rumaqatılmağadəvətedib.

AnarKərimovsöhbətzamanı
işğaldanazadolunmuşərazilə
rimizdə erməni barbarlığı, otuz
iləyaxınişğalmüddətindədağı
dılmışdiniməbədlərimiz,mədə

niyyətabidələrimizbarədədanı
şıb.Vurğulanıbki,buvandalizm
təkcəAzərbaycanadeyil, ümu
milikdə İslam dünyasına qarşı
törədilib. Həmçinin qeyd edilib
ki, “Mədəniyyət naminə sülh”
qlobal təşəbbüsü çərçivəsində
Azərbaycan sülhü təbliğ etmə
yə,bölgədəəminamanlığanail
olmaqyolundafaydalıaddımlar
atmağa hazırdır və bu istiqa
mətdəbirsıraişlərgörülür.
ŞeyxƏhmədəlTayib nazirin

Dünya  Mədəniyyətlərarası Di
aloq Forumuna dəvətini məm
nuniyyətlə qəbul etdiyini vur
ğulayıb. O, Azərbaycanın illər
boyu mədəniyyətlərarası dialo
qun inkişafında gördüyü işlərin
təqdirəlayiqolduğunudeyib.
Tərəfər həmçinin İslam dini

nəqarşıbəziqüvvələrinapardı

ğıyanlış təbliğatıqınayaraqdi
nimizinsülhvəbarışığaçağırış
olduğunuvurğulayıbvəbunuən
gözəlnümunələrlədünyayaçat
dırmağınönəmindəndanışıblar.

Azərbaycanla Misir arasında 
mədəni əlaqələr möhkəmlənəcək

Otuzillik barbar zehniyyətə 
mədəniyyətlə cavab verəcəyik

əvvəli səh. 1-də
Yerigəlmişkən,dekabrın9daölkəmizinbutəşkilataüzvlüyü

nün 30 ili tamamoldu. 1991ci ilin həmin günü İslam ölkələri
dövlət başçılarının Seneqalın paytaxtı Dakarda keçirilən zirvə
toplantısındaAzərbaycanRespublikası İslamKonfransıTəşki
latınaüzvqəbuledilib.Bu,müstəqilAzərbaycanınüzvolduğuilk
beynəlxalqtəşkilatidi.
Azərbaycandaöznövbəsindəötənillərdəİslamölkələriara

sındaəməkdaşlığa,ocümlədənmədəniəlaqələrəöztöhfələrini
verib.Ölkəmiz2015ciilinnoyabrındaİCESCOBaşKonfransı
nın12cisessiyasınavətəşkilatınİcraiyyəŞurasının36cıicla
sınaevsahibliyiedib.
BaşKonfransİCESCOnunaliqurumudurvəonunsessiyaları

üçildənbirkeçirilir.14cüsessiyadaİCESCOnun20192021
ci illərdə fəaliyyətiqiymətləndirilib, təşkilatınhesabatı,gələcək
fəaliyyətistiqamətləriüzrəmüzakirələraparılıb.
Sessiya zamanı mədəniyyət naziriAnar Kərimovun bir sıra

görüşləridəolub.AnarKərimovİCESCOnunBaşdirektoruSa
limbinMəhəmmədəlMalik,Misirinalitəhsilvəelmiaraşdırma
larnaziriXalidƏbdülğafarvəMisirinBaşmüftisiŞövqiAllamilə
görüşüb.

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 
sərgi təşkil olunub

MisirdəİCESCOBaşKonfransının14cisessiyasıiləbərabər
IIAliTəhsilvəElmiTədqiqatlarüzrəQlobalForumdatəşkilolu
nub.810dekabrtarixindəQahirəşəhərindəkeçirilənForuma
mədəniyyətnaziriAnarKərimovunrəhbərliyiiləAzərbaycan
nümayəndəheyətidəqatılıb.

ForumçərçivəsindəölkəmizüçünayrılmışguşədəAzərbay
canRespublikasıMədəniyyətNazirliyinin təşkilatçılığı iləsərgi
açılıb.
Sərgidə ölkəmizin mədəniyyəti və tarixindən bəhs edən vi

deoçarxlar, 2021ci  ildə 880 illik yubileyi qeyd olunan dahi
AzərbaycanşairivəmütəfəkkiriNizamiGəncəvi,Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhəri, o cümlədən Qarabağ
haqqındadolğunməlumatlarziyarətçilərətəqdimolunur.Həm
çininziyarətçilərəölkəmizhaqqındakitablardapaylanılır.

MDB-nin 30 illiyinə həsr edilmiş 
fotosərgi və konsert

Dekabrın8dəBakıdakıRusevində(RİMM)MüstəqilDövlətlər
Birliyinin(MDB)yaradılmasının30illiyinəhəsredilmişfotosərgi
açılıb.

Tədbirdə MDB
ölkələrinin diplo
matik korpusunun
nümayəndələr i ,
mədəniyyət və
təhsil müəssisə
lərinin rəhbərləri
iştirakediblər.
Rusiya Fe

d e r a s i y a s ı n ı n
Azərbaycandakı
səfiri Mixail Bo
çarnikov tədbirdə
çıxışedib.30ilərzindəMDBnintəşkilatolaraqkeçdiyiyoldan
bəhsedəndiplomatdeyib:“Şadıqki,müstəqilolmaqvəbirlikdə
yaşamaqimkanımızvar”.
Sərgi üçün fotolar Belarus,Qazaxıstan,Qırğızıstan,Moldo

va, Tacikistan, Özbəkistan fotoqrafarı və “Rossotrudniçestvo”
agentliyininhəminölkələrdəkinümayəndəlikləri tərəfindəntəq
dimedilib.
Tədbirdə Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı MusiqiAkademiyası

nın tələbəvəmüəllimlərinin ifasındakonsertproqramıda təq
dimolunub.Azərbaycanvəxariciölkələrinklassiklərininəsərləri
səslənib.

“Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün”
AzərbaycanİstiqlalMuzeyindəVətənmüharibəsişəhidlərinin
xatirəsinəithafolunan“Qəhrəmanlarcanveriryurduyaşat
maqüçün”adlılayihəçərçivəsindədahabirsərgiaçılıb.

Dekabrın9datəqdimolunan“Cəsurlar”adlısərgidəVətən
müharibəsişəhidləri–kapitanTürkayHüseynli,başleytenant
İlkin Məmmədzadə, gizir Coşqun Məmmədov, əsgərlər Qar
daşağa Cəbiyev və Əli Tağıyevin həyatının müxtəlif illərinə,
xidməti fəaliyyətinə aid fotoşəkilləri, şəxsi əşyaları nümayiş
olunur.
Tədbirdəşəhidailələrininüzvləri,qazilər,“ASANKönüllüləri”

təşkilatınınüzvləri,tələbələriştirakediblər.
Sərgidekabrın16dəkdavamedəcək.

Qarabağın ədəbiyyat səhifələrində “Məclisi-üns”
Elmi-ədəbi konfrans keçirilib

AzərbaycanınqədimmədəniyyətməkanlarındanolanQara
bağdaxanlıqlardövründənsonraədəbiyyatvəsənətdahada
inkişafedib.MollaPənahVaqifinQarabağsarayındabaşvəzir
olmasıxanlığınsöz,sənətadamlarınaverdiyidəyəringöstəricisi
dir.Şuşadafəaliyyətgöstərmiş“Məclisiüns”ədəbiməclisibuşə
hərinmədəniyyətmərkəziolmasının,mədəniyyətimizininkişafına
verdiyitöhfələrindahabirnümunəsidir.

Dekabrın7dəAMEAnınMə
həmməd Füzuli adına Əlyaz
malar İnstitutunda Mədəniyyət
Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə
ElmiMetodiki və İxtisasartırma
Mərkəzinintəşkilatçılığıilə“Qa
rabağın ədəbiyyat səhifələrin
də“Məclisiüns”adlıelmiədəbi

konfranskeçirilib.
Tədbirdə Əlyazmalar İnstitu

tunun baş direktoru, akademik
Teymur Kərimli və Mədəniy
yət üzrə ElmiMetodiki və İxti
sasartırma Mərkəzinin direkto
ruSəadətXələfbəyli giriş sözü
söyləyiblər.

Sonra Ədəbiyyat İnstitutunun
İlkin yeni dövrAzərbaycan ədə
biyyatışöbəsininmüdiri,filologiya
elmləridoktoruMahirəQuliyeva,
institutunbaşelmiişçisi,filologiya
elmləridoktoru,professorRaqub
Kərimov,AMEAN.Gəncəviadına
Ədəbiyyat İnstitutunun baş elmi
işçisi, filologiya elmləri doktoru
MərziyyəNəcəfova,Nizami adı
na Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyin Qarabağ filialının elmi
işçisiRəhmanBaxşəliyevməru
zələrləçıxışediblər.

Məruzələrdə Qarabağın ədə
bimədənikeçmişi,XIXəsrədə
bi məclisləri və muğamsənət
tarixi, Qarabağ atları, Qarabağ

müharibəsiədəbiyyatda,XXəsr
kinosənətindəQarabağmövzu
larıətrafındasözaçılıb.Qarabağ
ədəbimühitinin yetirmələri olan
MollaPənahVaqif,Xurşudbanu
Natəvan,QasımbəyZakir, Ba
babəyŞakir,NəcəfbəyVəzirov,
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev
və başqalarının yaradıcılığın
danbəhsolunub, “Məclisiüns”,
“Məclisifəramuşan” ədəbiməc
lislərininəlyazmanüsxələrihaq
qındaməlumatverilib.
Tədbirin bədii hissəsində Şöv

kətƏləkbərovanın ifasında “Dur
nalar”(musiqi:C.Cahangirov,söz:
M.P.Vaqif), Rəşid Behbudovun
ifasında“Qərənfil”(musiqi:V.Adı
gözəlov,söz:X.Natəvan)əsərləri,
S.Vurğunun “Vaqif” dramı əsa
sında səhnələşdirilmiş televiziya
tamaşasından Ağa Məhəmməd
şahQacarvəMollaPənahVaqifin
dialoqusəsləndirilib.
Bundanəlavə,tədbirdəAMEA

N.Gəncəvi adına Milli Azərbay
can Ədəbiyyatı Muzeyinin İcti
maiyyətlə əlaqələr və informa
siya şöbəsinin müdiri, filologiya
üzrə fəlsəfə doktoru Nəzmiyyə
Yigitoğlunun təqdimatında on
laynekskursiyavəAMEAM.Fü
zuliadınaƏlyazmalarİnstitutun
da “Qarabağın ədəbimədəni
mühiti əlyazmalarda”adlı sərgi
yəekskursiyatəşkilolunub.

Dekabrın8dəAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBalet
Teatrındatanınmışbəstəkar,Xalqartisti,professorCahangir
Cahangirovun“Xanəndənintaleyi”operasınıntamaşasınümayiş
olunub.Tamaşabəstəkarın100illiyinəhəsredilib.

“Xanəndənin taleyi” opera
sını C.Cahangirov 1978ci ildə
yazıb.OperaXXəsrinəvvəllə
rində şöhrətin zirvəsində ikən
Avropaya mühacirət edən və
həyatının sonuna kimi vətən
həsrəti ilə yaşayıb dünyasını
dəyişənxanəndəMirSəidinfa
ciəvitaleyindənbəhsedir.
MirSəid rolunuƏməkdarar

tist İlkinƏhmədov ifa edib.Di
gər rollarda teatrın aparıcı so
listləri–ƏməkdarartistlərAfaq

Abbasova (Xanım), Əliəhməd
İbrahimov (Rəşid bəy), Səbi
nə Vahabzadə (Gülsüm), Fəri
də Məmmədova (Rəna), Tural
Ağasıyev (Aşur bəy), solistlər
Fəhmin Əhmədli (Qasım), Ma
hirTağızadə(Məmməd)vəRza
Xosrovzadə (Əsədulla bəy) çı
xışediblər.
TamaşanıƏməkdarartist,di

rijorların beynəlxalq müsabiqə
lərinin laureatı Əyyub Quliyev
idarəedib.

“Xanəndənin taleyi”
Operanın növbəti nümayişi müəllifin 

100 illiyinə həsr olunub

Media subyektlərinə vergi güzəştləri təklifi
MedianınİnkişafıAgentliyindəbirsıramedia
subyektlərininrəhbərvənümayəndələrinin
iştirakıiləgörüşkeçirilib.Görüşmediasahə
sindəhəyatakeçirilənislahatlarçərçivəsində
görülənişlərinmüzakirəsinəhəsrolunub.

Medianın İnkişafıAgentliyinin icraçıdirektoru
Əhməd İsmayılov çıxışında qeyd edib ki, ölkə
başçısının“AzərbaycanRespublikasındamedia
sahəsindəislahatlarındərinləşdirilməsihaqqın
da”2021ci il12yanvartarixli fərmanımüvafiq
sahədəislahatlarınyolxəritəsidir.Bildiribki,nor
mativhüquqibazanın təkmilləşdirilməsi,media
subyektlərininiqtisadimüstəqilliyiningücləndiril

məsi, jurnalistlərin peşəkarlığının, məsuliyyəti
ninvəcəmiyyətinmediasavadlılığınınartırılma
sıbuislahatlarınəsasistiqamətləridir.
Əhməd İsmayılov qeyd edib ki, media sub

yektlərininvergigüzəştlərivədigərsosialtəmi
natlardan da yararlanması üçün layihələr üzə
rindəişgedir.
Onunsözlərinəgörə,agentlikhəm“Mediahaq

qında”qanunun,həmdəVergiMəcəlləsinədə
yişikliklərineynivaxtdaqəbulolunmasınıistəyir.
Məcəlləyədəyişikliklərdəisəmediasubyektlərinə
5ilmüddətinəvergigüzəştləriedilməsitəklifolu
nur.Burayamediasubyektlərininhəmmənfəət,
həmdəƏDVdənazadedilməsitəklifəridaxildir.
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Xəbərverdiyimizkimi,
AzərbaycanRespub
likasımədəniyyətna
zirininbirincimüavini

ElnurƏliyevinrəhbərliyiilə
nümayəndəheyətiQətər
Dövlətindəsəfərdəolub.
Səfərçərçivəsindəbirsıra
tədbirvəgörüşlərkeçirilib.

Dekabrın 7-də Elnur Əliyev
Qətər Muzeylərinin baş icraçı
direktoruƏhmədMusaəl-Nəm-
lə iləgörüşüb.Görüşdə iki ölkə
arasındamədəniəməkdaşlıq,o
cümlədən muzey işi sahəsində
əlaqələrmüzakirəedilib.
Mədəniyyət nazirinin birinci

müavini qloballaşan dünyada
mədəni unikallığın qorunması-
nın əhəmiyyətindən danışaraq
ortaqmədənidəyərlərinxalqları
bir-birinə yaxınlaşdırdığını, bu
xüsusdamədəniyyətinkörpüro-
lu oynadığını deyib. 2021-ci ilin
Azərbaycanda “NizamiGəncəvi
İli” elan edildiyini diqqətə çatdı-
ranElnurƏliyevdahimütəfəkki-
rin yaradıcılığında ümumbəşəri
dəyərlərintərənnümolunduğunu
vurğulayıb. Elnur Əliyev Azər-
baycanın mədəniyyəti, incəsə-
nətivətarixi,eləcədəVətənmü-
haribəsində əldə olunmuş şanlı
Qələbə və Qarabağ həqiqətləri
barədə həmsöhbətinə məlumat
verib.
QətərMuzeylərinin baş icraçı

direktoru Azərbaycan Mədəniy-
yətNazirliyi nümayəndəheyəti-

ninsəfərivəkeçirilmişgörüşlərin
əhəmiyyətini vurğulayıb.Bu cür
qarşılıqlısəfərlərinəməkdaşlığa
və xalqların bir-birini yaxından
tanımasına zəmin yaratdığını
bildirənəl-Nəmləmövcudəlaqə-
lərin inkişaf etdirilməsində ma-
raqlıolduğunudeyib.
Görüşdə Azərbaycanın Qətər

Dövlətindəki səfiri Rəşad İsma-
yılov, Azərbaycan Mədəniyyət
Nazirliyi və səfirliyin nümayən-
dələriiştirakediblər.
SonraElnurƏliyevQətərMilli

Muzeyiilətanışolub.

***
Səfər çərçivəsində daha bir

görüşDohaşəhərindəQətərMil-
liKitabxanasının rəhbəri,dövlət
naziri Həməd bin Əbdüləziz əl-
Kavarinin şəxsi kitabxanasında
keçirilib.
Görüşdə dövlət naziri Həməd

bin Əbdüləziz əl-Kavari, mədə-
niyyət nazirinin birinci müavini
ElnurƏliyev, səfir Rəşad İsma-
yılov,Qətərinmədəniyyətnüma-
yəndələri, iş adamları və jurna-
listləriştirakedib.

Dövlət naziri Azərbaycan və
Qətərarasındamövcudmədəni
əməkdaşlığın genişləndirilməsi-
nin digər sahələrdə də əlaqələ-
rininkişafındarolunuvurğulayıb.
E.Əliyev Azərbaycan mədə-

niyyətininmüxtəlifsahələriüzrə,
xüsusən Azərbaycan xalçaçılıq
sənətininnümunələriiləbağlıət-
rafıməlumatverib.
SondaAzərbaycan xalçaçılıq

sənətininTəbrizməktəbinümu-
nələrindənbəhsedənkitabHə-
məd əl-Kavariyə hədiyyə olu-
nub.

əvvəli səh. 1-də
Paytaxtın1,3və5nömrəliUşaq-gənclər

yaradıcılıqmərkəzlərinin, eləcə də 16 say-
lı Texniki-Humanitar, BakıAvropa və Zəngi
liseylərinin, 86, 142, 189, 190 nömrəli tam
ortaməktəblərin,həmçinin1nömrəliUşaq-
gənclər inkişaf mərkəzinin sağlamlıq im-
kanlarıməhduduşaqlarının,Abşeronrayon
məktəblilərinin ifalarındadahi şairin əsərlə-
rindənnümunələrsəsləndirildi.
Bu sırada “Nüşabə ilə İskəndərin görü-

şü”, “Kərpickəsən kişinin dastanı”, “Xeyir
və Şər” adlı bədii kompozisiyalar, “Sirlər
xəzinəsi”ndən parçalar maraqla qarşılandı.
N.Gəncəvinin Azərbaycan və avar dillərin-
dəsəsləndirilənhikmətlikəlamlarıdatədbirə
xüsusirəngqatdı.Azsaylıxalqlarındillərində
Azərbaycanınmüxtəlif rayonlarından–Qu-
sar,Qax,Zaqatala,Balakəndəngöndərilmiş
videokadrlardamaraqlaizlənildi.
Festival proqramına daxil edilən “Nizami

və musiqi dünyası” adlı musiqi axşamı da
rəngarəngliyi iləgözoxşadı.Dekabrın8-də
Rəşid Behbudov adınaAzərbaycan Dövlət
MahnıTeatrındareallaşantədbirdəNizami
əsərlərinəbəstələnənvəobrazınaithafolu-
nanmusiqiəsərləriifaolundu.Musiqiaxşa-
mıhəmdəuşaqvəgənclərin təqdimatında
böyükədibinəbədiyaşarirsinəyeninəsillərin
sevgivəmarağınınnümayişiidi.
Klassik şeir vəmusiqinin vəhdətində bir-

birindən fərqli ifalar nümayiş etdirən Bakı
XoreoqrafiyaAkademiyası,CövdətHacıyev
adına 3, Rauf Hacıyev adına 15, Müslüm
Maqomayev adına 26 və Binə qəsəbəsin-
dəki24saylıonbirillikMusiqiməktəblərinin,
eləcədəAğdamrayonuXanŞuşinskiadına

Uşaqmuğam,BülbüladınaOrtaİxtisasMu-
siqiməktəblərininşagirdləri,5nömrəliUşaq-
gənclər inkişaf mərkəzinin istedadlı üzvləri
konsertəgələnlərəxoşovqatbəxşetdilər.
Onudaqeydedəkki,tədbirlərdəAzərbay-

canRespublikasıOmbudsmanAparatından,
Ailə,QadınvəUşaqProblemləriüzrəDövlət
Komitəsindən nümayəndələr, uşaqların se-
vimli yazıçı və bəstəkarları,mədəniyyət və
incəsənətxadimləriiştirakedirdilər.
Uşaq və yeniyetmələrlə yanaşı, böyüklər

üçündəmaraqlıproqramtərtibedənfestival
təşkilatçıları“Sözmülkününustadı”adlıailəvi
onlaynviktorinadakeçirdilər.Festivalınnöv-

bətigünündəRespublikaUşaqKitabxanası-
nın saytı və sosial şəbəkələrdəki hesabları
üzərindən Nizami Gəncəvinin həyat və ya-
radıcılığıhaqqında50sualdanibarətonlayn
viktorina böyük şair haqqında məlumatlılığı
artırmaqməqsədidaşıyırdı.QalibailələrəNi-
zamiGəncəvininəsərlərihədiyyəolundu.
Onudaqeydedəkki,NizamiGəncəviyara-

dıcılığınınbirdahaöyrənilməsi,tanıdılmasıvə
gələcəknəsillərəçatdırılmasıməqsədiləreal-
laşan festivaldekabrın13-də “Zoom”platfor-
masıüzərindən“Sözsənətimülkününsultanı”
adlıelmikonfranslabaşaçatacaq.

HƏMİDƏ

“Tarixin böyük azərbaycanlısı”
Regionalmədəniyyətidarələrininəhatəetdiyimüəssisələrdə
dünyaşöhrətlisiyasətçi,Azərbaycanxalqınınümummillilideri
HeydərƏliyevinvəfatının18ciildönümümünasibətiləmüxtəlif
tədbirlərkeçirilir.

Gəncə RMİ Gəncə
şəhər Heydər Əliyev
Mərkəzindəuluöndə-
rinvəfatınınildönümü
münasibətilə keçirilən
tədbirdəböyükdövlət
xadiminə həsr olun-
muş sənədli film nü-
mayişetdirilib.
KürdəmirRMİBey-

ləqan rayon Heydər
ƏliyevMərkəzində“Tarixinböyükazərbaycanlısı”adlıtədbirtəş-
kilolunub.MərkəzindirektoruXəyaləKərimovaHeydərƏliyevin
zənginhəyatvəfəaliyyətindən,ölkəyərəhbərliketdiyihərikidövr-
dəgördüyüböyükişlərdəndanışıb.Sondaümummilliliderinhə-
yatvədövlətçilikfəaliyyətinəhəsrolunmuşfilmnümayişetdirilib.
MasallıRMİMasallı rayonHeydərƏliyevMərkəzinin təşkilat-

çılığıilə“Xalqınxilaskarı”mövzusundaelmi-praktikkonfranske-
çirilib.Çıxışlardadövlətimizinsonillərdəəldəetdiyinailiyyətlərin
HeydərƏliyevsiyasətininbəhrəsiolduğuqeydolunub,uluöndə-
rinmüasirtariximizdəkimüstəsnarolundanbəhsedilib.Yardımlı
rayonHeydərƏliyevMərkəzindəkeçiriləntədbirdəisəümummilli
liderinhəyatvəfəaliyyətiniəksetdirəneksponatlarabaxışolub.

Şəki RMİ Balakən
rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində rayonun
İmam Şamil adına
Şambulkəndtamorta
məktəbinin şagirdləri
üçün “Azərbaycanın
inkişaf strategiyasın-
daHeydərƏliyevirsi”
adlı ekskursiya təşkil
olunub.

XaçmazRMİQubarayonMKS-ninkəndkitabxanafiliallarıtərə-
findəndəümummilliliderHeydərƏliyevinvəfatınınildönümüilə
əlaqədartədbirlərkeçirilib.
AğcabədiRMİAğdamrayonHeydərƏliyevMərkəzində“Müasir

Azərbaycanınmemarıvəqurucusu”adlıanımtədbirindəuluön-
dərəhəsrolunmuşvideoçarxnümayişetdirilib.MərkəzinƏmək-
daşıElçinCəfərov,ZəngişalıkəndMədəniyyətevininmüdiriFikrət
Əliyevvəbaşqalarıçıxışedərəkböyükdövlətxadimininxalqımız
qarşısındamisilsizxidmətlərindəndanışıblar.

Vətən fədailəri unudulmur
LənkəranRMİLənkəranşəhərMədəniyyətMərkəzininGöy
şabanKəndYaradıcılıqevindəVətənmüharibəsindəşəhidlik
zirvəsinəucalmışSənanAğazadəvəElməddinMəmmədlinin
xatirəsinəhəsrolunmuş“Şəhidlərölməz,Vətənbölünməz!”
mövzusundaxatirəgecəsikeçirilib.Şəhidlərinailəüzvləri,
Qarabağmüharibəsiqaziləri,təhsilvəmədəniyyətmüəssisə
lərinümayəndələrininiştiraketdiyitədbirdəyaradıcılıqevinin
özfəaliyyətkollektiviədəbibədiikompozisiyatəqdimedib.

İsmayıllıRMİŞama-
xı rayon Mədəniyyət
MərkəzindəSevgiliXa-
nəliyevanın 44 günlük
Vətən müharibəsində
şəhadətəyüksələnŞa-
maxı şəhidlərinin əziz
xatirəsinə həsr olunan
“Ab-ıhəyat”adlıkitabı-
nın təqdimatmərasimi
olub. Kitabda Şamaxı

rayonundanolan43şəhidhaqqındagenişməlumatyeralıb.

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər
SabirabadRMİnindəstəyivəşəhərÜ.HacıbəyliadınaUşaq
musiqiməktəbinintəşkilatçılığıiləBeynəlxalqƏlillərGününə(3
dekabr)həsrolunmuştədbirkeçirilib.Şagirdlərinifasındamu
siqivərəqsnümunələrinümayişetdirilib.Cizgifilmpersonajları
uşaqlarınkönlünüoxşayanrəngarəngçıxışlartəqdimediblər.

SumqayıtRMİSum-
qayıt Dövlət Rəsm
Qalereyasında “Nar-
komaniyaya yox de-
yək” adlı rəsm sərgisi
keçirilib. Xaçmaz RMİ
Şabran rayon Mədə-
niyyət Mərkəzində isə
ŞabranXalqteatrınar-
komaniyanın ağır fə-
sadlarındanbəhsedən

“Həyatlaoyun” tamaşasınümayişetdirilib.ArzuSoltanın “Xaşxaşın
gözyaşları”əsərininmotivləriəsasındahazırlanantamaşada(rejissor
CabirƏmrahov)rollarıZəfərMəmmədov,NurlanFərhadlı,GünayXa-
niyeva,QuluMövsümovvəŞəmistanZeynallıvəbaşqalarıifaediblər.
Q.QarayevadınaSumqayıtşəhər1nömrəliUşaqmusiqimək-

təbininşagirdləriAysuMəmmədzadə,AylaPənahovavəÇingiz
ƏləsgərovEstoniyanınTallinnşəhərindəkeçirilən “Qızılpayızın
ulduzları”müsabiqəsindəfortepianoixtisasıüzrəözyaşkateqori-
yalarındabirinciyerəlayiqgörülüblər.

Xırdalan şəhər on-
birillik Musiqi məktə-
binin kollektivi Ma-
sallıda geniş konsert
proqramı ilə çıxış
edib.Masallı RMİ-nin
rəisiBəxtiyarQılıncov
vəXırdalanşəhərMu-
siqiməktəbinin direk-
toru İkram Manafov
qarşılıqlı səfərlərin

kollektivlərarasındayaradıcılıqəlaqələrinəvəşagirdlərininkişafı-
natöhfəverəcəyinibildiriblər.Qonaqkollektivintəqdimetdiyikon-
sertalqışlarlaqarşılanıb.
AğdaşRMİZərdabrayonMərkəziKitabxanasında“Poeziyadün-

yasınındahisi”başlıqlıtədbirkeçirilib.MKS-ninUşaqşöbəsivəfi-
liallarınınfəaloxucularıNizamiGəncəvininqəzəllərinisöyləyiblər.
GöyçayrayonRəsulRzanınEv-Muzeyində“AşıqƏləsgərdün-

yasıhaqdangələnvergidir”başlıqlıtədbirtəşkilolunub.Ustasə-
nətkarın200illiyinəhəsrolunantədbirdəArifMəmmədovadına
Musiqi məktəbinin şagirdləri Aşıq Ələsgərin sözlərinə yazılmış
mahnılarıifaedib,şeirlərinisəsləndiriblər.
İsmayıllıRMİQəbələDövlətRəsmQalereyasında“KamilƏliyev

–100”adlısərgikeçirilib.AğstafaRMİTovuzRayonDövlətRəsm
QalereyasıdaXalqrəssamıKamilƏliyevin100illikyubileyimüna-
sibətilədərnəküzvlərininəlişlərindənibarətsərgitəşkiledib.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Dekabrın7də“İçərişəhər”
DövlətTarixMemarlıqQoruğu
İdarəsinintəşkilatçılığıiləNi
zamiGəncəvinin880illikyu
bileyinəhəsrolunmuşyekun
ümumrespublikakonfransı
keçirilib.TədbirdəXariciİşlər
Nazirliyinintəşkilati,UNESCO
üzrəAzərbaycanRespublika
sıMilliKomissiyasınınmaliyyə
dəstəyiilənəşredilən“Nizami
Gəncəviklassikvəmüasir
tədqiqlərdə”adlıkitabıntəq
dimatıolub.Kitabdarespub
likamızıntanınmışnizami
şünasalimləri,eləcədərus
tədqiqatçılarınınaraşdırmala
rıtoplanıb.

Tədbiri“İçərişəhər”DövlətTa-
rix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin
Aparat rəhbəri Read Qasımov
açaraqdiqqətəçatdırıbki,2019-
cuildəİmadəddinNəsiminin650
illikyubileyimünasibətiləqurum
tərəfindənbirsıralayihələrreal-
laşdırılmışvənəticədə“Birəsrlik
Nəsimi araşdırmaları” adlı elmi
məqalələrtoplusunəşrolunmuş-
du:“İnanırıqki,“NizamiGəncəvi
İli”ninsonundaərsəyəgələn“Ni-
zamiGəncəviklassikvəmüasir
tədqiqlərdə” adlı araşdırmalar
toplusudaelmvəsənəttariximiz
üçünçoxfaydalıolacaq”.
Kitabın elmi redaktoru, Milli

Məclisindeputatı,akademikRa-
faelHüseynovbildiribki,Nizami
GəncəvilapçoxdanyalnızAzər-
baycanın övladı olmaq çərçivə-
sindənçıxıb: “Onunədəbiyadi-
garları bəşəriyyətin ən qiymətli
sərvətləri xəzinəsinə daxil olub,
özü isə bütün xalqların, insan-
lığın övladı olmaq mərtəbəsinə
ucalıb. Nizamidən sonra onun
əsərlərinə yüzlərlə nəzirələr ya-

zılıb, Hindistanda Əmir Xosrov
DəhləviNizamipoemalarınaca-
vabolaraqilkbeşliyiyaratmaqla,
əslində, həmdəNizamiməktə-
binin bünövrəsini qoydu. Əmir
XosrovhəmdəNizamiyəcavab
yazmağın düsturunu müəyyən-
ləşdirdi: süjet, obrazlar qalmalı,
təməlprinsiplərqorunmalıdır”.
Nizaminin dünya dillərinə ən

çoxtərcüməedilmişklassik-
lərdən olduğunu söyləyən
R.Hüseynovdeyibki,budil-
lərinsırasınazamanötdükcə
yeniləriəlavəolunacaq. “Ni-
zamiəsərləriiləyalnızəsrlər
boyu təkrarlanacaq ədəbi
modeldeyil,həmdədüşün-
cə, millət quruculuğu, mə-
nəviyyat quruculuğu, dövlət
quruculuğu modeli yaratdı.
O ideyalarıki,onlarıNizami
səkkiz əsr əvvəl təbliğ edir-
di, bu gün də arzulanandır. O
keyfiyyətlərki,Nizamisəkkizəsr

əvvəl onları insanlarda, cəmiy-
yətdə görmək istəyirdi, bu gün
dəinsanlıqhəmindəyərlərinda-
ha artıq bərqərar olması yolun-
damübarizəaparır.Nizamidaim
bizdənbiraddımirəlidədir,həmi-
şədəbizdənbiraddımqabaqda
olacaqvəhərzamandabizida-
haaydıngələcəyəyönəldəcək”,-
deyəakademikqeydedib.

NizamiGəncəvininbəşəriyyətin
bədii fikir salnaməsində yeni sə-

hifə açmış nadir şəxsiyyətlərdən
biriolduğunudeyənXalqyazıçısı
Anar vurğulayıb ki, böyük mütə-
fəkkirəhəsrolunanhərbir tədbir
Nizami bayramıdır: “Nəhəng sə-
nətkarın xalqımızın mənəviyyatı-
nın ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş
parlaq irsi əsrlərdən bəri Şərqin
misilsizmədəni sərvətlər xəzinə-
sində özünəməxsus layiqli yerini
qoruyub saxlamaqdadır. Nizami
dəHomervəFirdovsi,YunisƏm-
rəvəNəvai,RustavelivəPuşkin
kimibütündünyanın fəxridir,am-
mailknövbədə,əlbəttə,özxalqı-
nınövladıdır”.
Konfransda Milli Məclisin de-

putatı, akademik Nizami Cəfə-
rov,professorlarVilayətQuliyev,
Şəfəq Əlibəyli, Zümrüd Dadaş-
zadə,filologiyaüzrəfəlsəfədok-
toru Əsmətxanım Məmmədova
və başqaları Nizami yaradıcılığı
haqqında danışaraq kitab barə-
də fikirlərini bölüşüblər.Vurğula-
nıb ki, “Nizami Gəncəvi klassik
vəmüasir tədqiqlərdə”adlıkitab

“NizamiGəncəviİli”nəgözəl
töhfədir.
Qeyd edək ki, “Nizami

Gəncəvi klassik araşdırma-
larda” və “Nizami Gəncəvi
müasir tədqiqlərdə” fəsillə-
rindən ibarətkitabınönsöz
müəllifi “İçərişəhər” Dövlət
Tarix-MemarlıqQoruğuİda-
rəsi İdarə Heyətinin sədri
Əsgər Ələkbərov, işçi qru-
pun rəhbəri filologiya üzrə
fəlsəfədoktoruİradəMusa-

yevadır.

İçərişəhərdə Nizaminin 880 illiyinə 
həsr olunmuş konfrans keçirilib

Uşaqların Nizami Gəncəvi dünyası
Uşaq Kitabxanasının dahi şairə həsr olunan festivalı davam edir

Azərbaycan və Qətər mədəni əməkdaşlığı 
inkişaf etdirməkdə maraqlıdır

Mədəniyyət nazirinin birinci müavini Dohada görüşlər keçirib
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ABŞ-ın Şi ma li Ka ro li na Uni ver si te-
ti Biokim ya və biofi zi ka fa kül tə si-
nin pro fes so ru, kim ya üz rə No bel 
mü ka fa tı laureatı, bö yük türk ali mi 
Əziz San car bu gün lər də UNEC-də 
təş kil olu nan İq ti sa di Fo rum da iş ti rak 
et mək üçün Ba kı da sə fər də ol du. 
Dün ya şöh rət li alim lə gö rü şüb həm-
söh bət ol duq.

– Də yər li ho ca mız, Mar din də sək kiz 
uşaq lı ailə də do ğul mu su nuz. O il lə rə 
qa yı daq...
– Doğ ru dur. Fer mer ailə sin də do ğul

mu şam. Sək kiz ba cıqar daş idik. Bağ
ça mız, tar la mız var dı. Gü nü müz ora da 
ke çər di. Çox ka sıb de yil dik, am ma ib ti
dai si nif ər də oxu yan da ayaq qa bı nı an
caq mək tə bə ge yi nər dik. Anam Ata türk 
sev da lı sı ol du ğu üçün ha mı mı zın təh sil 
al ma sın dan öt rü əlin dən gə lə ni et di. Ba
cı la rım sa yal nız ib ti dai təh sil ala bil di lər.

– De yə sən, fut bol çu ol maq is tə mi si
niz...
– Bə li. Çox yax şı qa pı çı idim. Mar din

də hə vəs kar fut bol ko man da la rın da oy
na yır dım. Bir gün bi zim ara mız dan pe
şə kar ko man da ya oyun çu lar seç mə yə 
gəl miş di lər. Bo yum ki fa yət qə dər hün
dür ol ma dı ğı üçün növ bə ti mər hə lə yə 
ke çə bil mə dim.

– Və elm sa hə sin də ən uca zir və yə 
çat dı nız... No bel mü ka fa tı nı al dı ğı
nı zı öy rə nən də bu se vin ci ilk ki min lə 
pay laş maq is tə di niz?
– Hə yat yol da şım la. Doğ ru dur, o 

mən dən ön cə ar tıq bi lir di. Am ma Tür
ki yə də ki doğ ma la rı ma zəng et mə dim. 
Çün ki ağ la ya caq la rı nı, se vinc dən hə yə
can la na caq la rı nı bi lir dim. Odur ki, xə bə
ri ver mək üçün bir ne çə gün göz lə dim. 
Ən əsa sı isə 96 yaş lı müəl li mim lə əla qə 
sax la dım. İna nın, çox xoş bəxt ol du.

– Bu gün is tər azər bay can lı, is tər
sə də tür ki yə li gənc lə ri miz təh sil al
maq üçün Av ro pa ya, Ame ri ka ya üz 
tu tur. La kin çox vaxt Və tə nə dön
mür, el mi fəaliy yət lə ri ni qür bət də 
da vam et di rir lər. Siz cə, on la rı ge ri 
qay tar ma ğın uğur lu for mu lu var
mı?
– Azər bay can da kı möv cud aka de

mik və ziy yət dən xə bər si zəm. La kin 
mən Ame ri ka da təh si li mi ta mam la
yıb, ge ri dön mək is tə yir dim. Bir ne
çə se çim ara sın da Di yar bə kir Uni
ver si te ti üzə rin də da yan dım. Çün ki 
Mar di nə çox ya xın idi. Müəl lim lər dən 
məs lə hət al dım. Öy rən dim ki, bü
töv lük də Tibb fa kül tə si nin büd cə si 
mə nim Ame ri ka da kı la bo ra to ri ya mın 
büd cə sin dən az dır. Ora da Ame ri ka, 
Av ro pa sə viy yə sin də təd qi qat apar
maq, elm öy rət mək müm kün de yil di. 
Öv lad la rı mı zın el mi fəaliy yət lə ri ni öl
kə lə ri miz də da vam et dir mə lə ri ni is tə
yi rik sə, on la ra bü tün im kan və şə raiti 
ya rat ma lı yıq. Tür ki yə də xa ri ci öl kə lər
dən məh sul gə tir mək çox çə tin dir. Bu 
prob lem lər ara dan qalx ma lı dır. Gənc 
alim lə rin heç bir mad di və mə nə vi sı
xın tı sı ol ma ma lı dır.

– Qız la rın təh sil li ol ma sı, əmin ad
dım lar la irə li lə mə si üçün əli niz dən 
gə lən, hət ta gəl mə yən hər şe yi et
mə yə ça lı şır sı nız...

– Qız la rın oxu ma sı çox önəm li dir. 
Təh sil qız la ra cə sa rət ve rir. Bu, mə ni 
çox se vin di rir. Si zə ma raq lı bir əh va lat 
da nı şa cam. Tür ki yə də idim. Mə nim lə 
mö tə bər gö rüş təş kil olun muş du. 89 
yaş lı qız cı ğaz ha zır la dı ğı la yi hə ni mə
nə gös tər mə yə gəl miş di. Ya nım da dörd 
mü ha fi zə çi var dı. Sən de mə, qı zı mə
nə ya xın gəl mə yə qoy ma yıb lar. Cüs sə li 
can gü dən lər lə mü ba hi sə et di. Ye nə ica
zə ver mə di lər. O, in cə əl lə ri ilə mü ha
fi zə çi lə rə yum ruq vur muş du (gü lü rük). 
Bu, mə nim çox xo şu ma gəl di. Qız la ra 
cə sa rət ve rə bi li rəm sə, el mə sövq edi
rəm sə, dün ya da mən dən xoş bəx ti yox dur. 

Ame ri ka da qur du ğu muz fond va si tə si
lə oxu maq im ka nı ol ma yan qız la rı mı
zın təh sil haq qı nı ödə yi rik. Ha zır da ya
nım da üç tə lə bəm var, üçü də qız dır.

– Nə gö zəl. Qız la rı mı zın təh si li nə 
gös tər di yi niz doğ ma lıq həm də il lər 
bo yu Ame ri ka da ya şa ma ğı nı za rəğ
mən di li ni zə, adət lə ri ni zə də olan sə
da qə ti niz dən xə bər ve rir. Qür bət də 
gün lə ri niz ne cə ke çir?

“Heç vaxt Amerikada 
özümü evimdəki kimi 

hiss et məmişəm”
– Açıq de yə cəm. Heç vaxt Ame

ri ka da özü mü evim də ki ki mi hiss 
et mə mi şəm. Doğ ru dur, hə ya tı mın 
bö yük his sə si la bo ra to ri ya da ke

çir. Am ma ailə, mil lət ali məf hum dur. 
Onun yox lu ğu nu daim hiss edi rəm. 
Mə də niy yət, din, dil fər qi miz var. Bi zim 
haq qı mız da heç nə bil mir lər. Xa nı mım 
ame ri ka lı dır. Onun la ta nış olan da türk 
ol du ğu mu söy lə dim. İlk sualı bu ol du: 
“Türk lər fars ca da nı şır lar, yox sa ərəb
cə?”. Am ma in di siz dən, mən dən da
ha çox türk dür.

– XXI əsr də, el min tex no lo gi ya nın bu 
qə dər in ki şaf et di yi dövr də pan de mi
ya bə la sı na ça rə ta pa bil mi rik. Yə ni 
bir yan dan tə rəq qi, di gər tə rəf dən tə
nəz zül...

– “Pan de mi ya” sö zü nü eşit mək dən 
bez mi şik. Bir gün uni ver si te ti mi zin 
rek to run dan əmr gəl di ki, bü tün la bo
ra to ri ya lar bağ lan ma lı dır. Tək cə el mi 
rəh bər lər gə lə bi lər lər. As sis tent lə rim 
ol ma dan, tək la bo ra to ri ya da nə edə
cəm. Bir il ər zin də be lə da vam et di. 
Ha mı mız dep res si ya da idik. Hət ta in ti
har edən əmək daş la rı mız da ol du. Xü
su sən də türk tə lə bə qız la rı mız Ame ri
ka da uni ver si tet lə rin ya taq xa na la rın da 
qa lır lar. Ta nış la rı, dost la rı yox dur. Ailə
lə rin dən çox uzaq da dır lar. Am ma in di 
şərt lər bir qə dər yum şa lıb.

– Ümid edək ki, ən çə tin gün lə ri miz 
ge ri də qal dı. Gə lə cə yin in sa nı nı ne
cə tə səv vür edir si niz?
– Də yi şik lik gör mü rəm. Bu nu çox 

yer də söy lə mi rəm. 40 il dir Ame ri ka da 
ya şa yı ram, çox yax şı dost la rım var. 
Am ma Ame ri ka nın İraq, Su ri ya, ya xud 
Əf qa nıs tan da tö rət di yi təx ri bat la rı gö
rür sü nüz. Bu nu gö rüb “in san lıq doğ ru 
yol da dır”, “hər şey yax şı ola caq” de yə 
bil mə rik. Elə er mə ni lə rin Qa ra bağ da 
tö rət dik lə ri ni gö tü rək. Biz on lar la ta ri
xən dost ol ma ğa cəhd et mi şik. La kin 
on lar bi zi is tə mir lər. Ata la rı nın ata sı nın 
inan dır dıq la rı ya lan la ra ina nıb lar.

– DNTlə ri də yi şə bil mə rik?
– (gü lür) Al lah də yiş dir sin. Bi zim qüv

və miz çat mır.

– Ho cam, Azər bay ca na sə fə ri niz 
haq da da təəs sü ra tı nı zı öy rən mək 
is tər dim.
– Azər bay can mə nim və tə nim dir. Bu

nu hər yer də de yi rəm. Də vət üçün təş
ki lat çı la ra də rin min nət dar lı ğı mı bil di
ri rəm. Şu şa da ol dum, Al la ha şük rü mü 
ifa də et mək üçün iki rü kət na maz da qıl
dım. Bun dan bö yük xoş bəxt lik yox dur.

Leyla SARABİ

sərbəst 5

De kab rın 7-də Ab dul la Şaiqin Mən zil-Mu ze yin də Ab dul la Şaiqin 
“Tıq-tıq xa nım” əsə ri nin dağ yə hu di lə ri nin (cuuri) di lin də nəş ri nin 
(“Tiq-tiq xo num”) təq di ma tı ke çi ril di. Azər bay can uşaq ədə biy ya tı-
nın ba ni lə rin dən bi ri, gör kəm li ədib, pe da qoq, ədə biy yat şü nas, 

tər cü mə çi, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ab dul la Şaiqin (1881-1959) 
140 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş əsə rin tər cü mə çi si İs rail Ya zı çı lar 
Bir li yi nin üz vü Şu şan na Ab ra mo va dır. 

Təq di mat da qo naq la rı sa lam la
yan mu ze yin di rek to ru Ül kər Ta lıb
za də qeyd et di ki, ədi bin ana dan 
ol ma sı nın 140 il li yi ilə əla qə dar 
öl kə miz də bir sı ra təd bir lər ke çi
ri lir və İs rail də nəşr olu nan “Tiq
tiq xo num” ki ta bı nın təq di ma tı bu 
sil si lə dən dir: “Biz bu tə şəb bü sün 
hə ya ta ke çi ril mə si nə se vin dik, 
Ab dul la Şaiqin əsə ri nin tər cü mə si 
həm onun nəs li nə, həm də ya ra
dı cı lıq ir si nin pə rəs tiş kar la rı na bö
yük hə diy yə ol du. Ha mı mız bi li rik 
ki, ki tab ən gö zəl hə diy yə dir. Gə
lə cək nə sil lə rə ötü rü lür, dün ya nı 
öy rən mə yi mi zə kö mək edir”. 

“Azİz” İs railAzər bay can Bey
nəl xalq As so siasi ya sı İda rə he
yə ti nin üz vü, Azər bay canİs rail 
Mə də niy yət Mər kə zi nin di rek
to ru Ye ga nə Sal man as so siasi
ya sı nın fəaliy yə tin dən da nış dı. 
Diq qə tə çat dır dı ki, əsas fəaliy
yət is ti qa mət lə rin dən bi ri Azər
bay can mə də niy yə ti nin İs rail də 
və yə hu di mə də niy yə ti nin Azər
bay can da qar şı lıq lı təb li ği dir.

“Azİz”in ic ra çı di rek to ru Şaul 
Si man Tov ki ta bın nəş rin də əmə yi 
olan hər kə sə min nət dar lı ğı nı bil
dir di: “Biz şa dıq ki, Ab dul la Şaiqin 
ya ra dı cı lıq ir si nin qo ru nub sax la

nıl ma sı na və təb li ği nə öz töh fə mi
zi ve rə bil dik. Bun dan əla və, ki tab 
dağ yə hu di lə ri nin cuuri di lin də 
nəşr olu nub və “Qır mı zı ki tab”da 
ölü dil lər si ya hı sı na da xil olan bu 
di lin qo ru nub sax la nıl ma sı na öz 
töh fə si ni ve rə cək”.

İc ra çı di rek tor İs rail və Azər bay
ca nın dost öl kə ola raq həm si ya si, 
həm də mə də ni sa hə də əmək
daş lı ğın dan məm nun lu ğu nu ifa də 
et di. De di ki, mə də ni sa hə də çox
say lı la yi hə lə ri bun dan son ra da 
da vam edə cək. 

“Tıqtıq xa nım” ciz gi fil mi nin 
məş hur mah nı sı nın ifa çı sı, Xalq 
ar tis ti Flo ra Kə ri mo va nəş ri yük
sək qiy mət lən di rə rək səs lən dir di yi 
ifa nın ta rix çə si ilə bağ lı xa ti rə lə ri ni 
bö lüş dü. 

Mə də niy yət Na zir li yi Mu zey lər 
və da şı nan mə də ni irs sek to ru
nun mü di ri Al tun Mi ka yıl lı nəş ri 
iki xal qın birbi ri nə ya xın laş ma sı 
ba xı mın dan mü hüm ad dım ki mi 
də yər lən dir di. O, Ab dul la Şaiqin 
Azər bay can uşaq ədə biy ya tın da
kı ro lun dan söz aça raq bil dir di ki, 

onun ir si bü tün dövr lər üçün ak
tual ola raq qa la caq: “Bö yük ədi
bi yad et mək lə onun Azər bay can 
ədə biy ya tı nın in ki şa fın da kı əmə
yi nin mü qa bi lin də bir da ha bö yük 
hör mət və eh ti ra mı mı zı bil dir miş 
olu ruq. Ab dul la Şaiq Azər bay can
da gənc nəs lin bə diies te tik zöv
qü nün for ma laş ma sın da xid mət
lə ri olan şəx siy yət dir. O, gə lə cə yi 
ay dın gö rən bir in san ol du ğu üçün 
bu gün də onun yaz dıq la rı ak tual
lı ğı nı qo ru yub sax la ya bi lib”.

İs railin Azər bay can da kı Sə fir li yi 
nəz din də “Na tiv” təş ki la tı nın nü
ma yən də si Mark İf raimov, Azər
bay can Ya zı çı lar Bir li yi Uşaq ədə
biy ya tı şö bə si nin mü di ri Qə şəm 
Nə cəf za də, AMEA Ni za mi adı na 
Ədə biy yat İns ti tu tu nun apa rı cı 

el mi iş çi si, fi lo lo gi ya üz rə fəl sə
fə dok to ru Ar zu Ha cı ye va çı xış 
edə rək nəşr haq qın da fi kir lə ri ni 
bö lüş dü lər. Vur ğu lan dı ki, “Tıq
tıq xa nım” həm də mul ti kul tu ral 
də yər lə ri, sül hü təb liğ edən bir 
əsər ki mi qiy mət lən di ril mə li dir. 
Dost ax ta ran, ət ra fın da kı la rı 
dost lu ğa, sül hə səs lə yən Tıqtıq 
xa nım bu nun ək si ilə qar şı la şır. 

“Tiqtiq xo num” ki ta bı “Azİz”, 
Azər bay ca nın Dias por la İş üz rə 
Döv lət Ko mi tə si, Dağ Yə hu di lə

ri nin Bey nəl xalq Xey riy yə Fon du, 
Ab dul la Şaiqin Mən zilMu ze yi nin 
bir gə iş ti ra kı ilə nəşr edi lib. Ki ta bın 
nəş ri nə həm çi nin “Or danBur dan” 
uşaq “Youtu be” ka na lı, İs rail də ki 
Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi 
və qu rum lar dəs tək ve rib. 

LALƏ

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Mə də niy yət Na zir li yi və 
Azər bay can Bəs tə kar-
lar İt ti fa qı nın (ABİ) təş ki-

lat çı lı ğı ilə gör kəm li bəs tə kar, 
Xalq ar tis ti, pro fes sor To fiq 
Ba kı xa no vun 90 il lik yu bi-
le yi nə həsr edi lən mu si qi 
fes ti va lı ke çi ril di. 1-8 de kabr 
ta ri xi ni əha tə edən fes ti-
val çər çi və sin də bəs tə ka rın 
zən gin ya ra dı cı lı ğı nı müx tə lif 
yön lər dən təq dim edən kon-
sert və təd bir lər ger çək ləş di.

De kab rın 7də Bəs tə kar lar İt
ti fa qı nın Ü.Ha cı bəy li adı na kon
sert sa lo nun da ke çi ri lən el mi 
konf rans da fes ti va lın yad da qa
lan təd bir lə rin dən ol du. 

İt ti fa qın səd ri, Xalq ar tis ti Fi
rən giz Əli za də çı xış edə rək To
fiq Ba kı xa no vun ya ra dı cı lı ğı na 
həsr olun muş fes ti val dan da nış
dı. Qeyd et di ki, To fiq müəl lim 
mil li ta ri xi mi zə on lar la ali rüt bə
li hərb çi, ic ti mai və mə də niy yət 
xa di mi bəxş et miş nəs lin ənə nə
lə ri ni lə ya qət lə da vam et di rə rək 
Azər bay can in cə sə nə ti nə əvəz
siz töh fə lər ve rib: “To fiq Ba kı xa
no vun ya ra dı cı lı ğı bən zər siz dir. 
O, pro fes sional bir sə nət kar ki
mi mu si qi nin müx tə lif janr la rı na 

mü ra ciət edib, birbi rin dən gö
zəl əsər lər ya ra dıb. İn san la rın 
ru hu nu ox şa yan ecaz kar əsər
lə ri in san lar, xalq lar və öl kə lər 
ara sın da dost lu ğu, qar daş lı ğı 
və sül hü təb liğ edib. Bəs tə kar 
rus, gür cü, öz bək, qa zax şair
lə ri nin əsər lə ri nə on lar ca mu si qi 
ya zıb. Gör kəm li sə nət ka rın bəs
tə lə ri Azər bay can la ya na şı, bir 
çox öl kə lər də də bö yük ma raq la 
din lə ni lir”.

Fi rən giz Əli za də çı xı şı nın 
so nun da To fiq Ba kı xa no va yu
bi le yi mü na si bə ti lə təb rik lə ri ni 
çat dır dı və Bəs tə kar lar İt ti fa qı
nın fəx ri dip lo mu nu sə nət ka ra 
təq dim et di.

ABİnin ka ti bi, Əmək dar in cə
sə nət xa di mi, pro fes sor Zem fi ra 
Qa fa ro va “To fiq Ba kı xa no vun 
sim fo nik mu si qi si” möv zu sun
da çı xı şın da diq qə tə çat dır dı ki, 
bəs tə ka rın sə nət kar lı ğı ka mil lik 

zir və sin də dir. O, bu gün mu si qi 
ic ti maiy yə tin də  bən zər siz əsər
lə ri ilə mu si qi mə də niy yə ti mi zin 
in ki şa fı na xid mət edən bəs tə kar, 
ma hir ifa çı lıq im kan la rı na ma lik 
sk rip ka çı, gö zəl pe da qoq, mu si
qi sə nə ti nin müx tə lif prob lem lə ri
nə həsr olun muş el mipub li sis tik 
mə qa lə lə rin müəl li fi və fəal ic ti
mai xa dim ki mi ta nı nır. 

Bil di ril di ki, Azər bay can mu
si qi sin də viola, violon çel, fey ta 

üçün so na ta və kon sert jan rı na, 
o cüm lə dən, qo boy, klar net, tru
ba alət lə ri üçün kon sert jan rı na 
ilk də fə ola raq To fiq Ba kı xa nov 
mü ra ciət edib. Ey ni za man da üç 
mu si qi li ko me di ya, üç ba let, bir 
sı ra mah nı və ro mans lar bəs
tə lə yib. Bəs tə ka rın ya ra dı cı lıq 
ir sin də 6 sim fo ni ya, 5 sim fo nik 
mu ğam, 5 sim fo nik poema, sim
fo nik süita, uver tü ra və s. əsər
lər də xü su si yer tu tur. 

Konf rans da da ha son ra 
Əmək dar müəl lim, sə nət şü nas
lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Ül viy yə 
İma no va nın “To fiq Ba kı xa no vun 
ba let ya ra dı cı lı ğı”, Əmək dar in
cə sə nət xa di mi, fəl sə fə elm lə ri 
dok to ru, pro fes sor Tel man Ha
cı ye vin “To fiq Ba kı xa no vun fey
ta üçün ya zıl mış əsər lə ri nə bir 
nə zər” və Nər giz Qu la mo va nın 
“To fiq Ba kı xa no vun ya ra dı cı lıq 
ir si” möv zu sun da mə ru zə lə ri 
din lə nil di.

Mə ru zə lər də bil di ril di ki, 8 de
kabr 1930cu il də Ba kı da gör
kəm li tar zənpe da qoq Əh məd 

Ba kı xa no vun ailə sin də dün ya ya 
göz açan To fiq Ba kı xa nov er kən 
çağ lar dan mu si qi yə ma raq gös
tə rib. Sk rip ka alə ti üz rə təh sil 
alıb. Ça lış qan lı ğı ilə da hi bəs
tə kar Üze yir Ha cı bəy li nin diq
qə ti ni çə kib. Onun xe yirduası 
ilə bö yük sə nə tə qə dəm qo yub. 
Azər bay can Döv lət Kon ser va to
ri ya sın da gör kəm li bəs tə kar Qa
ra Qa ra ye vin sin fin də təh sil alıb. 
Ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti döv rün də 
onun ənə nə lə ri ni lə ya qət lə da
vam et di rib. Müx tə lif janr lı, rən
ga rəng məz mun lu əsər lə ri ni ifa
çı lar re per tuar la rı na da xil edib. 
Onun əsər lə ri öl kə mi zin hü dud
la rın dan kə nar da da (Fran sa, 
Ru si ya, Tür ki yə, İran və s.) teatr 
və kon sert sa lon la rı nın bə zə yi 
olub.

Son da yu bil yar bəs tə kar çı xış 
edə rək təd bir iş ti rak çı la rı na öz 
də rin tə şək kü rü nü bil dir di.

Təd bir də To fiq Ba kı xa no vun 
“Violin ilə or kestr üçün 1 say lı 
kon sert”inin ye ni çap olun muş 
not nəş ri (kla vir) təq dim edil
di. Ey ni za man da hə min əsə
rin müəl li fin ifa sın da (for te piano 
par ti ya sı  Ye le na Mus ta fa ye va) 
AzTVnin fon dun da sax la nı lan 
lent ya zı sı səs lən di ril di. 

Savalan FƏRƏCOV

Ruhu oxşayan musiqi əsərlərinin müəllifi
Tofiq Bakıxanovun 90 illiyinə həsr olunan festival çərçivəsində elmi konfrans

“Nobel mükafatı alanda öncə 
96 yaşlı müəllimimə xəbər verdim”

Professor Əziz Sancar: “Gənclərimizin elmi fəaliyyətini ölkələrimizdə 
davam etdirməsini istəyiriksə, onlara bütün imkan və şəraiti yaratmalıyıq”

Səmada qalan gənclik
Ötən həf tə Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı nın 
“Ki no evi”ndə ma raq lı bir fil min  təq di ma tı ol du. Sə nəd li 
film mül ki aviasi ya da azər bay can ca ilk elan ve rən təy-
ya rə bə ləd çi si nin ömür yo lun dan bəhs edir.

“Aran film” Ya ra dı cı lıq Mər kə zi nin is teh sa lı olan “Sə ma
da qa lan gənc lik” ad lı film tək cə ek ran işi nin qəh rə ma nı 
Zem fi ra Əli ye va nın yox, onun tim sa lın da “də mir qa nad lı 
mə lək lər”in hə ya tı na ümu mi nə zər ki mi də ma raq lı idi. 

Təy ya rə bə ləd çi si nin ömür yo lu nu, sə ma da ke çən gö
zəl il lə ri ni, iş pro se si nin in cə cik lə ri ni, elə cə də bu sa hə də 
azər bay can lı kadr la rın ye tiş di ril mə pro se si ni mər hə lə li 
şə kil də, həm də bir qəh rə ma nın tim sa lın da təq dim edən 
film ta ma şa çı la ra köh nə Ba kı nın nos tal gi ya sı nı da ya şat
mış ol du. Ağqa ra kadr la rın fo nun da ötən il lə rə boy la nan 
qəh rə ma nı mız köh nə Ba kı mə həl lə lə rin dən, 6070ci il
lə rin pay taxt hə ya tın dan ma raq lı, ta ma şa çı üçün yad daş 
xə zi nə si he sab olu na caq təəs sü ra tı nı da bö lü şür dü. Be
lə cə, biz bir cə sa rət li, ilk lik dən qorx ma yan azər bay can lı 
qız la bir lik də ad dım la yan in san la rı da xa tır la mış ol duq. 
Həm də film va si tə si lə ta ma şa çı lar da mül ki aviasi ya ta ri
xi miz, bu sa hə də ça lı şan mü tə xəs sis lə ri miz haq qın da da 
müəy yən tə səv vür ya ran dı.

Zem fi ra xa nım la çi yinçi yi nə ça lış mış xa nım lar – ək sə
riy yə ti qon şu öl kə lə rə köç sə lər də – o il lə rin xa ti rə lə ri ilə 
bu film də ye ni dən bir ara ya gəl mək im ka nı tap dı lar.

Film də qəh rə ma nın qı zı, Aka de mik Mu si qi li Teat rın 
akt ri sa sı Ül viy yə Əli ye va da iş ti rak edir. O, ta ma şa çı la ra 
ana sı haq qın da ma raq lı mə lu mat lar ve rir, uşaq lıq xa ti rə
lə ri ni bö lü şür.

Fil min sse na ri müəl li fi və re jis so ru Ba bək Ab bas za də, 
ope ra to ru Ra fiq Əli yev, di rek to ru Qə ni rə Qur ban lı, bə dii 
rəh bə ri Ta hir Ta hi ro viç, pro dü se ri İq bal Məm mə də li yev dir.

Onu da qeyd edək ki, 1966cı il də pe şə fəaliy yə ti nə 
baş la yan Zem fi ra Əli ye va, ilk azər bay can lı təy ya rə bə
ləd çi si ol maq la ya na şı, ey ni za man da Azər bay can di lin də 
elan mət ni tər cü mə edib səs lən di rən şəxs ki mi də ta ri xə 
dü şüb. Öm rü nün gənc il lə ri ni bə ləd çi ki mi ça lı şan Zem
fi ra Əli ye va son ra lar ha va li ma nın da müx tə lif və zi fə lər də 
ça lı şıb.

HƏMİDƏ

“Tıq-tıq xanım” dağ yəhudilərinin dilində
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FəridəMəmmədova1971-ci ildə“MusaKalankatlının“Alban

tarixi”QafqazAlbaniyasınınictimaiquruluşununmənbəyikimi”
mövzusundanamizədlik(fəlsəfədoktoru),1987-ciildə“Qafqaz
Albaniyasının siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası” mövzusunda
doktorluqdissertasiyalarınımüdafiəedib.O,1978-ci ildənBa-
kıDövlətUniversitetində,AzərbaycanDövlətPedaqojiUniver-
sitetində,1997–1998-ciillərdəXəzərUniversitetindəvə1998-ci
ildənQərbUniversitetində dərs deyib. 2001-ci ildəAMEA-nın
müxbirüzvüseçilənalim2006-ciildənMilliAviasiyaAkademiya-
sındaİctimaifənlərkafedrasınınmüdirivəzifəsindəçalışıb.
Azərbaycan tarix elminin inkişafında xidmətləri yüksək qiy-

mətləndirilən FəridəMəmmədova “Əməkdar elm xadimi” fəxri
adına,Dövlətmükafatına,“Şöhrət”ordeninəlayiqgörülüb.
Alimin“QafqazAlbaniyasınınsiyasitarixivətarixicoğrafiyası”

(1986),“Azərbaycanıntarixicoğrafiyası”(kollektivmonoqrafiya,
1988),“Azərbaycanınsiyasi tarixivətarixicoğrafiyası”(1993),
“QafqazAlbaniyasındaxristianlıq”(2003),“QafqazAlbaniyasıvə
albanlar”(2005)monoqrafiyasıqədimAzərbaycandövlətiolan
QafqazAlbaniyasının tarixinə işıqsalanəhəmiyyətliəsərlərdir.
Müəllif “QafqazAlbaniyasıvəalbanlar”əsərindəqeydedibki,
1836-cıildənbaşlayaraqermənikilsəsialbanetno-mədəniirsi-
nəyiyələnməkməqsədiləalbanədəbiyyatınıermənidilinəçe-
viribvəonuermənitarixinəuyğunlaşdırıb.Alimhəmçininsübut
edibki,QarabağheçvaxtQafqazhüdudlarındankənarda,Kiçik
Asiya,ŞərqiAnadoluərazisindəyaranmışsiyasi-inzibatiqurum-
larınıntərkibindəolmayıb.
Allahrəhməteləsin.

Professor Aydın Balayev vəfat edib
Tarixüzrəelmlərdoktoru,professorAydınBalayevdekabrın
6davəfatedib.

AydınHüseyna-
ğa oğlu Balayev
19noyabr1956-cı
ildə Bakıda ana-
dan olub. Bakı
DövlətUniversite-
tininTarix fakültə-
sində və M.V.Lo-
monosov adına
Moskva Dövlət
Uni vers i tet ində
təhsil alıb. “Azər-
baycanın milli
qrupları arasında

etnodilçilik prosesləri” mövzusunda namizədlik (fəlsəfə dokto-
ru),“1917–1918-ciillərdəAzərbaycanmillihərəkatı”mövzusun-
daelmlərdoktorluğudissertasiyalarınımüdafiəedib.
AlimXXəsrinəvvəlindəölkəmizdəmillihərəkatıntəşəkkülü,

Azərbaycantürklərininmilliideologiyasınınvəmilliidentikliyinin
formalaşmasıprosesləriniaraşdırıb.
AydınBalayeveyni zamandaçağdaşdövrdəAzərbaycanda

gedən etnososioloji prosesləri də diqqətdə saxlayıb, bununla
bağlıelmiəsərləryazıb.
Alimin “1917-1918-ci illərdə Azərbaycan istiqlal hərəkatı”

(1998),“XIX-XXəsrlərdəetnolinqvistikproseslər”(2005),“Fev-
ral inqilabı və milli nailiyyətlər” (2008, Moskva), “Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə” (2009, Moskva), “Azərbaycan türkləri: milli
şüur prosesləri” (2010) vədigərmonoqrafiya və kitabları elmi
ictimaiyyəttərəfindənmaraqlaqarşılanıb.
Ruhuşadolsun.

AzərbaycanMilliElmlərAkademiya
sıNəsimiadınaDilçilikİnstitutunun
Toponimikasektorununmüdiri,
MilliMəclisyanındaToponimiya

Komissiyasınınüzvü,filologiyaelmləri
doktoru,professorQaraMəşədiyevde
kabrın7də,82yaşındavəfatedib.

Qara İbrahim oğlu Məşədiyev 15 may
1939-cu ildəGədəbəyrayonununGöyəmli
kəndindədünyayagəlib.1956-cı ildəÇay-
rəsullu kənd orta məktəbini bitirib, 1961–
1966-cı illərdəAzərbaycanPedaqoji Dillər
İnstitutunda(indikiADU)təhsilalıb.1966-cı
ildən 1968-ci ilədək Gədəbəy rayonunun
Maarifkəndsəkkizillikməktəbindəmüəllim
işləyib.
Qara Məşədiyev 1968-ci ildənAzərbay-

canElmlərAkademiyasıNəsimiadınaDil-
çilik İnstitutunda çalışmağa başlayıb, kiçik
elmi işçidənşöbəmüdirivəzifəsinədəkyol
keçib.Dilçiliyinmüxtəlifsahələrində,xüsu-
silə onomastika üzrə araşdırmalar aparıb,
uzun illər institutun Onomastika şöbəsinə
rəhbərlikedib.
Alim 1974-cü ildə “Müasir Azərbaycan

ədəbi dilində adlıq cümlə” mövzusunda
namizədlik (fəlsəfə doktoru) dissertasiya-
sı, 1991-ci ildə “Qafqazın ərazi və tayfa-
larının təsviri materialları məcmuəsi”ndə
(SMOMPK) qeydə alınmış onomastik va-
hidlərin tarixi-etimoloji təhlili” mövzusun-
da doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.
1998-ciildəprofessorelmiadıalıb.
Tanınmış alim “MüasirAzərbaycan dili”

(1981), “Azərbaycan dilinin semasiologi-
yası”(1985),“Azərbaycandilininonomas-
tikası”(1987),“Azərbaycantoponimlərinin
ensiklopediklüğəti”(ikicilddə,2007)kitab-
larının müəllifərindəndir. “Zaqafqaziyanın

Azərbaycan toponimləri” (1990) və “Nitq
hissələrininsemantikası(oçerklər)”(1998)
və “Azərbaycan dilində ayamaların izahlı
lüğəti”(2018)professorQaraMəşədiyevin
diqqətəlayiq elmi əsərlərindəndir. O, eyni
zamandaölkəmizdəvə xaricdə çapolun-
muş 100-dən artıq elmi məqaləninmüəl-
lifidir.
QaraMəşədiyevAzərbaycandilçilikelmini

zənginləşdirən, öz dəst-xətti ilə seçilən elm
xadimlərindənbiridir.O,Azərbaycandilçiliyi-
nin istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində,
dilçiliyin aktual problemlərinin tədqiqində və
tədrisində böyük xidmətlər göstərib. Alimin
rəhbərliyiilə30-dançoxelmlərnamizədi(fəl-
səfədoktoru)və6elmlərdoktoruyetişdirilib.

Xariciölkələrdəkeçirilənsimpoziumvəelmi
konfranslardaAzərbaycan elmini layiqincə
təmsiledib.
Qara Məşədiyev illər öncə qəzetimi-

zə müsahibəsində demişdi: “Dünya dilləri
arasındaAzərbaycandiliqədərsaf,gözəl,
oynaq, musiqili, başqa dillərə daha asan
tərcüməolunandilyoxdur.Çoxincə,musi-
qilidilimizvar.Müstəqilölkəyik,qapılarımız
dünyaölkələrininüzünəaçıqdır.Ölkəmizdə
xaricişirkətlərfəaliyyətgöstərir.Təəssüfki,
şəhərimizdəçoxadlarıingilisdilindəyazır-
lar ki, bu da dilin qanunlarını pozur. Düz-
dür,dünyadilləri iləəlaqədə,münasibətdə
olmalıyıq, beynəlxalq sözlər istər-istəməz
dilimizə daxil olur. Onları qəbul etməliyik.
Ancaq çalışıb dilimizə daxil olan sözlərin
qarşılığını tapmalıyıq. Biz dilimizin qayğı-
sınaqalmalıyıqvəonlarıkənar təsirlərdən
qorumalıyıq”.
Azərbaycan dillin zənginliyinin qorun-

ması, saflığı uğrunda yorulmadan ça-
lışan fədakar elm xadimlərindən biri də
professorQaraMəşədiyevidi.Dilçilikel-
mimizdəböyük irsqoymuşalimhaqqın-
dabundansonrakeçmişzamandadanı-
şacağıq.
QaraMəşədiyevdekabrın8-dəGədəbəy

rayonunda, doğma yurdunda torpağa tap-
şırılıb.
Qəbrinurladolsun.

Dillimizin saflığı uğrunda 
yorulmadan çalışan alim

Professor Qara Məşədiyev vəfat edib

Tarixçi Dilavər Əzimlinin xatirəsi anılıb
AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasınınA.Bakıxanovadına
Tarixİnstitutundamərhumtarixçialim,tarixüzrəfəlsəfədok
toru,dosentDilavərƏzimlininanımtədbirikeçirilib.

İnstitutunOrtaəsrlərtarixişöbəsininmüdiritarixelmləridok-
toruTofiqNəcəfialiminömüryolundanvəelmi fəaliyyətindən
danışıb.
İnstitutun icraçı direktoru, dosent Cəbi Bəhramov Dilavər

Əzimliniəslziyalı,vətənpərvəralimkimidəyərləndirərəkonun
tarixelminəverdiyitöhfələrdənbəhsedib.
Professor Şahin Fərzəliyev, tarix elmləri doktorları Eynulla

Mədətli, XeyirbəyQasımov, dosentlərHacıHəsənov,Mübariz
Ağalarlı,FərəhHüseyn,AMEAŞərqşünaslıqİnstitutununəmək-
daşıMirzəƏnsərlivədigərçıxışedənlərDilavərƏzimlinintarix
elminəverdiyitöhfələrdən,birmüəllimkimitəhsilfəaliyyətindən,
yüksəkinsanikeyfiyyətlərindənsözaçıblar.
Dilavər Əzimlinin və görkəmli səfəvişünasOqtayƏfəndiyev

şəxsikitabxanasıəsasındaOrtaəsrlərtarixişöbəsindəyaradıl-
mışfonddaiştirakçılaratəqdimolunub.
SondamərhumunhəyatyoldaşıArzuQazıyevatədbirintəşki-

latçılarınavəiştirakçılaratəşəkküredərəkmərhumtarixçialimə
verilənbudəyərəgörəminnətdarlığınıbildirib.
AMEATarixİnstitutununAzərbaycanınortaəsrlərtarixişöbə-

sininaparıcıelmiişçisiolmuşDilavərƏzimli1959-cuildekabrın
5-dəCəlilabadrayonununAğdaşkəndindədoğulub.2003-cüil-
dənAMEATarixİnstitutundaçalışıb,eynizamandaAzərbaycan
Dövlət PedaqojiUniversitetindəTürk vəŞərqiAvropa xalqları
kafedrasınınmüəllimiolub.2021-ciilmartın3-dədünyasınıdə-
yişib.

QobustanMilliTarixBədiiQoru
ğununbeynəlxalqəlaqələri
nininkişafıvəbuecazkartarix
yadigarınındünyadatanıdılması

diqqətdəsaxlanılır.Bununlabağlıxa
ricitərəfdaşlarlabirgəlayihələrhəyata
keçirilir.“QərbiAsiyadaibtidaiincəsə
nətinyaranması,inkişafıvəyayılması:
Qobustan”layihəsidəbuistiqamətdə
reallaşdırılandiqqətəlayiqişlərdəndir.

İspaniyanın “PALARQ” fonduvə İtaliya
XariciİşlərNazirliyitərəfindənmaliyyələş-
dirilən layihəninbugünlərdə2-cimərhə-
ləsinəyekunvurulub.Layihəçərçivəsində
arxeoloqlarQobustanMilliTarix-BədiiQo-
ruğunda mühafizə olunan arxeoloji arte-
faktlarlatanışolub,qayaüstütəsvirsahə-
lərinəbaxışkeçiriblər.
Layihə çərçivəsində mütəxəssislər və

qoruq əməkdaşları arasında Qobustan
qayaüstü təsvirləri ilə Avropa qayaüstü
incəsənətinin oxşar və fərqli cəhətləri,
Paleolitdövrüincəsənəti,Qobustandatəbii
mühitvəilkinməskunlaşma,buradaaparıl-
mış arxeoloji qazıntılar, qeydə alınmış ar-
xeolojimateriallar,onlarınxronologiyasıvə
digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb. Eyni zamanda gələcəkdə bu isti-
qamətdəqarşılıqlı tədqiqat işlərinindavam
etdirilməsiplanlaşdırılıb.

İcramüddəti3 ilolan layihəqoruqərazi-
sindəki Böyükdaş dağının yuxarı səki sa-
həsində yerləşən “Ana zağa” və “Ovçular”
mağaralarının,ocümlədəndağınaşağısəki
sahəsində yerləşən8nömrəli qayaüzərin-
dəkitəsvirlərin,həmçininQobustanMilliTa-
rix-BədiiQoruğundaqorunubsaxlanılanar-
xeolojimateriallarınmüasir elmimetodlarla
öyrənilməsininəzərdətutur.Layihəninicrası

Qobustanda ilkin məskunlaşma prose-
sinin, Paleolit dövrü qayaüstü təsvirləri
vəonlarıninsanlarınhəyatındatutduğu
rolumüəyyənləşdirməyəimkanvermək-
lə həmdə qayaüstü təsvirlərin öyrənil-
məsindəənmühümməsələlərdənolan
xronologiya probleminə aydınlıq gətiril-
məsinəköməklikedəcək.
Qeydedəkki,layihədəMarcosGarc-

íaDiez(MadridCompultensaUniversi-
teti, İspaniya),ManuelVaqueroRodrí-
guez (Rovira və Virgili Universiteti,
İspaniya), Blanca Ochoa Fraile (Pais
Vasco Universiteti, İspaniya), Dario
Sigari (İtaliyanın Ferrara Universiteti,

PortuqaliyanınCoimbraUniversiteti)vəQo-
bustanqoruğununəməkdaşıSevincŞirinli
iştirakedir.
Layihə üzrə tədqiqat işləri növbəti il da-

vametdiriləcək.
Vəfa HÜSEYNOVA 

Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğunun 
elmi işçisi

Qərbi Asiyada ibtidai incəsənətin 
yaranması, inkişafı və yayılması

Qobustanda müştərək layihə üzrə tədqiqatlar davam edir

NəcməddinSarkayev1999cuildə
BalakənrayonununŞərifkəndin
dəanadanolmuşdu.2017ciildə
doğmakənddəşəhidN.Davudov

adına1saylıtamortaməktəbibitirmişdi.
HəqiqihərbixidmətiTərtərrayonunda
keçmişdi.2019cuildəəsgərlikdənqa
yıtdıqdansonraBakıdakı“Sədərək”Tica
rətMərkəzində“SabitMühafizəXidməti”
MMCdəişəqəbulolunmuşdu.Qısa
müddətdəsəmimiyyəti,mehribanlığıvə
işgüzarlığınagörəkollektivinhörmətini
qazanmışdı.

2020-ciilin27sentyabrındaVətənmühari-
bəsibaşlayandaodavətənpərvərgənckimi
könüllüolaraqcəbhəyəyoladüşdü.Mühari-
bənin od-alovundan keçdi. Döyüşlərin birin-
dəyaralandı.Müalicəsibitər-bitməzyenidən
cəbhəyə,döyüşyoldaşlarınınyanınayollan-
dı. Noyabrın 6-da Suqovuşan istiqamətində
döyüşdəqəhrəmancasınahəlakoldu.Doğul-
duğuBalakənrayonunaşəhidkimiqayıtdı...
İndi isəo,vaxtiləbiryerdəçalışdığıkol-

lektivdəkidostlarınınyanınaqayıdıb.Məğ-
rurgörkəmdə,tuncgeyimdə...
Dekabrın8-də “Sədərək”TicarətMərkə-

zindəVətənmüharibəsişəhidiNəcməddin
ƏlioğluSarkayevinbüstününaçılışməra-
simi keçirilib. Tədbirdə “Sədərək” firması-
nın rəhbərliyi, rəsmilər,millət vəkilləri, Və-
tənmüharibəsiiştirakçıları,şəhidailələrinin
üzvləri, sahibkarlar, ictimaiyyət nümayən-
dələriiştirakediblər.
Büst “Sədərək” firmasının inzibati işçilə-

ri, ticarət mərkəzində çalışan sahibkarlar,
sahibkarları özündə birləşdirən “Sədərək”
XeyriyyəCəmiyyətininüzvlərivəNəcməd-
din Sarkayevin vaxtilə əməkdaşı olduğu
“Sabit Mühafizə Xidməti” MMC-nin rəhbər
heyəti tərəfindən ianəolunanvəsaithesa-
bınahazırlanaraqucaldılıb.
MərasimdəəvvəlcəDövləthimnisəslən-

dirilib, şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqi-
qəliksükutlayadedilib.
Mərasimi “Sədərək” firmasının direktor

müaviniƏnvərQədimovaçaraqVətənmü-

haribəsindəqazandığımızZəfərinAzərbay-
cantarixininşanlısəhifəsiolduğunuvurğula-
yıb.Bildiribki,müzəfərAliBaşKomandanın
rəhbərliyi ilə, Azərbaycan Ordusunun şü-
caətisayəsindəəldəolunanbuQələbəeyni
zamanda ölkəmizdəki birlik və həmrəyliyin
təcəssümüdür. Qeyd olunub ki, “Sədərək”
firması Vətən müharibəsi zamanı Silahlı
Qüvvələrimizə yardım, müharibədən sonra
şəhidailələrivəqazilərəmaddi-mənəvidəs-
təkgöstəribvəbudiqqətvəqayğıgələcəkdə
dədavamedəcək.
Qaradağ Rayon İcra Hakimiyyəti başçı-

sının birincimüavini EmilAbbasov bildirib
ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda
canındankeçənNəcməddinSarkayevkimi
igidlərin xatirəsi xalqımızın qəlbində əbə-
di yaşayacaq. Vurğulayıb ki, şəhidimizin
vaxtiləçalışdığıyerdəbüstününucaldılma-
sı, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, həmçinin
gənclərimiz üçün örnək bir ömür yolunun,
vətənpərvərliknümunəsinintəbliğidir.
Milli Məclisin deputatı Nəsib Məhəməli-

yevqeydedibki,bugünbizşəhidNəcməd-
din Sarkayev kimi igidlərin sayəsində Və-
tənmüharibəsihaqqındaqürurladanışırıq.
Dünyaya sübut etdik ki,Azərbaycan xalqı
qəhrəmanlaryetirənxalqdır.

MillətvəkiliFazilMustafabildiribki,min-
lərlə Azərbaycan övladı Vətən uğrunda
canından keçib: “Şəhidlərimiz hansı böl-
gədən,hansı rayondanvəkənddənolma-
ğındanasılıolmayaraqhamımızınəzizi,də-
yərlisioldular.Allahdanbütünşəhidlərimizə
rəhmətdiləyirəm”.
Mərasimdədahasonraticarətmərkəzində

çalışansahibkarlardanMuradƏliyev,Rahib
Məmmədovvəbaşqalarıçıxışediblər.
Şəhid Nəcməddin Sarkayevin anası Ti-

naySarkayevaçıxışedərəkgöstəriləndiq-
qət və qayğıya görə firmanın rəhbərliyinə
minnətdarlığınıbildirib.
Sonrabüstünüzərindənağörtükgötürü-

lüb.Abidəönünəəklillərqoyulub,tərgül-çi-
çəkdəstələridüzülüb.
Ticarət mərkəzinin yaxınlığında salınan

“Şəhidlərbağı”nıngirişindəVətənmüharibə-
si şəhidlərinin portretləri vurulmuş “Biz siz-
lərləqürurduyuruq!”fotostendinintəqdimatı
olub.“Şəhidlərbağı”ndaağaclarəkilib.Son-
da“Şah”hoteldəehsansüfrəsiaçılıb.
Qeyd edək ki, şəhid Nəcməddin Sarka-

yevAzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
müvafiqsərəncamları ilə “Vətənuğrunda”,
“Suqovuşanınazadolunmasınagörə”me-
dallarıilətəltifolunub.

Tunc görkəmdə dostlarının yanına qayıtdı...
“Sədərək” firması şəhid əməkdaşının xatirəsini əbədiləşdirib
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Ki no ya gəl mək, bu qə liz, mü rək kəb sə nət də ça lış maq is te-
dad la ya na şı bö yük zəh mət tə ləb edir. Uzun il lər sə nə tin 
müx tə lif sa hə lə rin də (akt yor, film di rek to ru, re jis sor as sis-
ten ti) fəaliy yət gös tə rən, ça lış qan lı ğı na gö rə həm kar la rı nın, 

is te da dı na  gö rə ta ma şa çı nın rəğ bə ti ni qa za nan Tə lət Rəh ma-
nov da mil li ki no mu zun se vi lən si ma la rın dan dır.  

Ki no çox la rı nın hə yat şərt lə-
ri ni ni za ma sa lan ya şam mən-
bə yi dir. Tə lət Rəh ma no vu da bu 
sə nə tə hə yat yo lu nun do lan bac 
cı ğır la rı, qar şı laş dı ğı müəy yən 
çə tin lik lər gə ti rib. Ba ca rıq lı ki no 
iş çi si ki mi o, öm rü nün so nu na 
ki mi se və rək sa rıl dı ğı məs lə yi nə 
sa diq qa lıb, “Azər bay can fi lm” 
ki nos tu di ya sı nı ikin ci evi bi lib.  

Tə lət Rəh ma no vun adı çə ki-
lən də ilk növ bə də ba mə zə, ko mik 
rol la rı nı xa tır la yır, bə zən hey rət-
dən, bə zən təəc cüb dən, bə zən 
də ma raq və se vinc dən bö yü müş 
göz lə ri ni, gu rul tu lu sə si ni, özü nə-
məx sus ifa tər zi ilə can lan dır dı ğı 
xa rak te rik ob raz la rı göz önü nə 
gə ti ri rik. Ki çikp lan lı və epi zod rol la-
rı çər çi və sin də sə nət bil gi si ni agah 
edən sə nət ka rın ana dan ol ma sı-
nın 90-cı il dö nü mü (1931–1995) 
ərə fə sin də hə yat yo lu na, sə nət 
dün ya sı na qı sa nə zər sa lı rıq. 

Qısa arayış
Tə lət Əliağa oğ lu Rəh ma nov 

1931-ci il de kab rın 12-də Ba kı-
da, İçə ri şə hər də dün ya ya gə lib. 
Ailə lə rin də üç öv lad (iki oğ lan, 
bir qız) bö yü yüb. Ki çik yaş la rın-
dan ata la rı rep res si ya qur ba nı 
olub, uşaq lar ana la rı nın hi ma yə-
sin də qa lıb. Or ta mək tə bi bi ti rən 
Tə lət Rəh ma nov in di ki Neft və 
Sə na ye Uni ver si te ti nə qə bul olu-
nub. La kin ata sı “xalq düş mə ni” 
ad lan dı rıl dı ğın dan ali təh sil oca-
ğı nı tez lik lə tərk et mə li olub, bir 
müd dət son ra  sə nəd lə ri ni Teatr 
Tex ni ku mu na ve rib. Da ha son ra 
ki nos tu di ya da ça lış ma ğa baş la-
yıb, 60-dan çox fi lm də müx tə lif 
xa rak ter li iri li-xır da lı rol da çə ki-
lib. Ek ran per so naj la rı nın ço xu 
epi zod ol sa da, özü nə məx sus 
ifa ma ne ra sı na, fər di ya ra dı cı lıq 
üs lu bu na gö rə rol la rı nı xa rak te-
rik, dol ğun ya rat ma ğa mü vəff  əq 
olub. Film lər də çə kil mək lə ya na-
şı təd ri cən fi lm di rek to ru, re jis sor 
as sis ten ti ki mi də ça lı şıb. 

Onun müx tə lif janr lı ek ran 
əsər lə rin də ya rat dı ğı ma raq lı ki-
no ob raz la rın dan Və li (“Ar şın mal 
alan”), mi lis iş çi si (“Al ma al ma-
ya bən zər”),  kənd sa ki ni (“Əh-
məd ha ra da dır?”), fur qon sa hi bi 
(“Ye nil məz ba tal yon”),  xid mət çi 
(“Uzaq sa hil lər də”),  mi lis iş çi si 
(“Sehr li xa lat”), Əli (“Qa yı na na”), 
in zi bat çı (“Əmək və qı zıl gül”), 
Naz lı nın da yı sı (“Şir ba la nın mə-
həb bə ti”), fer ma mü di ri Ba yan-
dur  (“Ki şi sö zü”) və di gər rol la rı 
ki çikp lan lı ol ma sı na bax ma ya-
raq, fi l min ide ya məz mu nu nu 
ta mam la yan, ha di sə lə rin axı cı lı-
ğı na rə vac ve rən per so naj lar dır. 

“Mo za lan” sa ti rik ki no sü jet lə-
rin də də ma raq lı ob raz lar ya ra-
dan akt yor ko mik si tuasi ya la rı 
realist səp ki də çat dı rıb, ha di sə-
lə rin ma hiy yə ti ni özü nə məx sus 
şt rix lər lə  ob raz la rın təf si rin də 
dol ğun və inan dı rı cı ya ra dıb. 

Bir ne çə bə dii fi lm də ki no ob raz-
la rı nı (“Yol əh va la tı”nda el çi gə lən, 
“Şey tan göz qa ba ğın da” fi l min də 
ba zar mü di ri və s.) us ta lıq la səs-
lən di rib. “Ni za mi”, “Ba bək”, “Qa tır 
Məm məd”, “Təx ri bat”, “Xü su si və-
ziy yət”  və di gər ek ran əsər lə rin də 
fi lm di rek to ru ki mi ça lı şıb, fi lm lə rin 
ər sə yə gəl mə sin də bi li yi ni,  ba ca-
rı ğı nı əsir gə mə yib. 

Sənətkar haqqında 
düşüncələr

Tə lət Rəh ma nov is tər “Mo-
za lan” sa ti rik ki no jur na lı na çə-
kil di yi sü jet lər də, is tər sə də bə-
dii fi lm lər də oy na dı ğı (əsa sən 
ko mik) rol la rı na uy ğun ola raq 
jan rın tə lə bi nə ca vab ve rən bir 
sə nət kar ki mi sə ciy yə vi cə hət-
lə ri ilə müx tə lif dövr lə rin ab- ha-
va sı nı ya ra dıb, nik bin əh val-ru-
hiy yə si ni per so naj la ra yan sı dıb, 
ba mə zə rol la rın gü lünc, gü lüş-
do ğu ran cə hət lə ri ni in cə, ko lo-
rit li ça lar lar la gös tə rib.   

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
ki no re jis sor Ca han gir Meh di ye-
vin söy lə dik lə ri akt yor haq qın-
da kı tə səv vü rü mü zü da ha da 
ge niş lən di rir: “Tə lət Rəh ma nov 
qu ru luş ver di yim “Ki şi sö zü”, 
“Gi riş mə, öl dü rər!”, “Gənc qa-
dı nın ki şi si” fi lm lə rin də ça lı şıb. 
Ona rol hə va lə edən də ob ra zın 
xa rak te ri ni ol duq ca emo sional 
çat dı rır dı və çox vaxt da bu nu 
həd dən zi ya də bü ru zə ve rir di. 
Hər çə ki liş za ma nı ro la bir az 
sət hi ya naş de yir dim. Sa kit şə-
kil də ro lu oy na yan da isə on dan 
is tə di yim mi za nı ala bi lir dim, ifa-
sı da yax şı alı nır dı. Çox po zi tiv 
in san idi. Adi əh va la tı o qə dər 
şi rin, hə vəs lə  da nı şır dı ki, ma-
raq la din lə mə yə bil mir din. Şəx-
siy yə ti ilə sə nə ti vəh dət təş kil 
edir di.

“Gənc qa dı nın ki şi si” fi l mi nin 
müəy yən epi zod la rı nın çə ki li-
şi üçün İs veç rə yə iki də fə (yay 
və qış fəs lin də) get mə li ol duq. 
Bi rin ci də fə bi zim lə get di, ikin ci 
də fə sə fə rə çı xan da  get mə di. 
Hə mi şə de yib-gü lən, gəz mə yi 
se vən ada mın sə fər dən im ti na 
et mə si nə təəc cüb lən dim. Sə bə-
bi ni so ru şan da de di ki, özü mü 
pis hiss edi rəm. Əmə liy yat olun-
muş du de yə ar tıq uzaq sə fə rə 
çıx ma ğa eh ti yat edir di”.  

Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 
bir çox fi lm də ikin ci re jis sor, fi lm 
di rek to ru ki mi ça lış mış Akif  Rüs-
tə mov həm ka rı nı bö yük hör mət-
lə yad et di: “Mən ki nos tu di ya ya 
gə lən də Tə lət ar tıq or da iş lə yir-
di. Ya ra şıq lı, meh ri ban in san idi. 
Son ra dan onun la bir çox fi lm də, 
əsa sən də ki no re jis sor El dar Qu-
li ye vin fi lm lə rin də bir yer də iş lə-
dik. O, fi lm lə rin di rek to ru, mən 
isə ikin ci re jis so ru idim. To fi q Ta-
ğı za də, El dar Qu li yev lə qar daş 
ki mi idi. Ki no re jis sor lar onun xət-
ri ni çox is tə yir di lər. 

Tə lət Rəh ma nov fi lm lə rə çə-
kil mə yi çox se vir di. Ya dım da-
dır, hər də fə El dar müəl lim lə 
iş lə yən də çə kil mək is tə di yi ni 
bil di rir di. El dar müəl lim də “Tə-

lət bi li rəm ki, fi lm də çə kil mə yi 
se vir sən. Am ma sə ni çək mə-
yə cəm. Çox yax şı fi lm di rek to-
ru san. Elə öz işi nin öh də sin dən 
gəl mə yin ye tər” de yir di. 

Ümu miy yət lə, Tə lət ürə yə ya-
tım lı in san idi. “Ba bək” fi l mi nin 
rus di lin də səs ya zı lı şı nı real-
laş dır maq üçün iki ay müd də-
tin də Tə lət lə bir lik də Mosk va 
şə hə ri nə ezam olun duq (Ba bək 
ob ra zı nı Ru si ya nın Xalq ar tis-
ti Vla di mir Va sil ye viç Druj ni kov 
səs lən di rir di). Tə lət o qə dər ün-
siy yət cil in san idi ki, ar tıq ikin ci 
gü nü onu ta nı yır, “Mos fi lm”in 
dəh liz lə rin də onun la sa lam la şır-
dı lar. İc las lar da o iş ti rak edir di. 
Onun la ra zı la şır, fi lm üçün nə 
la zım olur du sa (stu di ya, rek vi-
zit, əl bə sə və s.) ra hat lıq la ve-
rir di lər. 

“Ni za mi” fi l mi “Azər bay can-
fi lm” və “Mos fi lm” ki nos tu di ya-
la rı nın bir gə is teh sa lı dır. Fil min 
çə ki liş lə ri üçün iki ay, rus di lin də 
səs lən di ril mə si üçün sə bir ay 
müd də tin də Mosk va da ol duq. 
Ni za mi ob ra zı nı (rus di lin də) 
Ru si ya nın Xalq ar tis ti Vya çes lav 
Ti xo nov səs lən dir di. Ba kı ya qa-
yıt dıq dan son ra mə lum ol du ki, 
səs yaz ma nın müəy yən his sə-
sin də qü sur var. Ti xo nov la da-
nış dıq, hə min his sə ni ye ni dən 
yaz maq üçün Mosk va ya get dik. 
Ti xo nov bö yük məm nu niy yət lə 
stu di ya ya gəl di, özü nə aid olan 
his sə ni səs lən dir di. Hə min vaxt-
lar da hər bir akt yo run ti tu lu na 
uy ğun qo no rar ve ri lir di. Ti xo nov 
səs lən dir mə ni tək rar et di yi üçün 
əla və olu nan məb lə ği ona təq-
dim et dik. O isə üzü nü Tə lə tə 
tu tub “Bu pul mə nə la zım de yil. 
Xa hiş edi rəm, bu pu la fi l min he-
yə ti ni qo naq edər si niz” de di və 
pu lu gö tür mə di.

Müs lü mün də Tə lə tə bö yük 
hör mə ti var dı. Tə lət hə mi şə 
“Mə ni ikin ci də fə hə ya ta Müs-
lüm qay ta rıb” de yir di. Tə lə tin 
mə də xəs tə li yi var dı. Mosk va da 
olan da onun san cı la rı  ço xal dı. 
On da Müs lüm Tə lə ti Mosk va da 
ən yax şı xəs tə xa na lar dan bi ri nə 
yer ləş dir di. Tə lət hə min xəs tə-
xa na da əmə liy yat olun du. O, 
hə mi şə Müs lüm dən min nət dar-
lıq his si ilə da nı şır dı.    

Müs lüm Ma qo ma yev lə El dar 
Qu li yev dost idi lər. Müs lüm Ba kı-
ya gə lən də onu çox  qo naq ça-
ğı rır dı lar. O isə hər ça ğı rı lan ye rə 
get məz di. Am ma El dar müəl lim-
gi lə müt ləq ge dər di. Bir də fə Tə-
lət Müs lü mü evi nə qo naq ça ğır dı. 
Hə min vaxt lar da beş mər tə bə li bi-
na lar da lift yox idi. Am ma Müs lüm 
Tə lə tin tək li fi  ni qə bul et di. El dar 
müəl lim, Müs lüm Ma qo ma yev, 
Ru si ya nın Xalq ar tis ti İri na Alf yo-
ro va və mən Tə lət gi lə get dik. Çox 
gö zəl süf rə aç mış dı lar. Hə yat yol-
da şı Mi na xa nım çox qa bi liy yət li 
xa nım idi. Dad lı xö rək lər, mü rəb-
bə lər bi şir miş di. Arfyo ro va ya da 
hə min mü rəb bə lər dən hə diy yə 
et di. Tə lət ailə si ni çox se vir di. 
Mi na xa nım la çox meh ri ban mü-
na si bət lə ri var dı. Ümu miy yət lə, 
Tə lət olan yer də hə mi şə ruh yük-
sək li yi, se vinc olur du”.

“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di-
ya sın da uzun il lər ic ra çı pro dü-
ser ki mi ça lı şan Arif Sə fə ro vun 
xa ti rə lə ri nə nə zər sa laq: “Tə lət 
müəl lim lə ya xın dost idik. Çox 
za ra fat cıl, meh ri ban in san idi. 
Ailə si ni çox se vir di, çox hör mət 
edir di. Gül na rə adın da bir qı zı 
var dı. Ki nos tu di ya da fo toq raf iş-
lə yən Na tiq adlı bir oğ la na ailə 
qur du. On la rın bu iz di vac dan üç  
öv ladl (iki oğ lan, bir qız) dün ya-
ya gəl di.   

“Qay na na” fi l mi nin çə ki liş lə ri 
za ma nı Nə si bə xa nım Se yid za-
də dən xa hiş et di ki, Əli ro lu na 
oğ lu Ca han gir Nov ru zov çə kil-
sin. Se yid za də ra zı laş ma dı. Bu 
rol üçün hə lə heç ki mi nə zər də 
tut ma mış dı. Am ma Tə lət çox 
is tə yir di ki, bu ro lu oy na sın. O, 
do ğur dan da qar da şoğ lu ro lu na 
çox uy ğun gə lir di. Mən də Hü-
seyn müəl li mə Tə lə tin bu ro lu 
yax şı oy na ya bi lə cə yi ni söy lə-
yir dim. Doğ ru dan da, o, Əli ob-
ra zı nı dol ğun, inan dı rı cı oy na dı. 
Ümu miy yət lə, Tə lət ol du ğu hər 
yer də xoş abu-ha va ya ra dır dı”. 

Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi, ki noope ra tor Kə nan Məm-
mə dov ya xın dos tu nu köv rək 
hiss lər lə xa tır la dı: “Azər bay can 
ki no su nu Tə lət Rəh ma nov suz 
tə səv vür et mək müm kün de yil. 
Onun la dost, həm də həm kar 
idik. İs te dad lı akt yor, ba ca rıq lı 
fi lm təş ki lat çı sı idi. Akt yor ki mi 
ək sər hal lar da epi zod da çə ki lir-
di. Am ma çə kil di yi epi zod müt-
ləq yığ cam və an la şıq lı olur du. 
Film di rek to ru olan da da hər şey 
qay da sın da ol ma lı idi. 

Onun la bir sı ra fi lm lər də iş lə-
mi şəm. Təş ki la ti mə sə lə lə ri çə-
tin olan fi lm lər dən bi ri də “Xü su si 
və ziy yət” fi l mi dir. Bu fi l min ope-
ra to ru idim, Tə lət isə fi lm di rek-
to ru idi. Film lə bağ lı Mosk va da, 
Sankt- Pe ter burq da eza miy yət də 
ol duq. Çox yax şı yol daş lı ğı da 
var dı. Hə mi şə də mə nə “qə deş” 
de yir di. Fil min na tu ra çə ki liş lə ri-
nin bir ço xu Daş kə sən də apa rı-
lıb. İki aya ya xın Daş kə sən də fi  liz 
kom bi na tın da çə ki liş lər et dik. Tə-
lət bü tün iş lə ri anın da ca həll edir-
di, heç bir prob lem ya ran mır dı. 

Onun la bağ lı xoş təəs sü rat la-
rım çox dur. İkin ci nə və si dün ya-
ya gə lən də adı nı Kə nan qoy du. 
Do ğum gü nün də mə ni də ailə vi 
qo naq ça ğır mış dı. Get dik. Çox 
gö zəl süf rə aç mış dı lar. Hə min 
məc lis də ki ün siy yə ti ni heç vaxt 
ya dım dan çı xar ma ram. Yol daş 
ki mi çox yax şı yol daş, mə zə li, 
za ra fat cıl in san idi. Heyf ki, ürə yi 
onu çox in ci dir di. Elə ürə yin dən 
də bu dün ya dan köç dü. Al lah 
ona rəh mət elə sin”.

Şəhla ƏMİRLİ
kinoşünas

Azərbaycan
10 de kabr 1916 – Əmək dar ar tist Fi ru zə Xan lar qı zı Bə dir bəy li 

(1916–1992) Şəm kir ra yo nu nun Mo rul kən din də do ğu lub. Gən cə 
Döv lət Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub.

10 de kabr 1918 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ope ra mü ğən ni si Gül-
xar İb ra him qı zı Hə sə no va (1918 – 30.3.2005) Şəm kir ra yo nun-
da ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da səh nə fəaliy yə ti nə 
baş la yıb. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, fi lm lər-
də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib.

10 de kabr 1924 – Xalq şairi, dra ma turq, Döv lət mü ka fat-
la rı laureatı Nə bi Xəz ri (Nə bi Ələk bər oğ lu Ba ba yev; 1924 – 
15.1.2007) Ba kı nın Xır da lan qə sə bə sin də do ğu lub. Ki tab la rı: “İl-
lər və sa hil lər”, “Ul duz kar va nı”, “Ağ şim şək lər” və s. “Mir zə Şə fi  
Va zeh”, “Tor pa ğa san cı lan qı lınc” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. Res-
pub li ka Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin səd ri olub.

10 de kabr 1935 – Əmək dar rəs sam, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Fik rət Ba ğır oğ lu Ba ğı rov (1935–1996) ana dan olub. “Azər bay can-
fi lm”də ki no rəs sa mı iş lə yib. Bə dii tər ti bat ver di yi fi lm lər: “Şə rik li çö-
rək”, “Hə yat bi zi sı na yır”, “İs tin taq”, “Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır!” və s.

10 de kabr 1996 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair-dra ma turq 
İs gən dər Coş qun (İs gən dər Mə həm məd oğ lu Hüm mə tov; 1927–
1996) və fat edib. “Gə mi də söh bət”, “Qı ğıl cım lar”, “Nəğ mə do lu 
ürək” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

11 de kabr 1918 – Xalq ya zı çı sı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bay-
ram Sal man oğ lu Bay ra mov (1918 – 9.11.1994) Ağ dam ra yo nu-
nun Şı xa vənd kən di nə ana dan olub. “Yar paq lar”, “Ara kəs mə lər”, 
“Kar van yo lu”, “Tək pa lı dın köl gə si”, “Cı dır dü zü” və s. ro man la-
rın müəl li fi  dir. “Mən ki gö zəl de yil dim”, “Fi rən giz”, “Onun bə la lı 
sev gi si” fi lm lə ri nin sse na ri si ni ya zıb.

11 de kabr 1933 – Gör kəm li ya zı çı-dra ma turq, pub li sist Əb dür-
rə him bəy Əsəd bəy oğ lu Haq ver di yev (17.5.1870 – 1933) və fat 
edib. “Da ğı lan ti faq”, “Bəxt siz ca van”, “Pə ri ca du” və s. pyes lə rin 
müəl li fi  dir. Rus di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib. Teatr ta ma şa la rı-
na qu ru luş ve rib. 

11 de kabr 1972 – Əmək dar ar tist Müx lis Sa bir oğ lu Cə ni za də 
(26.11.1928 – 1972) və fat edib. “Də li Kür”, “Ye nil məz ba tal yon” 
və s. fi lm lər də çə ki lib, fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib.

12 de kabr 1926 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Aşıq Pə nah 
(Əli pə nah Ələs gər oğ lu Pə na hov; 1926 – 26.8.1978) Sal yan ra-
yo nun da do ğu lub. Sal yan Dram Teat rın da ça lı şıb. “Kür” aşıq lar 
an samb lı nı ya ra dıb. 

12 de kabr 1927 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Alp Mə cid oğ lu 
Ağa mi rov (1927-2000) ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sın-
da baş re dak tor iş lə yib.

12 de kabr 1931 – Ta nın mış akt yor Tə lət Əliağa oğ lu Rəh ma-
nov (1931 – 13.11.1995) Ba kı da ana dan olub. “Ar şın mal alan” 
(1965), “Qa yı na na”, “Ki şi sö zü” və s. fi lm lər də çə ki lib.

12 de kabr 1936 – Əmək dar rəs sam Qüd rət Ha cı bəy oğ lu 
Məm mə dov (1936 – 20.2.2021) Şə ki şə hə rin də ana dan olub. 
Uzun il lər Şə ki Döv lət Dram Teat rı nın baş rəs sa mı iş lə yib.

12 de kabr 1937 – Şair, tər cü mə çi Əhəd Mux tar (Əhə dul la 
Mux tar oğ lu Qən bə rov; 1937 – 23.5.1998) As ta ra ra yo nu nun Ka-
ka los kən din də ana dan olub. Rus, öz bək, qa zax, türk mən şair və 
ya zı çı la rın əsər lə ri ni Azər bay can di li nə çe vi rib.

12 de kabr 1939 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor Fik-
rət Ba la ğa oğ lu Əli yev (1939–2016) Ba kı da ana dan olub. “Ba la-
da da şın ilk mə həb bə ti”, “Qı zıl uçu rum”, “Yu xu”, “Axı rın cı da ya na-
caq”, “Ölüm növ bə si” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib. 

12 de kabr 2002 – Xalq şairi Ca bir Nov ruz (Ca bir Mir zə bəy oğ-
lu Nov ru zov; 12.3.1933 – 2002) və fat edib. Şeir lə ri nə po pul yar 
mah nı lar (“Ca van lı ğım”, “Ey hə yat, sən nə qə ri bə sən”, “Tə lə bə lik 
il lə ri” və s.) bəs tə lə nib. 

12 de kabr 2007 – Xalq ya zı çı sı Hü seyn Ab bas oğ lu Ab bas za-
də (22.11.1922 – 2007) və fat edib. Əsər lə ri: “Ge ne ral”, “Bu rul-
ğan lar”, “Lə pə dö yən də” və s.

13 de kabr 1929 – Şərq şü nas alim, pro fes sor Sa leh Əli yev 
(1929 – 21.11.2006) Gən cə də ana dan olub. Ru si ya EA-nın 
Şərq şü nas lıq İns ti tu tun da ça lı şıb. Cə nu bi Azər bay can ta ri xi üz rə 
təd qi qat la rın müəl li fi  dir. Mosk va da “Ocaq” Mə də niy yət Cə miy yə-
ti nin rəh bə ri olub.

13 de kabr 1937 – Əmək dar me mar Ab bas Ab bas oğ lu Ələs-
gə rov (1937-2018) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Me mar lar İt ti fa-
qı nın, Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si nin səd ri olub.

Dün ya
10 de kabr 1821 – Rus şairi, ya zı çı və pub li sist Ni ko lay Alek-

se ye viç Nek ra sov (1821 - 8.1.1878) ana dan olub. “Ru si ya da kim 
yax şı ya şa yır”, “Rus qa dın la rı”, “Şax ta, Qır mı zı bu run”, “Kənd li 
uşaq la rı” və s. poema la rın müəl li fi  dir.

10 de kabr 1890 – Baş qırd şərq şü na sı və tür ko lo qu, fi  lo sof, ic-
ti mai-si ya si xa dim Əh məd Zə ki Va li di To ğan; 1890 – 28.7.1970, 
Tür ki yə) ana dan olub.

11 de kabr 1803 – Fran sız bəs tə ka rı Hek tor Ber lioz (Louis-
Hec tor Ber lioz; 1803 – 8.3.1869) ana dan olub. Əsər lə ri: “Fan tas-
tik sim fo ni ya”, “Ben ve nu to”, “Çel li ni” ope ra la rı və s.

11 de kabr 1890 – Ar gen ti na mü ğən ni si, akt yor, tan qo rəq qa sı 
Kar los Qar del (Car los Gar del; 1890-1935) ana dan olub. Onun 
şə rə fi  nə 11 de kabr bir sı ra öl kə lər də “Bey nəl xalq tan qo gü nü” 
ki mi qeyd olu nur.

11 de kabr 1913 – Fran sız akt yo ru, rəs sam, hey kəl tə raş Jan 
Ma re (Jan Alf red Vil len-Ma re; 1913 – 8.11.1998) ana dan olub. 
“Bə yaz ge cə lər”, “Qraf Mon te-Kris to”, “Pa ri sin sir lə ri”, “Də mir 
mas ka” və s. fi lm lər də  yad da qa lan rol lar ya ra dıb.

11 de kabr 1918 – Rus ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
(1970) laureatı Alek sandr İsa ye viç Sol je nit sın (1918 – 3.8.2008) 
ana dan olub. 1945-1953-cü il lər də həbs də, son ra Si bir də sür-
gün də olub. 1973-cü il də SS Rİ-dən de por ta si ya olu nub, ABŞ-da 
ya şa yıb, 1994-də Ru si ya ya qa yı dıb. “Xər çəng kor pu su”, “Bi rin ci 
dairə də”, “Qır mı zı tə kər” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

12 de kabr 1821 – Fran sız ya zı çı sı Qus tav Flo ber (Gus ta ve 
Flaubert; 1821 – 8.5.1880) ana dan olub. “Ma dam Bo va ri”, “Sa-
lam bo”, “Hiss lə rin tər bi yə si” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

12 de kabr 1863 – Nor veç rəs sa mı Ed vard Munk (Ed vard 
Munch; 1863-1944) ana dan olub.

12 de kabr 1915 – Dün ya şöh rət li Ame ri ka mü ğən ni si, akt yor 
Frenk Si nat ra (Fran cis Al bert Si nat ra; 1915 – 14.5.1998) ana dan 
olub.

12 de kabr 1928 – Bö yük qır ğız ya zı çı sı Çin giz Ayt ma tov (1928 
– 10.6.2008) ana dan olub. “Cə mi lə”, “Əl vi da, Gül sa rı!”, “Üz-üzə”, 
“Tor paq ana”, “Ağ gə mi”, “Əs rə bə ra bər gün”, “Edam kö tü yü”, 
“Dağ lar dü şən də” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

13 de kabr 1720 – İtal yan dra ma tur qu, na ğıl-pyes lə rin müəl li fi  
Kar lo Qot si (Car lo Goz zi; 1720-1806) ana dan olub.

13 de kabr 1797 – Yə hu di əsil li məş hur al man şairi, ya zı çı, 
ədə biy yat şü nas Hen rix Hey ne (Ch ris tian Jo hann Hein rich He-
ine; 1797 – 17.2.1856) ana dan olub. Əsər lə ri: “Nəğ mə lər ki ta bı” 
(poezi ya), ”Hars da ğı na sə ya hət” (nəsr) və s. Məş hur bəs tə kar-
lar (F.Şu bert, R.Şu man, P.Çay kovs ki) Hey ne nin şeir lə ri nə mu si qi 
ya zıb.

13 de kabr 1949 – Məş hur türk ki noakt yo ru, ya zar Ta rık Akan 
(Ta rık Tah sin Üre gül; 1949 – 16.9.2016) ana dan olub.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN

10–13 dekabrXatirə təqvimi

Şəxsiyyəti ilə sənəti vəhdət təşkil edirdi

“Beşmanatlıq gəlin”, nəhayət, səhnəyə qayıdır
De kab rın 16-17-də Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Mu si qi li Teat rın da “Beş ma nat lıq gə lin” 
(S.Rüs tə mov, M.S.Or du ba di) ret ro ko me di ya sı nın 
prem ye ra sı ola caq. 1940-cı il dən 1994-cü ilə dək 
müx tə lif re jis sor la rın qu ru lu şun da teat rın re per-
tuarın da ol muş səh nə əsə ri nə ye ni qu ru lu şu 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əs gər Əs gə rov ve rib.

Mu si qi li ko me di ya da Xalq ar tist lə ri İl ham 
Na miq Ka mal, Fat ma Mah mu do va, Əmək dar 
ar tist lər Ələk bər Əli yev, Na dir Xa sı yev, İq rar 
Sa la mov, akt yor lar Möy lə Mir zə li yev, El xan İs-
ma yı lov, Gül ca han Sa la mo va, Ül viy yə Əli ye va, 
Meh ri ban Za li ye va, Tür kel Ta riq pey ma, Sə məd-
za də Xa si yev, Gül na rə Əzi zo va, El na rə Nağ də-
li ye va, İb ra him Əli za də, Rus lan Mür sə lov, Ni gar 
Qa ra ye va iş ti rak edə cək lər.

Or kestr, xor və ba let ar tist lə ri nin də iş ti rak 
edə cə yi ta ma şa nın qu ru luş çu di ri jo ru Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Fəx rəd din Ata yev, qu ru luş çu 
ba let meys ter lə ri Əmək dar ar tist lər Za kir və Ley-

la Ağa yev lər, xor meys te ri Əmək dar ar tist Va qif 
Məs ta nov, qu ru luş çu rəs sa mı Əmək dar rəs sam 
Na bat Sə mə do va, di ri jo ru Sə məd Sü ley man lı, 
kon sert meys te ri Fi dan Ba ba ye va, re jis sor as-
sis ten ti Ta mil la As la no va dır.

Qeyd edək ki, prem ye ra sı hə lə ötən il Mil li 
Teatr Gü nü nə plan laş dı rı lan ta ma şa nın nü ma yi-
şi pan de mi ya sə bə bin dən tə xi rə sa lın mış dı.
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№91 (1868)
10 dekabr 2021son səhifə Braziliyalı rəssamın “küçə sənəti” Bakıda

Təsviriincəsənətin“streetart”(“küçəsənəti”)üslubundaiş
ləyənbraziliyalırəssamNinaPandolfonunəsərlərdekabrın
22dəHeydərƏliyevMərkəzindəaçılacaqsərgidətəqdim
olunacaq.

“Minnətdarlıq”
(“Gratitude”) adlı
sərgidə müəllifin
multikultural dün
yanıtəqdimedən,
etnik baxımdan
müxtəlifiyi ilə se
çilən qadınlara
həsrolunanəsər
ləri nümayişetdiriləcək.ZiyarətçilərhəmdəNinaPandolfonun
qraf tiinstalyasiyalarıilədətanışolabiləcəklər.
Müəllifhesabedirki,minnətdarlıqhissidaimətrafaaşılanma

lıvətəşviqedilməlidir.Vəziyyətdənasılıolmayaraq,hərzaman
minnətdarolmaqüçünsəbəbtapmaqmümkündür.NinaPandol
foondaəngüclüminnətdarlıqhissininməhzyaradıcılıqzamanı
yarandığınısöyləyir.
Sərgiyəçıxarılacaqəsərlərdəkiqadınobrazlarıgenişaçılmış

gözlərlətəsvirediliblər.Bununladamüəllifbiziəhatəedənmulti
kulturaldünyanınseyredilməsininvəbunaminnətdarlıqlayana
şılmasınınvacibliyinivurğulayır.
NinaPandolfo1977ciildəBraziliyadaanadanolub.Karlosde

KamposadınaDövlətTexnikiMəktəbindəvizualkommunikasiya
üzrətəhsilalıb.90cıillərdəəlişləriiləSanPauluküçələrinibə
zəməyəbaşlayanrəssamBraziliyaqraf tisənətinintanınmışnü
mayəndəsinəçevrilir.O,həmçininAvropanınbirsıraölkələrinin
vəAmerikaBirləşmişŞtatlarınınsənətqalereyalarındakeçirilən
sərgilərdəiştirakedib.
2007ci ildəPandolfo Şotlandiyanın 8 əsr yaşı olanKelburn

qəsrininfasadvəqülləsiniboyamaqüçünBraziliyanıntanınmış
küçərəssamlarıiləəməkdaşlıqedir.Buuğurlulayihə2011ciilin
“Top10küçəsənətinümunələri”siyahısınadaxiledilir.
HeydərƏliyevMərkəzindətəşkilediləcək“Minnətdarlıq”sərgi

si2022ciiliyunun19dəkdavamedəcək.

“Leyli və Məcnun” dastan-tamaşası 
nümayiş olunacaq

AzərbaycanAşıqlarBirliyininlayihəsiüzrəNizamiGəncəvi
nin“LeylivəMəcnun”poemasınınmotivləriəsasındailkdəfə
eyniadlıdastantamaşahazırlanıb.Layihə“NizamiGəncəviİli”
çərçivəsindəMədəniyyətNazirliyivəHeydərƏliyevSarayının
dəstəyiiləərsəyəgəlib.

“Leyli və Məc
nun”dastantama
şasıdekabr17də
HeydərƏliyevSa
rayında nümayiş
olunacaq.
Tamaşanın sse

nari müəllifəri
Azərbaycan Aşıq
lar Birliyinin səd
ri, Əməkdar elm
xadimi Məhərrəm
QasımlıvəfilologiyaüzrəfəlsəfədoktoruAltayMəmmədli,quru
luşçurejissoruƏməkdarartistİnarəBabayevadır.
Dastantamaşada iştirak edirlər: Qələndər Zeynalov (Ustad

aşıq),ƏməkdarmədəniyyətişçisiSamirəƏliyeva(Leyli),ƏliZey
nalabdinov(Qeys–Məcnun),KəmaləQubadlı(Leylininanası),
ElməddinMəmmədli(QeysindostuZeyd),Əməkdarmədəniyyət
işçisiSolmazKosayeva(Qeysinanası),ŞahniyarƏliyev(Qeysin
atası),NəbiNağıyev(Leylininatası),EldarBağırov(Səyyad),El
manTalıstanlı(Salamşahzadə),ƏliTapdıqoğlu(Nofəlpəhlivan)
vəsazifaçılarıAfilBəxtiyarov,AyxanMəlikov,CoşqunƏsgərov.

“Gecə gözətçisi”nin qırışları
AlmanrəssamıRembrandtvanReinin(16061669)“Gecə
gözətçisi”tablosukətanınyuxarısolküncündəkiqırışıaradan
qaldırmaqməqsədiləqismənbərpaolunacaq.

“Bizinanırıqki,
bu,kətanınuzun
müddətliqalması
üçünçoxvacibdir.
Qırışınaradan
qaldırılmasırəs
minsəthinidaha
düzedəcək”,
deyəNiderland
DövlətMuzeyi
Rəsmlərinkonser
vasiyasışöbəsininmüdiriPetriaNoblebildirib.
Agentliyinməlumatınagörə,kətanyanvarayındaçərçivədən

çıxarılaraq yenisinə salınacaq. Qüsur Niderland Dövlət Muze
yindəaparılantəmirişlərisəbəbindənyaranıb.Buzamanrəsm
Rembrandtınevindəkimüvəqqətiqalereyayaaparılıb.Mütəxəs
sislərbildiriblərki,kətandaqırışlarqalereyadahərarəthəddindən
artıqdəyişdiyinəgörəyaranıb.
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MƏDƏNİYYƏT

əvvəli səh. 1-də
SəfirFaiqQuliyevçıxışedərək

AzərbaycanGürcüstan əlaqələ
rindən danışıb. Bildirib ki, ölkə
lərimiz və xalqlarımız arasında

dostluq münasibətlərinin inkişa
fındaümummilliliderHeydərƏli
yevinvəGürcüstanınsabiqPre
zidenti Eduard Şevardnadzenin
müstəsnaxidmətləriolub.
Bildirib ki, Heydər Əliyevin

1996cı ildə Gürcüstana səfə
ri iki ölkə arasında strateji əla
qələrə zəmin olmaqla yanaşı,
AzərbaycanGürcüstanTürkiyə
üçtərəfi formatının yaradılma
sı istiqamətində imkanlar açıb.
Növbəti illərdə Heydər Əliyev,
Eduard Şevarnadze və Süley
man Dəmirəl tərəfindən əsası
qoyulmuş üçtərəfi əməkdaşlıq

bu gün fundamental ənənədir
vəuğurlainkişafedir.
Gürcüstanxariciişlərnazirinin

müavini Vladimir Konstantinidi
çıxışında Heydər Əliyevi gürcü
xalqınınböyükdostuadlandırıb.
Bildirilibki,ölkələrimizarasında
əlaqələrin inkişafında bu böyük
insanınxidmətləriolub. “Mənim
üçünböyükbirfəxrdirki,bumü
hümtədbirdəiştirakedirəm.Bu
gün burada böyük şəxsiyyətin
şəkillərinin sərgisi keçirilir. Bu
sərgi mərhum Heydər Əliyevin
dövründə ölkələrimiz arasında
olan müsbət əlaqələri özündə

çoxyaxşıəksetdirir”,–deyəo
vurğulayıb.
Uluöndərləuzunillərçiyinçiyi

nəmüxtəlifyüksəkdövlətvəzifə
lərindəçalışmışHəsənHəsənov
AzərbaycanGürcüstan münasi
bətlərinin inkişafındaHeydərƏli
yevinrolundanbəhsedib:“Azər
baycan və gürcü xalqları təkcə
dostvəqonşudeyil,qardaşxalq
lardır. Sovetlər dönəmində ölkə
lər arasında əlaqələrMoskvanın
icazəsiiləqurulurdu.AmmaHey
dərƏliyevdeyirdiki,bununAzər
baycan ilə Gürcüstan arasında
əlaqələrəheçbiraidiyyətiyoxdur.

HeydərƏliyevhakimiyyətəqayıt
dıqdan sonra Gürcüstan ilə əla
qələrəböyükönəmverib.Bunun
nəticəsidir ki, bu gün ölkələrimiz
arasında əlaqələr strateji tərəf
daşlıqsəviyyəsinəyüksəlib”.
DahasonraMilliMəclisinAzər

baycanGürcüstan parlamentlə
rarasıişçiqrupununrəhbəriArzu
Nağıyev, Gürcüstan parlamenti
ninkeçmişsədriNinoBurcanad
zevəbaşqalarıçıxışediblər.
Tədbirdə Azərbaycanın klas

sikmusiqilərivəuluöndərHey
dər Əliyevin sevdiyi mahnılar
səslənib.

Maqomayev müsabiqəsinin qalibi 
“Karnegi-Holl”da çıxış edəcək

Xəbərverdiyimizkimi,Ukray
nanınTruskavetsşəhərində
əfsanəvimüğənnivəbəstəkar,
AzərbaycanınvəSSRİninXalq
artistiMüslümMaqomaye
vinxatirəsinəhəsrolunmuşIV
Beynəlxalqvokalçılarmüsa
biqəsindəazərbaycanlıgənc
ifaçıUrfanCəfərovvəukraynalı
vokalçıDaryaNazimçuk1ci
yerəlayiqgörülüblər.

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsindənbildiriblərki,ölkəmizinbumü
sabiqədətəmsilçiliyiidarərəhbərliyinin1521iyuntarixindəUkraynayasə
fərizamanırazılaşdırılıb.Razılaşmayaəsasən,ölkəmizbuilhəmiştirak
çılarsırasında,həmdəilkdəfəmünsifərheyətində(Xalqartisti,professor
Gülnazİsmayılova)təmsilolunub.
Məlumatdaqeydolunurki,müxtəlifölkələrdən18ifaçınınqatıldığımü

sabiqənin finalında qalib olanUrfanCəfərov laureat diplomu ilə yanaşı,
NyuYorkun(ABŞ)nüfuzlu“KarnegiHoll”dasolokonsertkeçirməkhüququ
verənsertifikatladamükafatlandırılıb.
UrfanCəfərovmüsabiqədəkonsertmeyster,pianoçu,ƏməkdarartistNigar

Məlikovanınmüşayiətiiləçıxışedib.NigarMəlikovadadiplomlatəltifolunub.
Qeydedəkki,UrfanCəfərovXalqartisti,professorXuramanQasımovanın
yetirməsivəÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasınınməzunudur.
Başidarənintəşkiletdiyitədbirlərdədəfələrləçıxışedənvokalçısəsivə

səhnəmədəniyyətiilətamaşaçılarınrəğbətiniqazanıb.

Dekabrın7dəMosk
vanınXalqTəsərrüfatı
NailiyyətləriSərgisindəki
“Azərbaycan”pavilyo

nundaazərbaycanlırəssam
NigarSüleymanın“İllüziya”
adlıfərdisərgisiaçılıb.

NigarSüleymanəsərləriniyağ
lıboyailəgeometrikabstraksiya
vəsimvolizmüslubundayaradır.
OnunəsərləriMoskvanın“Qosti
nıyDvor” Sərgi Kompleksindəki
“ArtRussia–2020”müasirincə
sənətyarmarkasındavə“Golden
Talent” onlayn platformasında
təqdim olunub, əl işlərinin bə
ziləri Rusiya və Azərbaycanda
şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.
Rəssaməsərlərinihəndəsiabst
raksiyavəsimvolizmüslubunda
yerinəyetirir.Tablolarsənətkarın
emosiyalarınıvədaxiliduyğuları
nıəksetdirir.
Sərgininaçılışındaçıxışedən

“Azərbaycan” pavilyonunun di
rektoru Səadət Qədirova əsər

lərdə rəssamınemosiyavədü
şüncələrinin əks olunduğunu
vurğulayıb: “Nigar xanımAzər
baycanda doğulub boyaba
şa çatıb və onun əsərlərindəki
Şərqmotivləri iləabstraksioniz
min birləşməsi də elə buradan
qaynaqlanır. Sərgidə rəssamın
daxili aləmini, eləcə də Azər
baycanın ruhunu, Azərbaycan
xalqının qəlbinin genişliyini və
müasir rəngkarlıq məktəbinin

istiqamətləriniəksetdirən rəsm
əsərləritəqdimedilir”.
Pavilyonda təşkil olunan təd

birlərdə Azərbaycan mədəniy
yətinin, tarixinin təbliğinə daim
önəmverildiyinibildirənSəadət
Qədirovadeyib:“BusərgiVətə
nimizin zəngin mədəniyyətinin
təbliğinədahabirtöhfədir”.
AzərbaycanınRusiyadakı sə

firiPoladBülbüloğlununxanımı
GülnarəŞıxəliyevarəssamıfər

disərgisininaçılmasımünasibə
tilə təbrik edib,NigarSüleyma
nınəsərlərindərəngçalarlarının
uğurlu seçimini, Şərq və Qərb
ənənələrinin birləşdiyini qeyd
edərəkdeyib:“Azərbaycanmə
dəniyyətinin hərtərəfi inkişafı
nın,zəngintarixiənənələrimizin
təbliğiolduqcavacibməsələdir.
NigarSüleymanınsərgisibuis
tiqamətdəatılandahabiruğurlu
addımdır”.
Rəssamyaradıcılığınagöstər

dikləridiqqətəgörəsərgiyəgə
lənlərə təşəkküredib: “Abstrakt
rəsmləri yağlı boya ilə çəkmək
çətindir.Ancaqbu,mənimüslu
bumdurvəmənöz ideyalarımı,
düşüncələrimi emosiyalarımı
məhzbuüslubdaifadəedəbili
rəm.Son10ildəxeylirəsmlərim
toplanıb və “Azərbaycan” pa
vilyonunun rəhbəri Səadət xa
nımın təklifi iləbusərgini təşkil
etməkqərarınagəldim”.
Sərgidekabrın19dəkdavam

edəcək.

Keçmiş həbsxana binasını 
sənət mərkəzinə çevirmək istəyir

Britaniyalıqraffi
tirəssamBenksi
məşhurRiding
həbsxanasınısatın
almaqistəyir.Rəs
samvaxtiləməşhur
yazıçıOskarUayldın
da“sakin”iolduğu
Ridinghəbsxanasını
almaqüçün10mil
yonfunttəklifedib.

Benksiyazıçınınsaxlanıldığıhəbsxananısənətmərkəzi
nəçevirməkistədiyinibildirib.SənətulduzlarıdaBenksinin
buqərarınıdəstəkləyib.
RəssambuilinmartayındaRidinghəbsxanasınındiva

rındaqaçmağaçalışanməhbusunqraf titəsviriniçəkmişdi.
Rəsmdətəsvirolunanyazımakinasındançıxankağızlarla
həbsxanadanqaçmağaçalışanadamınOskarUayldolun
duğudüşünülür.Uayld18951897ciillərdəbuhəbsxanada
məhbusolub.
Qeydedəkki,həbsxanaXIəsrdəİngiltərəkralıIHenrix

(HenryIBeauclerc)tərəfindənəsasıqoyulmuşRidingmo
nastırınınyerində tikilib. lHenrinindəburadabasdırıldığı
vəcəsədininhəbsxanadivarlarıaltındaolduğugümanedi
lir.Həbsxana2013cüildənbağlanıb.

CAVİD

Moskvada azərbaycanlı rəssamın “İllüziya”sı

Tbilisidə ulu öndərin vəfatının 
ildönümünə həsr olunmuş sərgi

Bələdçiniz kimdir?
Azərbaycandaturizmbələdçilərininser
tifikasiyasıprosesinəbaşlanılıb.Dekabrın
7dəMilliAkkreditasiyaMərkəzitərəfin
dənAzərbaycanTurizmBürosuna(ATB)
bələdçilərinsertifikatlaşdırılmasıhüqu
qunuverənakkreditasiyaattestatının
təqdimolunmamərasimikeçirilib.

MərasimdəçıxışedənDövlətTurizmAgent
liyinin sədri Fuad Nağıyev deyib: “Bələdçilik
vacib bir peşədir. Bələdçilik turizmin inkişaf
zəncirindəənəsasamillərdənbiridir.Ölkənin
tariximədəniyyətihaqqındailkintəəssüratıya
radanməhzbələdçilərdir.BuvaxtaqədərDöv
lətTurizmAgentliyinin dəstəyi ilə beynəlxalq
təşkilatlarla tərəfdaşlıq çərçivəsində turizm
bələdçilərininhazırlanmasıüçüntəlimlərtəşkil
edilib.Turizmbələdçilərinin peşə statusunun
təkmilləşdirilməsiişiniaparmaqüçünAzərbay
canTurizmBürosutərəfindənturizmbələdçi
lərininsertifikatlaşdırılmasınabaşlanılıb”.

Qeyd edilib ki, Azərbaycan Milli Akkre
ditasiya Mərkəzi tərəfindən ilk dəfə olaraq
turizmbələdçilərininsertifikatlaşdırmaorqa
nına bu sahədə fəaliyyət göstərməsi üçün
akkreditasiya sənədi verilir. Sertifikasiya
prosesizamanıkeçiriləntəlimlərbupeşənin
nəzərivəpraktiktərəfiniəhatəedəcək.
Turizm haqqında yeni qanun layihəsinin

hazırlanaraqMilliMəclisətəqdimolunduğu
nusöyləyənFuadNağıyev layihədəturizm
bələdçilərinin sertifikatlaşmasının da əks
olunduğunubildirib.Eynizamandayeniqa
nunaəsasənyaradılacaqturizmreyestrində
bələdçilərindəreyestriaparılacaq.
AzərbaycanTurizmBürosununbaşicraçı

direktoru, Turizm Bələdçilərinin Sertifikat
laşdırılmasıOrqanının(TBSO)sədriFlorian
Zenqstşmidbildiribki,respublikaüzrətəlim
vəsertifikasiyaprosesibeynəlxalqstandart
lar əsasında, milli akkreditasiya sisteminə
uyğunformadatəşkilolunacaq.

Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi Baş
direktorununmüaviniEminZeynalovAzər
baycandabələdçiliksahəsiüzrəbeləbirtə
şəbbüsüturizmsahəsinininkişafıistiqamə
tində atılmışmühüm addımlardan biri kimi
qiymətləndirib.
EminZeynalovMilliAkkreditasiyaMərkə

zitərəfindənhazırlanansənədiTBSOsədri
FlorianZenqstşmidətəqdimedib.
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