
Xə bər ver di yi miz ki mi, 9–24 no yabr ta ri xin-
də Pa ris də UNES CO Baş Konf ran sı nın 41-ci 
ses si ya sı ke çi ri lir. Baş Konf rans UNES-
CO-nun ali or qa nı dır. UNES CO üz vü olan 
hər döv lət bö yük-ki çik li yin dən, bey nəl xalq 
miq yas da im kan la rın dan ası lı ol ma ya raq, 
bə ra bər şə kil də səs hü qu qu na ma lik dir. İki 
il dən bir top la nan Baş Konf rans təş ki la tın 
ümu mi is ti qa mət və fəaliy yət xət ti ni müəy-
yən ləş di rir, proq ram və büd cə si ni qə bul 
edir. Həm çi nin UNES CO İc raiy yə Şu ra sı nın 
üzv lə ri ni se çir və dörd il dən bir təş ki la tın 
Baş di rek to ru nu tə yin edir.

No yab rın 17-də ses si ya çər çi və sin də qu-
ru mun İc raiy yə Şu ra sı na seç ki lər ke çi ri-
lib. Azər bay can II seç ki qru pun dan (Şər qi 
Av ro pa öl kə lə ri) növ bə ti dörd il müd də ti nə 
UNESCO-nun İc raiy yə Şu ra sı na üzv se çi lib. 

İc raiy yə Şu ra sı UNES CO-nun ic ra or qa nı dır. 
Şu ra qu ru mun ali or qa nı olan Baş Konf ran sın 
işi ni təş kil edir və onun qə rar la rı nın ic ra sı na 
nə za rə ti hə ya ta ke çi rir. Şu ra nın 58 üz vü var və 
on lar Baş Konf rans tə rə fi n dən təm sil et dik lə ri 
mə də niy yət lə rin müx tə lifl  i yi və mən sub ol duq-
la rı coğ ra fi  mə kan əsa sın da se çi lir. 

Xa tır la daq ki, Azər bay can 2005-2009-cu 
il lər də UNES CO İc raiy yə Şu ra sı nın üz vü 
olub. Şu ra da təm sil çi lik təş ki lat da mü hüm 
qə rar lar la bağ lı mü za ki rə lər də bi la va si tə iş-
ti rak et mək im ka nı ve rir.

Xa ri ci İş lər Na zir li yi Azər bay can Res pub-
li ka sı nın UNES CO İc raiy yə Şu ra sı na üzv 
se çil mə si ilə bağ lı mə lu mat ya yıb.

Mə lu mat da bil di ri lib ki, UNES CO Baş Konf-
ran sı nın 41-ci ses si ya sı çər çi və sin də təş ki la-
tın İc raiy yə Şu ra sı nın 2021-2025-ci il lər üz rə 
üzv lü yü nə seç ki lər ke çi ri lib. Seç ki lər də Şər qi 
Av ro pa qru pu üçün ay rıl mış üç va kant yer-
dən bi ri nə Azər bay can Res pub li ka sı nın na-
mi zəd li yi irə li sü rül müş dü. Gər gin rə qa bət 
şə raitin də ke çən seç ki lər də Azər bay can 143 
səs top la ya raq Şu ra ya üzv se çi lib.

“Öl kə mi zin na mi zəd li yi nin çox lu say da 
döv lət tə rə fi n dən dəs tək lən mə si Azər bay-
can Res pub li ka sı nın elm, təh sil və mə də-
niy yət sa hə lə ri nə ayır dı ğı yük sək diq qə tin 
və mə də ni ir sin mü ha fi  zə si nə nü ma yiş et-

dir di yi diq qə tin qlo bal miq yas da qiy mət lən-
di ril mə si nin gös tə ri ci si dir.

UNES CO İc raiy yə Şu ra sı na üzv lü yü döv-
rün də Azər bay can Res pub li ka sı xü su si lə 
in ki şaf et mək də olan öl kə lər də UNES CO-
nun man da tı nın eff  ek tiv şə kil də hə ya ta ke-
çi ril mə si nə öz də yər li töh fə si ni ve rə cək.

Azər bay can Res pub li ka sı Xa ri ci İş lər Na-
zir li yi für sət dən is ti fa də edə rək Azər bay can 
Res pub li ka sı nın na mi zəd li yi nə öz də yər-
li dəs tə yi ni gös tər miş bü tün UNES CO üzv 
döv lət lə ri nə min nət dar lı ğı nı bil di rir”, – de yə 
mə lu mat da qeyd olu nub.

davamı səh. 2-də

Ölkəmiz UNESCO-nun İcraiyyə Şurasına üzv seçilib
Azərbaycan təşkilatda mühüm qərarlarla bağlı müzakirələrdə bilavasitə iştirak edəcək
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“Azərbaycanfilm”in
əməkdaşları
Polşada
festivalda

səh. 2

Üç şəhərimiz mədəniyyət və yaradıcı
sektoru dəstəkləmək üçün “EU4Culture” 

layihəsində qrant qazanıb

səh. 4

12-ci Bakı 
Beynəlxalq
Qısa Filmlər 
Festivalı başlayır

səh. 7

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

Mədəniyyət Nazirliyində
dünya şöhrətli musiqiçi ilə görüş

Əs lən Ba kı dan olan ta nın mış violin ifa çı sı, di ri jor Dmit ri Sit ko vets ki 
Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 100 il li yi mü na-
si bə ti lə yu bi ley təd bir lə ri nə də vət ala raq, do ğul du ğu şə hə rə gə lib. 

No yab rın 17-də mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Dmit ri Sit-
ko vets ki ilə gö rü şüb. Söh bət za ma nı öl kə miz də klas sik mu si qi 
ənə nə si ni dir çəlt mə yin, məş hur ifa çı la rın iş ti ra kı ilə müx tə lif fes-
ti val la rın ke çi ril mə si nin əhə miy yə tin dən da nı şılıb.

səh. 3

Nizaminin 880 illiyi münasibətilə fl əşmob
“Ni za mi ili” mü na si bə ti lə no yab rın 15-də baş la yan Ni za mi Gən-
cə vi Bey nəl xalq Fes ti va lı ma raq lı təq di mat lar la da vam edir.

Fes ti val çər çi və sin də şairin 
yur dun da da ha bir ma raq lı la yi-
hə ger çək lə şib. No yab rın 18-də 
Gən cə şə hə ri nin Hey dər Əli yev 
mey da nın da fl əş mob təş kil olu-
nub. Gən cə Re gional Mə də niy-
yət İda rə si, Gən cə Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti, şə hər Təh sil İda rə-
si nin dəs tə yi, Gən cə Şə hər İc ti-
mai İş ti rak çı lıq Məc li si nin tə şəb-
bü sü ilə ha zır la nan fl əş mob dan 
əv vəl əra zi bü töv lü yü müz uğ-
run da ca nın dan ke çən şə hid lə-
ri mi zin əziz xa ti rə si bir də qi qə lik 
sü kut la yad edi lib.

8800 nə fə rin iş ti ra kı ilə baş tu tan la yi hə də Gən cə Maarif İc ti mai 
Bir li yi nin kö nül lü lə ri, şə hə rin ali təh sil müəs si sə lə ri nin tə lə bə lə ri, 
or ta mək təb şa gird lə ri da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri Ni za-
mi Gən cə vi nin port re ti ni və 880 rə qə mi ni can lı ola raq ya ra dıb lar.

Xo reoq ra fı Mo bil Qa ra yev olan fl əş mob şə hər sa kin lə ri tə rə fi n-
dən ma raq la qar şı la nıb.

Övladlarımızın milli dəyərlərə sadiq şəxsiyyət 
kimi formalaşması müstəsna önəm daşıyır
Uşaq lar cə miy yə tin sa ba hı dır. Öv lad la rı mı zın mil li də yər lə rə sa-
diq və yük sək mə nə viy yat lı şəx siy yət ola raq for ma laş ma la rı nın 
öl kə mi zin tə rəq qi si ba xı mın dan müs təs na əhə miy yə ti var. Uşaq 
hü quq la rı nın qo run ma sı ilə bağ lı Azər bay can döv lə ti nin ar dı cıl hə-
ya ta ke çir di yi so sial yö nüm lü si ya sət də bu məq sə də xid mət edir.

Bu fi  kir lər Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
ye vin Uşaq la rın V Ümum res pub li ka Fo ru mu nun iş ti rak çı la rı na 
mü ra ciətin də yer alıb.

səh. 2

“Azərbaycan aşıq sənəti” adlı bədii sərgi açılacaq
No yab rın 24-də Ba kı Xə tai Sə nət 
Mər kə zin də Xalq rəs sa mı Arif Hü-
sey no vun aşıq sə nə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də si, bö yük söz us ta dı Aşıq 
Ələs gə rin 200 il li yi nə həsr edil miş 
“Azər bay can aşıq sə nə ti” ad lı bə dii 
sər gi si açı la caq.

Sər gi Aşıq Ələs gə rin 200 il lik yu bi-
le yi nin qeyd edil mə si haq qın da Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin sə-
rən ca mı na uy ğun ola raq, Mil li Məc li sin 
Mə də niy yət ko mi tə si, Mə də niy yət Na-
zir li yi, Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı 
və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə real la şa caq. 

No yab rın 18-də Ailə, Qa-
dın və Uşaq Prob lem lə ri 
üz rə Döv lət Ko mi tə si nin, 
“Re gional İn ki şaf” İc ti mai 

Bir li yi nin və BMT-nin Uşaq 
Fon du nun (UNİ CEF) bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə Azər bay can 
Uşaq la rı nın V Ümum res pub-
li ka Fo ru mu ke çi ri lib. 

Fo rum da Azər bay ca nın bü tün 
şə hər və ra yon la rın dan fəal lıq-
la rı ilə se çi lən, xü su si ba ca rıq 
və qa bi liy yət lə ri ilə fərq lə nən, 
həm çi nin Döv lət Ko mi tə si tə rə-
fi n dən təş kil olu nan yay mək-
tə bi nin iş ti rak çı sı ol muş, li der lik 
key fi y yət lə ri nə məx sus 350-yə 
ya xın uşaq iş ti rak edib.

Fo rum ön cə si, no yab rın 17-
də iş ti rak çı lar Fəx ri xi ya ban da 

ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
mə za rı nı zi ya rət edib, Şə hid-

lər xi ya ba nın da tor paq la rı mı zın 
azad lı ğı uğ run da can la rın dan 
ke çən şə hid lə rin xa ti rə si ni yad 
edib lər.

Təd bir Döv lət him ni nin səs-
lən mə si ilə baş la yıb.  Son ra 
Azər bay can da döv lət uşaq si-
ya sə ti nə həsr olu nan vi deoçarx 
nü ma yiş et di ri lib.

Pre zi dent Ad mi nist ra si ya-
sı Hu ma ni tar si ya sət, dias por, 
mul ti kul tu ra lizm və di ni mə sə lə-
lər şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli-
ye va Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
fo ru mun iş ti rak çı la rı na mü ra-
ciəti ni oxu yub.

davamı səh. 2-də

Va şinq ton da ADA Uni ver si te ti nin ABŞ-da kı Mər kə zi nin və 
Azər bay can-Ame ri ka Mu si qi Fon du nun bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Vil yam Kon no ver, Va qif Mus ta fa za də, Fre de rik Star. 
Caz, azad lıq və müs tə qil lik” möv zu sun da təd bir təş kil 

olu nub.

Təd bir çər çi və sin də ADA-nın 
ABŞ-da kı Mər kə zin də “Vil yam 
Kon no ver və Va qif Mus ta fa za-
də caz saatı” möv zu sun da fo to-
sər gi nin açı lı şı olub. Son ra ta ri xi 
“Whit te mo re House”da zi ya fət və 
konf rans ke çi ri lib. Bu ra da ADA 
Uni ver si te ti nin əmək daş lıq et di-

yi uni ver si tet lə rin de kan la rı, pro-
fes sor və müəl lim lə ri, döv lət və 
ic ti mai xa dim lər iş ti rak edib lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan ADA 
Uni ver si te ti nin ABŞ-da kı Mər kə-
zi nin pre zi den ti Qa lib Məm məd 
Azər bay can da ca zın ta ri xin dən 
bəhs edib, caz mu si qi si nin xalq-

lar ara sın da kör pü qur du ğu nu 
nə zə rə çat dı rıb. O, ca zın Azər-
bay can da kı to le rant fi  kir tər zi nin 

sim vol la rın dan bi ri ol du ğu nu vur-
ğu la yıb.

davamı səh. 3-də

Azərbaycan Uşaqlarının V Ümumrespublika Forumu

Mədəni müxtəlifl iyin
dünya iqtisadiyyatına faydası 

Müasir gü nü müz də ya ra dı cı lıq ey ni za man da iq ti sa di 
qüv və dir. Bu gün mə də ni və ya ra dı cı sə na ye lər bö yük 
iq ti sa di fay da lar gə ti rir, bə zi öl kə lər də ÜDM-in önəm li 
his sə si ni təş kil edir. UNES CO mə də ni müx tə lif li yi təb liğ 
et mək üçün hö ku mət lə rə dəs tək gös tə rir. 

UNES CO-nun 2004-cü il də tə sis olu nan Ya ra dı cı Şə-
hər lər Şə bə kə si də ya ra dı cı lı ğı və mə də ni sə na ye lə ri 
yer li sə viy yə də dəs tək lə mək və təş viq et mək məq sə di 
da şı yır. Şə bə kə ha zır da 90 öl kə nin 295 şə hə ri ni yed di 
te ma ti ka (me dia-art, mu si qi, ki ne ma toq ra fi  ya, qast ro-
no mi ya, di zayn, folk lor, əl iş lə ri və xalq sə nə ti) üz rə bir 
ara ya gə ti rir.

davamı səh. 8-də

Caz, azadlıq və 
müstəqillik

“Yeddi gözəl”in səhnəsi
Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Fes ti va lı çər çi və sin də növ bə ti nü-
ma yiş no yab rın 16-da Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rın da baş tut du. Da hi şairin “Yed di gö zəl” poema sı 
əsa sın da bö yük bəs tə kar Qa ra Qa ra ye vin yaz dı ğı ey niad lı ba-
let nü ma yiş olun du.

səh. 5

“Yeddi gözəl”in səhnəsi

Vətən üçün canından keçən 
qəhrəmanlarımız son mənzilə yola salınıb
2020-ci ilin 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də şan lı Azər bay can 
Or du su tə rə fin dən Qa ra bağ da ağır məğ lu biy yə tə uğ ra dı lan 
Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri bir il son ra döv lət sər hə di miz də 
ye ni təx ri bat la ra baş la yıb.

Mü da fi ə Na zir li yi nin yay dı ğı mə lu ma ta əsa sən, no yab rın 16-
da düş mə nin Azər bay can-Er mə nis tan döv lət sər hə di nin Kəl bə-
cər və La çın ra yon la rı is ti qa mə tin də təx ri bat la rı nə ti cə sin də baş 
ve rən dö yüş əmə liy yat la rı za ma nı Azər bay can Or du su nun 7 
hər bi qul luq çu su şə hid olub, 10 hərb çi miz ya ra la nıb. 

Şə hid qəh rə man la rı mız do ğul duq la rı böl gə lər də bö yük iz di-
ham la son mən zi lə yo la sa lı nıb lar.

davamı səh. 4-də
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17-19 no yabr ta ri xin də Pa ris də 
UNES CO Baş Konf ran sı nın 
41-ci ses si ya sı çər çi və sin də 
qu ru mun Mə də niy yət Ko-
mis si ya sı nın ilk ic la sı ke çi ri lir. 
UNESCO-nun üzv öl kə lə ri nin 
və mü şa hi də çi sta tu sun da 
olan təş ki lat la rın təm sil olun-
du ğu Mə də niy yət Ko mis si ya sı-
nın ic la sı na Azər bay can sədr-
lik edir. Pa na ma, İn do ne zi ya 
və Le so to nun nü ma yən də lə ri 
sədr müavin lə ri se çi lib lər. 

Noyabrın 17-də başlanan ic-
lasa Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Aparat
rəhbəriVasifEyvazzadəsədrlik
edib.
Komissiyanın gündəliyinə

2022-2025-ci illər üçün büdcə
layihəsi,mədəniyyət sahəsində
proqramlar, 2022-2029-cu illər
üçün Prioritet Afrika Əməliyyat
Strategiyasının layihəsi, mədə-
niyyətlə bağlı konvensiyaların
icra vəziyyəti, 40-cı Baş Konf-
ransda qəbul edilmiş 43 və 67
saylıqətnamələrinicravəziyyə-
ti, qanunsuzolaraqölkədən çı-
xarılmışmədənimülkiyyətingeri
qaytarılması iləbağlıHökumət-
lərarasıKomitənin2020-2021-ci
illərdə fəaliyyəti ilə bağlı hesa-
bat,Qeyri-maddimədəniirsüz-
rə Hökumətlərarası Komitənin

fəaliyyəthesabatı,Mədəniyyətin
təbliği üzrə Beynəlxalq Fondun
2020-2021-ciillərüzrəhesabatı,
həmçininDünyaİrsKomitəsinin
2020-2021-ciillərüzrəhesabatı
iləbağlımüzakirələrdaxildir.
İclasın sədri Vasif Eyvazza-

də gündəlikdə duranməsələlə-
ridiqqətəçatdıraraq,40-cıBaş
Konfransın Yerusəlim ilə bağ-
lı 43 saylı qətnaməsi və işğal
olunmuşərəbərazilərindətəhsil

və mədəniyyət müəssisələrinin
vəziyyətinədair67saylıqətna-
məninicravəziyyətinədairkon-
sensusla qəbul edilmiş sənəd-
ləriUNESCOBaş direktorunun
kabinetrəhbəriNikolasKasiani-
desətəqdimedib.
İclasda UNESCO Baş direk-

torununmüaviniErnestoOttone
2022-2025-ci illər üçün quru-
mun proqram və büdcə layihə-
sini təqdimedib.UNESCO-nun

növbəti il üçünmədəniyyət sa-
həsi üzrə əsas proqramının
təqdimatındansonra50üzvöl-
kəninnümayəndələriçıxışedə-
rək,Azərbaycannümayəndəsini
sədrseçilməsimünasibətilətəb-
rikediblər.
Üzv ölkələrin əksəriyyəti

UNESCOProqramındayaradıcı
sənayelərininkişafetdirilməsinə
dahaciddiönəmverilməsinial-
qışlayıblar.
Azərbaycan Respublikasının

UNESCOyanındaDaimiNüma-
yəndəliyininIIkatibiNahidÖmə-
rov ölkəmiz üçün mədəni irsin
qorunması, mədəni mülkiyyətin
qanunsuzdövriyyəsi vəyaradı-
cı sənayelərin inkişaf etdirilmə-
simövzularınınciddiəhəmiyyət
kəsbetdiyinibildirib.O,ölkəmiz-
də yaradıcı sənayelər sahəsin-
dəgörülənişlərdənsözaçaraq,
AzərbaycanYaradıcıSənayelər
Federasiyasının təsis edildiyini
və bu kontekstdə hazırkı proq-
ramvəbüdcə sənədini dəstək-
lədiyimizidiqqətəçatdırıb.

UNESCO-nun Mədəniyyət Komissiyasına 
Azərbaycan sədrlik edir

İclasda ölkəmizdə yaradıcı sənayelər sahəsində görülən işlərdən də danışılıb

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Festivalı 
şairin yurdunda davam edir

Da hi Azər bay can şairi 
və mü tə fək ki ri nin 880 
il li yi mü na si bə ti lə 15 
no yabr da baş la yan 

Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq 
Fes ti va lı Ba kı və Gən cə şə-
hər lə rin də müx tə lif təd bir lər 
və proq ram lar la da vam edir.

Noyabrın16-dafestivalçərçi-
vəsindəNizami yurdunda daha
birmusiqigecəsiFikrətƏmirov
adına Gəncə Dövlət Filarmoni-
yasındagerçəkləşib.
Tədbirdə Gəncə Şəhər İcra

Hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Bayramov,mədəniyyətnazirinin
birincimüaviniElnurƏliyev,Tür-
kiyəCümhuriyyətininGəncədə-
kibaşkonsuluZekiÖztürk,ida-

rə və müəssisələrin rəhbərləri,
şəhər ictimaiyyətinin nümayən-
dələriiştirakediblər.

Əvvəlcə filarmoniyanın qarşı-
sındaGəncəDövlətDramTeat-
rı aktyorlarının ifasında Nizami

Gəncəvi poemalarının motivləri
əsasında “Xəmsə” adlı ədəbi-
bədii kompozisiya nümayiş et-
dirilib.
SonraGəncəDövlətFilarmo-

niyasının “Xəmsə” estrada an-
samblı konsert proqramı ilə çı-
xışedib.
Konsertdənsonramədəniyyət

nazirinin birinci müavini Elnur
Əliyev və Türkiyənin Gəncədə-
kibaşkonsuluZekiÖztürkçıxış
edərək festivalın əhəmiyyətini
vurğulayıb,incəsənətustalarına
təşəkkürlərinibildiriblər.
Qeyd edək ki, 15-26 noyabr

tarixini əhatə edən Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Festivalı
Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbay-
can Milli Elmlər Akademiyası,
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyə-
ti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
MərkəzivəAzərbaycanYazıçı-
larBirliyinintəşkilatçılığıiləke-
çirilir.

Azərbaycan Uşaqlarının 
V Ümumrespublika Forumu
əvvəli səh. 1-də

İştirakçıları salamlayan Ailə,
QadınvəUşaqProblemləriüzrə
Dövlət Komitəsinin sədri Bahar
Muradovabildirib ki, forumxal-
qımız üçün çox möhtəşəm ha-
disənin bayramedildiyi günlərə
–Vətənmüharibəsindəqazanı-
lanZəfərinbirilliyi iləeynivaxta
təsadüfedir.
Bahar Muradova Prezident

İlham Əliyevə məktubuna görə
uşaqlar və öz adından təşək-
kürünü bildirib. Qeyd edib ki,
foruma hazırlıq mərhələsində
müxtəlif maarifəndirici tədbir-
lər keçirilib. Uşaqların dövlət
rəsmiləri və digər tanınmışlarla
görüşləri təşkil olunub. Forum
uşaq hüquqlarının qorunması,
təbliği, qanunvericiliyin təkmil-

ləşdirilməsi, dövlət proqramları
və fəaliyyət planlarının hazır-
lanmasındauşaqlarınfikirlərinin
nəzərəalınmasıbaxımındanva-
cibplatformayaçevrilib.
Regional İnkişaf İctimai Bir-

liyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq
şöbəsininmüdiriLeylaTağıyeva
çıxış edərək uşaq hüquqların-
dan danışıb. O, “2020-2030-cu
illər üzrə Uşaq Strategiyası”nın
vacibliyinivurğulayıb.
UNİCEF-inAzərbaycannüma-

yəndəliyirəhbərininmüaviniMin
Yuan pandemiyanın təsirindən
sözaçıb: “Pandemiya təhsil, tə-
lim,asudəvaxtınızımənalıkeçir-
məimkanlarınızamüdaxiləedib.
Bəzilərininbəlkədəonlayndərs-
lərəçıxışıolmayıb.Bəziuşaqlar
bu dövrdə özlərini tənha, çətin
vəziyyətdə hiss edib. Pandemi-

yauşaqlarınsağlamlığınaçətin-
likləryaradıb.Ammabusahədə
Azərbaycanhökumətitərəfindən
görüləntədbirləriyüksəkqiymət-
ləndiririk. Uşaqlar arasında bu
qədərenerjini,gücügörməkxoş
təəssüratbağışlayır”.
ForumdaTürkiyəilətelekörpü

yaradılıb.Forum7qrupdaniba-
rətmüxtəlifmövzulardamüzaki-

rələrşəklindədavamedib.
Koronavirus pandemiyası ilə

əlaqədar ölkədə tətbiq edilən
karantin rejiminin qaydaları və
Nazirlər Kabineti yanındaOpe-
rativQərargahın tövsiyələri nə-
zərə alınmaqla hibrid formatda
təşkil olunan foruma iştirakçıla-
rınbir qismionlaynşəkildəqo-
şulub.

Övladlarımızın milli dəyərlərə sadiq şəxsiyyət 
kimi formalaşması müstəsna önəm daşıyır
Uşaq lar cə miy yə tin sa ba hı dır. Öv lad la rı mı zın mil li də yər lə rə sa-
diq və yük sək mə nə viy yat lı şəx siy yət ola raq for ma laş ma la rı nın 
öl kə mi zin tə rəq qi si ba xı mın dan müs təs na əhə miy yə ti var. Uşaq 
hü quq la rı nın qo run ma sı ilə bağ lı Azər bay can döv lə ti nin ar dı cıl hə-
ya ta ke çir di yi so sial yö nüm lü si ya sət də bu məq sə də xid mət edir. 

BufikirlərAzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliye-
vinUşaqlarınVÜmumrespublikaForumununiştirakçılarınamü-
raciətindəyeralıb.
Müraciətdədeyilir: “Sizuşaqlar xoşbəxtsiniz ki, yeni əsrə və

yeniminilliyəmüstəqildövlətolaraqqədəmqoymuşölkəmizdə
dünyayagözaçmısınız.Sizfəxretməlisinizki,qalibxalqımızın
şərəfivəqürurvericitarixininşahidlərisiniz.
Vətənmüharibəsində qazanılan ZəfərləAzərbaycan Ordusu

yalnız tarixiədalətideyil,həmdəbirmilyondançoxqaçqınvə
məcburiköçkünsoydaşımızın30ildənartıqmüddətdəpozulan
hüquqvəazadlıqlarınıbərpaetdi,düşməntəxribatlarınaqurban
getmişməsumövladlarımızınqisasınıalaraqözmöhtəşəmgü-
cünüvəhərbiqüdrətinibütündünyayaçatdırdı”.
BugünAzərbaycanınsürətliinkişafyolundaolduğunuvurğula-

yandövlətimizinbaşçısıqeydedibki,yurdumuzunildən-ilədaha
güclü,dahaqüvvətliolması,eynizamandauşaqlarınxoşbəxtvə
firavanyaşamasınınrəhnidir.
“İndikinəsilqüdrətliAzərbaycanıməhzsizəəmanətedəcəkdir.

Odurki,üzərinizədüşənməsuliyyətidahadərindəndərkedərək,
daim əzmlə çalışmalı, Vətəni layiqincə təmsil etməlisiniz. İna-
nıramki,sizmənənzənginnəsilkimiazərbaycançılıqruhunda
böyüyərəkboya-başaçatacaq,respublikamızıngələcəkinkişafı
vəuğurlarqazanmasınaminətöhfələriniziəsirgəməyəcəksiniz”,
–deyəmüraciətdəbildirilir.

Birinci vitse-prezident həlak olmuş 
hərbçilərimizin doğmalarına başsağlığı verib

Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit se-pre zi den ti Meh ri ban 
Əli ye va rəs mi “İns tag ram” sə hi fə sin də Er mə nis ta nın tö rət di yi 
növ bə ti hər bi təx ri bat nə ti cə sin də ya ra nan si lah lı qar şı dur ma 
za ma nı hə lak ol muş hərb çi lə ri miz lə bağ lı pay la şım edib.

Paylaşımdadeyilir:“Ermənistanıntörətdiyinövbətihərbitəxri-
batnəticəsindəyaranansilahlıqarşıdurmazamanıhəlakolmuş
əsgərvəzabitlərimizindoğmalarınavəyaxınlarınadərinhüznlə
başsağlığıverirəm.Allahbütünşəhidlərimizərəhməteləsin,on-
larınailələrinəsəbirversin.Yaralılarıntezlikləsağalmasınıdiləyi-
rəm.UcaTanrıVətənimiziqorusun!”.

Milli Kitabxananın direktoru 
2-ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif olunub
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın di rek to ru Kə rim Ta hi rov 2-ci 
də rə cə li “Əmək” or de ni ilə təl tif edi lib.

Prezident İlhamƏliyevinnoyabrın17-də imzaladığısərənca-
ma əsasən, KərimMəhəmməd oğluTahirovAzərbaycanda ki-
tabxana işi sahəsindəuzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə
ordenəlayiqgörülüb.
Qeydedəkki,noyabrın12-dəƏməkdarmədəniyyətişçisi,kitab-

xanaşünasalim,professorKərimTahirovun70yaşıtamamolub.
ProfessorKərimTahirovuyubileyivədövləttəltifimünasibətilə

təbrikedirik.

Bursa “Türk Dünyasının 
Mədəniyyət Paytaxtı” ilinə hazırlaşır

Tür ki yə nin Bur sa şə hə ri nin TÜRK SOY tə rə fin dən 2022-ci il də 
“Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” se çil mə si mü na si bə ti lə 
şə hər də mət buat konf ran sı ke çi ri lib.

BursaBöyük-
şəhərBələdiyyə-
sininsədriAlinur
Aktaşgöstərilən
diqqətəgörə
TÜRKSOY-a
minnətdarlığı-
nıifadəedibvə
2022-ciildəkeçi-
riləcəktədbirlər-
dəndanışıb.

TÜRKSOY-unBaşkatibiDüsenKaseinovçıxışındabildiribki,
BursaAvropanınmədəniyyətpaytaxtlarındadatanıdılacaq.
AzərbaycanMədəniyyətNazirliyininKitabsənayesişöbəsinin

müdiriAkifMarifiqeydedibki,Türkiyə2022-ci ildəkeçiriləcək
8-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə “fəxri qonaq” statusunda
qatılacaq.ŞöbəmüdiriBursaBöyükşəhərBələdiyyəsinidəsər-
giyədəvətedib.O,bələdiyyəsədriAlinurAktaşaQarabağZəfəri-
ninsimvoluolan“Xarıbülbül”nişanınıvə“Gəncə–Nizamiyurdu”
kitabınıhədiyyəedib.
AzərbaycanınTÜRKSOY-dakı nümayəndəsi ElçinQafarlı bildi-

ribki,təşkilatNizamiGəncəvininanadanolmasının880illiyinəvə
YunusƏmrəninölümünün700illiyinəhəsrolunmuşkonsertproq-
ramlarıkeçirir.Noyabrın18-dəBursadaTürkdünyasısənətçilərinin
iştirakıilətəşkiledilənkonsertvəsərgidəbutədbirlərindavamıdır.

Filosoflar ölkəsində Nizami ilə bağlı tədbir 
Yu na nıs ta nın Epi rus re gionu nun in zi ba ti mər kə zi – Ya ni na 
şə hə rin də Azər bay ca nın bu öl kə də ki sə fir li yi nin tə şəb bü sü və 
şə hər me ri ya sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li yi-
nə həsr olun muş təd bir ke çi ri lib. Ya ni na şə hə ri nin me ri Mo ses 
Eli saf təd bir də iş ti rak edib. 

AzərbaycanınYunanıstandakısəfiriAnarHüseynovşairinhə-
yatvəyaradıcılığı,“İskəndərnamə”poemasındabəhsolunanmü-
hümməqamlar barədəməlumat verib.Tədbirə onlayn qoşulan
YaxınŞərqvəİslamaraşdırmalarıüzrəekspertEvangelisVenetis
dahişairbarədəətrafıməlumatverib,Nizaminiorijinaldanoxudu-
ğunubildirib.O,ŞərqinəngörkəmlifilosofarındanbirikimiNiza-
miGəncəvininəsərlərininxüsusiyyətləri,həmçininyaradıcılığında
Qərbfəlsəfəsi,ocümlədənSokrat,Aristotelvədigərfilosofardan
təsirləndiyibarədətədbiriştirakçılarınıməlumatlandırıb.
Tədbir çərçivəsində şairin əsərlərinə çəkilən miniatürlərdən

ibarətguşədəyaradılıb. İştirakçılar tərəfindənNizamininmüx-
təlifəsərlərindəyeralmışminiatürlərəböyükmaraqgöstərilib.

“Azərbaycanfilm”in əməkdaşları 
“EnergaCAMERİMAGE” festivalında

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi 
ilə Ba kı Me dia Mər kə zi və “Sal-
na mə film” stu di ya sı tə rə fin dən 
is teh sal olun muş “So nun cu” 
sə nəd li fil mi 29-cu “Ener ga CA-
ME RIİMA GE” Bey nəl xalq Film 
Fes ti va lı nın qı sa met raj lı sə nəd li 
film lər üz rə mü sa bi qə böl mə-
sin də iş ti rak edir. Fes ti val 13-20 
no yabr ta ri xin də Pol şa nın 
To run şə hə rin də ke çi ri lir. 

FilminbaşprodüseriArzuƏliyeva,prodüserləriOrmanƏliyevvə
NazimHüseynov,rejissoruFarizƏhmədov,ssenarimüəllifəriEs-
miraƏyyubvəFarizƏhmədovdur.FilminoperatoruPolşadandəvət
olunmuşMateuşÇuxnovskidir.
Festivala filmin yaradıcı heyətindən rejissor, “Azərbaycanfilm”

KinostudiyasınındirektoruFarizƏhmədov,təsvirrejissoruMateuş
Çuxnovskivə“focuspuller”(operatorassistenti),“Azərbaycanfilm”in
texnikidirektoruRəşadSəmədqatılıb.
Qeydedəkki,“EnergaCAMERİMAGE”festivalıqısametrajlısənəd-

lifilmlərkateqoriyasındaAmerikaKinoSənətivəElmləriAkademiyası
tərəfindən“Academyaward”(“Oskar”) təsnifatı iləqeydəalınıb.Bu
odeməkdirki,“EnergaCAMERİMAGE”damüvafiqbölmədəqaliblər
(“Qızılqurbağa”mükafatçıları)müvafiqqaydalarauyğunolmasışərti-
lə“Oskar”mükafatlarıüçündənəzərdənkeçiriləcək.
Festivalçərçivəsindəkinoavadanlıqlarısərgisidəkeçirilib.“AR-

Rİ”,“Leica-Leitz”,“ZEİSS”,“Cooke”,“Sony”,“Canon”,“Hawk-Ana-
morphicLenses”vədigərfilmtexnikasıistehsalçılarınınənsonye-
nilikləriolankamera,işıq,lensməhsullarısərgidətəqdimolunub.Bu
şirkətlərdənbirçoxuiləəməkdaşlıqməqsədilədanışıqlaraparılıb.

Azərbaycan UNESCO-nun 
İcraiyyə Şurasına üzv seçilib

əvvəli səh. 1-də
Qeydedək ki,UNESCO İcraiyyəŞurasına seçkilərBaşKonf-

ransınsessiyalarında,yəniikiildənbirmüvafiqvakantyerlərüzrə
keçirilir.Budəfəümumilikdəyeddiseçkiqrupuüzrə27vakantyerə
(2021-ciildəüzvlükmüddətibaşaçatanölkələr)seçkilərkeçirilib.
ŞərqiAvropaqrupundanAzərbaycanlayanaşı,LitvavəErmə-

nistanŞurayaüzvseçilib.
QərbiAvropavəŞimaliAmerikaölkələriüzrəIseçkiqrupundan

3vakantyerəTürkiyə,İslandiya,Avstriyaseçilib.
Bundansavayı,LatınAmerikasıvəKaribölkələriniəhatəedən

III qrup,Asiya vəSakit okeanölkələri üzrə IV qrup vəAfrikanı
əhatəedənV(a)qrupunhərbirindən6üzv,habeləərəbdövlətləri
üzrəV(b)qrupundan3vakantyerəüzvlərseçilib.
UNESCOİcraiyyəŞurasınanövbətiseçkilər2023-cü ildəkeçi-

riləcək.
Yerigəlmişkən,noyabrın16-dadünyanıntəhsil,elm,mədəniyyət,

informasiyavəkommunikasiyasahəsindəəməkdaşlıqüzrəənbö-
yükqurumuolanUNESCO-nun75yaşıtamamolub.TəşkilatınNi-
zamnaməsi16noyabr1945-ci ildəLondondaimzalanıb,4noyabr
1946-cıildəUNESCOrəsmənfəaliyyətinəbaşlayıb.
UNESCO-nun sıralarında 193 ölkə və 11 assosiativ üzv var.

Təşkilatın müxtəlif sahə və istiqamətlər üzrə altqurumları var.
Azərbaycanın hazırda üzv olduğu altqurumlar: Hökumətlərarası
BioetikaKomitəsi(2017-2021-ciillərüzrə);Qeyri-maddimədəniir-
sinqorunmasıüzrəHökumətlərarasıKomitə(2018-2022);Mədəni
özünüifadəmüxtəlifiyininqorunmasıvətəşviqihaqqındaKonven-
siyanınHökumətlərarası Komitəsi (2019-2023); Bədən tərbiyəsi
və idmanüzrəHökumətlərarasıKomitə (2019-2023);Kommuni-
kasiyanın inkişafı üzrə Beynəlxalq proqramın Hökumətlərarası
Şurası(2019-2023).
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ƏslənBakıdanolan

tanınmışviolinifaçısı,
dirijorDmitriSitkovetski
ÜzeyirHacıbəyliadına

BakıMusiqiAkademiyasının
100illiyimünasibətiləyubiley
tədbirlərinədəvətalaraq,
doğulduğuşəhərəgəlib.

Noyabrın17-dəmədəniyyətna-
ziriAnarKərimovDmitriSitkovets-
kiiləgörüşüb.Görüşdəhəmçinin
Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasının rektoru, profes-
sor Fərhad Bədəlbəyli vəMədə-
niyyətNazirliyiİncəsənətvəqeyri-
maddimədəniirsşöbəsininmüdiri
FərəhAcalovadaiştirakediblər.
Məşhur musiqiçini səmimi sa-

lamlayanAnarKərimovonuBakı-
da görməyindən məmnunluğunu
ifadəedib.Nazirsənətkarınyara-
dıcılığınıizlədiyinivurğulayıb.
Dəvətüçüntəşəkkürünüifadə

edən D.Sitkovetski Bakıya hər
səfərininxoştəəssüratlayadda-
şınahəkkolunduğunu,ölkəmiz-
də hər dəfə yenilikləri, inkişafı
müşahidə etdiyini deyib. Əslən

bakılı musiqiçilər – dünya şöh-
rətli pianoçu Bella Davidoviçin
vəviolinifaçısıYulianSitkovets-
kinin ailəsində dünyaya gələn

sənətkar qəlbən özünü hər za-
manbakılıhesabetdiyinibildirib.
Dmitri Sitkovetski söhbət za-

manı ölkəmizdə klassik musiqi

ənənəsini dirçəltməyin, məş-
hur ifaçıların iştirakı iləmüxtəlif
festivalların keçirilməsinin əhə-
miyyətindən danışıb. Bildirib
ki, rəngarəng mədəniyyətlərin,
o cümlədən əsrarəngiz musi-
qi mədəniyyətinin cəmləşdiyi
Azərbaycan tarixənsənətsevər-
lərin diqqət mərkəzində olub.
O,bundansonradasözügedən
ənənələri yaşatmaq, sənətkar
kimiüzərinədüşəniqürurlayeri-
nəyetirməküçünəlindəngələni
əsirgəməyəcəyinibildirib.
Qeydedəkki,DmitriSitkovets-

kinin səfər proqramına Ü.Hacı-
bəyli adına BakıMusiqiAkade-
miyasının100 illiyimünasibətilə
keçirilən tədbirlər çərçivəsində
ustaddərsivəkonsertproqramı
iləçıxışıdaxildir.

Bakıya hər səfərim xoş təəssüratla 
yaddaşıma həkk olunur

Nazir Anar Kərimov dünya şöhrətli musiqiçini qəbul edib

əvvəli səh. 1-də
Tədbirdə Vaqif Mustafazadə-

nin yaradıcılığına nəzər salınıb,
“Amerikanınsəsi” radiosundacaz
verilişlərininaparıcısıVilyamKon-
noverinonunbarəsindətəşkiletdi-

yiverilişlərdənfikirlərsəsləndirilib.
Sonra ADA Universitetinin

rektoru, səfir Hafiz Paşayev
Azərbaycanınmüstəqillik illərin-
də keçdiyi yoldan və qazandığı
nailiyyətlərdənbəhsedib.
Rektor Hafiz Paşayev Azər-

baycanın müstəqilliyinin dəstək-
çisi,VaşinqtondakıConsHopkins
Universitetinin MərkəziAsiya və
Qafqaz İnstitutunun rəhbəri Fre-

derikStarınPrezident İlhamƏli-
yev tərəfindən “Dostluq” ordeni
ilətəltifedildiyinidiqqətəçatdıra-
raqordenionatəqdimedib.
Azərbaycanla ABŞ arasında

çoxşaxəli əlaqələrin inkişafında
xüsusi xidmətlərinə görə ordenlə
təltif edilən Frederik Star Prezi-
dentİlhamƏliyevəminnətdarlığını
bildirib,ölkəmizinbölgədəkigeost-
ratejiəhəmiyyətindəndanışıb.

Tədbirdə eyni zamanda Ağ
EvinMilliTəhlükəsizlikŞurasının
Avropa və Avrasiya üzrə sabiq
direktoru Deyvid Merkel, Azər-
baycanın ABŞ-dakı səfiri Xəzər
İbrahim,ŞimaliTexasUniversite-
tinintədqiqatçısıMaristellaFyustl
və Azərbaycan-Amerika Musiqi
FondununicraçıdirektoruCəmilə
Spitzberqçıxışediblər.
Tədbir məşhur azərbaycanlı

cazpianoçusuvəbəstəkarƏmi-
nə Fiqarovanın rəhbərlik etdiyi
cazqrupunun ifasındakonsert-
ləbaşaçatıb.Konsertdəölməz
sənətkar Vaqif Mustafazadənin
vəQərbcazəfsanələrininmusi-
qikompozisiyalarısəsləndirilib.
Qeydedəkki,“VliyamKonno-

ver və Vaqif Mustafazadə caz
saatı”sərgisigələnilfevralın28-
dəkdavamedəcək.

Türkiyənin UNESCO-ya bağışladığı “Cənnət bağı” 
İznik keramika lövhəsinin açılış mərasimi olub
Parisdə–UNESCO-nunmən-
zil-qərargahındaqurumunBaş
Konfransının41-cisessiyası
çərçivəsindəTürkiyəninUNES-
COkolleksiyasınabağışladığı
“Cənnətbağı”adlıklassikna-
xışlıİznikkeramikalövhəsinin
açılışmərasimiolub.

Mərasimdə Türkiyə xarici iş-
lər nazirinin müavini Yavuz Sə-
limKıran,TürkiyəninFransadakı
səfiriRefikAliOnaner,UNESCO
yanındadaiminümayəndəsi,sə-
firAltayCengizer,Azərbaycanın
UNESCO yanında daimi nüma-
yəndəsi,səfirElmanAbdullayev,
AzərbaycanRespublikasıMədə-
niyyətNazirliyininAparat rəhbəri
Vasif Eyvazzadə, qurumda akk-
reditəolunmuşsəfirvədaiminü-
mayəndələriştirakediblər.
Yavuz SəlimKıran çıxış edə-

rək, əvvəlcə Türkiyənin növbəti
dəfə UNESCO İcraiyyə Şurası-
na üzv seçilməsinə dəstək ve-

rənölkələrətəşəkkürünübildirib.
O, UNESCO-nun 75 illiyini təb-
rik edərək, ölkəsinin qurumun
fəal üzvü olduğuna görə qürur
duyduqlarını bildirib. İrqçiliyin,
islamofobiyanın intişar tapdığı
çağdaş dünyada UNESCO-nun
sülhvəbirgəyaşammesajlarının
yayılmasında ölkəsinin əmək-
daşlıqedəcəyinivurğulayanna-
zir müavini Türkiyənin İcraiyyə
Şurası, eləcə də Baş Konfran-
sasədrliyi çərçivəsindəquruma
verdiyitöhfələrdənsözaçıb.
TürkiyəXİNbaşçısınınmüavini

UNESCO-ya hədiyyə edilən sə-
nətəsərihaqqındaməlumatverə-
rəkİznikşəhərininXIIəsrdənbəri
çini (keramika)sənətininmərkəzi
kimi tanındığını diqqətə çatdırıb.
Bildirib ki, İznik çini sənəti Türki-
yəninUNESCO-nunQeyri-maddi
mədəniirssiyahısındayeralan20
nümunəsindən biridir. Türkiyəyə
gələn milyonlarla qonaq məscid
və sarayların divarlarında bu sə-

nətəheyranqalırlar.
“Nəfisəlişiolanİznikçinilöv-

həsinin UNESCO-ya hədiyyə
edilməsini işbirliyimizin önəmli
işarətikimigörürük”,–deyəYa-
vuzSəlimKıranbildirib.
Sonra Türkiyənin UNESCO

kolleksiyasınabağışladığı“Cən-
nətbağı”adlı klassiknaxışlı İz-
nikkeramikalövhəsininaçılışını
bildirənrəmzilentkəsilib.

Xatırladaq ki, noyabrın 17-də
Baş Konfransını 41-ci sessiya-
sı çərçivəsində keçirilən səs-
vermədəAzərbaycanla bərabər
Türkiyədə2021-2025-ciillərüz-
rə UNESCO İcraiyyə Şurasına
üzvseçilib.2017-ci ildən İcraiy-
yəŞurasındatəmsilolunanTür-
kiyənövbəti dörd ilmüddətində
də UNESCO-nun ali icra quru-
mundayeralacaq.

Pakistan Azərbaycanla mədəni əməkdaşlığı 
genişləndirmək istəyir

AzərbaycanınPakistandakısəfiriXəzərFərhadovbuölkənin
federaltəhsilvəpeşəkartəlim,eynizamandamillitarixvə
ədəbiirsüzrəfederalnaziriŞafqatMahmudiləgörüşüb.

Səfir ölkələrimiz arasındakı səmimi münasibətlərdən söhbət
açıb,elm,təhsilvəmədəniyyətsahəsindəəlaqələrbarədədanı-
şıb.Azərbaycanın 2020-ci ildəVətənmüharibəsində qazandığı
Zəfərdənbəhsedəndiplomatbudövrdərəsmiİslamabadınölkə-
mizəgöstərdiyisiyasivəmənəvidəstəyəgörəPakistanhökumə-
tinəvəxalqınatəşəkküredib.
Şafqat

Mahmud
səfirə
fəaliyyətin-
dəuğurlar
arzulayıb.
NazirAzər-
baycan
torpaqları-
nınerməni
işğalın-
danazad
olunması
münasibətilətəbrikləriniifadəedib,Pakistanınölkəmizinhaqlı
mövqeyinihərzamandəstəklədiyinibildirib.İkiölkəarasındakı
yüksəksəviyyəlimünasibətlərətoxunanŞ.Mahmudelm,təhsilvə
mədəniyyətsahəsindəəlaqələrindahadagücləndirilməsiistiqa-
mətindəişlərinaparılacağınıəminlikləvurğulayıb.

Qeyd edək ki, Pakistan-Azərbaycanmədəni əməkdaşlığı kon-
tekstindədahabirtədbirbugünlərdəLahorşəhərindətəşkiledilib.
BuradaPakistanGənclərininMüdafiəŞəbəkəsi(PGMŞ)vəİslam
ƏməkdaşlıqTəşkilatıGənclərForumuAvrasiyaRegionalMərkə-
zininbirgə təşkilatçılığı iləAzərbaycanındahişairivəmütəfəkkiri
NizamiGəncəvinin880illikyubileyinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.
Həmauditoriya,həmdəonlaynformatdakeçiriləntədbirinaçı-

lışındaAzərbaycanınPakistandakısəfiriXəzərFərhadov,Pakis-
tanınAzərbaycandakısəfiriBilalHayeiştirakçılarısalamlayıblar.
Butiplitədbirlərinikiölkəarasındamədəniəlaqələrininkişafet-
məsindəroluvurğulanıb.
Plenar müzakirələrdə Bakı Dövlət Universiteti Şərqşünaslıq

fakültəsinindekanmüaviniŞahinYusifi,PakistanTəhsilUniver-
sitetininmüəllimiCabirHüseyn,Pakistan-AzərbaycanMəzunları
AssosiasiyasınınsədriQaisarNəvab,PGMŞ-ninlayihəmeneceri
DanişTariqçıxışedərəkNizamiGəncəvininəsərlərininəhəmiy-
yətindən,eləcədəNizamivəpakistanlışairƏllaməİqbalpoezi-
yasıarasındaolanoxşarlıqlardanbəhsediblər.TədbirdəNizami
Gəncəvininqəzəllərisəsləndirilib.

“Xivə prosesi” – Mərkəzi Asiya 
dünya sivilizasiyalarının kəsişməsində”

Qətnaməyə Azərbaycan da 
həmmüəllif olaraq dəstək verib

UNESCOBaşKonfran-
sınınParisdəkeçirilən
41-cisessiyasıməruzə
vəqətnamələrinmüza-
kirələriilədavamedir.
SessiyadaAzərbaycanın
həmmüəlifiolduğu“Xivə
prosesi”–MərkəziAsiya
dünyasivilizasiyalarının
kəsişməsində”adlıqətna-
məUNESCO-nunSosialvə
humanitarelmlərkomissi-
yasınıniclasındamüzakirə
edilib.

SessiyadaAzərbaycannü-
mayəndəheyətindəyeralan
MilliMəclisindeputatı,akademikRafaelHüseynovmüzakirələrdə
iştirakedib.Bildiribki,Özbəkistanın irəlisürdüyü“Xivəprosesi”
layihəsiiləbağlıqətnaməyəAzərbaycanəsashəmmüəllifolaraq
töhfələriniverib.
Akademikqarşılıqlıfaydalıəlaqəvəmünasibətlərintarixinədiq-

qətyönəldərəkdeyib:“XVəsrindahiözbəkmütəfəkkirivədövlət
xadimiƏlişir Nəvai təsdiq edirdi ki, səbir edərək çalışanlar adi
yarpaqdanipəkyaratmağaqadirdir.Busözlərinhəqiqiliyini tarix
dədəfələrlə sübutedib.Bir zamanlarmədəniyyətləri vəxalqla-
rıqovuşduranböyük“İpəkYolu”nudaəməkdaşlığa,anlaşmaya,
qarşılıqlı iqtisadi vəmənəvi bəhrələnməyə nail olmağa çalışan
insanlardoğurmuşdular”.
RafaelHüseynovqəbuledilənsənədinəslindəelmvəmədə-

niyyətdən daha miqyaslı bir layihə olduğunu nəzərə çadıraraq
bildiribki, “Xivəprosesi”mahiyyətetibariləyalnızOrtaAsiyanın
sivilizasiyalarqovuşuğundaolması ideyası iləməhdudlaşmırvə
əslindəqat-qatgenişcoğrafiyanıəhatəedir.
Bulayihəyə23ölkənin,eləcədəAzərbaycanınqoşulması,bu

sırada region ölkələri ilə yanaşı Meksikanın, Almaniyanın, İta-
liyanın,Macarıstanın, Çinin və bir çox başqalarının yer alması
düşündürücüdür. Çünki “Xivə prosesi”nin başlıca fəlsəfəsi yeni
zaman içərisindəmədəniyyətləri, xalqları daha artıq yaxınlaşa-
dırmağayeniimpulsvəmümküntöhfələrvermək,əməkdaşlıqvə
anlaşmanınsərhədlərinidahadagenişləndirməkdir.Ciddipers-
pektivlərvədedənbuplatformaelm,təhsil,mədəniyyət,intellek-
tualəməkdaşlıqdandahagenişhədəfərinəzərdətutur.
Akademikvurğulayıbki,Azərbaycansonillərdədünyamiqya-

sındamədəniyyətlərvədinlərarasındadialoqunbaşlıcamərkəz-
lərindənbirinəçevrilib,uğurlagerçəkləşənbirçoxbuqəbiltədbir-
lərəevsahibliyiedib.EynizamandaAzərbaycanbugündünyanı
qovuşduranvəqarşılıqlımaraqlaraxidmətedənbirsıramühüm
qlobaliqtisadilayihələrdədəaparıcımövqetutmaqdadır.
Rafael Hüseynov qəbul edilən qətnamənin UNESCO-nun ali

məqsədlərinə,ölkələrvəxalqlararasındayaxınlaşmavəəlaqə-
lərininkişafınaxidmətedənmühümlayihəkimibəhrələrverəcə-
yinə,nəzərdətutulmuşniyyətlərinhəyatakeçirilməsinəyenisürət
gətirəcəyinəinamınıifadəedib.

Nizami festivalına Gənclər 
Kamera Orkestrinin töhfəsi

Noyabrın15-dəbaşlananNiza-
miGəncəviBeynəlxalqFestivalı
Bakıdavəqüdrətlisözusta-
dınınyurduGəncədəmüxtəlif
tədbirlərlədavamedir.

Festival çərçivəsində noyab-
rın 17-də M.Maqomayev adına

AzərbaycanDövlətAkademikFi-
larmoniyasındaGənclərKamera
Orkestrinin(BakuChamberOrc-
hestra)konsertikeçirildi.
Əvvəlcətorpaqlarımızınazad-

lığıuğrundacanındankeçənVə-
tənövladlarınınxatirəsibirdəqi-
qəliksükutlayadedildi.

SəhnəyəçıxanÜzeyirHacıbəy-
li adına BakıMusiqiAkademiya-
sınınbaşmüəllimi,sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru Minəxanım
Babayeva qonaqları salamladı.
Bildirdi ki,Azərbaycan ədəbiyya-
tınımüdrikfikirləriiləzənginləşdi-
rən,əsərləri iləŞərqmədəniyyə-
tinə böyük töhfələr verənNizami
Gəncəvibəşəriyyətinbədiifikrinin
formalaşmasındaxüsusiyertutan
mütəfəkkirlərdəndir:“Nizamiyara-
dıcılığının məna dərinliyi, obraz-
larının əyaniliyi, yüksək mədəni
keyfiyyətləri daim görkəmli bəs-
təkarlarımızındiqqətinicəlbedib.
BugünGənclərKameraOrkest-
rinin ifasında səslənəcək əsərlər
bizləriyenidənNizamidünyasına
aparacaq”.
Sonra söz musiqiyə verildi.

Proqramda ilk olaraq orkestrin
ifasında(dirijor–Əməkdarartist
Fuad İbrahimov)Ü.Hacıbəylinin
“Arazbarı”əsərisəsləndirildi.

Opera müğənnisi, Vətən mü-
haribəsi iştirakçısı, Prezident
mükafatçısı Atəş Qarayevin
ifasında Üzeyir bəyin “Sevgi-
li canan” əsəri böyük maraqla
qarşılandı. Orkestr tərəfindən
Ü.Hacıbəylinin“Sənsiz”(solist–
beynəlxalqmüsabiqələr laureatı
Mahir Tağızadə) və FikrətƏmi-
rovun “Nizami” simfoniyası (bə-
diiqiraət–XalqartistiZəhraQu-
liyeva)gecəyəəlavərəngqatdı.
KonsertproqramınaQaraQa-

rayevin“Yeddigözəl”baletindən
valslayekunvuruldu.
Qeydedəkki,konsertidinləyən-

lər arasındaMədəniyyətNazirliyi-
ninİncəsənətvəqeyri-maddimə-
dəni irsşöbəsiMusiqisektorunun
müdiriVüqarHümbətov,incəsənət
xadimləri,digərqonaqlarvaridi.
Xatırladaqki,GənclərKamera

Orkestri Ü.Hacıbəyli adına Bakı
MusiqiAkademiyasınınnəzdində
2011-ci ildə yaradılıb. Orkestrin
bədii rəhbəri BMA-nın rektoru,
Xalqartisti,professorFərhadBə-
dəlbəyli, dirijoru Əməkdar artist
Fuadİbrahimovdur.

NURƏDDİN

Caz, azadlıq və müstəqillik 
Vaşinqtonda keçirilən tədbirdə Vaqif Mustafazadə yad edilib
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hərbiqulluqçusu,kiçikçavuşNatiqYu
sifoğluƏliyevnoyabrın17dəGəncə
ninŞəhidlərxiyabanında torpağa tap
şırılıb.DəfnmərasimindəGəncəŞəhər
İcraHakimiyyətininbaşçısıNiyaziBay
ramov,TürkiyəninGəncədəkibaşkon
sulu Zeki Öztürk, Müdafiə Nazirliyi,
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidmətinin əməkdaşları,
ictimaiyyətnümayəndələri,şəhidinya
xınları,şəhərsakinləriiştirakediblər.
Qeydedəkki,şəhidNatiqƏliyevəs

lənGöyçəmahalının Zod kəndindən
dir.Ailəötənəsrin80ciillərininsonla
rındabədnamermənilər tərəfindənöz
atababa yurdundan didərgin salınıb.
O,Gəncədə boyabaşa çatıb.Natiqin
birövladıVətənəəmanətqalıb.

***
ŞəhidəsgərElçinRamiloğluƏliyevlə

Şirvanşəhərindəizdihamlıvidamərasi
mikeçirilib.Qəhrəmanımızıəllərindəüç
rəngli bayrağımız olan yüzlərlə şirvanlı
vətənpərvərlikşüarlarıiləqarşılayıblar.
Mərasimdəşəhərrəhbərliyi,Müdafiə

Nazirliyi,SəfərbərlikvəHərbiXidmətə

ÇağırışüzrəDövlətXidmətininəmək
daşları, Şirvan sakinləri və şəhidin
hərbçiyoldaşlarıiştirakediblər.
Yaşadığıevdəkeçirilənvidamərasi

mindənsonraşəhidElçinƏliyevŞirvan
Şəhidlərxiyabanındadəfnolunub.

***
ŞəhidəsgərElçinMərifətoğluAğa

yevinüçrəngli bayrağımızabükülü ta
butunoyabrın17siaxşamsaatlarında
Cəlilabad rayonuna gətirilib. Qəhrə
man döyüşçü ilə vida mərasimində

rayon rəhbərliyi, aidiyyəti qurumların
əməkdaşları,sakinlər,şəhidinailəsivə
hərbçiyoldaşlarıiştirakedib.
ElçinAğayevmərasimiştirakçılarının

şəhidadınınucalığıvəVətəninbölün
məzliyi haqqında şüarları və dualarla
rayonmərkəziqəbiristanlığındatorpa
ğatapşırılıb.

***
Düşməninərazibütövlüyümüzəqar

şıtəxribatlarızamanıcanınıfədaedən
şəhidəsgərElminSamiroğluƏlizadə

iləMingəçevir şəhərində yaşadığı ev
dəvidamərasimikeçirilib.Şəhidinailə
üzvləri,şəhərrəhbərliyi,ictimaiyyətnü
mayəndələri, hərbçilər iştirak ediblər.
Əslən Ağdam rayonunun Papravənd
kəndindənolanElminƏlizadəMingə
çevirşəhərindədəfnolunub.

***
Şəhid leytenantÜmidOrucoğluNif

təliyevin bayrağımıza bükülü tabutu
HeydərƏliyevBeynəlxalqHavaLima
nından Naxçıvana yola salınıb. Məra

simdə Müdafiə Nazirliyinin əməkdaş
ları, NaxçıvanMRin Bakı şəhərindəki
Daimi Nümayəndəliyinin əməkdaşları
vəşəhidinyaxınlarıiştirakediblər.
ÜmidNiftəliyevdoğulduğuBabəkra

yonunun Nehrəm qəsəbəsində torpa
ğatapşırılıb.

***
ŞəhidgizirOrxanHətəmoğluCab

barovla anadan olduğu Quba rayo
nunda vida mərasimi keçirilib. Orxan
Cabbarovun cənazəsi Quba rayonu
nunDavudoba kəndinə, yaşadığı evə
gətirilib. Şəhidlə vida mərasimində
hərbçilər, rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər. Orxan
CabbarovQubaŞəhidlər xiyabanında
torpağaəmanətolunub.

***
DahabirşəhidəsgərimizMuradQa

liboğluXəlilovŞəmkirrayonundandır.
ŞəhidincənazəsiŞəmkirinÇinarlıqə
səbəsinə,yaşadığıevəgətirilib.Böyük
izdiham yaşanan vida mərasimindən
sonraMuradXəlilovÇinarlıqəsəbəqə
biristanlığındatorpağatapşırılıb.
Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət

eləsin.

Azərbaycandanüçşəhər–
Şəki,XırdalanvəLənkəran
Avropaİttifaqının“EU4Culture”
layihəsiçərçivəsindəqrant
qazanıb.

2021ci ilin may ayında elan
olunan “EU4Culture” Avropa

İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı”
proqramının əhatə etdiyi öl
kələrdə paytaxtdan kənardakı
şəhər və rayonlara xüsusi diq
qət yetirməklə mədəniyyət və
yaradıcı sektoru dəstəkləmək
üçün maliyyələşdirilən dördillik
layihədir. Layihənin ölkə üzrə

həyata keçirilməsində tərəfdaş
Azərbaycan Respublikası Mə
dəniyyətNazirliyidir.
Layihəmədəniyyətinbölgədə

genişlənməsivəsosial inkişafı
natöhfəverməkməqsədidaşı
yır. “EU4Culture” layihəsi Höte
İnstitutu, Gürcüstanın Fransa
İnstitutu, Danimarka Mədəniy
yətİnstitutu,ÇexMərkəzləritə
rəfindənhəyatakeçirilir.
Layihə çərçivəsində alınan

qrant hesabına şəhərlər üçün
mədəniyyət strategiyalarının
yazılması nəzərdə tutulur. Gə

ləcəkdə növbəti mərhələdən
uğurla keçəcək şəhərlər üçün
mədəniyyət strategiyalarının
həyata keçirilməsi məqsədilə
300 min avro qrant ayrılması
düşünülür.
Müsabiqədə “Şərq Tərəfdaş

lığı”nın 5 ölkəsindən 70 şəhər
iştirak edib. Təqdim olunan
müraciətlər qiymətləndirildik
dənsonraölkəüzrəŞəki,Xır
dalanvəLənkəranşəhərləriöz
mədəni inkişaf strategiyalarını
hazırlamaq üçün 30 min av
ro qrant qazanıblar. Lənkəran

şəhərindən layihəyə Lənkəran
Regional Mədəniyyət İdarəsi
müraciətedib.
Qrant müsabiqəsinin ikin

ci mərhələsinin qaliblərini elan
etmək məqsədiləAvropa İttifa
qının Azərbaycandakı Nüma
yəndəliyinin dəstəyi  və Höte
İnstitutununBakıofisinin(Goet
heZentrum Baku) təşkilatçılığı
ilə mətbuat konfransı və mü
kafatlandırma mərasimi təşkil
olunub.Tədbirdə layihənin təş
kilatçıları və tərəfdaşları çıxış
ediblər.

Mədəniyyət Nazirliyinin Ya
radıcı sənayelər və rəqəmsal
inkişaf şöbəsininmüdiri vəzifə
sini icra edənRamilAbbəkirov
Azərbaycan Respublikası ilə
Avropa İttifaqı arasında mədə
niyyətsahəsindəəməkdaşlıqvə
birgə layihələrin icrasının gələ
cək inkişaf prosesləri baxımın
danönəminivurğulayıb.
Tədbirdə Avropa İttifaqının

Azərbaycandakı Nümayəndə
liyinin rəhbəri, səfir  Kestutis
Yankauskas, nazirliyin Yara
dıcı sənayelər və rəqəmsal
inkişaf şöbəsinin əməkdaşı
GünelMəmmədova,Lənkəran
Regional Mədəniyyət İdarəsi
ninrəisiŞahinŞahbazov,qa
lib şəhərlərin İcra Hakimiyyəti
nümayəndələri və digər yerli
qurumların təmsilçiləri iştirak
ediblər.

Vətən üçün canından keçən qəhrəmanlarımız 
son mənzilə yola salınıb

Üç şəhərimiz “EU4Culture” layihəsində 
qrant qazanıb

Mədəniyyət və yaradıcı sektoru dəstəkləmək üçün

Milli Dirçəliş Günü münasibətilə
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)AğstafarayonHeydər
ƏliyevMərkəzində,idarərinintabemüəssisələrində17Noyabr
–MilliDirçəlişGünüiləəlaqədartədbirlərkeçirilib.Tədbirlərdə
qeydolunubki,1988-ciilnoyabrın17-dəErmənistanınAzərbay-
canaqarşıəraziiddialarınaetirazolaraqBakıdafasiləsizmitinqlər
başlayıb.Mitinqlərölkədəxalqhərəkatınatəkanverib.1992-ciildə
17noyabrMilliDirçəlişGünüelanedilib.Əlamətdatgüniləbağlı
TovuzDövlətRəsmQalereyasındavəQazaxDövlətRəsmQalere-
yasındadərnəküzvlərininəlişlərindənibarətsərgilərtəşkilolunub.

Ağcabədi RMİ Ağ
dam rayon Rahib
Məmmədov adına
Döyüş Şöhrəti Muze
yində keçirilən tədbir
də Qarabağ qaziləri
SalehCabbarov,Rahil
Əhmədzadə və baş
qaları çıxış ediblər.
Polkovnikleytenant
RamilMəmmədov tə
rəfindən muzeyə hə
diyyəedilənbayrağımıztəqdimolunub.
Sabirabad RMİnin tabeliyindəki Saatlı rayon Dövlət Rəsm

Qalereyasındaəlamətdargünəhəsrolunmuş tədbir,həmçinin
ŞirvanDövlətRəsmQalereyası tərəfindənşəhər16saylı tam
ortaməktəbdəsəyyarsərgitəşkiledilib.
MasallıRMİMasallırayonHeydərƏliyevMərkəzinintəşkilat

çılığıiləƏrkivanqəsəbəZ.Nəcəfovadına2saylıtamortamək
təbdə,KürdəmirRMİBeyləqanrayonHeydərƏliyevMərkəzin
də,GəncəRMİSamuxrayonSeyidlərkəndkitabxanafilialında,
XaçmazRMİQuba rayonMKSninAlekseyevka,Talabıqışlaq,
QəçrəşvəAlıckəndkitabxanafiliallarındadaMilliDirçəlişGünü
iləəlaqədartədbirlərkeçirilib.

“Dumanlar başımda dastana döndü”
YARATın Bərdədə sərgisi davam edir

VətənmüharibəsidövründəBərdəşəhəriErmənistanordusunun
dincəhaliyəqarşıhücumlarınınəsashədəflərindənbiriolub.
YARATMüasirİncəsənətMəkanınınBərdədətəşkiletdiyi“Du-
manlarbaşımdadastanadöndü”adlıqrupsərgisidavamedir.

Yerlirəssamlarınvə
fotoqrafarın əsərlə
rindən ibarətsərgi44
günlük Vətən müha
ribəsində xalqımızın
qəhrəmanlıq tarixinin
və Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi adı al
tında otuz ilə yaxın
davam etmiş ermə
ni işğalçılığının sənət
proyeksiyasıdır.
EkspozisiyadaAğababaBağırov, İlqarCəfərov,ŞahvələdEy

vazov,ErkinƏləkbərli,RəşadƏləkbərov,XalidƏsgərov,Mirnaib
Həsənoğlu,ƏliQafarov,CavidQurbanov,Oleq Litvin,ƏliRza,
ZamirSüleymanovvəNurəhmədVəliyevininstalyasiya,fotoqrafi
yavərəqəmsalsənətəsərləriyeralıb.
SərgininadıVətənmüharibəsindəşəhidolmuşgizirXudayar

YusifzadəninözünəməxsusifasındaƏliağaVahidinsözlərinəya
zılmış “Vətən yaxşıdır” (musiqiƏlibabaMəmmədov)mahnısın
dangötürülüb.BumahnıhəmçininRəşadƏləkbərovunsərgidə
nümayişolunaninstalyasiyasınıntərkibhissəsidir.
Sərgi2022ciilfevralın4dəkziyarətçilərüçünaçıqdır.

“Qarabağ xalçalarına yeni baxış”
VətənmüharibəsininildönümüvəAzər-
baycanınənənəvixalçaçılıqsənətinin
UNESCO-nunQeyri-maddimədəniirsüz-
rəreprezentativsiyahısınadaxiledilməsi-
nin11-ciildönümümünasibətilə“Azərxal-
ça”ASC“Qarabağxalçalarınayenibaxış”
xalçakolleksiyasınıtəqdimedib.

Vətən müharibəsində qazandığımız möh
təşəmQələbə tariximizdəyenisəhifəaçdığı
kimi,“Qarabağxalçalarınayenibaxış”kollek
siyasıdaxalçasevərlərindiqqətinəQarabağ
xalçalarınınyeniobrazınıtəqdimedəcək.
Noyabrın17də“Azərxalça”nınİçərişəhərdə

yerləşən sərgi salonunda təqdimatı keçirilən
kolleksiya Əməkdar rəssam Rəşad Ələkbə
rovunideyalarıəsasında“Azərxalça”ASCnin
yaradıcıqrupununiştirakıiləhazırlanıb.
Rəşad Ələkbərov Qarabağ xalçaçılıq

məktəbinə aid “Qasımuşağı” xalçasını 4
müxtəlifrəngdəvəmüasirzövqə,interyerə

uyğundizayndatəqdimedib.Hərbirxalça
nın dizaynına 4, toxunma prosesinə isə 2
ayvaxtsərfolunub.
Xatırladaqki, “Qasımuşağı”xalçalarıQa

rabağxalçaçılıqməktəbininCəbrayılqrupu
naaidedilənxovluxalçalardır. “Qasımuşa
ğı”xalçalarıZəngəzurmahalınınHacısamlı
nahiyəsinin(indikiLaçınrayonunun)inzibati
ərazivahidindəyerləşənQasımuşağıobası
nın,eləcədəətrafkəndlərinadıiləbağlıdır.
“Azərxalça” ASCnin İdarə Heyətinin sədri

EminMəmmədovçıxışızamanıqeydedibki,
millimənəvi irsimiz olan Qarabağ xalçalarını
bütündünyayadahamüasirtərzdətəqdimet
mək,əslində,buxalçalaraolanmarağıqatqat
artırır.Artıq11ildirUNESCOnunsiyahısında
yeralanAzərbaycanxalçaçılıqsənətininnadir
incilərinimüasirdizayndagörməyinvaxtıdır.
RəssamRəşadƏləkbərovdeyib:“Mənklas

sik“Qasımuşağı”xalçalarındamübarizə,mü
haribə, qələbə elementləri görürəm. Layihə

ləndirdiyimxalçalardaformaolaraqbuxalçanı
əsasgötürmüşəm.Rəngçalarlarınındəyişmə
siisəəhvalruhiyyə,başverənproseslərvəgə
ləcəkhaqqındadüşüncələrimintəzahürüdür”.
Qeydedəkki,4rəngdətəqdimedilənxal

çalarınhərbiri4kvadratmetrdir.

Mədəniyyət müəssisələrində müxtəlif səpkili tədbirlər

İsmayıllıRMİQəbələrayonMədəniyyət
MərkəzininİsmayılbəyQutqaşınlıadına
XalqteatrınınsəhnəsindəNargiləRəh-
manınmüəllifiolduğu,NihatCəlilzadənin
səhnələşdirdiyi“Qələbə”adlıtamaşanü-
mayişolunub.TamaşanıİsmayıllıRMİ-nin
rəisiElçinNəcəfovvərayonictimaiyyətinin
nümayəndələriizləyiblər.

Sumqayıt RMİnin Xızı rayon nümayən
dəliyivəMədəniyyətİşçiləriHəmkarlarİtti
faqının əməkdaşları Vətənmüharibəsi şə
hidi Vidadi Allahverdiyevin ailəsini ziyarət
ediblər.

GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin13saylı
kitabxanafilialıGəncəDövlətRegionalHu
manitarKolleci tələbələrinin iştirakı iləAşıq
Ələsgərin 200 illik yubileyi münasibətilə
“Qüdrətlişair,ustadsənətkar”başlıqlıtədbir
keçirib.Xocalı rayonYalobakənd tamorta
məktəbinşagirdlərininiştirakıiləkəndTarix
DiyarşünaslıqMuzeyində“Millidəyərlərimizi
qoruyaq”mövzusundasərgitəşkiledilib.Sa
muxrayonHeydərƏliyevMərkəzininəmək
daşları rayonunƏhmədbəyli kənd tamorta
məktəbində şagirdlərlə “44 günlük savaş –
Zəfərtariximiz”mövzusundagörüşkeçirib.
Masallı RMİ Masallı TarixDiyarşünaslıq

MuzeyivəDiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKo
mitəsi Masallı bölgəsi üzrə şöbəsinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Uşaq hüquqları aylığı” (20
oktyabr–20noyabr)çərçivəsində“Uşaqların
mənəviinkişafı:nəyinecəetməli”mövzusun
datədbirkeçirilib.Masallışəhəronbirillikİncə
sənətməktəbindəşagirdlərarasında “Qara
bağaqayıdış”devizialtındaintellektualyarış
təşkil edilib.Qaliblərə regional idarə tərəfin
dəndiplomvəpulmükafatlarıtəqdimedilib.

Ağstafa RMİ Ağstafa rayon Mədəniyyət
MərkəzindəBeynəlxalqTolerantlıqGünü(16
noyabr) münasibətilə “Tolerantlıq Azərbay
canxalqınınruhundadır”başlıqlı tədbir təş
kiledilib.QazaxrayonMKSninE.Hüseynov
adına Mərkəzi Kitabxanası, rayon Mədə
niyyətMərkəzi,Tovuz rayonHeydərƏliyev
MərkəzivərayonMKSdəəlamətdargünlə
bağlıtədbirlərkeçiriblər.QazaxDövlətRəsm
QalereyasınındərnəküzvləriEşqinQuliyev,
EmaCarçılıvəKönülXasməmmədovaXətai
SənətMərkəzindəkeçirilən “Mənimdüşün
cəm–2021”adlırespublikauşaqyaradıcılıq
müsabiqəsindədiplomalayiqgörülüblər.
Sabirabad RMİ Sabirabad rayon Heydər

Əliyev Mərkəzində “Layihələrin idarə olun
ması”adlıtəlimkeçirilib.Təlimzamanımüx
təlifqrantmüsabiqələrininqalibiRəşadQur
banovlayihələrinstrukturu,icramərhələləri,
layihətəklifərinindahaefektivhazırlanması
haqqındatövsiyələrinigənclərləbölüşüb.
Ağdaş RMİ Ağdaş rayon Mədəniyyət

Mərkəzinin “Kəndirbazlar” folklor kollektivi
noyabın15dəQobustanqoruğundakeçiri
lən“Yurddabayram”tərəkəməfestivalında
iştirakedib.Kollektivinçıxışıfestivaliştirak
çılarıtərəfindənmaraqlaqarşılanıb.
AğcabədiRMİAğdamrayonHeydərƏliyev

MərkəzivərayonDövlətRəsmQalereyasının
birgətəşkilatçılığıilə“AzadQarabağınqəhrə
manşəhidvəqaziləri”adlıtədbirkeçirilib.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Regional idarənin dəstəyi ilə nəşr olunan kitabların təqdimatı
Noyabrın18-dəAzərbaycanYazıçılar
Birliyində(AYB)KürdəmirRegionalMə-
dəniyyətİdarəsinin(RMİ)dəstəyiilənəşr
olunan“NizamiGəncəvininpoetikport-
reti”və“NizamiGəncəvininəsərlərininel
variantları”kitablarınıntəqdimatıkeçirilib.

AYBninmətbuatkatibiXəyalRzatədbi
riaçaraq“Nizamiili”münasibətiləişıqüzü
görənkitablarhaqqındaməlumatverib.
AYBsədrininmüaviniRəşadMəcid“Niza

miGəncəviİli”ndədahişairinirsinəhəsrolu
nankitablarınnəşriniyüksəkqiymətləndirib.
Hərikinəşrinlayihərəhbərivəönsözün

müəllifi – Kürdəmir RMİnin rəisi, fəlsəfə
üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Xudanlı çıxış
edərəkkitablarınməqsədi,ərsəyəgəlmə

sibarədədanışıb.
Yazıçı Seyran Səxavət, yazıçıdrama

turqElçinHüseynbəyli,AMEANizamiadı
naƏdəbiyyatİnstitutununicraçıdirektoru,
dosent Mehman Həsənli, institutun baş
elmiişçisi,professorCavanşirYusifi,Mə
dəniyyət Nazirliyi Kitab sənayesi şöbəsi
ninəməkdaşıXəyalMəmmədovvəbaşqa
çıxış edənlər kitablar haqqında fikirlərini
bölüşüblər.
Sonda çıxış edən “Nizami Gəncəvinin

əsərlərininelvariantları”kitabınıntərtibçi
sivəredaktoru,şairFəridHüseynvə“Ni
zamiGəncəvininpoetikportreti”kitabının
tərtibçisi və redaktoru, şair, ədəbiyyatşü
nas Ramil Əhməd nəşrlər haqqında işti
rakçılarabilgiveriblər.
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Akademikmusiqinincəmiyyətinbütüntəbəqələritərəfin
dəndərkedilməsi,qavranılmasıoqədərdəasandeyil.
Dünyanınhəryerində“klassikmusiqidinləyiciləri”adlanan
təbəqəvarki,onungenişlənməsindəməsuliyyətdahaçox

peşəkarmusiqiçilərinüzərinədüşür.Busahədədirijorluqsənəti
dəmühümyertutur.

Azərbaycanda bu gözəl sə
nətin təməli görkəmli bəstəkar,
musiqi xadimi Müslüm Maqo
mayev (1885–1937) tərəfindən
qoyulub,sonradanmaestroNi
yazi tərəfindən daha da  yük
səksəviyyəsinəgəlibçatıb.Bu
insanların sayəsində hazırda
bizimdünyada tanınmışdirijor
larımızfəaliyyətdədir.
Dirijorluq sənətinin layiqli

davamçılarından biri də Xalq
artisti, Prezident təqaüdçü
sü Fəxrəddin Kərimovdur. Bu
günlərdə sənətkarla görüşüb
həmsöhbət olduq. Müsahibəni
təqdim etməzdən öncə dirijo
run bioqrafiyasına qısa nəzər
salaq.
FəxrəddinNuri oğluKərimov

Bakıda həkim ailəsində dün
yaya gəlib. Bülbül adına Orta
İxtisas Musiqi Məktəbini bitir
dikdən sonra  P.İ.Çaykovski
adına Moskva Dövlət Konser
vatoriyasında violin sinfi üzrə
təhsilinidavametdirib.Təhsilini
başavurduqdansonraÜ.Hacı
bəyli adınaAzərbaycan Dövlət
SimfonikOrkestrindəNiyazinin
rəhbərliyi altında konsertmeys
terkimiçalışıb.Hərbixidmətini
başavurduqdansonradirijorluq
sənətinə sonsuz sevgi və ma

rağı olduğu üçün 1982ci ildə
N.RimskiKorsakov adına Le
ninqrad(SanktPeterburq)Döv
lət Konservatoriyasının Opera
simfonik dirijorluğu şöbəsində
RusiyanınXalqartistləriV.Ger
giyevvəİ.Musininsinfindətəh
sil alıb. Təhsilini başa vurduq
dan sonra  SanktPeterburqun
MariinskiDövlətOperavəBalet
Teatrında təcrübəçi dirijor kimi
çalışıb.Təhsilinitambitirdikdən
sonra Türkiyədə  İstanbul Me
mar Sinan Universiteti nəzdin
də Dövlət Konservatoriyasında
vəeynizamanda  İstanbulBö
yükşəhərBələdiyyəsi nəzdində
operavəsimfonikorkestryara
daraq həmin kollektivə rəhbər
likedib.DahasonraTürkiyənin
bütün şəhərlərində qastrola çı
xaraq opera, balet və simfo
nikkonsertləri idarəedib, İzmir
DövlətOperavəBaletTeatrının
başdirijoruolub.Eynizamanda
Avropanın bir neçə ölkəsində
dirijor kimi konsertlərdə iştirak
edib. Hazırda Ü.Hacıbəyli adı
naAzərbaycanDövlətSimfonik
Orkestrinin dirijoru kimi fəaliy
yətgöstərir.EynizamandaQa
ra Qarayev adına Azərbaycan
Dövlət KameraOrkestrinin bə
dii rəhbəri və baş dirijorudur.

BakıMusiqiAkademiyasıvəMilli
Konservatoriyanındosentidir.

– Fəx rəd din müəl lim, is tər
dik ön cə 2 no yabr ta ri xin də 
Hey dər Əli yev Sa ra yın da 
Zə fə ri mi zin il dö nü mü nə həsr 
edil miş “Qa ra bağ Azər bay
can dır!” ad lı kon ser ti niz lə 
bağ lı təəs sü rat la rı nı zı bö lü şə
si niz.
–BizbuQələbəniillərləgözlə

mişik.AliBaşKomandana,mü
zəfərOrdumuzadərinsevgivə
minnətdarlığımıbildirirəm.Zəfər
Günü ərəfəsində keçirilən kon
sertdəmənbuhissvəduyğuları
bir daha yaşamış oldum. Kon
sertdəZəfərnotlarınaköklənmiş
proqramtəqdimetdik.Mədəniy
yətNazirliyi,HeydərƏliyevFon
du, Bəstəkarlar İttifaqı, Heydər
Əliyev Sarayı və Azərbaycan
DövlətAkademikFilarmoniyası
nın birgə təşkilatçılığı ilə həya
takeçirilənbu layihənin ideyası
Bəstəkarlar İttifaqında yarandı.
İttifaqın rəhbəri, Xalq artisti Fi
rəngiz Əlizadənin bəstəkarlara
müraciəti iləbizəsərləribirara
yagətirəbildik.Çoxsaylıəsərlə
rin arasından səslənməyən və
ictimaiyyətə təqdim olunmağa
layiqolanəsərlərseçildi.Bumə
nada Firəngiz xanıma təşəkkür
edirəm ki, çox diqqətli, xoşniy
yətli və peşəkarcasına yanaşdı
buişə.Konsertdə18bəstəkarın
əsəri səsləndi. Məşqlər zama
nı mən müəllifərin həyəcanını,
sevincini hiss edirdim. Zəfərə
həsr olunan əsərlərin təqdimi
çoxəlamətdarbirhadisədir.Biz
bu işi ənənəyə çevirərək Qələ
bəgününübəstəkarlıqvəmusiqi
sahəsində müxtəlif formalarda
qeyd edəcəyik. Bundan sonra
da bəstəkarlarımız şanlı Zəfərə
musiqinin müxtəlif janrlarında

əsərlər həsr edəcəklər. Keçmi
şənəzərsalandagörürükki,bu
mövzuheçzamandiqqətdənkə
nardaqalmayıb.

– Möv zu ey ni ol sa da, ya naş
ma fərq li li yi ni ne cə hiss edir
di niz?
– Dünyadakı bütün insan

lar birbirinə bənzəmədiyi kimi,
hisslərdəfərqliolur.Biripoema
formasında,birimahnı,biri sırf
instrumental yazır. Forma ola
raq axtarışları da maraqlı idi.
Bizim bəstəkarlıq məktəbimiz
zəngindir. Fərqliliyi ondadır ki,
bəziləri xalq çalğı alətlərindən,
muğamdan, aşıq musiqisindən
istifadəedərəksimfonikorkestr
lə birlikdə dinləyicilərə zəngin
bir palitra təqdim etdilər. Bu
əsərlərdə əsas qeyd etmək is
tədiyim məqam bəstəkarlar bu
nümunələriustalıqlavəsəmimi
yazmışdılar. Layihənin reallaş
masında Dövlət Xor Kapellası
nın və onun bədii rəhbəri Gül
bacıİmanovanındaroluböyük
oldu.Kapellayeganəbirkollek
tivdirki,oratoriyavəkantataları,
görkəmliAzərbaycanbəstəkar
larının xor əsərlərini məharətlə
ifaedir.

– İn di isə şəx si ya ra dı cı lı ğı
nı za gə lək. Ailə niz də siz dən 
əv vəl mu si qi ilə məş ğul olan 
var dı mı? 
–Valideynlərimmusiqiyəma

raq göstərir, musiqini çox se
virdilər. Evimiz Bülbül adına
Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin
yanında idi. Qardaşımla məni
həmin musiqi məktəbinə qoy
dular.Oradamənədərsdeyən
müəllimləriehtiramlavəminnət
darlıqla yadedirəm.Bizəqarşı
nəcib və nəzakətli idilər. Çox
məmnunamki,məşhurkonser

vatoriyalarda təhsil alsam da,
sənət yolumun təməli Bakıda
qoyulub.

– Di ri jor lu ğa mey li niz ne cə ya
ran dı?
–Gəncliyimdənorkestləridin

ləyərək, opera və baletləri iz
ləyərək, təbii ki, bu kollektivləri
idarə edərəkmusiqinin səslən
məsində dirijorun şəxsiyyətinin
cazibəsi məndə  maraq doğu
rurdu. Musiqiçilərlə bərabər
əsərləri səsləndirmək və onları
idarə edərək istiqamət vermək
 bu, insana çox böyük zövq
verir. Əsərin yaxşı səslənməsi
və yaşaması dirijor və ifaçıla
rabağlıdır.Buistəkləsınaqdan
keçərək  Leninqrad (SanktPe
terburq)DövlətKonservatoriya
sınınOperasimfonikdirijorluğu
şöbəsinin dirijorluq fakültəsinə
qəbulolundum.Görkəmlimüəl
limlərin sinfində təhsil aldım.
V.Gergiyevmənimilkmüəllimim
idi. Onun xeyirduası ilə mən
Rusiyanın bir neçə tanınmış
kollektivindədirijorluqetmişəm.
Bu zamana qədər müəllimimin
xeyirduası ilə həmkeçmiş so
vetrespublikalarınınşəhərlərin
də,həmdəAvropanınbirneçə
ölkəsindəoperavəbalet,simfo
nikkonsertləriidarəetmişəm.

– Səh nə yə di ri jor ki mi ilk çı xı
şı nız ha ra da ol du?
– SanktPeterburq Opera və

BaletTeatrında.BuradaC.Ver
dinin“Trubadur”operasınıidarə
etmişdim.Dahasonrabaşqata
maşalarda iştirak etdim. İşimin
məsuliyyətini hər zaman hiss
edirəm. Çalışmalarımda bəstə
karların düşüncələrinə və hiss
lərinə, stillərinə diqqətli,  yaxın
olmağa çalışıram və eyni za
mandabütünyaradıcı təklifərə

böyükhəvəsləyanaşıram.Kon
sert proqramlarında düşüncə
və istək  olaraq yeni əsərlərə,
dünyada tanınmış və ilk dəfə
Bakıda səslənən əsərlərə mü
raciətetmişəm.Bumənimüçün
həm maarifəndirici bir missiya
kimidir. Eyni zamanda musiqi
kollektivləri ilə çalışmalarımda
öz və onların repertuarlarının
geniş olmasında marağım var.
Çoxşərəfduyuramki,Azərbay
canıHeydərƏliyevFondutərə
findən təşkil edilən ən yüksək
səviyyəli konsertlərdə təmsil
etmişəm. Fransa, Yunanıstan,
İsveçrə,Küveytvəs.ölkələrdə,
eləcədərespublikamızdatəşkil
ediləndövlətsəviyyəlitədbirvə
festivallardaiştiraketmişəm.

– Gənc di ri jor lar la bağ lı dü
şün cə lə ri niz ma raq lı dır...
– Bu gün yaxşı təhsil almış

gənclərimiz var. Onlara biz hər
zaman dəstək olaraq, təcrübə
qazanmaqlarına şərait yarada
raq eyni zamanda ixtisaslarında
tələbkar və daha diqqətli olma
larını, Üzeyir bəyin qoyduğu o
gözəl yolu davam etdirmələrini
arzulayırıq.Mədəniyyətimizinsa
bahı və daha da zənginləşməsi
üçün.Bildiyinizkimi,Azərbaycan
musiqisi dünyada tanınır və bu
sahədədünyayatəqdimedəcəyi
mizçoxnümunələrvar.Millətimi
ziyaşadanmədəniyyətimizdir.Bu
amilbiziçoxdiqqətliolmağasövq
edir. Çox istərdim bizim böyük
şəhərlərimizdə, Gəncədə, Sum
qayıtda, Naxçıvanda simfonik
orkestrlərvəmusiqili teatrlarımız
yaradılsın.Bizimüçün,sənətimi
zininkişafıüçünbu,çoxvacibdir.

– Ma raq lı söh bə tə gö rə si zə 
tə şək kür edi rəm.
–Mən də sizə təşəkkür edi

rəm. Bu gün ölkəmizdə bütün
sahələrdə inkişafı görüb fərəh
lənirəm. Prezidentimiz İlham
ƏliyevvəBirincivitseprezident
MehribanxanımƏliyevanınmə
dəniyyət sahəsinə diqqəti  bizi
qürurlandırır və bütün vətən
daşlarımıza böyük ruh yüksək
liyiverir.

Lalə AZƏRİ

sənət 5

“Mərmər soyuğu”nun çəkilişləri 
başa çatıb

MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləCəfərCabbarlı
adına“Azərbaycanfilm”Kinostudiyası,“İctimaiTV”
və“ArizonaProductions”(Fransa)şirkətlərininbirgə
istehsalıolan“Mərmərsoyuğu”tammetrajlıbədii
filmininçəkilişləribaşaçatıb.

“Azərbaycanfilm”dən verilən məlumata görə, film
uğursuzrəssamlasevgilisininqarışıqmünasibətlərin
dənbəhsedir.Uzunsürənhəbshəyatındansonraevə
qayıdanataənradikalyollarlaoğlununhəyatınadü
zənverməyəçalışır.
EkranəsərininssenarimüəllifəriAsifRüstəmovvə

hollandhəmkarıRoelofJanMinneboo,rejissoruAsif
Rüstəmov,quruluşçuoperatorlarıOktayNamazovvə
AdilAbbasov,rəssamıRafiqNəsirov,geyimrəssamı
ŞahinHəsənli,qrimrəssamıElbrusVahidov,kreativ
prodüseri İradəBağırzadə,başprodüseriFarizƏh
mədovdur. Baş rolları ElşənƏsgərov, NatəvanAb
baslıvəXalqartistiQurbanİsmayılovoynayırlar.
Filmin2022ciilinikinciyarısındatamaşaçıyatəq

dimedilməsiplanlaşdırılır.
Qeyd edək ki, bu, rejissorAsif Rüstəmovun ikin

ci tammetrajlı işidir. Rejissorun “Axınla aşağı” tam
metrajlıbədiifilminindünyapremyerası2014cüildə
“KarlovıVarı”BeynəlxalqFilmFestivalınınmüsabiqə
bölümündəbaştutub.Ekranəsəribirsırafestivallara
dəvətalaraqmükafatlaralayiqgörülüb.

“Müharibə uşaqları”nın çəkilişləri 
davam edir

“Azərbaycanfilm”Kinostudiyasında“Müharibə
uşaqları”sənədlifilmininçəkilişləridavamedir.

Ekranəsəri2020ci ilinVətənmüharibəsidövrün
dədüşmən tərəfdənGəncə,Bərdə,Tərtərvədigər
bölgələrimizəatılanraketzərbələrinəticəsindətrav
maalmışuşaqların,postmüharibədövründəpsixoloji
reabilitasiyası üçün kukla teatrının həmin bölgələrə
qastrolaçıxmasındanbəhsedənilhamvəümidverici
birfilmdir.
Xronometrajı25dəqiqəolanfilminprodüseriFariz

Əhmədov, ssenari müəllifi və rejissoru Leylaxanım
Qənbərlidir.

DahiNizamiGəncəvinin880illikyubileytədbirlərinə,“NizamiGən
cəviİli”ninlayihələrinəbiridəəlavəolundu.Məlumolduğukimi,
15–26noyabrtarixindəMədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanMilli
ElmlərAkademiyası,GəncəŞəhərİcraHakimiyyəti,NizamiGən

cəviBeynəlxalqMərkəzivəAzərbaycanYazıçılarBirliyinintəşkilatçılığı
iləNizamiGəncəviBeynəlxalqFestivalıkeçirilir.

Zənginproqramlı festival çərçi
vəsindənövbətinümayişnoyabrın
16da Azərbaycan Dövlət Akade
mikOperavəBaletTeatrındabaş
tutdu. Dahi şairin “Yeddi gözəl”
poemasıəsasındaböyükbəstəkar
Qara Qarayevin yazdığı eyniadlı
baletnümayişolundu.
Zamanzaman müxtəlif redaksi

yalarda təqdim olunan, fabulasın
da və musiqi dramaturgiyasında
əhəmiyyətli dəyişiklik edilmədən
hazırda 2 pərdə və 13 şəkildə
təqdim edilən balet nümunəsində
Əməkdar artistlər Anar Mikayılov
(Bəhram şah), Nigar İbrahimova
(Gözəllər gözəli), Cəmilə Kərimo
va (Bizans gözəli), Elmira Süley
manova (Slavyan gözəli), Samir
Səmədov (Səməndər), həmçinin
baletartistləriSamirəMəmmədova
(Hind gözəli), Nigar Əliyeva (Xa
rəzmgözəli),YuliyaFerştand(Çin
gözəli),  Ayan Eyvazova (Məğrib
gözəli)iştirakedirdilər.
Məlumat üçün deyək ki, Qa

ra Qarayev yaradıcılığının parlaq
nümunələrindən olan “Yeddi gö

zəl” (1952) baletinin librettosunu
“Yeddi gözəl” poemasının motiv
ləriəsasındaİsmayılHidayətzadə,
Yuri Slonimski və Sabit Rəhman
yazıb. Səhnə nümunəsinin qu
ruluşçu rejissor və baletmeysteri
Pyotr Qusev, məsləhətçi və ay
rıayrı rəqslərin quruluşçusu  Qə
mərAlmaszadə,rəssamlarıƏnvər
Almaszadə, Fyodr Qusak, dirijoru
KamalAbdullayevolub.

Budəfəki tamaşanın dirijoru
Əməkdarartist,beynəlxalqmüsabi
qələrin laureatı Əyyub Quliyev idi.
HazırkıquruluşunbaletmeysteriEs
toniyanın Dövlət mükafatı laureatı,
professor Vasili Medvedyev, quru
luşçu rəssamı Rusiya Rəssamlıq
Akademiyasının üzvü,  professor
DmitriÇerbadji,geyimüzrərəssamı
isəmərhum sənətkar, Azərbayca
nınXalqrəssamıTahirTahirovolub.
Əzəmətli ölkənin gənc və güclü

hökmdarıBəhramşahınönplanda
olduğu birinci pərdənin ilk şəklində
bütün düşmənlərinə qalib hökmda
rın həyatsevərlik və özünə inamını
görürük.Artıqo,vaxtınıəsasəylən
cəsinə–ovahəsredirvəgünlərin
birgünüovunutəqibedərkəntəsa
düfən bir mağaraya girir. Mağara

nındivarındayeddiəfsanəvigözəlin
təsvirinigörənhökmdarheyranqalır.
Yeddigözəlməxluqşəkildənenərək
onunətrafındadövretməyə,özcazi
bələriiləonundiqqətinicəlbetməyə
çalışırlar. Gözəllərin vəd etdiyi sirli
səadət sonrakı şəkillərdə hökmda
rı fərqlimacəralarasövqedir.Bəh
ramonlarıgözdənkeçirdikcəənsirli
vəsəadətvədedənin–ağgeyimli
Gözəllərgözəlininüzərindədayanır.

Buano,sankiağdumanaçevrilirvə
yoxolur.Bəhramşahdərhalonuvə
başqa gözəlləri tapmaq ehtirası ilə
alışıbyanmağabaşlayır.Bununİlahi
tərəfindənişarəolduğunutəyinedə
rəkyeddigözəlitapmağaqərarverir.
Budur,artıqbirneçəilötübvəbiz

şəkildənşəklə6gözəlinpərvanəki
miBəhramınətrafındadövretdiyini
görürük.Hərbiribirrəngvəbiçimdə,
mənsubolduqlarıxalqlarınxüsusiy
yətlərində musiqi əsərinin tamam
lanmasınaayrıcarəngqatırlar.Lakin
Bəhramşahdərkedirki,yaşıltəbiət,
dərin qəlb rahatlığı hələ onun əldə
etmək arzusunda olduğu əsl istəyi
deyildir. O, ağ geyimli gözəli axta
rıbtapmaqüçünaltıgözəlitərkedir.
YalnızGözəllər gözəli onu xoşbəxt
edə bilər. Ətrafındakı insanlardan
ayrılaraqtəklikdəsarayınağotağına
yollanır.Butəmizlikvəağlıqiçərisin
dəşah tamamilə təkdir,o,gümüşü
aynayadiqqətləbaxaraq,onundə
rinliyində özünü və gözəli axtarır.
BirdənağlibaslıŞərqgözəligörünür
vəBəhramıəslsafıqvəmənəvira
hatlığınsirləriilətanışedir.
Beləcə biz artıq sonuncu şəkil

lərdə ruhən rahatlaşmış Bəhram
şahıgörürük.O,xoşbəxtdir.Buza
manbizəvvəliləsonarasındake
çid yaşayırıq və təsvir və xoreoq
rafikmüşayiətləyenidənmağaraya
“qayıdırıq”.Beləcə, tamaşaçıəsə
rin ideyasının musiqi və hərəkət
dilindəki əsas ifadə vasitəsini özü
üçünayırdetməyəbaşlayır.
Bunumükəmməltəsvirvəxoreoq

rafikelementlərintəsirgücüiləçatdı
ransolistlərtamaşaçılaraestetikzövq
bəxşetdilər.Hərkeçiddəartistlərial
qışlayan, onların sonrakı pərdə və
şəkillərdəkinümayişinəhazırlaşaniz
ləyicilərikincipərdəninşəkillərindədə
buzövqüalabildilər.Beləcə,Bəhram
şahınmüşayiətindəsirlialəmə,sehr
doluəfsanənindaxilinəvararaq,onun
həqiqətində, bir neçə anlıq da olsa,
özləriniyeddigözəlin,xüsusəndəsirli
Gözəllərgözəlininvarlığınainandırdı
lar.Sözsüzki,bunəticədə təkrarsız
musiqivəustahərəkətinmükəmməl
dialoqununpayıdanılmazdır.
Tamaşa sürəkli alqışlarla başa

çatdı. Tamaşaçı balet artistlərinin
mükəmməl ifası ilə bərabər ölməz
müəllifəri və onların yaradıcılıqla
rınınəsrlərin,onilliklərinsınağından
çıxıb, özecazkarlığını əvvəlki kimi
qorumasınıalqışlayırdı.

HƏMİDƏ

“Şadam ki, bir çox əsərlərin Bakıda 
ilk dəfə səslənməsinə nail olmuşam”

Dirijor Fəxrəddin Kərimov: “Gənclərə dayaq olmaqla yanaşı, 
sənətə məsuliyyətlə yanaşmalarını da tələb etməliyik”

“Yeddi gözəl”in səhnəsi

“Tomiris” serial kimi ekranlara gələcək
QazaxıstanvəTürkiyəkinematoqrafçılarırejissor
AkanSatayevin“Tomiris”filmiəsasındabirgətarixi
serialçəkməkniyyətindədir.

“Qazaxfilm” kinostudiyası və “Safaifilm” şirkətinin
birgəistehsalıolanfilmbuilinsentyabrındaTürkiyə
kinoteatrlarındagöstərilibvəböyükmaraqlaqarşıla
nıb.Ekranəsəri,həmçinin812noyabrtarixindəİs
tanbuldakeçirilən“DədəQorqud”TürkDünyasıFilm
Festivalının açılış mərasimində nümayiş olunub.

Festivalda“Qazaxfilm”Türkdünyasıkinematoqrafı
natöhfəsinəgörəxüsusimükafatlatəltifedilib.
Qazaxıstanın mədəniyyət və idman naziri Aktotı

RaimkulovafestivalzamanıməşhurprodüserBaran
Maydailəgörüşüb.Görüşdəfilminəsasındaserialın
yaradılması, həmçinin bir sıra şərikli kino layihələ
rinin gerçəkləşməsi haqqında məsələlər müzakirə
edilib.Bildirilirki,serial layihəsiniTRTgerçəkləşdi
rəcək.

GÜLCAHAN
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Söz vax tı na çə kər. Ötən ilin 
pa yı zı idi, onun da 85 il li yi. 
Pan de mi ya nın sərt qa da ğa lı 
dö nə mi, teatr-kon sert sa lon-
la rı nın qa pı la rı qı fıl lı. Onun 
yu bi ley ya zı sı nı ne cə ya za ca-
ğım ət ra fın da xey li gö tür-qoy 
edən dən son ra se vin cək zəng 
elə dim. Dəs tə yin o ba şın da kı 
hə lim, doğ ma səs də mə-
nim ki mi xoş hal idi. Həm ye ni 
ya şı nı qeyd elə mə yin, həm də 
Or du mu zun ard-ar da qa zan-
dı ğı qə lə bə lə rin ov qa tın da sə si 
gur-gur gu rul da yır dı.

Xeyli söhbətləşdik. Dünənə
boylandı,sevdiyisənətini, rolları
nı,teatrlıtamaşalıgünlərinixatır
ladı, darıxdığı tərəfmüqabillərini
yadasaldı,yaşamağıngözəlliyin
dəndanışdı.
Sonra məni və yəqin oxucuları

dakədərləndirən“Dahaçoxözüm,
oMəcnunüçündarıxıram.Deməli,
eləsəhnəüçündədarıxıram,tama
şaçılar üçün də darıxıram. Hə, bir
dəuşaqlarımüçündarıxıram,nara
hatoluram.Canımağrıyankimitez
deyirəm“Yox,Məcnun,beləeləmə.
Sən öləcəksən, uşaqların darıxa
caq,ağlayacaqlar”.Nəbilim,bəlkə
eləömrümüuzadanbudur.Belədü
şünənkimi,vallah,eləbilağrıdaqa
çıre.Bəsnecə?Adamınəsasruhu
sağlam olsun.Yaş ötdükcə adamı
fikir bilirsən haralara aparır?Yaxşı
olar, hələ sizin ömrünüz qabaqda
dır.Yaxşışeylərgörəcəksiz,bizidə
yaxşıxatırlayacaqsız”dedi...
Bir il ötdü... Noyabrın 16da

onun ölüm xəbərini aldıq. Kə
dərləndik, köks ötürdük, ardınca
da “Qatarda”kı Fatıdan “Yarımş
tat”dakı Murtuzadək rollarını,
məşhur replikalarını, şuxluğunu
itirməyənsimasınıxatırladıq...
Əməkdar artist Məcnun Hacı

bəyov 86 yaşında bu dünyadan
köçünüçəkdi.Hələilləröncəse
vimli teatrındanqopan,dahaçox
qoparılanəslsəhnəsənətadamı
ömrünün əsas səhnəsindən –
anatəbiətinfüsunkarguşəsindən,
QubanınNüvədikəndindəkioca
ğındanəbədievinəyolaldı.

O, klassik aktyor məktəbinin,
bütün çalarları ilə romantik sənət
cərəyanınınənmaraqlı,sevilənsi
malarındanidi.Həryeniobrazında
birayrıoyunüslubu,birbirinidöy
məyən, çərçivəyə sığmayan  ge
dişləriiləməşhuridi.
İstər teatr, istərsə də televizi

yatamaşalarındadahaçoxikinci
plandaoyun sərgiləsədə, ənaz
baş rol ifaçısı qədər yadda qal
mağıbacaran,səhnənin,ekranın
uzaq qütbündə də tamaşaçı ilə
ani baxış, mimika, jest ilə qalıcı
dialoq qura bilən sənətkarlardan
idi.Onufərqləndirənbirxüsusda
məsuliyyətivəteatrasadiqliyiidi.
Səhnədə də, həyatda da şəxsi
prinsiplərini, xarakterinə xas bü
tövlüyünü,sədaqətiniitirmədi.
Yadımdadır, təxminən  5 il ön

cəbəzigopçusaytlaronunölüm
xəbərini çıxarmışdı. Həmin vaxt
zəng edən hər kəsə yarızarafat
“Yəqinmənimölənvaxtımdaha
gəlibçatıb...”demişdi.Ardıncada
“Aktyorurollarıyaşadır,tamaşaçı
larıyaşadır.Ölümonsuzdahamı
mızanövbəiləçatacaq”demişdi.
Bəli, tamamilə haqlı idi: aktyoru
ölməz edən ölməzlik bəxş etdiyi
rollarıvəonlarısevərəkyaddaşı
nayazantamaşaçılarıdır.
Əlayağını Bakıdan, teatr, sə

nətmühitindən çəkib təbiət qoy
nuna, səssizliyə, təkliyə çəkilən
aktyorgördüyünüzkimi,qətiyyən
unudulmadı.Əksinə,rollarınınişı
ğı,qəhrəmanlarınındillərəköçən
sözləriiləxatırlandı.Özüdəbun

danənçoxözüxoşbəxtoldu,“Ca
vanlar yanımdanötəndə televizi
ya tamaşalarımdan replikalarımı
deyəndə mənə ləzzət edir. Həm
yadasalınmağımagörə,həmdə
cavanların köhnə tamaşalara da
baxmağınagörə”deyirdi.
Xüsusən məşhur “Qatarda” ta

maşasında ölməz Yaşar Nuri ilə
mükəmməl oyunu, ümumiyyətlə,
bütün komik və dramatik çalarları
iləunikalteletamaşanınsevilənFa
tısı,romantik“Gözhəkimi”ninƏmir
kişisi yaddaş kitabçamızda öncül
lərdəndir. Bu mənada “Gülüş sa
natoriyası”nın Gülüşovu, “Kişilər”in
Tumacovu, “Mənim günahım”ın
Əlimuradı, “Sarıköynəklə Valehin
nağılı”nın Ağabəşiri, ”Yarımştat”ın
Murtuzu, “Alov”unustaƏlişi, “Ana
lar”ın Rəhmanı fərqli xarakter və
üslublu rollar kimi onun tükənməz
istedadvəenergetikasınınənbariz
nümunələrihesabolunabilər.“Yeni
evlənənlər” filmindəki Qurban kişi
(yeganəbaşrolu)onunlirik,drama
tik,komikkimi janrbölgülərinəsığ
mayanaktyorolmasınaörnəkidi.
Məcnun Hacıbəyov sənətin

seçdiyi, səhnənin istədiyi sevda
lı,məcnun,aşiqidi.Sənətəgəlişi
dəbunun isbatıdır. 1935ci ilin 5
oktyabrındaanadanolub,uşaqlıq
dövrü II Cahan savaşına düşüb.
Orta məktəbi başa vurub Quba
danpaytaxtayolalangəncBakı
da peşə məktəblərindən birində
təhsil almağa başlayır. Buradan
onu Sumqayıtdakı zavodlardan
birinəişləməyəgöndərirlər.

Hələuşaqlıqdan teatr, səhnəyə
vurğunolanvəsəsi, fərqli ifa tər
zi ilə ətrafdakıların diqqətini cəlb
edən Məcnun Sumqayıta qast
rola gələn Quba Dövlət Teatrının
(sonradan fəaliyyətini dayandırıb)
tamaşasınabaxırvəqətiqərarını
verir. Yenidən doğma rayonuna
qayıdırvəhəminteatrdaişləməyə
başlayır. Bir müddət sonra Quba
teatrında tamaşa hazırlayan To
fiqKazımovundiqqətinicəlbedən
M.Hacıbəyov görkəmli rejissorun
məsləhəti və təkidi ilə indiki Mə
dəniyyətvə İncəsənətUniversite
tinə yollanır və qabiliyyət imtaha
nından uğurla keçərək Aktyorluq
fakültəsinintələbəsiadınıqazanır.
Alitəhsilinibitirdikdənsonratale

yiniAkademikMilliDramTeatrı ilə
bağlayanaktyorburadabirbirindən
fərqlirollaroynayır,odövrüçünən
yaxşıözünüifadəməkanıolantele
viziyatamaşalarınadəvətolunurvə
beləcə,geniş tamaşaçıauditoriya
sınındadiqqətinicəlbedəbilir...
Zəhmətsevərliyi, işinəsənətinə

məsuliyyəti və teatra bağlılığı ilə
seçilən aktyor 1989cu ildə res
publikanın “Əməkdar artist”i fəxri
adınalayiqgörülüb.Hərzamança
lışdığıteatrınsəhnəsinəsadiqolub
və oradan ayrılandan sonra digər
teatrların təklifərinə “yox”deyərək
öz həyat monotamaşasını oyna
yıbizləməküçünözüiləbaşbaşa
qalmağı seçib. Həm də tamaşaçı
sevgisi və alqışının xoş təəssüra
tında...

Həmidə NİZAMİQIZI

Nizami irsinin ən yüksək zirvəsi – “İskəndərnamə”

Bö yük şair və mü tə fək kir 
Ni za mi Gən cə vi yə dün-
ya şöh rə ti qa zan dı ran 
hik mət xə zi nə si “Xəm sə” 

“İs kən dər na mə” poema sı ilə 
ta mam la nır. Bu əsər lə şairin 
məf ku rə və şair tə xəy yü lü 
özü nün ən yük sək zir və si nə 
yük sə lir. 

Böyükşairillərinyaradıcılıqtəc
rübəsindən sonra poemanı heç
kimdənsifarişalmadan,özarzu
suiləqələməalıb.Müəllifin1203
cü ildə bitirdiyi, əruzun mütəqa
rebe məqsur (məhzuf) bəhrində
yazılan “İskəndərnamə”poeması
iki hissədən ibarətdir: “Şərəfna
mə”(“Şərəfkitabı”,6835beyt)və
“İqbalnamə” (“Bəxt kitabı”, 3625
beyt). “İqbalnamə”yə “Xirədna
mə”(“Ağılkitabı”)dədeyilir.
“Şərəfnamə” Azərbaycan Ata

bəylərindən Nüsrətəddin Əbubəkr
ibnMəhəmmədə, “İqbalnamə” isə
MosulhakimiMəlikİzzəddinəithaf
edilib. “Şərəfnamə” Abdulla Şaiq,
“İqbalnamə” Mikayıl Rzaquluzadə
tərəfindən farscadan ana dilimizə
tərcüməedilib.
Dahişairpoemanıyazarkənqə

dim dünyanın böyük sərkərdəsi
Makedoniyalıİskəndəriəsəriüçün
qəhrəmanseçir.Haqqındamüxtə
lif mənbələrdən material toplayır.
Onlarıözhəyat idealına, istəkvə
arzularına uyğun şəkildə işləyir.
Nəticədəmöhtəşəmbirsənətəsə
riyaradır.
Əsərdəqəhrəmanınmənşəyinə

dair müxtəlif rəvayətlərin təsviri
verilir.Mütəxəssislərqeydedirki,
Nizamiİskəndərləbağlıhadisələ
riaraşdırarkənyunandillimənbə
lərdən də yararlanıb.Müəllif “İq
balnamə”də hekayələrin əksərini
Rum filosofunun dili ilə çatdırır.
Bəzi məlumatları verərkən şair
“eşitdim”deyəfikriniifadəedir.
Əsərdə İskəndərin doğulması,

tərbiyə illəri, hakimiyyətə keçərək
ədalətlibirhakimkimihərəkətet
məsi diqqətə çatdırılır. Əsər bo
yuqəhrəmanınsərkərdə,alimvə
peyğəmbərliyini əks etdirənmüx
təlif hadisələr verilir. Sərkərdəlik
fəaliyyəti ilə bağlı olan hadisələr
əsərinbirincihissəsindətamamla
nır.Şairqəhrəmanınıtarixibirşəx
siyyət,müharibələraparmışişğal
çıfatehkimideyil,bədiiobrazkimi
canlandırıb.
Poemada məhəbbət səhnələ

rinin təsvirinədəgenişyerverilir.
Mərd, iradəli və bacarıqlı Bərdə
hökmdarı Nüşabə obrazı diqqəti
cəlbedir.Yenitiplidövlətvəonun

başçısından, ədalətli quruluşdan
söhbət açılır. Şair eyni zamanda
qədimBərdəninzənginliklərihaq
qındabəhsedir...
Poema ideal cəmiyyət quru

luşunun təsviri ilə kulminasiya
nöqtəsinə çatır. Sonra qəhrəma
nın xəstəliyi və ölümü ilə əlaqəli
olaraq oxucuya kədərli səhnələr,
təbiət səhnələri təqdim edilir. İs
kəndərin ölümünü göstərən səh
nələrvəsonrakıfinalhissədəfilo
sofarın, hətta Nizaminin özünün
ölümütəsvirolunur.

***
“İskəndərnamə” haqqında ilk

məlumata Məhəmməd Ovfinin
(XIII əsr) “Lübabüləlbab” təzkirə
sində rast gəlinir. O, bu təzkirəni
Nizamininvəfatındansonrayazıb.
Bildiribki,şairbuəsəriiləİskəndər
hekayəsini oxucuların gözündə
ayna kimi işıqlandırıb. Dövlətşah
Səmərqəndi isəməşhur“Təzkirə
tüşşüəra” əsərində “İskəndərna
mə” əsərindən ayrıca danışmasa
da, Nizami yaradıcılığından bəhs
edib.Ə.Cami“Baharıstan”və“Nə
fəhatülüns” əsərlərində Nizami
haqqında məlumat verib. Müəllif
“Baharıstan”da göstərib ki, Niza
minin əsərlərində şeirə gətirilən
dolğunluq, bədiilik və incəlikləri
nəinki ayrıayrı sənətkarlar, hətta
bütün bəşəriyyət də yarada bil
məz. O, “Nəfəhatülüns”də yazır
ki,“İskəndərnamə”dəkihadisələrin
əksəriyyətiformacəhətdənəfsanə
kimi nəzərə gəlsə də, həqiqətləri
izah etmək və tanıtmaq üçün bir
vasitədir.
LütfəlibəyAzər“Atəşgədə”əsə

rində Nizami “Xəmsə”sinə daxil
olan poemaları yüksək qiymət
ləndirib. Katib Çələbi “Kəşfəlzü

nün”əsərində“İskəndərnamə”dən
danışarkən yanlış olaraq əsərin
“İqbalnamə”, “İskəndərnamə” və
“Xirədnamə”adlıüçhissəsininol
duğunuqeydedib.
XIXəsrdənbaşlayaraqNizami

nin başqa əsərləri ilə yanaşı “İs
kəndərnamə” poeması da Avro
pa şərqşünas və tərcüməçilərinin
diqqətiniçəkib.Məşhurşərqşünas
Hammer“İskəndərnamə”dən100
əqədərbeytialmandilinətərcümə
edib. Macar şərqşünas V.Baxer
Nizamininhəyatvəyaradıcılığına
aidkitabında (1871) “İskəndərna
mə”dəndəətrafıdanışıb.C.Dar
mesteter Şərqdə “İskəndərnamə”
rəvayətindən danışarkən Nizami
ninəsərinədəistinadedib.Türko
loqG.Yakobəsərdəki “İskəndərin
ruslaraqarşıhərbiyürüşü”epizo
dunualmandilinətərcüməedibvə
bu hissəyə şərh yazıb. K.Busse
“Dünya ədəbiyyatı tarixi” kitabın
da “İskəndərnamə”ni Nizaminin
dördüncü əsəri olduğunu iddia
edib. Alman tarixçisi M.Miller öz
əsərində“Xəmsə”yədaxilolandi
gər əsərlərlə birlikdəqısa şəkildə
“İskəndərnamə”dəndəbəhsedib.
Səid Nəfisi “Həkim Nizami Gən
cəvi”adlıməqaləsindəvə“Nizami
Gəncəvinin“Divanı”adlıkitabında
poemadanətrafısözaçıb.L.Şpin
nagel“İskəndərinruslarladöyüşü”
epizodununəsrləfransızdilinəçe
virib.Y.Bertels“BöyükAzərbaycan
şairiNizami”adlımonoqrafiyasın
da “İskəndərnamə” poemasının
datədqiqinəyerverib.
A.Bakıxanov “Gülüstaniİrəm”

əsərində“İskəndərnamə”dəkiNü
şabə ilə bağlı dastanrəvayətin
məzmununu nəql edib. M.Axun
dov “ŞeyxNizami”adlıkitabında
Nizaminin şahlara münasibəti,

“İskəndərnamə”nin yazılma tarixi
və beytlərinin miqdarını diqqətə
çatdırıb. M.Tərbiyət “Daneşmən
daniAzərbaycan” kitabında “İs
kəndərnamə” əsərinə də yer ve
rib.
“İskəndərnamə” poeması yük

sək ideyabədii dəyəri ilə Yaxın
Şərq xalqları ədəbiyyatına güc
lü təsir göstərib. Ə.X.Dəhləvinin
“Ayineyiİskəndər”, Ə.Caminin
“Xirədnameyiİskəndər”, Ə.Nə
vainin“Səddiİskəndər”vəbaşqa
əsərlər Nizami poemasının təsiri
ilə yazılan ədəbi nümunələrdən
dir.

***
MüxtəlifdövrlərdəTəbriz,Şiraz,

Herat, İsfahan, Yəzd, Buxara və
digər şəhərlərdən olan miniatür
çürəssamlar “İskəndərnamə”nin
əlyazma nüsxələrini bəzəyən
əsərləryaradıblar.Butəsvirisənət
nümunələri arasında “İskəndərin
Nüşabə ilə görüşməsi”, “İskən
dərin Çin xaqanı ilə görüşməsi”,
“İskəndərin zəncilərlə döyüşü”,
“İskəndər yeddi filosofun əhatə
sində”, “İsgəndərinXızırpeyğəm
bərləgörüşməsi”vəs.mövzularda
əsərlərdahaməşhurolub.
Bundanəlavə,1949cuildəBa

kıda ucaldılan Nizami Gəncəvi
heykəlinin postamentində quraş
dırılmış, Xalq rəssamı Qəzən
fər Xalıqovun eskizləri əsasında
heykəltəraşA.Xryunov tərəfindən
hazırlanmış barelyefdə Makedo
niyalıİskəndərinNüşabəiləgörüş
səhnəsi təsvirolunub.1979cu il
dəSSRİXalqrəssamıMikayılAb
dullayevinrəsmləriəsasındaBakı
metropoliteninin “Nizami” stansi
yasının yeraltı zalındadahi şairin
əsərləri əsasında işlənən 18mo
zaikapannosundanbirində“İskən
dərnamə”poemasından“İskəndər
vəçoban”səhnəsitəsviredilib.
ŞairinGəncə şəhərindəkiməq

bərəsiətrafındayerləşən“Xəmsə”
bağı”nda ucaldılan, heykəltəraş
Qorxmaz Sücəddinov tərəfindən
hazırlanan 22 metr hündürlüyü
olan çoxfiqurlu heykəldə dəmər
kəzi fiqur kimi Nizami Gəncəvi,
onun ətrafında isə “Xəmsə”nin
qəhrəmanları təsvir edilib. Həmin
fiqurlardan biri poemanın qəh
rəmanı Makedoniyalı İskəndərə
aiddir. Bundan əlavə, şairin doğ
mayurdundakı“Xəmsə”heykəltə
raşlıq kompozisiyasında yer alan
əsərlərdənbiri hündür postament
üzərində ucaldılan “Makedoniyalı
İskəndərvəNüşabə”heykəlidir.

Savalan FƏRƏCOV

“Ana, mən ad günümü qeyd etmişəm...”
Can la rıy la qay tar dıq la rı tor paq la rı mı zın qa yıt ma yan Po-
lad ü rək li Və tən oğul la rı, Al lah si zə rəh mət elə sin. Və tən 
uğ run da ca nın dan ke çən bü tün şə hid lə ri mi zin ru hu qar-
şı sın da baş əyi rik. Bü töv et dik lə ri Azər bay ca nın ya rım çıq 
qal mış ailə lə ri nin uşaq la rı na, ailə si nin bü tün mə su liy yə ti 
üzə ri lə ri nə düş müş yol daş la rı na isə de yi rəm – si zin acı nız 
bi zim acı mız, ya ra la rı nız isə bi zim qəl bi mi zi göy nə dən 
ya ra lar dır. Şü kür lər ol sun ki, il dö nü mü nü bu gün lər də 
qeyd et di yi miz Zə fər Bi rin ci Qa ra bağ sa va şın dan bu ya na 
bü tün şə hid lə ri mi zin ru hu nu şad et di... 

Bu Zəfəri bizə yaşa
danlardan biri də şanlı
AzərbaycanOrdusunun
şəhid leytenantı Şəhri
yarAğamalıyevdir.
Şəhriyar Əvəz oğlu

Ağamalıyev 28 sent
yabr1989cuildəHacı
qabul rayonunda ana
dan olub. Rayondakı 1
saylı tam orta məktəbi
bitirdikdən sonra Ba
kı İslam Universitetinin
Şərqşünaslıq fakültəsi
nəqəbulolunur.Univer
siteti bitirsə də, ixtisası

üzrəişləməkistəmir.Çünkiəmilərininhərbçiolmasıuşaqlıqdan
ondahərbsahəsindəmaraqoyatmışdı.Buarzusunugerçək
ləşdirməküçün2017ci ildəsənədlərinihərbihissəyə təqdim
edirvəkurskeçərəkleytenantrütbəsiiləxidmətəbaşlayır.
Şəhriyargilinailəsində ilkşəhidəmisiAğamalıyevDaşqın

olub.O,BirinciQarabağmüharibəsizamanı31yaşındaşə
hidlikməqamınaucalıb.DahabirəmisiCoşqunAğamalıyev
hazırda polkovnik rütbəsində hərbi xidmətini davam etdirir.
Deməli, Şəhriyarın hərb sahəsini seçməsi onun ailəsindən
gələnbağlılıqidi.Onundataleyişəhidəmisininhəyatyolunu
təkrarlayacaqdı.Şəhriyardaəmisikimieyniyaşda,eyniamal
uğrundacanındankeçəcəkdi...

ŞəhriyarAğamalıyev
2020ci il sentyabrın
27də başlanan Vətən
müharibəsində Mu
rovdağ istiqamətində
gedən döyüşlərə qatı
lır. Müharibənin elə ilk
günlərində şəhid əmi
sinin və digər şəhidlə
rimizin qisasını alaraq
10dançoxdüşmənəs
gərini məhv edir. Okt
yabrın 30da Tərtərin
Suqovuşan qəsəbəsi
uğrundagedənşiddətli
döyüşlərdəşəhidlikzir

vəsinəyüksəlir.
Anası Xanım Ağamalıyeva deyir ki, Şəhriyar haqqında

gecəgündüzdanışsamda, qurtarmaz: “Çoxağıllı, tərbiyəli
uşaq idi.Ataanasınınqayğısınaqalırdı.Böyüyəkiçiyəhör
mətedirdi.Sentyabrda10günlükməzuniyyətəgəlmişdi.Cə
mi2günqaldıevdə.Zəngedibçağırdılar.Özüdəsentyabrın
28iadgünüolacaqdı.Yolasalandadedimki,Şəhriyar,ad
günündəgələcəksən?Dediana,heçnəbilmirəm,hələgedib
vəziyyətəbaxacam.Ancaqsənheçnəalıbqoyma,hazırlıq
görmə.Nəolsa,mənsənəxəbərgöndərəcəm.Axrıncı də
fə yola salanda gördümonu...Ad günündə telefonla əlaqə
saxlayıbonutəbrikedəndədediki,ana,məngəlməyəcəm.
Mənadgünümüdöyüşdəqeydetmişəm.78düşmənəsgəri
vurmuşam...”.
Şəhriyarın 31ci doğumgünündə doğmaları onun yolunu

gözləyərkən o, əzizlərinə Vətən torpaqlarının azadlıq müj
dəsinigöndərmişdi.Ondanyadigarqalanlarvətənpərvərliyi,
qəhrəmanlığıhaqqındayazılanlar,məğrurbaxışlıfotolarıvə
ənəsasıbiroğlu,birdəüzünügörmədiyiqızıdır.
ŞəhriyarAğamalıyevdoğulubboyabaşaçatdığıHacıqabul

rayonundakı Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb. Ölkə
başçısınınmüvafiqsərəncamlarıiləölümündənsonra“Vətən
uğrunda”və“Suqovuşanınazadolunmasınagörə”medalları
ilətəltifedilib.
Builsentyabrın28də,şəhidindoğumgünündəxatirəsinə

hazırlananbulaqabidəninaçılışıolub.
Səbinə ƏLİBALAQIZI

Payız  kimi  həzin  köç...

Ukraynada yaşayan azərbaycanlı 
heykəltəraş Seyfəddin Qurbanov vəfat edib
Ta nın mış azər bay can lı hey kəl tə raş, Uk ray na nın Xalq 
rəs sa mı Sey fəd din Qur ba nov no yab rın 16-da, 59 ya şın da 
və fat edib.

Seyfəddin Əli oğlu
Qurbanov1962ciilokt
yabrın 19da Naxçıvan
Muxtar Respublikası
Şərur rayonunun Siya
qut kəndində anadan
olub. 1989cu ildə Xar
kovİncəsənətvəSəna
yeİnstitutunu(Ukrayna)
bitirib. 1987ci ildən sə
nət sahəsində uğurlu
addımlar atıb, Ukrayna
və ümumittifaq sərgilə
rindəiştirakedib.
Xarkov Dövlət Di

zayn və İncəsənət Akademiyasının Heykəltəraşlıq kafed
rasında əmək fəaliyyətinə başlayan S.Qurbanov sonradan
həminkafedranındosentiolub.1991ci ildənUkraynaRəs
samlar İttifaqı Xarkov filialının üzvü olan sənətkar 2004cü
ildəbuölkənin“Əməkdarrəssam”ı,2005ciildəisə“Xalqrəs
samı”fəxriadlarınalayiqgörülüb.
2006cıildəAzərbaycanRespublikasıPrezidentininsərənca

mıilədünyaazərbaycanlılarınınhəmrəyliyisahəsindəfəaliyyə
tinəgörəSeyfəddinQurbanov“Tərəqqi”medalıilətəltifolunub.
Sənətkar soydaşımız Kiyev şəhərindəSəmədVurğunun,

2019cuildətəntənəlişəkildəaçılışıkeçirilənİmadəddinNə
simininabidəsinin,eləcədə İrpenşəhərindəgörkəmlioftal
moloqZərifəƏliyevanınbüstünün,Ukraynanınmüxtəlif şə
hərlərindəabidəkompozisiyalarınmüəllifidir.
Heykəltəraşınsonişlərindənbiri2021ciilinoktyabrayında

Xarkovda yenidən qurulan “Mütəfəkkirlər bağı”nda qoyulan
Ukrayna,AzərbaycanvəQazaxıstanıntanınmışmütəfəkkir
ləri – filosof Qriqori Skovoroda, böyükmaarifçi, dramaturq
Mirzə FətəliAxundzadə, şair və yazıçıAbayKunanbayevə
həsrolunmuşabidəkompozisiyadır.
Allahrəhməteləsin.



Azərbaycan
20 no yabr 1910 – Ya zı çı Məm mə də li Hü seyn oğ lu Ta rı ver di yev 

(1910-1985) Or du bad ra yo nu nun Dəs tə kən din də do ğu lub. “Köl-
gə li dağ”, “Qəm kü sar” pyes lə ri nin müəl li fi  dir.

20 no yabr 1930 – Ta nın mış akt yor Gün düz Şəm səd din oğ lu 
Ab ba sov (1930-1995) ana dan olub. “Onun bö yük ürə yi”, “Bir qa-
la nın sir ri”, “Bi zim kü çə”, “Də də Qor qud”, “Doğ ma sa hil lər” və s. 
fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. He ka yə lər ya zıb, tər cü-
mə lər edib.

20 no yabr 1930 – Ədə biy yat şü nas, pub li sist, Əmək dar elm xa-
di mi Qu lu Qa sım oğ lu Xə li lov (1930 – 18.11.1995) ana dan olub. 

20 no yabr 1935 – Xalq ar tis ti, məş hur xa nən də, Qə dir Çər kəz 
oğ lu Rüs tə mov (1935 – 14.12.2011) Ağ dam ra yo nun da ana dan 
olub. Mu ğam və xalq mah nı la rı mı zın bən zər siz ifa çı sı olub. “Üze-
yir öm rü” te le vi zi ya fi l min də Cab bar Qar yağ dıoğ lu ro lun da çə ki lib.

20 no yabr 1956 – Azər bay can teatr sə nə ti nin gör kəm li si ma la-
rın dan bi ri, Xalq ar tis ti Ka zım Zi ya (Ka zım Cə fər oğ lu Ka zım za də; 
21.3.1896 – 1956) və fat edib. “Sə bu hi” (1941), “Fə tə li xan” (1947) 
və s. fi lm lər də çə ki lib.

20 no yabr 1991 – Er mə ni si lah lı qüv və lə ri Qa ra bağ mü na qi-
şə si ge di şin də Azər bay ca na qar şı ən bö yük ter ror ak tı nı hə ya ta 
ke çi rib lər. Xo ca vənd ra yo nu nun Qa ra kənd kən di nin sə ma sın da 
içə ri sin də Azər bay ca nın döv lət rəs mi lə ri nin ol du ğu “Mi-8” ver tol-
yo tu ra ket lə vu ru lub. Ver tol yot da olan 22 nə fə rin ha mı sı, o cüm-
lə dən döv lət ka ti bi To fi q İs ma yı lov, baş pro ku ror İs mət Qa yı bov, 
döv lət mü şa vi ri Mə həm məd Əsə dov, Baş na zi rin müavi ni Zül fü 
Ha cı yev, SS Rİ Ali So ve ti nin de pu tat la rı Va qif Cə fə rov, Və li Məm-
mə dov, Ru si ya və Qa za xıs ta nın mü şa hi də çi lər qru pu nun rəh bər-
lə ri, jur na list lər hə lak ol muş du.

20 no yabr 2020 – Xalq ar tis ti, ta nın mış dik tor Sa bir Məm məd 
oğ lu Ələs gə rov (27.10.1937 – 2020) və fat edib. 

21 no yabr 1926 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı-pub li sist Na dir İs-
ma yıl oğ lu Və li xa nov (1926-1995) Şu şa da ana dan olub. Uşaq və 
ye ni yet mə lər üçün he ka yə və po vest lə rin müəl li fi  dir.

21 no yabr 2020 – Xalq ar tis ti Əj dər Qüd rət oğ lu Hə mi dov 
(28.9.1953 – 2020) və fat edib. Sum qa yıt teat rın da ça lı şıb, 1990-cı 
il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib. 

22 no yabr 1922 – Bö yük bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, SS Rİ 
Döv lət mü ka fa tı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Fik rət Mə-
şə di Cə mil oğ lu Əmi rov (1922 – 20.2.1984) Gən cə də do ğu lub. 
“Min bir ge cə” ba le ti, sim fo nik mu ğam lar (“Şur”, “Kürd-Ov şa rı”, 
“Ba ya tı-Şi raz”), “Ni za mi” sim fo ni ya sı, “Azər bay can kap riç çiosu”, 
“Se vil” ope ra sı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Film lə rə mu si qi ya zıb.

22 no yabr 1922 – Xalq ya zı çı sı Hü seyn Ab bas oğ lu Ab bas za-
də (1922 – 12.12.2007) Ba kı da ana dan olub. Ki tab la rı: “Ge ne ral”, 
“Lə pə dö yən də”, “Bu rul ğan lar”, “Çəm bə rə kənd bal la da sı” və s. 

22 no yabr 1933 – Gör kəm li ki no re jis sor, ope ra tor, Xalq ar tis-
ti Ra sim Mir qa sım oğ lu Oca qov (1933 – 12.7.2006) Şə ki də do-
ğu lub. “Sən ni yə su sur san?”, “Onun bö yük ürə yi” və s. fi lm lə rin 
qu ru luş çu ope ra to ru olub. “Tü tək sə si”, “İs tin taq”, “Ad gü nü”, “Öl-
səm, ba ğış la”, “Təh mi nə”, “Otel ota ğı” və s. fi lm lə rə qu ru luş ve rib.

22 no yabr 1933 – Ya zı çı-jur na list Fi ru din Ba la ki şi oğ lu Ağa yev 
(1933-1995) Le rik ra yo nun da do ğu lub. Əsər lə ri əsa sın da “Sk rip-
ka nın sər gü zəş ti”, “İşa rə ni də niz dən göz lə yin” və s. fi lm lər çə ki lib. 

22 no yabr 1938 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Hə sən 
Ağa məm məd oğ lu Məm mə dov (1938 – 27.8.2003) Sal yan ra yo-
nun da ana dan olub. “Bö yük da yaq”, “Gün keç di”, “Yed di oğul is-
tə rəm”, “İs tin taq”, “Axı rın cı aşı rım” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob-
raz lar qa le re ya sı ya ra dıb. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb.

22 no yabr 1940 – Mü ğən ni, sk rip ka ifa çı sı, Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi, pro fes sor Rauf Zül fü qar oğ lu Adı gözə lov (1940 - 
29.6.2002) ana dan olub.

22 no yabr 2012 – Xalq ar tis ti, gör kəm li akt yor Ya şar Məm-
məd sa dıq oğ lu Nu ri (3.9.1951 – 2012) və fat edib. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm-
lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

23 no yabr 1923 – Ya zı çı, şair, jur na list Əm rah Ba la oğ lu Əm-
ra hov (1923–1988) Ba kı nın Kür də xa nı kən din də ana dan olub. 
Ki tab la rı: “Ürək və tən üçün dö yü nən də”, “Ul duz lar ge cə par lar”, 
“Dağ bə növ şə si” və s. 

23 no yabr 1927 – Ta rix çi, şərq şü nas, pro fes sor Əh məd Əh-
məd oğ lu İs gən də rov (1927– 2017) Ba kı nın Mər də kan kən din də 
do ğu lub. Mosk va da ya şa yıb, SS Rİ EA-nın Ümu mi Ta rix İns ti tu-
tun da baş el mi iş çi, di rek tor müavi ni, “Ta rix mə sə lə lə ri” jur na lı nın 
baş re dak to ru iş lə yib. Ru si ya nın Əmək dar elm xa di mi, Ru si ya 
EA-nın müx bir üz vü olub.

23 no yabr 1936 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı-dra ma turq, pro fes-
sor Aq şin Əli sət tar oğ lu Ba ba yev (1936 – 10.6.2020) Ba kı da ana-
dan olub. Türk ədə biy ya tı na dair təd qi qat la rın, “Ay rı lıq”, “Dün ya-
nın axı rı” və s. ki tab la rın, tər cü mə lə rin müəl li fi  dir. 

23 no yabr 1937 – Əmək dar ar tist Zem fi  ra Nə rimаn qı zı Qu li-
ye va (1937 – 3.11.1997) Gən cə şə hə rin də ana dan olub. 1963-cü 
il dən Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb.

23 no yabr 1948 – Da hi bəs tə kar, pub li sist, pe da qoq, SS Rİ Xalq 
ar tis ti Üze yir Əb dül hü seyn oğ lu Ha cı bəy li (18.9.1885 – 1948) və-
fat edib. Azər bay can pro fes sional mu si qi si nin ba ni si, mü səl man 
Şər qin də ilk ope ra nın (“Ley li və Məc nun”, 1908), ilk ope ret ta nın 
(“Ər və ar vad”, 1910) müəl li fi  dir. Azər bay can EA-nın aka de mi ki 
olub. 

23 no yabr 1999 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı, gör-
kəm li teatr və ki no akt ri sa sı Ley la Ağa lar qı zı Bə dir bəy li (8.1.1920 
– 1999) və fat edib. “Sə bu hi”, “Ar şın mal alan” (1945), “Dər viş Pa-
ri si part la dır” və s. fi lm lər də çə ki lib.

Dün ya 
20 no yabr 1910 – Dün ya şöh rət li rus ya zı çı sı və mü tə fək ki ri 

Lev Ni ko la ye viç Tols toy (9.9.1828 – 1910) və fat edib. Əsər lə ri: 
“Ailə xoş bəxt li yi”, “Hərb və sülh”, “An na Ka re ni na”, “Di ril mə” (ro-
man lar), “Krey ser so na ta sı”, “Ka zak lar”, “Ha cı Mu rad” (po vest-
lər), “Can lı me yit” (pyes) və s.

20 no yabr 1927 – Gör kəm li rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Mi xail 
Alek sand ro viç Ul ya nov (1927–2007) ana dan olub. Film lə ri: “Di ri lər 
və ölü lər”, “Ka ra ma zov qar daş la rı”, “Vo ro şi lov ni şan çı sı” və s.

21 no yabr 1694 – Fran sız şairi, mü tə fək ki ri və ta rix çi si Fran-
sua-Ma ri Vol ter (Fran sua-Ma ri Arue Fran çois-Ma rie Arouet; 
1694–1778) ana dan olub. Əsər lə ri: “Edip”, “Brut”, “Zaira”, “Se zar” 
tra ge di ya la rı, “Mik ro me qas”, “Kan did” fəl sə fi  ro man la rı və s.

21 no yabr 1898 – Bel çi ka sür realist rəs sa mı Re ne Fran sua 
Gis len Mag ritt (René Fran çois Ghis lain Mag rit te; 1898–1967) 
ana dan olub.

 
22 no yabr 1869 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-

ka fa tı (1947) laureatı And re Pol Qi yom Jid (André Gi de; 1869–
1951) ana dan olub.

22 no yabr 1916 – Ame ri ka ya zı çı sı Cek Lon don (Jack Lon don – 
John Griffi   th Cha ney; 12.1.1876 – 1916) və fat edib. “Mar tin İden”, 
“Də mir da ban”, “Də niz ca na va rı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

23 no yabr 1875 – Rus ya zı çı sı, sə nət şü nas, pub li sist, ic ti mai-
si ya si xa dim Ana to li Va sil ye viç Lu na çars ki (1875-1933) ana dan 
olub.

23 no yabr 1933 – Pol yak bəs tə ka rı və di ri jo ru Kşiş tof Pen-
de res ki (Krzysz tof Pen de rec ki; 1933 – 29.3.2020) ana dan 
olub.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN
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12-ci Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı başlayır
Beynəlxalq müsabiqə proqramına 18 ölkənin filmləri daxil edilib

19-23 no yabr ta ri xin də 12-ci Ba kı Bey nəl-
xalq Qı sa Film lər Fes ti va lı (BBQFF) ke çi ri-
lə cək. Bu il fes ti va la 72 öl kə dən 3217 qı sa 
film, o cüm lə dən 82 film yer li mü sa bi qə yə 
təq dim edi lib.

Se çim ko mis si ya sı nın qə ra rı na əsa sən, 
18 öl kə ni (İs pa ni ya, Bö yük Bri ta ni ya, İta li ya, 
Tür ki yə, Bel çi ka, İran, Ru si ya, Por tu qa li ya 
və s.) təm sil edən 30 fi lm fes ti va lın bey nəl-
xalq, 26 fi lm isə yer li mü sa bi qə sin də iş ti rak 
hü qu qu qa za nıb.

Bey nəl xalq mü sa bi qə də ya rı şan fi lm lə ri 
ya zı çı-pub li sist, sse narst Or xan Fik rə toğ lu, 
Uk ray na Film Aka de mi ya sı nın həm tə sis çi si, 
ki nop ro dü ser Yu li ya Sin ke viç, Pa liç Av ro pa 
Film Fes ti va lı nın proq ram di rek to ru, ser bi-
ya lı ki nop ro dü ser Mi ros lav Mo qo ro viç, tür ki-
yə li re jis sor, sse na rist Er dem Te pe göz qiy-
mət lən di rə cək.

Yer li mü sa bi qə nin mün sifl  ər he yə tin də tər-
cü mə çi, şair Sə lim Ba bul laoğ lu, Xalq ar tis ti 

Meh ri ban Zə ki, ki no re jis sor El məd din Alı yev 
yer alır.

Bu il fes ti val ilk də fə ola raq “Azər bay can 
ki no sun da xid mət lə ri nə gö rə” “Qı zıl nar” mü-
ka fa tı nı təq dim edə cək. 

Buil ki ye ni lik lər dən bi ri də fes ti va lın əsas 
mü ka fa tı olan “Qı zıl nar” hey kəl ci yi nin gənc 
hey kəl tə raş lar tə rə fi n dən ye ni di zayn da 
təq dim olun ma sı dır. Bun dan baş qa, Azər-
bay can ki no su na ye ni gənc re jis sor lar qa-
zan dı ran fes ti va lın buil ki qa lib lə rə xü su si 
töh fə si də var. Yer li mü sa bi qə də “Ən yax şı 
bə dii fi lm”, “Ən yax şı sə nəd li fi lm”, “Ən yax şı 
ani ma si ya fi l mi”, “Ən yax şı so sial çarx” no-
mi na si ya la rı üz rə qa lib lə rə pul mü ka fa tı ve-
ri lə cək. Yer li mü sa bi qə nin ümu mi mü ka fat 
fon du 5000 ma nat dır.

Fes ti va lın da ha bir sürp ri zi var: BAF TA 
(Bri ta ni ya Ki no və Te le vi zi ya Sə nət lə ri Aka-
de mi ya sı) mü ka fa tın üz rə 2020-2021-ci il lər-
də no mi nant və qa lib ol muş dörd fi lm ta ma-
şa çı la ra təq dim olu na caq.

“Di li bi zim” proq ra mı Cə nu bi Azər bay can-
da ya şa yan azər bay can lı re jis sor la rın ana 
di li miz də çək dik lə ri fi lm lə rə işıq tu ta caq.

Fes ti val da yer alan yer li və xa ri ci qı sa fi lm-
lər 5 gün müd də tin də saat 12:00-dan Ni za-
mi Ki no Mər kə zin də nü ma yiş olu na caq.

Qa lib lə rin mü ka fat lan dı rıl ma sı mə ra si mi 
no yab rın 23-də Ni za mi Ki no Mər kə zin də ke-
çi ri lə cək.

Ba kı Bey nəl xalq Qı sa Film lər Fes ti va lı 
ha zır da Azər bay ca nın uzu nö mür lü ki no fo ru-
mu dur. “Cİ NE MA” Gənc Ki ne ma toq raf çı lar 
Mər kə zi nin tə sis et di yi fes ti val Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki la ti dəs tə yi ilə ke çi ri lir.

Fes ti va lın dəs tək çi lə ri sı ra sın da Ni za mi 
Ki no Mər kə zi, “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di-
ya sı, Döv lət Film Fon du, Azər bay can Pro-
dü ser lər Gil di ya sı, “Öz fı̇lm” şir kə ti, Bri tish 
Coun cil yer alır.

Əlaqə üçün:
Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalının 

Təşkilat Komitəsi
(+994 55) 221-20-41
www.fi lmfestival.az; offi  ce@fi lmfestival.az

Musiqi  sərrafının  kino  bəstələri

Vi zual ədə biy ya tın ek ran 
di li ni yum şal dan, təs vir 
va si tə lə ri ni emo sional-
lıq la mü şa yiət edən 

mu si qi lə rin ki no nun hə ya-
tı mı zın ay rıl maz his sə si nə 
çev ril mə sin də xid mə ti əvəz-
siz dir.  Ki no bəs tə kar la rı nın 
ya ra dı cı lı ğı nı, film lə rə ya zı lan 
mu si qi lə rin bö yük bir he yə tin 
(əsa sən də sim fo nik or kest-
rin) ər sə yə gə tir di yi ni dü şün-
dük də isə ek ran ha di sə lə ri ni 
mu si qi lər də həs sas lıq la 
ci la la yan la rın əmə yi göz 
önün də can la nır, kol lek tiv 
sə nət an la yı şı da ha ge niş 
for ma da təs di qi ni ta pır.   

Azər bay can ki no sə nə ti nə 
məz mun lu mu si qi lər lə ba xım lı lıq 
gə ti rən, ek ran ha di sə lə ri ni rən-
ga rəng, müx tə lif janr lı mu si qi lə-
ri ilə zən gin ləş di rən, ob raz la rın 
ha di sə lə rə fər di mü na si bə ti ni, 
hə yat tər zi ni, hiss və duy ğu la-
rı nı emo sional lıq la şərh edən 
gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis-
ti To fi q Qu li yev (1917-2000) də 
bu sa hə də ya ra dı cı lı ğı ilə mil-
li ki no mu zun şöh rə ti ni ar tı rıb. 
Unu dul maz bəs tə kar haq qın da 
nə yax şı ki, za ma nın da bu mu-
si qi lə ri ki no mu za ər mə ğan edib 
de yə dü şü nən də, 40-dan çox 
fi l mə yaz dı ğı mu si qi lə rin çe şid-
li li yi ni, fi lm lə rin janr müx tə lifl  i yi ni 
də ya da sa lır, ya ra dı cı lıq in tuisi-
ya sı na, də rin mu si qi du yu mu na, 
yük sək bəs tə kar lıq qa bi liy yə ti-
nə, zən gin dün ya gö rü şü nə hey-
ran olur san.  

Çox şa xə li ya ra dı cı lı ğa ma lik 
olan To fi q Qu li ye vin ki no da kı 
fəaliy yə ti nin ta ri xi 1940-cı il dən 
baş la yır. Azər bay can ki no su nun 
ön cül lə rin dən olan re jis sor Mi ka-
yıl Mi ka yı lo vun ek ran laş dır dı ğı 
(re jis sor Vla di mir Ye re me yev lə 
bir gə) “İyir min ci ba har” sə nəd li 
fi l mi nə mu si qi ya zan (Ni ya zi ilə 
bir gə) bəs tə kar bun dan son ra 
26 bə dii, 27 sə nəd li fi l min mu-
si qi müəl li fi  olub. To fi q Qu li ye vin 
ki no mu si qi lə rin də ha di sə lə rə 
uy ğun hə yat löv hə lə ri tə cəs süm 
olu nur, rən ga rəng me lo di ya lar 
ki no bəs tə ka rı nın cid di iş prin si-
pi ni tə cəs süm et di rir, ki no sa hə-
sin də baş ve rən mü vəff  ə qiy yə tə 
ge dən yo lun çə tin li yi ni, mə su liy-
yə ti ni an la dır, bu sa hə yə də vət 
alan di gər gənc bəs tə kar la ra da 
düz gün sə nət is ti qa mə ti ve rir di.   

Ki no mu si qi lə ri ha di sə lə ri və 
ob raz la rın fər diy yə ti ni, xa rak te-
ri ni təh lil edir, bəs tə kar lar la re-
jis sor la rın ya ra dı cı lıq tan de mi 
əsa sən ey ni məq sə də yö nə lir, 
fi  kir və ya ra dı cı lıq bir ama la xid-
mət edir. Ek ran ha di sə lə ri ni mü-
şa yiət edən mu si qi lər təəs sü rat-
la rı də rin ləş di rir, emo sional tə sir 
ya ra dır, ha di sə lər müx tə lif sə nət 
nü mu nə lə ri nin vəh də tin də yük-
sək sə nət kar lıq la əks et di ri lir. 

Gör kəm li bəs tə ka rın fi lm lər-
də ki ya ra dı cı lı ğı nın bö yük bir 
his sə si ni ro man tik mu si qi lər və 
mah nı lar təş kil edir. To fi q Qu li-
ye vin müx tə lif (ta ri xi, de tek tiv, 

so sial) janr lı fi lm lə rə yaz dı ğı bu 
tip mu si qi lər onu gös tə rir ki, ek-
ran ha di sə lə ri nin, həm çi nin ob-
raz la rın xa rak te ri ni şərh edən 
ro man tik üs lub də rin hə yat məz-
mu nu da şı dı ğı təq dir də mən tiq-
li olur, dü şün cə lə rə si ra yət edir. 
Jan ra uy ğun laş dı rı lan mu si qi lər 
ob raz la rın key fi y yət əla mət lə ri-
ni, fi  kir lə rin əsas lı lı ğı nı, də rin li-
yi ni sü but edir. Yal nız be lə olan 
hal da vi zual ədə biy yat da kı ha-
di sə lə ri mü şa yiət edən mu si qi lər 
fi  kir lə rin də rin li yi ni duy ma ğa (ya-
şa ma ğa) kö mək edir, me lo di ya 
və mah nı lar kö nül nəğ mə si nə, 
dil lər əz bə ri nə çev ri lir. 

To fi q Qu li ye vin “Sə bu hi”, “Ögey 
ana”, “Onu ba ğış la maq olar mı?”, 
“Gö rüş”, “Qız mar gü nəş al tın da” 
və di gər fi lm lə rə yaz dı ğı mu si qi-
lər  “ürək ağıl dan tez gö rür” fi k-
ri ni təs diq lə yir, ek ran ha di sə lə ri ni 
ürək lə ağ lın vəh də tin də iz lə mə-

yi mi zə im kan ya ra dır. Me lo di-
ya lar dan əla və ob raz la rın da xi li 
mə ni ni təs diq lə yən, hiss və duy-
ğu la rı nı ifa də edən mah nı lar isə 
akt yor la rın po ten sialı nı (ar tis tizm 
qa bi liy yə ti ni) da ha ge niş şə kil də 
əks et dir mə yə yar dım çı olur, ro-
man tik duy ğu la rı fər di təq di mat-
lar da ta mam la yır. 

“Gö rüş” ki no ko me di ya sın da 
“Ar zu lar” (ifa edir Şöv kət Ələk-
bə ro va), “Bəx ti yar” ki no ko me-
di ya sın da “Əziz dost”, “Üzü-
yü mün qa şı” (ifa edir Rə şid 
Beh bu dov), “Ögey ana” fi l min də 
“Lay-lay” (ifa edir Şöv kət Ələk-
bə ro va), “Mö cü zə lər ada sı”nda 
“Li rik mah nı” (ifa edir Ana tol-
lu Qə ni yev), “Onu ba ğış la maq 
olar mı?”da “Sev gi nəğ mə si”, 
“Te le fon çu qız”da “Gəl mə di” (ifa 
edir Mir zə Ba ba yev) və di gər 
mah nı lar ha di sə lə rin də rin dən 
du yul ma sı na, ob raz la rın psi xo-
lo gi ya sı nın ta nı dıl ma sı na şə rait 
ya ra dır.

Azər bay can ki no akt yor la rı nın 
ro man tik teatr ənə nə lə rin dən ya-
rar lan dıq la rı kök lü ör nək lə ri var. 
Ro man tik və realist ənə nə lə ri la-
yi qin cə da vam et di rən, yad da şı-
mız da iz sa lan sə nət bi li ci lə ri nin bu 
mə na da qü sur suz da nı şıq, hə rə-
kət us ta lı ğı ilə ya na şı, da xi li və za-
hi ri di na mi ka nı, həm çi nin ro man-
tizm bo ya la rı nı diq qət də sax la yan 
zən gin tə ləff  üz lə ri, zə rif plas ti ka la rı, 
şövq lü ya ra dı cı lıq üs lu bu na ma lik 
pri yom la rı, po ten sial la rı ya ra dı cı-
lıq nailiy yət lə ri nə sə bəb olur. Bu-
nu za ma nın da gö rən, se çi min də 
ya nıl ma yan ki ne ma toq raf çı lar ki-
no nu us ta lıq la sə nət nü mu nə si nə 
çe vi rir, mil yon la rı riq qə tə gə tir mə yi 
ba ca rır lar. Mə sə lən, ta ri xi-bioq ra-
fi k janr da çə ki lən “Nə si mi” fi l min də 
ha di sə lə rin gər gin li yi ni, dra ma tik li-
yi ni akt yor lar la ya na şı mu si qi lər də 
şərh edir. Bəs tə kar ya ra dı cı lı ğı id-
dialı, mü rək kəb xa rak ter li ob raz-

la rın ruh ha lı nı mu si qi va si tə si lə 
emo sional lıq la çat dı rır, əsa sən də 
fi l min baş qəh rə ma nın ro man tik 
(həm çi nin müd rik) ru hu nun ci la-
lan ma sı, kəşf edil mə si üçün im-
kan ya ra dır, mu si qi par ça la rı nın 
kö mə yi ilə in san lı ğın yük sə li şi, 
də yər lən di ril mə si ide ya sı föv qə-
la də şə kil də tə rən nüm olu nur. 

Zül mün, qır ğın və qov ğa la rın 
bit mə si ni di lə yən ümid do lu 
qəlb lə rə haqq yo lun da mü ba-
riz lik nə si hət olu nur. Be lə lik-
lə də, va cib hə yat mis si ya sı nı 
mu si qi lə rin də təb liğ edən bəs-
tə kar realist ya ra dı cı lıq prin si pi 
da xi lin də müd rik ki no an la yı şı-
nı həm ya ra dır, həm də yük sək 
sə viy yə də təs diq lə yir di. 

Ki no da mu si qi nin va cib li yi ni 
sü but et di yi nə, ya ra dı cı lıq üs tün-
lük lə ri nə gö rə bir çox re jis sor lar 
fi lm lə ri nin ta le yi ni To fi q Qu li ye-
və hə va lə edir, ek ran əsər lə-
rin də ki mu si qi və mah nı lar ay-
rı-ay rı lıq da uğu ra uğur qa tır dı.

Heç də tə sa dü fi  de yil ki, gör kəm-
li ki no re jis sor Hə sən Se yid bəy li-
nin sse na ri müəl li fi  və re jis so ru 
ol du ğu al tı fi l min mu si qi si məhz 
To fi q Qu li ye və məx sus dur. 

Ek ran ha di sə lə ri ni də rin dən 
du yan bəs tə kar, dram janr lı fi lm-
lər lə ya na şı, ki no ko me di ya la ra 
da mu si qi lər ya zıb, mə zə li me lo-
di ya lar gü lüş do ğu ran ha di sə lə ri 
və ziy yət lər,  mah nı lar isə ko mik 
xü su siy yət lə ri xa rak ter lər ko me-
di ya sı çər çi və sin də şərh edib. 
Göz lə nil məz ha di sə lər lə rast la-
şan, gül mə li və ziy yət lə rə dü şən 
per so naj la rın (“Bəx ti yar”, “Qa yı-
na na”, “Dər viş Pa ri si part la dır” 
və s.) fər di cə hət lə ri ni mu si qi lər 
xa rak te ri zə edir, müx tə lif dü-
şün cə lə rə, xü su siy yət lə rə ma lik 
per so naj lar mu si qi nin tə si ri va si-
tə si lə mü na si bət lə ri ni bil di rir lər. 
“Qa yı na na” ki no ko me di ya sın da 
fi l min baş lan ğı cın da qı sa-qı sa 
səs lə nən qa rı şıq me lo di ya lar 
fi lm də ki mə zə li ha di sə lə ri anons 
et mək lə ya na şı, ha di sə lə rin ko-
mik şə kil də cə rə yan edə cə yi ni, 
ob raz la rın ba mə zə xa rak ter li 
ola ca ğı nı çat dı rır.

Film lə rə yaz dı ğı mah nı la ra 
düz gün ifa çı seç mək lə də bəs tə-
kar ek ran əsər lə ri nin yad daş la ra 
hop ma sı na şə rait ya ra dıb, məs-
lə yi qar şı sın da kı bö yük mə su liy-
yə ti sa yə sin də bir çox mü ğən-
ni lə rin (ki no va si tə si lə) da ha da 
se vil mə si nə, məş hur laş ma sı na 
im kan ve rib. “Mə həb bət çı ra ğı” – 
Flo ra Kə ri mo va, Akif İs lam za də, 
“Se vin sə nə, gül sə nə” – Yal çın 

Rza za də (“Qa yı na na”), “Ka bab-
çı nın mah nı sı” – Mir zə Ba ba yev 
(“Şir ev dən get di”), “Yox, yox, 
yox” – Gü la ğa Məm mə dov (“Sən 
ni yə su sur san?”), “Coş, də ni zim” 
– vo ka list lər (“Mö cü zə lər ada sı”),  
“İs tə mə”, “Ey qa fi l, oyan!” – Gü-
la ğa Məm mə dov, “Söy lə di yox” 
– Zey nəb Xan la ro va (“Nə si mi”), 
“Sev gi nəğ mə si” – Şöv kət Ələk-
bə ro va  (“Onu ba ğış la maq olar-
mı?”), “Dər vi şin mah nı sı” – Mir zə 
Ba ba yev (“Dər viş Pa ri si part la-
dır”), “Sev mə mək ol maz” – Şöv-
kət Ələk bə ro va, “El da rın mah-
nı sı” – Mir zə Ba ba yev (“Qız mar 
gü nəş al tın da”) və di gər fi lm lə rə 
ya zı lan mah nı lar fər di re per tuar-
la ra kö çən, bu gün se vi lə rək ifa 
edi lən, diq qət lə din lə ni lən mah-
nı lar dır.  

Hə ya ta fərq li, hu ma nist ba xı şı-
nı ya ra dı cı lı ğı na yan sı dan, ek ran 
ha di sə lə ri nə qəl bi nin də rin lik lə-
rin dən sü zü lüb gə lən me lo di ya-
lar la həs sas lıq gə ti rən, nə fəs, ruh 
ve rən ib rə ta miz sə nət mis si ya sı-
na və şəx si üs tün lük lə ri nə gö rə 
qəlb lər də iz sa lan mu si qi sər ra-
fı nın ki no bəs tə lə ri fi lm lə rin leyt-
mo ti vi ni dol ğun tə cəs süm et dir-
di yi nə gö rə züm zü mə miz də be lə 
fi lm lə ri dö nə-dö nə xa tır la ma ğı-
mı za, dü şü nüb nə ti cə çı xar ma-
ğı mı za rə vac ve rir. Əsl sə nət kar 
qüd rə ti də sə nə ti ni yük sək lər də, 
yad daş lar da sax la maq, qəlb lə rə 
yaz maq dır...     

Şəhla ƏMİRLİ
kinoşünas

“Bəxtiyar” fi lminin yaradıcı heyəti. Soldan sağa: ssenari 
müəllifi  Nikolay Rojkov, baş rolun ifaçısı Rəşid Behbudov, 
quruluşçu rejissor Lətif Səfərov və bəstəkar Tofi q Quliyev
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№86 (1863)
19 noyabr 2021son səhifə “Avişai Kohen trio” Bakıda çıxış edəcək

Dekabrın6-daBakıda,HeydərƏliyevMərkəzində“Avişai
Kohentrio”nunkonsertikeçiriləcək.Cazsevərləribiraraya
toplayacaqkonsertdəAvişaiKohen(kontrabas),ElçinŞirinov
(piano),RoniKaspi(baraban)çıxışedəcəklər.

İsraildə do
ğulan,ABŞda
fəaliyyət gös
tərən Avişai
Kohen son 20
ildə dünyanın
ən yaxşı bas
ifaçısı kimi ta
nınsada,onun
məhzbəstəkar
kimi yaratdığı
musiqi əsərləri
şöhrətqazanıb,cazpərəstişkarlarınıözünəcəlbedib.
“AvişaiKohentrio”Bakıkonsertindəyeni“Arvoles”albomun

dankompozisiyalarıtəqdimedəcək.
Avişai Kohenlə birlikdə səhnəni paylaşacaq azərbaycanlı

pianoçuvəbəstəkarElçinŞirinovson3ildironunlasıxəmək
daşlıqedirvə“AvişaiKohentrio”nunyenialbomununyaranma
sındaiştirakedib.
Trionundigəriştirakçısı–barabanifaçısıRoniKaspiİsraildə

dünyayagəlib,hazırdaABŞdayaşayır.
“AvişaiKohentrio”nunkonsertinəbiletlərHeydərƏliyevMər

kəzininkassasında,iTicket.azsaytıvəkassalarındasatılır.
Zala giriş COVİD19 pasportu (peyvənd sertifikatı və ya

COVİD19aqarşıimmunitetsertifikatı)iləmümkündür.

ABŞ-da “Qarabağın ritmi”
ABŞ-ınVirciniyaştatındaAzərbaycanınZəfərGünümünasi-
bətilə“Qarabağınritmi”(“RhythmofKarabakh”)adlıxeyriyyə
konsertikeçirilib.

“United Charities for Azərbaycan” tərəfindən təşkil olunan
konsertdəBirləşmişŞtatlardayaşayanazərbaycanlımusiqiçi
lər–pianoçuNərgizƏliyarova,RuslanAğababayevinrəhbərlik
etdiyicaztrio,XanBəylininrəhbərliketdiyietnopoprokqrupu
çıxışedib.
Konsert Virciniya ştatının Aleksandriya şəhərində yerləşən

Corc Vaşinqton memorial (George Washington Masonic Na
tionalMemorial)binasınınteatrzalındakeçirilib.200dənartıq
biletinsatıldığıtədbirəbirsıraxariciölkəsəfirliklərininnümayən
dələridəqatılıb.
KonsertəbiletsatışındantoplananvəsaitAzərbaycandaşəhid

vəqaziailələrinəyardımməqsədiləsərfolunacaq.

“Dieqo və mən” 34,8 milyon dollara satılıb
TanınmışmeksikalırəssamFridaKalonun(1907–1954)“Dieqo
vəmən”adlıavtoportreti“Sotheby’s”hərracevində34,8mil-
yondollarasatılıb.Bu,LatınAmerikasırəssamlarınınəsərləri
üçünrekordməbləğsayılır.

Frida Kalo 1949cu il
də çəkdiyi, ölçüsü 30x22,4
sm olan əsərdə öz alnında
əri–rəssamDieqoRiveranı
(1886–1957), onun alnında
isəüçüncügöztəsviredib.
Avtoportretlər rəssamın

yaradıcılığınınmühümhissə
sini təşkiledib.Onubu janra
meyilləndirən isə atası olub.
Kalonun atası fotoqraf idi və
oteztezqızınınfotoşəkillərini
çəkir,onakameraqarşısında
durmağıöyrədirdi.FridaKalo
“Dieqovəmən”əsərində20il
birgəyaşadığıhəyatyoldaşı
nasevgisiniəksetdirib.
Əsər əvvəlcə rəssamın dostları –Rusiya əsilli amerikalı fo

toqrafFlorensArkinvəonunəriSemVilyamstərəfindənalınıb.
Şəklinarxatərəfində“FridadanFlorensvəSeməsevgiilə”imza
sıqeydolunub.Sonauksionadəkavtoportretşəxsikolleksiyada
idi.AvtoportretMadrid,Frankfurt,DallasvəMexikodaKalonun
əsərlərininsərgilərindənümayişolunub.
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“Qarabağ – 
qış möcüzələri diyarı”
“Şirin miniatür”lərin instalyasiya sərgisi 

“PortBakuMall”ticarətmərkəzindəAzərbaycanınVətənmüha-
ribəsindəkiQələbəsinəhəsredilən“Karabakh–WinterWonder-
land”(“Qarabağ–qışmöcüzələridiyarı”)adlınəfisinstalyasiya
sərgisiaçılıb.

Layihənin məqsədi Bakı sa
kinləri və şəhərin qonaqlarını
Qarabağ diyarının zəngin mə
dəniyyəti ilə tanışetmək,eləcə
də uşaqlara və böyüklərəYeni

il ərəfəsində xoş əhvalruhiyyə
bəxş etməkdir. Layihənin ide
yamüəllifivərəhbəri“NARGIS”
jurnalınınbaşredaktoruÜlviyyə
Mahmudovadır.

Azərbaycanın tanınmış me
marları və istedadlı qənnadı
ustaları Şuşa qala divarların
danAğdamməscidivəXudafə
rin körpüsünədəkQarabağdakı
mədəniabidələrin,eləcədəFü
zuliBeynəlxalqHavaLimanıki
miyenitikililərinvəBakışəhəri
nindiqqətəlayiqyerlərinin“şirin
miniatür”ləriniərsəyəgətiriblər.
QR kodlar, həmçinin sərgi

barədə informasiya böyük ek
randa yerləşdirilib. Bu kodlar
vasitəsiləhəminabidələrin tari
xivəmədəniəhəmiyyətibarədə
məlumat əldə etmək mümkün
dür.Bütünməlumatlarüçdildə
“NARGIS” jurnalının saytında

təqdimolunur.
İnstalyasiyanın hazırlanma

sında müxtəlif şirniyyatlardan
istifadə olunub. 40dan çox
marsipanfiquruəlləhazırlanıb,
30zəncəfileviquraşdırılıb,100
dənçoxzəncəfilağacıvə5ye
ni ilağacıbəzədilib.Evciklərdə
işıq yanır, şeytan çarxı fırlanır,
şəkərliqariləörtülmüşküçələr
dəyüzdənçoxzəncəfilminiatür
adamlargəzir.Eksponatlarınra
hatlıqlaşəkliniçəkməkvəonları
sosial şəbəkələrdə #nargisgin
gerbreadcityhəştəqiiləpaylaş
maqolar.
Sərgi 2022ci il yanvarın 13

dəkdavamedəcək.

Ö
lkəmizinqonaqpər-
vərlikimkanları16-18
noyabrdaQətərinpay-
taxtıDohadakeçirilən

“QatarTravelMart”sərgisin-
dətəqdimolunub.DövlətTu-
rizmAgentliyindənbildirilib
ki,Azərbaycanahəsrolunan
panelsessiyakeçirilib.

SessiyadaçıxışedənAzərbay
canTurizmBürosununbaş icra
çı direktoru Florian Zenqstşmid
“Postpandemiyadövründəturizm
sənayesininbərpası”mövzusun
daçıxışedərəkölkəmizin turizm
potensialı,Qarabağınyeniturizm
destinasiyasına çevrilməsi plan
ları,YaxınŞərqölkələriüzrəapa
rılanrəqəmsal təbliğatkampani
yalarıhaqqındaməlumatverib.

O,QətərinAzərbaycanüçünhə
dəf turizm bazarlarından biri ol
duğunuvurğulayaraqbuölkəilə
vizanınləğvindənsonrayaranan

yeni əməkdaşlıq imkanlarından
bəhs edib. 2022ci ildə Qətər
də keçiriləcək futbol üzrədünya
çempionatına gələcək azarkeş

lərdə Azərbaycana da marağı
təşviqetməküçünturistikpaket
lərinhazırlanmasınınmümkünlü
yüdiqqətəçatdırılıb.
AzərbaycanınQətərdəkisəfiri

Rəşad İsmayılov stendimizi zi
yarət edib və təbliğatmaterial
larıilətanışolub.
İlk dəfə keçirilən “Qatar Travel

Mart” sərgisi turizm üzrə ixtisas
laşmış beynəlxalq, regional və
millitəşkilatları,havayollarışirkət
ləri,turoperatorlar,turizmagentlik
ləri, hotelçilər və onlayn səyahət
şirkətlərinibirarayatoplayıb.Sər
giyə 30dan çox ölkədən turizm
sənayesinintəmsilçiləriqatılıb.
Qeydedəkki,QətərAzərbay

canınpandemiyailəbağlısəfər
məhdudiyyətlərinin götürüldüyü
65 ölkə arasında yer alır. Okt
yabr ayında viza tələbinin qar
şılıqlı aradan qaldırılması haq
qında sazişin imzalanması ilə
ikiölkəarasındasəyahətdaha
daasanlaşıb.

Mədəni müxtəlifliyin dünya iqtisadiyyatına faydası 
Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsi hansı məqsədi daşıyır?
əvvəli səh. 1-də
Xəbərverdiyimizkimi,2021ci

ilDünyaŞəhərlərGünü(31okt
yabr)münasibətiləsiyahıyadaxil
edilən 49 şəhər arasında Azər
baycanınzənginmətbəxivələziz
yeməkləri ilə tanınan Lənkəran
şəhəri (“qastronomiya” tematika
sıüzrə)dəyeralıb.Xatırladaqki,
bundanöncəsözügedənsiyahı
ya Şəki (2017, “əl işləri və xalq
mədəniyyəti”tematikası)vəBakı
(2019, “dizayn” tematikası) şə
hərləridədaxiledilib.
Eyni zamanda Azərbayca

nın mədəniyyət paytaxtı Şu
şanın “musiqi” tematikası üzrə
UNESCOşəbəkəsinədaxiledil
məsiiləbağlıMədəniyyətNazir
liyitərəfindənişaparılır.
NazirliyinAparatrəhbəri–yeni

təsisedilənAzərbaycanYaradıcı

SənayelərFederasiyasının idarə
heyətinin sədri Vasif Eyvazzadə
mediaya açıqlamasında bildirib
ki,UNESCOşəbəkəsindəyeral
maq şəhərlərə öz ənənəsini və
təcrübəsinibölüşmək,beynəlxalq
tərəfdaşlıq imkanı verir. Bundan
əlavə,yaradıcışəhərstatusuhər
bir şəhər üçün brendləşmə və
klasterləşməbaxımındanönəmli
rol oynayır. Eyni zamanda artıq
ölkə daxilində şəhərlər mədəni
sənayesahəsindədəklasterləş
dirilməlidirki,bizhəminşəhərlə
rin yaradıcı potensialını dəyər
ləndirə bilək. Bununla şəhərin
inkişafınadatöhfəvermişolarıq.
UNESCOnunrəsmisəhifəsin

də “YaradıcıŞəhərlərŞəbəkəsi”
bölməsinə nəzər salarkən qast
ronomiya bölməsində İtaliyanın
Parma, Alba şəhərləri, Ekvado

runPortoviejoşəhəri,Boliviyanın
Koçabamba şəhəri, Türkiyənin
Qaziantep, Hatay şəhərləri diq
qətimiziçəkir.Bubölgələrqədim
dövrlərdənbərimədənikimliyinin
əsasını təşkiledənuzunqastro
nomiktarixləriiləməşhurdur.
Siyahıda “ədəbiyyat” temati

kası üzrə Avstraliyanın Melburn
şəhərininolmasıdamaraqdoğu
rur.3,5milyonəhalisiolanşəhəri
adətənAvstraliyanınmədəniyyət

və idman paytaxtı adlandırırlar.
DünyaSəhiyyəTəşkilatıMelburn
şəhərini yaşamaq və oxumaq
üçünən təhlükəsiz və rahat yer
kimiqiymətləndirib.Həmçininsi
yahıda Polşanın Krakov şəhəri,
Ukraynanın Lvov, Rusiyanın Ul
yanovsk, İtaliyanın Milan  kimi
şəhərlərininadınarastgəlirik.
Türkiyənin Kütahya, İtaliyanın

Fabriano, İranın İsfahan, Rusi
yanın Karqopol (Arxangelsk vi
layəti)əl işlərivəxalqsənəti,İs
paniyanın Sevilya, Britaniyanın
Liverpul, Qazaxıstanın Almatı,
TürkiyəninKirşehir,Gürcüstanın
Batumişəhərlərimusiqitematika
sıüzrəşəbəkəninüzvləridir.
DizaynsahəsiüzrəBakıiləbir

sıradaBerlin,Braziliya,Budapeşt
kimişəhərlərvar.Rəqəmsalincə
sənət(mediaart)üzrəSeneqalın
paytaxtı Dakar, Fransanın Lion
şəhəri, İsrailin TelƏviv, film sə
nayesiüzrəHindistanınMumbay,
BosniyavəHerseqovinanınSa
rayevo,İtaliyanınRomavədigər
şəhərləriqeydedəbilərik.

LaləAZƏRİ

Azərbaycanın qonaqpərvərlik 
imkanları Qətərdə təbliğ olunub

“Kiçik bir millət – böyük animasiya” 
Bakıda Latviya animasiya filmləri festivalı

LatviyaRespublikasınınAzərbaycanda-
kıSəfirliyivə“ParkCinema”nınbirgə
təşkilatçılığıilə15-21noyabrtarixində
“Kiçikbirmillət–böyükanimasiya”adlı

festivalkeçirilir.

Festivalın “Fairmont Baku” hotelində
təşkil olunan açılışından əvvəl Latviyanın
tanınmış animasiya filmləri rejissoru Vla
dimirs Lesçiov (Leschiov) ölkəsində ani
masiyasənətinin inkişafıbarədəməlumat
verib.Bildiribki,Baltikyanıölkələrarasın
daEstoniyahərzamananimasiyafilmləri
üzrə liderolub:“SonzamanlarLatviyabu
sahədəbirqədəruğurqazanıb.AncaqEs
toniyabizimüçünbirməktəbsayılır.Çünki
onlarınçəkdiyianimasiyalardünyanınbü
tünölkələrindəqəbulolunur”.
Rejissorfestivaldatəqdimolunacaq“Elekt

rikçiningünü”animasiyafilmihaqqındadanı

şaraqqeydedibki,filmpandemiyadanəvvəl
çəkilsədə,bugünləsəsləşir.Hərkəsfilmin
ideyasını fərqli formada qəbul edir. Ekran
əsəri daha çox özünütəcriddən bəhs edir.
Filmin böyüklər üçün nəzərdə tutulduğunu
deyənrejissorbildiribki,uşaqlarüçünmöv
zutapmaqolduqcaçətindir.İndionlarıŞaxta
baba,qurdvəyadovşanlaaldatmaqolmur.
LatviyanınAzərbaycandakısəfirininmüavi

nixanımViyaBuşaçıxışedərəkfestivalhaq
qında məlumat verib. Bildirib ki, Latviyanın
müstəqilliyinin103cüildönümümünasibətilə
səfirlikBakıdabirneçətədbirkeçirir:“Kiçikbir
millət–böyükanimasiya”adıaltındatəqdim
olunanfestivalbelətədbirlərdənbiridir.Latvi
yanıntəqdimetdiyianimasiyalarhəmuşaqlar,
həmdəböyüklərüçünnəzərdətutulub.Fes
tivalçərçivəsindəölkənintanınmışrejissorla
rınınfilmlərinümayişolunacaq.Festivalçər
çivəsindəV.Leşçiovustaddərsidəkeçəcək,

eynizamandamüsabiqəelanolunacaq.Mü
sabiqəyə qatılmaq üçün festivalda nümayiş
olunan filmlərə baxmaq gərəkdir. İştirakçılar
Latviyailəbağlıvəsevimlianimasiyaperso
najıhaqqındadüşüncələriniyazmalıdır.Qalib
gələnşəxsRiqayaikibiletəldəedəcək”.
AçılışgünüV.Lesçiovun“Elektrikçiningü

nü”filminümayişolunub.Hərgün2seansla
davamedən festivalınproqramına“Yeni ili
gözləyirik”,“Yağışlıgünlər”və“Qanadlarvə
avarlar”filmləridədaxildir.

İçərişəhərdə “Şərq irsi” 
“İçərişəhər”Tarix-MemarlıqQoruğuİdarəsi,
BakıGoethe-Zentrum,AvropaİttifaqınınAzər-
baycandakıNümayəndəliyivə“PlatformART”
təşkilatınınbirgəəməkdaşlığıilə“Şərqirsi”
adlımüasirincəsənətsərgisiaçılıb.

İçərişəhərdəkiXVIIəsrəaidmemarlıqabidəsi–
Qasımbəyhamamındaaçılansərgidəfotoqrafiya,
videoart və instalyasiya janrlarında hazırlanmış
əsərlərnümayişolunur.KuratoruAlfonsHuq(Ba
kıGoetheZentrum)olanlayihəƏqdəsBağırzadə
(Azərbaycan), Andreas Lanq (Almaniya), Andre
Severo(Braziliya),SəbinəŞıxlinskaya(Azərbay
can)kimirəssamlarınəlişlərinibirarayagətirib.

“Şərqirsi”müasirincəsənətsərgisidekabrın
1dəkdavamedəcək.
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