
28 no yabr – 3 de kabr ta rix lə rin də Mə ra-
keş Kral lı ğı nın Ra bat şə hə rin də UNES CO-
nun Qey ri-mad di mə də ni ir sin qo run ma sı 
üz rə Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 17-ci 
ses si ya sı ke çi ri lir.

Ses si ya da öl kə miz Azər bay can Res pub li-
ka sı nın UNES CO ya nın da Daimi nü ma yən-
də li yi, Mə də niy yət Na zir li yi, UNES CO üz rə 
Mil li Ko mis si ya və Mə ra keş Kral lı ğın da kı sə-
fi r li yi miz tə rə fi n dən təm sil olu nur. 

UNES CO ya nın da daimi nü ma yən də lik-
dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, ses si ya za ma nı 
Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə tə rə fi n dən “Bə şə-
riy yə tin qey ri-mad di mə də ni ir sin Rep re zen-
ta tiv Si ya hı sı”na da xil edil mək üçün təq dim 
edil miş mil li və çox mil lət li no mi na si ya lar da 
nə zər dən ke çi ri lə cək. 

On la rın ara sın da Azər bay ca nın təq dim 
et di yi “Pəh lə van lıq, ənə nə vi zor xa na oyun-
la rı və id man növ lə ri” mil li no mi na si ya sı, 
ha be lə öl kə mi zin iş ti ra kı ilə ha zır la nan 3 
çox mil lət li no mi na si ya var: “Ba ra ma çı lıq 
və to xu cu luq üçün ənə nə vi ipək is teh sa-
lı” (Azər bay can, Əf qa nıs tan, İran, Ta ci kis-
tan, Tür ki yə, Türk mə nis tan, Öz bə kis tan), 
“Mol la Nəs rəd din lə ti fə lə ri nin şi fa hi ənə nə-

si” (Azər bay can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Ta ci kis tan, Tür ki yə, Türk mə nis tan, Öz bə-
kis tan) və “Çay mə də niy yə ti: kim li yin, qo-
naq pər vər li yin və so sial əla qə lə rin rəm zi” 
(Azər bay can, Tür ki yə).

Bu nun la ya na şı, Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi-
tə nin 17-ci ses si ya sı za ma nı UNES CO-nun 
qey ri-mad di mə də ni irs haq qın da 2003-cü 

il Kon ven si ya sı üz rə Azər bay ca nın mil li 
döv ri he sa ba tı və UNES CO-nun “Tə ci li qo-
run ma ya eh ti ya cı olan qey ri-mad di mə də-
ni irs Si ya hı sı”na da xil edil miş (2013-cü il) 
“Çöv kən, Qa ra ba ğın ənə nə vi atüs tü oyu nu” 
ele men ti üz rə mil li he sa bat nə zər dən ke çi-
ri lə cək.

davamı səh. 2-də
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BMA-da 
“Şuşa İli”nə 
həsr olunmuş 
daha bir 
konsert

səh. 4

Mədəniyyət Nazirliyi sistemindəki
kitabxanalara işə qəbul üzrə

test imtahanı keçirilib 

səh. 3

Milli 
Qəhrəmanlar 
haqqında 
filmlərin 
təqdimatı

səh. 7

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

“Heydər Əliyev İli” ilə bağlı
Tədbirlər Planı təsdiq olunub

“Azər bay can Res pub li ka sın da 2023-cü ilin “Hey dər Əli yev İli” 
elan edil mə si ilə bağ lı Təd bir lər Pla nı təs diq edi lib.

Pre zi dent İl ham Əli yev no yab rın 28-də bu nun la bağ lı sə rən-
cam im za la yıb. 

Sə rən ca ma əsa sən, Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
Ad mi nist ra si ya sı Təd bir lər Pla nın da nə zər də tu tul muş təd bir lə rin 
əla qə lən di ril mə si ni və ic ra sı na nə za rə ti hə ya ta ke çir mə li dir. 

Na zir lər Ka bi ne ti nə sə rən cam dan irə li gə lən mə sə lə lə ri həll et-
mək tap şı rı lıb.

Xa tır la daq ki, öl kə baş çı sı nın sent yab rın 29-da im za la dı ğı sə-
rən cam la 2023-cü il Azər bay can Res pub li ka sın da “Hey dər Əli-
yev İli” elan edi lib.

Mədəniyyət müəssisələrində fəaliyyət
müasir tələblərə uyğun qurulmalıdır

Mə də niy yət Na zir li yi sis te min-
də ida rə çi li yin tək mil ləş di ril mə-
si, o cüm lə dən re gion lar da kı 
mə də niy yət müəs si sə lə rin də 
fəaliy yə tin müasir tə ləb lə-
rə uy ğun şə kil də qu rul ma sı 
məq sə di lə ha zır lan mış pla na 
uy ğun ola raq, yer lə rə mü tə-
ma di şə kil də sə fər lər təş kil 
edi lir. Mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov no yab rın 28-də Min-
gə çe vir şə hə rin də olub.

Na zir Anar Kə ri mov və şə-
hər İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
İlham İs ma yı lov əv vəl cə ümum-
mil li li der Hey dər Əli ye vin abi də-
si ni zi ya rət edib, önü nə gül dəs-
tə si qo yub lar.

Sə fər çər çi və sin də mə də niy-
yət na zi ri bir sı ra mə də niy yət 

ocaq la rı na ba xış ke çi rib, müəs-
si sə lə rin ümu mi fəaliy yə ti, ca ri 
və ziy yə ti və mad di-tex ni ki im-
kan la rı haq qın da mə lu mat alıb.

Min gə çe vir də ki Hey dər Əli-
yev Mər kə zi ilə ta nış lıq za ma nı 
mə lu mat ve ri lib ki, 2013-cü il dən 
fəaliy yət gös tə rən mər kəz də ulu 

ön də rin hə yat və fəaliy yə ti nin 
müx tə lif dövr lə ri ni əks et di rən 
fo to lar və müx tə lif eks po nat lar 
nü ma yiş olu nur.

Son ra na zir Min gə çe vir Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı na baş çə kib. 
Mə lu mat ve ri lib ki, mə də niy yət 
oca ğı 1987-ci il də ya ra dı lıb. Ha-
zır da qa le re ya nın fon dun da 231 
əsər var.

Min gə çe vir Şə hər Ta rix Mu ze-
yi nə də ba xış ke çi ri lib. Qeyd olu-
nub ki, mu zey 1968-ci il də ya ra-
dı lıb, ha zır da fon dun da 15561 
eks po nat sax la nı lır. Bu ra da e.ə. 
III-I mi nil lik lə rə aid mad di mə də-
niy yət nü mu nə lə ri də qo ru nur. 
Mu ze yin 2009-cu il də is ti fa də yə 
ve ri lən bi na sın da 2017-ci il də 
ca ri tə mir iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib.

davamı səh. 3-də

Azərbaycanla Tatarıstan arasında mədəni-humanitar 
əlaqələrin geniş perspektivləri var

Xə bər ve ril di yi ki mi, Ru si ya Fe de ra si ya-
sı Ta ta rıs tan Res pub li ka sı nın pre zi den ti 
Rüs təm Min ni xa no vun baş çı lıq et di yi ge niş 
tər kib li nü ma yən də he yə ti öl kə mi zə sə-
fə rə gə lib. Sə fər Azər bay can la Ta ta rıs tan 
ara sın da müx tə lif sa hə lər də əmək daş lı ğın 
ca ri və ziy yə ti və pers pek tiv lə ri nin, gə lə cək 
la yi hə lə rin mü za ki rə edil mə si məq sə di lə 
təş kil edi lib. No yab rın 29-da Ba kı da Azər-
bay can-Ta ta rıs tan biz nes fo ru mu ke çi ri lib. 

No yab rın 28-də isə Ba kı da kı Ru si ya İn for-
ma si ya-Mə də niy yət Mər kə zin də (Rus Evi) 
Ta ta rıs ta nın biz nes-mis si ya sı nın nü ma yən-
də lə ri ilə gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş də Ta ta rıs tan 
Baş na zi ri nin müavi ni – sə na ye və ti ca rət 
na zi ri Oleq Ko rob çen ko, Ru si ya nın Azər bay-
can da kı ti ca rət nü ma yən də si Rus lan Mir sa-
ya pov, “Ros sot rud ni çest vo”nun öl kə miz də ki 
nü ma yən də li yi nin rəh bə ri İrek Zin nu rov və 
Ru si ya İx rac Mər kə zi nü ma yən də li yi nin rəh-
bə ri Nu ri Qu li yev, Ta ta rıs ta nın Azər bay can-

da kı daimi nü ma yən də si Mu rad Qa dıl şin və 
Ba kı ya gəl miş 40-dan çox müəs si sə nin nü-
ma yən də si iş ti rak edib.

davamı səh. 3-də

UNESCO komitəsi qeyri-maddi mədəni irs xəzinəsi üçün
yeni nümunələri müzakirə edir

Rabatda keçirilən sessiyanın gündəliyində Azərbaycanla bağlı irs elementləri də var

Payızın həzin mizanları...

Teatr, səh nə, sə nət özü-
nü dün ya da qə rib hiss 
edib hə ya ta bam baş qa 
pən cə rə dən ba xan la rın 

tə mas ye ri nə çev ri lir ya-
vaş-ya vaş. Bil mi rəm, pis dir, 
yox sa yax şı, am ma real lıq 
bu dur. Öl kə miz də sə nət və 
hə yat haq qın da tə səv vür-
lər də ha ça lan ma lar olun ca 
teatr adam la rı öz qütb lə ri nə 
çə ki lir və iç-içə bir dün ya 
ya ra dır lar. 

Mə lum ol du ğu ki mi, 25-30 
no yabr ta rix lə rin də öl kə miz də 
ikin ci də fə “4.4” Qı sa Ta ma şa lar 
Fes ti va lı ke çi ri lir. Mə də niy yət 
Na zir li yi və “Teat ro.az” sə nət 
por ta lı nın təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi-

ri lən, “Şu şa İli”nə həsr olun muş 
fes ti val bu də fə da ha zən gin 
proq ram la teatr se vər lə ri bir aya 
gə ti rib.

Fes ti va lın mü sa bi qə proq ra-
mı na da xil edi lən 12 səh nə əsə-
ri təş ki lat ko mi tə si nə gön də ri lən 
20 ta ma şa ara sın dan se çi lib. Bu 
ta ma şa la rın 5-i Ba kı da, 5-i ra-
yon lar da fəaliy yət gös tə rən döv-
lət teatr la rı nın, 2-si isə müs tə qil 
teatr la rın pa yı na dü şür.

Bun dan əla və, fes ti va lın proq-
ra mın da öl kə teatr la rı nın re per-
tuarın da kı ən ma raq lı əsər lə rin 
sı ra sın dan se çil miş 6 mü sa bi-
qə dən kə nar ta ma şa da yer alıb. 
Buil ki sə nət bay ra mı na xü su si 
rəng qa tan özəl lik lər dən bi ri də 
mü sa bi qə dən kə nar proq ra ma 

da xil edil miş xa ri ci ta ma şa dır. 
Be lə ki, fes ti val gün lə rin də seyr-
çi lər K.Mar ca niş vi li adı na Tbi li si 
Döv lət Aka de mik Teat rı nın Lev 
Tols to yun ey niad lı po ves ti əsa-
sın da ha zır la dı ğı “Krey ser so-

na ta sı” ta ma şa sı na ba xa bil di lər. 
Bun dan baş qa, teatr, sə nət təh si li 
alan gənc lər us tad dərs lə ri, per-
for mans mü za ki rə lə ri nin iş ti rak çı-
sı ol du lar.

davamı səh. 5-də

Rauf Hacıyevin 100 illiyi münasibətilə 
musiqi festivalı

Bu il gör kəm li bəs tə kar, 
ta nın mış ic ti mai xa dim, 
Azər bay can və SS Rİ-nin 
Xalq ar tis ti Rauf Ha cı ye vin 
(1922-1995) ana dan ol ma-
sı nın 100 il li yi dir. 

Pre zi dent İl ham Əli-
yev sə nət ka rın yu bi le yi nin 
döv lət sə viy yə sin də qeyd 
olun ma sı ilə bağ lı  Sə rən-
cam im za la yıb. Sə rən ca-
ma əsa sən, Mə də niy yət 
Na zir li yi tə rə fi n dən mü va fi q 
təd bir lər pla nı ha zır la nıb. 
Təd bir lər pla nı na uy ğun 
ola raq, il ər zin də öl kə miz də 
və xa ric də müx tə lif səp ki li 
təd bir lər, la yi hə lər hə ya ta 
ke çi ri lib. 

Mə də niy yət Na zir li yi bəs tə ka rın yu bi le yi mü na si bə ti lə da ha bir 
la yi hə – mu si qi fes ti va lı təş kil edə cək. “Rauf Ha cı yev – 100” ad lı 
mu si qi fes ti va lı 3-27 de kabr 2022-ci il ta rix lə rin də Ba kı və Gən cə 
şə hər lə rin də ke çi ri lə cək. 

Fes ti val çər çi və sin də R.Ha cı ye vin “Qaf qaz lı qar daş qı zı” ope-
ret ta sı, est ra da və caz, ka me ra və sim fo nik əsər lə rin dən iba rət 
kon sert lər, elə cə də bəs tə ka rın xa ti rə si nə həsr edil miş el mi-ya ra-
dı cı dis kus si ya təş kil olu na caq. 

Fes ti va lın kon sert, ta ma şa və təd bir lə ri Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Mu si qi li Teat rı, Hey dər Əli yev Sa ra yı, Azər bay can 
Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi, Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı, 
Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi və M.Ma qo ma yev adı na Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da ger çək lə şə cək. 

Qobustan qoruğunun fəaliyyəti
təqdir edilib

Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii Qo ru ğu “Ta rix ön cə si qa yaüs tü sə-
nət cı ğır la rı” Av ro pa mə də ni marş ru tu nun İs pa ni ya nın Rod ri qo 
şə hə rin də ke çi ri lən 2022-ci il üz rə ye kun he sa bat ic la sın da 
təm sil olu nub.

8 öl kə dən 56 nü ma yən də nin qa tıl dı ğı ic las da uğur lu fəaliy yət 
gös tə rən qo ruq lar ara sın da Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii Qo ru ğu-
nun da adı çə ki lib.

səh. 2

Vətəndaşların növbəti qəbulu
Yevlax şəhərində keçirilib

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun və tən daş lar la növ bə ti gö-
rü şü no yab rın 29-da Yev lax şə hə rin də ke çi ri lib.

Gö rüş də Yev lax və Min gə çe vir şə hər lə ri nin, Bər də və Tər tər 
ra yon la rı nın sa kin lə ri, elə cə də di gər ra yon lar dan qə bu la ya zıl-
mış və tən daş lar iş ti rak edib lər.

səh. 2
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“Heydər Əliyev İli” elan edilməsi ilə bağlı 
TƏDBİRLƏR PLANI

AzərbaycanRespublikası Prezidentinin 2022-ci il 28 noyabr tarixli
Sərəncamıilətəsdiqedilmişdir.

Sıra 
№-si Tədbirin adı İcra 

müddəti
İcraçı orqanlar 

(qurumlar)

1.

“HeydərƏliyevİli”ilə
bağlıyerlivəbeynəlxalq
əhəmiyyətliforum,konf
rans,simpozium,dəyir
mimasavəseminarların
keçirilməsi

2023cü
ilərzində

AzərbaycanRespublikası
PrezidentininAdministra
siyası,XariciİşlərNazirliyi,
İqtisadiyyatNazirliyi,Elm
vəTəhsilNazirliyi,Gənclər
vəİdmanNazirliyi,Mədə
niyyətNazirliyi,AMEA,Dini
QurumlarlaİşüzrəDövlət
Komitəsi,Diasporlaİşüzrə
DövlətKomitəsi,Heydər

ƏliyevMərkəzi

2.

Yerlivəxaricimediada
ÜmummilliLiderHey
dərƏliyevinhəyatvə
fəaliyyətiniəksetdirən
veriliş,sənədlifilmvə
videoçarxlarınnümayiş
etdirilməsi,müsahibə
vəməqalələrindərc
edilməsi

2023cü
ilərzində

PrezidentAdministrasi
yası,XariciİşlərNazirliyi,
DiasporlaİşüzrəDövlət
Komitəsi,Medianınİnki
şafıAgentliyi,AZƏRTAC,
“AzərbaycanTeleviziyavə
RadioVerilişləri”Qapalı
SəhmdarCəmiyyəti,Hey

dərƏliyevMərkəzi

3.

AzərbaycanRespublikası
nınşəhərvərayonlarında
elmvəmədəniyyətxadim
lərinin,tanınmışziyalıla
rıniştirakıiləÜmummilli
LiderHeydərƏliyevin100
illiyinəhəsrolunmuştəd
birlərinkeçirilməsi

2023cü
ilərzində

PrezidentAdministrasiya
sı,MədəniyyətNazirliyi,
ElmvəTəhsilNazirliyi,
AMEA,yerliicrahakimiy
yətiorqanlarıaidiyyəti

dövlətorqanlarını(qurum
larını)vəqeyrihökumət
təşkilatlarınıcəlbetməklə

4.

AzərbaycanRespublika
sınınşəhərvərayon
larında“HeydərƏliyev
İli”nəhəsrolunmuş
müxtəlifmüsabiqələ
rin,sərgi,festivalvə
düşərgələrin,konsertvə
tamaşalarıntəşkili

2023cü
ilərzində

PrezidentAdministrasiyası,
MədəniyyətNazirliyi,Elm
vəTəhsilNazirliyi,Gənclər
vəİdmanNazirliyi,Dias
porlaİşüzrəDövlətKomi
təsi,DövlətŞəhərsalmavə
ArxitekturaKomitəsi,yerli
icrahakimiyyətiorqanları
aidiyyətidövlətorqanlarını
(qurumlarını)vəqeyrihö
kuməttəşkilatlarınıcəlb

etməklə

5.

AzərbaycanRespublika
sınındiplomatiknüma
yəndəlikləritərəfindən
“HeydərƏliyevİli”ilə
bağlıtədbirlərinkeçiril
məsi

2023cü
ilərzində

PrezidentAdministrasiya
sı,XariciİşlərNazirliyi

6.

Azərbaycandiaspor
təşkilatları,koordinasi
yaşuraları,Azərbaycan
Evlərivəhəftəsonumək
təblərində“HeydərƏli
yevİli”nəhəsrolunmuş
tədbirlərinkeçirilməsi

2023cü
ilərzində

PrezidentAdministrasi
yası,Diasporlaİşüzrə

DövlətKomitəsi

7.

AzərbaycanRespub
likasınınüzvolduğu
beynəlxalqtəşkilatlarda
“HeydərƏliyevİli”iləəla
qədartədbirlərintəşkili

2023cü
ilərzində

PrezidentAdministrasi
yası,XariciİşlərNazirliyi,
MədəniyyətNazirliyi

8.

“HeydərƏliyevİli”çərçi
vəsindəidmanyarış
larınınvəbeynəlxalq
turnirlərintəşkili

2023cü
ilərzində

PrezidentAdministrasi
yası,Gənclərvəİdman

Nazirliyi

9.

“HeydərƏliyevİli”ilə
əlaqədarölkəərazisində
müvafiqpostervəban
nerlərinyerləşdirilməsi,
rəqəmlibilbordlardavə
monitorlardavideoçarx
larınnümayişetdirilməsi

2023cü
ilərzində

PrezidentAdministrasiya
sı,Rəqəmsalİnkişafvə
NəqliyyatNazirliyi,Dövlət
ReklamAgentliyi,Heydər
ƏliyevMərkəzi,yerliicra
hakimiyyətiorqanları

10.

UluÖndərinirsinəhəsr
olunmuşəsərlərin,kitab
larınvəmonoqrafiyala
rınnəşri

2023cü
ilərzində

PrezidentAdministrasiya
sı,ElmvəTəhsilNazirli
yi,MədəniyyətNazirliyi,
AMEA,DiniQurumlarlaİş
üzrəDövlətKomitəsi

11.

Alitəhsildəyüksəkaka
demikgöstəriciləriolan
tələbələrüçün“Heydər
Əliyevtəqaüdü”nüntə
sisedilməsi

2023cü
ilmay–
iyun

PrezidentAdministrasiya
sı,ElmvəTəhsilNazirliyi,

MaliyyəNazirliyi

12.
Təhsilmüəssisələrində
“HeydərƏliyevdərslə
ri”ninkeçirilməsi

2023cü
ilərzində

PrezidentAdministrasiya
sı,ElmvəTəhsilNazirliyi,
tabeliyindətəhsilmüəssi
səsiolanaidiyyətidövlət
orqanları(qurumları)

13.

“HeydərƏliyevİli”çər
çivəsindəsosialdəstək
tədbirlərininvəxeyriyyə
aksiyalarınınkeçirilməsi

2023cü
ilərzində

PrezidentAdministrasi
yası,ƏməkvəƏhalinin
SosialMüdafiəsiNazirliyi,
SəhiyyəNazirliyi,Maliyyə

Nazirliyi

14.

AzərbaycanRespublika
sınınşəhərvərayonla
rındaÜmummilliLider
HeydərƏliyevin100
illiyinəhəsrolunmuş
ağacəkməaksiyalarının
keçirilməsivəabadlıq
işlərininaparılması

2023cü
ilərzində

PrezidentAdministrasi
yası,EkologiyavəTəbii

SərvətlərNazirliyi,mərkəzi
vəyerliicrahakimiyyəti
orqanlarıaidiyyətidövlət
orqanlarını(qurumlarını)
vəqeyrihökuməttəşkilat

larınıcəlbetməklə

15.

AzərbaycanRespubli
kasının“HeydərƏliyev
–100”yubileymedalının
təsisedilməsi

2023cü
ilyanvar–

may

PrezidentAdministrasiya
sı,AzərbaycanRespub
likasınınMilliMəclisi
(tövsiyəolunur)

16.

Azərbaycanxalqının
ÜmummilliLideriHeydər
Əliyevin100illikyubile
yinəhəsrolunmuşpoçt
markalarınınvəxatirə
nişanlarınınburaxılması

2023cü
ilmart–
may

PrezidentAdministrasiya
sı,AzərbaycanRespub
likasıPrezidentininİşlər
İdarəsi,Rəqəmsalİnkişaf
vəNəqliyyatNazirliyi

17.

Azərbaycanxalqının
ÜmummilliLideriHeydər
Əliyevin100illikyubile
yinəhəsrolunmuşqızıl
sikkələrinhazırlanması

2023cü
ilfevral–
may

PrezidentAdministrasiya
sı,AzərbaycanMərkəzi
Bankı(tövsiyəolunur)

18.
HeydərƏliyevMükafatı
nıntəqdimatmərasimi
ninkeçirilməsi

2023cü
ilmay

AzərbaycanRespubli
kasınınHeydərƏliyev
MükafatıKomissiyası,
PrezidentAdministrasi
yası

Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələrinin 
inkişafı məmnunluq doğurur

İqtisadi və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiya Bakıda toplanıb

AzərbaycanRespublikasınınPre
zidentiİlhamƏliyevnoyabrın
29daTürkmənistanBaşnazirinin
ticarətkompleksiüzrəmüavini

BatırAtdayevinbaşçılıqetdiyinüma
yəndəheyətiniqəbuledib.

Batır Atdayev Türkmənistan Prezidenti
Sərdar Berdiməhəmmədovun salamlarını
vəehtiramınıPrezidentİlhamƏliyevəçat
dırıb.Qeydedibki,AzərbaycanPrezidenti
ninbuiliniyunundaAşqabaddaXəzəryanı
DövlətlərinDövlətBaşçılarınınVIZirvətop
lantısındaiştiraketməküçünTürkmənista
nasəfərinəölkəsindəböyükönəmverilir.
Prezident İlham Əliyev salamlara görə

minnətdarlığınıbildirib,onundasalamları
nıSərdarBerdiməhəmmədovaçatdırmağı
xahişedib.
Görüşdə AzərbaycanTürkmənistan iki

tərəfiəlaqələrinininkişafındanməmnunluq
bildirilib.İkiölkəarasındaiqtisadivəhuma
nitarsahələrdəəməkdaşlıqüzrəbirgəHö
kumətlərarasıKomissiyanınBakıdakı icla
sında müzakirə ediləcək məsələlər qeyd
olunub, energetika, nəqliyyat, logistika,
malların qarşılıqlı təchizatı məsələləri ba
rədəfikirmübadiləsiaparılıb.

SöhbətzamanıAzərbaycan iləTürkmə
nistanarasındaticarətdövriyyəsininartdığı
qeydedilib,qarşıdakıdövrdəbudövriyyə
nindahadagenişlənməsiüçünbirgəlayi
hələrinhəyata keçirilməsinin vacibliyi vur
ğulanıb.Eynizamandagəmiqayırma,gəmi
təmirivədigərsənayesahələrindəəmək
daşlıqimkanlarımüzakirəedilib.
Qeyd edək ki, noyabrın 29da Bakıda

AzərbaycanRespublikasıiləTürkmənistan
Respublikasıarasındaiqtisadivəhumani
tar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə birgə Hö
kumətlərarasıKomissiyanıniclasıkeçirilib.
Hökumətlərarası Komissiyanın Azərbay
can tərəfdən həmsədri iqtisadiyyat naziri
Mikayıl Cabbarov, Türkmənistan tərəfdən
həmsədri TürkmənistanNazirlər Kabineti
ninsədrmüaviniBatırAtdayevdir.

Vətəndaşların növbəti qəbulu 
Yevlax şəhərində keçirilib

AzərbaycanRespublikasıPrezidentinintapşırığınauy
ğunolaraq,mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigər
idarəetməqurumlarınınrəhbərləritərəfindənhəray
bölgələrdəvətəndaşlarınqəbulukeçirilir.Qəbulla

rınməqsədisakinlərinmüraciətvəproblemlərininyerində
dinlənilməsi,onlarınhəlliiləəlaqədarmüvafiqaddımların
atılmasıdır.

Mədəniyyət naziriAnar Kə
rimovunvətəndaşlarlanövbəti
görüşünoyabrın29daYevlax
şəhərində keçirilib. Görüşdə
YevlaxvəMingəçevirşəhərlə
rinin,BərdəvəTərtərrayonla
rının sakinləri, eləcə də digər
rayonlardan qəbula yazılmış
vətəndaşlariştirakediblər.

Yevlax şəhərindəki Heydər
Əliyev Mərkəzində keçirilən
qəbuldan öncə mədəniyyət
naziriAnar Kərimov və şəhər
İcra Hakimiyyətinin başçısı
Anar Tağıyev ulu öndər Hey
dər Əliyevin abidəsini ziyarət
edib, önünə gül dəstələri qo
yublar.

AnarKərimovHeydərƏliyev
Mərkəzi ilə tanış olub. Məlu
mat verilib ki, 2005ci ildən
fəaliyyət göstərən mərkəzdə
ümummilli lider, müasir Azər
baycanın qurucusu Heydər
Əliyevin ömür yolu və dövlət
çilik fəaliyyəti təbliğ olunur.
Mərkəzdə müxtəlif dərnəklər
fəaliyyətgöstərir,tədbirlərtəş
kiledilir.
Sonranazirliyinməsuləmək

daşlarınında iştirakı iləvətən
daşların qəbulu keçirilib. Sa
kinlərin müraciətləri, əsasən,
işlə təmin olunma, əmək mü
qaviləsininuzadılması,şəhidin
adının təhsil ocağında əbədi
ləşdirilməsi, şəhidlərhaqqında
sənədli filmlərin yerlərdə nü
mayişinə dəstək göstərilməsi,
fəxri adın verilməsi, mədəniy
yətocaqlarınınfəaliyyətivədi
gərməsələləriəhatəedib.
AnarKərimovvətəndaşların

müraciətvətəklifərinidinləyib,
ərizə və şikayətlərinə baxıb.
Qaldırılan məsələlərin opera
tiv, hərtərəfi araşdırılması və
qanunvericiliyintələblərinəuy
ğunhəlledilməsiüçünmüva
fiqtapşırıqlarverib.

AZƏRTAC-a 
yeni sədr təyin edilib

PrezidentİlhamƏliyevin
noyabrın28dəimzaladığı
sərəncamlaVüqarƏlihey
dəroğluƏliyevAzərbaycan
DövlətİnformasiyaAgentliyi
(AZƏRTACın)İdarəHeyətinin
sədritəyinedilib.

AZƏRTACınyeni rəhbərihə
min gün Azərbaycan Respub
likası Prezidentinin köməkçisi
– PrezidentAdministrasiyasının
Xaricisiyasətməsələlərişöbəsi
ninmüdiriHikmətHacıyevtərə
findənkollektivətəqdimolunub.
Vüqar Əliyev bu təyinatadək

AZƏRTACdaçalışıb.
Xatırladaq ki, 2002ci ildən

AZƏRTACa rəhbərlik etmişAs
lan Aslanov dövlət başçısının
noyabrın19daimzaladığısərən
camlavəzifəsindənazadedilib.

UNESCO komitəsi qeyri-maddi mədəni irs xəzinəsi üçün yeni nümunələri müzakirə edir
əvvəli səh. 1-də
17ci sessiyanın müzakirəsinə təqdim

olunanfayllararasında“Bəşəriyyətinqeyri
maddimədəniirsinReprezentativSiyahısı”
üzrəümumilikdə46elementvar.
Bu sırada qonşu ölkələrin təqdim etdiyi

nominasiyalardamaraqdoğurur.Məsələn,
“Gürcüstandaənənəviatoyunları”elemen
ti.Yaxud İran,Tacikistan vəÖzbəkistanın
təqdimetdiyi“Rübabınyaradılmasıvəifa
çılıq sənəti” elementi, İran və Suriyanın
müştərək nominasiyası olan “Ud alətinin
yaradılmasıvəifaçılıqsənəti”.Ümumilikdə
cənubqonşularımızmüxtəlifölkələrləmüş
tərəkbeşnominasiyatəqdimediblər.
Nominasiyalararasında“Orteke–Qaza

xıstanınənənəvi ifaçılıqsənəti: rəqs,kuk
lavəmusiqi”,“Türkmənüslubundaəltikişi
sənəti” (Türkmənistan bu elementi İranla
birgətəqdimedib)dəvar.

Sessiyada UNESCOnun “Təcili qorun
mayaehtiyacıolanqeyrimaddimədəniirs
Siyahısı”üçün4təqdimatadabaxılır.On
lardanbiri–Türkiyənin təqdimetdiyi “Ah
lat daşişləmə ənənəsi” milli nominasiyası
noyabrın 29da sözügedən siyahıya daxil
edilib.

Qeydedəkki,UNESCOnunQeyrimad
dimədəni irsinqorunmasıüzrəHökumət
lərarası Komitəsi 2006cı ildə fəaliyyətə
başlayıb.Komitə24üzvölkədənibarətdir.
Üzvlükmüddəti4 ildirvəkomitənintərkibi
qitəregionlarüzrəkvotaəsasındaseçkilər
ləyenilənir.
Azərbaycan Respublikası iki dəfə Höku

mətlərarasıKomitəyəüzvseçilibvəsonuncu
üzvlükmüddəti2022ciildəbaşaçatıb.
Hökumətlərarası Komitənin sessiyaları

ildə bir dəfə keçirilir. Bununla yanaşı, ay
rıayrı illərdəəlavəolaraqnövbədənkənar
sessiyalar da çağırılıb. Bu il iyulun 1də
keçirilən 5ci növbədənkənar sessiyada,
gündəlikdəki digər məsələlərlə yanaşı,
“Ukraynaborşu–mətbəxmədəniyyəti”ele
mentinin “Təcili qorunmaya ehtiyacı olan
qeyrimaddi mədəni irs Siyahısı”na daxil
edilməsibarədəqərardaqəbuledilmişdi.

Milli Dram Teatrında “Xurşidbanu 
Natəvan” tamaşası hazırlanır

AzərbaycanDövlətAkademikMilliDramTeat
rındayenitamaşahazırlanır.Teatrdanverilən
məlumatagörə,XalqyazıçısıİlyasƏfəndiyevin
“XurşidbanuNatəvan”pyesiəsasındahazır
lanantamaşanınpremyerasıdekabrayında
keçiriləcək.

Dövlət sifarişi ilə hazırlanan tamaşanın bədii
rəhbəri və quruluşçu rejissoru Xalq artisti Azər
PaşaNemətov,rejissoruMehmanFətullayev,qu
ruluşçurəssamıƏməkdarmədəniyyətişçisiİlham
Elxanoğlu,bəstəkarıXalqartistiSiyavuşKərimi,
rejissorassistentiDilbərİsmayılovadır.
Səhnə əsərində Xalq artistləri Məleykə Əsə

dova (Xurşidbanu Natəvan), Kazım Abdullayev
(Canişin),ƏməkdarartistAnarHeybətov(Knyaz
Xasay),ƏməkdarartistElşənCəbrayılov (Seyid
Hüseyn),aktyorElçinƏfəndi(Hidayətxan),Xalq
artisti RafiqƏzimov (Mirzə Ruhullah), Əməkdar
artistRəşadBəxtiyarovvəaktyorCavidanNovruz
(Nəvvab),ƏməkdarartistElnarQarayev(Mama
yı)vəbaşqalarırolalıblar.

Avropa mədəni marşrutunun iclasında 
Qobustan qoruğunun fəaliyyəti təqdir edilib

QobustanMilliTarixBədiiQoru
ğu“Tarixöncəsiqayaüstüsənət
cığırları”(“PrehistoricRockArtTrails”
–PRATCARP)Avropamədənimarş
rutununİspaniyanınRodriqoşəhə
rindəkeçirilən2022ciilüzrəyekun
hesabaticlasındatəmsilolunub.

İclasda qoruğun elmi katibi Sabir
Nəzirov,aparıcıelmiişçiləriSevincŞi
rinlivəNuranəHəsənliiştirakediblər.
Toplantını“PRATCARP”ınİdarəHe

yətininprezidentiGerminalPeiroaça
raq təşkilatın cari ildə gördüyü işlər,
keçirdiyitədbirlərvətəşkilataüzvolan
qoruqvəmuzeylərin fəaliyyəti barədə
danışıb.Uğurlu fəaliyyətgöstərənqo
ruqlar arasında Qobustan Milli Tarix
BədiiQoruğunundaadıçəkilib.
8 ölkədən 56 nümayəndənin qatıl

dığı iclasda Sevinc Şirinli “Qobustan
Milli TarixBədii Qoruğunun postpan
demiya dövrü fəaliyyəti, qoruqda hə

yata keçirilən elmi tədqiqat layihələ
ri, turizm və beynəlxalq əməkdaşlıq”
mövzusunda təqdimatla çıxış edib.
Təqdimat iştirakçılar tərəfindən ma
raqlaqarşılanıb.
Sondaqoruğunnəşri olan “Qobus

tan – CingirdağYazılıtəpə və Sona
qayapetroqlifərininkorpusu”adlıka
taloqvə“Qobustandünyası”jurnalıiş
tirakçılaratəqdimolunub.
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MingəçevirşəhərMKS-ninMər-

kəziKitabxanasıilətanışlıqzama-
nıkitabfondu,oxucusayıbarədə
məlumat verilib.Qeyd olunub ki,
Mərkəzi Kitabxana 1956-cı ildən
oxucularaxidmətgöstərir.
Nazir daha sonra şəhid Azər

NiftəliyevadınaMədəniyyətMər-
kəzinə gəlib. Mərkəzin (2000-ci
ildən2015-ci ilədəkMədəniyyət
evi kimi fəaliyyət göstərib) 5 fi-
lialı var. 1983-cü ildə inşa edi-
lən binada 2019-2021-ci illərdə
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
əsaslı təmir işləri aparılıb.Mər-
kəzinbinasında fəaliyyətgöstə-
rən Mingəçevir şəhər MKS-nin
NizamiGəncəviadına9nömrəli
kitabxanafilialınabaxışkeçirilib.
Səfər zamanı Anar Kərimov

MingəçevirDövlətDramTeatrın-
dadaolub.Nazirəteatrınfəaliy-
yəti və maddi-texniki imkanları
barədə məlumatverilib.Xatırla-
daqki,AzərbaycanRespublikası
Prezidentinin müvafiq sərənca-
mıilə2018-ciildəteatrın50illiyi
qeyd olunub. Mədəniyyət ocağı
ölkəəhəmiyyətlimemarlıqabidə-
siolanbinadafəaliyyətgöstərir.
SonranazirMingəçevir şəhər

Ü.Hacıbəyli adına Musiqi mək-
təbinə baxış keçirib. Məktəbdə
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
əsaslı təmir işləri aparılır. Nazi-
rin diqqətinə çatdırılıb ki, 1954-
cüildəfəaliyyətəbaşlayantəhsil
ocağı 2001-ci ildən dahi Azər-
baycan bəstəkarı Üzeyir Hacı-
bəylinin adını daşıyır. 2011-ci
ildən onbirillik musiqi məktəbi

kimi fəaliyyətini davam etdirir.
Tədrisocağındafortepiano,vio-
lin,tar,qarmon,kamança,nağa-
ravəxanəndəlikixtisaslarıtədris
olunur.683şagirdintəhsilaldığı
məktəbdə212müəllimçalışır.
Anar Kərimov Mingəçevirdə-

ki mədəniyyət müəssisələrində
fəaliyyətin daha da canlandırıl-
ması, işin müasir tələblərə uy-
ğunqurulması,mədənixidmətin,
habeləbədii  təhsilin keyfiyyəti-
nin artırılması ilə bağlı tapşırıq
vətövsiyələriniverib.

Mə də niy yət iş çi lə ri ilə 
gö rüş

Noyabrın 28-də Mingəçevir
şəhərindəkiHeydərƏliyevMər-

kəzində nazir Anar Kərimovun
mədəniyyətişçiləriiləgörüşüke-
çirilib.

GörüşdəBərdəRegionalMə-
dəniyyət İdarəsi üzrə – Yevlax
və Mingəçevir şəhərləri, Bərdə

və Tərtər rayonlarında fəaliyyət
göstərən mədəniyyət işçiləri və
nazirliyinməsul əməkdaşları iş-
tirakediblər.
Nazir çıxış edərək bildirib ki,

bölgələrəmüntəzəmsəfərlərinin
əsas məqsədi yerlərdə mədə-
niyyət müəssisələrinin fəaliyyəti
ilə tanışolmaq,mövcud imkan-
larımüəyyənetmək,mədəniyyət
və incəsənət sahəsində çalışan
şəxslərinazirliyinprioritetləriba-
rədəyerindəməlumatlandırmaq,
həmçinin bu sahədə fəaliyyət
göstərən insanları nazirlik tərə-
findənaparılan islahatlaradaha
fəalcəlbetməkdir.
Görüş zamanı Mədəniyyət

Nazirliyisistemindəhəyatakeçi-
rilənislahatlar,nazirliyinmüxtəlif

fəaliyyətistiqamətləriüzrəgörü-
lənişlər,gələcəkplanlarbarədə
danışılıb, həmçinin mədəniyyət
müəssisələrində mövcud olan
problemlərdən söz açılıb, onla-
rın həlli yolları ilə bağlı təklifər
dinlənilib.
Anar Kərimov bildirib ki, mə-

dəniyyət işçiləri dövrün tələblə-
ri,eləcədənazirliyinqarşısında
qoyulanvəzifələrəuyğunolaraq
işlərində dönüş yaratmalıdırlar.
Peşəkarlıq səviyyəsi və təşəb-
büskarlığınolmadığımühitdəin-
kişafanailolmaqçətindir.Qeyd
edilənbunüanslardaimdiqqət-
dəsaxlanılmalıdır.
Nazirçıxışınınsonundaprob-

lemlərin aradan qaldırılması,
müəssisələrin daha səmərəli
fəaliyyətinin təşkili ilə bağlımü-
vafiqtapşırıqlarverib.
Görüşdən sonramərkəzin fo-

yesində konsert proqramı təşkil
edilib.
Konsertdə Mingəçevir şə-

hər Fəxrəddin Qasımov adına
İncəsənət məktəbinin “Banu”
rəqsqrupu(“Zəfər”rəqsi),“Ka-
mera”ansamblı(“Aşıqsayağı”),
Mingəçevir şəhər Üzeyir Ha-
cıbəyli adına Musiqi məktəbi-
nin müəllimlərdən ibarət vokal
qrupu (“Gülür ellər”), VIII “Mu-
ğam” televiziya müsabiqəsinin
iştirakçısı Sabir Hüseynov (“O
xal nə xaldır”), Mingəçevir şə-
hərBülbüladına2nömrəliMu-
siqi məktəbinin müəllimlərdən
ibarət “Xarıbülbül” xor kollekti-
vi (“Cənnətim Qarabağ”) çıxış
edib.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi 
Fondunda Macarıstan səfiri ilə görüş

Beynəlxalq
TürkMədə
niyyətivə
İrsiFondu
nunprezi
dentiGünay
Əfəndiyeva
Macarıstanın
ölkəmizdəki
səfiriTamaş
YojefTormailə
görüşüb.

Fonddanbildirilibki,GünayƏfəndiyevatəşkilatınüzvvəmüşa-
hidəçidövlətlərininmədəniirsininqorunmasıistiqamətindəgələ-
cəklayihələrdən,yaxınzamanlardahəyatakeçiriləcəktədbirlər-
dən,eləcədəMacarıstanlaəməkdaşlıqimkanlarındanbəhsedib.
SəfirTamaşYojefTorma2023-cüilüçün“AvropanınMədəniy-

yətPaytaxtı”olanMacarıstanınVezpremşəhərivə“TürkDünya-
sınınMədəniyyətPaytaxtı”elanedilənAzərbaycanınŞuşaşəhəri
arasındaəlaqələringücləndirilməsiməqsədiləqarşılıqlısəfərvə
tədbirlərin keçirilməsiplanları haqqındaməlumat verib.Beynəl-
xalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondunundabuişlərədəstəkverə-
cəyinəəminlikifadəolunub.
FondvəMacarıstanarasındaqədimtürkmədəniyyətivəirsinin

təbliği istiqamətindəbirgəəməkdaşlığıngenişləndirilməsi,eləcə
dədigərqarşılıqlımaraqdoğuranməsələlərətrafındamüzakirə-
ləraparılıb.

Bədii özfəaliyyət kollektivlərinin müsabiqəsi 
BakıŞəhər
Mədəniyyət
Başİdarə
sinintəşki
latçılığıilə
Mərdəkan
Mədəniyyət
Sarayında
bədiiözfəaliy
yətkollektivlə
rininmüsabi
qəsikeçirilir.

Başidarədənbildirilibki,müsabiqəninkeçirilməsindəməqsəd
mədəniyyətmüəssisələrininişinindahadatəkmilləşdirilməsi,öz-
fəaliyyətişinin,millimusiqivəfolklorjanrınıninkişafetdirilməsidir.
Müsabiqədəpaytaxtüzrəmədəniyyətevlərivəklubların30bə-

diiözfəaliyyətkollektivi(xalqçalğıalətləri,rəqskollektivləri,mu-
ğamüçlüyüvəvokal-estradaüzrə)iştirakedir.
Müsabiqəyə yekun vurulduqdan sonra qaliblərin mükafatlan-

dırılmasımərasimikeçiriləcək.

Mədəniyyət müəssisələrində fəaliyyət 
müasir tələblərə uyğun qurulmalıdır

əvvəli səh. 1-də

Bakıdakı Rus Evində tatar
mədəniyyəti sərgisi də açılıb.
Tatarıstanın mədəniyyət naziri
İradəAyupovavə“Yaşlek”Tatar
Gənclər Mərkəzinin sədri Diaz
Əhmədcanov qonaqları salam-
layıblar.
Tədbirzamanıdərimozaikası,

üzərində ənənəvi tatar naxışları
olan keçə xalça yaradılması və
muncuqlatikməüsuluiləmillibaş
geyimlərinin hazırlanması üzrə
ustad dərsləri də təqdim edilib.
Bundan əlavə, Volqa Bulqariya-
sındaİslamdinininqəbuledilmə-
sinin1100illiyinəhəsredilmiş“Bi-
zidüzyoliləapar”adlıfotosərgi,
habelə“İbnFədlan”sənədli-bədii
filminümayişetdirilib.
Səfər çərçivəsində Tatarıstan

Respublikasının Azərbaycanda-
kı Daimi nümayəndəliyində gö-

rüşkeçirilib.GörüşdəMilliArxiv
İdarəsi tərəfindən hazırlanmış

“TatarlarınAzərbaycan tarixində
rolu” adlı sənəd sərgisi Tatarıs-

tan prezidenti RüstəmMinnixa-
novatəqdimolunub.

TatarıstanınArxivİşiüzrəDöv-
lət Komitəsinin nümayəndələri
MilliArxivİdarəsindəvəRespub-
likaDövlətarxivlərindədəolub-
lar.İdarəninrəisiƏsgərRəsulov
TatarıstanRespublikasınınArxiv
İşiüzrəDövlətKomitəsininsəd-
ri Gülnarə Əbdürrəhmanova və
nümayəndə heyətinin üzvlərini
səmimiyyətləqarşılayıb.
Nümayəndə heyəti Milli Arxiv

İdarəsinin informasiya təminatı
vəelektronxidmətlərsahəsində
gördüyü işlərlə tanış olub. Qo-
naqlara Elektron Arxiv Sistemi,
ElektronArxiv Məlumat Sistemi
və Elektron Hesabatlar Sistemi
haqqındaməlumatverilib.

Daha sonra Dövlət Arxivi,
Dövlət Tarix Arxivi, Dövlət Ki-
no-FotoSənədləriArxivi,Dövlət
Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi,
DövlətSəsYazılarıArxivi,Dövlət
Elm və Texnika Sənədləri Arxi-
vi,ElmiMəlumatKitabxanasıilə
tanışolanqonaqlarasənədlərin
saxlanılmasıqaydalarıvəmüva-
fiqşəraitbarədəətrafıməlumat
verilib. Mərkəzi Laboratoriyanın
işiilətanışolanTatarıstanarxiv-
çilərinəsənədlərinbərpasıbarə-
də müvafiq bilgilər verilib, ava-
danlıqlar və iş prinsipi nümayiş
etdirilib.
Görüşün sonunda qarşılıqlı

hədiyyələrtəqdimolunub.

Azərbaycanla Tatarıstan arasında 
mədəni-humanitar əlaqələrin geniş perspektivləri var

AzərbaycanTeleviziyası
tərəfindən“Rast”filmi
çəkilib.Filmdünya
şöhrətlidirijor,bəstə

kar,SSRİXalqartisti,Sosialist
ƏməyiQəhrəmanıNiyazinin
(19121984)110illiyinəhəsr
olunub.

Noyabrın 28-də Beynəlxalq
MuğamMərkəzində filmin təq-
dimatı keçirildi. Azərbaycan
MilliKonservatoriyasının(AMX)
prorektoru professor Lalə Hü-
seynova çıxışında bildirdi ki,
hələ 1967-ci ildə lentə alınan
“Şur” televiziya filmi (rejissor
Arif Qazıyev) muğam və xalq
mahnılarımızın rəngarəngli-
yini ortaya qoymuşdu. “Rast”
filmi də bu ideya əsasında çə-
kilib: “110 illiyi ilə bağlı böyük
maestronu yad etmək bizim
borcumuzdur.Niyazinəinkibö-
yükdirijor,həmdətəbliğatçıvə
maarifçi idi. Biz bu ənənələri
qoruyaraq muğam sənətimi-
zi musiqimizi gələcək nəsillərə
çatdırmağaxidmətedənlayihə-
lərialqışlayırıq”.

Millət vəkili, akademik Ziyad
Səmədzadə, Xalq artisti Sərdar
Fərəcov vəBakıMusiqiAkade-
miyasındaelmi tədqiqat labora-
toriyasının müdiri, sənətşünas-
lıq üzrə fəlsəfə doktoru Nuridə
İsmayılzadə çıxışlarında “Rast”
filminin muğamlarımızın geniş

kütlə arasında tanınmasına və-
siləolacağınıvurğuladılar.
Qeyd edildi ki, Azərbaycan

muğamı özünün qızıl dövrünü
yaşayır. “Rast” muğamının mu-
siqisənətimizdəkiyerihaqqında
bəhs edən natiqlər filmin ərsə-
yəgəlməsindəzəhmətiolanlara

təbrikləriniçatdırdılar.
Çıxışlardan sonra film nü-

mayiş olundu. Niyazinin “Rast”
simfonikmuğamısəslənənfilm-
dəXalqartistləriRamizQuliyev
(tar),ŞəfiqəEyvazova(kaman-
ça),AlimQasımov,Mənsumİb-
rahimov, Nəzakət Teymurova,
AygünBayramovavəƏməkdar
incəsənətxadimiAqilMəlikovun
(xanəndələr)ifalarılentəalınıb.
XanəndələriAzərbaycanTelevi-
ziyavəRadiosununNiyaziadı-
na Simfonik orkestri və Əhsən
Dadaşov adına “Xatirə” xalq
çalğıalətləriansamblımüşayiət
edir.
Filmin ideya müəllifi görkəmli

tarzən, Xalq artisti Ramiz Qu-
liyev, quruluşçu rejissoru El-
nur Məmmədov, rejissoru Na-
tiq Novruzov, musiqi redaktoru
Əməkdar incəsənət xadimiÇin-
gizAbbasovdur.

Lalə Azəri

Mədəniyyət Nazirliyi sistemindəki kitabxanalara 
işə qəbul üzrə test imtahanı keçirilib

Kitabxanaişiüzrəapa
rılanislahatlarçərçi
vəsindəMədəniyyət
Nazirliyininsistemində

olankitabxanalardape
şəkarinsanresurslarının
formalaşdırılmasıvəəmək
bazarındaşəffafrəqabə
tinyaradılmasıməqsədilə
həminmüəssisələrüzrə
vakantvəzifələrəişəqəbul
bundansonramüsabiqə
əsasındaaparılacaq.

Testvəmüsahibəmərhələlə-
rindənibarətolanmüsabiqəhər
birvəzifəninəməkfunksiyaları-
nadairmüəyyənedilmişnorma-
tivlər üzrə həmin vəzifəyə iddia
edənşəxslərinbiliksəviyyəsivə
peşəhazırlığı,ocümlədənmənti-
qitəfəkkürvədünyagörüşünyox-
lanılmasınınəzərdətutur.

Nazirliyin sistemində olan ki-
tabxanalarüzrəvakantvəzifələrin
tutulmasıməqsədilə28noyabrta-
rixindəAzərbaycanMilli Kitabxa-
nasında təşkil olunan imtahanda
qeydiyyatdan keçən 357 nami-

zəddən319nəfəriiştirakedib.
Test imtahanın nəticələri 2 de-

kabr2022-ciiltarixindənamizəd-
lərin iş nömrəsi və topladığı bal
qeyd olunmaqla nazirliyin rəsmi
saytındaelanolunacaq,eyni za-

manda nəticələr və müsahibə
barədəməlumatlarnamizədlərin
əlaqəvasitələrinəgöndəriləcək.
Məlumatüçünbildirəkki,ke-

çiriləntestimtahanıüçüntərtib
olunmuş sual kitabçası kitab-
xanaişinədairnormativhüquqi
aktlarəsasındahazırlanmış50
sualıözündəehtivaedib.
Namizədlər Bakı şəhərində

fəaliyyət göstərən kitabxana-
lar üzrə vakant vəzifələrin tu-
tulmasıüçün70%(35düzgün
cavab), Sumqayıt, Gəncə şə-
hərlərivəAbşeronrayonuüzrə
fəaliyyətgöstərənkitabxanalar
üzrəvakantvəzifələrintutulma-

sıüçün60%(30düzgüncavab)
vədigərinzibatiərazivahidlərin-
dəolankitabxanalarüzrəvakant
vəzifələrin tutulması üçün 50%
(25düzgüncavab)müsbətnəti-
cəəldəetməlidirlər.

“Rast” televiziya 
film-konserti təqdim olundu
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SumqayıtRMİSumqayıtşəhərN.Nə
rimanovadınaMədəniyyətMərkəzi
“Dostluq”Mədəniyyətevininkollektivi
VətənmüharibəsişəhidiEmilİsgən

dərovunailəsiniziyarətedib.

Qubadlı şəhər Ə.Mehdiyev adına Uşaq
musiqiməktəbininmüəllimləri Vətənmüha
ribəsişəhidiAydınƏliyevinailəsinəbaşçə
kiblər.

***

Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasının il
dönümü ilə bağlı daha bir tədbir Ağstafa
RMİnin tabeliyindəki Tovuz Rayon Heydər
Əliyev Mərkəzi və rayon MKSnin Mərkəzi
Kitabxanasınınbirgətəşkilatçılığıiləkeçirilib.
ÇıxışlardaKəlbəcərrayonununtarixi,27illik
işğalzamanımaddimədəniyyətnümunələri
nindağıdılıbtalanedilməsi,hazırdarayonda
həyata keçirilən quruculuq işləri haqqında
məlumatverilib.
Qazax rayonMKSninE.Hüseynov adına

MərkəziKitabxanasınınoxuzalında“Qanla
rı ilə tarixyazanlar–öncəVətəndeyənlər!”
adlıvideoçarxnümayişetdirilib,kitabsərgisi
təşkilolunub.

***
Cəlilabad rayonununbir qrupmədəniyyət

işçisi tərəfindən Vətən müharibəsinin şəhid
baş leytenantıBayramBabaşovunailəsi zi
yarətolunub.

***
Ağdam rayonununMahrızlı kəndindəQa

rabağmüharibəsişəhidlərininxatirəsinəinşa
edilənabidəninaçılışıolub.Açılışmərasimin
dəAğdamRayonİcraHakimiyyətininbaşçısı
VaqifHəsənov,şəhidailələri,qazilər,Nsaylı

hərbihissəninəsgərvəzabitləri, ictimaiyyət
nümayəndələrivəkəndsakinləriiştirakedib
lər.

***
Gəncə RMİ Gəncə şəhər MKSnin Mər

kəzi Kitabxanasının oxu zalındaVətənmü
haribəsişəhidiElşadMahmudovunailəsiilə
“Şəhidlik bir zirvədir, ünvanı əbədiyyət” adlı
görüştəşkiledilib.
Gəncə şəhərMKSnin24 saylı kitabxana

filialında Vətən müharibəsinə həsr edilmiş
“Qələbə şəhidləri” adlı III cildlik kitabın təq
dimatıkeçirilib.

Goranboy Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
KələkkəndDiyarşünaslıqklubundarayonun
Düzqışlaq və Qarasuçu kəndlərindən olan
Vətənmüharibəsişəhidlərininailələri iləgö
rüştəşkiledilib.

***
KürdəmirRMİFüzuliRayonHeydərƏliyev

MərkəzivəGənclərinİnkişafvəKaryeraMər
kəzinin birgə təşkilatçılığı ilə şəhid Firudin

Mehdiyev adına Horadiz şəhər 2 saylı tam
ortaməktəbdə“ZəfərtariximizinKəlbəcərzir
vəsi”adlıtədbirkeçirilib.Kəlbəcərrayonunun
işğaldanazadedilməsinin(25noyabr2020
ciil)ikinciildönümünəhəsrolunmuştədbirdə
tariximizinşanlısəhifəsiolanVətənmühari
bəsindənsözaçılıb.

***

ŞəkiRMİBalakənRayonMədəniyyətMər
kəzinintəşkilatçılığıilə“Yaşa,ucal,Azərbay
can!”başlığıaltındatədbirkeçirilib.Balakənin
icra başçısı İslam Rzayev və Şəki RMİnin
rəisiAzərYusubovundaiştiraketdiyitədbir
dəmədəniyyətişçiləritərəfindənhazırlanmış
şeir,kompozisiya,hərbivətənpərvərlikmöv
zusunda yazılmış mahnılar, rəqs və folklor
kollektivlərinin ifasında damburda (Dağısta
nınyerliəhalisininikisimlimusiqialəti)musi
qilərtəqdimolunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Şəhidlik bir zirvədir, 
ünvanı əbədiyyət”

“Şuşa İli”nin tədbirləri davam edir
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)vəQubaRayon
İcraHakimiyyətininbirgətəşkilatçılığıiləQubaRayonHey
dərƏliyevMərkəzində“ƏzizŞuşa,sənazadsan!”adlıtədbir
keçirilib.

Tədbirdə rayo
nun icra başçısı
ZiyəddinƏliyevvə
Xaçmaz RMİnin
rəisiVüsalHüsey
nov çıxış ediblər.
Bildirilib ki, dövlət
başçısı tərəfin
dən Şuşa şəhəri
Azərbaycanınmə
dəniyyət paytax
tı elan edildikdən
sonra burada ge
nişmiqyaslı abad

lıqquruculuqişlərigörülür,tariximədəniabidələrbərpaolunur.
Bədiihissədəməktəblilərinvə rayon incəsənətustalarınınha

zırladığı ədəbibədii kompozisiya və konsert proqramı maraqla
qarşılanıb.
QubarayonMKSninMərkəziKitabxanasıUşaqşöbəsinintəş

kilatçılığıiləTələtMikayılovadınaşəhər5saylıtamortaməktəbdə
“ŞuşailəZəfər”adlıtədbirkeçirilib.Kitabxananınəməkdaşlarıtə
rəfindənhazırlanmış“Şuşa–Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı”
adlıkitabsərgisinümayişolunub.

Şirvanda “Şirbalanın məhəbbəti”
SabirabadRMİŞirvanŞəhərMədəniyyətMərkəzininFolk
lorevində“Şirbalanınməhəbbəti”adlımusiqilikomediya
səhnələşdirilib.

Təqdimat böyük
anşlaqla keçib və
tamaşaçılar tərə
findən alqışlarla
qarşılanıb. Tama
şanın təqdimatın
dan sonra idarə
rəisiFəridQurban
zadə gənc və hə
vəskar aktyor he
yəti ilə görüşüb,
onlara yaradıcılıq
fəa l iy yət lə r in də
uğurlararzulayıb.

TamaşadarolalangəncvəhəvəskaraktyorlarŞirvanŞəhərMə
dəniyyətMərkəzininfəxrifərmanlarıilətəltifolunub.
Qeydedəkki,şairvədramaturqRüfətƏhmədzadənin“Sonuncu

məhəbbət”komediyasınınmotivləriəsasında1991ciildə“Şirba
lanınməhəbbəti” adlı tammetrajlı filmi (quruluşçu rejissorCəmil
Quliyev)lentəalınıb.

Biləsuvarda “Hind quşu festivalı”
Biləsuvarda“Hindquşufestivalı”keçirilib.RayonİcraHakimiy
yəti,BiləsuvarRMİ,“AzərHomeChef”şirkətivə“Turizməvə
MilliMətbəxinİnkişafınaDəstək”İctimaiBirliyinintəşkilatçılığı
iləreallaşanfestivaldahindquşuətindənhazırlananmüxtəlif
yeməklərqonaqlaratəqdimedilib.

Festivalda id
man oyunları ke
çirilib, yerli kənd
təsərrüfatıməhsul
larının yarmarkası
təşkiledilib,əlişlə
rivə rəsməsərləri
nümayişolunub.
Biləsuvar, Cəb

rayıl, Neftçala ra
yonlarından olan
incəsənət ustaları
konsert proqramı
ilə səhnəyə çıxıb

lar.BiləsuvarMədəniyyətMərkəzinin “Şəhriyar” folklor rəqsqru
pu,SalyanMədəniyyətMərkəzinin“Cəngi”millinəfəslifolklorxalq
kollektivi vəMasallı MədəniyyətMərkəzinin “Halay” folklor rəqs
qrupunun təqdimetdiyi proqram, həmçininSalyanDövlətKukla
Teatrınınsəhnəciklərimaraqlaqarşılanıb.

“Şuşa İli”nə həsr olunmuş 
daha bir konsert 

ÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasında“Şuşa
İli”nəhəsrolunmuşdahabirkonsertkeçirilib.

Noyabrın 24də Fortepiano, orqan və klavesin kafedrası
müəllimlərinin, həmçinin tələbə və məzunların iştirak etdi
yikonsertdəVasifAdıgözəlovun “Prelüd№1”,ArifMəlikovun
“Komdenin arzuları”, Fikrət Əmirovun “Laylay”, “Barkarola”,
Faiq Sücəddinovun “Vətən balladası”, Tofiq Quliyevin “Gö
lünyanında”,AqşinƏlizadənin“Prelüd№1”,AsəfZeynallının
“Muğamsayağı” fantaziyası, SüleymanƏləsgərovun “Sözsüz
mahnı”, Xəyal Tahirlinin köçürməsində “Qubanın ağ alması”
fantaziyasıifaolunub.
Bundanəlavə,proqramdaGeorqMufat,AstorPiazzolla,Kristof

VillibaldQlyuk,EdvardElqar,MariaTerezaParadisvəYohannSe
bastianBaxınəsərləriyeralıb.
BMAnıntələbələriNigarMəmmədova,ÖzcanCabbari,Kənan

Məmmədzadə,NərminHəsənli,EmilHüseynov,MuradKərimov,
AyşəBaxşəliyeva,AysunMahmudzadə,HüseynRzayev,Nargi
ləƏliyeva,Ülkərİsmayılova,MəhəmmədəliPaşazadə,ZeynCə
fərov, Fidan Rəşidova, Röya Əliyeva, Tərlan Feyzullayev,Aytel
MəmmədovavəGülbacıMuradovanınçıxışlarıalqışlarlaqarşıla
nıb.

Lənkəranda kitab sərgi-yarmarkası

LənkəranŞəhər
İcraHakimiyyə
tivəLənkəran
RMİnintəşki

latidəstəyivə“TEAS
Press”Nəşriyyat
evinintəşəbbüsüilə
şəhərHeydərƏliyev
Mərkəzindəkitab
sərgiyarmarkası
keçirilib.

Lənkəran RMİnin
rəisiŞahinŞahbazov,

İcraHakimiyyətinin nümayəndələri və digər rəsmilərin iştirak etdiyi
sərgiçərçivəsindətanınmışyazıçılarElxanElatlı,SevincNuruqızıvə
ZahidXəliliniştirakıiləimzasaatlarıtəşkilolunub.
Müəllifərcəmiyyəttərəfindənböyükmarağasəbəbolankitabyar

markalarınınvəədəbigörüşlərinəhəmiyyətiniqeydediblər.
Sərgidə xalqımızın Vətən müharibəsində möhtəşəm Qələbəsinə

həsrolunanQarabağıntarixinivəşəhidlərimizinkeçdiyişanlıdöyüş
yolunuəksetdirənkitablarvədigərçapməhsullarıxüsusiyeralıb.
Həmçinin “TEAS Press” Nəşriyyat evi tərəfindən 44 günlük Vətən
müharibəsindəqəhrəmancasınahəlakolanşəhidlərimizinəzizxati
rəsinəhəsrolunan “Memorial” silsiləsindənkitablarşəhidailələrinə
təqdimedilib.
İkigündavamedənkitabsərgiyarmarkasında300adda1500ə

yaxınkitaboxucularatəqdimolunub.

Gənc rəssamın fərdi sərgisi
SumqayıtRMİ
SumqayıtDövlət
RəsmQalereya
sında“Xədicə
ninrəngdün
yası”adlısərgi
açılıb.Gəncrəs
samXədicə
Səlimlininfərdi
sərgisindəmüx
təlifmövzuda
60dançox
əsərinümayiş
olunub.

SumqayıtŞəhərİcraHakimiyyətininnümayəndəsiFərmanKa
zımov, Sumqayıt RMİnin rəisi Rəşad Əliyev və digər qonaqlar
çıxış edərək ölkəmizdə yaradıcı gənclərə göstərilən dövlət qay
ğısındansöhbətaçaraqbeləsərgilərinyeniistedadlarınüzəçıxa
rılmasındamühümroloynadığınıvurğulayıb,müəllifəyaradıcılıq
uğurlarıarzulayıblar.
SonraSumqayıtDövlətRəsmQalereyasınındirektoruEllada

Həsənova qalereyanın və Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman
Başİdarəsininhədiyyəvəfəxrifərmanlarınıgəncrəssamatəq
dimedib.
BədiihissədəSumqayıtMusiqiKollecininmüəllimiKönülBəki

rovanınrəhbərliketdiyikollektiv,ifaçılarŞəhriyarMusayevvəZaur
Yusifimusiqinömrələriiləçıxışediblər.

“Müasir dövrdə effektiv 
idarəetmənin problemləri” 

ATMU-da respublika elmi-praktik konfransı

Azərbaycan
Turizmvə
Menecment
Universi

tetində(ATMU)
“Müasirdövrdə
effektividarəetmə
ninproblemləri”
mövzusundaVII
respublikaelmi
praktikkonfransı
keçirilib.

Universitetin rektoru İlham Mədə
toviştirakçılarısalamlayaraqmövzu
nun aktuallığına diqqət çəkib. Qeyd
olunub ki, konfransa ümumilikdə 54
məruzətəqdimedilib.
Onlaynformatdatəşkilolunankonf

ransda əvvəlcə ATMUnun Elm və
innovasiya şöbəsinin müdiri dosent
Nəsirulla Nəsirlinin “Azərbaycanda
müalicəsağlamlıq turizminin poten
sialı və perspektivləri” mövzusunda
məruzəsidinlənilib.
ATMUnun professoru Məhərrəm

Zülfüqarlı “Sovet idarə sisteminin
antihumanistmahiyyəti (19201921
ciillər)”mövzusundaçıxışedib.Mə

ruzəçibildiribki,Azərbaycanİnqilab
Komitəsinin 1920ci ilin mayından
1921ciilinmayınakimiqəbuletdiyi
368 dekretdə sovet hakimiyyətinin
mahiyyətiəksinitapıb.
ATMUnunTurizmbiznesikafedra

sının müdiri dosent Hafiz Hüseyno
vun“QubaXaçmaziqtisadirayonun
da tariximədəni abidələrin turizmdə
istifadəimkanlarınınmüəyyənləşdiril
məsi”, Dillər kafedrasınınmüdiri do
sent Əzizə Məmmədovanın “Naxçı
vaniqtisadirayonundamineralsular”,
dosent Xumar Vahabovanın “Naxçı
vanbölgəsinintəbiətabidələri”vədi
gərməruzələrdəmaraqlaqarşılanıb.

“Təmiz Abşeron naminə” – 
ağacəkmə aksiyası

AbşeronrayonMərkəziKitabxanasının(SumqayıtRMİ)
təşəbbüsü,XırdalanŞəhərBələdiyyəsi,rayonTəmir
AbadlıqİdarəsivəXırdalanşəhər2nömrəlitamorta
məktəbinbirgədəstəyiiləşəhərinHeydərƏliyevadına
parkındaDünyaTəbiətinMühafizəsiCəmiyyətinin
yaradılmasının74illiyinəhəsrolunan“TəmizAbşeron
naminə”deviziiləağacəkməaksiyasıkeçirilib.

Aksi
yadasö
zügedən
qurumla
rınəmək
daşlarıvə
Xırdalan
şəhər2
nömrəli
tamorta
məktəbin
şagirdləri
Heydər
Əliyevparkındaşamtingləriəkiblər.Dahasonraəllərində
müvafiqplakatlartutanşagirdlərtərəfindənyaxınlıqdakı
magistralyolunkənarındadayanaraqsürücülərədiqqəti
təbiətinmühafizəsinə,yaşıllaşmaya,insansağlamlığının
qorunmasınaçəkməküçünhazırlananbroşürlərpaylanı
lıbvəmüxtəlifşüarlarsəsləndirilib.
AbşeronrayonMərkəziKitabxanasıXidmətşöbəsinin

müdiriXatirəZeynalovaiştirakçılarıtullantılardanhazır
lanan əl işlərindən ibarət sərgi ilə tanış edib. Sərgidə
ekologiya və ətrafmühitinmühafizəsi ilə bağlı kitablar
dayeralıb.



www.medeniyyet.az

№88 (1961)
30 noyabr 2022 sənət 5
AzərbaycandaAmerikaTi

carətPalatası(“AmCham
Azərbaycan”)mütəmadi
olaraqdövlətrəsmiləriilə

görüşlərtəşkiledir.

Noyabrın 25-də “JW Marriott
Absheron Baku” hotelində qu-
rum tərəfindən keçirilən növbəti
görüşünqonağımədəniyyətna-
ziriAnarKərimovolub.
Görüş iştirakçılarını salamla-

yan“AmChamAzərbaycan”ınic-
raçıdirektoruGülnarəAslanbəyli
palatanın2022-ciilüçünstrateji
hədəfəri çərçivəsində həyata
keçirilən layihələr barədəməlu-
matverib,qarşıdaduranplanlar-
danbəhsedib.
Sonra çıxış edən “AmCham

Azərbaycan”ınprezidentiNərgiz
Nəsrullayeva-Müdüroğlu görüşə
qatıldığınagörəmədəniyyətna-
ziri Anar Kərimova minnətdarlı-
ğınıbildirib.
Dəvətə görə təşəkkür edən

Anar Kərimov deyib ki, hər bir
xalqınqürurduyduğusahələrdən
biri onun mədəniyyətidir. Çünki
mədəniyyət xalqların dəyərlərini,
adət-ənənələrini, kimliyini göstə-
rir: “Bizdə,sözsüzki,qədimvə
zənginmədəniyyətimizləfəxredi-
rik.Bunagörədəmədəniyyətimi-
zindahadainkişafı,gələcəknə-
sillərəötürülməsiüçünəlimizdən
gələnietməliyik”.
Nazirliyin mədəniyyətə strateji

baxışları haqqında məlumat ve-
rənAnarKərimovbildiribki,niy-
yətimiz mədəniyyətin davamlılı-
ğınıqorumaq,mədəniyyətihəyat
tərzimizinayrılmazvəzəruripar-

çası kimi təşviq etmək, eyni za-
manda onu müstəqilliyimizin bir
təzahürüolaraqinkişafetdirmək-
dir: “Biz həmçinin mədəniyyətin
iqtisadi inkişafa töhfəsini də ar-
tırmaqistəyirik.Nazirlikazərbay-
canlı kimliyini ucaldan, xalqımızı
mənəvi baxımdan zənginləşdi-
rən, yaradıcılığı və innovasiyanı
təşviqedənbirmədəniyyətyarat-
mağaçalışır.Bunureallaşdırmaq
üçünkonkretaddımlaratmalıyıq.
Buradabizimüçünənönəmlibeş
fəaliyyət istiqaməti müəyyənləş-
dirilib. Bu istiqamətlər şəfafığın
təmin edilməsi, səmərəliliyin ar-

tırılması, idarəetmənin optimal-
laşdırılması, efektivliyin artırıl-
ması və rəqəmsallaşdırmanın
aparılmasıdır.MədəniyyətNazir-
liyi5minəyaxınmüəssisəniəha-
təedir.Həminmüəssisələrdə45
minəyaxın insançalışır.Busis-
temə şəfafığın gətirilməsi, ida-
rəetmənin təkmilləşdirilməsi və
efektivliyin artırılması ən vacib
məsələlərdənbiridir”.
2022-ci ildə tarix-mədəniyyət

abidələrinin qorunması və qey-
diyyatı haqqında söz açan nazir
bildirib ki, bu ilin ilk on ayı ərzin-
də54abidəpasportlaşdırılıb,273

abidəninisəmühafizəzonalarının
layihələndirilməsiaparılıb.Buad-
dımlar həm də abidələrə kənar
müdaxilənin qarşısının alınması
məqsədiləatılır:Sonikiildəabidə-
lərinpasportlaşdırılmasıvəlayihə-
ləndirilməsistatistikasındamüsbət
tendensiyamüşahidəolunur.
AnarKərimov,həmçininmədə-

niyyətmüəssisələrininfəaliyyətini
canlandıracaqinnovativəyləncə-
lərlayihəsihaqqındadaməlumat
verib, kino sahəsində, işğaldan
azadedilmişərazilərdəmədəniy-
yətin bərpası istiqamətində na-
zirliktərəfindəngörülənvəgörü-

ləcək işlərdən danışıb. Nazir bu
sahələrədövlət-özəlsektortərəf-
daşlığınınönəmlitöhfəverəbilə-
cəyinidədiqqətəçatdırıb.
Sonra “AmCham Azərbay-

can”ın rəhbərliyi tərəfindənnazi-
rəxatirəhədiyyəsitəqdimolunub.

***
TədbirdəMədəniyyətNazirliyi-

nin tərəfdaşlığı ilə “Azərbaycan
Televiziya və Radio Verilişləri”
QSC tərəfindən həyata keçirilən
“Atabəylər: Şəmsəddin Eldəniz”
adlıçoxseriyalıbədiiteleviziyafil-
mihaqqındadaməlumatverilib.

QSC-nin Beynəlxalq əlaqə-
lər departamentinin rəhbəri
Elnar Məmmədov bildirib ki,
bu,Azərbaycanda ilk tarixi se-
rialdır. Serialda XII-XIII əsrlər
tariximizə müraciət edilmək-
lə Azərbaycan Atabəylərinin
qurduğu dövlətin sərhədlərinə
diqqət çəkiləcək, həmin döv-
rün hərbi-siyasi mənzərəsi ilə
yanaşı, elmi və mədəni mühi-
tini təmsil edən şəxsiyyətlərin
obrazı canlandırılacaq: “Ça-
lışmışıqki, şanlı tariximizimü-
kəmməl şəkildə ekranlaşdıraq.
Gələcəknəsillərbufilməbaxıb
tariximizləfəxreləsinlər”.
“Atabəylər: Şəmsəddin Eldə-

niz” çoxseriyalı bədii televiziya
filminintreylerinümayişetdirilib.
Qeyd edək ki, çoxseriyalı te-

leviziya filminin çəkilişi Azər-
baycan və Türkiyə kinematoq-
rafçılarının bir araya gəldiyi
“Şahdağfilm”prodakşnşirkətinə
həvaləolunub.LayihəyəAMEA-
nınTarixİnstitutundandamütə-
xəssislərdənibarətişçiqrupcəlb
edilib.SsenaridəNizamiGəncə-
vinin“Xəmsə”si,eləcədəMəm-
mədSəidOrdubadinin“Qılıncvə
qələm”romanı,İsaMuğannanın
“Gurün’’ romanı, Nəriman Hə-
sənzadənin “Atabəylər” poema-
sıvəs.tarixiəsərlərdənistifadə
olunub.
“AmCham Azərbaycan”ın bi-

rincivitse-prezidenti İlqarMehdi
və Marketinq, kommunikasiya
vəbiznesininkişafıüzrəişçiqru-
pununsədriAyselSüleymanova
çıxışedərəkfilmlayihəsihaqqın-
dafikirlərinibölüşüblər.

Mədəniyyət naziri Azərbaycanda 
Amerika Ticarət Palatasının qonağı olub

Nazirliyin tərəfdaşlığı ilə çəkilən “Atabəylər: Şəmsəddin Eldəniz” serialının 
treyleri təqdim edilib

əvvəli səh. 1-də

Qayıdaq festivalın gündəli-
yinə. Festival çərçivəsində no-
yabrın24-dəXalqartisti,Adana
Çukurova Universiteti Dövlət
Konservatoriyasının (Türkiyə)
professoru Cahangir Novruzo-
vuniştirakı iləAzərbaycanDöv-
lətMədəniyyətvəİncəsənətUni-
versitetində “A.P.Çexovun “Ayı”
və “Təklif”qısapyesləriəsasın-
da əməli təhlil üsulunun tətbiqi”
mövzusunda treninq keçirildi.
Üçsaatayaxındavamedəntre-
ninqdə tələbələr, eləmüəllimlər
də sənətkardan əsl pedaqoq
və rejissor dəqiqliyi ilə sonra-
kı fəaliyyətləri üçün önəm kəsb
edəndetallarıöyrənəbildilər.
C.Novruzovuntreninqinoyab-

rın25-dədahagenişauditoriya
qarşısındadavametdi.Azərbay-
canDövlətAkademikMilliDram
Teatrında Xalq artisti ilə görüş
oldu.
Başqa dinləyicilər kimi mə-

nimüçündəbugörüşunudul-
maz məqamlarla yadda qaldı.
Müasirsənət,aktyorvəzaman,
sənətkarvəşəxsiyyət,teatrvə
onunhazırkıçətindurumuhaq-
qında fərqli rakurslardanbaxış
sərgiləyənC.Novruzovbirçox-
larımız üçün yeni həqiqətlər
həlqəsidəyaradabildi.Həmin
günAkademikMilliDramTeat-
rının rejissoruNigarGüləhmə-
dovanınquruluşundaGoderdzi
Çoxelinineyniadlıpovestiəsa-
sında hazırlanan “Küknarlara
məktub”, Azərbaycan Dövlət
Gənc Tamaşaçılar Teatrında
rejissor Elşad Rəhimzadənin
Ülviyyə Heydərovanın eyniadlı
monopyesiəsasındahazırladı-
ğı“İnanıram”tamaşalarınıizlə-
dik.
Onudaqeydedimki,buikivə

ümumən festivalda diqqəti cəlb
edəntamaşalarhaqqındaayrıca
yazacağıq.

***
Azərbaycan Dövlət Xor Ka-

pellasının Dövlət Himnimizi (a
kapella)səsləndirməsivəVətən
uğrunda canlarından keçən şə-
hidlərimizin əziz xatirəsinin bir
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi
iləbaşlayantədbirmaraqlıbədii
proqramıiləyaddaqaldı.
Mərasimdə çıxış edən Mə-

dəniyyətNazirliyi İncəsənətvə
qeyri-maddimədəniirsşöbəsi-
ninmüdiriFərəhAcalova “4.4”
Qısa Tamaşalar Festivalının

nazirliyin pandemiyadan sonra
dəstəklədiyiilkböyüklayihələr-
dənolduğunuvurğuladı.Bildir-
di ki, festivalın təşkilində əsas
məram pandemiya dövründə
durğunlaşmışteatrmühitiniye-
nidən canlandırmaqla ona ye-
ni nəfəs verməkdir: “Yaradıcı
üfüqlərin genişliyi, sənətçilərə
öz ideyalarının səhnədə azad
şəkildə ifadəsi bizim üçün va-
cib amildir. Buna görə də bu-
dəfəkifestivaldabizjanr,üslub
baxımındanheçbirməhdudiy-
yət qoymadıq. Festivalda döv-
lətteatrlarıiləyanaşı,özəlteatr
kollektivləri və hətta kollektivi
olmayanbütünyaradıcışəxslə-
rəöz işlərini təqdimetməkşə-
raitiyaradıldı.Beləcə,bugeniş
meydan sayəsində onlar həm
fərqli ölkələrin teatr mütəxəs-
sisləri,həmdəənənəviaudito-
riya qarşısında özlərinin yara-
dıcılıq imkanlarını sərgiləmək
imkanıqazandılar”.
Festivalapeşəkarlardanibarət

münsifərheyətinindəvətedildi-
yini diqqətə çatdıran F.Acalova
layihənindavamlıolacağınaina-
mınıdiləgətirdi:“Budəfəkifesti-
valzənginproqramlıvədahage-
nişformatlıdır.Əminikki,ötənil
olduğukimi,buildəfestivalteatr
mühitinəöztöhfəsiniverəcəkvə
ətrafınatopladığıyenifikirliyara-
dıcıinsanlarınsırasınıgenişlən-
dirəcək”.
Gənc teatrşünas, Azərbay-

can Teatr Xadimləri İttifaqının
əməkdaşı Dağlar Yusifi Vətən
müharibəsi qaziləri adından çı-
xış edərək festivalın Azərbay-
canda əhəmiyyətli mədəniyyət
hadisələrindənolduğunudedivə
bunuteatr,səhnəsənətiiləməş-
ğul olanlar üçünəsl özünüifadə
meydanıadlandırdı.
Layihəbarədəgenişməlumat

verənfestivalınartdirektoru,sə-
nətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoru
Elçin Cəfərov sənət bayramı-
namaraqdansözaçdı.Dediki,
festivalın proqramında müxtəlif
ölkə teatrlarının repertuarındakı
ənmaraqlı əsərlərin sırasından
seçilmiş 6 müsabiqədənkənar
tamaşayeralıb.
Proqramın yalnız tamaşalarla

bitmədiyini deyənE.Cəfərov50-
yəyaxın xarici qonağınqatıldığı
festivalda teatrsevərlərin tanın-
mışteatrmütəxəssislərininustad
dərslərindəvəpanelmüzakirədə
iştirak edə biləcəklərini də diq-
qətə çatdırdı. Festivalın münsif-

lərheyətininsədrisənətşünaslıq
doktoru,professorİsrafilİsrafilov
festivalın əhəmiyyətindən danış-
dı. Dedi ki, ötənilki tamaşalarla
müqayisədəbuilkitamaşalarara-
sındaxeylidərəcədəfərq,irəlilə-
yişvar.Festivalınəsasməqsədi
yeniadlarınvəistedadlarınorta-
yaçıxarılmasınaxidmətdir.
Keçənilki festivalınqalibi olan

ƏSA Teatrının təsisçisi və rəh-
bəriNihadQulamzadəlayihənin
əhəmiyyətindən danışaraq bü-
tün yaradıcı insanları, həmçinin
teatrsevərlərisənətbayramımü-
nasibətilətəbriketdi.

Açılışmərasimininbədiiproq-
ramında Azərbaycan Dövlət
Akademik Musiqili Teatrı balet
truppasınıntəqdimatıvəXorKa-
pellasınınmüşayiətindəmaraqlı
və baxımlı nömrələr alqışlarla
qarşılandı.

***
Festivalınikincigünü,noyabrın

26-daAzərbaycanDövlətAkade-
mikMusiqiliTeatrındamünsifərin
– professor İsrafil İsrafilov, Xalq
artisti,ÇukurovaUniversitetiDöv-
lətKonservatoriyasınınprofesso-
ru Cahangir Novruzov, teatrşü-
nas, professor Aydın Talıbzadə,
Əməkdarincəsənətxadimi,rejis-
sorMehribanƏləkbərzadə,yazı-
çı-dramaturq,professorƏliƏmir-
linin ötən gün təqdim olunmuş
“Küknarlara məktub” və “İnanı-
ram”tamaşalarınınmüzakirəsiilə
başladı.Münsifərheyətivəteatr
mütəxəssislərihərikisəhnəişiilə
bağlıtəklifvəiradlarınıdiləgətir-
dilər.
Ardınca elə həmin məkanda

QusarDövlət LəzgiDramTeat-
rının qazax dramaturqu Murat
Kolqanatın “Poni” əsəri əsasın-
da hazırlanan (rejissoru Əliyar
Əliyev) eyniadlı tamaşa nüma-
yiş olundu. Sonra “Movement”
teatrının (Tbilisi) rejissoru İoseb
Bakuradzenin “İmprovizə” möv-
zusundatreninqireallaşdı.Gənc
aktyorlara və bu sahədə təhsil
alan tələbələrə səhnədə impro-
vizənin ilkin elementləri barədə
praktikiştrixlərləistiqamətlərve-
rənteatrmütəxəssisinintreninqi
gənclərinmarağınasəbəboldu.

Həmin gün Lənkəran Dövlət
Dram Teatrının “Qanlı namə”
(müəllifİlqarFəhmi,rejissorTər-
lanAbdullayev)tamaşasıdanü-
mayiş olundu. Anşlaqla keçən
tamaşanı izləyənlənlərarasında
Prezident Administrasiyası Hu-
manitar siyasət, diaspora, mul-
tikulturalizm və dini məsələlər
şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyeva
vəmədəniyyətnaziriAnarKəri-
movdavaridi.Tamaşadanson-
rasəhnəarxasınakeçənFərəh
Əliyevavənaziryaradıcıheyətə
təbrikləriniçatdırlar,festivalınişi-
nəuğurlararzuladılar.

İkincigününsonunda–axşam
saatlarında Azərbaycan Döv-
lət Yuğ Teatrının “Kloun Bizzz”
(müəllif Matey Vişnek, rejissor

Mikayıl Mikayılov) və Maqsud
İbrahimbəyovYaradıcılıqMərkə-
zinin“Püstəağacı”(müəllifMaq-
sudİbrahimbəyov,rejissorVaqif
Əsədov)müsabiqədənkənar ta-
maşalarıdanümayişolundu.
Üçüncügündəənənəviolaraq

öncəkigününtamaşalarınınmü-
zakirəsiiləbaşladı.
ArdıncaAkademik Musiqili Te-

atrdaFüzuliDövlətDramTeatrının
festivalatəqdimetdiyi“Tənhalığın
evi”tamaşasıizlənildi.Səhnəəsə-
riAbdullaElşadlınınpyesiəsasın-
darejissorNicatMirzəzadəninqu-
ruluşundaərsəyəgəlib.

Həmin gün Azərbaycan Döv-
lətPantomimaTeatrındarejissor
Ceyhun Dadaşovun N.Qoqo-
lun eyniadlı hekayəsi əsasında

hazırladığı “Şinel”, Azərbaycan
Dövlət Akademik Rus Dram
Teatrında rejissor Raulya Türk-
kanın quruluşunda “Maneken”
(müəllif FiruzMustafa) tamaşa-
larıgöstərildi.
Gününmüsabiqədənkənarta-

maşası isə Akademik Musiqili
Teatrda İradəGözəlovanınCəlil
Məmmədquluzadənin eyniadlı
əsəri əsasında səhnələşdirdiyi
“Anamınkitabı”oldu.
Festivalın sonuncu gün (30

noyabr) üçün proqramı da zən-
gindir. Tamaşaların müzakirə-
sinin ardınca gürcüstanlı teatr
mütəxəssisləri – Yekaterina
Mazmişvili, Nutsa Burcanadze
və Levan Tsuladzenin təqdima-
tında“Festivalınstrukturu:çağı-
rışlar,vəzifələrvəperspektivlər”
və“Qafqaztabaşirdairəsi”möv-
zularındaustaddərsləriolacaq.

Axşamfestivalınbağlanışmə-
rasimiolacaq,qaliblər elanedi-
ləcək.

Həmidə Nizamiqızı

Payızın həzin mizanları...
“4.4” Qısa Tamaşalar Festivalı səhnə sənəti ilə 

yaşayanlar üçün özünüifadə meydanıdır

“Fikrət Əmirovun əsərlərini ifa və təhlil edirik”
Elmi-ifaçılıq konfransı 

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininFikrət
Əmirovadına6nömrəlionbirillikİncəsənətmək
təbində“FikrətƏmirovunəsərləriniifavətəhlil
edirik”adlıVIIelmiifaçılıqkonfransıkeçirilib.

İdarədən bildirilib ki, konfransda Fikrət Əmi-
rovun yaradıcılığının müxtəlif sahələri – vokal,
kamera, instrumental, simfonik musiqiləri, səh-
nə əsərləri ilə bağlı musiqişünaslar tərəfindən
məruzələredilibvəvideoslaydlartəqdimolunub,

həmçinin bəstəkarın əsrarəngiz musiqiləri səs-
ləndirilib.
Qeyd edək ki, 2016-cı ildən ənənəvi olaraq

keçirilən “FikrətƏmirovunəsərlərini ifa və təhlil
edirik”konfranslarımüəllimlərinpotensialınınüzə
çıxarılması,şagirdlərinelməmarağınıformalaş-
dırmaqvəelmiədəbiyyatlaişləməkbacarıqlarını
inkişafetdirmək,həmçininməktəblərarası yara-
dıcılıqmübadilələrininyaradılmasındaəhəmiyyət
kəsbedir.

Mədəniyyət, irs və landşaft 
Avropa Şurasının ixtisaslaşmış qurumunun növbəti iclası keçirilib

2325noyabrtarixlərindəFransanınStrasburq
şəhərindəAvropaŞurası(AŞ)Mədəniyyət,İrs
vəLandşaftüzrəRəhbərKomitəsinin(CDCPP)
11ciplenariclasıolub.Hibridformatdakeçi
riləniclasa46ölkəvətəşkilatdannümayən
dələrqatılıb.İclasdaAzərbaycanRespublikası
MədəniyyətNazirliyininəməkdaşıMurad
Əliyevdəiştirakedib.

TədbirzamanıAŞ-ninmədəniyyət,irsvəland-
şaft istiqamətlərində olan konvensiyalarının və
tövsiyəsənədlərininicravəziyyətihaqqındamü-
zakirələraparılıb,üzvölkələrtərəfindənaparılan
işlərbarədəqısahesabat verilib.Həmçininüzv
ölkələr arasında təcrübələrin paylaşılmasında
akademik dairələrin, müstəqil ekspertlərin və
gənclərin rolundansözaçılıb. İclaszamanıAŞ-

ninmədəniyyətvə irssahəsiüzrə ixtisaslaşmış
digər layihələribarədəgenişməlumatverilibvə
Azərbaycandadaxilolmaqlafəalölkələrəgöstə-
riləndəstəyəgörəminnətdarlıqifadəedilib.
Bununlayanaşı,müvafiqsahələrüzrədayanıq-

lısülhünvəsüniintellektinmədəniyyətsahəsinin
inkişafındatöhfəsiiclasdaəsasmüzakirəmövzu-
larındanolub.BuxüsusdaMuradƏliyevMədə-
niyyətNazirliyi tərəfindənaparılan işlər,mədəni
irsimizvəölkəmizin irəlisürdüyü“BakıProsesi”
və“Mədəniyyətnaminəsülh”qlobalçağırışıkimi
təşəbbüslərbarədəməlumatverib,AŞiləəmək-
daşlıqperspektivləribarədədanışıb.
İclasın sonundaCDCPP-nin Bürosuna seçki-

lərkeçirilib.Büronunnövbətiikiilüçünsədrivə-
zifəsinəNorveçtəmsilçisiTeryeBirkremHoland
seçilib.
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həsr olunmuş simpozium 
Noyabrın25-dəİstanbulUniversitetininƏdəbiyyatfakültəsində
AzərbaycanınmütəfəkkirşairvədramaturquHüseynCavidin140
illikyubileyiiləəlaqədarsimpoziumkeçirilib.TədbirAzərbaycanın
İstanbuldakıBaşkonsulluğununtəşkilatçılığıiləgerçəkləşib.

Simpoziumunaçılışındaçıxışedənölkəmizinİstanbuldakıbaş
konsuluNərminəMustafayevaHüseynCavidinbütünTürkdün
yasınınböyükədibiolduğunuvurğulayıb.O,millidəyərlərimizin
qorunubsaxlanılmasıvəgələcəknəsillərəçatdırılmasında  türk
dünyasımütəfəkkirlərinintariximissiyasındanbəhsedib.
TədbiriştirakçılarınısalamlayanİstanbulUniversitetininprorek

toruprofessorİlyasTopsakalbualitəhsilmüəssisəsininAzərbay
canlabağlıbirçoxtədbirlərəimzaatdığınıvurğulayıb.
HüseynCavidinyalnızTürkiyəvəAzərbaycanıdeyil,bütüntürk

dünyasınıbağlayanənmötəbərmənəvikörpülərdənbiriolduğu
nudeyənİlyasTopsakalböyükşairinvətəniNaxçıvanüzərindən
keçəcəkyolundatürkcoğrafiyasınıbirləşdirəcəyinibildirib.
Simpoziumməruzələrlədavametdirilib.
İstanbulUniversitetiƏdəbiyyatfakültəsinindekanıprofessorHa

yatiDevelininmoderatorluğuiləkeçiriləntədbirdəAzərbaycanMilli
Məclisinindeputatı,NizamiGəncəviadınaMilliAzərbaycanƏdə
biyyatıMuzeyinindirektoruakademikRafaelHüseynov,“Ədəbiy
yatqəzeti”ninbaşredaktoruAzərTuranvəMərmərəUniversitetinin
müəllimiMehdiGəncəlininədəbiyyatımızıngörkəmlinümayəndə
sininhəyatvəyaradıcılığıbarədəməruzələridinlənilib.
Məruzələrdəbildirilibki,üzərindənbirəsrdənçoxvaxtkeçmə

sinə baxmayaraq bu gün dəHüseynCavidin əsərlərinin oxun
ması,sevilməsivəşairinöyrənilməsibununənböyüksübutudur.
HüseynCavidkimiinsanlarüçündünyagəlirligedərlideyil,belə
şəxsiyyətlərəbədiyaşayırlar.
Ədibinhəyatınınbəziməqamlarınaxüsusitoxunulançıxışlarda

şairinİstanbulUniversitetindətəhsilaldığıillərhaqqındadanışılıb.
AkademikRafaelHüseynov “Cavidingəlişi,gedişivədönüşləri”

adlıməruzəsindədeyib:“Cavidvəonunkimibirçoxgəncizama
nınumduğunu,onlaryaradıcılıqsəhnəsinəvaxtınhökmüiləgəldi
lər.VaxtkeçdikcəCavidəatababayurduNaxçıvandargəlirdi,ona
yeni üfüqlər lazım idi.Oxumaq,dahaçoxbiliklərqazanmaq, yeni
dövrün çağırışlarına cavab verməyəhazır olmaq istəkləriHüseyn
Rasizadəni İranaapardı,oradaəvvəldəndəbildiyi farscasınımü
kəmməlləşdirdi,zənginbirədəbiyyatdünyasınadaxiloldu.Lapaz
sonra,1906cıilinaprelindəisə“Paqi”adlıfransızgəmisionuİstan
bulagətirirdi.Bunuxüsusivurğulamağımsəbəbsizdeyil.Çünkibir
rəmzkimiidi.Bugəncİstanbulayalnızbirtürkyurdunagedənkimi
gəlmirdi.BugəlişhəmdəonunüçünQərbə,Avropayaaçılanpəncə
rə,dahaartıqçağdaşlaşmaqfürsətiidi.Buragələnəcənanadilindən
savayıfarscanı,ərəbcənibilirdi.Gəlişindənazsonra,1906cıilinokt
yabrındaNaxçıvanaoçağıntanınmışziyalısıQurbanəliŞərifzadə
yəməktubundaxəbərverirdiki, İstanbulUniversitetindəgündəbir
saatfransızcadərsalmaqdanəlavəgündəüçsaatdaqonşusuŞeyx
əfəndidənfransızcaöyrənir,həmçininosmanlıcasınıtəkmilləşdirir”.
Akademik bildirib ki, Hüseyn Cavid İstanbula gələrkən onun

ürəkdən istədiyibirbaşqacəhətazad ifadə imkanıvəmeydanı
idi:“Bunuhəmtapır,həmtapmır.Elətəzəgəldiyiçağlardaşika
yətlənirdiki,İstanbuldaçoxböyükqiraətxanavəkitabxanalarvar,
amma layiqincəkitablarvəqəzetləryoxdur.Çünkibəzimündə
ricatvəmətbuatqadağandır. İstanbuldaaldığıədəbi tərbiyəvə
zövqdərsləri,CavidiAnadoludayetişdirənmühitintəsirihəmişəlik
onunlaqaldı.Yazısınınüslubundan,deyiş tərzindənbaşlayaraq
geyimkeciminədəkhərməqamdabucazibəhissolunurdu.An
caqillərkeçəcək,Cavidibaşqalarındanseçdirən,cazibədaredən
buəlamətlərinhamısıonunəleyhinədönəcək.Onuinadlabumə
ziyyətlərindənarınmağadəvətedəcəklər.Tabeolmayanda,dirə
nişgöstərəndə isəona “turançı”, “ifrat türkçü”yarlığı yapışdırıb
sovetindüşmənlərisırasınaqatacaqlar...”.
SimpoziumdadahasonraHüseynCavidinxatirəsinəhəsredi

lənqısafilmnümayişolunub.
Tədbirbədiihissəilədavamedib.
AzərbaycanınƏməkdar incəsənətxadimi,aktrisarejissorMə

lahətAbbasovavəazərbaycanlıaktrisaNigarBahadırqızışairin
şeirlərini söyləyiblər. Xalq artisti Əlixan Səmədov vəTürkiyədə
yaşayanhəmvətənimizElgünQuliyevinifasındaAzərbaycanmu
siqilərisəslənib.

Azərbaycandilçilikelmindəvə
türkologiyadaakademikTofiq
Hacıyevinadıhörmətləçəkilir.
Elmdəözünəməxsusdəst-xət-

tiiləseçilənalimdiliestetikzəngin-
likbaxımından,üslub,sənətkarlıq
vəpoetikamövqeyindənaraşdıran,
Azərbaycandilçiliyindəməktəb
yaradangörkəmlitədqiqatçılarımız-
danolub.

Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyev 1 may
1936cıildəCəbrayılrayonununSoltan
lıkəndindədünyayagözaçıb.Ortatəh
silini müvəfəqiyyətlə başa vurduqdan
sonra 1953cü ildəAzərbaycanDövlət
Universitetinin (indiki BDUnun) Filolo
giyafakültəsinəqəbulolunur.Butəhsil
ocağını1958ciildəfərqlənmədiplomu
iləbitirirvəuniversitetinaspiranturasın
da saxlanılır. Akademik Məmmədağa
Şirəliyevinelmirəhbərliyialtında1962
ci ildə “Azərbaycan dilinin Cəbrayıl şi
vəsi”mövzusundanamizədlikdisserta
siyasını (fəlsəfədoktoru)müdafiəedir.
Cəbrayıl şivəsində Azərbaycan dilinin
qərbvəcənub ləhcələrininxüsusiyyət
lərininolmasınıəsaslandırır.
Gənc alim 1962ci ildə M.F.Axund

zadəadınaAzərbaycanPedaqojiDillər
İnstitutunda (indiki Dillər Universiteti)
pedaqoji fəaliyyətəbaşlayır. 1968ci il
dəisəAzərbaycanDövlətUniversitetinə
(BDU)dəyişilir.
1969cu ildə “XX əsrin əvvəllərində

Azərbaycan ədəbi dili” mövzusunda
doktorluqdissertasiyasınımüdafiəedir.

İkiilsonraprofessorelmiadıalır.1984
cüildəuniversitetinTürkologiyakafedra
sınınmüdiri təyinolunur.Görkəmlialim
səmərəlielmipedaqojifəaliyyətləyanaşı
milli kadrların yetişdirilməsi sahəsində
dəböyüksəygöstərir.
Xalqındili və tariximəsələlərini vəh

dətdə araşdıran alimin yaradıcılığında
“KitabiDədə Qorqud” dastanının təd
qiqimühümyer tutur.Dilçiliyinmüxtəlif
istiqamətlərinə dair yüksək nəzəri sə
viyyəsiiləseçilənçoxsaylıaraşdırmala
rıtürkologiyaelmininnailiyyətlərihesab
edilir.
Araşdırmalardaqeydedilirki,görkəmli

alimin“Satiradili”,“XXəsrinəvvəllərində
Azərbaycanədəbidili”,“Sabir:qaynaqlar
və sələfər”, “Molla Nəsrəddin”in dili və
üslubu”adlıkitablarıelmiictimaiyyəttərə
findənmaraqlaqarşılanıb.
Ədəbi dil tarixi mütəxəssisi kimi ta

nınan T.Hacıyevin filologiya elmləri
doktoru, professor Kamil Vəliyevlə bir
gə hazırladığı “Azərbaycan dili tarixi”,
“Azərbaycan ədəbi dili tarixi”, filologiya
elmləri doktoru, professor Zərifə Buda
qova ilə müştərək yazdıqları “Azərbay
can dili” kitabları Azərbaycan filologiya
elminədiqqətəlayiqtöhfələrdir.Görkəm
lialimAzərbaycanədəbidilinintarixi ilə
bağlı fikirlərini ölkədəbaş vermiş tarixi,
ictimaisiyasi vəmədəni hadisələrin fo
nunda öyrənib. Bütün bunları bütöv bir
tarixidilçilik hadisəsi kimi dəyərləndirib.

Azərbaycanədəbidiliniümumtürkədə
bidilinin tərkibhissəsiolduğunuvurğu
layan tədqiqatçıbildiribki,ədəbidilimiz
müəyyənmədəniyüksəlişinməhsuludur.
Onun fikrincə, dövlətlərin yaranması,
dövlətlərarasındayazışmalarınbaşlan
ması, ümumiyyətlə, yazılı nitqin qeydə
alınması ilə ictimaimədəni hadisə kimi
ədəbidilmüəyyənləşir.Ədəbidilindövr
ləşdirilməsiməsələsindənbəhsedərkən
alimAzərbaycantürkədəbidilinintarixini
ikidövrəbölür:yazıyaqədərkidövr,yazılı
dövr. Birinci dövrə aid daşlar üzərində
kiyazılar, folklornümunələri,onomastik
vahidlərin etnik tərkibi və digər faktlar
qeydolunur.ƏdəbidilinIIdövründəisə
şairvəyazıçılarınəsərləriüzərindəaraş
dırmaaparılır,eynizamandaklassik lü
ğətlərindilmaterialları təhliləcəlbedilir.
Ədəbidilinüslubvənormalarıməsələsi
dəətrafışəkildəaraşdırılır.
Akademik T.Hacıyevin Azərbaycan

ədəbi dil tarixi ilə bağlı ən sanballı elmi
araşdırması,“Azərbaycanədəbidilininta
rixi”ikicildlikdərslikmonoqrafiyasıdır.900
səhifəyə yaxınolanbuaraşdırma təkcə
tələbələrüçündeyil,həmdəədəbidilta
rixisahəsindəçalışanaraşdırıcıvəmütə
xəssislərüçündənəzərdətutulub.
Azərbaycantürklərininölkəmizdəabo

rigen xalq olması məsələsinə də toxu
naraqyazır:“Azərbaycanlılaretnikvədil
kökünə görə türkdür. Bu türkcə heç bir
başqasistemlidilinassimilyasiyasıdeyil”.

Alim yaradıcılığında dilçiliklə yana
şı, ədəbiyyatşünaslığa da müəyyən
yerayırıb.Onun “KitabiDədəQorqud”
dastanı iləbağlımonoqrafiyavəkitab
larıqorqudşünaslığın inkişafınadəyərli
töhfədir. “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”
çoxcildliyinin I cildindəki “KitabiDədə
Qorqud”,IIcildindəyeralanOrxonYe
niseykitabələri,YusifXasHacibin“Qu
tadqubilig” əsərləri haqqındakı oçerk
portretləriböyükəhəmiyyətdaşıyır.
Tərcümə sahəsinə də diqqət ayıran

alim türkologiyavə tarixidilçilikləbağlı
birsıradəyərliəsərlərigörkəmliqumuq
alimi Murad Adcının “Qıpçaq çölünün
yovşanı” və “Dünya və türk:munis ta
riximiz”,B.SerebrennikovvəN.Hacıye
vanın birgə müəllifəri olduğu məşhur
“Türkdillərininmüqayisəliqrammatika
sı”vəs.elmiəsərləriruscadandilimizə
tərcüməedib.
Məhsuldarelmiyaradıcılığınıpedaqoji

fəaliyyətləüzvisurətdəbağlayanT.Hacı
yevuzunmüddətBakıDövlətUniversite
tininprofessoru kimi çalışıb, yüksəkixti
saslıkadrlarınhazırlanmasıüçünböyük
səygöstərib.Aliminrəhbərliyiilə30dək
fəlsəfəvəelmlərdoktoruhazırlanıb.O,
iştirakçısı olduğu mötəbər beynəlxalq
simpozium, konfrans və forumlarda çı
xışları ilə Azərbaycan elmini layiqincə
təmsil edib. Onun çoxillik axtarışlarının
nəticələrirespublikadavəonunhüdudla
rındankənarda500əyaxınelmiəsərdə,

20dənçoxkitabda,eləcədəmonoqrafi
yavədərsliklərdəəksinitapıb.
Görkəmlitürkoloqalimindilçiliksahə

sindəki səmərəli fəaliyyətiölkə rəhbər
liyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilir,
1999cuildə“Əməkdarelmxadimi”fəx
ri adına layiq görülür. 2009cu ildə isə
“Şöhrət”ordeni ilə təltifolunur.2001ci
ildəAMEAnınmüxbirüzvü,2014cüil
dəisəhəqiqiüzvüseçilir.HəmçininTür
kiyəCümhuriyyətiAtatürkDil,Tarix və
KültürQurumununfəxriüzvüolanalim
2013cü ildə AMEAnın Nəsimi adına
Dilçilikİnstitutunadirektortəyinedilir.
Azərbaycandilçilikelmindəməktəbya

radan, mahir pedaqoq, akademik Tofiq
Hacıyev27noyabr2015ciildə,ömrünün
80ciilindəvəfatedib.

Savalan Fərəcov

BirinciQarabağmühari-
bəsişəhidiFuadQərib
oğluƏsədovun(1972–
1992)anadanolmasının

50-ciildönümüqeydedilib.

Paytaxtın Xəzər rayonunun
Şüvəlan qəsəbəsində yerləşən
Fuad Əsədov adına Cəbrayıl
rayonuQuycaq kənd ortamək
təbində keçirilən anım tədbirin
də şəhidin doğmaları, döyüş
yoldaşları, eləcə də Quycaq
kəndindən Birinci Qarabağmü
haribəsinindigərşəhidləri–Arif
TuraboğluAlekseyev,ŞaiqSev
dimalı oğlu İbayev və Elsevən
KalbalıoğluMirzəyevinailəüzv
ləriiştirakediblər.
Fuad Əsədov 1972ci il no

yabrın 25də Cəbrayıl rayonu
nun Quycaq kəndində anadan
olub. Orta təhsilini başa vu
randan sonra indiki Azərbay
canDövlətMemarlıq və İnşaat
Universitetinədaxilolub.1992
ci ilin fevralında erməni qəsb
karlarının Xocalıda törətdiyi
soyqırımı Vətən, yurd, torpaq
təəssübkeşi Fuadın da həya
tını dəyişir. O, ali məktəbdə III
kursda təhsilini yarımçıq qoya
raq Cəbrayıl rayonuna qayıdır
və özünümüdafiə batalyonuna
yazılır.KeçmişDağlıqQarabağ
MuxtarVilayətininHadrut rayo
nu istiqamətindən erməni dəs
tələrinin Cəbrayıl rayonunun
kəndlərinə hücumlarının dəf
edilməsində iştirakedir,döyüş
lərdəşücaətgöstərir.1992ci il
iyunun28də şəhidlik zirvəsinə
ucalır...

Mərasimdə şəhidin anası Sol
maz müəllimə, bacısı Nüşabə
xanım xatirələrini dilə gətiriblər.
20yaşındacanınıdoğmatorpaq
uğrundafədaedərəkəbədihəyat
qazanmışFuadınnəsillərəörnək
ömrününqısa səhifələri duyğulu
anılarişığındavərəqlənib.

Şəhid Arif Alekseyevin həyat
yoldaşıMəlahətmüəllimə,şəhid
Elsevən Mirzəyevin bacısı Əfi
qəxanımvədigər çıxışedənlər
yurd, torpaq naminə canlarını
qurban verənlərin təkcə onların
əzizlərinindeyil,bütünxalqımızın
qəlbində yaşadıqlarını vurğula

yıblar.Qeydolunubki,44günlük
Vətən savaşında qazandığımız
tarixi qalibiyyətdən sonra cəmi
şəhidlərimizinruhlarışaddır.
Fuad Əsədov qısa ömründə

təkcəvətənsevərliyi ilədeyil,fit
ri istedadı ilədə tanınmışdı.Bu
gün onun xatirəsini vaxtilə qə
ləməaldığıyazıları,poetikdün
yası, çəkdiyi rəsmlər, memarlıq
eskizləridəyaşadır.Ölümündən
sonra nəşr olunan “Fuad dün
yası” kitabında şeirləri, yazıları,
rəsmlərindən nümunələr topla
nıb.
Anım tədbirindəməktəbin şa

girdləri Fuad Əsədovun şeirlə
rindən parçalar söyləyib, bədii
kompozisiyanümayişetdiriblər.
Məktəbin direktoru Natiq Mir

zəyevpedaqojikollektivadından
FuadƏsədovunailəsinəşəhidin
portreti əks olunmuş xalça və
xatirəsuveniritəqdimedib.

20 yaşlı şəhidin 50 illiyi qeyd olunub

Ədəbi dil tariximizin görkəmli tədqiqatçısı

Tanınmış tarzən-pedaqoqun yaradıcılıq gecəsi

BeynəlxalqMuğamMərkəzindətanınmıştarzən,bəstəkar,
pedaqoq,NaxçıvanMR-inƏməkdarincəsənətxadimi,Pre-
zidenttəqaüdçüsüƏkrəmMəmmədlininyaradıcılıqgecəsi
keçirildi.

BeynəlxalqMuğamMərkəzinin
dəstəyi, AMEA Folklor İnstitutu
nəzdində “Qorqud” ansamblının

(bədii rəhbər – Əməkdar artist
NuriyyəHüseynova)təşkilatçılığı
ilə noyabrın 25də keçirilən təd

birdə qonaqlar əvvəlcə tarzənin
həyatvəyaradıcılığınahəsredi
lənvideomateriallatanışoldular.
Gecədə Milli Məclisin Mədə

niyyət komitəsinin sədr müavi
ni Fazil Mustafa,AMEA Folklor
İnstitutunun baş direktoru aka
demik Muxtar İmanov, Xalq ar
tistləri Vamiq Məmmədəliyev,
Şəfiqə Eyvazova,Asəf Zeynallı
adınaMusiqi Kollecinin direkto
ru Əməkdar incəsənət xadimi,
professorNazimKazımovçıxış
larındatarzəninsənətyolundan,
musiqimədəniyyətimizin inkişa
fındakıxidmətlərindənsözaçdı
lar.
Qeydedildiki,“NaxçıvanŞə

rur el yallıları” kitabının ərsəyə
gəlməsində, muğamlarımızın
və yallılarımızın nota köçürül
məsində Əkrəm Məmmədlinin
böyük xidmətləri olub. Sənət
kar50iləyaxındırki,tarifaçılı
ğıvəonuntədrisiiləməşğuldur. 

Onun “Tar üçün etüdlər” və
“Azərbaycan muğamları” ki
mi kitabları tar ifaçılıq sənətini
öyrənənlər üçün dəyərli tədris
vəsaitləridir. Tarzən ömrünün
böyük bir hissəsini musiqi mə
dəniyyətimizin inkişafına, mu
ğamlarımızın yaşadılması və
təbliğinə,yenimusiqiçilərnəsli
ninyetişməsinəhəsredib.
Gecədə Xalq artisti İlqar Mu

radov,ŞəfiqəEyvazova,Əmək
darartistlərNuriyyəHüseynova,
SevincSarıyeva, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoru, aşıq Fəxrəddin
Salim(türksazı),tarzənRövşən
Qurbanov və gənc xanəndələr
özifalarıiləsənətkaratəbrikləri
niçatdırdılar.
Sonda Əkrəm Məmmədli çıxış

edərək əməyinə və yaradıcılığına
göstərilən diqqətə görə tədbirin
təşkilatçılarınavəiştirakçılaramin
nətdarlığınıbildirdi.

Lalə Azəri

“Mədəniyyət kodu – Şuşa” İsveçdə təqdim olunub
İsveçinpaytaxtıStokholmunSollentuna
Bələdiyyəsininkitabxanasında“Mədə-
niyyətkodu-Şuşa”adlılonqridlayihəsi-
nintəqdimatıolub.

Layihə QHTlərə Dövlət Dəstəyi
Agentliyinin “Şuşa İli” ilə bağlı xüsusi
qrant proqramı çərçivəsində “İctimaiy
yətlə Əlaqələrin İnkişafına Kömək” İcti
maiBirliyitərəfindənhəyatakeçirilib.
Tədbirdə Azərbaycanın İsveç Kral

lığındakı səfiri Zaur Əhmədov, ictimai
birliyin sədri və layihənin müəllifi, Bakı
SlavyanUniversitetininprofessoruŞəla
ləHəsənovavəbaşqalarıçıxışediblər.

Məlumat verilib ki, https://codeshus
ha.com/ saytında yerləşən lonqridin
21 mövzusu 7 bloka bölünüb. Saytın
üz qabığındakı xarıbülbülün hər ləçəyi
açılaraq oxucunu yenimövzulara yön
ləndirir və hər mövzuya məxsusi mu
siqi səsləndirilir. Rus, İsveç və ingilis
dillərindəhazırlanan“Mədəniyyətkodu
Şuşa” layihəsiAzərbaycanmediasın
da lonqrid standartlarına uyğun hazır
lanmış ilk media məhsuludur. Saytda
“Şuşaməhəllələri”, “Qarabağ ərazisin
də Alban kilsələri” interaktiv xəritələri,
“Şuşalımusiqiçilərinqızılnəsli”adlı in
foqrafikatəqdimedilir.
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30 no yabr 1926 – Azər bay can da iki əsas ədə bi qu rum – “Gənc 
qı zıl qə ləm lər” dər nə yi  və “Ədə biy yat cə miy yə ti” bir lə şə rək “Qı zıl 
qə ləm lər it ti fa qı” ad lan dı rı lıb. Ədə bi it ti fa qın res pub li ka nın bir sı-
ra şə hər lə rin də şö bə lə ri açı lıb.

30 no yabr 1934 – Ta nın mış şair, tər cü mə çi İl yas Oruc oğ lu 
Tap dıq (1934 – 25.12.2016) Gə də bəy ra yo nu nun Əli İs ma yıl lı 
kən din də ana dan olub. “Me şə nin mah nı sı”, “Qız lar və qa ğa yı lar”, 
”Mə həb bət yol la rı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Rus di lin dən ədə bi 
tər cü mə lər edib.

30 no yabr 1950 – Mosk va da Azər bay can ədə biy ya tı və in cə-
sə nə ti gün lə ri (de ka da sı) baş la nıb. De kab rın 9-dək da vam edib.

30 no yabr 1973 – Əmək dar ar tist Cab bar Əli oğ lu Əli yev 
(15.1.1904 – 1973) və fat edib. Aka de mik Dram Teat rı nın akt yo ru 
olub, fi lm lər də çə ki lib.  

30 no yabr 1973 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam İz zət 
Əli qı zı Se yi do va (20.10.1910 – 1973) və fat edib. İlk azər bay-
can lı qa dın teatr rəs sam la rın dan olub, 1938-ci il dən Ope ra və 
Ba let Teat rın da fəaliy yət gös tə rib.

30 no yabr 2012 – Əmək dar ar tist, sk rip ka çı, pe da qoq Ta hir 
İs ra fi l oğ lu Ata ki şi yev (21.8.1927 – 2012) və fat edib.

1 de kabr 1940 – Teatr xa di mi, dra ma turq, akt yor, Əmək dar 
ar tist Mir mah mud Mi rə lək bər oğ lu Ka zı movs ki (1882-1940) və fat 
edib. Ki çik pyes, vo de vil və mu si qi li ko me di ya lar ya zıb. “Ba kı lı-
lar” (1938), “Kənd li lər” (1939) fi lm lə rin də çə ki lib.

1 de kabr 1981 – Ba kı da gör kəm li akt yor, re jis sor Hü seyn 
Ərəb lins ki nin 100 il li yi nə həsr olun muş tən tə nə li ge cə ke çi ri lib. 
Res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi 
Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.

1 de kabr 2004 – Xalq şairi Məm məd Araz (Məm məd İn fi l oğ-
lu İb ra hi mov; 14.10.1933 – 2004) və fat edib. Ki tab la rı: “Qa ya la-
ra ya zı lan səs”, “Yol ay rı cın da söh bət” və s. Rus di lin dən ədə bi 
tər cü mə lər edib. Azər bay ca nın “İs tiq lal” or de ni nə la yiq gö rül müş 
(1995) ilk şair lər dən bi ri dir.

1 de kabr 2015 – UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 10-
cu ses si ya sın da (Vind huk, Na mi bi ya) Azər bay can tə rə fi n dən 
təq dim olu nan “La hıc mis gər lik sə nə ti” no mi na si ya sı təş ki la tın 
Qey ri-mad di mə də ni irs si ya hı sı na da xil edi lib.

1 de kabr 2016 – Şə ki şə hə rin də “Şə ki – Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı – 2016” ili nin bağ la nış mə ra si mi ke çi ri lib. 
TÜRK SOY-un “Mə də niy yət pay tax tı” la yi hə sin də es ta fe ti Qa za-
xıs ta nın Tür küs tan şə hə ri qə bul edib.

2 de kabr 1929 – Şair, ədə biy yat şü nas, pe da qoq Hə sə nə li xan 
Qa ra da ği (1848-1929) və fat edib. Şu şa da do ğu lub. Qo ri Müəl-
lim lər Se mi na ri ya sı nın müəl li mi Alek sey Çern ya yevs ki ilə bir gə 
Azər bay can di lin də “Və tən di li” dərs li yi ni (1882) ha zır la yıb.

2 de kabr 1966 – Əmək dar ar tist Ata moğ lan Ba la ba ba oğ lu 
Rza yev (1912–1966) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, fi lm lər də (“Kənd li lər”, “Ko roğ lu”) çə ki lib.

2 de kabr 2002 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Rə hi lə Mux tar qı zı 
Cab ba ro va (24.11.1922 – 2002) və fat edib. Ope ra və Ba let Teat-
rı nın so lis ti olub, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs 
de yib.

2 de kabr 2021 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Gül nar Ələk bər 
qı zı Əli ye va (29.8.1945 – 2021) və fat edib. “İçə ri şə hər” Mu zey 
Mər kə zi nin əmək da şı olub.

Dün ya
30 no yabr 1667 – İn gi lis (ir land) ya zı çı sı, “Qul li ve rin sə ya hə-

ti” əsə ri nin müəl li fi  Co na tan Svift (Jo nat han Swift; 1667–1745) 
ana dan olub.

30 no yabr 1817 – Al man fi  lo lo qu və ta rix çi si, ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fa tı (1902, “Ro ma ta ri xi” əsə ri nə gö rə) laureatı Teo-
dor Mom zen (Theodor Momm sen; 1817–1903) ana dan olub.

30 no yabr 1835 – Ame ri ka ya zı çı sı Mark Tven (Mark Twain – 
əsl adı Sa muel Lang hor ne Cle mens; 1835–1910) ana dan olub. 
“Hekl ber ri Fin nin ma cə ra la rı”, “Tom So ye rin ma cə ra la rı” və s. ro-
man la rın müəl li fi  dir.

1 de kabr 1940 – Ame ri ka lı ko me di ya akt yo ru, sse na rist Ri çard 
Pra yor (Ric hard Pr yor; 1940-2005) ana dan olub.

2 de kabr 1888 – Türk ya zı çı sı, şair Na miq Ka mal (21.12.1840 
– 1888) və fat edib. Əsər lə ri: “İn ti bah”, “Cez mi”, “Cə la ləd din”, 
“Şah” və s.

2 de kabr 1891 – Al man bo ya ka rı və qra fi  ki Ot to Diks (1891-
1969) ana dan olub.

2 de kabr 1923 – Yu nan əsil li Ame ri ka ope ra mü ğən ni si (sop-
ra no) Ma ri ya Kal las (Ma ria Cal las – Sop hia Ce ce lia Ka los; 1923-
1977) ana dan olub.

Hazırladı: V.Orxan

30 noyabr – 2 dekabrXatirə təqvimi

“Qəhrəmanlar qadın rejissorların gözü ilə”
Üç Milli Qəhrəman haqqında filmlərin təqdimatı

Qa dın re jis sor lar tə rə fin dən üç şə hid Mil li Qəh rə ma nı mız 
haq qın da film çə ki lib. No yab rın 25-də Ni za mi Ki no Mər-
kə zin də film lə rin təq di ma tı na həsr olun muş “Qəh rə man-
lar qa dın re jis sor la rın gö zü ilə” ad lı təd bir ke çi ril di.

“Azər bay ca nın Mil li Qəh rə-
man la rı” sil si lə sin dən ek ran 
əsər lə ri Mə də niy yət Na zir li yi nin 
si fa ri şi ilə “Sal na mə fi lm” stu di-
ya sın da ha zır la nıb. Bun lar Cə lil 
Sə fə ro va həsr olu nan “Oğ lu mun 
gün də li yi” (re jis sor El naz Əb luc), 
Sə fa Axun dov haq qın da “Göy lə-
rə bağ lı Sə fa” (re jis sor Zül fi y yə 
Ab dul la ye va) və Ni ya zi As la no-
va həsr olu nan “Mən si zin lə yəm” 
(re jis sor Kə ma lə Mir zə ye va) sə-
nəd li fi lm lə ri dir.

Təd bir də mə də niy yət və in cə sə-
nət xa dim lə ri, şə hid lə rin ailə üzv lə ri, 
di gər qo naq lar iş ti rak edir di lər.

Əv vəl cə öl kə mi zin əra zi bü töv-
lü yü uğ run da şə hid olan Və tən 
öv lad la rı nın əziz xa ti rə si bir də qi-

qə lik sü kut la yad edil di, Azər bay-
ca nın Döv lət Him ni səs lən di ril di.

Hər üç sə nəd li fi lm haq qın da 
mə lu mat ve ril di.

“Göy lə rə bağ lı Sə fa” fi l mi nin 
sse na ri müəl li fi  və re jis so ru Zül-
fi y yə Ab dul la ye va bil dir di ki, ek-
ran əsə ri Bi rin ci Qa ra bağ mü ha-
ri bə si za ma nı 1992-ci il də Şu şa 
üzə rin də düş mən tə rə fi n dən Mİ-8 
he li kop te ri nin vu rul ma sı ilə şə hid 
ol muş Mil li Qəh rə man Sə fa Axun-
dov haq qın da dır. Çə ki liş lə ri Cə li-
la bad və Ba kı da apa rı lan fi lm də 
şə hid qəh rə ma nın ailə üzv lə ri, 
mək təb yol daş la rı onun la bağ lı 
xa ti rə lə ri ni bö lü şüb lər.

“Mən si zin lə yəm” fi l mi nin re jis-
so ru Kə ma lə Mir zə ye va qeyd et di 

ki, ek ran işi 1992-ci il ma yın 4-də 
Go ran boy ra yo nu nun Tap qa ra-
qo yun lu kən di ya xın lı ğın da kı dö-
yüş də şə hid olan Mil li Qəh rə man 

Ni ya zi As la no va həsr olu nub. “Bu 
gü nə dək mü ha ri bə sö zü nü dəh-
şət lə eşi dir dik. İn di se vinc li yik, 
çün ki mən fur düş mən üzə rin də 
par laq Qə lə bə qa zan mı şıq. Bi lir-
si niz, in san qəh rə man do ğul ma sa 
da, qəh rə man ki mi öl mə yi ba car-
ma lı dır. Çox la rı na bu əbə di yol çu-
luq qis mət ol mur, am ma hər kəs 
şü caət gös tər mə yə can at ma lı dır. 
Bir də ona se vi ni rik ki, az da ol sa, 
on la rın xa ti rə si ni əbə di ləş di rə rək 
gə lə cək nə sil lə rə çat dı ra bi li rik. 
Bu ra da, aza cıq da ol sa, ro lu muz 
var sa, özü mü zü xoş bəxt hiss edi-
rik”, – de yə re jis sor bil dir di.

Sse na ri müəl li fi  və re jis so ru El-
naz Əb luc olan “Oğ lu mun gün də-
li yi” fi l mi nin çə ki liş lə ri isə 44 gün-

lük Və tən mü ha ri bə sin dən əv vəl 
baş la nıb və mü ha ri bə dən son ra 
da vam et di ri lib. Ba kı şə hə rin də 
len tə alı nan fi lm də Mil li Qəh rə-
ma nın oğ lu Əziz Sə fə rov ata sı nın 
ba şı na gə lən lə ri da nı şıb. Cə lil Sə-
fə rov Qa za xıs tan da iş lə yib. Bi rin ci 

Qa ra bağ mü ha ri bə si baş la yan da 
Azər bay ca na qa yı dıb və mü ha ri-
bə də iş ti rak edib. 1992-ci il ma yın 
15-də Şu şa nın Turş su və Za rıs lı 
kənd lə ri is ti qa mə tin də dö yüş lər də 
şə hid olub.

Mil li Qəh rə man la rın ailə üzv lə ri 
və ya xın la rı çı xış edə rək fi lm lə rin 
ər sə yə gəl mə sin də əmə yi olan 
hər kə sə tə şək kür lə ri ni bil dir di lər.

Son ra fi lm lər nü ma yiş olun du.
Qeyd edək ki, Mə də niy yət 

Na zir li yi nin si fa ri şi ilə “Sal na mə-
fi lm” stu di ya sın da 2010-cu il dən 
baş la ya raq “Azər bay ca nın Mil li 
Qəh rə man la rı” sil si lə si üz rə fi lm-
lər çə ki lir. İn di yə dək bu sil si lə dən 
120-dən ar tıq fi lm len tə alı nıb.

Nurəddin Məmmədli

Bə dii və es te tik pa fo su nun 
hü dud la rı klas sik ba xış tər zi ni 
aşan, in no va tiv kon tekst lər 
ya ra dan pe şə kar rəs sam 
Na zim Yu nu so vun əsər lə ri ni 
onun xə yal la rı nı əvəz edən 
ye ni və har mo nik bir uto pi ya 
ad lan dı ra bi lə rik. Heç bir klas-
sik prin si pə riayət et mə yən 
əmir can lı rəs sa mın özü nə-
məx sus bə dii ya ra dı cı lı ğı var. 

Na zim Yu nu sov Azər bay can 
Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı-
nın Ge yim və di zayn ka fed ra sı nın 
mü di ri  və zi fə sin də ça lı şır, bir çox 
tə lə bə nin gə lə cək ya ra dı cı lıq yo-
lu nu plan laş dır ma sın da mü hüm 
rol oy na yır. O, ha zır da Azər bay-
can Di zay ner lər İt ti fa qı nın ka ti bi 
ki mi də fəaliy yət gös tə rir.

Rəng, ener ji və tə fər rüat lı fak tu-
ra to xu nuş la rı sə nət ka rın bə dii ifa-
də tər zi ni izah edən baş lı ca amil lər 
ara sın da dır. Onun kom po zi si ya la-
rı ilk ba xış dan ta ma şa çı da mü-
cər rəd təəs sü rat lar oya dır. La kin 
diq qət lə nə zər ye tir dik dən son ra 
an la maq müm kün olur ki, kə tan 
üzə rin də əks olu nan hər bir ob-
yek tin dün ya və ger çək lik lə də rin-
dən əla qə si var. Da ğı nıq kon tur lar-
la bə dir lə nən ifa də li fi  qur lar sa kit 
və hə lim ça lar lı qa lın bo ya qat la rı 
ilə for ma la şa raq rəs sa mın kom po-
zi si ya la rın da tə za hür edir. Onun 
sə nət nü mu nə lə ri nin hər bi rin də 
gö zox şa yan və ta ma şa çı da ma-
raq do ğu ran vi zual vəh dət var dır.

Sə nət ka rı fərq lən di rən ən önəm-
li xü su siy yət lər dən bi ri onun abst-
rak si ya ya ya naş ma tər zi dir. Uni kal 
vi zual bə dii di lə sa hib rəs sa mın 
fər di ləş di ril miş kon sep si ya sın da 
abst rak si ya ta ma mi lə müs tə qil-
dir. O, bə zən kom po zi si ya la rın da 
qərb sa ya ğı sə nət təc rü bə lə ri nə, 
bə zən də şərq sa ya ğı mis ti siz min 
ener ji si nə mü ra ciət edir. Eksp res-
sionist fır ça vu ruş la rın da fi  qu ra si-
ya və abst rak si ya nın imp ro vi za si-
ya sı na da xil olan Na zim Yu nu sov 
təs vir edə cə yi hər bir səh nə ni us-
ta lıq la ta mam la yır.

Na zim Yu nu so vun əsər lə rin də 
es te ti ka, har mo ni ya və on lar dan 
do ğu lan xoş bəxt lik duy ğu su var. 
Müəl li fi n qey ri-adi mən zə rə lə ri nin 
əsas qəh rə ma nı gö zəl, zə rif Ab şe-
ron dur. Ab şe ro nu təs vir edər kən 
rəs sa mın pa lit ra sı nın par laq lı ğı da-

ha da ar tır. Sə nət ka rın əsər lə rin də 
hər bir xır da de tal ən tə miz for ma-
da ifa də olu nur, köl gə lə ri di na mik, 
kom po zi si ya la rı nın ümu mi gö rü nü-
şü şıl taq və ahəng dar bir at mos fer 
ya ra dır. Ab şe ro nun tə biəti, məişə ti, 
sa kin lə ri, ev lə ri, gö zəl bağ la rı rəs-
sa mın fır ça sın dan kə tan üzə ri nə 
əf sa nə vi bir şə kil də sü zü lür...

Rəs sam, sa də cə, yağ lı bo ya-
nın im kan la rı ilə ki fa yət lən mir. O, 
ək sər əsər lə ri ni qa rı şıq tex ni ka-
lar da, fərq li me tod lar la ic ra edə rək 
özü nə məx sus bə dii bir müs tə vi 
ya ra dır. Ələl xü sus, qa ba rıq yax-
ma lar, bol de tal lı teks tu ra, tə laş lı 
or na men tal lıq, zə rif rəng lər və ən 
əsa sı da sa də ləş di ril miş ciz gi lər 
bu bə dii müs tə vi ni müəy yən ləş-
di rən ün sür lər ara sın da sa da la na 
bi lər. “Ab şe ron”, “Köh nə Ba kı”, 
“Ab şe ron da”, “Ba kı”, “Qə dim bağ 
evi”, “Xə zər”, “Ab şe ron ba lıq çı la rı”, 
“Qə dim şə hər” isim li sə nət nü mu-
nə lə ri rəs sa mın ən ma raq lı əsər lər 
sil si lə sin dən dir.

Rəs sa mın ko lo rit se çi mi ol duq ca 
uni kal dır. Adə tən, rəs sa mın pa lit ra-
sın da ya qut qır mı zı sı, yo sun ya şı lı, 
qı zı lı, fi  ru zə yi və ak va ma rin ma-
vi si nin mü la yim ça lar la rı kə ta nın 
hü dud la rın da bir lə şə rək har mo nik 
sim fo ni ya ya ra dır. Onun kom po zi-
si ya la rın da sir li bir sis, mis tik bir du-
man var san ki. Elə bil bu sis-du man 
tab lo lar dan san ki çə kil mək is tə mir, 
əs la əs kil mir. Mən zə rə lə rin də diq-
qə ti mi zi çə kən bir baş qa fərq lən-
di ri ci mə qam çarx təs vi ri dir. Çarx, 
adə tən, dün ya nı, rein kar na si ya nı, 
bə zən də “nir va na”nı, yə ni xoş-
bəxt li yi sim vo li zə edir. Çox qə dim 
kök lə rə ma lik olan bu rəm zi ilk ba-
xış da bi zə “dhar ma”nı (bud diz mə 
aid bir sim vo lu), bə zən “bha va çak-
ra”nı (bud dizm də var lıq, möv cud-
luq çar xı), bə zən də “sam sa ra”nı 
(sansk rit rəm zi ni) xa tır la dır...

Na zim Yu nu so vun ya ra dı cı lı ğın-
da qa dın ob raz la rı da diq qət çə kən-
dir. On lar çox dəb də bə li dir lər. Şux 
və ol duq ca id dialı du ruş la rı ilə hər 
bi ri san ki ən məş hur mo da dər gi-

lə ri üçün se çi lib lər. Fərq li kon tur lar-
la ha şi yə lən miş bu qa dın fi  qur la rı 
seyr çi lə rə es kiz lə ri xa tır la dır. Ey ni 
za man da be lə eksp res sionis tik ob-
raz lı əsər lər də rəs sa mın mü ra ciət 
et di yi par laq rəng se çim lə ri on la rı 
da ha cəz be di ci edir. Rəs sa mın bu 
tip kom po zi si ya la rı da ha mü cər rəd-
dir. San ki “dəb” mas ka sı ge yin miş 
bu qa dın fi  qur la rı, hə qi qət dən, da-
ha çox öz lə rin də sür real sə ciy yə 
da şı yır lar. San ki on lar bi zim aid 
ol du ğu muz dün ya ya de yil, da ha 
mis tik, da ha fərq li bir dün ya ya aid-
dir lər. Təh rif edil miş vü cud la rı heç 
bir boş luq his si ol ma dan, axı cı bir 
şə kil də yük sək plas ti ka ilə təq dim 

olu nur. Bü tün bu zə rif per so naj la rı 
rəs sa mın yük sək zöv qü nün vi zual 
ob raz la rı ki mi qiy mət lən di rə bi lə rik.

Sə nət ka rın na tür mort la rı isə da-
ha mü rək kəb, da ha mis tik dir. Na-
tür mort la rın da kı sür real mə qam lar 
yük sək bə dii ba ca rıq dan so raq ve-
rir. Bu əsər lə ri seyr edər kən iz lə yi ci 
həm real lı ğı ba şa düş mə li, həm də 
on dan uzaq laş ma lı olur... Kom po-
zi si ya ya da xil et di yi hər de ta lın, 
cis min həm xa rak te rik bən zər li yi ni, 
həm də xə yal pə rəst sir ri ni şərh et-
mə yə ça lı şan rəs sa mın yan-ya na 
yer ləş dir di yi hər bir “nəs nə” onun 
mo dern ba xış nöq tə si ni də biz lə-
rə açır. Diq qət lə nə zər ye tir di yi miz 
za man gö rü rük ki, Na zim Yu nu sov 
na tür mort la rı nın hər bir pred me ti ni 
yer ləş di rər kən, ona bir qə dər hən-
də si as pekt dən də ya na şır. Nə ti cə 
eti ba ri lə, rəs min aid ol du ğu mə-
kan real təs vi ri ni so yu nur, ye ni bir 
xə ya li qi ya fə yə bü rü nür. Bu qə bil 
əsər lər sı ra sın da “Sə hər”, “Na tür-
mort”, “Ba lıq ilə na tür mort”, “Ba-
lıq lar”, “Mil li ko lo rit ilə na tür mort”, 

“Uy ğun laş ma” və s. ki mi ma raq lı 
nü mu nə lə ri mi sal çə kə bi lə rik.

Rəs sa mın ya ra dı cı lı ğın da ənə-
nə vi ten den si ya lar da var dır. La kin 
bu ten den si ya la rın tə cəs sü mün də 
be lə avan qard me to da mü ra ciət 
edən rəs sa mın kom po zi si ya la-
rın da tez-tez mər kə zi fi  qu run və 
onun ət ra fın da zü hur edən hər bir 
ele men tin sür real, xə yal pə rəst əh-
va li-ru hiy yə yə ma lik ol du ğu nu da 
unut ma ma lı yıq. Çün ki bu, Na zim 
Yu nu so vun məx su si dəst-xət ti dir...

Bir ne çə kəl mə rəs sa mın av to-
port re tin dən də söz aç maq is tə-
yi rik. Səs siz ton lu ko lo rit se çi mi 
ilə, bir qə dər so yuq ça lar lar da 
bo yan mış rəs sa mın öz ob ra zı 
abst rakt ak tual lı ğı nı qo ru sa da, 
mi ni ma list es te ti ka sı nı da ha çox 
ön pla na çə kir. Özü nün “hə zin 
duy ğu la ra qərq olan rəs sam” ob-
ra zı nı cı zan sə nət kar ya şa maq 
və ya rat maq hə və sin də dir. Rəs-
sa mın ba xış la rı nın ha ra ya yö nəl-
di yi bəl li de yil. Gö rü nür, rəs sa mı 
dü şün dü rən mə sə lə lər var: sə-
nət, za man, in san və gö zəl lik...

Daima har mo ni ya və gö zəl lik 
ax ta rı şın da olan Na zim Yu nu so-
va ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı və 
tü kən məz bə dii il ham ar zu la yı-
rıq. Sə nə ti nə də rin dən bağ la nan 
rəs sam üçün nailiy yət lər əs la bit-
məz... 

Nigar Hətəmova
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının əməkdaşı

Eşitmə və nitq məhdudiyyətli uşaqlar üçün “oxu saatı”
F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na-
sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə eşit mə və nitq məh du-
diy yət li uşaq lar la “Oxu saatı” la yi hə sin də 
gö rüş ke çi ri lib.

Ki tab xa na dan bil di ri lib ki, “Oxu saatı”nın qo-
na ğı Qü sur suz Nitq və Kor rek si ya Mər kə zi nin 
di rek to ru, de fek to loq-lo qo ped Es mi ra Qa fa ro va 
olub. 

Mər kəz də sağ lam lıq im kan la rı məh dud uşaq-
lar üçün 3 nöm rə li xü su si in ter nat mək tə bi nin 
şa gird lə ri dün ya xalq la rı nın müx tə lif na ğıl la rı nı 
din lə yib lər. 

Na ğıl la rı jest di lin də “Səs siz Ün siy yət – Jest 
Di li nin İn ki şa fı na Dəs tək” İc ti mai Bir li yi nin sədr 
müavi ni, jest di li tə lim çi si və tər cü mə çi si Kö nül 
Qu li ye va təq dim edib.

La yi hə nin əsas məq sə di sağ lam lıq im kan la rı 
məh dud uşaq la rın so sial tə la ba tı nı tə min et mək, 
həm çi nin on lar da ki ta ba olan ma ra ğı ar tır maq dır.

“Kəlağayı günü” münasibətilə
tədbir keçirilib

2014-cü il no yab rın 26-da Azər bay ca nın kə la ğa yı sə nə ti 
UNES CO-nun “Bə şə riy yə tin qey ri-mad di mə də ni irs üz rə Rep-
re zen ta tiv Si ya hı sı”na da xil edi lib. Mü va fiq qə rar UNES CO-nun 
Qey ri-Mad di Mə də ni İrs üz rə Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 
Pa ris də ke çi ri lən ses si ya sın da qə bul olu nub.

Bu əla mət dar 
gü nün il dö nü-
mün də “Mir-
va rid Dil ba zi 
Poezi ya Məc li-
si” İc ti mai Bir li yi 
(İB) Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə-
zin də kon sert 
proq ra mı təq-
dim edib.

“ K ə  l a  ğ a  y ı 
gü nü” mü na-
si bə ti lə təş kil 
olu nan kon sert-
dən ön cə sər gi-
yə ba xış ke çi ri lib. Sər gi də ic ti mai bir li yin tər tib et di yi “Azər bay can 
kə la ğa yı sı – min il lə rin ya di ga rı” ki ta bı, ic ti mai bir li yin nəz din də ki 
mu zey də top la nan kə la ğa yı lar, rəs sam Seh ran Al lah ver di nin “Kə-
la ğa yı” kom po zi si ya sı, rəs sam Gül na rə Məm mə do va nın əsər lə ri, 
Bas qal us ta la rın dan Mür şüd Ta lı bo vun kə la ğa yı üzə rin də iş lən miş 
əl iş lə ri nü ma yiş et di ri lib.

Kon sert proq ra mın da Azər bay can kə la ğa yı sı nı vəsf edən mah nı 
və şeir lər səs lə nib, rəqs kom po zi si ya sı təq dim edi lib.

Kə la ğa yı us ta sı Mür şüd Ta lı bov Azər bay ca nın ilk qa dın Xalq 
şairi Mir va rid Dil ba zi nin port re ti iş lən miş kə la ğa yı nı ic ti mai bir li yin 
mu ze yin də nü ma yiş olun maq üçün qu ru mun səd ri, şair-pub li sist 
Gül lü El dar To mar lı ya təq dim edib. Rəs sam Gül na rə Məm mə-
do va da kə la ğa yı lı qız la rı təs vir et di yi əsər lə ri ni mu ze yə hə diy yə 
edib.

Təd bir də Və tən mü ha ri bə si nin iş ti rak çı la rı, şə hid ailə lə ri də iş-
ti rak edib lər. Şə hid Əli za min Mus ta fa lı nın ana sı na xa rı bül bül ele-
ment lə ri ilə bə zə dil miş kə la ğa yı hə diy yə olu nub.

Harmoniyada kölgələnən gizli xəzinə...
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
169 il əv vəl...

30 no yabr 1853-cü 
il də Krım mü ha ri bə si 
(1853-1856) ge di şin-
də Ru si ya və Os man lı 
do nan ma la rı ara sın da 
Si nop dö yü şü olub. 
Bu, də niz mü ha ri bə-
lə ri ta ri xin də yel kən li 
qa yıq la rın iş ti rak et di-
yi so nun cu dö yüş idi. 
Si nop bux ta sı ya xın lı-
ğın da ge dən dö yüş də Ru si ya do nan ma sı qə lə bə ça lıb. Bu nun la 
be lə, Ru si ya Krım mü ha ri bə si ni uduz du.

104 il əv vəl...
29 no yabr 1918-ci il də Azər bay can Mil li Şu ra sı nın səd ri Mə-

həm məd Əmin Rə sul za də Xalq Cüm hu riy yə ti Par la men ti nə seç-
ki lər lə bağ lı öl kə əha li si nə mü ra ciət edib. Rə sul za də “mil li və məz-
həb fərq lə ri nə bax ma ya raq” bü tün əha li ni ye ni par la ment də təm sil 
olun ma ğa ça ğı rıb. La kin bu ça ğı rış er mə ni və rus lar tə rə fin dən 
rədd edil di və on lar ilk mər hə lə də par la ment dən kə nar da qal dı lar. 
Par la men tin açı lı şı 7 de kabr da ke çi ril di. Er mə ni və rus ic ma la rı 
par la men tə 1919-cu il də qa tıl dı lar.

1 de kabr 1918-ci il də Ru mı ni ya tor paq la rı bir lə şib. Ru mı ni ya 
1878-ci il də Os man lı im pe ri ya sın dan müs tə qil li yi ni elan et sə də, 
ru mın tor paq la rı bir ləş mə miş di. I Dün ya mü ha ri bə si nin ye kun la rı na 
əsa sən, Ru mı ni ya nın ta ri xi əra zi lə ri Tran sil va ni ya, Va la xi ya, Bes sa-
ra bi ya, Bu ko vi na bir ləş di. 1940-cı il də SS Rİ Bes sa ra bi ya və Şi ma li 
Bu ko vi na nı Ru mı ni ya dan qo par dı. Bu nun la be lə, de kab rın 1-i Ru-
mı ni ya da mil li bay ram – “Bir ləş mə gü nü” ki mi qeyd olu nur.

100 il əv vəl...
30 no yabr 1922-ci il də RSFSR tər ki bin də Çe çe nis tan Mux tar 

Vi la yə ti ya ra nıb. 1936-cı il də Çe çe nis tan-İn qu şe ti ya MSSR ya-
ran dı. 1944-cü il də mux ta riy yət ləğv edil di, çe çen lər və in quş lar 
Or ta Asi ya ya sür gün olun du lar. 1957-ci il də müş tə rək mux ta riy yət 
bər pa olun du. 1993-cü il də isə iki ay rı mux tar res pub li ka ya (çe çen 
və in quş) bö lün dü.

83 il əv vəl...
30 no yabr 1939-cu il də SS Rİ ilə Fin lan di ya ara sın da mü ha ri-

bə baş la nıb. Mü ha ri bə yə sə bəb SS Rİ-nin Ka rel zo la ğı nı (in di ki Le-
ninq rad vi la yə ti nin bir his sə si) Fin lan di ya dan (1918-ci ilə dək Ru si ya 
im pe ri ya sı nın tər ki bin də olub) ge ri al maq niy yə ti idi. SS Rİ mü ha ri-
bə ni bir-iki həf tə yə bi tir mə yi plan laş dır sa da, is tə yi nə 4 ay son ra və 
bö yük it ki lər he sa bı na nail ol du. 1940-cı il mar tın 12-də im za la nan 
sülh sa zi şi ilə Fin lan di ya bu böl gə ni SS Rİ-nin əra zi si ki mi ta nı dı.

77 il əv vəl...
29 no yabr 1945-ci il də Yu qos la vi ya Xalq Fe de ra tiv Res pub-

li ka sı (YXFR) ya ra nıb. Yu qos la vi ya əra zi si 5 əs rə ya xın Os man-
lı im pe ri ya sı nın tər ki bin də olub, I Dün ya mü ha ri bə sin dən son ra, 
1918-ci il də Ser bi ya, Çer no qo ri ya, Slo ve ni ya, Bos ni ya və Her se-
qo vi na, Ma ke do ni ya bir ləş miş kral lıq (1929-cu il dən Yu qos la vi ya) 
ya ra dıb lar. II Dün ya mü ha ri bə sin dən son ra mo nar xi ya ya son qo-
yul du və fe de ra tiv res pub li ka ya ran dı. 1963-cü il də öl kə Yu qos la-
vi ya So sialist Fe de ra tiv Res pub li ka sı (YSFR) ad lan dı. 90-cı il lər-
də Yu qos la vi ya par ça lan dı.

75 il əv vəl...
29 no yabr 1947-ci il də BMT Baş As samb le ya sı Ya xın Şərq də-

ki ta ri xi Fə ləs tin əra zi sin də iki müs tə qil döv lə tin – yə hu di və ərəb 
döv lət lə ri nin ya ra dıl ma sı haq qın da qət na mə (141 say lı) qə bul 
edib. Qət na mə dən bir ne çə ay son ra (1948-ci ilin ma yı) bir tə rəf i 
qay da da İs rail döv lə ti ya ran dı. Ərəb öl kə lə ri onu ta nı ma dı lar və 
bu gü nə dək da vam edən Fə ləs tin mü na qi şə si baş lan dı.

32 il əv vəl...
29 no yabr 1990-cı il də Pre zi dent Ayaz Mü təl li bov Azər bay can 

SSR-in Azər bay can Res pub li ka sı ad lan dı rıl ma sı və üç rəng li bay-
ra ğın Azər bay ca nın döv lət bay ra ğı elan edil mə si ba rə də fər man 
im za la yıb. Bun dan ön cə, 17 no yabr da Nax çı van Ali Məc li si nin 
Hey dər Əli ye vin sədr li yi ilə ke çən ic la sın da bay raq la bağ lı və “So-
vet So sialist” söz lə rin dən im ti na haq qın da qə rar qə bul edil miş di. 
1991-ci ilin 5 fev ra lın da Azər bay can Ali So ve ti hər iki mə sə lə yə 
dair qa nun lar qə bul et di.

21 il əv vəl...
30 no yabr 2001-ci il də 

Mosk va da MDB sam mi ti 
çər çi və sin də Azər bay can la 
Qa za xıs tan ara sın da Xə-
zə rin di bi nin or ta xətt prin-
si pi üz rə bö lün mə si nə dair 
sa ziş im za la nıb. Sə nə di 
pre zi dent lər Hey dər Əli yev 
və Nur sul tan Na zar ba yev 
im za la yıb lar. 2002-ci il də 
Azər bay can la Ru si ya ara-
sın da ana lo ji sə nəd im za-
lan dı.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

“Akın” Portuqaliyada hamını geridə qoydu
QazaxrejissorDərejanƏmirbayevin“Akın”(“Aşıq”)filmi
bugünlərdəPortuqaliyadabaşaçatmış“Lisbon&Sintra
FilmFestival–2022(LEFFEST)”kinofestivalındaəsasmü
kafatalayiqgörülüb.

Qa za xıs ta-
nın Mə də niy-
yət və İd man 
Na zir  l i  y i  n in 
si fa ri şi ilə 
len tə alın mış 
film də tex-
no lo ji in ki şaf 
əs rin də ma-
raq sız və gə-
rək siz ol maq-
dan qor xan 
aşı ğın ta le-
yin dən bəhs 

edi lir. Fil min sse na ri si al man ədi bi Ger man Hes se nin “Müəl lif 
ge cə si” he ka yə si nin mo tiv lə ri əsa sın da ya zı lıb, çə ki liş lər isə 
Al ma tı da, Al ma tı vi la yə tin də və Atı rauda apa rı lıb. Baş rol da 
ta nın mış mü ğən ni-ifa çı Ər dos Ka na yev çə ki lib.   

Xa tır la daq ki, fil min dün ya prem ye ra sı 2021-ci il də To kio ki-
no fes ti va lın da baş tu tub. Hə min mü sa bi qə də “Akın” ən yax şı 
re jis sor işi nə gö rə mü ka fat lan dı rı lıb. Bu ilin əv və lin də “Akın” 
72-ci “Ber li na le” də mü sa bi qə dən kə nar proq ra mın da gös tə ril-
miş, Bra zi li ya da ke çi ri lən “Ol har de Ci ne ma” fes ti va lın da “Ən 
yax şı film” se çil miş di.
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Xəbərverdiyimizki
mi,NizamiGəncəvi
BeynəlxalqMərkəzi
MərakeşinFəsşəhərin

dəkeçirilən(2223noyabr)
BMTninSivilizasiyalarAlyan
sınınIXQlobalForumunun
tərəfdaşlarındanbiriolub.
ForumdaNizamiGəncəvi
BeynəlxalqMərkəzininüzv
ləridəiştirakediblər.

Təd bir çər çi və sin də Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin 
özü nün təş ki lat çı ol du ğu X Qlo-
bal Ba kı Fo ru mu na ha zır lıq da 
mü za ki rə edi lib. Qlo bal Ba kı Fo-
ru mu 2013-cü il dən ənə nə vi ola-
raq ke çi ri lir.

Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Mər kə zin dən bil di ri lib ki, yu bi-
ley fo ru mu na ha zır lıq məq sə di lə 
təş ki lat ko mi tə si nin Mə ra keş də 
ke çi ri lən top lan tı sın da Lat vi ya nın 
sa biq pre zi dent lə ri Vay ra Vi ke-

Freiy ber qa (Mər kə zin həm səd-
ri) və Val dis Zat lers, Ser bi ya nın, 
Bos ni ya və Her se qo vi na nın, 
Bol qa rıs ta nın, Gür cüs ta nın sa-

biq pre zi dent lə ri Bo ris Ta diç,  
Mla den İva niç, Pe tar Sto ya nov, 
Gior gi Marg ve laş vi li, Ərəb Li qa-
sı nın sa biq baş ka ti bi Amir Mu-

sa, ICES CO-nun sa biq di rek to ru 
Əb dü lə ziz əl-Tu veyc ri və baş qa-
la rı qa tı lıb lar. Mər kə zin baş ka ti bi 
Röv şən Mu ra dov da təş ki lat ko-
mi tə si nin ic la sın da iş ti rak edib.

2023-cü il də ke çi ri lə cək X Qlo-
bal Ba kı Fo ru mun da dün ya nı na-
ra hat edən sülh və təh lü kə siz lik, 
ener ji, sə hiy yə, Azər bay ca nın 
Şərq və Qərb ara sın da ar tan st-
ra te ji əhə miy yə ti, Av ro pa Bir li yi, 
Af ri ka və Mər kə zi Asi ya öl kə lə ri-
nin gə lə cə yi, BMT-nin fəaliy yə ti-
nin sə mə rə li li yi nin ar tı rıl ma sı ki-
mi mə sə lə lər mü za ki rə edi lə cək.

X Qlo bal Ba kı Fo ru mu na ha-
zır lıq la bağ lı təş ki lat ko mi tə si nin 
növ bə ti, ge niş tər kib də top lan tı sı 
de kabr da Lat vi ya nın pay tax tı Ri-
qa da ke çi ri lə cək.

X Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq 
Mərakeşdə müzakirə olunub

ICESCO-nun Peyğəmbər və İslam 
Sivilizasiyası Muzeyi ziyarət üçün açılıb
İslamDünyasıTəhsil,Elm
vəMədəniyyətTəşkilatının
(ICESCO)Mərakeşinpaytaxtı
Rabatdakıqərargahındaya
radılanPeyğəmbərvəİslam
SivilizasiyasıMuzeyiziyarətçi
lərinüzünəaçılıb.

Təş ki lat dan bil di rib lər ki, 
ICES CO, Mü səl man Dün ya Li-
qa sı (MWL) və Mə həm mə diy yə 
Alim lər Li qa sı ara sın da tə rəf daş-
lı ğın bəh rə si olan bu mu zey lə 
ya na şı, bu ra da İs lam mə də ni ir si 
nü mu nə lə rin dən iba rət sər gi də 
fəaliy yət gös tə rir.

Sər gi və mu zey üç əsas 
kom po nent dən iba rət dir. MWL 
tə rə fin dən ida rə olu nan bi rin ci 
kom po nent Mə həm məd pey-
ğəm bə rin hə ya tı ilə bağ lı eks-

po nat la rı eh ti va edir. Bu ra da 
müx tə lif na dir ar te fakt lar, nəşr-
lər, hə diy yə lər yer alıb. Mə-
həm məd pey ğəm bə rin döv rün-
də ol du ğu ki mi Kə bə, Mək kə 

əl-Mü kər rəm və Mə di nə əl-Mü-
nə vər ra nın ma ket lə ri də nü ma-
yiş et di ri lir.

Pey ğəm bə rin ota ğı nın pa no ra-
mı mu ze yin ikin ci kom po nen ti dir. 

Mə həm məd  pey ğəm bə rin gün-
də lik hə ya tı öz şə rəf i ota ğın da 
ta rix də ilk də fə ola raq 3D təs vir 
və vir tual real lıq dan is ti fa də et-
mək lə nü ma yiş olu nur.

Üçün cü kom po nent isə “Mə ra-
keş li lə rin mə həb bət və sə da qət 
rəm zi olan Pey ğəm bə ri-Ək rə mə 
bağ lı lıq sər gi si”dir. Bu sər gi də 
ta ri xi əl yaz ma lar, na dir rəsm lər 
və sik kə lər, Mə ra keş me mar lı ğı-
nın ma ket lə ri, bə zək və ya zı lar, 
ənə nə vi alət lər dən iba rət xə zi nə-
lər təq dim olu nur.

Xa tır la daq ki, ICES CO-nun 
baş di rek to ru Sa lim əl-Ma lik no-
yab rın 20-də Azər bay ca nın mə-
də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov la 
gö rüş dən son ra onu təş ki la tın 
qə rar ga hın da ye ni ya ra dıl mış 
mu zey lə ta nış edib. Anar Kə ri-
mov mu zey lə ta nış olan ilk xa ri ci 
öl kə mə də niy yət na zi ri dir. Eks-
kur si ya nın so nun da na zir mu ze-
yə Azər bay can di lin də Qu ra ni-
Kə rim hə diy yə edib.

Minskdəki opera bayramında biz də varıq 
Dekabrın13dən18dək
ənənəviMinskBeynəlxalq
MiladOperaForumuke
çiriləcək.BelarusunBöyük
Teatrıartıq12cidəfətəşkil
etdiyisənətbayramıilə
klassikmusiqixiridarlarını
sevindirəcək.

Bir ne çə öl kə təm sil çi si nin, 
ya xın-uzaq öl kə teatr la rı nın 
qa tıl dı ğı Ope ra fo ru mun da 
Azər bay can sə nət çi lə ri də al qış qa zan ma ğa id dialı dır. 

De kab rın 14-də “Ge li kon-ope ra”nın təq dim edə cə yi C.Puç çi ni nin “Tu-
ran dot” ope ra sı nı Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
baş di ri jo ru, Əmək dar ar tist Əy yub Qu li yev ida rə edə cək. 

16 de kabr afi şa sı nı da da ha bir soy da şı mı zın is mi bə zə yə cək. Be la rus 
Bö yük Teat rı nın ötə nil ki prem ye ra sın da – Q.Do ni set ti nin “Sev gi şər bə ti” 
ta ma şa sın da Sankt-Pe ter burq Ma riin ski Teat rı nın so lis ti Mə hər rəm Hü-
sey nov səh nə yə çı xa caq. Mə hər rəm ta ma şa da sər gər dan tə bib Dul ka ma-
ra nın par ti ya sı nı ifa edə cək. Qeyd edək ki, bu ta ma şa gənc vo kal çı soy-
da şı mı zın fo rum da son çı xı şı ol ma ya caq. O, fo ru mun qa la-ge cə sin də də 
di gər 6 öl kə təm sil çi si ilə səh nə ni pay la şa caq. 

Ye ri gəl miş kən, bu gün lər də Mə hər rəm Hü sey nov Ma riin ski Teat rın da kı 
iki ta ma şa da – Q.Do ni set ti nin “Don Pas kuale” ope ra sın da ti tul par ti ya nın 
və C.Ros si ni nin “İta li ya lı qa dın Əl cə zair də” ta ma şa sın da kı Mus ta fa par ti-
ya sı nın par laq ifa sı na gö rə Ru si ya nın “One gin” ope ra mü ka fa tı na (“De büt” 
no mi na si ya sı) la yiq gö rü lüb. 

Gülcahan

“Mərmər soyuğu” filmi 
Estoniyada mükafata layiq görülüb

RejissorAsifRüstəmovun
“Mərmərsoyuğu”tammetrajlı
bədiifilmiEstoniyada1127
noyabrtarixlərindəkeçirilən
“PÖFFTallinnBlackNights”
(“Qaragecələr”)festivalında
mükafatalayiqgörülüb.

Bu ba rə də ek ran əsə ri nin pro-
dü se ri Fa riz Əh mə dov mə lu mat 
ve rib. Bil di ri lib ki, film də çə ki lən 
Xalq ar tis ti Qur ban İs ma yı lov 
“Ən yax şı akt yor” no mi na si ya-
sın da qa lib elan edi lib.

“PÖFF Tal linn Black Nights” 
fes ti va lı nın mü sa bi qə proq ra-

mın da ümu mi lik də 23 ek ran əsə-
ri yer alıb.

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi ilə “Azər bay can film” ki nos-
tu di ya sı, İc ti mai TV, Ba kı Me dia 
Mər kə zi və Fran sa nın “Ari zo na 
Films” şir kə ti nin bir gə is teh sa lı 
olan “Mər mər so yu ğu” fil mi uğur-
suz rəs sam və sev gi li si nin qa rı-
şıq mü na si bət lə rin dən bəhs edir. 
Məh bəs dən evə qa yı dan ata ən 
ra di kal yol lar la oğ lu nun hə ya tı na 
mü da xi lə et mə yə ça lı şır...

Fil min sse na ri müəl lif ə ri Asif 
Rüs tə mov və Roelof Jan Min-
ne boo (Hol lan di ya), qu ru luş çu 

re jis so ru Asif Rüs tə mov, təs vir 
re jis sor la rı Ok tay Na ma zov və 
Adil Ab ba sov, qu ru luş çu rəs sa-
mı Ra fiq Nə si rov, ge yim rəs sa-
mı Şa hin Hə sən li, qrim rəs sa mı 
Elb rus Va hi dov, pro dü se ri Fa riz 

Əh mə dov, ya ra dı cı pro dü se ri 
İra də Ba ğır za də dir. Əsas rol la rı 
El şən Əs gə rov, Na tə van Ab bas lı 
və Xalq ar tis ti Qur ban İs ma yı lov 
ifa edib lər.

Lalə

İncəsənətə qənim kəsilən ekoaktivistlər
Londonda iki nəfər həbs cəzasına məhkum edilib 

LondonMilliQalereyasındaVanQoqun
tablosununçərçivəsinizədələyəniki
ekoaktivisthəbsolunub.“JustStopOil”
təşkilatınınüzvləri–24yaşlıEmiliBrokl

bankvə22yaşlıLouisMcKechnie21
günhəbscəzasınaməhkumedilib.

Məh kə mə də Van Qo qun “Çi çək lə nən şaf-
ta lı” tab lo su nun çər çi və si nin XVIII əs rə aid 
ol du ğu diq qə tə çat dı rı lıb.

Xa tır la daq ki, bun dan ön cə Lon don Mil li 
Qa le re ya sın da Van Qo qun məş hur “Gü nə-
ba xan lar” tab lo su da bən zər hü cu ma mə ruz 
qal mış dı. “Just Stop Oil” üzv lə ri tab lo ya to-

mat şor ba sı at mış dı lar. Qa le re ya dan be lə 
van dal hə rə kət lə rə ha zır lıq lı ol duq la rı üçün 
əsə ri şü şə ilə mü ha fi zə et dik lə ri ni, tab lo nun 
zə rər gör mə di yi ni bil dir miş di lər.

“İq lim fəal la rı” son gün lər tez-tez bu cür eti-
raz üsu lu ilə gün də mə gə lir lər. On la rın əsas 
is tə yi gu ya bu nun la ac lıq və bu ki mi di gər 
cid di fə sad lar tö rə də cək ha di sə lə rə cə miy-
yə tin və mə sul şəxs lə rin diq qə ti ni çək mək dir. 

Bir müd dət ön cə ekoak ti vist lə rin Al ma ni ya-
nın Pots dam şə hə rin də ki Bar be ri ni Mu ze yin-
də Klod Mo ne nin, həm çi nin Avst ra li ya da kı 
mu zey lə rin bi rin də Pab lo Pi kas so nun tab-
lo su na da özü nə məx sus for ma da eti raz la rı 

ol muş du. “Son nə sil” (“Letz te Ge ne ra tion”) 
eko lo ji təş ki la tın üzv lə ri mu ze yə da xil ola raq 
sə nət əsə ri nə (tab lo nun üzə rin də ki şü şə yə) 
kar tof pü re si at mış, son ra isə əl lə ri ni ye rə ya-
pış dır mış dı lar.

V.Kamal
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