
Ustad xanəndənin xatirə gecəsi 
Fev ra lın 6-da Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin-
də (BMM) Xalq ar tis ti, us tad xa nən də Ağa-
xan Ab dul la ye vin xa ti rə si nə həsr olun muş 
təd bir ke çi ril di. “ASAN Kö nül lü lə ri” təş ki la tı nın 
dəs tə yi ilə ger çək lə şən ge cə də gör kəm li 
xa nən də nin hə yat və ya ra dı cı lıq yo lu na işıq 
sa lın dı. 

səh. 6

Qarayevin musiqisi “Avropanın 
Mədəniyyət Paytaxtı”nda

Ser bi ya nın No vi Sad şə hə ri nin 2022-ci il 
“Av ro pa nın Mə də niy yət Pay tax tı” se çil mə si 
mü na si bə ti lə ha zır la nan bey nəl xalq mə də-
ni la yi hə nin təq di ma tı ke çi ri lib. Bey nəl xalq 
la yi hə nin Azər bay ca nın da hi bəs tə ka rı Qa ra 
Qa ra ye vin mu si qi si ilə açıl ma sı ge cə yə xü su si 
rəng qa tıb.

səh. 8

Fev ra lın 7-də M.F.Axund za də adı na 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sın da “Şu şa 
İli”nin açı lış təd bi ri ke çi ril di. Təd bir də 
Mə də niy yət Na zir li yi nin Mil li Ki tab xa na 

ilə bir gə çap et dir di yi “Şu şa – Azər bay ca-
nın mə də niy yət pay tax tı” və “Xan Şu şin-
ski. Bib lioq ra fi ya” nəşr lə ri təq dim olun du. 

Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru Kə rim Ta hi-
rov qo naq la rı sa lam la ya raq ki tab xa na tə-
rə fi n dən ha zır la nan “Şu şa – Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı” ad lı bib lioq ra fi  ya nın 
Şu şa ya həsr edil miş ilk fun da men tal əsər 
ol du ğu nu söy lə di. Bil dir di ki, Şu şa nın iş-
ğal dan azad olun ma sı mü na si bə ti lə tər tib 
olun muş bib lioq ra fi  ya da qə dim şə hə ri mi zin 
ta ri xi, mə də niy yə ti, mu si qi si və ədə bi mü hi-
ti, ta ri xi və me mar lıq abi də lə ri, ic ti mai-si ya si 
hə ya tı, gör kəm li şəx siy yət lə ri, ha be lə Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin Şu şa ya sə fər lə ri ilə bağ-
lı ki tab lar da, döv ri mət buat da, məc muələr də 
çap olun muş zən gin ma te rial lar öz ək si ni 
ta pıb. Ki tab da xa ri ci dil lər də Şu şa haq qın da 
dərc olu nan ma te rial lar, həm çi nin dün ya nın 
mil li və uni ver si tet ki tab xa na la rın da mü ha-
fi  zə olu nan ədə biy yat lar ay rı ca böl mə lər də 
ve ri lib. Bib lioq ra fi  ya ta rix çi lər, po li to loq lar, 
el mi təd qi qat çı lar və ge niş oxu cu küt lə si 
üçün nə zər də tu tu lub. 

Təd bir də çı xış edən mə də niy yət na zi-
ri Anar Kə ri mov 2022-ci ilin çox əla mət dar 
ol du ğu nu qeyd et di: “Se vi ni rik ki, əsa sı nın 
qo yul ma sı nın 270 il li yi ni 28 il həs rə ti ilə 

ya şa dı ğı mız Şu şa nın özün də qeyd edi rik. 
Şu şa Azər bay ca nın ürə yi, if ti xar mən bə yi-
dir. Ha zır da məq səd və və zi fə miz Şu şa nın 
əv vəl ki gör kə mi ni və ru hu nu özü nə qay tar-
maq dır. Bu na gö rə təd bir lər pla nı ha zır la nır. 
Sə nəd də il ər zin də ke çi ri lə cək təd bir lər yer 
ala caq...”.

Na zir de di ki, mü zəff  ər Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye vin və şan lı Azər bay can Or du su-
nun şü caəti sa yə sin də Şu şa ar zu muz ger-
çək lə şib, mə də niy yət be şi yi olan şə hə ri miz 
özü mü zə qay ta rı lıb. Bu, bö yük xoş bəxt-
lik dir ki, Şu şa öz mə də niy yə ti nə qo vu şub.

Ötən il Şu şa Azər bay ca nın mə də niy yət pay-
tax tı elan edil dik dən son ra bu ra da ge niş miq-
yas lı abad lıq iş lə ri gö rü lüb, bir sı ra ta ri xi-mə-
də ni abi də lər bər pa olu nub. Bu nun la ya na şı, 
“Xa rı bül bül” mu si qi fes ti va lı, Va qif Poezi ya 
Gün lə ri ke çi ri lib. Üze yir Ha cı bəy li mu si qi fes ti-
va lı və Mil li Mu si qi Gü nü Şu şa da qeyd edi lib. 
Üze yir bə yin Şu şa da ye ni dən ucal dı lan abi-
də si önün də kon sert proq ra mı təş kil olu nub. 
Bu kon sert lər də Xan Şu şins ki nin və Azər bay-
ca nın di gər gör kəm li in cə sə nət xa dim lə ri nin 
mah nı la rı səs lə nib.

davamı səh. 3-də
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“Yeni gənclik” 
musiqi 
günlərinin
son akkordları

səh. 5

Alban irsinin monitorinqini aparacaq
işçi qrupa xarici ekspertlər də

cəlb olunub

səh. 2

Xeyriyyə 
məqsədli 
“Sehrli 
palitra”

səh. 5

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

Yerlərdəki mədəniyyət müəssisələri 
müasir çağırışlara cavab verməlidir

Xə bər ver di yi miz ki mi, fev ra lın 3-də Gən cə şə hə ri nə sə-
fər edən mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov bu ra da bir sı ra 
mə də niy yət müəs si sə lə ri nə baş çə kib, on la rın fəaliy yə ti ilə 
ma raq la nıb.

Sə fər çər çi və sin də Anar Kə ri mov Ni za mi Gən cə vi Məq bə rə 
Komp lek si ni zi ya rət edib.  Son ra Ni za mi Gən cə vi Mu ze yi nə ba-
xış ke çi rən na zi rə bu ra da mü tə fək kir şairin hə yat və fəaliy yə ti ilə 
bağ lı elekt ron mə lu mat köş kü nün ya ra dıl ma sı ba rə də mə lu mat 
ve ri lib. Na zir zi ya rət çi lə rə gös tə ri lən xid mət sə viy yə si nin yük səl-
dil mə si, mu ze yin ye ni eks po nat lar la zən gin ləş di ril mə si ilə bağ lı 
tap şı rıq lar ve rib.

Anar Kə ri mov Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın bu gün lər də is ti-
fa də yə ve ri lən ye ni bi na sı ilə də ta nış olub. Bil di ri lib ki, son il lər 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin, Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri ban xa nım 
Əli ye va nın xü su si qay ğı sı və diq qə ti ilə res pub li ka mız da on lar la 
ye ni mə də niy yət müəs si sə si ti ki lib is ti fa də yə ve ri lib. Bü tün sa-
hə lər də ol du ğu ki mi, mil li mə də niy yə ti mi zin müx tə lif sa hə lə ri nin 
in ki şa fı, öl kə mi zin mə də ni ir si nin qo run ma sı və təb li ği is ti qa mə-
tin də fəal iş lər apa rı lır. O cüm lə dən re gion lar da mə də ni hə ya-
ta xü su si diq qət ay rı lır, ye ni mə də niy yət ocaq la rı ti ki lir, möv cud 
müəs si sə lər tə mir olu nur. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın ye ni, 
möh tə şəm bi na sı da öl kə baş çı sı nın mü va fi q sə rən ca mı na əsa-
sən in şa edi lib.

davamı səh. 4-də

“Media haqqında”
qanun qüvvəyə mindi

“Me dia haq qın da” Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa nu nu 
qüv və yə mi nib. 2021-ci il 30 de kabr ta ri xin də Mil li Məc lis də 
qə bul olu nan qa nun Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
tə rə fin dən im za la nıb və fev ra lın 8-də rəs mi mət buat da dərc 
olu nub.

Pre zi dent İl ham Əli yev fev ra lın 8-də “Me dia haq qın da” Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 2021-ci il 30 de kabr ta rix li 471-VIQ 
nöm rə li Qa nu nu nun tət bi qi və bun dan irə li gə lən bir sı ra mə sə lə-
lə rin tən zim lən mə si ba rə də fər man im za la yıb.

səh. 2

Mədəniyyət naziri “Daily Sabah” qəzetinə 
müsahibə verib

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Tür ki yə nin in gi lis di lin də nəşr 
olu nan “Daily Sa bah” qə ze ti nə mü sa hi bə ve rib.

Mü sa hi bə də öl kə miz də mə də niy yət sa hə sin də hə ya ta ke çi ri lən 
mü hüm la yi hə və ye ni lik lər dən bəhs edən Anar Kə ri mov 2020-
ci il də Azər bay ca nın ta ri xi əra zi si olan Qa ra ba ğın iş ğal dan azad 
edil mə sin dən son ra baş la nan qu ru cu luq iş lə ri, ta ri xi abi də lə rin 
bər pa sı ba rə də da nı şıb.

səh. 3

Ukraynada Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin 
adı əbədiləşdirilib

Ta ras Şev çen ko adı na Ki yev Mil li Uni ver si te tin də Azər bay-
can-Uk ray na dip lo ma tik mü na si bət lə ri nin bər pa sı nın 30 il li yi 
mü na si bə ti lə 1918-ci il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ilk 
sə fi ri ol muş ya zı çı Yu sif Və zir Çə mən zə min li nin adı na bö yük 
audi to ri ya nın və ba rel ye fi nin açı lı şı olub. Çə mən zə min li vax ti lə 
Ki yev də ali təh sil alıb.

Açı lış mə ra si min də Azər bay ca nın Uk ray na da kı sə fi  ri El mi ra 
Axun do va, uni ver si te tin rek to ru Vo lo di mir Buq rov, Azər bay ca nın 
sa biq xa ri ci iş lər na zi ri, sə fi r, Cüm hu riy yət döv rü nün araş dır ma-
çı sı Vi la yət Qu li yev, Çə mən zə min li nin nə və si, Azər bay can XİN-in 
şö bə rəisi Yu sif Və zi rov, Uk ray na nın xa ri ci iş lər və mə də niy yət 
na zir lə ri nin müavin lə ri Mi ko la To çits kiy və Ros tis lav Ka ran deev, 
Ali Ra da nın de pu tat la rı iş ti rak edib lər.

davamı səh. 2-də

“Şuşa İli”nin açılışı – ilin ilk kitabları
“Məqsədimiz Şuşanın əvvəlki görkəmini və ruhunu özünə qaytarmaqdır”

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
7-15 fev ral ta ri xin də 
Mosk va da kı “İl lü zion” 
ki no teat rın da  Azər-

bay can Res pub li ka sı Mə-
də niy yət Na zir li yi ilə bir gə 
la yi hə əsa sın da Azər bay can 
ki no su nun ret ros pek tiv nü-
ma yi şi ke çi ri lir. Proq ram da 
Azər bay can ki no su nun ötən 
əs rin 30-cu il lə ri nə aid səs-
siz film lə rin dən baş la ya raq 
müx tə lif dövr lər də, elə cə də 
so vet döv rü nün son il lə rin də 
çə kil miş, həm çi nin müasir 
re jis sor la rın bey nəl xalq 
fes ti val lar da uğur qa zan mış  
film lə ri – ümu mi lik də 19 ek-
ran əsə ri yer alıb.

Azər bay can ki no su nun ret ros-
pek ti vi re jis sor Fa riz Əh mə do-
vun “So nun cu” (2021) sə nəd li 
fi l mi nin nü ma yi şi ilə açı lıb.

Nü ma yiş dən ön cə “İl lü zion” 
ki no teat rı nın art-di rek to ru Alek-
sand ra Lav ro va çı xış edə rək 
bil di rib ki, bu la yi hə müasir Ru-
si ya ta ri xin də Azər bay can ki ne-
ma toq ra fi  ya sı nın miq yas lı ret ro-
s pek ti vi dir: “Mən çox şa dam ki, 
bu ha di sə baş ver di. Biz bu nu 
ötən ilin iyun ayın da plan laş dır-
mış dıq. Əv vəl av qust da, da ha 
son ra okt yabr, no yabr da ke çir-

mək is tə yir dik. La kin pan de mi ya 
sə bə bin dən bir ne çə də fə tə xi-
rə sal ma lı ol duq. Nə ha yət, bu 
an gə lib çat dı. Ümid edi rəm ki, 
bi zim əmək daş lı ğı mız bu nun la 
bit mə yə cək...”.

Mə də niy yət Na zir li yi nin Audio-
vi zual və in te rak tiv me dia şö bə-
si nin mü di ri Rü fət Hə sə nov 19 
Azər bay can fi l mi nin Mosk va da 
nü ma yi şi ni önəm li mə də niy-
yət ha di sə si ad lan dı rıb: “Mosk-
va ki no se vər lə ri, həm də bi zim 
həm kar la rı mız bu fi lm lə rə ba xıb 

Azər bay can ki ne ma toq ra fi  ya sı 
ilə ta nış ola bi lər...”. 

Ru si ya da kı sə fi r li yi mi zin mə-
də niy yət at ta şe si Ni gar Axun do-
va Mosk va da Azər bay can ki no-
su gün lə ri nin açı lı şı nın iki tə rəfl  i 
mə də ni mü na si bət lər də bö yük 
ha di sə ol du ğu nu söy lə yib, fi lm-
lər lə bağ lı mə lu mat ve rib: “Bu 
ret ros pek tiv proq ram da həm 
yaş lı nəs lin, həm or ta, həm də 
gənc nəs lin əsər lə ri nü ma yiş 
olu nur. Bu bi zim üçün çox va-
cib dir. Çün ki mər hə lə li şə kil də 

ki ne ma toq ra fi  ya mı zın in ki şa fı nı 
gös tər mək niy yə tin də yik”.

Qeyd edək ki, proq ram da 
“Də cəl dəs tə” (1937, re jis sor lar 
Qə mər Sa lam za də, Alek sandr 
Po pov), “Ma vi də ni zin sa hi lin-
də” (1936, re jis sor Bo ris Bar net), 
“Uzaq sa hil lər də” (1958, To fi q 
Ta ğı za də), “Sehr li xa lat” (1964, 
Əli sət tar Ata ki şi yev), “Bir cə nub 
şə hə rin də” (1969, El dar Qu li yev), 
“Şə rik li çö rək” (1969, Şa mil Mah-
mud bə yov), “Bi zim Cə biş müəl-
lim” (1969, Hə sən Se yid bəy li), 
“İs tin taq” (1979, Ra sim Oca qov), 
“Şey tan göz qa ba ğın da” (1987, 
Ok tay Mir-Qa sım), “Qətl dən yed-
di gün son ra” (1991, Ra sim Oca-
qov), “Ya ra sa” (1995, Ayaz Sa la-
yev), “Öz gə vaxt” (1996, Hü seyn 
Meh di yev), “Hər şey yax şı lı ğa 
doğ ru” (1997, Va qif Mus ta fa yev), 
“Ba lıq çı nın qı zı” (2019, İs ma yıl 
Sə fə rə li), “Duz, is tiot zöv qə gö rə” 
(2019, Tey mur Ha cı yev), “Sə pə-
lən miş ölüm lər ara sın da” (2020, 
Hi lal Bay da rov), “Ax şa ma doğ ru” 
(2020, Tey mur Ha cı yev), “Da xil-
də ki ada” (2020, Rü fət Hə sə nov) 
fi lm lə ri yer alıb. 

Moskvada Azərbaycan kinosunun 
retrospektiv nümayişi başlayıb

UNESCO sessiyasında Şuşadakı
“Xarıbülbül” musiqi festivalından danışılıb

Fev ra lın 8-də Pa ris də UNES CO-nun 
Mə də ni özü nüifa də müx tə lif li yi nin qo-
run ma sı və təş vi qi haq qın da 2005-ci 
il Kon ven si ya sı nın Hö ku mət lə ra ra sı 
Ko mi tə si nin 15-ci ses si ya sı on layn 
for mat da işə baş la yıb. Ses si ya da 
öl kə mi zi Azər bay can Res pub li ka sı nın 
UNES CO üz rə Mil li Ko mis si ya sı, Mə-
də niy yət Na zir li yi və UNES CO ya nın da 
Daimi Nü ma yən də li yi təm sil edir.

Ses si ya da Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə nin 
2022-2023-cü il lər üçün iş pla nı na dair 
qə rar qə bul olu na caq, döv ri he sa bat lar 
din lə ni lə cək, Bey nəl xalq Mə də ni Müx tə lif-
lik Fon du na (İFCD) təq dim olun muş ye ni 
la yi hə lə rin ma liy yə ləş di ril mə si təs diq lə nə-
cək. Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə İFCD-nin 
re surs la rın dan is ti fa də yə dair tə li mat la rın 
il kin təf tiş la yi hə si ni, elə cə də mik ro, ki çik 
və or ta mə də niy yət və ya ra dı cı müəs si-

sə lər lə mün tə zəm məs lə hət ləş mə me xa-
niz mi nin ya ra dıl ma sı üçün tex ni ki-iq ti sa di 
əsas lan dır ma haq qın da he sa ba tı da mü-
za ki rə edə cək. 2005-ci il Kon ven si ya sı nın 
hə ya ta ke çi ril mə sin də və tən daş cə miy yə-
ti ilə əmək daş lı ğı güc lən dir mək mə sə lə si 
də gün də lik də ki möv zu lar ara sın da dır.

Ses si ya nın ilk gü nü öl kə mi zin UNESCO 
ya nın da daimi nü ma yən də si El man Ab-
dul la yev də çı xış edib.

davamı səh. 3-də
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Ermənistan XİN-ə cavab
“Humanitar hüquq normalarına hörmətsizlik etməyin”

ErmənistanXariciİşlərNazirliyinin
mətbuatkatibininerməniəsilli8
hərbiqulluqçununqaytarılmasımü
qabilindəBirinciErmənistanAzər

baycanmüharibəsindəitkindüşmüş
vətəndaşlarımızvəonlarınbasdırıldıq
larıkütləviməzarlıqlarınyerləribarədə
məlumatlarınAzərbaycantərəfinə
verilməsiiləbağlırəsmiYerevanın
özüzərinəöhdəlikgötürməməsinə
dairaçıqlamasıbeynəlxalqhumani
tarhüquqavəhumanizmprinsipinə
hörmətsizliyinənifratnümunəsikimi
qiymətləndirilməlidir.

Bu ba rə də Azər bay can Res pub li ka sı Xa
ri ci İş lər Na zir li yi nin (XİN) Mət buat xid mə ti 
ida rə si nin açıq la ma sın da bil di ri lir. Xa tır la daq 
ki, Er mə nis tan XİN rəs mi si bu ba rə də fev ra
lın 7də açıq la ma ve rib.

“Er mə nis tan Xa ri ci İş lər Na zir li yi nə xa tır
la dı rıq ki, 1949cu il Ce nev rə Kon ven si ya
sı və onun mü va fiq pro to kol la rı, bü töv lük də 
bey nəl xalq hu ma ni tar hü quq nor ma la rı ilə 
üzə ri nə gö tür dü yü öh də lik lə rə uy ğun ola raq, 
Er mə nis tan tə rə fi sö zü ge dən döv lə tin si lah
lı qüv və lə ri tə rə fin dən sis tem li su rət də qət lə 
ye ti ri lən mül ki və hər bi Azər bay can və tən
daş la rı nın və on la rın küt lə vi şə kil də bas dı

rıl dıq la rı mə zar lıq la rın yer lə ri ba rə də mə lu
mat la rı Azər bay can tə rə fi nə təq dim et mə yə 
borc lu dur.

Bir da ha vur ğu la maq is tər dik ki, bu il fev
ra lın 4də Fran sa Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
tə şəb bü sü ilə Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin, Fran sa nın Av
ro pa İt ti fa qı na sədr li yi qis min də Pre zi dent 
Em ma nuel Mak ro nun, Av ro pa İt ti fa qı Şu ra
sı nın Pre zi den ti Şarl Mi şe lin və Er mə nis tan 
Res pub li ka sı nın baş na zi ri Ni kol Pa şin ya nın 
iş ti ra kı ilə vi deofor mat da ke çi ril miş gö rü şün 
gün də li yin də du ran əsas mə sə lə lər dən bi
ri məhz hu ma ni tar mə sə lə lər olub”, – de yə 

Azər bay can XİNin mət buat üçün açıq la ma
sın da vur ğu la nır.

Həm çi nin qeyd olu nur ki, Azər bay can 
tə rə fi nin at dı ğı hu ma nist ad dım la rın nə ti
cə si ola raq 44 gün lük mü ha ri bə dən son ra 

1708 er mə ni hər bi qul luq çu nun cə sə di 
ta pı la raq qar şı tə rə fə təh vil ve ri lib. Bu
nun mü qa bi lin də Er mə nis ta nın in kar çı lıq 
si ya sə ti ni da vam et dir mə si, bey nəl xalq 
hu ma ni tar hü quq əsa sın da, həm çi nin 
2022ci il fev ra lın 4də vi deofor mat da ke
çi ril miş gö rüş za ma nı üzə ri nə gö tür dü yü 
öh də lik lə ri in kar et mə si mə nə vietik və 
bey nəl xalq hü qu qi çər çi və lər dən ta ma mi
lə kə na ra çı xır.

“Biz bey nəl xalq ic ti maiy yə ti Er mə nis tan 
tə rə fi nə təz yiq gös tə rə rək Bi rin ci Er mə nis
tanAzər bay can mü ha ri bə si nin qan lı ir si 
olan it kin düş müş Azər bay can və tən daş la
rı nın ta le yi nə ay dın lıq gə tir mək də mə su liy
yət li dav ran ma ğa və öz öh də lik lə ri nə əməl 

et mə si ni tə ləb et mə yə ça ğı rı rıq.
Qeyd olun ma lı dır ki, Bey nəl xalq Qır mı zı 

Xaç Ko mi tə si tə rə fin dən it kin düş müş şəxs
lə rin ailə üzv lə rin dən alı nan DNT nü mu nə lə ri 
əsa sın da 3000dən ar tıq in sa nın DNT ba za
sı ya ra dı lıb.

Er mə nis tan tə rə fin dən ve ri lə cək mə lu mat
lar əsa sın da küt lə vi mə zar lıq lar dan çı xa rı la
caq qa lıq lar nə ti cə sin də 30 ilə ya xın müd dət
də ba rə lə rin də heç bir mə lu mat ve ril mə yən, 
it kin düş müş Azər bay can və tən daş la rı nın 
ta le yi nə ay dın lıq gə ti ri lə bi lər”, – de yə Azər
bay can XİN bə yan edib.

Fevralın4dəFransaRespublikasının
PrezidentiEmmanuelMakronuntə
şəbbüsüiləAzərbaycanRespublikası
nınPrezidentiİlhamƏliyevin,Fransa

nınAvropaİttifaqınasədrliyiqismində
PrezidentEmmanuelMakronun,Avropa
İttifaqıŞurasınınPrezidentiŞarlMişelin
vəErmənistanRespublikasınınbaşna
ziriNikolPaşinyanıniştirakıiləvideofor
matdagörüşkeçirilib.

Əv vəl cə Şarl Mi şe lin tə şəb bü sü ilə Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev və Er mə nis ta nın hö ku mət baş çı sı Ni
kol Pa şin ya nın iş ti ra kı ilə 2021ci il de kab
rın 14də Brüs sel də ke çi ril miş bir gə gö rü şün 
əhə miy yə ti vur ğu la nıb.

Son ra Brüs sel sülh gün də li yi nin da va mı 
ola raq Er mə nis tanAzər bay can mü na si
bət lə ri nin nor mal laş dı rıl ma sı na dair ət raf ı 
mü za ki rə lər ke çi ri lib. Bu xü sus da, təd bi rin 
əv vəl cə dən müəy yən edil miş gün də li yi nə 
uy ğun ola raq, iki öl kə ara sın da mü na si bət lə
rin müx tə lif as pekt lə ri, o cüm lə dən hu ma ni tar 
mə sə lə lər, eti mad qu ru cu lu ğu, Azər bay ca nın 
üz ləş di yi mi na prob le mi, kom mu ni ka si ya la
rın açıl ma sı, sər həd lə rin de li mi ta si ya sı və 
de mar ka si ya sı, sülh sa zi şi üz rə da nı şıq la rın 
baş lan ma sı ki mi mə sə lə lə rə dair fi kir mü ba
di lə si apa rı lıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev mü za ki rə olu nan 
mə sə lə lər ba rə də Azər bay ca nın möv qe yi ni 
bir da ha vur ğu la yıb.

Mü za ki rə lər za ma nı Pre zi dent İl ham Əli
yev Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si za ma nı it kin 
düş müş şəxs lə rin ta le yi nin, küt lə vi mə zar lıq
la rın ye ri nin müəy yən ləş di ril mə si, iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lə rin mi na lar dan tə miz
lən mə si sa hə sin də Azər bay ca na bey nəl xalq 
dəs tə yin ar tı rıl ma sı, də mir yo lu və av to mo bil 
yo lu ilə nəq liy yat dəh li zi nin açıl ma sı mə sə lə
lə ri ni xü su si qeyd edib. Döv lət baş çı sı Bi rin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə si za ma nı 71i uşaq, 267
si qa dın və 326sı ahıl ol maq la, ümu mi lik də 
3890 Azər bay can və tən da şı nın it kin düş mə
si ni diq qə tə çat dı rıb.

Qeyd edi lib ki, 2020ci il də 44 gün lük mü
ha ri bə ba şa ça tan dan bə ri mi na part la yı şı 
nə ti cə sin də 36 nə fər Azər bay can və tən da şı 
hə lak olub, 165 nə fər ya ra la nıb.

Gö rüş də həm çi nin UNES COnun Azər
bay ca na və Er mə nis ta na mis si ya sı mə sə lə si 
də mü za ki rə olu nub və mis si ya nın hər iki öl
kə yə gön də ril mə si nə dair ra zı lıq ifa də edi lib.

***
Vi deokonf rans re ji min də dörd tə rəf i gö rüş 

Azər bay ca nın re gion da da vam lı sülh və is
tiq ra rın bər qə rar olun ma sı is ti qa mə tin də ar
dı cıl səy gös tər di yi ni, ey ni za man da Av ro pa 
İt ti fa qı nın bu is ti qa mət də fəal lı ğı nı ar tır dı ğı nı 
nü ma yiş et di rir. Fran sa rəh bər li yi nin də axır 
vaxt lar bu pro se sə ak tiv qo şul ma sı rəs mi 
Pa ri sin 44 gün lük mü ha ri bə za ma nı və son

ra kı ay lar da nü ma yiş et dir di yi aş kar qə rəz li 
si ya sət dən ar tıq da ha realist si ya sə tə keç
mək niy yə ti ni gös tə rir. İn di qa lır bu xü sus da 
Er mə nis tan tə rə fin ger çək sülh və is tiq ra ra 
nə də rə cə də mey li ol du ğu nu nü ma yiş et dir
mə si.

Qeyd edək ki, Azər bay can bu is ti qa mət
də da ha bir hu ma nist ad dım ata raq, 7 fev ral 
2022ci il ta rix də 8 nə fər er mə ni əsil li hər bi 
qul luq çu nu Er mə nis tan tə rə fi nə qay ta rıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Əsir və it kin 
düş müş, gi rov gö tü rül müş və tən daş lar la əla
qə dar Döv lət Ko mis si ya sın dan ve ri lən mə lu
ma ta gö rə, hə min şəxs lə rin bir qis mi 2021ci 
ilin 16 no yabr ta ri xin də Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri nin döv lət sər hə di nin Kəl bə cər ra
yo nu is ti qa mə tin də tö rət di yi təx ri ba tın qar şı
sı alı nar kən sax la nı lan hər bi qul luq çu lar dır.

Azər bay can tə rə fi nin hu ma ni tar xa rak ter li 
bu ad dı mı nın əvə zin də Er mə nis tan tə rə fi də 
Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də öl dü rül müş 
və küt lə vi mə zar lıq lar da bas dı rıl ma sı eh ti mal 
edi lən hər bi və mül ki Azər bay can və tən daş
la rı haq qın da mə lu mat la rı, ha be lə bu qə bil
dən olan küt lə vi mə zar lıq la rın yer lə ri ba rə də 
mə lu ma tı Azər bay can tə rə fi nə ver mə li dir.

***
Azər bay ca nın 8 er mə ni hərb çi ni Er mə nis

ta na təh vil ver mə si Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev, Fran sa Pre zi den ti Em ma nuel 
Mak ron və Er mə nis tan baş na zi ri Ni kol Pa
şin yan ara sın da ke çi ri lən gö rüş dən son ra 
müs bət irə li lə yiş lə rin da ha bir gös tə ri ci si dir.

Bu ba rə də Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi
den ti Şarl Mi şel özü nün “Twit ter” he sa bın da 
pay la şı mın da bil di rib.

Şarl Mi şel Av ro pa İt ti fa qı nın re gion da sa
bit li yi və ri fa hı dəs tək lə di yi ni bir da ha vur ğu
la yıb.

***
Ye ri gəl miş kən, Ru si ya və Fran sa pre zi

dent lə ri Vla di mir Pu tin və Em ma nuel Mak
ro nun fev ra lın 7də Kreml də ke çi ril miş gö
rü şün də Qa ra bağ la bağ lı da mü za ki rə lər 
apa rı lıb.

Bu nu Vla di mir Pu tin da nı şıq la rı nın ye
kun la rı na dair bir gə mət buat konf ran sın da 
de yib.

Gö rüş dən son ra təş kil olun muş mət buat 
konf ran sın da Ru si ya rəh bə ri bil di rib ki, fran
sa lı həm ka rı ilə Qa ra bağ ət ra fın da və ziy yət
lə bağ lı fi kir mü ba di lə si apa rı lıb, atəş kə sə 
nə za rət edən və dinc hə ya tın ni za ma sa lın
ma sı nı tə min edən sülh mə ram lı la rın müs bət 
ro lu qeyd olu nub. Tə rəf ər ATƏTin Minsk 
qru pu nun re gionun so sialiq ti sa di prob lem
lə ri nin həl lin də əhə miy yət li ro lu nu qeyd edib
lər.

Ru si ya rəh bə ri qeyd edib ki, Fran sa Pre
zi den ti fev ra lın 4də Azər bay can və Er mə
nis tan rəh bər lə ri ilə ke çi ri lən vi deokonf rans 
ba rə də də mə lu mat ve rib.

Em ma nuel Mak ron öz növ bə sin də Ru si ya 
sülh mə ram lı kon tin gen ti nin Qa ra bağ ət ra fın
da və ziy yə tin sa bit ləş mə sin də ro lu nu vur ğu
la yıb.

Regionda davamlı sülh 
Avropanın da marağındadır

Avropa İttifaqı Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin 
normallaşdırılması üçün səylərini artırır

“Media haqqında” qanun qüvvəyə mindi
“Mediahaqqında”AzərbaycanRespublikasınınQanunuqüv
vəyəminib.2021ciil30dekabrtarixindəMilliMəclisdəqəbul
olunanqanunAzərbaycanRespublikasınınPrezidentitərəfin
dənimzalanıbvəfevralın8dərəsmimətbuatda(AZƏRTAC)
dərcolunub.

Pre zi dent İl ham Əli yev fev ra lın 8də “Me dia haq qın da” Azər
bay can Res pub li ka sı nın 2021ci il 30 de kabr ta rix li 471VIQ nöm
rə li Qa nu nu nun tət bi qi və bun dan irə li gə lən bir sı ra mə sə lə lə rin 
tən zim lən mə si ba rə də fər man im za la yıb.

Fər man da “Me dia haq qın da” qa nu nun qüv və yə min mə si ilə 
əla qə dar Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti nə iki 
ay müd də tin də Azər bay can Res pub li ka sı nın Me dianın İn ki şa fı 
Agent li yi nin və Azər bay can Res pub li ka sı Audiovi zual Şu ra sı nın 
(bun dan son ra – Şu ra) ya ra dıl ma sı ilə əla qə dar nor ma tiv hü qu qi 
akt la rın uy ğun laş dı rıl ma sı ilə bağ lı tək lif ə ri ni, “Me dia haq qın da” 
qa nu nun po zul ma sı na gö rə in zi ba ti mə su liy yə ti müəy yən edən 
qa nun la yi hə si ni ha zır la yıb Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti nə təq dim et mək tap şı rı lıb.

Na zir lər Ka bi ne ti həm çi nin üç ay müd də tin də qa nu nun 30.1ci 
mad də sin də (ya yım funk si ya sı da şı yan audiovi zual ya yım çı ilə bağ lı) 
və 59.2ci mad də sin də (çap me diası sub yek ti nin tə sis çi si ola bi lə cək 
döv lət or qan la rı ilə bağ lı) nə zər də tu tul muş si ya hı ya dair tək lif ə ri ni 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti nə təq dim et mə li dir.

Bun dan əla və, Na zir lər Ka bi ne ti qa nu nun 73.6cı mad də si nə 
uy ğun ola raq, Me dia Re yest ri nin apa rıl ma sı qay da la rı nın la yi hə
si ni ha zır la yıb Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti nə təq dim 
et mə li, 29.4cü və 33.5ci mad də lər də nə zər də tu tul muş xid mət 
haq la rı nın məb lə ği ni, elə cə də 70.1ci mad də yə uy ğun ola raq, 
jur na list və si qə si nin for ma sı nı, onun ve ril mə si nə və ya də yiş di ril
mə si nə gö rə ödə ni şin məb lə ği ni və hə min və sait dən is ti fa də qay
da sı nı  Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ilə ra zı laş dır maq
la təs diq et mə li dir.

Na zir lər Ka bi ne ti qa nu nun 73.8ci mad də si nə uy ğun ola raq, 
Me dia Re yest ri şə ha dət na mə si nin for ma sı nı da təs diq et mə li və 
bu ba rə də Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti nə mə lu mat 
ver mə li dir.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Me dianın İn ki şa fı Agent li yi qa nu
nun 73.1ci mad də si nə uy ğun ola raq, Me dia Re yest ri nin ya ra dıl
ma sı nı Azər bay can Res pub li ka sı nın 2018ci il 12 sent yabr ta rix li 
263 nöm rə li fər ma nı ilə təs diq edil miş “Döv lət in for ma si ya eh ti yat
la rı və sis tem lə ri nin for ma laş dı rıl ma sı, apa rıl ma sı, in teq ra si ya sı 
və ar xiv ləş di ril mə si Qay da la rı” nə zə rə alın maq la al tı ay müd də tin
də tə min et mə li və hə min ba za nın Elekt ron Hö ku mət İn for ma si ya 
Sis te mi nə in teq ra si ya sı üçün Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti ya nın da Və tən daş la ra Xid mət və So sial İn no va si ya lar üz rə 
Döv lət Agent li yi ilə bir lik də zə ru ri təd bir lər gör mə li dir.

Fər man da qeyd olu nur ki, qa nun da nə zər də tu tu lan Azər bay can 
Res pub li ka sı Audiovi zual Şu ra sı Mil li Te le vi zi ya və Ra dio Şu ra sı nın 
hü qu qi va ri si dir, onun öh də lik lə ri və əm la kı ye ni şu ra ya ke çir. Mil li 
Te le vi zi ya və Ra dio Şu ra sı nın sə la hiy yət müd də ti bit mə miş üzv lə ri 
hə min müd dət bi tə nə dək fəaliy yət lə ri ni da vam et di rir lər.

Na zir lər Ka bi ne ti Şu ra nın in zi ba ti bi na ilə tə min edil mə si və mad
ditex ni ki tə mi na tı mə sə lə lə ri ni bir ay müd də tin də həll et mə li dir.

Azərbaycan tarixi-mədəni irslə bağlı 
dini-etnik zəmində ayrı-seçkilik etmir 
Alban irsinin monitorinqini aparacaq 

işçi qrupa xarici ekspertlər də cəlb olunub
Azərbaycantariximədəniirsinəonundinietnikmənşəyindən
asılıolmayaraqhərzamanhörmətləyanaşıb.Buyanaşma,
eynizamandaişğaldanazadedilmişərazilərimizdəyerləşən
tariximədəniirsəmünasibətdədəsərgilənir.

Bu söz lər son gün lər bir sı ra xa ri ci küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri 
tə rə fin dən öl kə mi zin iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də ki mə də ni 
irs möv zu sun da ya yı lan qə rəz li xə bər lər lə bağ lı Azər bay can Res
pub li ka sı Mə də niy yət Na zir li yi nin mə lu ma tın da diq qə tə çat dı rı lır. 

Vur ğu la nır ki, iş ğal dan azad edil miş əra zi lə ri miz də ki ta ri xidi ni 
abi də lər Azər bay can ir si nə aid dir, on la rın qo run ma sı Azər bay can 
döv lə ti nin öh də li yi dir və bu, Azər bay can rəs mi lə ri tə rə fin dən də fə
lər lə bə yan edi lib. Bu na əya ni sü but ola raq Şu şa da baş la mış ge niş
miq yas lı bər paqu ru cu luq pro se si nin məs cid lər lə ya na şı, iki xris tian 
kil sə si ni də əha tə et mə si ni gös tər mək olar: “Azər bay can, Er mə nis
tan dan fərq li ola raq, ta ri ximə də ni ir si nə di ni və et nik zə min də ay rı
seç ki lik et mir və Si lah lı mü na qi şə za ma nı mə də ni sər vət lə rin qo run
ma sı haq qın da 1954cü il Haaqa Kon ven si ya sı da da xil ol maq la, 
bey nəl xalq kon ven si ya lar üz rə öh də lik lə ri nə sa diq dir”.

Həm çi nin qeyd olu nur ki, Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət 
Na zir li yi tə rə fin dən halha zır da iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də 
mü va fiq mo ni to rinq apa rı lır.

“İş ğal dan azad edil miş əra zi lər də qə dim al ban ir si nə gəl dik də, 
qeyd et mək la zım dır ki,  bu ir sin təd qi qi ilə bağ lı iş çi qrup tə sis 
edil miş dir. İş çi qru pa həm yer li, həm də xa ri ci eks pert lər cəlb olu
nub və ye rin də təh lü kə siz lik və ziy yə ti im kan ve rə cə yi təq dir də, 
iş çi qru pun üzv lə ri bu xris tian ir si nin mo ni to rin qi ni hə ya ta ke çi rib 
onu təd qiq edə cək lər. Sax ta kar lıq aş kar edi lə cə yi təq dir də bey
nəl xalq eks pert lə rin iş ti ra kı ilə bu po zun tu lar sə nəd ləş di ri lə rək 
bey nəl xalq ic ti maiy yə tə təq dim edi lə cək. Xa tır lat maq is tər dik ki, 
ta ri ximə də ni irs üzə rin də də yi şik lik lər edil mə si və onun mən şə yi
nin də yiş di ril mə si 1954cü il Haaqa Kon ven si ya sı nın müd dəala rı
na zid dir”, – de yə mə lu mat da bil di ri lir.

əvvəli səh. 1-də
El mi ra Axun do va bil di rib ki, 

Çə mən zə min li bu ra da tək cə dip
lo mat ki mi ça lış ma yıb, o, həm çi
nin ic ti mai və ədə bi fəaliy yə ti ilə 
də Uk ray na da ak tiv olub. Sə fir 
bu açı lı şın Azər bay can la Uk ray
na ara sın da dip lo ma tik əla qə lə

rin bər pa sı nın 30 il li yi ərə fə si nə 
tə sa düf et di yi ni xa tır la da raq ötən 
müd dət də müs tə qil öl kə lə ri miz 
ara sın da mü na si bət lə rin uğur lu 
in ki şa fın dan da nı şıb.

Uni ver si te tin rek to ru V.Buq rov 
bil di rib ki, Çə mən zə min li ki mi 
ta ri xi şəx siy yə tin on la rın mə zu
nu ol ma sı nə qə dər şə rəf dir sə, 
bu gün kü ba rel ye fin açı lı şı da o 
qə dər qü rur ve ri ci dir. O, uni ver si
tet lə rin də ba rel ye fin ilk də fə açıl
dı ğı nı bil di rib.

Uk ray na xa ri ci iş lər na zi ri
nin müavi ni Mi ko la To çits kiy isə 
Azər bay can ilə Uk ray na ara sın
da müs tə qil ta ri xi əla qə lə rin 100 
il əv və lə ge dib çıx ma sı nı iki öl kə 
ara sın da dost lu ğun ta ri xi li yi nin 
ba riz nü mu nə si ol du ğu nu bil di rib. 
O qeyd edib ki, fev ra lın 6da 30 
ili ta mam olan Azər bay canUk
ray na dip lo ma tik əla qə lə ri nin bər

pa sı iki öl kə ara sın da mü na si bət
lə rin uğur lu ta rix lə rin dən dir. Na zir 
müavi ni qeyd edib ki, iki tə rəf i 
mü na si bət lər pre zi dent lər İl ham 
Əli yev və Vo lo di mir Ze lens ki tə rə
fin dən ol duq ca di na mik və məh
sul dar for ma da in ki şaf et di ri lir.

Azər bay ca nın sa biq xa ri ci iş lər 
na zi ri Vi la yət Qu li yev çı xı şın da 
Çə mən zə min li nin fəaliy yə tin dən, 
Uk ray na ta ri xin də onun ro lun dan 
bəhs edib.

Audi to ri ya da Azər bay can at ri
but la rı ilə ya na şı, Çə mən zə min
li yə aid ta ri xi eks po nat lar da yer
ləş di ri lib.

Ya zı çı nın nə və si Yu sif Və zi rov 
ba ba sı nın ya şa dı ğı gün lər dən 
ya di gar qa lan və Ba kı dan gə tir
di yi ki lim və ar mu du stə ka nı da 
audi to ri ya ya təh vil ve rib.

Son ra uni ver si te tin akt za lın da 
Yu sif Və zir Çə mən zə min li nin Ki

yev də ki təh sil hə ya tın dan bəhs 
edən “Stu dent lər” av to bioq ra fik 
ro ma nı nın təq di ma tı olub.

Qeyd edək ki, yan va rın 21
də Ta ras Şev çen ko adı na Ki yev 
Mil li Uni ver si te ti nin rek to ru Vla
di mir Buq rov və Azər bay ca nın 

Uk ray na da kı sə fi ri El mi ra Axun
do va bu ali təh sil oca ğın da azər
bay can lı döv lət xa di mi və ya zı çı 
Yu sif Və zir Çə mən zə min li adı na 
audi to ri ya nın ya ra dıl ma sı na dair 
an laş ma me mo ran du mu im za la
yıb lar. Me mo ran du ma əsa sən, 

uni ver si te tin Hü quq fa kül tə si nin 
243 say lı audi to ri ya sı na Yu sif 
Və zir Çə mən zə min li nin adı ve
ri lib. Audi to ri ya sə fir li yin ma liy yə 
dəs tə yi ilə tə mir olu nub.

Yu sif Və zir Çə mən zə min li nin 
ar xi vin dən əl yaz ma la rın, dip lom 
və sə nəd lə rin su rət lə ri, şə kil lə
ri audi to ri ya ya təq dim olu nub. 
Audi to ri ya da həm çi nin müasir 
müs tə qil Azər bay ca na, ümum
mil li li der Hey dər Əli ye və və Pre
zi dent İl ham Əli ye və aid gu şə 
də ya ra dı lıb. Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti və Azər bay can 
Res pub li ka sı nın xə ri tə lə ri, Qa ra
bağ xal ça sı da audi to ri ya da yer 
alıb.

Audi to ri ya nın gi ri şin də qo yu
lan Yu sif Və zir Çə mən zə min li nin 
ba rel ye fi nin müəl li fi Uk ray na nın 
Xalq rəs sa mı, soy da şı mız Ka tib 
Məm mə dov dur.

Ukraynada Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin adı əbədiləşdirilib
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Məmmədovu evində ziyarət edib
MədəniyyətnaziriAnarKərimovbugünlərdə92yaşınıqeyd
edənXalqartisti,“Şöhrət”,“İstiqlal”və“Şərəf”ordenlixanəndə
ƏlibabaMəmmədovuevindəziyarətedib.

Azərbaycan muğam sənə
tinin görkəmli nümayəndəsi
Əlibaba Məmmədovu doğum
günü münasibətilə təbrik edən
AnarKərimovonunAzərbaycan
incəsənətində xüsusi rolunu
vurğulayıb.Nazirustadxanən
dəninbənzərsizifasıiləyanaşı,
müəllifiolduğumahnılarındillər
əzbərinə çevrildiyini deyib.Əli
babaMəmmədovunyetişdirdiyi
tələbələrinbugündəAzərbay
can muğam sənətinin gələcək
nəsillərə ötürülməsində iştirak
etdiyinivurğulayannazirsənət
karamöhkəm cansağlığı arzu
layıb.
Xalq artisti Əlibaba Balaəh

məd oğlu Məmmədov 5 fevral
1930cu ildə Bakının Maştağa
kəndində doğulub. Sənətkar
millimuğamsənətinininkişafınadəyərlitöhfələrverib,mahnıvə
təsnifərbəstələyib.
ƏlibabaMəmmədovunənməşhurbəstələrindənbiriHüseyn

Arifinsözlərinəyazdığı“Yaşahələ...”mahnısıdır.

İlləriyolasalmışam,
Mahnıqoşub,sazçalmışam.
Ömürdeyirqocalmışam,
Ürəkdeyiryaşahələ...

Mədəniyyət naziri “Daily Sabah” qəzetinə 
müsahibə verib 

MədəniyyətnaziriAnarKərimovTürkiyəniningilisdilindənəşr
olunan“DailySabah”qəzetinəmüsahibəverib.

Müsa h i bə
də ölkəmizdə
mə də n i y y ə t
sahəsində hə
yata keçirilən
mühüm layihə
və yeniliklər
dənbəhsedən
Anar Kərimov
2020ci ildə
Azərbaycanın
tarixi ərazisi
olan Qaraba
ğınişğaldanazadedilməsindənsonrabaşlananquruculuqişlə
ri,tarixiabidələrinbərpasıbarədədanışıb.
Prezident İlhamƏliyevin2022ci ili “Şuşa İli”elanetməsinin

əhəmiyyətinixüsusivurğulayanAnarKərimovbuxüsusdaMə
dəniyyətNazirliyininüzərinədüşənşərəfi vəvaciböhdəliklər
dəndəsözaçıb.
NazirmüsahibədəAzərbaycanmədəniyyətinin incisi sayılan

Şuşahaqqındadanışaraq,buil270yaşınıqeydedəcəkşəhərin
tariximədəniirsi iləyanaşı,səfalı iqlimi,füsunkartəbiəti ilədə
tanındığınıbildirib,Şuşanıntarixikeçmişihaqdagenişməlumat
verib.
AnarKərimovhəmçinin44günlükVətənmüharibəsindəəldə

etdiyimiztarixiZəfərdən,qardaşTürkiyəninAzərbaycanasiyasi
vəmənəvidəstəyininönəmindəndanışıb.AzərbaycanvəTürki
yədövlətbaşçılarının2021ciilin15iyunundaŞuşaşəhərində
imzaladıqlarıtarixibəyannaməninölkələrimizarasındamünasi
bətlərəmüstəsnatöhfəolduğuvurğulanıb.
Nazirmüsahibənin sonundaAzərbaycan vəTürkiyənin kino

sahəsindəəməkdaşlığı, nəzərdə tutulanbirgə layihələrdəndə
söz açıb, 2021ci ildə ilk dəfə İstanbulda gerçəkləşən “Dədə
Qorqud”TürkDünyasıFilmFestivalını2023cüildə“TürkDün
yasınınMədəniyyətPaytaxtı”olacaqŞuşadatəşkiletməkistədi
yimizidiqqətəçatdırıb.

Qətərli nazirə “Nizami Gəncəvi – 880” 
xatirə nişanı təqdim olunub

Qətərindövlətnaziri,QətərMilliKitabxanasınınrəhbəri,pro
fessorHəmədbinƏbdüləzizəlKavariNizamiGəncəviirsinin
təbliğindəvətanıdılmasındaxidmətlərinəgörəAzərbaycan
RespublikasıMədəniyyətNazirliyitərəfindəntəsisolunmuş
“NizamiGəncəvinin880illiyi(11412021)xatirənişanı”ilətəltif
edilib.

Azərbaycan
Respublikası
nınQətərDöv
lətindəki səfiri
Rəşad İsma
yılov xatirə ni
şanını nazirə
təqdimedib.
Q ə t ə r i n

dövlət naziri
Azə r bay can
Mə də n i y y ə t
N a z i r l i y i n ə
təşəkkürünübildirib.Oəlavəedib ki, ötənay keçirilənDoha
BeynəlxalqKitabSərgisindəməşhurrusşərqşünasıY.Bertel
sin“BöyükAzərbaycanşairiNizamiGəncəvi”kitabınınərəbdi
lindənəşrinintəqdimatıböyükmaraqlaqarşılanıb.

Özbəkistanda Türk Dövlətləri Təşkilatı 
işçi qrupunun toplantısı

Fevralın910daÖzbəkistanınSəmərqəndşəhərindəTürk
DövlətləriTəşkilatı(TDT)işçiqrupununtoplantısıkeçiriləcək.

Toplantıda Özbəkistan, Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan,
Qırğızıstan,TürkmənistanvəMacarıstanınnümayəndələri işti
rakedəcəklər.
Özbəkistan Turizm və İdman Nazirliyinin yaydığı məlumata

görə, işçiqrupKokandşəhərinin“Türkdünyasınınturizmpay
taxtı”elanolunmasıvəbununlabağlıtədbirlərplanınımüzakirə
edəcək,müvafiqqərarqəbulolunacaq.

əvvəli səh. 1-də
Dövlətbaşçısınınsərəncamıilə

2022ci ilin ölkəmizdə “Şuşa İli”
elanedilməsiniyüksəkqiymətlən
dirən nazir əlamətdar ilin qədim
şəhərimizintarixivəzənginmədə
niirsinintəbliğibaxımındanböyük
əhəmiyyət daşıdığını vurğuladı.
“Şuşa İli” tədbirlərinə, maarifən
dirmə işlərinə Milli Kitabxanadan
başlandığını bildirən Anar Kəri
mov ötən ildən həyata keçirilən
“Qarabağakitablagedək” layihə
sibarədədəsözaçdı.Bildirdiki,
işğaldan azad olunmuş əraziləri
mizdəbərpaolunacaqkitabxana
larınfondlarıüçünnəzərdətutulan
layihə üzrə 60mindən çox kitab
toplanıb.Buistiqamətdəişlərda
vametdiriləcək və il ərzindəŞu
şadaçoxsaylıtədbirlərkeçiriləcək.
Təqdimatda çıxış edən Mil

li Məclisin deputatı, akademik
NizamiCəfərovŞuşanınədəbi
mədənimühitiiləbağlıfikirlərini
bölüşdü:“Şuşadeyəndəmütləq
muğamyadadüşür.Şuşadaya
ranan muğam əsl Azərbaycan
muğamıdır.Bu,təkcəmuğamın
deyil, Azərbaycanın inkişafıdır.

ŞuşahəmdəyeniAzərbaycan
poeziyasının vətənidir. Molla
Pənah Vaqif yeni dövr ədəbiy
yatımızın ən parlaq nümayən
dəsidir.VaqifindilimüasirAzər
baycandilideməkdir...”.
ŞuşaRayonİcraHakimiyyəti

başçısınınmüaviniVüsaləFə
təliyevaşuşalıların30ilbuşə
hərinhəsrətiniçəkdiyini,ancaq
heç zaman ümidlərini itirmədi
yini söylədi. Qələbəyə, azad
Şuşaya görə Azərbaycan xal
qınınhərzamanşəhidlərimizə,
qazilərimizəvəPrezidentİlham
Əliyevəminnətdarolacaqlarını
dilə gətirdi. V.Fətəliyeva həm
çininQarabağxanı İbrahimxə
lil xanın Şuşada tikdirdiyi ki
tabxananınbölgədəənzəngin
kitabxana olduğunu, Şuşanın
mədəniyyət və incəsənət xa
dimlərinin yetişməsində də bu
elmocağınınəhəmiyyətlirolun
dansözaçdı.
“Xan Şuşinski. Biblioqrafiya”

nəşrinin ön söz müəllifi, Xalq
artisti Sərdar Fərəcov muğam
sənətimizdə iz qoyan sənət
karlardan bəhs etdi. Dedi ki,

Azərbaycan muğamının gözəl
liyi,möhtəşəmliyihaqqındasöz
açılandaonungörkəmliifaçıları
yadadüşür:“Buifaçılararasın
daeləxanəndələrolubki,onla
rın oxuduqları muğam onların
adlarıiləqoşaçəkilib.Məsələn,
“Zabul Qasım”, “Segah İslam”
və ya şəkili Ələsgərin “Rəha
bı”,MəşədiMəmmədFərzəliye
vin“Şüştər”i,SeyidŞuşinskinin
“Çahargah”ı və sair. Lakin elə
xanəndələr də olub ki, onların
ifasında bir yox, iki yox, bəlkə
dəbütünmuğamlar vəbumu
ğamların şöbələri ən xırda de
talları iləsəslənib,dinləyicilərin
ürəklərinifəthedib.Beləxanən
dələrdənbiridəXalqartistiXan
Şuşinski idi.O,hələsağlığında
Azərbaycanxalqınınənsevimli
sənətkarıolub,adıəfsanələşib,
dillərə düşüb,muğam kimi qə

dimbirsənətinrəmzinəçevrilib.
Bukitablayaxındantanışolduq
cagörürükki,dahişəxsiyyətlə
rin həyatı heç də adi olmayıb.
Onlarınömrüsonradandastana
çevrilib...”.

XanŞuşinskininqızı,muğam
ustadınınadınıdaşıyanfondun
rəhbəri  Bəyimxanım Cavanşi
rovaVerdiyeva layihənin əhə
miyyətindən söz açaraq ailəsi
adından təşəkkürünü bildirdi:
“Ulu öndər HeydərƏliyevin la
yiqli davamçısı, Qarabağ tor
paqlarını bizə qaytararaq adını
dövlətçilik tariximizəəbədiyaz
dıran Prezident İlham Əliyev
Şuşa şəhərini ölkəmizin mə
dəniyyət paytaxtı, daha sonra
2022ciili“Şuşaİli”elanetmək
ləeləbildünyanıbizəbağışla
dı. O, bununla ulu öndərin və
siyyətiniyerinəyetirdi,birövlad
kimionunqoyduğuyoludavam
etdirdi. Prezident bu ili “Şuşa
İli” adlandırmaqla beynəlxalq
miqyasdasübutetdiki,həqiqə
tən də, Şuşa tarixi, əzəliəbədi
Azərbaycanşəhəridir”.

Tədbirin sonunda iştirakçılar
Milli Kitabxana tərəfindən ha
zırlanmış“Şuşa–Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı” adlı kitab
sərgisiilətanışoldular.

LaləAzəri

“Şuşa İli”nin açılışı – ilin ilk kitabları
“Məqsədimiz Şuşanın əvvəlki görkəmini və ruhunu özünə qaytarmaqdır”

əvvəli səh. 1-də
Daimi nümayəndə BMT BaşAssamble

yasının74cüsessiyasında2021ciilin“Da
yanıqlı İnkişaf üçün Beynəlxalq Yaradıcı
İqtisadiyyatİli”elanedildiyinixatırladaraq
ölkəmizdəbusahədəgörülənişlərdənsöz
açıb.
Bildirib ki, “Davamlı İnkişaf üçün

Beynəlxalq Yaradıcı İqtisadiyyat İli”
COVİD19 pandemiyasının yaradıcı iq
tisadiyyatı ific etdiyi vaxta təsadüf edib.
Bu böhran bütün dünyada mədəniyyət
sektorundamövcudzəifikləriüzəçıxardı
vəyaradıcılığınhərkəsüçün,xüsusəndə
rifahımızüçünnəqədər vacibolduğunu
birdahatəsdiqlədi.
Azərbaycan yaradıcı sektoruna

COVİD19 pandemiyasının təsirindən
bəhsedənElmanAbdullayevölkəbaşçısı
nınmüvafiqsərəncamıilə2021ciildəelan
edilmiş“Azərbaycan–2030:sosialiqtisadi
inkişafınadairMilliPrioritetlər”barədəmə
lumat verib. Bildirib ki, yaradıcı sənayeni
dəstəkləmək və bu sahədə iqtisadi artımı
təmin etməküçün “İqtisadi artım” prioriteti
çərçivəsində“Mədəniyyətinvəyaradıcısə
nayenindinamikinkişafıvəbusahədəixrac
potensialının gücləndirilməsi”nə dair məq
sədlərdəmüəyyənedilib.
Daiminümayəndə2021ci ildəMədəniy

yətNazirliyinindəstəyiiləAzərbaycanYaradı
cıSənayelərFederasiyasınınyaradıldığınıda
diqqətəçatdırıb.Bildiribki,federasiyaölkə
mizdəbusahənininkişafıüçünzəruriolan
münbit ekosistemi dəstəkləməklə maarif
ləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi,
yaradıcıməhsulvəxidmətlərinistehsalıvə

ixracınıntəşviqi,yaradıcılıqsənayesisahə
sindəictimaitəşkilatlarlaiş,habelə2019cu
il “KreativAzərbaycan” portalında yaradıl
mışmüxtəliffəaliyyətləriidarəedir.

AzərbaycanınLənkəranşəhərinin“qast
ronomiya” nominasiyası üzrə UNESCO
nun Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsinə da
xil edildiyini deyən E.Abdullayev bunun
Azərbaycan, eləcə də UNESCO üçün
regionumuzun zəngin mədəniyyətinin və
mətbəxininkəşfedilməsindənövbətiuğur
olduğunubildirib.
Daimi nümayəndə Azərbaycanın mədə

niyyət paytaxtı Şuşada otuzillik fasilədən
sonra2021ciildəilkdəfətəşkilolunan“Xa
rıbülbül”musiqifestivalıbarədədədanışıb.
Qeydedibki,Şuşanın işğaldanazadedil
məsindən sonra ilk möhtəşəm tədbir olan
festival  ölkəmizdə yaşayanmüxtəlif xalq
larınmusiqi kollektivlərinibirarayagətirib,
festivaldaAzərbaycan mədəni müxtəlifiyi
ninəslmahiyyətiniəksetdirənxalqvəklas
sikmusiqiproqramıtəqdimedilib.

E.Abdullayev çıxışında 2021ci ilin okt
yabrayındaBakıEkspoMərkəzində“Qa
rabağın bərpası, yenidən qurulması və
inkişafı–Qarabağıyenidənqur”adlıbey
nəlxalq sərgidən də söz açıb. Sərginin
“İşğalolunmuşərazilərdəiqtisadi, inves
tisiyavə turizmpotensialıvə “Rəqəmsal
iqtisadiyyat” kimimövzulara,Qarabağda
həyata keçirilməsi təklif olunan layihələ
rə,Azərbaycanda“yaşılenerji”nininkişafı
imkanlarına həsr olunduğu qeyd edilib.
SərgiçərçivəsindəAzərbaycanMədəniy
yət Nazirliyinin “Mədəniyyət üçün sülh”
(Peace4Culture) qlobal kampaniyasına
həsrolunmuşpanelsessiyasınınkeçiril
diyidədiqqətəçatdırılıb.
Sessiya iştirakçılarınaAzərbaycanPre

zidentinin “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd”
konsepsiyasınınhazırlanmasıiləbağlısə

rəncamıhaqqındadaməlumatverilib.
Çıxışın sonunda daimi nümayəndəAzər

baycanvəUNESCOəlaqələrinə toxunaraq,
2022ci ildəbuəlaqələrin30 illiyinin tamam
olduğunubildirib.Vurğulanıbki,buillərərzin
dəUNESCO iləmöhkəm və davamlı tərəf
daşlıq vəqurumunsəlahiyyətlərininmüxtəlif
sahələrdədəstəklənməsiölkəmizüçünpriori
tetolub.Azərbaycanqurumunbirçoxmühüm
tədbirlərinəevsahibliyiedib,AfrikaPrioriteti,
genderbərabərliyi və təhsil kimi sektorlarda
mədənimüxtəlifikvəmədəniyyətlərarasıdi
aloqüzrəmüxtəliflayihələrhəyatakeçirib.
Xatırladaqki,AzərbaycanUNESCOnun

Mədəni özünüifadə müxtəlifiyinin qorun
ması və təşviqi haqqında 2005ci il Kon
vensiyasının Hökumətlərarası Komitəsinin
üzvüdür. Hökumətlərarası Komitənin 15ci
sessiyasıfevralın11dəkdavamedəcək.

UNESCO sessiyasında Şuşadakı “Xarıbülbül” 
musiqi festivalından danışılıb

“Böyük Qayıdış”ın 
qaliblərindən

“Qarabağ nağılı” animasiya 
filmi çəkiləcək

RejissorvəprodüserFirəngizQurbano
vanınrəhbərliketdiyi“Birlik”animasiya
studiyasının“Qarabağnağılı”layihəsi
2021ciildəMədəniyyətNazirliyitərəfin
dənkeçirilən“BöyükQayıdış”müsabiqə
sininqalibiolub.Müsabiqəninşərtlərinə
görə,animasiyafilminazirliyinmaliyyə
dəstəyiiləçəkiləcək.

Film “Mənə nağıl söylə” adlı animasiya
serialınınikincihissəsidir.“Araqçın”adlıbi
rincifilm2020ciildəçəkilibvəfestivallar
dauğurlanümayişolunub.
Qeyd edək ki, “Birlik” animasiya studi

yası 2021ci ildəAzərbaycanKinematoq
rafçılarİttifaqıiləbirlikdə“Sərçə”filminidə
çəkib.FilmrejissorGülnarƏliyevanındip
lomişidir.

“DANIŞIRŞUŞA”

Radiolayihə hər həftənin cümə günü yayımlanacaq
MədəniyyətNazirliyi,nazirlikyanındaMə
dəniİrsinQorunması,Bərpasıvəİnkişafı
üzrəDövlətXidməti,“AzerNyuMedia”
şirkətivə“AvtoFM”inbirgəlayihəsiolan
“DanışırŞuşa”radioproqramınövbəti
həftədənefirəçıxacaq.

Layihə hər həftənin cümə günü “Avto
FM” (107.7) radiosununefirində yayımla
nacaq. İlk buraxılış isə 18 fevralda efirə
gedəcək.
Layihə Azərbaycanın mədəniyyət pay

taxtı Şuşanın tarixinə, mədəniyyətinə,
adətənənələrinə,mətbəxinə,buşəhərdə
dünyayagözaçmışvəonunlaəbədibağlı
lığıolanşəxsiyyətlərəhəsrolunacaq.
LayihədəəsasməqamlardanbiriMədə

niyyətNazirliyi yanındaMədəni İrsinQo
runması, Bərpası və İnkişafı üzrə Dövlət
Xidmətinin Qarabağda, xüsusilə Şuşada
apardığımədənimonitorinqlərbarədəmə
lumatlarıntəqdimedilməsidir.

“DanışırŞuşa”layihəsininhərburaxılışı
beşbölmədən:“Şuşakimitarix”,“Şuşatər
zi”,“Qafqazmirvarisi”,“Zəfəryolu”,“Unut
ma”rubrikalarındanibarətdir.
Layihənin rəhbəri Kamran Qasımov,

aparıcısıRJYaqut,səssupervayzeriYa
şar Baxış,məsləhətçisi tarixçi ElçinƏh
mədovdur.
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Müxtəlif səpkili tədbirlər
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərBülbüladına2nömrəliUşaqin
cəsənətməktəbindəAzərbaycanbəstəkarlarınınyaradıcılığına
həsrolunankonsertproqramıtəşkiledilib.Ölkəmizdəfortepiano
musiqisinintarixi,parlaqifaçılarhaqqındaməlumatverilib.Forte
pianoşöbəsininşagirdləribəstəkarlarımızınəsərləriniifaediblər.

SumqayıtşəhərSəidRüstəmovadına3nömrəliUşaqincəsə
nətməktəbiFortepianoşöbəsinin4cüsinifşagirdiFidanMirzə
yevaQazaxıstanınNurSultanşəhərindəonlaynformatdakeçiri
lən beynəlxalq vokalinstrumentalmüsabiqəsində 3cü dərəcəli
diplomalayiqgörülüb.

Masallı RMİ Yar
dımlı rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində
Xocalı faciəsinin otu
zuncu ildönümü ilə
bağlı “Bütün bəşəriy
yətə qarşı törədilmiş
cinayət” adlı tədbir
təşkil olunub. Çıxış
edənlərfaciənintəkcə
Azərbaycan xalqına
deyil, bütün bəşəriy

yətəqarşıtörədildiyinisöyləyiblər.
Q.Qarayevadına1nömrəliUşaqmusiqiməktəbindədahibəs

təkarQaraQarayevinyaradıcılığınahəsrolunantədbirkeçirilib.
Tədbirdəbəstəkarın“Yeddigözəl”,“İldırımlıyollarla”baletlərindən
musiqiparçaları ifaolunub,“24prelüd”silsiləsindənnümunələr,
fortepianoüçünpyeslər, “Birməhəlləli iki nəfər” və “Dənizi fəth
edənlər”kinofilmlərindənmahnılarsəsləndirilib.

SabirabadRMİŞir
van şəhər MKSnin
1 saylı kitabxana fi
lialı tərəfindən “Şuşa
İli” ilə əlaqədar açıq
havada kitab sərgi
si təşkil edilib. Sərgi
də Nizami Gəncəvi,
Xurşidbanu Natəvan,
MəmmədAraz və di
gər müəllifərin əsər
lərinümayişetdirilib.

SaatlırayonMədəniyyətMərkəzininHacıqasımlıkəndDiyarşü
naslıqklubunda“Narkomaniyayayoxdeyək!”mövzusundamaarif
ləndiricitədbirkeçirilib.Çıxışedənlərnarkotiklərininsanorqanizmi
nəməhvedicitəsiri,törətdiyisosialbəlalarbarədədanışıblar.
KürdəmirRMİBeyləqanrayonHeydərƏliyevMərkəzində“Dü

nəndənbugünəAzərbaycan”adlıelmipraktikkonfranskeçirilib.
MərkəzindirektoruXəyaləKərimova,GənclərinİnkişafvəKarye
raMərkəzirayonnümayəndəliyininrəhbəriZaurMusazadəçıxış
edərəkümummilliliderHeydərƏliyevinAzərbaycanxalqınıntari
xindəmisilsizxidmətlərindənsözaçıblar.
İsmayıllıRMİQəbələrayonMədəniyyətMərkəzininəməkdaş

ları tərəfindən rayonunHeydərƏliyev parkında “Ağ ölümə yox
deyək!” başlığı altında tədbir keçirilib. Maarifəndirici aksiyada
narkotikvasitələrinistifadəsininzərərinivəacınəticələriniözündə
əksetdirənbroşürlərnümayişetdirilib.
AğdaşRMİZərdabrayonHeydərƏliyevMərkəzindəHəziAs

lanovadına3saylı tamortavə rayon4saylıməktəbinşagird
ləriüçün “Azərbaycangəncliyininhərbivətənpərvərlik tərbiyəsi
nin inkişafındaümummilli liderHeydərƏliyevin rolu əvəzsizdir”
mövzusundamühazirə təşkilolunub.MühazirədəHeydərƏliye
vinhakimiyyətininhərikidövründəgənclərəgöstərdiyidiqqətvə
qayğıdansözaçılıb.

əvvəli səh. 1-də

Teatrın binası ilə tanışlıqdan
sonra yaradıcı heyətlə görüş
keçirilib. Nazir görüşdə teatr
əməkdaşlarınayaradıcılıquğur
larıarzulayıb.AnarKərimoveyni
zamanda teatrınyeni səhnəsin
dəGəncənintarixiniəksetdirən
əsərlərin tamaşayaqoyulmasını
tövsiyəedib.

Gəncə Dövlət Kukla Teatrına
gələnnazirburadakollektivin iş
şəraiti ilə tanış olub. Məlumat
verilibki, teatr tarixibinadayer
ləşir, yaradıcı heyət tərəfindən
yeni tamaşalar nümayiş olunur.
Nazir repertuarda olan tamaşa
lardan parçalar izləyib, tövsiyə
lərinidiqqətəçatdırıb.
Daha sonra Gəncədəki Niza

miKinoteatrı ilə tanışolanAnar

Kərimova müəssisənin fəaliy
yətinin müasir tələblər səviyyə
sindəqurulmasıməqsədiləyeni
layihələrin hazırlanması barədə
məlumatverilib.

Ölkə rəhbərliyi tərəfindən 
mədəniyyət sahəsinə 
xüsusi münasibət var
Səfər çərçivəsində Anar Kə

rimov F.Əmirov adına Gəncə
Dövlət Filarmoniyasında Gəncə
regionununmədəniyyətictimaiy
yətinin nümayəndələri ilə görüş
keçirib.
Nizami yurduGəncəninAzər

baycan və dünya mədəniyyəti
üçün əhəmiyyətini qeyd edən
nazir bu şəhərin yetirdiyi tarixi
şəxsiyyətlər, mədəniyyət və in
cəsənətxadimləribarədəsöhbət

açıb.Bildirilibki,buqədərtanın
mış simanıdünyayabəxşedən
Gəncədə yaşayıbyaratmaq qü
rurvericihissdir.
Nazir həmçinin diqqətə çat

dırıb ki, mədəniyyətə əyləncə
sahəsi kimi yanaşmaq olmaz,
mədəniyyət ölkəmizin strateji
məqsədlərini özündə cəmləşdi
rən həyat tərzidir. Ulu əcdadla
rımızın yaratdığı və bizə miras
qoyduğumaddimədəniirsimizin
qorunması vacibdir. Bu sahəyə
ölkə rəhbərliyi tərəfindən xüsu
siləhəssasmünasibətvar,daim
diqqətvəqayğıgöstərilir.
44 günlük Vətən müharibə

sində əldə etdiyimiz Qələbənin
qürurtariximizinbaşlanğıcıoldu
ğunu vurğulayan Anar Kərimov
bu kontekstdə mədəniyyət sa
həsininüzərinədüşənöhdəlikləri

qeyd edib. Bildirib ki, ölkəmizdə
şəhidlərimizinxatirəsinivəVətən
müharibəsində tarixi Zəfəri əbə
diləşdirənmemorialkomplekslər,
muzeylərtikilir.Bugünlərdədöv
lətbaşçısıtərəfindənGəncəMe
morialKompleksinintəməliqoyu
lub. Bu istiqamətdə işlər davam
etdiriləcək.
İnsanların yaşam tərzində

mədəniyyətin və təhsilin rolunu
qeyd edən nazir bu baxımdan
kino,teatr,kitabxanavəmuzey
lərin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Deyib ki, mədəni mirasın nəsil
dənnəslə ötürülməsi, yeni nəs
lintəhsillivəmədəniyyətliolaraq
yetişməsiölkəmizüçünmüstəs
naönəmliməsələdir.
Regional mədəniyyət idarələ

rinin fəaliyyətindən danışanAnar
Kərimov nazirlik sistemində apa

rılan sistemli islahatlara da toxu
nub. Bildirib ki, yeni yanaşmada
mədəniyyət sahəsində çalışan
insanlardövlətçilik,şəfafıq,əda
lətlilik, məsuliyyət kimi prinsipləri
özfəaliyyətlərindərəhbərtutmalı,
daha təşəbbüskarlıqvəpeşəkar
lıq nümayiş etdirməli, göstərdik
ləri xidmətlərin keyfiyyətini daha
da artırmalıdırlar. Nazir eyni za
mandabusahədəyenilayihələrin
keçirilməsinin,marketinqinaparıl
masının,madditexniki vəziyyətin
yüksəldilməsininprioritetməsələ
lərdənolduğunudiqqətəçatdırıb.
Mədəniyyətişçilərininsualları

nı cavablandıran Anar Kərimov
onlaraişlərindəmüvəfəqiyyətlər
arzulayıb.
SondaGəncəDövlətFilarmoni

yasının“Şuşaİli”nəhəsrolunmuş
konsertproqramıtəqdimedilib.

Yerlərdəki mədəniyyət müəssisələri 
müasir çağırışlara cavab verməlidir

Kitabxanada elmi-kütləvi ədəbiyyatın təbliği həftəsi

SumqayıtRMİnintabeli
yindəkiSumqayıtMərkəzi
UşaqKitabxanasında
“Elmikütləviədəbiyyatın

təbliğihəftəsi”keçirilib.

Həftə çərçivəsində “Bunları
bilmək maraqlıdır” adlı sərgi
guşə təşkil edilib. “Elm xadim
lərimizi tanıdaq” istiqaməti üzrə
SumqayıtşəhərN.Tusiadına12
nömrəli tam orta məktəbin 8B
sinifşagirdlərininiştirakıilə“Da
hi alim Nəsirəddin Tusi” adlı oxucu
konfransıkeçirilib.
“Dünyanıdəyişənqadınlar”adlıvi

deoçarxhazırlanıb.Videomaterialda
kompüter proqramçısı Grace Hop
per,qabyuyanmaşınınixtiraçısıJo
sephineCochranevəbaşqalarıhaq
qındaməlumatverilib.

Həmçinin kitabxanada 21 saylı
tamortaməktəbin4Csinifşagirdləri
vəvalideynləriniştirakıilə“Uşaqların
zərərli informasiyalardanqorunması
yolları”adlıdəyirmimasatəşkiledi
lib. Bumövzuda valideynlərə tövsi
yələrverilib,“Uşaqlarıninternettəh
lükəsizliyi” adlı videoçarx nümayiş
olunub.

Turizm destinasiyalarının idarə edilməsi
Azərbaycan dilində ilk dərs vəsaiti 

DövlətTurizmAgentliyinin(DTA)tabeliyindəkiŞəkiDes
tinasiyaMenecmentiTəşkilatınındəstəyiilə“Turizm
destinasiyalarınınidarəedilməsi”kitabınəşrolunub.
Fevralın4dəAzərbaycanTurizmvəMenecmentUni
versitetindəkitabıntəqdimatıkeçirilib.

DTA sədrinin müşaviri Kənan Quluzadə yeni kitabın
dərsvəsaitiolaraqtələbələrinturizmdestinasiyalarıüzrə
əldəedəcəyinəzəribiliklərədəstəkolacağınıdeyib.Bildi
rilibki,kitab7müəllifiniştirakıiləhazırlanıb.
ATMUnuntədrisişləriüzrəprorektoruZaurBağırovkitabın

turizmsahəsindətəhsilalantələbələrvəakademikheyətüçün
əhəmiyyətinivurğulayıb.Qeydolunubki,bundanəvvəlturizm
destinasiyalarımövzusuüzrəAzərbaycandilindəbilikmənbə
lərinin,dərsvəsaitlərininazlığımüəllimlərə,eləcədətələbələ
rəmövzunumənimsəməkdəçətinlikləryaradırdı.Yeninəşrbu
mövzuiləəlaqəliAzərbaycandilindəilkdərsvəsaitidir.
Dərslikölkəninturizmtəhsiliverəntədrismüəssisələri

ninkitabxanalarınapaylanılacaq.

Yaddaşlarda əbədi yaşayacaq qəhrəmanlar 
GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin1saylı
kitabxanafilialıMübarizİbrahimovun(1988
2010)doğumgünü(7fevral)iləəlaqədar
“Sənananıngözündəkiəbədiqürursan”
başlığıaltındasərgitəşkiledib.Sərgidəcəsur
döyüşçüyəhəsredilmişkitablarvəmilliqəh
rəmanlarımızınfotoşəkillərinümayişetdirilib.

Kürdəmir RMİnin rəisi Faiq Xudanlı və bir
qrupmədəniyyətişçisiVətənmüharibəsişəhi
diArazBaxşəliyevin ailəsini ziyarət edib.Gö
rüşdəidarərəisiVətənmüharibəsindəAliBaş
KomandanınrəhbərliyiilərəşadətliAzərbaycan
OrdusununtarixiQələbəqazanmasından,igid
oğullarımızınqəhrəmanlıqlarındansözaçıb.
MasallıRMİYardımlırayonHeydərƏliyev

Mərkəzi “Şuşa İli” çərçivəsində “Unudulma
yan qəhrəmanlar” layihəsini həyata keçirir.
Şuşanın Milli Qəhrəmanlarının tanıdılması
məqsədiləhəyatakeçirilənlayihəninilktədbiri
RamizQəmbərova(19621992)həsrolunub.
TədbirəR.QəmbərovunBirinciQarabağmü
haribəsindəgöstərdiyişücaətdəndanışılıb.
Şəki RMİnin rəis əvəzi Tərlan Nəsibov,

MədəniyyətİşçiləriHəmkarlarİttifaqıŞəkira
yon komitəsinin sədri Rəhman Məmmədov
və qurumun əməkdaşları Vətən müharibəsi
şəhidləri Toğrul Nağıyev və Cavidan Məm
mədlininailələriniziyarətedib,onlaramənəvi
dəstəkolub,ərzaqyardımıgöstəriblər.

Ağcabədi RMİ Ağdam rayon Qurban Pi
rimovadına2 saylıUşaqmusiqiməktəbinin
müəllimkollektiviMübarizİbrahimovundoğum
günümünasibətiləIIFəxrixiyabandaməzarını
ziyarətedib.AzərbaycanlıcəsurəsgərRahib
Məmmədovun (19671987) xatirəsi isəonun
adınıdaşıyanAğdamrayonMahrızlıkəndin
dəkiDöyüşŞöhrətiMuzeyindəanılıb.Rahib
Məmmədov haqqında “Azərbaycanfilm”in
1987ciildəistehsalıetdiyivəDövlətFilmFon
dutərəfindənbərpaolunan“Əbədiyyətəqovu
şanömür”sənədlifilminümayişolunub.

BərdəRMİYevlaxşəhərMədəniyyətMər
kəzininfilialıolanSalahlıkəndFolklorevinin
əməkdaşları Vətənmüharibəsi qazisi Eltun
Vəliyevinailəsinəbaşçəkib,qayğılarıiləma
raqlanıblar.

XaçmazRMİQubarayonMKSninMərkə
zi Kitabxanası Uşaq şöbəsinin təşkilatçılığı
ilə Milli Qəhrəman Akif Əkbərovun (1952
1991)anadanolmasının70illiyiiləəlaqədar
tədbirkeçirilib.Çıxışedənlərqəhrəmanşəhi
dinhəyatvədöyüşyoluhaqqındadanışıblar.
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon MKS Müba

riz İbrahimovun doğum günü ilə əlaqədar
“Ölümsüzlüyə qovuşan qəhrəman” başlıqlı
tədbirkeçirib.MKSnindirektoruSolmazNa
ğıyevaMilliQəhrəmanınyeninəsillərəörnək
şücaətindənbəhsedib.

TovuzdaVətənmüharibəsişəhidiCeyhun
İsmayılovun xatirəsinə inşa edilmiş bulaq
abidəkompleksininaçılışmərasimikeçirilib.
Mərasimdə regional idarənin Tovuz rayonu
üzrə nümayəndəsiAdil Həsənov vəmədə
niyyətişçiləriiştirakedib.
Biləsuvar RMİ Biləsuvar rayon MKSnin

kəndkitabxanafiliallarınınəməkdaşlarıMilli
QəhrəmanMübarizİbrahimovundoğumgü
nüiləəlaqədarşəhidinailəsinivəevmuze
yiniziyarətediblər.
İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)

İsmayıllırayonMKSninUşaqşöbəsindəMilli
QəhrəmanMübariz İbrahimovundoğumgü
nümünasibətilətədbirkeçirilib.Tədbirdəqəh
rəmanınhəyatvədöyüşyoluhaqqındaməlu
matverilib.

Mədəniyyətnazi
riAnarKərimov
ölkəmizinqərb
bölgələrinəsəfəri

çərçivəsindəfevralın4də
Şəmkirrayonunagəlib.Na
zirəvvəlcəŞəmkirşəhərin
dəümummilliliderHeydər
Əliyevinabidəsiniziyarət
edib,önünəgüldəstəsi
qoyub.

SonraŞəmkirrayonMədəniy
yət Mərkəzinə baş çəkən Anar
Kərimov müəssisənin fəaliyyəti
ilə tanış olub.Mədəniyyət mər
kəzi nəzdində xalq kollektivləri
nin, teatrqruplarınınyaradılma
sınınvacibliyinivurğulayannazir
bu xüsusdamüvafiq göstərişlər
verib.
Şəmkir şəhər Mərkəzləşdiril

mişKitabxanaSisteminə(MKS)
gələnnazirkitabxananınşöbələ
ri,kitabfondlarıbarədəməlumat
alıb. MKSdə texniki təchizatın
yaxşılaşdırılması üçün tapşırıq
verilib.

Şəmkir Rayon TarixDiyarşü
naslıq Muzeyində olanmədəniy
yətnaziriekspozisiyayavəfonda
baxış keçirib. Muzeydə memar
rəssam Fərman Hüseynov tərə
findənyaradılmış “Toy”adlıdivar

rəsmi xüsusi diqqət çəkir. Bildiri
libki,73kvadratmetrsahəsiolan
əsərölkəmizdəbuqəbildənənbö
yükəlişlərindəndir.Nazirəmuzey
dəqorunan2500illiksütundaşları
haqqındadaməlumatverilib.

Nazir Şəmkirdəki Uşaqmusiqi
məktəbi ilə də tanış olub, mək
təbin xor kollektivinin, tar ixtisası
üzrətəhsilalanşagirdlərinifaları
nıdinləyib.Bildirilibki,məktəbdə
665şagirdintəlimtərbiyəsiilə134

nəfərmüəllimməşğulolur.Bura
da10 ixtisas– fortepiano, violin,
tar, kamança, qarmon, xanəndə
lik,nağara,klarnet,xor,nəzəriyyə
üzrətədrishəyatakeçirilir.

***

Mədəniyyət naziri Anar Kəri
movfevralın4dəHeydərƏliyev
Mərkəzində Şəmkir Regional
Mədəniyyət İdarəsinin tabeliyin
dəkimüəssisələrin rəhbərləri ilə
görüşkeçirib.
Görüşdəmədəniyyətsahəsinin

inkişafı ilə əlaqədar qarşıda du
ran vəzifələrdən bəhs edilib, bu
sahədəçalışanişçilərinpeşəkar
lıqsəviyyəsinin, təşəbbüskarlığı
nın artırılmasının ümumi inkişaf
üçünəhəmiyyətivurğulanıb.
Anar Kərimov bildirib ki, Pre

zident İlham Əliyev və Birinci
vitseprezident Mehriban xanım
Əliyeva tərəfindən mədəniyyət
sahəsinə daim diqqət və qayğı
göstərilir.Mədəniyyətmüəssisə
ləri də öz fəaliyyətini bu diqqət
vəqayğıyaadekvatqurmalıdır.
Görüşdə mədəniyyət müəssi

sələrindəmövcudolanproblem
lərdən söz açılıb, fikir və təklif
lərdinlənilib.Nazirproblemlərin
aradanqaldırılmasıüçünmüva
fiqtapşırıqlarverib.
Sonda mədəniyyət işçiləri ilə

xatirəşəkliçəkdirilib.

Nazir Şəmkir rayonunda 
mədəniyyət ocaqlarına baxış keçirib

Hazırladı: N.Məmmədli
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Azərbaycanındün
yaşöhrətlibəstəkarı,
pedaqoq,akade
mik,SSRİXalqartisti,

dövlətmükafatlarılaureatı,
SosialistƏməyiQəhrəmanı
QaraQarayevin(19181982)
anadanolmasının104cü
ildönümü(5fevral)müna
sibətiləmədəniyyətocaq
larındamüxtəliftədbirlər
keçirildi,dahimusiqiçinin
Fəxrixiyabandakıməzarı
başındaxatirəsiehtiramla
yadedildi.

Fevralın 4-də Azərbaycan
MusiqiMədəniyyətiDövlətMu-
zeyinin təşkilatçılığı ilə Qara
Qarayevin Bakıdakı ev-mu-
zeyində də böyük bəstəkarın
anadan olmasının 104-cü ildö-
nümünəhəsredilən tədbirger-
çəkləşdi.
Musiqi Mədəniyyəti Dövlət

Muzeyinin direktoru, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Alla Bayra-
mova bəstəkarın zəngin yara-
dıcılığınınmilli və bəşəri xüsu-
siyyətlərindən danışdı. Bildirdi
ki,Azərbaycanvədünyamusiqi
mədəniyyətinə  töhfələr vermiş
Qara Qarayev bənzərsiz yara-
dıcılığı ilə gələcəyə yeni yollar
açan novator sənətkar olub.

Onun hər bir əsəri isə musiqi
həyatımızın xüsusi hadisəsinə
çevrilib və bundan sonra hələ
çoxyüzilliklərinsanlarınmənəvi
dünyasınınzənginləşməsinəvə
zövqünün formalaşmasına xid-
mətedəcək.
Ev-muzeyin direktoru Züley-

xa Qarayeva-Bağırova çıxış
edərək sənətkarın xalqmusiqi-
sinə, doğma vətəninə ülvi tel-
lərlə bağlılığından, tələbələrinə
böyüksevgivəhəssaslıqlaya-

naşmasındansözaçdı.Diqqətə
çatdırdıki,o,tələbələrininyara-
dıcıpotensialınıdərindənduyar
vəfərdiüslublarınıqoruyardı.
Çıxışlardan sonra konsert

proqramı təqdim edildi. Q.Qa-
rayev adınaAzərbaycanDövlət
Kamera Orkestrinin direktoru,
Əməkdar artist Nərgiz Əliyeva,
ƏməkdarartistYuliyaMotorina,
Samirə Fərəcova, Bülbül adına
OrtaİxtisasMusiqiMəktəbininX
sinifşagirdi,beynəlxalqmüsabi-

qəlaureatıXədicəHacılı(skrip-
ka) və İrinaMehdiyevanın (for-
tepianoda) görkəmli bəstəkarın
əsərlərindən nümunələr ifa et-
dilər. Həmçinin görkəmli bəstə-
karlarZakirBağırovvəQaraQa-
rayevinnəvəsi,hazırdaABŞ-da
yaşayansaksofonifaçısı,bəstə-
karZülfüqarBağırovunAzərbay-
can bəstəkarlarının musiqisinə
kompozisiyalarının videoyazısı
nümayişolundu.

S.Fərəcov

sənət 5

“Yeni gənclik” musiqi günlərinin 
son akkordları

MədəniyyətNazirliyitərəfindən24fevraltarixindəreallaş
dırılan“Yenigənclik”musiqigünlərisonaçatdı.Azərbaycan
GəncləriGünümünasibətilətəşkilolunanlayihəninsonkon
sertifevralın4dəM.MaqomayevadınaAzərbaycanDövlət
AkademikFilarmoniyasındagerçəkləşdi.

MusiqiaxşamındaÜzeyirHacıbəyliadınaAzərbaycanDövlət
SimfonikOrkestrinin(dirijor–MustafaMehmandarov)müşayiəti
ilərespublikavəbeynəlxalqmüsabiqələrlaureatı,Prezidenttə-
qaüdçüsüVüsaləBabayeva(fortepiano)çıxışetdi.
Proqramda ilk olaraqdünya şöhrətli polyakbəstəkarıFrederik

Şopeninfortepianovəorkestrüçün1nömrəlikonsertisəsləndirildi.
GənclərinbayramkonsertinədahiAzərbaycanbəstəkarıQaraQa-
rayevin“DonKixot”simfonikqravürüiləyekunvuruldu.Orkestrin
vəsolistincoşquluifasıtamaşaçılarınguralqışlarıiləqarşılandı.
Qeydedəkki,VüsaləBabayevaÜ.HacıbəyliadınaBakıMusi-

qiAkademiyasının(BMA)bakalavrvəmagistrpillələrində təhsil
alıb.Ölkə başçısınınmüvafiq sərəncamı ilə adı “Azərbaycanın
gəncistedadlarının“Qızılkitabı”nayazılıbvəPrezidentinaylıqtə-
qaüdünəlayiqgörülüb.TəhsilinibaşavurduqdansonraBMA-da
konsertmeysterkimiəməkfəaliyyətinəbaşlayıb.Birçoxyerlivə
beynəlxalqmüsabiqədəuğurlaçıxışedərəkmükafatlarqazanıb.
2019-cuildəMədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıiləkeçirilən

Prezident təqaüdçülərinin konsert-festivalında səhnəyə çıxıb.
GəncpianoçusolovəAzərbaycanDövlətSimfonikOrkestri ilə
birgəmüxtəlifkonsertlərdəçıxışedir.

Nurəddin

Lənkəran Dövlət Dram Teatrında 
“açıq qapı” günü 

Fevralın6daLənkəranDövlətDramTeatrındaməktəblilər
üçün“açıqqapı”günükeçirilib.

TeatrınaparıcıaktyorlarındanƏməkdarartist,Prezidentmüka-
fatçısıSucəddinMirzəyev,MiraslanAğayevvəAllahverənBaba-
yevuşaqları teatrın foyesindətanınmışsənətkarlarınportretləri,
44günlükVətənmüharibəsindəZəfərinqazanılmasındaşücaət
göstərmişşəhidlərinqəhrəmanlığınıvəsfedənrəsməsərləriilə,
eləcədəqrim,əlbəsəvədigəryardımçısexlərlətanışediblər.
Bucürsosiallayihələrinmütəmadiolaraqdavametdiriləcəyini

bildirənteatrınbaşrejissoruAnarSadıqov“açıqqapı”günlərinin
teatr-tamaşaçı münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində əhə-
miyyətkəsbetdiyiniqeydedib.
TeatrlatanışlıqdansonraTərlanAbdullayevinmüəllifivəquru-

luşçurejissoruolduğu“Tilsimlənmişqız”tamaşasınabaxışolub.

Xeyriyyə məqsədli “Sehrli palitra” 
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininMərdəkanMədəniyyət
SarayındaLeylaƏlihümbətovanın“Sehrlipalitra”adlırəsm
sərgisitəşkilolunub.

Başidarədənbildirilibki,sərgiXəzərRayonİcraHakimiyyəti-
nintəşkilatçılığıiləxeyriyyəməqsədilətəşkilolunub.Rəsmlərin
satışındanəldəolunanvəsait“YAŞAT”Fondunaianəediləcək.
Sərgidərəssamınmüxtəlifjanrlardaçəkdiyi50-dənçoxəlişi

yeralıb.

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinin
ƏhmədBakıxanovadına6nömrəli
Musiqiməktəbininşagirdləri“Asta
naStars”BeynəlxalqFestivalı(Qaza

xıstan)çərçivəsindəkeçirilənvəAvstriya
bəstəkarıFransYozefHaydnın290
illiyinəhəsrolunmuş“Fantasia”klassik
musiqimüsabiqəsindəonlaynformatda
iştirakediblər.

Baş idarədən bildirilib ki, məktəbin qa-
nun ifaçılığı üzrə şagirdləri – respublika
və beynəlxalqmüsabiqələr laureatı Xədi-
cəBalabəyova“simlialətlər”nominasiyası
üzrə 11-13 yaş kateqoriyasında Qran-pri
mükafatına, Əsmər Qədirli isə 14-16 yaş
kateqoriyasında I dərəcəli laureat adına
layiq görülüb. Xədicə Adil Gərayın “Səfi-
kürd”,Əsmərisə“Bağçakürd”əsərləriniifa
edərəkmünsifərheyətininrəğbətiniqaza-
nıblar.
HərikişagirdinmüəllimləriVəfaBabaza-

dəvəAynaSəttarovatəşəkkürnaməilətəl-
tifediliblər.

***
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin

HüseynquluSarabskiadına7nömrəliUşaq
musiqi məktəbinin şagirdləri Mədəniyyət
Nazirliyinindəstəyiilə“Gənclərədəstək”la-
yihəsiçərçivəsindəpaytaxtdakıRusevində
keçirilmişkonsertdəfəaliştirakediblər.
FortepianoixtisasıüzrəmüəllimSevilQa-

sımovanın şagirdləri Camal Əliyev, Fərəh
ƏliyevavəCəmiləRəhimovanınçıxışlarıta-
maşaçılartərəfindənrəğbətləqarşılanıbvə
onlartəşkilatçılartərəfindənfəxrifərmanlar-
latəltifolunublar.

***
Buil60illikyubileyiniqeydetməyəhazır-

laşanFikrətƏmirovadına6nömrəlionbiril-
lik incəsənətməktəbinin şagirdləri dəyeni
uğurlara imza atıblar. Məktəbin şagirdləri

Qazaxıstanın Nur-Sultan şəhərində keçiri-
lən bir neçə müsabiqəyə qatılıblar.  “Hör-
mətli Astana” VI beynəlxalq onlayn mü-
sabiqəsində məktəbin fortepiano sinfində
təhsil alan H.Hacıyeva (VII sinif, müəllim
G.Süleymanova)Qran-primükafatınalayiq
görülüb.“MusicalChristmasDay”(“Musiqili
Miladgünü”)adlıvokal-instrumentalonlayn
müsabiqədə məktəbin feyta ixtisası üzrə
şagirdləri–L.İbadlı(IIIsinif)Idərəcəli lau-
reatadını,ƏhmədEyvazlı(IVsinif;həriki-
sininmüəllimiA.Əzizova,konsertmeysteri
S.Ağabalayeva)Qran-primükafatıqazanıb.
Nur-Sultanşəhərindəkeçirilən“BritishLion”
adlıvokal-instrumentalonlaynmüsabiqədə
isəməktəbinxanəndəliksinfindətəhsilalan
BöyükağaQuluzadə(IIIsinif,müəllimS.Ya-
digarov)Qran-primükafatınalayiqgörülüb.

Uğur qanadlarında
Paytaxt məktəbliləri beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak ediblər

Qara Qarayevin anadan olmasının 
104-cü ildönümü münasibətilə

Bəstəkarın ev-muzeyində musiqili xatirə axşamı

QaraQarayevindoğumgünüiləbağlıdahibəstəkarınadını
daşıyanMərkəziİncəsənətMəktəbitərəfindən“Əbədimusiqigü
nəşi”adlılayihəhəyatakeçirilib.

Layihə çərçivəsində eyniadlı
konsert proqramı fevralın 4-də

Masallışəhərindətəqdimedilib.
Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin

kollektivi səfər zamanı Masallı
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi və
Masallı şəhər onbirillik İncəsə-
nətməktəbiilədətanışolub.
SonraNizamiGəncəvi adına

Masallı rayonMədəniyyətMər-
kəzindəgəncistedadlarınQara
Qarayevin yaradıcılığına həsr
olunmuş rəsm sərgisinə baxış
keçirilib.
Mədəniyyətmərkəzində təq-

dim olunan konsertdən əvvəl
böyükbəstəkarınhəyatvəya-
radıcılığından söz açılıb. Şa-
gird və müəllimlərin ifasında
bəstəkarın əsərlərindən ibarət
rəngarəngproqramtəqdimedi-

lib. Mərkəzi İncəsənət Məktə-
binindirektoru,Əməkdarartist
ƏzizQarayusifiQaraQaraye-
vin“İnsanməskənsalır”filminə
yazdığı musiqidən bir parçanı
klarnetdəifaedib.
Fevralın 5-də Mərkəzi İncə-

sənətMəktəbininkollektiviFəxri
xiyabandaQaraQarayevinmə-
zarınıziyarətedib.
Məktəbdə “Əbədi musiqi gü-

nəşi” konsert proqramı ger-
çəkləşib. Musiqi proqramından
sonra məktəbin müəllimləri Əli
AğadadaşovvəNigarŞixəliye-
va tərəfindən rəsm sərgisi də
təqdimedilib.

“Mənim ağ göyərçinim”in növbəti nümayişi
Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ithaf edilir

Fevralın12dəAzərbaycan
DövlətGəncTamaşaçılarTeat
rındayazıçıdramaturqTamara
Vəliyevanın“Mənimağgöyər
çinim”əsəriəsasındasəhnə
ləşdiriləneyniadlıtamaşanın
növbətinümayişiolacaq.

Xocalı faciəsinin 30-cu ildö-
nümümünasibətilə təqdimolu-
nacaq səhnə əsərinin süjeti
azadlıq və müstəqillik uğrunda
canlarınıqurbanvermişgənclə-
rinnakamhəyathekayəsiəsa-
sındaqurulub.

Tamaşanın quruluşçu rejisso-
ruXalqartistiCənnətSəlimova,
səhnə tərtibatçısı Gürcüstanın
TumanaşviliadınaDövlətDram
TeatrınınbaşrəssamıŞotaQlur-
jidze,musiqitərtibatçısıVladimir
Neverovdur. Rolları Əməkdar
artistlərNəsibəEldarova,Rahib
Əliyev,aktyorlarTəhminəMəm-
mədova,AsyaAtakişiyeva,Mir-
zağa Mirzəyev, Eşqin Quliyev,
MəsuməBabayeva,KərəmHa-
dızadə, Zülfiyyə Alhüseynova,
Xalidə Şərifova, Ədalət Əbdül-
səmədvəbaşqalarıifaedirlər.

Bakıdakı Rus evində 
“Müharibənin simaları...” fotosərgisi

RusiyaİnformasiyaMə
dəniyyətMərkəzinin
BakıdakıRusevində
“Müharibəninsimala

rı.Stalinqraddöyüşü”adlı
fotosərgiaçılıb.İkinciDünya
müharibəsininənşiddətli
mərhələsiolanStalinqrad
döyüşünün(1943)79cu
ildönümünəhəsrolunan
fotosərgiRusiyanın“Образы
войны”portalındanfotomate
riallarəsasındahazırlanıb.

Tədbirdə “Rossotrudniçest-
vo”nun Azərbaycandakı nü-
mayəndəliyinin rəhbəri İrek
Zinnurov, Rusiyanın Bakıdakı
səfirliyininmüşaviriİqorYeronin
çıxışediblər.
Rusiya Dövlət Dumasının

deputatı Aleksey Volotskov və
“Stalinqrad döyüşü” muzey-
qoruğunun direktoru Aleksey
Dementyevin videomüraciət-
ləri təqdim olunub. Çıxışlarda
1941-1945-ci illərmüharibəsin-
də faşizm üzərində qələbəyə
Azərbaycanın verdiyi misilsiz
töhfədəvurğulanıb.
Tədbirin sonunda vokalçı,

bəstəkar Qasım Xəlilov çıxış
edib.

“Əbədi musiqi günəşi” 
Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin konsert proqramı

Əməkdar rəssam, pedaqoq 
Fikrət Həşimov vəfat edib

Azərbaycanmədəniyyətinəitkiüzverib.AzərbaycanDöv
lətRəssamlıqAkademiyasınəzdindəİncəsənətKollecinin
direktoru,Əməkdarrəssam,professorFikrətHəşimov8fevral
2022ciiltarixində,ömrünün74cüilindəvəfatedib.

FikrətMəmmədoğluHəşimov
1948-ciilfevralın19-daNaxçıvan
Muxtar Respublikasının Şahbuz
rayonundaanadanolub.1968-ci
ildəƏzimƏzimzadəadınaRəs-
samlıqMəktəbini bitirib. 1976-cı
ildənSankt-Peterburqşəhərində
İ.RepinadınaRəssamlıqAkade-
miyasındatəhsilinidavametdirib.
1978-ciildəSSRİRəssamlarİtti-
faqınınüzvüseçilib.
Daha çox dəzgah boyakarlığı

iləməşğulolanrəssamınəsərlə-
riRusiya,Polşa,Almaniya,İtaliya
vədigərölkələrdəsərgilərdənü-
mayişetdirilib,həmçininmuzeyvəşəxsikolleksiyalardasaxlanı-
lır.Fırçaustasının“Bülbülkimiötərdik”və“Arazçayınınmahnısı”
əsərləriMoskvadaDövlətTretyakovQalereyasınınfondundadır.
FikrətHəşimov1999-cuiləqədərAzərbaycanDövlətMədəniyyət

vəİncəsənətUniversitetininRəngkarlıqkafedrasınınmüdirivəzifə-
sindəçalışıb.1999-cuildən2019-cuiləkimiTürkiyəninƏrzurumAta-
türkUniversitetininRəssamlıqfakültəsindədərsdeyib,professorel-
miadıalıb.2002-ciildə“Əməkdarrəssam”fəxriadınalayiqgörülüb.
Sənətkar 2019-cu ildənAzərbaycanDövlətRəssamlıqAka-

demiyası nəzdində İncəsənət Kollecinin direktoru vəzifəsində
işləyirdi.
Allahrəhməteləsin.
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Dövlətbaşçısınınmü
vafiqsərəncamıilə
2022ciilölkəmizdə
“Şuşaİli”elanolunub.

Buileynizamandamusiqi
mədəniyyətimizingörkəmli
simalarıSSRİXalqartistləri
FikrətƏmirovun(19221984)
100vəmaestroNiyazinin
(19121984)110illikyubiley
ləriilədəəlamətdardır.

AzərbaycanMusiqiMədəniy
yətiDövlətMuzeyi“Şuşaİli”və
əlamətdaryubileylərləəlaqədar
müxtəliflayihələrhəyatakeçirə
cək.
Muzeyin direktoru, Əməkdar

mədəniyyətişçisiAllaBayramo
va qəzetimizə bildirdi ki, artıq
“Şuşaİli”iləbağlılayihəyəbaş
lanılıb.“MusiqiliŞuşa”adlılayi
hə üzrə “Hacıbəyovlar: Niyazi”
adlıilktədbirkeçirilib.İlərzində
silsilətədbirlər–sərgilər,şuşalı
vəyaəslənŞuşadanolanmu
siqiçilərin iştirakı ilə görüşlər,
yaradıcılıq gecələri və s. təşkil
olunacaq.
Direktor həmçinin qeyd et

di ki, muzey tərəfindən “Şuşa
musiqiçiləri”adlısərgidəhazır
lanacaq.Bundanbaşqa, sosial
şəbəkələr üzərindən “Musiqili
Şuşa” rubrikası ilə təqdimatlar
danəzərdətutulub.
Dahi bəstəkar Fikrət Əmiro

vun 100 illiyi münasibətilə nə
zərdətutulantədbirlərhaqqında
söz açanAlla Bayramova dedi
ki,muzeydəbəstəkarınyubiley
gecəsi keçiriləcək. Həmçinin
muzeyin kolleksiyaları əsasın
da “Fikrət Əmirov – 100” baş
lıqlısərgihazırlanacaq.Eyniadlı
rubrika ilə virtual sərgi təqdim
olunacaq. Əlamətdar yubileylə

bağlı“FikrətƏmirov–100”adlı
kataloqdanəşrolunacaq.
Muzeyin və Fikrət Əmirov

adına6saylıonbirillikUşaqin

cəsənətməktəbininbirgətəşki
latçılığıiləbutəhsilocağının60
illiyinəhəsrolunmuşkonsertin,
gənc rəssamların bəstəkarın

100illiyinəhəsrolunmuşsərgi
sinin vəməktəb tərəfindən ha
zırlanankitabınmuzeydətəqdi
matının keçirilməsi də nəzərdə
tutulur.
Alla Bayramova muzeyin

maestroNiyazinin110illikyubi
leyinədəöztöhfəsiniverəcəyini
bildirdi. BumünasibətləMusiqi
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin
filialıolanNiyazininMənzilMu
zeyinin ingilisdilindəbukletivə
Niyazi haqqında kitab işıq üzü
görəcək. Eyni zamanda mu
zeyin kolleksiyası əsasında
“MaestroNiyazi–110”adlısər
gi nümayiş etdiriləcək. “Azər
baycandirijorluqməktəbi”möv
zusunda elmipraktik konfrans
təşkilolunacaq.

Nurəddin

“ŞUŞAMƏDƏNİYYƏTİNİNİNCİLƏRİ”

Xanın imzası olan “Şuşanın dağları”
MədəniyyətNazirliyininhəyatakeçirdiyi“Şuşamədəniyyətinin
inciləri”layihəsininmüxtəlifbölmələriüzrətəqdimatlarda
vamedir.Layihənin“Azərbaycanmusiqisininməbədi–Şuşa”
bölməsiüzrəilkmaterialı“Şuşanındağları”mahnısınahəsr
olunub.

Şuşada musiqi onun
hərdaşına,qalasına,ab
havasına hopub. Qara
bağınbaştacı,Prezident
İlham Əliyev tərəfindən
Azərbaycanın mədəniy
yət paytaxtı elan edilən
Şuşa şəhəri haqqında
ilkmahnıustadxanəndə
Xan Şuşinski tərəfindən
bəstələnib.

Musiqisivəsözlərixanəndəyəməxsusolan“Şuşanındağları”
mahnısıXXəsrin20ciillərindəyaranıb.Mahnımuğamüçlüyü–
xanəndə(qaval),tarvəkamançaifaçılarıüçünnəzərdətutulub.
Tezbirzamandasevilənvəxalqmahnısıkimiqəbuledilən“Şu
şanındağları”bəstəkarSəidRüstəmovtərəfindənnotaalınaraq
“Azərbaycanxalqmahnıları”toplusunda(1967)çapolunub.
Mahnı iki dəfə – 1946cı ildəmuğamüçlüyünün, 1962ci il

də isəxalqçalğıalətləri ansamblının ifasında lentəalınıb.Bu
mahnıyaXanŞuşinskidənsonrabirçoxifaçılarmüraciətedib.
Sevindiricihaldırki,müasirdövrümüzdəmüğənnilərtərəfindən
ifaolunan“Şuşanındağları”mahnısıilkinvariantdadinləyicilərə
təqdimedilir.MahnıbəstəkarAdiləYusifovatərəfindənxorüçün
dəişlənilərəkçapolunub.Musiqiəsərihəmçininmuğamtriosu
nunifasında“DərvişParisipartladır”(1976)bədiifilmindəsəslə
nir.EkranəsərindəhadisələreləQarabağdabaşverir.
QarabağdatarixiZəfərimizdən,2021ciildəqalaşəhərimizdə

keçirilənmusiqivəədəbiyyatbayramlarındayenidənXanınsə
sində“Şuşanındağlarıbaşıdumanlı”sədalarıhavalandı.Cıdır
düzündəXanınsəsininhavalanması iləÜzeyirbəyin,Xanqızı
Natəvanın,BülbülvəbaşqaŞuşaünvanlısənətkarlarındaruhu
rahatlıqtapdı.
Şuşanındağlarıbaşıdumanlı,
Qırmızıqoftalı,yaşıltumanlı,
Dərdindənölməyəçoxdurgümanım.
Ayqız,bunəqaş-göz,bunətel,
Ölərəmdərdindən,onubil,
Danışmasanda,balam,barıgül...

TÜRKTARİXİNİNAVŞARLARBOYU

Dünya Avşarlar Dərnəyi Adanada toplanıb
NadirşahƏfşartəkcəAzərbaycanındeyil,ümumiyyətlə,dün
yatarixinindahişəxsiyyətlərindənbiridir.

Bu fikir yanvarın 29da TürkiyəninAdana şəhərində Dünya
AvşarlarDərnəyinin(DünyaAvşarlarTəhsil,MədəniyyətvəYar
dımlaşmaDərnəyi)yaradılmasının6cıildönümünəhəsrolunan
beynəlxalqkonfransdasəslənib.
 “AzərbaycanTarixçiləri” İctimaiBirliyindən bildirilib ki, konf

ransaAzərbaycan,Türkiyə,ŞimaliKipr,Suriya,İraq,Türkmənis
tanvəbaşqaölkələrdənnümayəndələrqatılıb.
TədbirigirişsözüiləaçanDünyaAvşarlarDərnəyininrəhbə

ri Şeref Kocakaya ötən illərdə həyata keçirdikləri fəaliyyətdən
bəhsedib.O,NadirşahƏfşarahəsrolunanilkbeynəlxalqelmi
konfransınüçiləvvəlBakıdakeçirildiyinidiqqətəçatdırıbvəbö
yüksərkərdəninümumtürk tarixindəxüsusiyeriolduğunuvur
ğulayıb.

Dünya Avşarlar Dər
nəyininAzərbaycantəm
silçisi, şair Şöhlət Əfşar
qeyd edib ki, Nadir şah
tarixin gedişini dəyişdi
rən sərkərdədir. O, ta
rixdə üç imperiya – Çar
Rusiyası, Osmanlı və
Böyük Moğol imperiya
ları ilə savaşdan qalib
çıxan və çökmüş Səfəvi
imperiyasının ərazisini
daha da genişləndirərək

Əfşarlarimperiyasınıyaradanböyükhökmdardır...”.
AMEAnınhəqiqiüzvü,ƏməkdarelmxadimiYaqubMahmu

dovçıxışındabildiribki,tarixinəsahibçıxanxalqyenilməzdir,ta
rixinəsahibçıxmayanxalqisəməhvəməhkumdur:“Xalqımızın
tarixəbəxşetdiyidahişəxsiyyətlərdənbiriNadir şahƏfşardır.
O,ƏfşarlarınQırxlıboyundanidi.DərbənddəkiQırxlarməscidi,
Qırxlarqəbiristanlığı,QırxlarməhəlləsivəQırxlarqapısıbubo
yunyadigarlarıdır.Nadirşahıamansızlıqda,qırğınlartörətmək
də suçlayanlar yanılırlar, çünki bu barədə ilkmənbələrdə heç
birməlumatarastgəlinmir.O,məzhəbayrılığınasonqoymağa
çalışırdı.LakinNadirşahınqətliiləbaşlatdığıislahatlaryarımçıq
qaldıvəAzərbaycantarixindəfəlakətlibirdövrbaşlandı...”.
YaqubMahmudovunçıxışıtədbiriştirakçılarıtərəfindənhəra

rətlialqışlarlaqarşılanıb.Beynəlxalqkonfransdaqeydolunubki,
ƏfşarlarimperiyasıSəfəvilərindavamıidi.Tarixdəüçhökmdar
–Makedoniyalıİskəndər,ƏmirTeymurvəNadirşahƏfşarHin
distanıfəthedəbilmişdi.
TədbirdətarixçialimlərYaqubMahmudovvəTofiqMustafa

zadəninmüəllifiolduqları “NadirşahƏfşar: tarixingedişinidə
yişdirəndahisərkərdə”kitabı(2019)iştirakçılaratəqdimedilib.
SondaAzərbaycannümayəndəheyətiadındanŞerefKocaka

yayaNadirşahƏfşarınkətanüzərindəişlənmişportretihədiyyə
olunub.
Xatırladaqki,2019cuildəBakıdaAMEAnınTarixİnstitutuvə

DünyaAvşarlarDərnəyininbirgətəşkilatçılığıilə“NadirşahƏf
şar:tarixingedişinidəyişdirəndahisərkərdə”mövzusundabey
nəlxalqelmikonfranskeçirilib.

Azərbaycandilçilik
elmininfundamen
talistiqamətləriüzrə
sanballıtədqiqatlar

aparmışalimlərimizarasın
daƏməkdarelmxadimi,
Dövlətmükafatılaureatı,
filologiyaelmləridoktoru,
professorƏlövsətAbdul
layevindəadıhörmətlə
çəkilir.Görkəmlialimardıcıl
vəəhatəliaraşdırmaları
vəqiymətliəsərləriiləelmi
məktəbyaradantədqiqatçı
larımızdanolub.

Əlövsət Zakir oğlu Abdulla
yev 17 fevral 1920ci ildə Şa
maxı rayonunun Məlikçobanlı
kəndindədünyayagözaçıb.İb
tidai təhsilini burada alır, Ucar
rayonununYuxarı Şilyan kənd
orta məktəbini bitirir. 1936cı
ildə Şamaxı Pedaqoji Texni
kumuna qəbul olunan Əlövsət
1939cu ildə əla qiymətlərlə
təhsilinibaşavurur.Birilkənd
də müəllim işlədikdən sonra
AzərbaycanDövlətUniversite
tinin(indikiBDU)Filologiyafa
kültəsinədaxilolur.
İkinci kursda oxuyarkən II

Dünya müharibəsi başlayır.
Təhsilini yarımçıq qoyur və
cəbhəyəgedir.Ağırdöyüşlərin
birində yaralanır. Sağaldıqdan
sonradöyüşüçünyararlıbilin
mir və  ordudan tərxis olunur.
Doğmakəndinəqayıdır,1942
1946cı illərdə Məlikçobanlı
kəndortaməktəbindədirektor
işləyir. Müharibə başa çatdıq
dan sonra universitet təhsilini
davam etdirir. Ali məktəbdən
məzun olduqdan sonra as
piranturaya qəbul edilir, elmi
tədqiqata başlayır. 1954cü il
də “MüasirAzərbaycandilində
xüsusiləşmələr” mövzusunda
namizədlik (fəlsəfə doktoru)
dissertasiyası, 1963cü ildə
isə“Müasirdilçilikdətabelimü

rəkkəb cümlələr” mövzusunda
doktorluqdissertasiyasımüda
fiəedir.
Ömrünün 40 ilini təhsil aldı

ğıuniversitetəhəsredənƏlöv
sət Abdullayev müəllimlikdən
professorluğadək yol keçir. O,
19621967ci illərdə Filologiya
fakültəsindədekan,19721976
cı illərdəprorektor, 19671985
ciillərdəisəAzərbaycandilçiliyi
kafedrasının müdiri vəzifələrin
dəçalışır.
Alim dilçilik elminin müxtəlif

sahələrində: sintaksis, morfo
logiya, orfoepiya, etimologiya,
nitqmədəniyyəti iləbağlı araş
dırmalar aparıb. Azərbaycan
dilinin aktual məsələləri üzrə
140dançoxəsərin,ocümlədən
15dən artıq tədris ədəbiyyatı
və monoqrafiyanın müəllifi və
ya həmmüəllifi olub. Ə.Abdul
layev tərəfindən xüsusiləşmə
və əlavə kateqoriyalar, ədatlar,
predikativlər,qarışıqtiplimürək
kəb cümlələr, tabeli mürəkkəb
cümlələrin tərkib hissələrinin
transformasiya hadisəsinə uğ
ramasıvədigərməsələlər işlə

nib, ali məktəb proqramlarına
daxiledilib.
Araşdırmalarda qeyd edilir

ki, görkəmli alimin etimologiya
üzrəişlərikeçmişə,tarixinyad
daşına əsl səyahət kimi yenilik
ruhu,arqumentlərininəhatəliliyi,
əsaslılığıiləbusahədəəvvəllər
aparılmıştədqiqatlardanfərqlə
nir.
Mütəxəssislər alimin “Müasir

Azərbaycan dilində tabeli mü
rəkkəb cümlələr” monoqrafiya
sını gərgin axtarışların bəhrəsi
kimi dəyərləndiriblər. Eyni za
manda əsər ölkə türkoloqları
tərəfindən böyük maraqla qar
şılanıb.Ə.Abdullayev iki böyük
akademiknəşrin–“Azərbaycan
dilininqrammatikası”və“Müasir
Azərbaycandili”,eləcədədörd
cildlik “Müasir Azərbaycan dili”
dərsliyinin müəllifərindən biri
olub. “Müasir Azərbaycan dili”
dərsliyinəgörəalim1974cü il
dəDövlətmükafatına layiqgö
rülüb.1992ci ildən isə“Əmək
darelmxadimi”fəxriadınalayiq
görülüb.
Ə.Abdullayevin elmi araşdır

maları dərslik və dərs vəsait
lərikiminəşrolunub, tələbəvə
müəllimlərinetibarlıistinadyeri
nəçevrilib.Birçoxgörkəmlialim
özünüonunelmiməktəbininye
tirməsihesabedib.
TanınmışalimAMEANəsimi

adınaDilçilikİnstitutuvəBDU
nun elmi şuralarının,Azərbay
can Ensiklopediyası redaksiya
şurasının, Azərbaycan Dilinin
Tətbiqi və Əlifba Komissiya
sı və digər elmi şuraların üz
vükimiaktivfəaliyyətgöstərib.
Həmçinin Bakı Dövlət Univer
sitetinin “Elmi əsərləri”nin “Dil
və ədəbiyyat” seriyasının baş

redaktoru olub. Kadr hazırlığı
sahəsindədədiqqətəlayiqişlər
görən alimin elmi rəhbərliyi ilə
23 nəfər namizədlik, üç nəfər
doktorluqdissertasiyasımüda
fiəedib.
Ə.Abdullayev tək respubli

kamızda deyil, onun hüdudla
rından kənarda da elmi əsər
ləri ilə tanınıb.Ümumittifaq və
beynəlxalq məclislərdə Azər
baycan dilçilik elmini layiqincə
təmsiledib.MüxtəlifillərdəBa
kı, Moskva, SanktPeterburq,
Səmərqənd, Kazan və Tifis
şəhərlərində  keçirilən elmi
konfranslarda, Berlin, Ankara,
İstanbul,Daşkəndşəhərlərində
beynəlxalq türkologiya konq
reslərində məruzələrlə çıxış
edib.
Dilçialim1972ciildəTürkDil

Qurumunun dəvəti ilə Ankara
daItürkdiliqurultayındaiştirak
edir.OradaqurultayınMahmud
Kaşğarlı bölməsini açmaq və
birinci iclası idarə etmək şərəfi
ona qismət olur.Açılışdakı nit
qi vəoxuduğuməruzəqurulta
yınmateriallarındaçapedilir.O,
1983cü ildəTürkDilQurumu
nunmüxbirüzvü,birilsonraisə
həqiqiüzvüseçilir.
Azərbaycandadilçilikelmisa

həsində söz sahibi olan, mək
təb yaratmışƏməkdar elm xa
dimiƏlövsətAbdullayev28may
1993cüildəBakıdavəfatedib.
Vəfatındanüç il sonraTürkDil
Qurumu onun “Türk dillərinin
tarixiinkişafıməsələləri”adlıki
tabınıAnkaradanəşretdirib.Bu
monoqrafiyanınelmiəhəmiyyə
ti nəzərə alınaraq 2007ci ildə
təkrarçapolunub.

Savalan Fərəcov

Ustad xanəndənin xatirə gecəsi

Fevralın6daBeynəlxalqMuğamMərkəzində(BMM)Xalqar
tisti,ustadxanəndəAğaxanAbdullayevin(19502016)xatirəsi
nəhəsrolunmuştədbirkeçirildi.“ASANKönüllüləri”təşkilatının
dəstəyiiləgerçəkləşəngecədəgörkəmlixanəndəninhəyatvə

yaradıcılıqyolunaişıqsalındı.

Əvvəlcə xanəndənin muğam
müsabiqələrində və televiziya
verilişlərindəçıxışlarındankadr
larnümayişolundu.
Xalq artistləri, tarzənlər Va

miqMəmmədəliyev,MalikMan
surov, BMMin layihə rəhbəri
GülhüseynKazımlıçıxışedərək
sənətkarınmillimuğam sənəti
nin inkişafında xidmətlərindən
sözaçdılar.
PrezidentyanındaVətəndaş

lara Xidmət və Sosial İnnova
siyalar üzrəDövlətAgentliyinin
(ASAN Xidmət) əməkdaşı Əsli

İbrahimli çıxış edərək Ağaxan
Abdullayev sənətinin yeni xa
nəndələr nəsli üçün təbliğinin
əhəmiyyətliolduğunudedi.
Sənətkarın oğluXoşbəxtAb

dullayevtədbirintəşkilatçılarına
vəiştirakçılarınaminnətdarlığını
bildirdi.
Xatirə gecəsi konsert proq

ramı ilə davam etdi. Ağaxan
Abdullayevin yetirmələri Vəfa
Vəzirova, Nisbət Sədrayeva,
Məmməd Nəcəfov xanəndənin
repertuarından muğam və təs
nifərsəsləndirdilər.

Sonda ustadın daha bir oğlu
Hikmət Abdullayevin ifasında
atasının xatirəsinə ithaf olunan

“Ata” mahnısına çəkilmiş klip
nümayişetdirildi.

Lalə Azəri

Azərbaycanın elm və mədəniyyət mərkəzi
Şuşanın 270 illiyinə həsr olunan elmi konfrans

AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasının
(AMEA)ElmTarixiİnstitutu(ETİ)mayın8də
Şuşaşəhərinin270illiyinəhəsrolunan“Azər
baycanınelmvəmədəniyyətmərkəziŞu
şa”mövzusundabeynəlxalqelmikonfrans
keçirəcək.Beynəlxalqkonfransölkəbaşçısının
2022ciilin“Şuşaİli”elanedilməsihaqqında
sərəncamınauyğunolaraqtəşkilediləcək.

ETİdənbildirilibki,konfransınkeçirilməsində
məqsədşəhərintarixinin,mədəniirsininədəbiy
yat, incəsənət,memarlıq, din, fəlsəfə və digər

aspektlərdənaraşdırılmasıdır.
Konfrans Şuşanın tarixi, Azərbaycan ədə

bi irsindəyeri,Şuşadakı incəsənət vəmemar
lıq nümunələri, dinimədəni abidələr, Şuşanın
geosiyasiəhəmiyyətivə44günlükVətənmüha
ribəsindəqazandığımızZəfərvədigərmövzula
rıəhatəedəcək.
Konfransaelmiişçilər,doktorantvəmagistrlər

məruzəvəməqalələrtəqdimedəbilərlər.Məqa
lələrAzərbaycan,türk,ingilisvəyarusdillərin
dəaprelin1dəkelmtarixi@gmail.comelektron
poçtünvanınagöndərilməlidir.

“Şuşa İli”ndən 
əlamətdar yubileylərə...

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin layihələri

İyirmidən çox dilçi 
yetişdirən elm xadimi

Şair Şöhlət Əfşar vəfat edib
AzərbaycanYazıçılarBirliyininüzvü,
şairŞöhlətƏfşarvəfatedib.Buba
rədəAYBdənməlumatverilib.

Şöhlət Əfşar (Axundov Şöhlət
Əşrəf oğlu) 1949cu ildəAğcabədi
rayonununAvşarkəndindəanadan
olub.
“Sükutdan asılmışam”, “Dodaq

dankönüllərə”,“Budünyanınhava
sına oynama” və başqa kitabların
müəllifidir. Dövri mətbuatda mütə
madiolaraqçıxışedib.

DünyaAvşarlarDərnəyininAzərbaycantəmsilçisiidi.
Allahrəhməteləsin.
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9 fev ral 1909 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Ca han Rza qı zı Ta lı-
şins ka ya (1909 – 1.3.1967) Lən kə ran da ana dan olub. Mu si qi li Ko-
me di ya Teat rın da iş lə yib.

9 fev ral 1924 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Mi rə ləs gər Mi rə sə dul-
la oğ lu Mir qa sı mov (1924 – 9.11.2003) Ba kı da ana dan olub. Cə lil 
Məm məd qu lu za də nin (Nax çı van), Cə fər Cab bar lı nın (Ba kı) mo nu-
men tal abi də lə ri nin müəl li fi  dir.

9 fev ral 1925 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Rə hi lə Mi rə ləs gər qı zı 
Hə sə no va (1925 – 28.2.2004) ana dan olub.

9 fev ral 1935 – Xalq rəs sa mı Cab bar Ağa da daş oğ lu Qa sı mov 
(1935-2006) Ba kı da do ğu lub. Bə dii port ret lər, pla kat lar çə kib. Rəs-
sam lar İt ti fa qın da pla kat böl mə si nin rəh bə ri olub.

9 fev ral 1936 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Məm məd 
Meh di oğ lu Qu li yev (1936-2001) Göy çay da ana dan olub. “Al dan-
mış kə va kib” sa ti rik ope ra sı nın müəl li fi  dir.

9 fev ral 1937 – Ki no re jis sor Ra miz Pa şa oğ lu Əs gə rov (1937 – 
27.7.1967) ana dan olub. “Mən ki gö zəl de yil dim” fi l mi nin re jis sor la-
rın dan bi ri dir, fi l min çə ki li şi za ma nı hə lak olub.   

9 fev ral 1946 – Əmək dar ar tist Əs gər Məm mə doğ lu (1946 – 
21.12.2015) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şıb, fi lm lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya-
ra dıb.

10 fev ral 1918 – Ya zı çı Cəm şid Cab bar oğ lu Əmi rov (1918 - 
29.12.1982) Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. De tek tiv əsər lə rin 
müəl li fi  dir: “Bril yant mə sə lə si”, “Sa hil əmə liy ya tı” (əsər əsa sın da “İs-
tin taq da vam edir” fi l mi çə ki lib), “Qa ra “Vol qa” və s.  

10 fev ral 1927 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi Ca han gir 
Va hid oğ lu Qəh rə ma nov (1927-1995) Qə bə lə də do ğu lub.

10 fev ral 1928 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Ca van şir Qa fa ra ğa oğ-
lu Qa fa rov (1928-1994) Gə də bəy də ana dan olub. Ope ra və Ba let 
Teat rın da ça lı şıb. 

10 fev ral 1931 – Ta nın mış mü ğən ni Ana tol lu Mir zə Hey dər oğ lu 
Qə ni yev (1931 – 1.10.1985) Neft ça la ra yo nun da do ğu lub. Azər bay-
can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub. 

10 fev ral 2021 – Əmək dar ar tist, akt yor Əli can Sü ley man oğ lu 
Əzi zov (13.2.1952 – 2021) və fat edib.

11 fev ral 1914 – Xalq ar tis ti Rəm ziy yə Os man qı zı Vey sə lo va 
(1914 – 23.8.1993) Ba kı da do ğu lub. Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın 
akt ri sa sı olub.

11 fev ral 1920 – Ədə biy yat şü nas, AMEA-nın müx bir üz vü Əziz 
Mir fey zul la oğ lu Mi rəh mə dov (1920-2003) Ba kı da ana dan olub. 

11 fev ral 1929 – Ta rix çi alim, Əmək dar elm xa di mi, aka de mik To-
fi q Qa sım oğ lu Kö çər li (1929 – 31.10.2007) ana dan olub.

11 fev ral 1930 – Mə də niy yət xa di mi, Pre zi dent tə qaüd çü sü Gü la-
ra Cə fər qı zı Cab bar lı (1930-2018) Ba kı da ana dan olub. C.Cab bar-
lı nın Ba kı da kı ev-mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

11 fev ral 1950 – Ta nın mış piano çu, bəs tə kar Ca han gir Mür səl 
oğ lu Qa ra yev (1950 – 15.1.2013) Ba kı da ana dan olub. “For te piano 
so na ta sı”, “An lar və im puls lar”, “Ne qa tiv lər” for te piano pyes lə ri və s. 
əsər lə rin müəl lif dir. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da dərs de yib.

11 fev ral 1981 – Xalq ar tis ti, gör kəm li akt yor Möh sün Sə na ni 
(Möh sün Sa dıq oğ lu Cə fə rov; 19.6.1900 – 1981) və fat edib. 1921-ci 
il dən Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. “Fə tə li 
xan”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Sehr li xa lat”, “Dağ lar da dö yüş” və s. 
fi lm lər də çə ki lib.

11 fev ral 2012 – Xalq ar tis ti, ta nın mış bəs tə kar El za İma məd din 
qı zı İb ra hi mo va (10.1.1938 – 2012) və fat edib. “Ya nan lay la lar” ope-
ra sı nın (lib ret to – Ra miz Hey dər), po pul yar mah nı la rın, ro mans la rın 
müəl li fi  dir.

Dünya 
9 fev ral 1441 – Bö yük öz bək şairi və mü tə fək ki ri, döv lət xa di mi 

Əli şir Nə vai (Ni za məd din Mir Əli şir oğ lu Nə vai; 1441 – 3.1.1501) 
He rat da do ğu lub. Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”sin dən tə sir lə nə rək 
ey niad lı əsər lər top lu su (beş lik) ya ra dıb.

9 fev ral 1874 – Al man əsil li rus re jis so ru, akt yor, teatr xa di mi 
Vse vo lod Me yer hold (Karl Ka si mir Theodor Me yer gold; 1874-1940) 
ana dan olub. 

9 fev ral 1881 – Bö yük rus ya zı çı sı Fyo dor Mi xay lo viç Dos to yevs-
ki (11.11.1821 – 1881) və fat edib. “Al çal dıl mış və təh qir olun muş-
lar”, “Ci na yət və cə za”, “İdiot”, “Şey tan lar”, “Ye ni yet mə”, “Ka ra ma-
zov qar daş la rı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

10 fev ral 1890 – Rus şairi və ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı (1958) laureatı Bo ris Leoni do viç Pas ter nak (1890-1960) ana-
dan olub.

10 fev ral 1898 – Al man dra ma tur qu, re jis sor və teatr nə zə riy-
yə çi si Ber told Brext (Eugen Bert hold Fried rich Brecht; 1898-1956) 
ana dan olub.

11 fev ral 1894 - Rus ya zı çı sı, uşaq lar üçün po pul yar he ka yə və 
na ğıl la rın müəl li fi  Vi ta li Va len ti no viç Bian ki (1894-1959) ana dan olub.

11 fev ral 1900 – Al man fi  lo so fu Hans-Georq Qa da mer (Hans-
Georg Ga da mer; 1900-2002) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

9–11 fevralXatirə təqvimi

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Pre zi dent İl ham Əli yev 
fev ra lın 1-də “2022-ci il 
Gənc lər üçün Pre zi-

dent mü ka fat la rı nın ve ril-
mə si haq qın da” sə rən cam 
im za la yıb. Sə rən ca ma 
əsa sən, elm və təh sil, mə-
də niy yət, gənc lər si ya sə ti 
və gənc lər lə iş, ic ti mai və 
so sial yö nüm lü fəaliy yət, 
in no va si ya və sa hib kar lıq 
sa hə lə rin də xü su si fərq lə-
nən 10 nə fər gənc Gənc lər 
üçün Pre zi dent mü ka fat la rı-
na la yiq gö rü lüb.

Xa tır la daq ki, Gənc lər üçün 
Pre zi dent mü ka fa tı döv lət baş-
çı sı nın 2013-cü il 2 iyul ta rix li 
fər ma nı ilə tə sis edi lib. Fər ma-
na əsa sən, Azər bay can gənc-
lə ri nin elm, mə də niy yət, o cüm-
lə dən ədə biy yat, in cə sə nət, 
elə cə də təh sil, ic ti mai fəaliy yət 
və di gər sa hə lər də nailiy yət lə ri-
ni təş viq et mək məq sə di lə tə sis 
edi lən mü ka fat il də bir də fə ve-
ri lir. Mü ka fa tın məb lə ği 10 min 
ma nat dır.

Ye ni mü ka fa ta la yiq gö rül müş 
gənc lə ri mi zi siz də ta nı yın.

***
Mü ka fat çı lar sı ra sın da iki ya-

ra dı cı gənc var: violon çel ifa çı sı 
Or xan Hü sey nov və ki no re jis-
sor Azər Qu li yev.

Or xan İsa oğ lu Hü sey nov 
1999-cu il də Ba kı da ana dan 
olub. 2016-cı il də Q.Qa ra yev 
adı na Mər kə zi İn cə sə nət Mək-
tə bi ni, 2020-ci il də isə Ü.Ha cı-
bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka-
de mi ya sı nın (BMA) İfa çı lıq 
fa kül tə sin də ba ka lavr (“Sa bah” 
qrup la rı) pil lə si ni bi ti rib. Ha zır-
da BMA-da ey ni is ti qa mət üz rə 
(pro fes sor Nəz miy yə Ab bas za-
də nin sin fi ) ma gistr təh si li ni da-
vam et di rir.

Təh sil müd də tin də Leonid 
Ker bel, Je ro me Per noo, Vla-
di mir Per lin, Ch ris tian Pol te-
ra, Alen Meunier, Ale xandr 
Chidc ha vad ze, Yu ko Mi ya-
qa wa, Alek sey Se lezn yov, 
Petr Prause, Klaudio Ma ri ni, 
Pier luigi Ru gier re ki mi məş-
hur ifa çı lar dan us tad dərs lə ri 
alıb. Azər bay can Döv lət Sim-
fo nik Or kest ri, Azər bay can 
Döv lət Ka me ra Or kest ri ilə 
bir lik də kon sert lər də çı xış lar 
edib. Həm çi nin Pa ris, Ber lin, 
Mosk va, Tbi li si və s. şə hər-
lər də kon sert lər də səh nə yə 
çı xıb. 2016-cı il də Pre zi dent 
tə qaüdü nə la yiq gö rü lən mu si-
qi çi nin adı Azər bay ca nın gənc 
is te dad la rı nın “Qı zıl ki ta bı”na 
ya zı lıb. 2018-ci il də Gənc lər 
və İd man Na zir li yi nin tə sis 
et di yi “Gənc lər mü ka fa tı”nın 
laureatı olub. 

Or xan Hü sey nov 2020-ci il-
dən BMA-nın “Ba ku Cham ber 
Orc hest ra” – gənc lər ka me ra 
or kest ri nin, 2021-ci il dən isə 
“ca deN Za” or kest ri nin üz vü dür. 

***
Azər Alik oğ lu Qu li yev 1997-

ci il də Ba kı da ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Mə də niy yət 
və İn cə sə nət Uni ver si te tin də 
(ADMİU) ki no tən qi di üz rə ba-
ka lavr və ma gistr (fərq lən mə 
dip lo mu) təh si li alıb.

Re jis so run “Pa-Pa” ad lı ilk 
fi l mi Qa za xıs tan da Av ra si ya 
Bey nəl xalq Film Fes ti va lın da, 
Gür cüs ta nın Ba tu mi şə hə rin-
də ke çi ri lən Bey nəl xalq “Art-
House” Film Fes ti va lı nın əsas 

mü sa bi qə proq ra mın da nü ma-
yiş olu nub. 2021-ci il də gənc 
re jis so run “Təng nə fəs” fi l mi 
Av ro pa nın nü fuz lu ki no fo rum-
la rın dan sa yı lan Sa ra ye vo Film 
Fes ti va lı nın əsas mü sa bi qə 
proq ra mın da dün ya prem ye ra-
sı nı edib. Film Biş kek şə hə rin-
də MDB öl kə lə ri nin “Ümid” ki-
no fo ru mu na, Minsk şə hə rin də 
ke çi ri lən “Lis to pad” fi lm fes ti va-

lı na, “Mosk va prem ye ra sı” ad lı 
MDB öl kə lə ri ara sın da ke çi ri lən 
fi lm fes ti va lı na da də vət alıb və 
ma raq la qar şı la nıb.

Azər Qu li yev 2021-ci il də Mə-
də niy yət Na zir li yi tə rə fi n dən 
ke çi ri lən “Bö yük Qa yı dış” ad-
lı pit çinq la yi hə si nə “Mo za lan” 
stu di ya sı adın dan “İkin ci pla ne-
tin qır mı zı rən gi” ad lı la yi hə ilə 
qa tı lıb və qa lib lər sı ra sın da yer 
alıb.

***
Gənc lər si ya sə ti və gənc lər lə 

iş üz rə mü ka fat alan lar dan Əziz 
Ka mal oğ lu Qa sı mov 1996-cı il-
də Nax çı van şə hə rin də ana dan 
olub. 2013-cü il də Şə rur Türk 
Li se yi ni, 2017-ci il də Nax çı van 
Döv lət Uni ver si te ti nin hü quq-
şü nas lıq ix ti sa sı nı, 2019-cu il-
də isə hə min uni ver si te tin döv-
lət hü qu qu ix ti sas laş ma sı üz rə 
ma gistr pil lə si ni fərq lən mə dip-
lo mu ilə bi ti rib.

Təh sil al dı ğı dövr də uni ver si-
te tin ic ti mai hə ya tın da fəal iş ti-
rak edib, bir çox la yi hə nin rəh-
bə ri, ide ya müəl li fi , təş ki lat çı sı 
olub. 2018-ci il də Nax çı van MR 
Gənc lər və İd man Na zir li yi tə rə-
fi n dən “İlin fəal gən ci” mü ka fa tı-
na la yiq gö rü lüb. 2020-ci il dən 
Nax çı van Döv lət Uni ver si te ti-
nin Hü quq fən lə ri ka fed ra sın da 
müəl lim iş lə yir. Ey ni za man da 
uni ver si te tin Gənc lər Təş ki la tı-
nın səd ri dir.

***
Azər Rus lan oğ lu Əli yev 

1993-cü il də Gən cə şə hə rin-
də ana dan olub. 2014-cü il də 
Azər bay can Döv lət İq ti sad Uni-
ver si te ti nin (UNEC) Bey nəl xalq 
iq ti sa di mü na si bət lər fa kül tə si ni 
dün ya iq ti sa diy ya tı ix ti sa sı üz-
rə bi ti rib. 2012–2013-cü il lər də 
Pol şa və Mol do va da (hər bi rin-
də iki ay) bey nəl xalq təc rü bə 
proq ram la rın da tə lim çi və təc-
rü bə çi ola raq fəaliy yət gös tə rib. 
2017-ci il də “Gə lə cə yə Kör pü” 
Gənc lər İc ti mai Bir li yin də kö-
nül lü lər üz rə koor di na tor iş lə-
yib. 2018–2019-cu il lər də Azər-
bay can Res pub li ka sı Gənc lər 
Təş ki lat la rı Mil li Şu ra sın da (NA-
YO RA) proq ram koor di na to ru, 
da ha son ra isə yer li la yi hə lər 
üz rə ka tib ola raq ça lı şıb. 2020-
ci il dən eti ba rən isə NA YO RA-
nın səd ri dir. 

***
İc ti mai və so sial yö nüm lü 

fəaliy yət üz rə Gənc lər mü ka fa-
tı na Emi li ya Po lad qı zı Bay ra-
mo va la yiq gö rü lüb. O, 1998-
ci il də Ba kı da ana dan olub. 
UNEC-də bey nəl xalq mü na si-
bət lər ix ti sa sı üz rə təh sil alıb. 
2016-cı il də Ba kı da 1 say lı 
“ASAN Xid mət” Mər kə zin də kö-
nül lü ola raq əmək fəaliy yə ti nə 
baş la yıb. Da ha son ra “ASAN 
Kö nül lü lə ri” Təş ki la tın da Bey-

nəl xalq əla qə lər və təş ki lat lar-
la iş de par ta men tin də fəaliy yət 
gös tə rib. 2018-ci il də Av ro pa da 
təc rü bə proq ra mı nın qa li bi ola-
raq Av ro pa Par la men tin də təc-
rü bə ke çib. 2019-cu il də Tür ki-
yə Gənc lər və İd man Na zir li yi 
və Türk Şu ra sı nın (ha zır da Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı) İs tan bul da 
təş kil et di yi III Gənc lər Fes ti va-
lı nın iş ti rak çı sı olub. 

Emi li ya Bay ra mo va ha zır da 
“ASAN Kö nül lü lə ri” Təş ki la tı nın 
səd ri, ey ni za man da Azər bay-
can Kö nül lü Təş ki lat la rı İt ti fa-
qı nın baş ka ti bi ki mi fəaliy yət 
gös tə rir.

***
Elm və təh sil üz rə bu mü ka fa-

ta AMEA-nın Mo le kul yar Biolo-
gi ya və Biotex no lo gi ya lar İns ti-
tu tu nun (MB Bİ) ki çik el mi iş çi si 
La lə Əh məd qı zı Axun do va la-
yiq gö rü lüb.

1993-cü il də Ba kı da ana dan 
olan La lə Axun do va 2014-cü 
il də Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
Biolo gi ya fa kül tə si ni ge ne ti ka 
ix ti sa sı üz rə bi ti rib. 2015-ci il-
də Hol lan di ya nın Wa ge nin gen 
Uni ver si te ti nin tib bi biolo gi ya ix-
ti sa sı üz rə ma gistr proq ra mı na, 
2018-ci il də isə AMEA-nın Mo-
le kul yar Biolo gi ya və Biotex no-
lo gi ya lar İns ti tu tu nun dok to ran-
tu ra sı na qə bul olu nub. 2020-ci 
il də Pre zi dent ya nın da El min 
İn ki şa fı Fon du nun elan et di-
yi gənc alim və təd qi qat çı la rın 
5-ci qrant mü sa bi qə si nə təq dim 
olu nan “Xər çəng kök hü cey-
rə lə ri nin mə dəal tı və zi xər çən-
gin də ro lu nun araş dı rıl ma sı və 
ye ni müali cə üsu lu nun iş lən mə-
si” ad lı qrant la yi hə sin də ic ra çı 
ki mi iş ti rak edib. 2021-ci il də 
MB Bİ-nin ya ra dıl ma sı nın 5 il li yi 
mü na si bə ti lə 30 ya şa ki mi gənc 
alim və mü tə xəs sis lər ara sın da 
ke çi ri lən mü sa bi qə də I ye rə la-
yiq gö rü lüb. 

***
Əli qən bər Ya di gar oğ lu Xə lil li 

elm və təh sil sa hə si üz rə mü-
ka fa ta la yiq gö rü lüb. Ha zır da 
Ame ri ka nın “Top Tal” şir kə tin-
də sü ni in tel lekt üz rə apa rı cı 
mü hən dis ola raq fəaliy yə ti ni 
da vam et di rir. Əli qən bər 6 iyul 
1994-cü il də Neft ça la ra yo nu 
Xıl lı qə sə bə sin də ana dan olub. 
2011- 2015-ci il lər də Azər bay-
can Döv lət Neft və Sə na ye Uni-
ver si te ti nin kom pü ter mü hən-
dis li yi ix ti sa sı üz rə təh sil alıb. 
2016-cı il dən eti ba rən dün ya-
ca məş hur kom pü ter elm lə ri 
bloq la rın da (Geeks for Geeks, 
Co de for ces, MİT Tech no logy 
Re view və s.) fay da lı kon ten-
tin ya ra dıl ma sı ilə məş ğul dur. 
2017-2021-ci il lər də “Azer cell 
Te le com” şir kə tin də proq ram çı 
mü hən dis, məh sul və ser vis-
lə rin ida rəolun ma sı qru pu nun 
tex ni ki koor di na to ru və hə min 
qru pun rəh bə ri və zi fə sin də ça-
lı şıb. 2020-ci il də Və tən mü-
ha ri bə si döv rün də “Azer cell 
Te le com” şir kə tin də məh sul və 
ser vis lə rin ida rəolun ma sı qru-
pu nun rəh bə ri ola raq 5 mil yon-
dan çox abu nə çi yə te le kom mu-
ni ka si ya xid mət lə ri nin fa si lə siz 
və key fi y yət li tə min edil mə sin də 
ak tiv ro lu olub.

***

İc ti mai və so sial yö nüm lü 
fəaliy yət sa hə si üz rə mü ka fa ta 
la yiq gö rü lən Səy ya rə Müş fi q qı-
zı Gü la lı ye va Pre zi dent ya nın da 
Döv lət İda rə çi lik Aka de mi ya sı nın 
mə zu nu dur. Ha zır da Sa pien za 
Ro ma Uni ver si te tin də (İta li ya) 
bey nəl xalq in ki şaf və koope ra-
si ya ix ti sa sı üz rə ma gistr təh si-
li alan Səy ya rə ey ni za man da 
Hey dər Əli yev Fon du nun “Re-

gional İn ki şaf” İc ti mai Bir li yin də 
mü tə xəs sis və zi fə sin də iş lə yir. 

Bir müd dət kö nül lü lük fəaliy-
yə ti gös tə rib, müx tə lif in ki şaf və 
təc rü bə proq ram la rın da, tə lim 
və se mi nar lar da, re gion lar da 
hə ya ta ke çi ri lən so sial və tib bi 
ak si ya lar da, la yi hə lər də, bey-
nəl xalq la yi hə lər də fəal iş ti rak 
edib. Səy ya rə Gü la li ye va 2019-
cu il də Ru si ya nın So çi şə hə-
rin də dün ya nın 80-dən çox öl-
kə sin dən 5000 gənc kö nül lü nü 
əha tə edən Dün ya Kö nül lü Fo-
ru mu nun da iş ti rak çı sı olub.

***
Gənc lər mü ka fa tı na la yiq gö-

rü lən lər ara sın da 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si nin iş ti rak çı-
sı da var: Coş qun Hik mət oğ lu 
Hi da yə tov. Gənc lə rin İn ki şaf və 
Kar ye ra Mər kə zi Ab şe ron nü-
ma yən də li yi nin di rek to ru olan 
Coş qun Sum qa yıt Döv lət Uni-
ver si te ti nin mə zu nu dur. 

C.Hi da yə tov mü ka fa ta la yiq 
gö rül mə si ilə bağ lı fi k ri lə ri ni bö-
lü şər kən de yib: “İlk də fə “Cəb-
ra yı lın azad olun ma sı na gö rə” 
me da lı ilə təl tif edil miş dim. Bi-
zim mis si ya mız tək cə Və tən 
mü ha ri bə sin də iş ti rak la ye kun-
laş mır. Bun dan son ra Qa ra-
ba ğın dir çəl dil mə si, həm çi nin 
Azər bay can gənc lə ri nin bi lik 
və ba ca rıq la rı nın da ha da ar tı-
rıl ma sı, düş mən lə in for ma si ya 
cəb hə sin də da ha is ti qa mət li 
mü ba ri zə apar maq üçün iş lə-
ri miz da vam edə cək... Hər kəs 
fəaliy yət gös tər di yi sa hə də işi ni 
düz gün ic ra edir sə, o, Və tə nə 
xid mət edir. Əl də et di yim uğur-
la rın sir ri məhz Və tə nə sev gi dir. 
Və tən üçün gös tə ri lən xid mət-
lər, bu gün də ol ma sa, müt ləq 
sa bah də yər lən di ri lir”.

***
Suad Rə şad oğ lu Mu ra dov 

in no va si ya və sa hib kar lıq sa-
hə si üz rə mü ka fa ta la yiq gö-
rü lüb. Suad ADA Uni ver si te ti ni 
bey nəl xalq araş dır ma lar ix ti sa-
sı üz rə bi ti rib. Ha zır da ABŞ-ın 
Du ke Kuns han Uni ver si te tin də 
ət raf mü hit si ya sə ti üz rə ma-
gistr təh si li alır. Bir ne çə bey-
nəl xalq proq ra mın iş ti rak çı sı 
olub. Həm çi nin Azər bay can da 
Ame ri ka Ti ca rət Pa la ta sın da 
təc rü bə ke çən Suad ün siy yət, 
ba ca rıq la rın ar tı rıl ma sı, aka de-
mik ya zı lar, mü na qi şə lə rin ida-
rə edil mə si, sa tı şın təş vi qi və 
məh su lun reb ren din qi ki mi sa-
hə lər də çox lu təc rü bə qa za nıb. 
İq lim də yi şik li yi və da vam lı is-
teh lak haq qın da mə lu mat lı lı ğın 
ar tı rıl ma sı ilə bağ lı təd bir lər də 
fəal iş ti rak edir.

Mü ka fa ta la yiq gö rü lən bü tün 
gənc lə ri mi zi təb rik edir, on la ra 
gə lə cək iş lə rin də uğur lar ar zu-
la yı rıq.

Nurəddin Məmmədli
Lalə Azəri

Böyük nailiyyətlərə aparan yol
Gənclər üçün Prezident mükafatçılarının qısa uğur hekayələri

Tusinin “İqtibasın əsasları”na həsr olunmuş 
dəyirmi masa

AMEA Mər kə zi El mi Ki tab xa na da (MEK) bö yük Azər bay can 
mü tə fək ki ri, ri ya ziy yat çı və ast ro nom Nə si rəd din Tu si nin ya ra-
dı cı lı ğı na həsr olun muş də yir mi ma sa ke çi ri lib.

AMEA-dan ve ri lən mə lu ma ta gö rə, təd bir də əv vəl cə Ri ya ziy-
yat və Me xa ni ka İns ti tu tu nun əmək da şı, ri ya ziy yat üz rə fəl sə fə 
dok to ru Əli Ba ba yev Nə si rəd din Tu si nin “Əsa sül-iq ti bas” (“İq ti-
ba sın əsas la rı”) əsə ri haq qın da da nı şıb. Bil di rib ki, Tu si nin fars 
di lin də qə lə mə al dı ğı “Əsa sül-iq ti bas” əsə ri mən tiq el mi üz rə ya-
zıl mış ən mü kəm məl ki tab lar dan he sab olu nur. 

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, AMEA-nın Ri ya ziy yat və Me xa ni ka İns ti-
tu tun da Azər bay can ri ya zi ir si nin təd qi qi şö bə si fəaliy yə tə baş-
la yan dan son ra Tu si nin bir ne çə əsə ri di li mi zə tər cü mə edi lib. 
Bu ki tab lar ri ya ziy yat, ast ro no mi ya, mən tiq və di gər elm lə rə aid 
ol du ğu üçün fars və ərəb dil lə ri üz rə tər cü mə çi lər lə ya na şı mü-
tə xəs sis lə rin də kö mə yin dən is ti fa də edi lib.

Əli Ba ba yev qeyd edib ki, Nə si rəd din Tu si ki mi da hi şəx siy yə-
tin iri si ni araş dır maq çə tin ol sa da, qü rur ve ri ci dir.

MEK-in baş di rek to ru, pro fes sor Məm məd Əli yev Azər bay ca-
nın hər za man en sik lo pe dik bi li yə ma lik ta ri xi şəx siy yət lər ye tiş-
dir di yi ni de yib, N.Tu si nin bu sı ra da xü su si ye rə ma lik ol du ğu nu 
bil di rib. O, “Əsa sül-iq ti bas” əsə ri nin gə lə cək nə sil lə rə çat dı rıl ma-
sı nın va cib li yi nə to xu na raq bu is ti qa mət də apa rı lan araş dır ma-
la rın bö yük əhə miy yət kəsb et di yi ni vur ğu la yıb.

Sum qa yıt Döv lət Uni ver si te ti nin baş müəl li mi Əli Rza za də 
Qərb və Şər qin N.Tu si ya ra dı cı lı ğı na olan mü na si bə tin də ki fərq-
lər dən bəhs edib. O, Qərb təd qi qat çı la rı nın Tu si ni yan lış ola raq 
“ateist” ki mi təq dim et di yi ni bil di rib. Qeyd edib ki, bö yük mü tə-
fək kir əsər lə rin də tə ka mül de dik də in sa nın mə nə vi tə ka mü lü nü 
nə zər də tu tub, hər za man mə nə vi də yər lə rə sa diq olub.

AMEA Rə ya sət He yə ti Apa ra tı Təh sil şö bə si nin mü di ri do sent 
Ələd din Mə li kov “Əsa sül-iq ti bas” əsə ri haq qın da bə zi qeyd lə ri ni 
təq dim edə rək da hi ali min elm də ər sə yə gə tir di yi ye ni lik lə ri aş ka-
ra çı xar ma ğın va cib li yin dən da nı şıb. Bil di rib ki, Tu si nin mən ti qə 
dair yaz dı ğı 5 əsas əsə rin dən bi ri olan “Əsa sül-iq ti bas” Aris to tel 
mən ti qi ni özün də əks et di rən ən san bal lı ki tab dır və dün ya da ri-
ya zi mən tiq əsər lə ri sı ra sın da xü su si ye rə ma lik dir.

Orxan Hüseynov

Lalə Axundova

Azər Quliyev

Əliqənbər Xəlilli

Əziz Qasımov

Səyyarə Gülalıyeva

Azər Əliyev

Coşqun Hidayətov

Emiliya Bayramova

Suad Muradov
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9 fevral 2022son səhifə Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
297 il əv vəl...

11 fev ral 1725-ci il də Ru si ya Xa ri ci İş lər Kol le gi ya sı iş ğal olun
muş Xə zə rət ra fı əra zi lər də er mə ni əha li si nin yer ləş di ril mə si ba rə
də fər man ve rib. Bu, Ru si ya nın er mə ni lər va si tə si lə Cə nu bi Qaf
qaz da möh kəm lən mək si ya sə ti nin ilk ad dı mı idi. Üç gün əv vəl ölən 
çar I Pyotr sə ləf ə ri nə bu nu və siy yət et miş di.

259 il əv vəl...
10 fev ral 1763-cü il də Bri ta ni ya, Por tu qa li ya, Fran sa və İs pa ni

ya nın iş ti rak et di yi “Yed di il lik mü ha ri bə” (17561763) ba şa ça tıb. 
Pa ris sülh mü qa vi lə si nə əsa sən, Fran sa Ka na da üzə rin də ida rə
çi li yi Bri ta ni ya ya, Ku ba nı isə İs pa ni ya ya təh vil ver mə li ol du. Öz 
növ bə sin də Bri ta ni ya Fi lip pi ni İs pa ni ya ya ver di, əvə zin də Flo ri da nı 
(ABŞın gə lə cək şta tı) əl də et di. 

227 il əv vəl...
9 fev ral 1795-ci il də Ru si ya ça rı III Pyot run fər ma nı ilə Ru si ya

Tür ki yə mü ha ri bə si nə ti cə sin də Qa ra də niz sa hi lin də ələ ke çi ril miş 
Ha cı bəy li ma nı nın adı də yiş di ri lə rək Odes sa qo yu lub. 

204 il əv vəl...
11 fev ral 1818-ci il də İs pa ni ya nın müs təm lə kə si olan Çi li müs

tə qil li yi ni elan edib. 

194 il əv vəl...
10 fev ral 1828-ci il də Ru si

ya ilə İran ara sın da mü ha ri bə
nin (18261828) ye kun la rı na 
dair Türk mən çay mü qa vi lə si 
bağ la nıb. Təb riz ya xın lı ğın da kı 
Türk mən çay kən din də Ru si ya 
tə rəf dən ge ne ral İvan Pas ke
viç, İran tə rəf dən şah za də Ab
bas Mir zə nin im za la dı ğı mü qa
vi lə yə əsa sən, Azər bay ca nın 
İrə van və Nax çı van xan lıq la rı Ru si ya ya bir ləş di ri lib. Azər bay can tor
paq la rı nın Ru si ya və İran ara sın da Araz ça yı bo yun ca bö lüş dü rül mə
si ba şa ça tıb. Bun dan ön cə Gü lüs tan mü qa vi lə si (12 okt yabr 1813cü 
il) ilə Şi ma li Azər bay ca nın di gər xan lıq la rı Ru si ya ya bir ləş di ril miş di.

193 il əv vəl...
11 fev ral 1829-cu il də Türk mən çay mü qa vi lə si nin bi rin ci il dö nü mün

də Ru si ya nın Teh ran da kı sə fi ri, şair Alek sandr Qri bo ye dov qət lə ye ti ri
lib. Bu ha di sə dən son ra İran şa hı Ru si ya ilə mü na si bət lə ri sah man la
maq üçün Pe ter bur qa bö yük miq dar da qı zıl və daşqaş gön dər di.

98 il əv vəl...
9 fev ral 1924-cü il də Azər bay can SSRin tər ki bin də Nax çı van 

Mux tar So vet So sialist Res pub li ka sı ya ra nıb. Nax çı va nın mux
ta riy yə ti ilk də fə 1918ci ilin no yab rın da, er mə ni lə rin böl gə yə hü
cum la rı za ma nı elan olun muş du. Hə min dövr də Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin hö ku mə ti böl gə yə kö mək et mək im ka nın da de yil
di və Nax çı van da Araz Türk Cüm hu riy yə ti ya ran mış dı. Bol şe vik lə
rin ha ki miy yə tə gəl mə sin dən son ra Tür ki yə nin dəs tə yi ilə (1921ci 
ilin Mosk va və Qars mü qa vi lə lə ri) böl gə nin Azər bay ca nın ay rıl maz 
his sə si ol du ğu təs bit lən di. 1923cü il də mux tar di yar ad la nan Nax
çı van bir il son ra mux tar res pub li ka sta tu su al dı. 

63 il əv vəl...
11 fev ral 1959-cu il də Tür ki

yə ilə Yu na nıs tan ara sın da Kipr 
ada sı ilə bağ lı Sü rixLon don 
mü qa vi lə lə ri im za la nıb. Da ha 
son ra Bri ta ni ya nın (Kip rin fak ti ki 
met ro po li ya sı), ha be lə ada nın 
yu nan və türk ic ma la rı nın da 
im za la dı ğı sa ziş lə rə əsa sən, bir 
il son ra Kipr də iki ic ma nın bir gə 
döv lə ti ya ran dı. Am ma ide ya az 
son ra if a sa uğ ra dı və ada da hər bi mü na qi şə baş lan dı. 

43 il əv vəl...
11 fev ral 1979-cu il də İran da İs lam in qi la bı qə lə bə ça lıb. İran 

İs lam Cüm hu riy yə ti nin ya ran dı ğı elan olu nub. Fran sa dan mü ha ci
rət dən İra na qa yı dan Ayə tul lah Xo mey ni döv lə tin ali rəh bə ri olub.

30 il əv vəl...
11 fev ral 1992-ci il də er mə ni si lah lı qüv və lə ri Şu şa ra yo nu nun 

Ma lı bəy li və Quş çu lar kənd lə ri ni iş ğal edib lər. 28 il er mə ni iş ğa
lı al tın da qa lan kənd lər İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin nə ti cə lə ri nə 
əsa sən im za la nan 10 no yabr 2020ci il ta rix li Üç tə rəf i bə ya na ta 
uy ğun ola raq Ru si ya sülh mə ram lı qüv və lə ri nin nə za rə ti nə ke çib.

24 il əv vəl... 
10 fev ral 1998-ci il də Azər bay can da ölüm hök mü ləğv edi lib. 

Pre zi dent Hey dər Əli ye vin qa nun ve ri ci lik tə şəb bü sü ilə təq dim 
et di yi qa nun la yi hə si Mil li Məc lis də qə bul olu nub. Hey dər Əli yev 
1993cü il də ha ki miy yə tə gə lən dən son ra ölüm hökm lə ri nin ic ra
sı na mo ra to rium qo yul muş du. Azər bay can mü səl man öl kə lə ri ara
sın da bi rin ci ola raq bu hu ma nist ad dı mı at dı.
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BeynəlxalqTürkMədə
niyyətivəİrsiFondunda
“Şuşaİli“çərçivəsində
“Qarabağnamə”filminin

vəXalqrəssamıArifHüsey
novunrəsməsərlərindən
ibarətsərginintəqdimatı
olub.TədbirdəBeynəlxalq
TürkMədəniyyətivəİrsi
Fondundatəmsilolunan
ölkələrinsəfirləri,mədəniy
yətvəincəsənətxadimləri
iştirakediblər.

Fond dan bil di ri lib ki, film də 
gör kəm li qra fi ka us ta sı Arif Hü
sey no vun Qa ra ba ğın me mar
lıq abi də lə ri, ta ri xi şəx siy yət lə ri, 
elə cə də 2020ci ilin Və tən mü
ha ri bə sin də Zə fə rə aid çək di yi 
əsər lər, ey ni za man da bu nun la 
bağ lı mə lu mat lar ək si ni ta pıb.

Fon dun pre zi den ti Gü nay 
Əfən di ye va 2022ci ilin döv lət 
baş çı sı İl ham Əli yev tə rə fin dən 
“Şu şa İli” elan olun ma sı nın ta
ri xi əhə miy yə ti ni vur ğu la ya raq 
təş ki la tın bu il də ilk təd bi ri nin də 
Qa ra ba ğa həsr et di yi ni de yib. 
Bil di rib ki, Şu şa öz əs ra rən giz 
tə biəti, gö zəl li yi, zən gin mə də
niy yə ti, mil li mə nə vi də yər lə ri ilə 
bu ilə xü su si rəng qa ta caq.

Qa ra bağ Zə fə ri ni həm Azər
bay ca nın, həm də Türk dün
ya sı nın ye ni ta ri xi nin ən par laq 
sə hi fə lə rin dən bi ri ki mi qiy mət
lən di rən Gü nay Əfən di ye va 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti 
və İr si Fon du nun “Şu şa İli”nə öz 
töh fə si ni ve rə cə yi ni vur ğu la yıb. 
Diq qə tə çat dı rı lıb ki, film Xalq 
rəs sa mı Arif Hü sey no vun Qa
ra ba ğa həsr olun muş 45 əsə ri ni 
əha tə edir: “Əv vəl cə bu əsər lər 

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi
tə si nin dəs tə yi ilə nəşr olu nan 
“Qa ra bağ na mə – ta ri xin sə hi fə
lə ri” ad lı ki ta ba da xil edil di. Bun
dan son ra Arif müəl li min fi kir lə ri 
də len tə alı na raq film şək lin də 
ha zır lan dı...”.

“Qa ra bağ na mə” sə nəd li fil mi
nin nü ma yi şin dən son ra çı xış 
edən Dias por la İş üz rə Döv lət 
Ko mi tə si nin səd ri Fuad Mu ra
dov “Qa ra bağ na mə – ta ri xin 
sə hi fə lə ri” ki tabal bo mun dan 
son ra be lə bir fil min ha zır lan ma
sı na gö rə Gü nay Əfən di ye va ya 
tə şək kür edib. Qeyd edib ki, bu 
nəşr xa ric də ya şa yan soy daş la
rı mız üçün də töh fə dir. “Ça lı şı rıq 
ki, soy daş la rı mız  ya şa dıq la rı 
öl kə lər də Azər bay can mə də
niy yə ti ni təb liğ et sin lər. Bi rin ci 
vit sepre zi dent Meh ri ban xa nım 
Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə bu gün 
dün ya da 14 Azər bay can evi tə
sis et mi şik. Azər bay can ev lə ri nə 
ar tıq bu ki tab lar çat dı rı lıb...”.

Tür ki yə nin Azər bay can da kı 
sə fi ri Ca hit Bağ cı Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du
nun hə ya ta ke çir di yi iş lə ri təq
dir lə qeyd edə rək film dən çox 

tə sir lən di yi ni de yib: “Film də Qa
ra ba ğın zən gin li yi bi zə çox gö
zəl təq dim olun du. Gə lə cək də 
tor paq la rı azad edən qəh rə man

la rın öv lad la rı, nə və lə ri bu əra zi
lə rin ki mə aid ol du ğu nu gös tə rə
cək lər...”.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Ay dın Ka zım za də, Əmək dar 
jur na list Eti bar Ba ba yev, “Qa ra
bağ na mə” fil mi nin re jis so ru El
nu rə Ka zı mo va iş ğal dan azad 
olu nan Azər bay can tor paq la rı na 
həsr edi lən ek ran əsə ri ba rə də 
fi kir lə ri ni bö lü şüb lər.

Xalq rəs sa mı Arif Hü sey nov 
təd bi rin ər sə yə gəl mə sin də gös
tər di yi dəs tə yə gö rə Bey nəl xalq 
Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du
na min nət dar lı ğı nı bil di rib. O, 
çək di yi rəsm əsər lə ri ilə Qa ra
ba ğın ta ri xi ni, mil li mə də ni ir si ni 
bü tün dün ya da ta nıt ma ğa ça lış
dı ğı nı de yib, bu rəsm lə rin təq di
ma tı nın Qa ra bağ da da ke çi ril
mə si ni ar zu la dı ğı nı vur ğu la yıb.

Da ha son ra qo naq lar mu ğam 
sə da la rı al tın da Arif Hü sey no
vun rəsm sər gi si ilə ta nış olub
lar.

“Şuşa İli“nin “Qarabağnamə”si

“Manas” teatrı tamaşaçıları dəvət edir...
QırğızıstanınNazirlər
Kabineti“Manas”Döv
lətTeatrınınyaradılması
haqqındasərəncamverib.
Mədəniyyət,informasiya,
idmanvəgənclərsiyasəti
naziriAzmatJamankulov
bubarədəmətbuatkonf
ransındaməlumatverib.

Na zi rin de di yi nə gö rə, “Ma nas” epo su nun qo run ma sı və təb li ği, 
ma nas şü nas lıq el mi nin in ki şa fı, elə cə də epo sun əsas da şı yı cı la
rı olan ma nas çı la rı (das tan söy lə yən lə ri) dəs tək lə mək məq sə di lə 
be lə bir sə rən cam ve ri lib. Ja man ku lov ar tıq bu il teatr tə rə fin dən 
“Ma nas” epo su nun ye ni səh nə qu ru lu şu nun ta ma şa çı la ra təq dim 
edi lə cə yi ni bil di rib. 

Xa tır la daq ki, bir müd dət əv vəl Qır ğı zıs tan Pre zi den ti Sa dır Ja
pa rov mü va fiq na zir li yə in cə sə nə tin qo run ma sı və in ki şa fı məq
sə di lə “Ma nas”, həm çi nin di gər das tan və epos la rın ge niş təb li ği 
üçün şə rait ya rat ma ğı töv si yə et miş di. 

Gülcahan

HİNDKİNOSUNUNSƏSİ

Vəfatı ilə bağlı Hindistanda matəm elan olunub
Hindkinosununsəsikimi
məşhurlaşanbəstəkar,
müğənni,aktrisaLata
Manqeşkarfevralın6da,
92yaşındavəfatedib.Bir
qədərəvvəlkoronavirusa
yoluxduğubildirilənsənətçi
Mumbayşəhərindəklinika
larınbirindəmüalicəalırdı.

Manqeşkar Bollivudun “qızıl dövrü” adlanan 19501970ci illərin 
simvollarından hesab olunur. Ölkədə “Hindistan bülbülü” və “Melo
diya kraliçası” adlandırılan Manqeşkar 30dan çox filmdə hind 
dilində, həmçinin marati və benqal dillərində mahnılar oxuyub. O, 
çoxsaylı kino mükafatlarının qalibidir.

Lata Manqeşkarın səsi “Avara” (1951), “Cənab 420” (1955), “Bob
bi” (1973), “Qisas və qanun” (1975) kimi məşhur filmlərdə səslənib.

Hindistan hökuməti  ölkənin əfsanəvi müğənnisi Lata Manqeşkarın 
xatirəsinə ikigünlük milli matəm elan edib.

Xronoqraf

Dirijor pultu və fortepiano arxasında
Azərbaycanlı musiqiçinin İstanbulda konserti

Azərbaycanlı
pianoçu,bey
nəlxalqmüsa
biqələrlaureatı,

dirijorvəbəstəkar
AbuzərManafzadə
İstanbulunCemal
ReşitReySalonunda
möhtəşəmkonsert
proqramıiləçıxış
edib.

Kon ser tin ilk əsə ri olan 
Pyotr Çay kovs ki nin sim
li or kestr üçün “Se re na
da”sı na di ri jor luq edən A.Ma naf za də da ha 
son ra piano ar xa sı na ke çə rək Va qif Mus ta
fa za də nin “Piano kon ser ti”, To fiq Qu li ye vin 
“Qay ta ğı” və Volf qanq Ama dey Mot sartAr
ka di Vo lo do sun “Türk mar şı” əsər lə ri ni ey ni 
an da piano da ça la raq həm də di ri jor lu ğu nu 
edib.

Kon ser tin so nun da “Xo ca lı ya” ad lı əsə ri
ni or kestr ilə bir lik də ifa edən A.Ma naf za də 
din lə yi ci lər tə rə fin dən bö yük coş qu ilə qar
şı la nıb.

Qeyd edək ki, Azər bay ca nın Əmək dar ar
tis ti İs lam Ma na fo vun oğ lu olan Abu zər Ma
naf za də Her bert von Ka ra jan, Zu bin Meh ta 
Claudio Ab ba do ki mi bö yük di ri jor la rı ye tiş
di rən Vya na Mu si qi və Səh nə Sə nət lə ri Uni
ver si te ti nin Di ri jor luq fa kül tə si nin ilk azər
bay can lı tə lə bə si dir. Bu ilin iyu nun da Vya na 
Ra dio Sim fo nik Or kest ri nə di ri jor luq edə rək 
bu ali təh sil müəs si sə sin dən mə zun ola caq. 
Ce mal Re şit Rey Sa lo nun da kon sert  onun 
Tür ki yə də di ri jor ki mi ilk çı xı şı dır.

SerbiyanınNoviSadşəhə
rinin2022ciil“Avropanın
MədəniyyətPaytaxtı”seçil
məsimünasibətiləhazırlanan
beynəlxalqmədənilayihənin
təqdimatıkeçirilib.Bunun
laəlaqədarölkəninaparıcı
musiqikollektiviolanNoviSad
DövlətOrkestri–“Voyvodans
ki”simfonikorkestriilə“Best
ofNoviSad”layihəsininilk
konsertigerçəkləşib.

Təq di mat ge cə si nə azər bay
can lı di ri jor – Aka de mik Döv lət 
Ope ra və Ba let Teat rı nın baş 
di ri jo ru və mu si qi rəh bə ri, bey
nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı, 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
do sen ti Əy yub Qu li yev də vət 
olu nub. Təd bi rə Azər bay ca nın 
Ser bi ya da kı Sə fir li yi də dəs tək 
ve rib.

Bey nəl xalq əhə miy yət li la yi
hə nin Azər bay ca nın da hi bəs tə

ka rı Qa ra Qa ra ye vin mu si qi si ilə 
açıl ma sı ge cə yə xü su si rəng qa

tıb. Proq ra mın açı lı şın da Qa ra 
Qa ra ye vin “İl dı rım lı yol lar la” ba
le tin dən par ça la rın azər bay can lı 
di ri jorun ida rə et di yi Ser bi ya or
kest ri tə rə fin dən ifa sı bö yük ma
raq la qar şı la nıb.

Son ra proq ram da Qa ra Qa ra
ye vin müəl li mi – bö yük bəs tə
kar Dmit ri Şos ta ko vi çin violon
çel və or kestr üçün 2ci kon ser ti 
Ser bi ya nın is te dad lı violon çel 
ifa çı sı, bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureatı İre na Yo si fos ki tə rə fin
dən ifa edi lib. Kon ser tin ikin ci 
bö lü mün də ta nın mış Avst ri ya 
bəs tə ka rı Tris tan Şult sun, Pyotr 
Çay kovs ki nin mu si qi lə ri səs lə
nib.

“İldırımlı yollarla” “Avropanın 
Mədəniyyət Paytaxtı”nda səslənib

San-Remo festivalının qalibi 
“Mahmood&Blanco” olub

İtaliyadakeçirilən72ciSanRemomusi
qifestivalınınqalibi“Mahmood&Blanco”
duetqrupuolub.

Mah nı mü sa bi qə sin də 25 iş ti rak çı ya rı
şıb. İlk üç lük də həm çi nin Eli sa və Mo ran di 
ki mi gənc mu si qi çi lər qə rar la şıb.

15 fev ral ta ri xin də “Aris ton” teat rı nın 
səh nə sin də ke çi ri lən fes ti val “RAİ” te le ka
na lı va si tə si lə can lı ya yım la nıb və re kord 
say da gün də lik iz lə yi ci si (11 mil yon) olub.

Qeyd edək ki, SanRe mo fes ti va lı mil li 
sə viy yə də dün ya nın ən uzun müd dət li te le
vi zi ya mu si qi ya rış ma sı dır. Ənə nə vi ola raq 
bu ya rış ma nın qa li bi İta li ya nı “Euro vi sion” 
mah nı mü sa bi qə sin də təm sil edir.
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