
Av qus tun 2-də Azər bay can ki no su-
nun 124 ya şı ta mam ol du. 1898-ci 
ilin hə min gü nü Ba kı da el mi-fo to 
dər nə yi nin ka ti bi, fo toq raf Alek-

sandr Mi şon özü nün len tə al dı ğı qı sa 
xro ni kal sü jet lə ri şə hər sa kin lə ri nə nü-
ma yiş et dir miş di.  Hə min ta rix Azər bay-
can da ki no nun ya ran ma gü nü he sab 
olu nur. 

Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 18 de kabr 
2000-ci il ta rix li sə rən ca mı ilə av qus tun 2-si 
öl kə miz də ki no iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı – 
Azər bay can Ki no su Gü nü elan edi lib.

Azər bay can ki no su nun ya ran ma sı nın 
124-cü il dö nü mün də Mə də niy yət Na zir li yi-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə Hey dər Əli yev Mər kə zi-
nin qar şı sın da kı mey dan da açıq ha va da fi lm 
nü ma yi şi ke çi ril di.

Təd bir də mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, 
ta nın mış ki no xa dim lə ri, di gər qo naq lar, ki-
no se vər lər iş ti rak edir di.

İlk ola raq qo naq lar ki no mu zun ta ri xi ni əks 
et di rən sər gi ilə ta nış ol du lar. Sər gi də Azər-
bay can ki no su nun səs siz mər hə lə sin dən 
so vet lər dö nə mi bi tə nə qə dər fi lm çə ki liş-
lə rin də is ti fa də edil miş tex ni ka və ava dan-
lıq lar, fi lm lər dən fo to lar nü ma yiş olu nur du. 
Sər gi Azər bay can Döv lət Film Fon du tə rə-
fi n dən təş kil edil miş di.

Döv lət Film Fon du nun di rek to ru, Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi Cə mil Qu li yev çı xı şın-
da Azər bay can ki no su nun uzun və şə rəfl  i, 
şan lı yol keç di yi ni de di: “Ki no mu zun ta ri xi ni 
mən üç mər hə lə yə bö lər dim. Bi rin ci mər hə lə 
1898-ci il dən baş la ya raq 1923-cü ilə qə dər 
Azər bay can ki no su nun səs siz döv rü. 1923-

cü il dən 1991-ci ilə qə dər ki ikin ci mər hə lə də 
Azər bay ca nın ilk uşaq, səs li və rəng li fi l mi 
çə ki lib. Nə ha yət, 1991-ci il dən Azər bay ca-
nın müs tə qil ki no döv rü baş lan dı. Bu il lər ər-
zin də Azər bay can ki no su bö yük nailiy yət lər 
əl də edib. Film lə ri miz bir çox fes ti val lar da 
uğur qa za nıb”.

Təd bir də çı xış edən mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov əla mət dar gün mü na si bə ti lə 
ki no sa hə sin də ça lı şan la rı və ki no se vər lə ri 
təb rik et di. Bil dir di ki, Mə də niy yət Na zir li yi 
ar tıq iki il dir, Mil li Ki no Gü nü mü na si bə ti-
lə açıq ha va da fi lm lə rin təq di ma tı nı ke çi rir: 
“Mən əmi nəm ki, siz lər də be lə açıq ha va da 
ke çi ri lən təd bir lə ri çox se vir si niz. Hər bir cə-
miy yə tin in ki şa fın da ki no bö yük rol oy na yıb. 

İn ki şaf et miş cə miy yət lə rin mə də niy yət lə ri nə 
bax saq gö rə rik ki, ki no ora da çox bö yük yer 
alıb. Azər bay can da bu sa hə də is tis na de-
yil. 124 il öz lü yün də fəxr edi lə si bir rə qəm dir. 
Mən de yər dim ki, hər öl kə bu qə dər zən gin 
ki no ta ri xi nə ma lik de yil. Biz Azər bay can ki-
no su nun 124 il ər zin də qət et di yi yo la bax-
dıq da onun ne cə bir in ki şaf yo lu keç di yi nə 
şa hid olu ruq”.

Mil li ki no nun ta ri xi nə eks kurs edən Anar 
Kə ri mov de di ki, Azər bay ca nın ilk rəng li fi l-
mi olan “O ol ma sın, bu ol sun” (1956) tex ni ki 
key fi y yə ti nə gö rə dün ya da ilk çə ki lən üçün-
cü rəng li fi lm he sab edi lir və bu da fəxr edi-
lə si bir nailiy yət dir.  
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Azərbaycan kinosu 124 yaşını qeyd etdi
“Xalqımız şanlı Zəfərin kino sənətində də əbədiləşdirilməsini gözləyir”

Həştərxanda klassik musiqi festivalında 
ölkəmiz də təmsil olunacaq

Sent yab rın 2-dən 11-dək Ru si ya nın Həş tər xan şə hə rin də 
“Ope ra First 2022” Xə zər Klas sik Mu si qi Fes ti va lı ke çi ri lə cək. 
İkin ci də fə təş kil olu nan fes ti va lın kon sert proq ram la rın da Ru-
si ya, Azər bay can, İran, Türk mə nis tan və Qa za xıs tan teatr la rı-
nın so list lə ri iş ti rak edə cək lər.

Fes ti val çər çi və sin də Xə zər ya nı öl kə lə rin gün lə ri ke çi ri lə cək. 
Bu təd bir lə rin qo naq la rı Xə zər ya nı döv lət lə rin hər bi ri nin mə də-
niy yə ti ilə ta nış ola bi lə cək lər. 

Sent yab rın 9-u fes ti val da Azər bay can gü nü ola caq. Hə min gün 
Həş tər xan Döv lət Fi lar mo ni ya sın da Qa ra Qa ra yev, Fik rət Əmi-
rov, Oq tay Zül fü qa rov və Fi rən giz Əli za də nin əsər lə ri səs lə nə-
cək.

Əsər lə ri Səidə Ta ğı za də (for te piano), Rə na Rə hi mo va (alt), 
Ümi də Ab ba so va (sk rip ka), Nəz rin As lan lı (sk rip ka), Emin Hü-
sey nov (sk rip ka), Or xan Hü sey nov (violon çel) ifa edə cək lər.

Fes ti va lın qo naq la rı nı dün ya səh nə si nin ul duz la rı nın iş ti ra kı ilə 
möh tə şəm qa la-kon sert, o cüm lə dən azər bay can lı te nor, bey nəl-
xalq mü sa bi qə lər laureatı Azər Za də nin çı xı şı da göz lə yir.

Mədəniyyət naziri “Yüksəliş” 
müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov av qus tun 1-də “Yük sə liş” 
mü sa bi qə si nin 2021-ci il üz rə qa lib lə rin dən Fər rux Əli yev lə 
gö rü şüb. 

Söh bət za ma nı na zir li yin in no va si ya st ra te gi ya sı nın for ma laş-
dı rıl ma sı üzə rin də apa rı lan iş lə rə də to xu nu lub. Qeyd olu nub ki, 
st ra te gi ya nın əsas məq sə di Mə də niy yət Na zir li yi ni bir st ruk tur 
ki mi da ha in no va tiv et mək, əmək daş la rın iş mü hi ti nə ye ni lik lər 
gə tir mək dir. 

səh. 2

Qarabağ mövzusunda ssenari 
müsabiqəsinin nəticələri elan olundu

Av qus tun 1-də Cə fər Cab bar lı adı na “Azər bay can film” Ki nos tu-
di ya sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə Mil li Ki no Gü nü nə həsr olu nan təd bir 
ke çi ril di. 

Təd bir də “Azər bay can fi lm”in ye ni lo qo və say tı nın təq di ma tı 
ke çi ril di, həmçinin Qa ra bağ möv zu sun da sse na ri mü sa bi qə si-
nin qa lib lə ri elan edil di. Bil di ril di ki, mü sa bi qə yə 60 sse na ri da xil 
olub. Mü ra ciət lər dən 7-si req la men tə uy ğun ol ma dı ğı üçün qə bul 
edil mə yib. Di gər sse na ri lə rin də yər lən di ril mə si apa rı lıb. 

səh. 3

Özbəkistan azad edilmiş ərazilərdəki 
layihələrə sərmayə qoyacaq

Av qus tun 2-də Daş kənd də Azər bay can, Öz bə kis tan və Tür-
ki yə na zir lə ri nin üç tə rəf li gö rü şü ke çi ri lib. Gö rüş də üç öl kə nin 
xa ri ci iş lər, iq ti sa diy yat və nəq liy yat na zir lə ri iş ti rak edib lər.

Son da bə yan na mə im za la nıb. Sə nəd də Öz bə kis ta nın Azər-
bay ca nın iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də bər pa və inf rast ruk-
tur la yi hə lə ri nə sər ma yə qo ya ca ğı da qeyd edi lir.

səh. 2

Qazaxda bir sıra tarix-mədəniyyət 
abidələrinə baxış keçirilib

Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı 
və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin rəisi Azad Cə fər li nin rəh bər-
li yi ilə eks pert lər dən iba rət qrup Qa zax ra yo nun da yer lə şən 
bir sı ra ta rix-mə də niy yət abi də lə ri nə baş çə kib.

Sə fə rin əsas məq sə di ra yon da kı ta ri xi abi də lə rin möv cud və-
ziy yə ti ni ye rin də öy rən mək dir. Sə fər za ma nı Döv lət Xid mə ti nin 
Gən cə Re gional İda rə si nin Qa zax ra yo nu üz rə abi də mü ha fi  zə-
çi lə ri ilə gö rüş də ke çi ri lib.

səh. 4

“Muzeyi peşəkardan 
öyrənək”

Mə də niy yət Na zir li yi nin “Mu-
ze yi pe şə kar dan öy rə nək” 
ad lı la yi hə si da vam edir. La yi-
hə çər çi və sin də növ bə ti tə lim-
se mi nar Sum qa yıt Re gional 
Mə də niy yət İda rə si nin (RMİ) 
ta be li yin də ki Sum qa yı tın Ta ri xi 
Mu ze yin də təş kil edi lib.

Azər bay can Mu si qi Mə də niy-
yə ti Döv lət Mu ze yi nin di rek to ru 
Al la Bay ra mo va, mu ze yin di rek-
tor müavi ni Tə ra nə Qur ba no va, 
baş mü ha fi z Se vinc Əli ye va, 
şö bə mü di ri Ni gar Xan ki şi ye va, 
apa rı cı el mi iş çi Ra mi nə Məm-
mə do va nın iş ti ra kı ilə ke çi ri lən 
se mi na ra re gional ida rə nin əha tə 
et di yi Sum qa yıt şə hə ri, Ab şe ron, 
Xı zı, Qu bad lı, Şu şa və Zən gi lan 
ra yon la rı üz rə ta rix-di yar şü nas lıq 
və ev-mu zey lə ri, rəsm qa le re ya-
sı və Hey dər Əli yev mər kəz lə-
ri nin di rek tor la rı, fond mü ha fi z-
lə ri, el mi iş çi lə ri cəlb olu nub lar. 
Ümu mi lik də tə lim-se mi nar da 11 
mə də niy yət müəs si sə sin dən 27 
əmək daş iş ti rak edib.

davamı səh. 3-də

Av qus tun 2-də Şu şa da 
Dias por Gənc lə ri nin III 
Yay Dü şər gə si nin açı-
lı şı olub. Dü şər gə də 

50 öl kə dən 115 gənc iş ti rak 
edir.

Azər bay ca nın Döv lət Him ni-
nin səs lən di ril mə si ilə baş la yan 
təd bir də öl kə mi zin müs tə qil li yi 
və əra zi bü töv lü yü uğ run da mü-
ba ri zə də can la rın dan keç miş 
qəh rə man Və tən öv lad la rı nın 
əziz xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut-
la yad edi lib.

Açı lış da çı xış edən Dias por la 
İş üz rə Döv lət Ko mi tə si nin səd ri 
Fuad Mu ra dov dü şər gə nin mə-
də niy yət pay tax tı mız da ke çi ril-
mə si nin önə min dən da nı şıb. Bir 
ne çə ay əv vəl Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin tə şəb bü sü ilə Dün ya 
Azər bay can lı la rı nın V Qu rul ta yı-
nın məhz Şu şa şə hə rin də təş kil 
olun du ğu nu xa tır la dan ko mi-
tə səd ri mə ra si mi Azər bay can 
dias por ta ri xi nin əla mət dar ha di-
sə lə rin dən bi ri ad lan dı rıb və bu 
mü na si bət lə dü şər gə iş ti rak çı la-

rı nı təb rik edib. O, Və tən mü ha-
ri bə sin də ki ta ri xi Zə fə rin Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin uzaq-
gö rən si ya sə ti və Azər bay can 
Or du su nun rə şa də ti sa yə sin də 
müm kün ol du ğu nu vur ğu la ya-
raq de yib: “Azər bay can to le rant 
öl kə dir. Biz heç vaxt heç ki min 
tor pa ğı nı iş ğal et mə mi şik. Biz 
is tə yi rik ki, bu ra dan qa yı dan dan 
son ra siz ya şa dı ğı nız öl kə lə rin 
par la ment lə ri nə, hö ku mət lə ri nə, 
elə cə də bey nəl xalq təş ki lat la ra 

öz möv qe yi ni zi bil di rə si niz. İs tə-
yi rik xa ric də ya şa yan gənc lə rə 
dəs tək olaq ki, on lar müəy yən 
möv qe lə rə ad dım la ya bil sin lər. 
Biz ça lı şı rıq xa ric də, elm, tex no-
lo gi ya və di gər sa hə lər də nailiy-
yət lər əl də et miş gənc lə ri Azər-
bay ca na də vət edək və on la rı 
döv lət qu rum la rı nın nü ma yən-
də lə ri ilə gö rüş dü rək. Gənc lər 
dias por hə rə ka tı na gəl mə li və 
fəal ol ma lı dır lar...”.

davamı səh. 2-də

Ya dım da dır, 2019-cu il də 
Gə də bə yin Düz yurd-Mis-
kin li yay la ğın da ke çi ri lən I 
Mil li Yay laq Fes ti va lı haq-

qın da xə bər lə ri oxu yub “kaş 
mən də bu şö lən də iş ti rak 
edə bil səy dim” de yə heyf si lə-
nir dim. Son ra iş elə gə tir di ki, 
2020-2021-ci il lər də möv cud 
pan de mi ya uc ba tın dan fes ti-
val ke çi ril mə di. 

Nə ha yət, göz lə di yim mə qam 
ye tiş di. II Mil li Yay laq Fes ti va-
lı nın anon su ya yıl dı. Fes ti val 
“Ca vad xan” Ta rix və Mə də niy-
yət Fon du və “Kap.az” – Fərq-
li Tu rizm MMC-nin tə şəb bü sü, 
Mə də niy yət Na zir li yi, Tİ KA – 
Türk Əmək daş lıq və Koor di na-
si ya Agent li yi, Gənc lər və İd-
man Na zir li yi, Dün ya Et noid man 

Kon fe de ra si ya sı, Döv lət Tu rizm 
Agent li yi, Döv lət Məş ğul luq 
Agent li yi, KO BİA, Kənd Tə sər rü-

fa tı Na zir li yi, Gən cə Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti, Göy göl Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti və di gər qu rum la rın 

tə rəf daş lı ğı və dəs tə yi ilə hə ya ta 
ke çi ri lə cək di.

Me dia nü ma yən də lə ri nin qey-
diy ya tı baş lan dı. Vaxt itir mə dən 
mən də adı mı si ya hı ya yaz dır-
dım. Se vinc lə ailə mi zə “ha zır-
la şın, yay la ğa ge di rik!” – de yə 
müj də ver dim...

İyu lun 29-u. Fes ti va lın ilk gü nü. 
Gən cə şə hə rin də ki Mər kə zi Uni-
ver ma ğın qar şı sın dan fes ti va la 
ra hat gəl mək üçün av to bus lar 
tə yin olu nub. Sə hər saat la rın-
da av to bus la rın bi ri nə əy lə şə rək 
fes ti va la doğ ru yol al dıq. Və, bu-
dur, Gən cə şə hə ri nin Ha cı kənd 
qə sə bə si nin əs ra rən giz bir gu şə-
sin də yik – Xan yay la ğın da.

davamı səh. 5-də

Dünyanın dörd yanından azərbaycanlı 
gənclər Şuşada bir araya gəliblər

Yaylaq həm də görüş yeridir...
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Niyazinin vəfatının ildönümü münasibətilə
Avqustun2-dəgörkəmlidirijorvəbəstəkar,SSRİXalqartisti,
SosialistƏməyiQəhrəmanı,AzərbaycanvəSSRİDövlətmü-
kafatlarılaureatımaestroNiyazinin(1912-1984)vəfatının38-ci
ildönümümünasibətiləsənətkarınməzarıziyarətolunub.

Azərbaycan Musiqi
Mədəniyyəti Dövlət Mu
zeyininəməkdaşları,mə
dəniyyət xadimləri Fəxri
xiyabana gələrəkmaest
ronun məzarı önünə gül
dəstələridüzüblər.
Muzeyin kollektivinin

hərilNiyazinindoğumvə
vəfat günlərində xatirə
sini yad etdiyi, həmçinin
sənətkarın mənzilmuze
yində onunla bağlı təd
birlərin keçirildiyi diqqətə
çatdırılıb.
Maestronun Azərbay

canınmusiqimədəniyyə
tinininkişafındaxidmətlə
rivurğulanıb.Qeydedilib

ki, Niyazi nəinkiAzərbaycanın, eyni zamandaTürk dünyasının
musiqimədəniyyətinininkişafındaxidmətləriolanşəxsiyyətdir.
Qeydedəkki,avqustun2dəNiyazininanımgünümünasibətilə

sənətkarınmənzilmuzeyində“açıqqapı”elanolunub.Aksiyaçər
çivəsindəqonaqlaramaestrohaqqındasənədlifilmlər,onunkon
sertlərindən,“Rast”muğambaletivə“Çitra”baletindənvideogö
rüntülərtəqdimolunub.

40 ildən sonra qayıdış
XTNS-nin “Azərbaycan” pavilyonunda 

Rami Meirin sərgisi açılacaq
Avqustun5-dəMoskvadakıXalqTəsərrüfatıNailiyyətləri
Sərgisinin(XTNS)“Azərbaycan”pavilyonundaHeydərƏliyev
Fondunundəstəyiilə“RamiMeir.40ildənsonraqayıdış”adlı
sərgiaçılacaq.

Layihə israilli rəssam,əslənBakıdanolandağyəhudisiRami
Meirinyaradıcılığınahəsredilib.
Sərgininqonaqlarınaikidöyməpanno,təsvirisənətnümunələ

ri,“RamiMeirArt”və“Azərxalça”ASCninbirgəlayihəsiçərçivə
sindərəssamınəsərlərininsüjetləriəsasındahazırlanmışxalça
lar,ağacüzərindəoymatexnikasındaicraedilmişheykəllər,işıq
instalyasiyaları, qədim zərgərlik nümunələri, RamiMeirin şəxsi
kolleksiyasındandağyəhudilərinindekorativtətbiqi sənətəşya
larıvəsilahlarnümayişetdiriləcək.
TədbirdəiştirakçılararəssamınçoxşaxəliyaradıcılığıvəAzər

baycanlasıxəlaqələrindənbəhsedənfilmvəbuklettəqdimolu
nacaq.Filmdəbusərgininmaraqlıtarixçəsidədiqqətəçatdırılır.
Bildirilirki,sərgiXTNSnin“Azərbaycan”pavilyonunda40ilbun
danəvvəlaçılmalıidi...
Qeydedəkki,RamiMeirin işləriRusiyada,ABŞdavə İsrail

dəşəxsikolleksiyalardasaxlanılır.Rəssamın2020civə2021ci
illərdəMoskvada – Dövlət ŞərqMuzeyində və Bakıda –Azər
baycanMilli XalçaMuzeyində sərgiləri keçirilib. Bundan əlavə,
Florensiyadakı“FlorenceArtDepositGallery”qalereyasındarəs
samın“Dağyəhudiləri”silsiləsindən“Qafqazgözəlləri”işitəqdim
edilib. 2022ci ildəTəlƏvivdəkiAzərbaycanTurizmBürosunda
“Azərxalça”iləbirlikdə“Carpetsasart.Beyondborders,beyond
time”(“Xalçalarincəsənətkimi.Məkanınvəzamanınfövqündə”)
adlısərgiaçılıb.
XTNSnin “Azərbaycan” pavilyonunda sərgi oktyabrın 30dək

davamedəcək.

əvvəli səh. 1-də
Nazir vurğuladı ki, ulu öndər

Heydər Əliyevin kino xadimləri
nə qayğısı, kino ictimaiyyəti ilə
mütəmadigörüşlərivəbusahə
də çalışan insanların təltif edil
məsi dövlətin kinoya diqqətinin

birgöstəricisidir.Buənənələrbu
günPrezidentİlhamƏliyevtərə
findəndavametdirilir.Kinosahə

sinədaimidiqqət varvəbusa
hədə çalışan şəxslərin zəhməti
mütəmadiolaraqqiymətləndirilir:
“Məlum olduğu kimi, ölkə baş
çısının20aprel2022ci il tarixli
fərmanıiləAzərbaycanRespub
likasınınKinoAgentliyiyaradılır.

Əminəmki,buagentlikölkəmiz
dəkinonuninkişafı,onundünya
bazarınaçıxarılması,busahəyə

özəlsektoruncəlbedilməsivəs.
kimihədəfərənail olacaq.Mən
bilirəm ki, cəmiyyətimizin Azər
baycan kinosundan böyük göz
ləntilərivar.Azərbaycanhazırda
şanlı tarixini yaşayır. Xalqımız
Vətən müharibəsində əldə edi

lən Zəfərin sənətdə əbədiləşdi
rilməsini gözləyir. Biz də həmin
gözləntiləri nəzərə alaraq bu il

Vətənmüharibəsinəhəsrolunan
serialın çəkilişlərinə başlayırıq.
İnanıram ki, bu ilin axırına kimi
serialın ilk bölümləri cəmiyyəti
mizə təqdim ediləcək. Bununla
daVətənmüharibəsindəqazan
dığımızşanlıZəfər,AliBaşKo

mandanın uzaqgörən rəhbərliyi
vəAzərbaycanOrdusununqəh
rəmanlıqları bu serial vasitəsilə

əbədiləşdiriləcək. Biz çalışırıq
ki,kinosənayesinincanlıbiror
qanizm kimi daim fəal olmasını
təmin edək və kinosevərlərimizi
layihələrimizləsevindirək”.
Çıxışlardansonra“GəncAzər

baycan kinosu proqramı” çərçi
vəsində Mədəniyyət Nazirliyinin
keçirdiyi “Böyük Qayıdış” qısa
metrajlıfilmlayihələrimüsabiqə
sininqalibləri olan “Arxacəbhə”
(rejissor – Gülay Babayeva),
“Hasar” (rejissor – Qulu Əsgə

rov)bədii,“Böyükqırmızıev”(re
jissor–LeylaxanımQənbərli)sə
nədli, “Tarix” (rejissor –Ceyhun
Türksoy)animasiya filmləri, elə
cədəDaşkəndBeynəlxalqFilm
Festivalının mükafatçısı olmuş
“İki yol” (rejissorlar – Səddam
Mehdiyev və Murad Hüseynov)
və “Orizuru” (rejissorlar–Nihad
J.vəElgünQuliyev)qısametraj
lı bədii ekran əsərləri nümayiş
olundu.

Nurəddin Məmmədli

Mədəniyyətnaziri
AnarKərimovav-
qustun1-də“Yüksə-
liş”müsabiqəsinin

2021-ciilüzrəqaliblərindən
FərruxƏliyeviləgörüşüb.

Görüşdə müsabiqənin men
torluq proqramına dair fikirmü
badiləsi aparılıb, bu günə qə
dər həyata keçirilən görüşlərin
müsabiqə qaliblərinin inkişafına
verdiyitöhfədənsözaçılıb,proq

ramçərçivəsindəgələcəkdəhə
yatakeçirilməsinəzərdə tutulan
layihələrmüzakirəolunub.
Söhbətzamanınazirliyininno

vasiyastrategiyasının formalaş
dırılması üzərində aparılan iş
lərədə toxunulub.Qeydolunub
ki, strategiyanın əsas məqsədi
Mədəniyyət Nazirliyini bir struk
tur kimi daha innovativ etmək,
əməkdaşların iş mühitinə yeni
liklərgətirməkdir.
Eynizamanda,görüşdədövlət

qurumlarında işlərin xüsusiyyət
ləri,üstünlükvəçətinlikləri,özəl
sektordan fərqli cəhətlərimüza
kirəolunub.

Prezident İlham Əliyevin sə
rəncamı ilə təsdiqedilən “Azər
baycan Respublikasının 2022
2026cı illərdə sosialiqtisadi
inkişaf Strategiyası” çərçivəsin
də yaradıcı sənayelərin inkişafı
istiqamətindəbundansonragö
rüləcək işlər barədə də söhbət
açılıb.
Sondamentorluqproqramının

bitməsinə baxmayaraq, əmək
daşlığın davam etdirilməsinin
önəmivurğulanıb.
Xatırladaqki,“Yüksəliş”müsa

biqəsi Prezident İlham Əliyevin
2019cu il iyulun 26da imzala
dığı sərəncamla intellektual sə

viyyəsi və idarəçilik bacarıqları
yüksək olan perspektiv rəhbər
şəxslərin müəyyənləşdirilməsi,
dəstəklənməsi və ölkədə kadr
ehtiyatı bankının yaradılması
nı təmin etməkməqsədilə təsis
olunub.
Birinci “Yüksəliş” müsabiqə

si2021ci ildəkeçirilib.Buil isə
ikinci“Yüksəliş”müsabiqəsitəş
kiledilib.Ümumilikdə12mindən
çox müraciətin olduğu müsabi
qənin 1517 iyul tarixində keçi
rilən finalında 116 namizəddən
22nəfəriqalibadınıqazanıb.Ən
gəncqalibin23,ənyaşlıqalibin
isə37yaşıvar.

İkinci “Yüksəliş” müsabiqəsi
nin qalibləri:  Məmmədli Emil,
TairquliyevaNağıyevaArzu,Hü
seynov Mustafa, Əhmədov Əli,
HüseynovElmir,HəziyevElşən,
Əzimov Azər, İsazadə Şöhrət,
İsmayıllı İlyas, Ziyadov Elkiyar,
NağıyevCamal,MahmudovHü
seyn, İsayev Fərid, Məhərrəmli
Fərrux, Sultanlı Xanbaba, Bala
kişiyeva Nərgiz, Abulov Ramil,
MəsimzadəNihad,MehribanRə
sulova,HüseynovEtibar,İsmayı
lovaNərgiz,VüsaləBayramova.
Qaliblər 1 il ərzində idarə

çi rəhbərlərdən – iri şirkətlərin
topmenecerlərindən və dövlət
qurumlarınınrəhbərlərindənfər
di karyera məsləhətləri almaq
(mentorluq)imkanı,kadrehtiyatı
bankınadaxiledilməvə20min
manat dəyərində pul mükafatı
qazanıblar.

Mədəniyyət naziri “Yüksəliş” 
müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

Azərbaycan kinosu 124 yaşını qeyd etdi

əvvəli səh. 1-də
Prezident Administrasiyası

Humanitarsiyasət,diaspor,mul
tikulturalizm və dini məsələlər
şöbəsinin müdir müavini Nigar
HacıyevadiasporgəncləriniŞu
şada görməkdən məmnunluğu
nu bildirib və düşərgənin işinə
uğurlararzulayıb.
Gənclər və idman naziri Fə

ridQayıbovçıxışındaqeydedib
ki, dövlətimiz gənc nəslə güclü
investisiya yatırır. Azərbaycan
gənclərin yüksək inkişaf tempi
olanölkədir.
İqtisadiyyat Nazirliyinin apa

rat rəhbəriAyaz Əliyev diaspor
gəncləriniAzərbaycanın iqtisadi
inkişafınaminəfəallığasəsləyib.
Gənclər Fondunun icraçı di

rektoruFəridCəfərov,“Regional
İnkişaf” İctimaiBirliyinindirekto
ruMəhəmmədAbdullayevDias
por Gənclərinin Yay Düşərgəsi
ninilkdəfəQarabağtorpağında
keçirilməsinin əhəmiyyətindən
bəhsediblər.
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİda

rəsi İdarə heyətinin sədriMəftun
Abbasov xaricdə yaşayan gənc
lərimizinvəAzərbaycanadostöl
kələrin nümayəndələrinin “Şuşa
İli”ndə qədim şəhərdə bir araya
gəlməsininönəminiqeydedib.
Tədbir bədii hissə ilə davam

edib.

Yay düşərgəsi avqustun 8nə
kimidavamedəcək.
Xatırladaqki,DiasporGənclə

rinin IIIYayDüşərgəsiDiaspor
laİşüzrəDövlətKomitəsininvə
Heydər Əliyev Fondunun birgə
təşkilatçılığı, Gənclər və İdman
Nazirliyi,GənclərFondu,Dövlət
TurizmAgentliyivəŞuşaŞəhəri
Dövlət Qoruğu İdarəsinin tərəf
daşlığıiləkeçirilir.
“Şuşa İli” çərçivəsində həyata

keçirilənlayihədünyanınmüxtəlif
ölkələrindəyaşayanazərbaycan

lı gəncləri vahid platforma ətra
fındabirarayagətirməkvəAzər
baycanla daha yaxından tanış
etməkməqsədinəxidmətedir.
Düşərgə müddətində gənclər

tarixiZəfərimizinŞuşatəntənəsi
ninşahidiolmaqlayanaşı,Azər
baycanlabağlarınıdahadamöh
kəmləndirmək, ölkəmizi uğurla
təmsiletmək,şəbəkələşmək,ye
nidostlarqazanmaqimkanıəldə
edəcəklər.ProqramaŞuşanıniş
ğaldövründədağıdılmışabidələri
ilətanışlıq,müqəddəsməkanları

ziyarət, şəhid ailələrinin üzvləri
vəqəhrəmanqazilərimiz,həmçi
ninmüxtəlifsahələrüzrəekspert
lər ilə görüşlər daxildir. Bundan
başqa,əyləncəliproqramlarınvə
intellektual oyunların təşkili də
nəzərdətutulub.
Qeydedəkki,DiasporGənclə

rininIYayDüşərgəsi2018ciildə
“Cümhuriyyətin 100 illiyi” şüarı
altında Şəkidə, “Nəsimi – 650”
adlı Diaspor Gənclərinin II Yay
Düşərgəsi2019cuildəŞamaxı
dakeçirilib.

Dünyanın dörd yanından azərbaycanlı 
gənclər Şuşada bir araya gəliblər

Ö
zbəkistanAzərbayca-
nınişğaldanazadedil-
mişərazilərindəbərpa
vəinfrastrukturlayihə-

lərinəsərmayəqoyacaq.

Bubarədəavqustun2dəDaş
kənddəAzərbaycan,Özbəkistan
və Türkiyə nazirlərinin üçtərəfi
görüşününsonundaimzalanmış
bəyannamədəqeydolunub.
Görüşdə üç ölkənin xarici iş

lər, iqtisadiyyatvənəqliyyatna
zirləriiştirakediblər.Azərbaycan
XİNdənbildiriblərki,xarici işlər
naziriCeyhunBayramov, iqtisa
diyyat naziri Mikayıl Cabbarov,
rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat
naziri Rəşad Nəbiyev gündə
likdəduranmövzular üzrə çıxış
ediblər.
Üçtərəfi görüşdə iqtisadiyyat,

ticarət, investisiya və nəqliyyat
sahələrində əməkdaşlığın tam
potensialının reallaşdırılması
üçüngörülən işlərətrafındafikir
mübadiləsi aparılıb, energetika
sahəsində, xüsusilə bərpaolu
nanenerjimənbələri sahəsində
əməkdaşlıq imkanları nəzərdən
keçirilib. Azərbaycan, Türkiyə
və Özbəkistanın yüksək tranzit
potensialındandahayaxşıistifa
dəetməkməqsədiləbeynəlxalq
nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı

üzrə əməkdaşlığın möhkəm
ləndirilməsi imkanları müzakirə
edilib, Transxəzər Beynəlxalq
ŞərqQərbOrtaDəhlizininvəbu
dəhlizinbirhissəsikimiBakıTbi
lisiQars dəmiryolunun əhəmiy
yətivurğulanıb.Zəngəzurdəhlizi
daxil olmaqla, regionda bütün
kommunikasiyalarınaçılmasının
beynəlxalqnəqliyyatəlaqələrinin
genişlənməsinə xidmət edəcəyi
qeydolunub.

SondaDaşkəndBəyannaməsi
imzalanıbvəxarici işlərnazirlə
ri üçtərəfi görüşün nəticələrinə
dairmətbuataaçıqlamaveriblər.
“TərəfərAzərbaycanRespub

likasınınQarabağvəŞərqiZən
gəzurbölgələrinəinvestisiyaqo
yaraqAzərbaycanındöyüşlərdən
sonrakı reabilitasiya, yenidən
qurmavəreinteqrasiyasəylərinə
töhfəverməyinönəminivurğula
yırlar vəAzərbaycan tərəfi, türk

və özbək şirkətlərinin Azərbay
canınazadedilmiştorpaqlarının
bərpası və yenidənqurması isti
qamətində infrastruktur layihələ
rindəiştirakınıtəqdiredir”,–bə
yannamədəvurğulanır.
Sənəddə beynəlxalq nəqliy

yatəlaqələriningenişləndirilməsi
baxımındanZəngəzur dəhlizinin
açılmasının önəmi qeyd olunur.
Bəyannamədə həmçinin hər üç
dövlətinsuverenliyinivəərazibü
tövlüyünü təhdidedən fəaliyyət
lərə qarşı birbirilərinin səylərini
beynəlxalqhüquqauyğunolaraq
dəstəklədikləriifadəedilib.
Daşkənd görüşü barədəXİN

in məlumatında o da diqqətə
çatdırılır ki, Azərbaycan, Türki
yə və Özbəkistan arasında üç
tərəfi əməkdaşlıq ortaq tarixə,
birgəmədəniyyətəvədəyərlərə
əsaslanır. Bildirilir ki, möhkəm
ikitərəfiəlaqələrvəölkələrara
sındamövcudstratejitərəfdaşlıq
münasibətlərinədayananəmək
daşlıq regional və beynəlxalq
məsələlər üzrə qarşılıqlı fəaliy
yətidəgücləndirəcək.

Özbəkistan azad edilmiş ərazilərdəki 
layihələrə sərmayə qoyacaq
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Cabbarlıadına“Azər-
baycanfilm”Kinostu-
diyasınıntəşkilatçılığı

iləMilliKinoGününəhəsr
olunantədbirkeçirildi.

Tədbiri kinostudiyanın İcti
maiyyətlə əlaqələr departamen
tinin əməkdaşı Lətif Lətifsoy
açaraqgündəliyidiqqətəçatdır
dı.Bildirdiki,tədbirdə“Azərbay
canfilm”in yeni loqo və saytının
təqdimatıolacaq,Qarabağmöv
zusunda ssenari müsabiqəsinin
qaliblərielanediləcək,həmçinin
kinostudiyanın 100 illik yubileyi
iləbağlıtədbirlərplanıhaqqında
məlumatveriləcək.
Mədəniyyət nazirinin birinci

müavini Elnur Əliyev tədbirdə
çıxışedərəkəlamətdargünmü
nasibətiləkinoişçilərinətəbriklə
riniçatdırdı.Qeydetdiki,cəmiy
yətin inkişafında kinosənətinin
böyük rolu var: “Nazirlik olaraq
arzumuz budur ki, Azərbaycan
kinosu cəmiyyətin inkişafında
özünü səfərbər etsin. Nazirliyin
prioritetistiqamətlərindənbiridə
kino sənayesinin inkişafıdır. Bu
günəsasmövzutarixiZəfərimiz
dir.Çalışırıqki,bütünsahələrdə,
xüsusənkinosahəsindədəVə
tən müharibəsində Qələbəmiz
sənətin dili ilə yaddaşlarda əks
olunsun.Bununlaəlaqədarmüx
təlifmüsabiqələrkeçirilir.Bugün
kü tədbirinbirhissəsidə “Azər
baycanfilm” tərəfindən keçirilən
müsabiqənin nəticələrinə həsr
olunub”.
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfin

dən kino sahəsində islahatlar
aparıldığınıbildirənElnurƏliyev
dediki,prosesüçhissədəniba
rətdir: funksionallıq, hüquqi ba
zanın təkmilləşdirilməsi və kadr
potensialı: “Hər üç sahə üzrə
işlərdavamedir.Məlumolduğu
kimi,Prezident İlhamƏliyev tə
rəfindən “AzərbaycanRespubli
kasının Kino Agentliyi” (ARKA)
publikhüquqişəxsinyaradılma
sı haqqında fərman imzalanıb.
Agentlik kinematoqrafiya sahə
sində dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsinin təkmilləşdirilməsi,
Azərbaycan kinematoqrafiya
sının beynəlxalq rəqabətəda
vamlılığınıntəminedilməsi,yerli
istehsalvəyayıminfrastrukturu
nunmüasirləşdirilməsiməqsədi
ləyaradılır.Bizimbununlabağlı

böyük ümidlərimiz var. İstəyirik
ki,ölkəmizdəkinosənayesipe
şəkarlar üçün cəlbedici olsun.
Eyni zamanda investisiya üçün
dəmaraq kəsbetsin.Yalnızbu
zamankinosənayesiuzunmüd
dətli inkişafyolunaqədəmqoya
bilər. Bu sahənin hüquqi baza
sının yaradılması üçün nazirlik
müxtəlif qurumlarla əməkdaş
lıqedir.Kadrpotensialı iləbağlı
daaddımlaratılır,ustaddərsləri
təşkil olunur, tanınmış peşəkar
larıAzərbaycanadəvətedirik...”.
2021ciildəMədəniyyətNazir

liyitərəfindənölkədəfilmçəkiliş
lərinə dəstək və təşviq məqsə
dilə yaradılan Azərbaycan Film
Komissiyası haqqında da söz
açannazirinbirincimüavinidedi
ki,qurumölkəmizinmüxtəlifsa
hələrdəgenişpotensialınınkino
sahəsi ilə təbliğinə xidmət edə
cək. Əsas məqsəd Azərbayca
nı beynəlxalq kino istehsalçıları
üçün geniş imkanları olan çəki
liş məkanı kimi təqdim etmək,
beynəlxalqkino istehsalçıları ilə
müştərək layihələr həyata ke

çirmək,eyni zamandaölkəmizə
xaricdənmaliyyəvəsaitinincəlb
edilməsinənailolmaqdır: “Ümid
edirik ki, həyata keçirdiyimiz la
yihələr və ümumi fəaliyyətimiz
Azərbaycanın kino sahəsinə,
kinomuzun dünyada tanıdılma
sınavənüfuzununartırılmasına
töhfəverəcək.FilmKomissiyası
artıq bu istiqamətdə öz töhfəsi
niverməkdədir.Birneçəməşhur
filmin ölkəmizdə çəkilişi realla
şıb. Bu layihədən Azərbayca
nasərmayəgəlir,həmdəbizim
kino işçiləri təcrübə qazanırlar.
Ölkəmizbeynəlxalqarenadata
nınırvə inteqrasiyasıgenişlənir.
Əsas məqsədlərimizdən biri də
kinonundövlətdəstəyindənası
lıolmayaraq inkişafını təminet
məkdir”.
Elnur Əliyev həmçinin diq

qətə çatdırdı ki, Kino Agentliyi
nin ilin sonuna qədər fəaliyyətə
başlaması gözlənilir. ARKAnin
yaradılması kadr potensialının
gücləndirilməsi,busahədəolan
boşluqların aradan qaldırılması
üçünçoxvacibdir.

Çıxışının sonundakino işçilə
rinəpeşəbayramımünasibətilə
ənxoşarzularını ifadəedənEl
nurƏliyevbirqrupkinoxadiminə
nazirliyin fəxri fərmanını və pul
mükafatınıtəqdimetdi.

*** 
Sonra“Azərbaycanfilm”inMət

buat xidmətinin rəhbəri, rejissor
RamilƏləkbərov kinostudiyanın
yeniloqovəsaytınıtəqdimetdi.
Bildirdi ki, yeni loqonunmüəllifi
dizaynerEminRzayevdir.Narın
cı,sarıvəqırmızırəngləriözün
də birləşdirən loqoda obyektiv
diafraqması, işıq və göz, pro
yektorəksolunub.Bunlarınhər
birisimvolikolaraq tamaşaçıvə
müəllifgözü,kinonunmənşəyini
ifadə edir.Yenilənən saytda isə
“studiya”, “xidmətlər”, “menyu”,
“əlaqə”, “haqqımızda” bölmələ
rindəmillikinomuzvə“Azərbay
canfilm” barədə ətrafı məlumat
əldəetməkmümkündür.
Ardınca Qarabağ mövzusun

da ssenari müsabiqəsinin eks
pert şurası səhnəyə dəvət edil

di. “Azərbaycanfilm”in 100 illik
yubileyinə həsr edilən tammet
rajlıbədiifilmssenarisimüsabi
qəsinin ekspert şurasının sədri,
ƏməkdarincəsənətxadimiAyaz
Salayev,şuranınüzvləriXalqar
tistiMehribanZəki,Azərbaycan
DövlətMədəniyyətvəİncəsənət
Universitetinin kafedra müdiri,
Əməkdar incəsənət xadimi Əli
Əmirli,həminuniversitetinmüəl
limi, sənətşünasNadirBədəlov,
ssenarist İsmayıl İman qalibləri
elanetdilər.
Bildirildi ki, müsabiqəyə 60

ssenari daxil olub. Müraciətlər
dən 7si reqlamentə uyğun ol
madığı üçün qəbul edilməyib.
Digər ssenarilərin dəyərləndiril
məsiaparılıb.
Ekspertşurasınınqərarıiləbi

rinci yeri Mirsadıq Ağazadənin
“Supəri”ssenarisiqazanıb.İkin
ciyerəTürkanHüseynin“Axırın
cıpalata”,üçüncüyerəisəNicat
Dadaşovun “Zirzəmi” ssenarisi
layiqgörülüb.Qaliblərəmüvafiq
olaraq 10 000, 8 000 və 5 000
manatmükafatveriləcək.

***
Qaliblərelanedildikdənsonra

“Azərbaycanfilm” Kinostudiyası
nın direktoru Nazim Hüseynov
jurnalistlərinsuallarınıcavablan
dırdı.
Gələn il  “Azərbaycanfilm”in

100,Azərbaycankinosunun125
illiyi münasibətilə həyata keçi
riləcək tədbirlər planı haqqında
məlumat verən direktor bildirdi
ki, Qarabağ mövzusunda mü
sabiqədəqalibolanssenarinü
munələrinin gələn ilə kimi lentə
alınmasıdareallaşabilər.Nazim
Hüseynov onu da diqqətə çat
dırdı ki, yubileyləbağlı tədbirlər
planıyaradıcıtəşkilatlarlamüza
kirəedilibtəsdiqüçünMədəniy
yətNazirliyinətəqdimolunacaq.
Yubiley tədbirlərində sərgilər,
dəyirmi masalar, rekvizitgeyim,
eskizdekor, kadrarxası fotolar
dan ibarət sərgilərin keçirilməsi
planlaşdırılır.
Direktorkinostudiyayarəhbər

liyidövründəbeşlayihəninhəya
ta keçirildiyini də bildirdi, dövlət
sifarişli filmlərin büdcəsini açıq
ladı.Dediki,“Görünməyənqəh
rəmanlar 2” sənədli filmlər silsi
ləsinə (5 film) 246 510 manat,
“Görünməyən qəhrəmanlar 3”
sənədlifilmlərsilsiləsinə(2film)
114 400 manat, “ANAMA” sə
nədlifilmiüçün141100manat,
“Mehmandarovlar” bədiisənədli
filmi üçün 93 250manat, “İnte
ractFilmLab”layihəsiüçün385
270manatmaliyyəayrılıb.
Aparılan islahatlar haqqında

danışan Nazim Hüseynov de
diki,bu ilinəvvəlinəqədərMə
dəniyyət Nazirliyinin tabeliyində
“Azərbaycanfilm”,“Salnaməfilm”,
“Debüt”, “Azanfilm”, “Mozalan”,
“Dublyaj” və “Yaddaş” studiya
ları mövcud idi. Bu studiyaların
bir qismi artıq istehsalatda olan
layihələrinitəhvilveriblərvəfak
tiki olaraq fəaliyyət göstərmirlər.
Kino Agentliyinin strukturu tam
şəkildə açıqlandıqdan sonra ki
no sahəsində sürətli və efektiv
işmühitini təşkiletməküçündi
gərstudiyalarınstrukturbölmələr
şəklində“Azərbaycanfilm”innəz
dindəfəaliyyətinidavametdirmə
si planlaşdırılır. Hazırda olduğu
kimi,dövlətsifarişiiləaudiovizual
məhsulların istehsalı “Azərbay
canfilm”Kinostudiyasındaaparı
lacaq.

Lalə Azəri

“İstəyirik ki, ölkəmizin kino sənayesi 
peşəkarlar üçün cəlbedici olsun”

“Muzeyi peşəkardan öyrənək” 
Növbəti təlim-seminarlar Sumqayıt və 

Ağcabədidə keçirilib
əvvəli səh. 1-də
S um q a y ı t

RMİnin rəisi
Rəşad Əliyev
qonaqları sa
l am l a ya r aq ,
tədbir haqqın
da ətrafı mə
lumatı təqdim
edib. O, Azər
baycanda bu
gün muzey
işinin inkişaf
etdirilməsi isti
qamətindəölkərəhbərliyitərəfindənlazımitədbirlərgörüldüyünü
qeydedərəkmuzeylərinrespublikamızdazənginmədəniirsinqo
runmasıvətəbliğolunmasıişindəmühümrolundandanışıb.
SonraAzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyinindirek

toruAllaBayramovamuzeyin55illiyi iləbağlı təqdimatla,eləcə
də“Muzeysahəsindəmüasirçağırışlar”,“Dünyamuzeyləri”möv
zularındaçıxışedib,başmühafizSevincƏliyevafondvəmühafi
zəişi,aparıcıelmiişçiRaminəMəmmədovamuzeydətətbiqedi
lən KAMİS – “Kompleks avtomatlaşdırılmışmuzey informasiya
sistemi”barədədanışıblar.
Sumqayıtın Tarixi Muzeyinə Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti

DövlətMuzeyininnəşretdirdiyikitablar,notlar,bukletlərhədiyyə
edilib.

***
Layihə üzrə

növbəti təlim
seminarAğca
bədi Regional
Mə d ə n i y y ə t
İ d a r ə s i n i n
əhatə etdiyi
Ağcabədi, Ağ
dam və Laçın
rayonları üzrə
tarixdiyarşü
naslıq muzey
ləri,evmuzey
ləri,rəsmqalereyalarıvəHeydərƏliyevmərkəzlərinindirektorları,
başfondmühafizlərivəelmi işçiləriüçüntəşkiledilib.Ağcabədi
TarixDiyarşünaslıq Muzeyində keçirilən tədbirə 8 mədəniyyət
müəssisəsindən22əməkdaşqatılıb.
AzərbaycanİstiqlalMuzeyinindirektoruSədiMirseyiblivəelmi

fondişləriüzrədirektormüaviniAidaAxundovatərəfindənaparı
lantəlimseminar“Muzeysahəsindəmüasirçağırışlar”,“Fondvə
mühafizəişi”,“Dünyamuzeyləri”mövzularınıəhatəedib.
Qeydedəkki,“Muzeyipeşəkardanöyrənək”layihəsiregionmu

zeylərininvəəməkdaşlarınınfəaliyyətiniaktivləşdirməyə,müasirça
ğırışlaracavabverənmuzeymühitiniformalaşdırmağaxidmətedir.
Layihənin digər regionlar üzrəmuzeymüəssisələrinin əmək

daşlarıüçüntəşkilidənəzərdətutulur.

Bəşəriyyətin ortaq dəyəri 
Qobustan abidələri haqqında sənədli filmin və kataloqun təqdimatı
QobustanMilliTarix-BədiiQoruğunun
sifarişiilə“Bəşəriyyətinortaqdəyəri–Qo-
bustan”adlısənədlifilmçəkilib.Həmçinin
qoruqtərəfindən“Qobustan–Cingirdağ-
YazılıtəpəvəSonaqayapetroqliflərinin
korpusu”adlıkataloqhazırlanaraqnəşr
edilib.Avqustun3-dəfilmvəkataloqun
təqdimatmərasimikeçiriləcək.

Ölkəmizi dünyada bəşər mədəniyyətinin
ilkməskənlərindənbirikimitəqdimedənQo
bustan abidələrinin öyrənilməsi Qobustan
Milli TarixBədii Qoruğunun əsas fəaliyyət
istiqamətlərindənbiridir.Elmitədqiqatmüəs
sisəsikimiqoruqdayerlivəxaricimütəxəs

sislərin iştirakı ilə mütəmadi tədqiqatlar və
arxeoloji işlər aparılır. Bununla yanaşı, qo
ruq elmi tədqiqat işlərinin nəticələri barədə
ictimaiyyətin məlumatlandırılması işini də
diqqətdə saxlayır. Bu istiqamətdə həyata
keçirilənişlərdənbiridə“Qobustan–Cingir
dağYazılıtəpəvəSonaqayapetroqlifərinin
korpusu”adlıkataloqunnəşridir.
2016cı ildəQobustanqoruğunda “Qobus

tanqayaüstüincəsənətininrəqəmsalməlumat
bazasının yaradılması” layihəsinə başlanılıb.
LayihəçərçivəsindəQobustandailkdəfəola
raq abidələrin öyrənilməsində 3D modelləş
dirmə metodundan istifadə olunub. Tədqiqat
layihəsininilkinnəticələri“Qobustan–Cingir

dağYazılıtəpə və Sona qaya petroqlifərinin
korpusu”kataloqundaəksinitapıb.
QobustanMilliTarixBədiiQoruğuərazidəki

qayaüstüabidələrinölkəvəbeynəlxalqsəviy
yədətəbliğiişinidədavametdirir.Qoruğunbu
istiqamətdətəqdimetdiyiyenilayihə“Bəşəriy
yətinortaqdəyəri–Qobustan”sənədlifilmidir.
Film dünyanın ilk sivilizasiyamərkəzlərindən
biriolanQobustanabidələrindən,buradaapa
rılanelmitədqiqatişlərindənbəhsedir.

Qarabağdan Birləşmiş Millətlər 
tribunasına gedən yol

Türkiyənin ilk qadın vəkili, azərbaycanlı Sürəyya Ağaoğlu yad edildi

Avqustun1-dəAnka-
radakıAzərbaycan
Evinin“Şuşa”konfrans
salonunda“Qara-

bağdanBirləşmişMillətlər
tribunasınagedənyolda
qabaqcılqadınSürəyya
Ağaoğlu”adlıbeynəlxalq
simpoziumkeçirildi.

Tədbirə TürkiyəAzərbaycan
Dostluq, Əməkdaşlıq və Həm
rəylikFondunun(TADİV)rəhbəri
AygünAttar,AzərbaycanınTürki
yədəkiSəfirliyininmüşaviri Elçin
Allahverdiyev, TürkiyəAzərbay
can Parlamentlərarası dostluq
qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım,
ölkəmizin İstanbuldakı baş kon
suluNərminəMustafayeva,Azər
baycanın Rusiyadakı Səfirliyinin
mədəniyyət müşaviri, Əhməd
bəy Ağaoğlu Araşdırmalar Birli
yininsədriNigarAxundova,AKP
İstanbulmillət vəkili ZeynepYıl
dız,digərqonaqlarqatılmışdı.
Açılış nitqi söyləyən TADİV

başqanı professor Aygün Attar
görkəmli ziyalı Əhməd Ağaoğ
lu (18691939) və qızı Sürəyya
Ağaoğlunun (19031989) fəaliy
yətlərininTürkiyəcəmiyyətiüçün
əhəmiyyətindənbəhsetdi.

SonraSürəyyaAğaoğluhaqqın
dasənədlifilmnümayişetdirildi.
Azərbaycanın Türkiyədəki Sə

firliyinin müşaviri Elçin Allahver
diyevSürəyyaAğaoğlununhəyat
yolundan söz açdı, onun, çətin
şəraitdədəolsa,böyükəzmgös
tərərəktəhsilaldığınısöylədi.Bil
dirdiki,1920ciillərdəqadınların
təhsildən uzaq olduğu vaxtlarda
SürəyyaAğaoğluİstanbulDarül
fünunun (sonralar İstanbul Uni
versiteti)Hüquqfakültəsinədaxil
olur:“O,ilkmərhələdəüçrəfiqə
siiləfakültədəhüquqtəhsilialsa
da,dahasonra təkidləoğlanlarla
eynisinifdədərsalmağanailolur.

Yəni Sürəyya xanımın təsiri ilə
Türkiyə Avropanın bir çox ölkə
sindən əvvəl qadın və kişilərin
birgə,eynisinifərdətəhsilaldığı
ölkəyəçevrildi...”.
Müşavir çıxışında səfirliyin

Ağaoğlu ailəsinin fəaliyyətləri ilə
bağlıgördüyüişlərədətoxundu.
Toplantıda çıxış edənTürkiyə

nin Xaricdə Yaşayan Türklər və
Əqrəba İcmaları ilə İş üzrə Baş
İdarəsinin(YTB)rəhbəriAbdullah
ErenAzərbaycanınqədimşəhəri
ŞusadadoğulanSürəyyaAğaoğ
lunu və ailəsiniAzərbaycanTür
kiyə münasibətlərində simvol
lardan biri kimi xarakterizə etdi:

“Qaranlıq zamanlarda millətləri
birbirinə yaxınlaşdıran, əməlləri
iləgələcəyə işıq tutanadlarvar.
Bu iki qardaş xalqı uzun müd
dət birləşdirən adlardan biri də
Ağaoğluailəsiolub.Onlarınəmə
yisayəsindəTürkdünyasınınbir
liyindən, həmrəyliyindən danış
maqolar”.
Ölkəmizinİstanbuldakıbaşkon

suluNərminəMustafayeva qeyd
etdiki,SürəyyaAğaoğluhəmqa
dın,həmdəuşaqhüquqlarınımü
dafiə edən ziyalı olub: “O, oğlan
və qızların bir yerdə oxumasını
təminedirdi.Buprinsiplərəönəm
verənSürəyyaxanımgetdiyihər
yerdəböyükhörmətvəsevgigö
rüb. Ankaradan sonra İstanbul
Vəkillər Kollegiyasına keçdi və
həmin kollegiyanın Beynəlxalq
Vəkillər Kollegiyasına üzv olma
sına şərait yaratdı. O, Türkiyə
BeynəlxalqQadınHüquqşünaslar
Cəmiyyətinin Birləşmiş Millətlər
Təşkilatındakınümayəndəsiolub.
Öz peşəsində qazandığı uğurlar
Sürəyya xanımın üzünə beynəl
xalqqapılarıdaaçıb...”.
Millət vəkili Şamil Ayrım da

çıxışında Əhməd Ağaoğlu və
Sürəyya Ağaoğlunun Türkiyədə
fəaliyyətindənbəhsetdi.
Tədbirin bədii hissəsində

Azərbaycanın Əməkdar artisti,
virtuozskripkaçıElvinHocaQə
niyevvəTADİVmusiqiqrupunun
ifalarımaraqlaqarşılandı.

Mehparə Sultanova 
Ankara
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Yubiley, görüş, maarifləndirici tədbir...
XaçmazRMİQubarayonMKS-ninMərkəziKitabxanasıvə
OmbudsmanınQubaRegionalMərkəzininbirgətəşkilatçılığı
iləİnsanAlverinəqarşıBeynəlxalqMübarizəGününə(30iyul)
həsrolunmuş“İnsanalveri–ümumbəşəribəla”adlımaarif-
ləndiricitədbirkeçirilib.

***
Biləsuvar RMİ

Neftçala rayon Hey
dər Əliyev Mərkəzi
və Gənclərin İnkişaf
və Karyera Mərkəzi
Neftçala nümayəndə
liyinin birgə təşkilat
çılığı ilə “Peşəkarla
yanyana” layihəsi
çərçivəsində Beynəl
xalq Sinxron Tərcü
məçilər Assosiasiya

sınınüzvü, tərcüməşünaslıqvə türkologiyaüzrəelmlərdoktoru
ElvinAbbasbəyliningənclərləgörüşü təşkilolunub.Qonaqtələ
bəlikilləri,Fransatəcrübələrivətərcüməçikimifəaliyyətihaqqın
dadanışıb,gənclərəarzularınınardıncagetməyi,məqsədləriuğ
rundadaimmübarizəaparmağıtövsiyəedib.

***
AğdaşRMİAğdaşrayonMKSninoxuzalındamillidramaturgi

yanınbanisiMirzəFətəliAxundzadənin(18121878)anadanol
masının210illiyinəhəsrolunmuş“Azərbaycandramaturgiyasıvə
tənqidininbanisiMirzəFətəliAxundzadə”adlıtədbirtəşkiledilib.
Tədbirdəədibinhəyatvəyaradıcılığınahəsrolunmuşvideoçarx
və“MirzəFətəliAxundzadə–210”adlısərginümayişetdirilib.

***
Lənkəran RMİnin

təşkilatçılığı ilə şəhər
MədəniyyətMərkəzin
də məktəblilərin yay
tətili ilə əlaqədar hər
həftə cizgi filmlərinin
nümayişi təşkil olu
nur.LayihəüzrəLən
kəran şəhərO.Mirzə
yevadınaqarışıqtipli
uşaq evinin fidanları
cizgi filmlərini izləyə
rəkəyləncədoluanlar

yaşayıblar.İdarəninrəisiŞahinŞahbazovvəuşaqevinindirekto
ruMehribanSəfərovauşaqlaraxoşarzularınıbildirərəkbelətəd
birlərinonlarınhəyatınarəngqatdığınıvurğulayıblar.Sonrabala
calarMədəniyyətMərkəzininfoyesindərəssamFirudinQuliyevin
səyyarsərgisinəbaxıblar.

***
Kürdəmir RMİ İmişli rayon Mədəniyyət Mərkəzinin Sarıxanlı

kəndDiyarşünaslıqklubunda“ƏzizŞuşa,sənazadsan!”adlıtəd
birkeçirilib.Uşaqlarınvəincəsənətustalarınınifasındavətənpər
vərlik,Qarabağ,Şuşamövzusundasəsləndirilənşeirlər,mahnılar
tədbiriştirakçılarıtərəfindənmaraqlaqarşılanıb.

Xalq öz qəhrəmanlarını unutmur
SumqayıtRMİ-ninQubadlırayonnümayəndəliyindəVətən
müharibəsiiştirakçısı,polkovnik-leytenantEhtiramMəmmədo-
vun45yaşıqeydolunub.TədbirdəVasiliƏliyevadınaQubadlı
rayonMədəniyyətevivəMahmudlukəndMədəniyyətevinin
hazırladığıkompozisiyatəqdimedilib.Müğənnilərinifasında
bir-birindəngözəlmuğam,musiqinömrələrisəsləndirilib.

***
Ağdaş RMİ Zərdab

rayonMKSnin1saylı
şəhərkitabxanafilialı,
1 saylı Diyarşünaslıq
evi ilə birgə “Gənclər
qürur yerimizdir” adlı
II Qarabağ mühari
bəsiqaziləri iləgörüş
təşkil edib. Görüş
də kiçikyaşlı oxucu
lar Vətənə, şəhidlərə
həsr olunmuş şeirlər
dən ibarətkompozisi
yailəçıxışediblər.

***
MasallıRMİMasallıRayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyivəMa

sallıDövlətRəsmQalereyasınınbirgətəşkilatçılığıiləBirinciQa
rabağvəVətənmüharibəsiqəhrəmanlarınıntanıdılmasıməqsə
dilə“Vətəninölməzoğulları”layihəsiçərçivəsindənövbətitədbir
keçirilib. Tədbirdə mədəniyyət müəssisələrinin əməkdaşları və
şəhidailələriiştirakediblər.

***
BərdəRMİnin rəisi VəsiləMöhsümova Bərdə rayonMirzalı

bəylikəndindənolanVətənmüharibəsişəhidiElməddinYusifo
vunailəsiniziyarətedib.

Ağdama aparan yol
İşlərin 70 faizdən çoxu yekunlaşıb

Qarabağiqtisadirayonuərazisindəicraolunaninfrastrukturla-
yihələrindənbiridəBərdə-Ağdamavtomobilyoludur.Uzunlu-
ğu44.5kmtəşkiledənyoluntikintisisürətlədavametdirilir.

Azərbaycan Avto
mobil Yolları Dövlət
Agentliyindən verilən
məlumatagörə, avto
mobil yolu 4 hərəkət
zolaqlı olmaqla I tex
niki dərəcəyə uyğun
olaraqinşaedilir.
Artıq tikinti layihəsi

üzrə yol geyimi işlə
ri 47%, süni qurğular
üzrəişlər63%,körpü

lər üzrə tikinti 99%yerinə yetirilib.Ümumilikdənəzərdə tutulan
işlərin71%iyekunlaşıb.
Qeydedəkki,BərdəAğdamavtomobilyoluişğaldanazadedil

mişAğdamşəhərinəqədəruzanır.Yolunilk14kmhissəsiBərdə
şəhərivərayonunbirneçəyaşayışməntəqəsininiçərisindənkeçir.
Ümumilikdə isə yolBərdə vəAğdamşəhərləri dədaxil olmaqla,
sözügedənrayonların20dənçoxyaşayışməntəqəsiniəhatəedir.

MədəniyyətNazirliyi
yanındaMədəni
İrsinQorunması,
İnkişafıvəBərpası

üzrəDövlətXidmətininrəisi
AzadCəfərlininrəhbərli-
yiiləekspertlərdənibarət
qrupQazaxrayonunda
yerləşənbirsıratarix-mə-
dəniyyətabidələrinəbaş
çəkib.

Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Rəcəb Babaşov, Döv
lətXidmətininrəismüaviniAğa
cavid Ramazanov, Xarici İşlər
NazirliyiŞərqiAvropaşöbəsinin
müdiri Fəxri Hacıyev, “Azərbər
pa ElmiTədqiqat Layihə İnsti
tutu”MMCninekspertlərinində
iştirakı ilədünyaəhəmiyyətli ta
rixi abidə olan “Sınıq körpü”də
aparılanbərpaişləriiləəlaqədar
əraziyəbaxışkeçirilib.

HeyətADAUniversitetinin“Bir
müəlliminmanifesti”layihəsiçər
çivəsindəəsaslışəkildəyenidən
qurulanQazaxMüəllimlərSemi

nariyasınıntarixibinasında,yer
li əhəmiyyətli memarlıq abidəsi
olan İsrafil ağa hamamında və
Cümə məscidində görülmüş iş
lərlədətanışolub.
DahasonraQazaxRayonİcra

Hakimiyyətində rayonda möv
cud olan digər tarixi abidələrin
mövcud vəziyyəti və abidələrin
bərpası ilə bağlı nəzərdə tutu
lan işlər barədə müzakirə, gə
ləcək əməkdaşlıq istiqamətləri

üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.
Abidələrin elektron xəritəsinin
hazırlanması, kataloqlaşdırıl
ması kimi məsələlər də nəzər

dənkeçirilib.
Dövlət Xidmətinin rəisi Azad

Cəfərli Prezident İlham Əliye
vin,BirincivitseprezidentMeh
ribanxanımƏliyevanınqayğısı
sayəsində tarixi abidələrin qo
runması,bərpasısahəsindəgö
rülmüşişlərdənsözaçıb.Qeyd
olunubki,səfərinəsasməqsədi
rayondakıtarixiabidələrinmöv
cud vəziyyətini yerində öyrən
məkdir.

İcra Hakimiyyətinin başçısı
Rəcəb Babaşov rayonda tarixi
abidələrinbərpasıiləbağlıhəya
ta keçirilən işlərin əhəmiyyətini

diqqətəçatdırıb.Bildiribki,bütün
bunlarölkəbaşçısınınbusahə
yəqayğısınınnümunəsidir.
Səfər zamanı Dövlət Xidmə

tinin Gəncə Regional İdarəsinin
Qazaxrayonuüzrəabidəmüha
fizəçiləri ilə görüş keçirilib. Abi
də mühafizəçilərinə fəaliyyəti ilə
bağlı təlimatlarverilib.Heyətnü
munəvitərtibatıvəzənginekspo
zisiyası olan Qazax TarixDiyar
şünaslıqMuzeyinidəziyarətedib.

Qazaxda bir sıra tarix-mədəniyyət 
abidələrinə baxış keçirilib

Abidələrin elektron xəritəsinin hazırlanması məsələsi də gündəmdə olub

Kinomuzun bayramı münasibətilə

SumqayıtRMİSumqayıtşəhərS.Vurğun
adınaMərkəziKitabxananınUşaqşö-
bəsinintəşəbbüsüvətəşkilatçılığı,şəhər
HeydərƏliyevMərkəzininiştirakıiləoxu-
cularınC.Cabbarlıadına“Azərbaycan-
film”KinostudiyasıvəAzərbaycanDövlət
FilmFondunaekskursiyasıtəşkilolunub.

2 avqust –Milli KinoGünümünasibəti
ləkeçirilənekskursiyakinomuzuntəşəkkül
tapmasında mühüm xidməti olmuş gör
kəmlidramaturqCəfərCabbarlınınabidə
siniziyarətləbaşlayıb.Sonraoxucularkino
rəssamıƏzizMəmmədovunbələdçiliyi ilə
kinostudiyanın geyim, rekvizit və butafor
sexlərinə baş çəkiblər. Məşhur Azərbay
can filmlərində istifadə olunmuş geyim
və rekvizitlərlə tanışlıq ziyarətçilərdə xoş
təəssüratyaradıb.Səsləndirməvədublyaj
şöbəsinin mütəxəssisi Mehman Nadirov
oxucularabədiifilmlərdə,dublyajmaterial
larındasəslərin,habeləmüxtəlifinterşum
ların yazılmaprosesini əyani şəkildə izah
edib.
DövlətFilmFonduilətanışlıqzamanışö

bəmüdiriRəşadQasımovqonaqlarafondda

qorunanköhnəişıqvəçəkilişavadanlıqları,
sənətkarların şəxsi kolleksiyalarından ləva
zimatlar, filmlərdən nadir şəkil və geyimlər,
səssizfilmlərdövrününkinokamerası,xüsu
si hava şəraitinəmalik bokslardamühafizə
edilən kinolentlər və s. haqqında məlumat
verib.
Sonda ziyarətçilərDövlət FilmFondunun

direktoru,Əməkdar incəsənətxadimiCəmil
Quliyevləxatirəşəkliçəkdiriblər.

***
ŞəmkirRMİvəGənclərinİnkişafvəKarye

raMərkəziŞəmkirnümayəndəliyinindəstəyi
iləŞəmkirHeydərƏliyevMərkəzinin həyə
tində Milli Kino Günü münasibətilə “Şuşa,
sənazadsan!”və“Birgünəşaltında”filmləri
nümayişolunub.

Ana dili xalqın milli kimliyidir

1avqust–AzərbaycanƏlifbasıvəAzər-
baycanDiliGünümünasibətiləbölgələr-
dəkimədəniyyətmüəssisələrindəbirsıra
tədbirlərtəşkiledilib.

MasallıRMİMasallı rayonHeydərƏliyev
Mərkəzində“Azərbaycandilivəəlifbasımil
limənəvidəyərlərimizinənqiymətli xəzinə
sidir” adlı tədbir keçirilib. Çıxış edənlər ulu
öndərin verdiyi fərmanəsasındaölkəmizdə
latınqrafikalıAzərbaycanəlifbasınakeçidin
müstəqil Azərbaycanın ictimaisiyasi həya
tında, yazı mədəniyyətimizin tarixində mü
hümhadisəolduğunudiləgətiriblər.
CəlilabadrayonŞabanlıkəndMədəniyyət

evindəkeçiriləntədbirdədədilimizinzəngin
liklərindənbəhsolunub.

***

Bərdə RMİ Tərtər rayon Heydər Əliyev
Mərkəzi və Gənclərin İnkişaf və Karyera
Mərkəzi (GİKM) Tərtər nümayəndəliyinin
birgə əməkdaşlığı ilə “Doğma dilim” adlı
tədbir keçirilib.Tədbirdəçıxışedənlərana
dilimizintarixikeçmişindən,Azərbaycandi
lininkənartəsirlərdənqorunmasıvəinkişaf
etdirilməsi istiqamətindəuluöndərHeydər
Əliyevin əvəzedilməz xidmətlərindən danı
şıblar.

***
KürdəmirRMİFüzulirayonHeydərƏliyev

Mərkəzinintəşkilatçılığı,rayonİcraHakimiy
yətinintəşəbbüsüilə“Anadilimizmillisərvə
timizdir” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə “Ana
dilimizi qoruyaq!” adlı videoçarx nümayiş
olunub.

***

GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin4saylı
kitabxanafilialı “Anadilimizqürurmənbəyi
mizdir”başlıqlısərgitəşkiledib.

Samux rayon Heydər Əliyev Mərkəzin
də GİKM rayon nümayəndəliyi ilə birlik
də “HeydərƏliyevanadilimizinkeşiyində”
mövzusunda gənclərin iştirakı ilə seminar
keçirilib.
GoranboyrayonUşaqKitabxanasıHeydər

Əliyevadınamədəniyyətvəistirahətparkın
da“Anadilimizmillivarlığımızdır”adlıkitab
sərgisitəşkiledib.

***
AğstafaRMİAğstafarayonMKSninMər

kəzi Kitabxanası,Uşaq şöbəsi və şəhər 1
saylı kitabxana filialının birgə təşkilatçılığı
ilə “Ana dilimiz zəngin milli sərvətimizdir”
adlı tədbir təşkil olunub.Tədbirdəkitabxa
nanınəməkdaşlarıvəoxucularıiştirakedib
lər.
TovuzrayonMərkəziKitabxanasıvərayon

TarixDiyarşünaslıq Muzeyinin birgə təşki
latçılığı iləkeçirilən“Anadilimizmillisərvə
timizdir”mövzusundatədbirdəçıxışedənlər
əsrlərdən, nəsillərdən bizə yadigar qalan
ana dilimizin inkişaf mərhələlərindən danı
şıblar.

Qazax rayon E.Hüseynov adınaMərkəzi
Kitabxanasıoxuzalında“Dilimizmillivarlığı
mızınəsasatributu,milli sərvətimizdir” adlı
məruzəkeçirib.Tədbirdətələbələr,şagirdlər,
fəaloxucular,kitabxananınəməkdaşlarıişti
rakediblər.

***

BiləsuvarRMİSalyanrayonHeydərƏliyev
Mərkəzi,GİKMSalyannümayəndəliyininbir
gətəşkilatçılığıilə“Anadilihərbirxalqınmilli
kimliyidir”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdəgənc
lərCəlilMəmmədquluzadənin“Anamınkita
bı”pyesindənbirhissənisəhnələşdirib,“Də
dəQorqud”filmindən“İncəbellim”,eləcədə
“CanAzərbaycan”mahnılarını,“Yallı”rəqsini
ifaediblər.SondaAzərbaycanDilivəƏlifba
sıGünümünasibətilə hazırlanan videoçarx
vəsərginümayişolunub.

***
Sabirabad RMİ Sabirabad rayon Heydər

ƏliyevMərkəzində“AzərbaycandilivəAzər
baycanəlifbası”adlıtədbirtəşkiledilib.Təd
birdə GİKM rayon ümayəndəliyinin əmək
daşlarıvəkönüllüləriiştirakediblər.

HacıqabulrayonHeydərƏliyevMərkəzin
də“AnadilimizəHeydərƏliyevqayğısı”adlı
tədbirkeçirilib.Tədbirdəuluöndərtərəfindən
ana dilimizə göstərilən diqqət və qayğıdan
sözaçılıb,verdiyimüvafiqfərmanvəsərən
camlarınəhəmiyyətivurğulanıb.

***

ŞəkiRMİŞəkiŞəhərHeydərƏliyevMərkəzi
vəŞəkişəhərMKSnin9nömrəlikitabxanafi
lialınınbirgətəşkilatçılığıilə“Anadilimşirindir”
adlıtədbirkeçirilib.Bildirilibki,Azərbaycandili
xalqımızınmillimənəvi sərvəti olmaqla bəra
bər,eynizamandadövlətmüstəqilliyimizinbir
rəmzidir.Zənginsözehtiyatına,gözəlahəngə
malikanadilimizəqayğıgöstərməkhərbirimi
zinborcudur.

Hazırladı: N.Məmmədli
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Hələ orta məktəb dövründə

hər yay tətilində ailəliklə Hacı
kəndəgələrdik.Uzunillərsonra
həminməkana,özüdəelatfes
tivalına qatılmaq adamda bən
zərsizduyğularoyadır...
Xanyaylağıqəsəbəsakinləri

nin“Almabağı”adlandırdığıəra
zinin yuxarısında yerləşir. Bəli,
çoxlarınızamaraqlıgələrbilərki,
buərazini niyə “Almabağı”ad
landırırlar.Birdəfəburayagələn
dərəhmətliknənəmədəbusualı
vermişdim. O da mənə “Gözəl
nəvəm, buradakı ağacların ha
mısıalmaağacıdır.Onagörəelə
adı da “Alma bağı” qalıb” deyə
söyləmişdi.“Almabağı”naçatan
kimiyenidənuşaqlıqçağlarıma,
qayğısızillərəqayıtdım.
Yüksəkəhvalruhiyyəiləbağı

yuxarı qalxaraq Xan yaylağına
çatdıq. Qarşımızda möhtəşəm
XanYaylağıEtnoqəsəbəsi.Bu
nədir,dağınbaşındahəyatqay
nayır.Üzlərdətəbəssüm,dillər
dənəğmə.Rəqsedən,atbelin
də “meydan sulayan”, tamaşa
göstərən, gözəlləmələr söylə
yənaşıqlar,birsözlə,bitməsini
istəmədiyinbirçalçağır...
Yenədəənənələrəsadiqqa

lınmışdı, yenə qonaq ifaçı və
kollektivlərəmeydanverilmişdi.
Yerli kollektivlər də səhnələrdə
öz məharətlərini göstərirdilər.
Festivalaçoxyüksəksəviyyədə
qatılımvardı.Bağçauşağından
məktəblisinə,gəncindənahılına
ölkəmizin bütün guşələrindən
qonaqlar Xan yaylağına təşrif
buyurmuşdu.
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfin

dən təşkil olunan 2 mindən ar
tıq tamaşaçı tutumlu “amfiteatr”
səhnəsində və səkkizguşəli ul
duz formalı digər səhnədəölkə
mizdən və Türkiyə, Özbəkistan,
Qazaxıstan,Qırğızıstan,Monqo
lustan, İtaliya, Sloveniya, Maca
rıstan,Litva,İran,Rusiya,Ukray
na,Moldova,Hindistan,Pakistan,
Tatarıstan,Dağıstandan(hərikisi
RusiyaFederasiyası)dəvətolun
muş kollektivlər etnikmədəni
zənginliklərini nümayiş etdirmək
üçünyerlərinialmışdılar.

Qələbədən sonra 
bu festival ölkəmizə 
başqa cür yaraşır...

İyulun 30da festivalın rəs
miaçılışmərasimigerçəkləşdi.
Mərasimdə gənclər və idman
naziri FəridQayıbov,mədəniy
yət nazirinin birincimüaviniEl
nur Əliyev, Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Bayramov, Göygöl Rayon İc
ra Hakimiyyətinin başçısı Elvin

Paşayev,TürkiyəninGəncədəki
baş konsulu ZekiÖztürk,Döv
lət Turizm Agentliyinin aparat
rəhbəri Kənan Qasımov, Türk
Əməkdaşlıq və Koordinasiya
Agentliyinin (TİKA) Bakı üz
rə koordinatoru Fatih Yılmaz,
“Cavadxan”TarixvəMədəniy

yət Fondunun vitseprezidenti,
festivalın layihə rəhbəri Müza
dil Həsənov, həmçinin idarə,
müəssisə və təşkilat rəhbərləri
iştirakedirdilər.
QonaqlarısimvolikolaraqDə

dəQorqudqarşıladı,boyboyla
dı,sözsöylədi,xeyirduaverdi.
Sonranağaraçılarınmüşayiətin
dəigidlərinqılıncrəqsinümayiş
olundu. Daha sonra qonaqlar
müxtəlif xalqların adətənənə
ləri ilə tanışolubpəhləvanların
güləşiniizlədilər.
Günün ikinci yarısında, ax

şamçağı isə rəsmi çıxışlara
başlanıldı. İlkolaraqgənclər və
idman naziri Fərid Qayıbov çı
xış edərək qonaqları salamla
dı. Qeyd etdi ki, festivalda tək
cəAzərbaycanın deyil, müxtəlif
xalqlarınmədəniyyətləriilətanış
olmaq mümkündür: “Milli adət

ənənələr hər bir xalqın zəngin
mədəniyyətə malik olmasından
xəbər verir.Mən istərdimki, öl
kəmizdə bu qəbildən tədbirlər
dahadagenişxarakteralsınvə
sizlərlə yeniyeni festivallarda
görüşək”.

“Cavad xan” Tarix və Mədə
niyyət Fondunun vitseprezi
denti Müzadil Həsənov bildirdi
ki,MilliYaylaqFestivalıölkəmiz
dəikincidəfədirkeçirilir:“2019
cuildəGədəbəydətəşkiledilən
ilk festivalda qəmli hisslərimiz
varidi.Çünkihəminvaxtdoğma
Qarabağımız işğal altında idi.
AliBaşKomandanİlhamƏliyev
vəqüdrətliOrdumuzsayəsində
44günlükVətənmüharibəsində
torpaqlarımızıdüşməndənazad
etdik.BugünIIMilliYaylaqFes
tivalınıqalibölkəkimiqeydedi
rik”.

Mədəniyyət nazirinin birinci
müaviniElnurƏliyevvurğuladı
ki, yaylaq festivalı sadəcə bir
şənlik deyil. Yaylaq xalqımızın
qədim mədəniyyətinin çox va
cib bir təzahürüdür: “Yaylağın
olması bizim torpağımızın ol
masıdeməkdir.BizVətənmə
dəniyyətinin sahibləriyik.Azər
baycan mədəniyyətində Vətən
anlayışı tamamilə fərqlidir. Bu
günAzərbaycantorpağınafes
tival başqa cür yaraşır. Xüsu
silə dəGəncə torpağında fes
tivalın keçirilməsinin simvolik
mənası var. Çünki Gəncə 44
günlük Vətən müharibəsində
böyük birlik və dözüm göstər
di.44günlükmüharibədəşanlı
Zəfərimədəniyyətimizəqaytar
dıq.Hazırdaənvacibməsələ
lərdənbiribuqalibruhumədə
niyyətimizdə saxlamaqdır.Milli

Yaylaq Festivalının da əsas
məqsədibudur.Biz istəyirikki,
vətəndaşlarımızilknövbədəöz
mədəniyyətini, adətənənələ
rini tanısın. Bizim mədəniyyə
timizdə yaylaq həmişə görüş
yeriolub”.

Gəncə Şəhər İcraHakimiy
yətinin başçısı Niyazi Bayra
mov tariximizi vəmədəniyyə
timizi unutmamaq üçün belə
tədbirlərin əhəmiyyətini vur
ğuladı: “II Milli Yaylaq Fes
tivalında da bizim tariximiz
və mədəniyyətimiz nümayiş
etdirilir. Bizlər tariximizi və
mədəniyyətimizi dərindən öy
rənməli,gələcəknəsillərəçat
dırmalıyıq”.
Daha sonra çıxış edənGöy

göl Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Elvin Paşayev, Türki
yənin Gəncədəki baş konsu
lu Zeki Öztürk, Dövlət Turizm
Agentliyinin aparat rəhbəri Kə
nanQasımovvəTİKAnınBakı
üzrə koordinatoruFatihYılmaz
festivalın əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirdilər. Bu cür fes
tivalların birləşdirici, həm də
mədəniyyətlərin, adət və ənə
nələrin qarşılıqlı tanınması və
təbliğibaxımındanvacibolduğu
vurğulandı.
Tədbirin bədii hissəsində

Azərbaycan Dövlət Pantomi
ma Teatrı, Bakı Dövlət Sirki,
AzərbaycanDövlətAkademik
Musiqili Teatrı və Şuşa Döv
lət Musiqili Dram Teatrının
aktyorları maraqları səhnə
nümunələri ilə festivala rəng
qatdılar.
Konsertproqramındaisəəv

vəlcə Gəncə Dövlət Filarmo
niyasının “Xəmsə” uşaq rəqs
ansamblı “Çobanlar” rəqsi ilə

səhnədəyerinialdı.Dahason
ra Azərbaycan Dövlət Akade
mik Opera və Balet Teatrının
solisti, Xalq artisti Samir Cə
fərov, Gəncə Dövlət Filarmo
niyasının solisti RövşənMəm
mədov, Özbəkistan Dövlət

Konservatoriyası Xarəzm böl
məsinin nümayəndələri, “Ay
lanay” DağıstanNoğayDövlət
FolklorEtnoqrafik Ansamblı,
Təbrizdən “Barış” qrupu, türki
yəlisənətçiKayaKuzucuçıxış
etdilər.

Festivaldakı çalçağıra ana
təbiətdə“reaksiya”verdi.Qəfil
yağış iştirakçıların məhz yay
laqda olduqlarını onlara xatır
latdı. Əlverişsiz hava şəraitinə
görə konsert proqramının bir
neçə nömrəsi təxirə salınmalı
oldu.

120 mindən artıq 
tamaşaçı

İyulun 31i, festivalın son gü
nüdür.Xanyaylağındayenəqə
ləbəlikdir. Təqdim olunan bədii
proqramlardanzövqalanqonaq
laronunbitməsiniheçistəmirlər.

Ölkəmizin musiqi kollektiv
ləri, həmçinin Türkiyə, Qaza
xıstan, Özbəkistan, Qırğızıs
tan vədigər respublikalardan
olan ifaçılar səhnələrdə biri
birini əvəzləyir. Axşam saat
larına nəzərdə tutulan kon

sert isə,yenəqarabuludların
qaşqabağını töküb, gözlərini
sıxması səbəbindən, baş tut
mur...
Beləcə, Hacıkənd qəsəbə

sindəki Xan yaylağında keçiri
lənIIMilliYaylaqFestivalıbaşa
çatır. Xan oylağına cəm olan
larüçgünərzindəAzərbaycan
Milli Konservatoriyası, Akade
mik Musiqili Teatr, Şuşa Döv
lətMusiqiliDramTeatrı,Dövlət
Pantomima Teatrı, Bakı Döv
lət Sirki, Gəncə Dövlət Dram
Teatrı, Gəncə Dövlət Kukla
Teatrı, Gəncə Dövlət Filarmo
niyası, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyi,AşıqPəriMəclisi,Dədə
ƏləsgərOcağı,həmçininGən
cə,Saatlı,Masallı,Balakənvə
Qubanın musiqi, rəqs və folk
lorkollektivlərininçıxışlarından
zövq aldılar. Festival proqra
mındaAzərbaycanda yaşayan
azsaylıxalqlarınçıxışlarınaxü
susiyerayrılmışdı.Axısxatürk
ləri, dağ yəhudiləri, talışlar və
avarlarınmədəniyyət kollektiv
ləri öz koloritli ifaları ilə tama
şaçıların diqqətini cəlb etməyi
bacardılar.

Qonaqlar yorğa və çaparaq
atyarışları,güləşyarışı,qurşaq
güləşi kimi müsabiqələri, atüs
tü milli oyunlar, zorxana, oxat
ma,kəndirbazvəpəhləvanların
nümunəvi çıxışlarını izlədilər.
Həmçininmasagüləşi,kəmənd
dartma, nərd, çuvalqaçdı, qa
laqapı kimi kütləvi oyunlarda
iştirak etdilər. Bəzi festival işti
rakçıları və turistlər isə xüsusi
etnoqəsəbədə köhnə ənənəvi
üslubda düzəldilmiş yurd yer
lərində öz çadırlarını quraraq
gecələdilər.Bundanbaşqa,böl
gənin məşhur yerlərinə hiking
turları, atlı gəzintilər, tarixi eks
kursiyalar və yamac paraşütü
turlarıdatəşkiledildi.
Günün sonunda isə yaylaq

həyatı tonqal başında nağıl
lar,musiqilər,rəqslər,interaktiv
oyunlar, səssiz kino, qiraət ki
mi gecə əyləncələri ilə davam
etdi.
II Milli Yaylaq Festivalı miq

yasına, əhatə etdiyi coğrafi
areala və iştirakçı sayına görə
Azərbaycanın ən böyük kütlə
vi tədbirlərindənbiri kimi tarixə
qovuşdu. Təşkilatçıların bildir
diyinəgörə,festivalaüçgünər
zində20dənçoxölkədən300
əyaxıniştirakçıvəfəxriqonaq,
120mindən artıq isə tamaşaçı
qatılıb.
Yaylaqlarımızın boş qalma

ması, çalçağırlı olması dilə
yilə

Nurəddin Məmmədli 
Bakı-Hacıkənd-Bakı

Yaylaq həm də görüş yeridir...
II Milli Yaylaq Festivalı etnik-mədəni zənginliyin 

təntənəsi kimi yaddaşlara yazıldı

“Dolu” filmi nümayiş olunub

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininM.Ə.SabiradınaMədə
niyyətevinin(SabunçurayonuBalaxanıqəsəbəsi)təşkilatçılığı
iləMilliKinoGününəhəsrolunmuştədbirkeçirib.

Baş idarədənbildirilibki, “Şuşaİli”çərçivəsindətəşkiledilən
tədbirdə“Dolu”bədiifilminümayişolunub.
Nümayişdən əvvəl filmin rejissoru Elxan Cəfərov, ssenari

müəllifiAqilAbbas,filmdərolalanaktyorlardanbirneçəsiçıxış
ediblər.
Qeydedəkki,2012ciildəçəkilənfilmErmənistanınAzərbay

canaqarşıhərbitəcavüzü,BirinciQarabağmüharibəsizamanı
başverənhadisələrdənbəhsedir.AqilAbbasıneyniadlıromanı
əsasında“Azərbaycanfilm”Kinostudiyasındaistehsaledilənek
ranəsərindərollarıMəmmədSəfa,RzaRzayev,ElvinƏhmədov,
FuadPoladov,GülzarQurbanova,ŞamilSüleymanlı,Fərhadİs
rafilov,RövşənAğayev,CavanşirHadıyev,ŞahmarQəribli,Vü
qarVəlixanov,VüsalMurtuzəliyevvəbaşqalarıifaedirlər.

AzərbaycanKinematoqrafçılar
İttifaqının(AKİ)keçirdiyi“Mən
qadınam”qısametrajlıbədiifilm
ssenarilərimüsabiqəsininnəticə

lərielanedilib.

AKİdənverilənməlumatagörə,müsabi
qənin keçirilməsində əsas məqsədlərdən
birimüasirAzərbaycan qadınının obrazını
bütün dolğunluğu ilə tamaşaçıya çatdıran
ssenarilərinyazılmasınıtəşviqetməkdir.
Münsifər heyətinin (sədr – Nadir Bədə

lov,üzvlər–Əli İsaCabbarov,VaqifAzər
yar,SevdaSultanova,AsifRüstəmov)rəyi
nəəsasən,müsabiqəyətəqdimedilmiş100

ssenaridən20sifinalaburaxılıb.Müəllifər
dən60faiziniqadınlartəşkilediblər.
Müsabiqəninnəticələribeləolub:1ciyer

–“Dilbər”(ssenarimüəllifiOrxanMəmməd
li); 2ci yer – “Zənbil” (MirmehdiAğaoğlu,
MətləbMuxtarov);3cüyer–“Neçəyədir?”
(GünelŞamilqızı).
Bundanəlavə,üçssenaridiplomalayiq

görülüb:“Çiyələyindadı”(müəllif–Arzu

man Mirzəsoy); “Qar əriyəndə” (Leyla
Əliyeva);“Qonşularnədeyər”(LeylaNə
sibli).
AKİmüsabiqəyəqatılanbütünmüəllifərə

minnətdarlığınıbildirir.
Xatırladaqki,müsabiqənin1ciyerüçün

mükafatınınməbləği 2000manat, 2ci yer
üçün1500manat,3cüyerüçün1000ma
nattəşkiledir.

“Unikal, lakin eyni” 
Şimali Karolinada 

rəssam soydaşımızın sərgisi 
ABŞınŞimaliKarolinaştatındayaşayanrəssamsoydaşımızLalə
Bağırzadəninsərgisiaçılıb.

Diasporla İş üzrə Dövlət Ko
mitəsinin mətbuat xidmətindən
bildiriblər ki, Çapel Hill şəhə
rindəkiƏzizSancaradınaTürk
Mədəniyyət Mərkəzində təşkil
edilən “Unikal, lakin eyni” ad
lı sərgidə bənzərsiz xasiyyətə
malikqadınlarəksolunub.
İyulun29daaçılan sərgi av

qustun31dəkdavamedəcək.

Lalə Bağırzadə Azərbaycan
da anadan olub. Təbiətə ma
rağıonurəssamlığasövqedib.
ABŞa köçdükdən sonra kənd
təsərrüfatı üzrə fəlsəfə dokto
rudərəcəsinialıb.Bununlaya
naşı, rəssamlıqarzusundanda
vaz keçməyib. 2020ci ildə Şi
mali Karolina Akvarelistlər Cə
miyyətinin (Watercolor Society

ofNorthCarolina)“Bizhamımız
birlikdəzəncirlənmişik”adlısər
gisində birinci mükafatı qaza

nıb.Hazırdasoydaşımızhəmin
cəmiyyətin sərgi direktoru kimi
fəaliyyətgöstərir.

“Mən qadınam” 
AKİ-nin ssenari müsabiqəsinə yekun vurulub
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1 av qust Azər bay can Əlif ba sı 
və Azər bay can Di li Gü nü dür. 
Bu mü na si bət lə M.F.Axun za
də adı na Azər bay can Mil li Ki
tab xa na sın da təd bir ke çi ri lib. 

Tədbiri açan kitabxananın
direktormüavini, tarix üzrə fəl
səfə doktoru Ədibə İsmayılova
bu əlamətdar günün Prezident
HeydərƏliyevin2001ciil9av
qusttarixlifərmanınaəsasəntə
sisedildiyinibildirib.Qeydedib
ki,bütünsahələrdəolduğukimi,
ana dilimizin inkişafında, onun
dövlət dili olaraq yüksək zirvə
yəqaldırılmasındadauluöndər
HeydərƏliyevinmisilsizxidmət
lərivar.UluöndərinAzərbaycan
dilinininkişafıiləəlaqədarimza
ladığı fərman və sərəncamlar
dabunusübutedir.
Direktor müavini Prezident İl

hamƏliyevin ana dilimizə,mə
dəniyyətimizə daim böyük diq
qət və qayğı göstərdiyini, onun
“Azərbaycan Milli Ensiklopedi
yasının nəşri haqqında”, “Azər
baycandilində latınqrafikası ilə
kütləvi nəşrlərin həyata keçiril
məsihaqqında”və“Azərbaycan
dilindəlatınqrafikasıiləçapınə
zərdə tutulanəsərlərin siyahısı
nın təsdiq edilməsi haqqında”
sərəncamları iləAzərbaycanvə
dünya ədəbiyyatının görkəm
li nümayəndələrinin əsərlərinin
kütləvitirajlanəşrolunaraqölkə
ninbütünkitabxanaşəbəkəsinə
hədiyyəedildiyinivurğulayıb.
Daha sonra ümummilli lider

Heydər Əliyevin dilimiz haq
qındaçıxışınıəksetdirənvideo
təqdimolunub.

Kitabxananın Kolleksiyala
rın və informasiya resursları

nınmühafizəsişöbəsininmü
diri ŞəhlaNağıyevaXXəsrin

əvvəllərində latın əlifbasına
keçid məsələsinin Azərbay
can ziyalıları tərəfindən də
fələrlə gündəmə gətirildiyini,
dilimizin əsrarəngizliyi haq
qında çoxlu əsərlər yazıldığı
nıbildirib.
Tədbirdə ana dilimizi tərən

nüm edən şeirlər səslənib və
“1 avqust AzərbaycanDili və
ƏlifbasıGünü”adlı sərgiyəba
xışkeçirilib.
Həmçinin Milli Kitabxananın

əməkdaşları tərəfindən “1 av
qust –Azərbaycan Əlifbası və
AzərbaycanDiliGünü”adlıvir
tualsərgihazırlanaraqictimaiy
yətətəqdimolunub.

“Dalğına tor quran 
dünya” 

Zaqatalada tanınmış aşıq-şairin 
xatirə gecəsi keçirilib

Şə ki Re gional Mə də niy yət 
İda rə si nin (RMİ) ta be li
yin də ki Za qa ta la ra yon 
Bəh mət li kənd Mə də niy yət 

evin də Za qa ta la sazsöz 
mü hi ti nin ta nın mış si ma la
rın dan olan Ca han gir Dal
ğı nın (Mü təl li bov Qey fəd din 
Əm rul lah oğ lu; 19291982) 
ya ra dı cı lı ğı na həsr olun muş 
“Dal ğı na tor qu ran dün ya” 
ad lı xa ti rə ge cə si ke çi ri lib.

RayonİcraHakimiyyətivəra
yonMKSninbirgətəşkilatçılığı
ilə keçirilən tədbirdə Azərbay
canAşıqlarBirliyinin(AAB)səd
ri,Əməkdarelmxadimi,profes
sor Məhərrəm Qasımlı, AMEA
Folklor İnstitutu Mifologiya şö
bəsinin müdiri, professor Sey

fəddinRzasoy,institutunəmək
daşları – filologiya üzrə fəlsəfə
doktorları Qalib Sayılov, Atəş
Əhmədli, Zümrüd Mənsimova,
C.Dalğının ailə üzvləri, mədə
niyyətvə təhsil işçiləri,ziyalılar
iştirakediblər.
TədbiriaçanMKSnindirektor

əvəziLeylaMəmmədovaZaqa
taladafolklorvəaşıqyaradıcılı
ğı, bu sənətin tanınmış nüma
yəndələrihaqqındadanışıb.
AABninsədriMəhərrəmQa

sımlı Zaqatala rayonu və xü
susilə Bəhmətli kəndinin ədəbi
mühitindənsözaçıb.Qeydedib
ki, Zaqatala folklorunun daha
dərindən araşdırılmasına ehti
yacvar.O,buişdəfolklorşünas
ZümrüdMənsimovanınxidmət
lərinixüsusiqeydedib.

SonraZümrüdMənsimovanın
toplayıbtərtibetdiyi“Dalğınator
qurandünya”kitabınıntəqdima
tıkeçirilib.AABninqərarıiləişıq
üzügörənkitabınelmiməsləhət
çisiprofessorMəhərrəmQasım
lı,redaktorufilologiyaüzrəfəlsə
fədoktoruAltayMəmmədovdur.
Z.Mənsimova qeyd edib ki,

kitabda Cahangir Dalğının ya
radıcılıq nümunələri əksini ta
pıb. Tədqiqatçı müəllifi olduğu
“Zaqatala aşıqları”, “Zaqatala
folklor örnəkləri” və “Zaqatala

aşıqmühiti”kitablarındadaaşıq
CahangirDalğınınhəyatyoluvə
yaradıcılıqirsibarədəbəhsetdi
yinidiqqətəçatdırıb.
Xatirə gecəsində digər çıxış

edənlər C.Dalğının yaradıcılı
ğının ideyabədii xüsusiyyətlə
rindən,mövzu dairəsindən söz
açıblar.
Məktəblilər sənətkarın şeirlə

rindən nümunələr söyləyiblər.
Rayonunsaz,tənburustalarının
ifasındaaşıqşairinyaradıcılığın
dannümunələrtəqdimolunub.

Milli Kitabxanada 
dilimizin bayramı ilə bağlı tədbir

Tarix Muzeyində milli kino sənətinə dair 
materiallar da qorunur

Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin Sə nəd li mən bə lər fon dun da 
Azər bay can ki no sə nə ti nə dair ma raq lı ma te rial lar qo ru nur. 

Bu materiallar ara
sında 19551957ci
illərdə Bakı kinostu
diyasında çəkilmiş
filmlərin kadrlarından
ibarət albom da var.
Bubarədəmuzeydən
məlumatverilib.
İllüstrativ nəşrə

1955ci ildə çəkilmiş
“Bəxtiyar”və“Görüş”,
1956cı ildə kinostu
diyada lentə alınan
“O olmasın, bu ol
sun”, “Qara daşlar”,

1957ciildəçəkilmiş“Birməhəllədənikinəfər”və“Qızmargünəş
altında”filmlərininənbaxımlıepizodlarınınfotoşəkilləridaxiledilib.
Albom37vərəqdə24fotoşəkildənibarətdir.

Mirzə Fətəli tərəfindən təklif edilmiş 
əlifbanın fotosurəti
Muzeydə saxlanılır

Mil li dra ma tur gi ya nın ba ni si, gör kəm li ic ti mai xa dim Mir zə Fə tə li 
Axund za də tə rə fin dən tək lif edil miş la tın qra fi ka lı əlif ba la yi hə si
nin fo to su rə ti Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yin də qo ru nur.

Bu barədə muzeydən məlu
matverilib.
Əlifbahər bir xalqın həyatın

da, onun yazı mədəniyyətinin
formalaşmasında mühüm rol
oynayır.Hazırdadünyadamüx
təlifəlifbalardanistifadəolunur.
M.F.Axundzadəərəbqrafikalı

əlifbadaəsaslıislahataparmağı
elmipedaqoji cəhətdən əsas
landıran və onu təcrübi olaraq
həyatakeçirməyəcəhdedənilk
mütəfəkkirdir.O,genişxalqküt
lələrininsavadlanmasıüçünça
lışıb, ömrünün son 20 ilini əlif

banı dəyişdirməkuğrundamübarizəyəhəsredib.MirzəFətəli
hesabedirdiki,ərəbəlifbasıərəbolmayanxalqlar,ocümlədən
türkdillixalqlarüçünəlverişlideyil.

“Ana dili – bizi birləşdirən ən böyük dəyər”
Cə fər Cab bar lı adı na Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sı 1 av qust 
 Azər bay can Əlif ba sı və Azər bay can Di li Gü nü mü na si bə ti lə 
“Ana di li – bi zi bir ləş di rən ən bö yük də yər” ad lı vi deoma te rial, 
bib lioq ra fik si ya hı və “Doğ ma Azər bay can di li” ad lı ənə nə vi 
ki tab sər gi si ha zır la yıb. 

Əlamətdar günün
tarixindən, əhəmiy
yətindən bəhs edən
videoçarxda hər bir
insanın öz ana dilini
yaxşı bilməli və onu
qorumalıolduğudeyi
lir.Dilindövlətdilista
tusunayüksəlməsinin
millətin öz taleyinə
sahibliyinin, dövlət
qurmaq və qorumaq

qüdrətiiləbağlıolduğudavurğulanır.
VideoçarxdaAzərbaycanƏlifbası vəAzərbaycanDiliGünü

nünyaranma tarixi, ümummilli liderHeydərƏliyevin vəPrezi
dentİlhamƏliyevinanadilimizləbağlımüdriksiyasətinədairfi
kirlər,busahədəimzalananfərmanvəsərəncamlardaözəksini
tapıb.Kitabxanaəməkdaşlarıtərəfindənhazırlananbiblioqrafik
göstəricidəAzərbaycanƏlifbasıvəAzərbaycanDiliGünühaq
qındakitablarınvəsonbeşildəkütləviinformasiyavasitələrində
çapedilənməqalələrinsiyahılarıdatəqdimedilib.
İstifadəçilər materiallarla kitabxananın rəsmi saytında tanış

olabilərlər.

“Şəhidliyin zirvəsi”
Milli Qəhrəmanın xatirəsinə həsr olunan sərgi

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si Xə tai ra yon MKSnin Mər
kə zi Ki tab xa na sın da Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı Fəx rəd
din Mu sa ye vin (19571992) xa ti rə si nə həsr olu nan “Şə hid li yin 
zir və si” ad lı sər gi açı lıb.

Baş idarədən bildi
rilib ki, sərgidə şəhi
dinhəyatınıvədöyüş
yolunu əks etdirən
şəkillər,məqalələrvə
kitablaryeralıb.
Qeydedəkki,Fəx

rəddin Musa oğlu
Musayev 1957ci il
iyulun30daTürkmə
nistanın Bayraməli
şəhərində dünyaya
göz açıb. Orta təhsi

linibaşavurub,QorkiPolitexnik İnstitutunun (Rusiya)Gəmiçi
lik fakültəsinəqəbul olub.Hərbi xidmət keçdikdən sonraBakı
MəişətKondisionerləriZavodundaişləyib.
1979cu ildəSasovskiadınaMülkiAviasiyaMəktəbinədaxil

olub.1982ci ildəhəminməktəbi fərqlənmədiplomu iləbitirib,
təyyarələrinuçuş istismarı ixtisasınayiyələnib.Bakıyaqayıda
raqözixtisasıüzrəişəbaşlayıb.1987ciildəisəKremençuqHa
vaUçuşMəktəbindəvertolyotunidarəedilməsiüzrətəhsilalıb.
Ermənistanölkəmizəqarşıişğalçılıqmüharibəsinəbaşlayan

daHərbiHavaQüvvələrindəbaş leytenant rütbəsi iləVətənin
müdafiəsinə qalxıb. Qarabağda keçirilən hərbi əməliyyatlarda
fəaliştirakedib.1992ciilaprelin11dəFüzulirayonuərazisində
şəhidolub,BakıdaŞəhidlər xiyabanındadəfnedilib.Ölümün
dənsonra“AzərbaycanınMilliQəhrəmanı”adınalayiqgörülüb.

O, ötən əs rin əv vəl lə rin də qa dın la rın səh nə yə çı xa bil mə di yi bir 
za man da, xa nım ob raz la rı nı us ta lıq la ya ra dıb. Ope ra sə nə ti
mi zin gör kəm li səs ifa çı la rın dan olan Xalq ar tis ti Məm məd ta ğı 
Ba ğı rov dra ma tik akt yor key fiy yət lə ri ilə bə ra bər, həm də şaq raq 
və məf tu ne di ci ba ri ton sə si ilə sə nət də iz qo yub.

Məmmədtağı Abbas oğlu
Bağırov 5 avqust 1890cı il
də Bakı şəhərində fəhlə ailə
sində dünyaya göz açıb. İki il
mollaxanada oxuduqdan son
ra beş il rustatar məktəbində
təhsilini davam etdirir. Erkən
çağlardan teatra maraq gös
tərir. Teztez “Nicat” Xeyriyyə
Cəmiyyətinə gedir. Cəmiyyə
tinnəzdindəfəaliyyətgöstərən
teatr truppası ilə maraqlanır.
Fitrətən dramatik aktyor key
fiyyətləri olan Məmmədtağı ilk
gündən diqqət çəkir. Məşqlər
zamanı şaqraq, axıcı və məf
tunedicibaritonsəsihərkəsdə
dərinmaraqdoğurur. İfaetdiyi
partiyalarda obrazın səs tə
cəssümünü, psixolojibədii xa
rakteriniməharətləcanlandırır.
Həmdəsevincvəkədəri,üz
ləşdiyiçətinlikvətərəddüdləri
plastik hərəkətlərində uğurla,
maraqla təcəssüm etdirir. Bir
müddətsonrakollektivonuöz
sıralarınaqəbuledir.
Məmmədtağı Bağırovun

səhnədə ilk debütü 1909cu
ildə “Nicat” teatr truppasında
göstərilənÜzeyirHacıbəylinin
“Leyli və Məcnun” operasın
da xorun tərkibində olur. Bir
müddətdramvəkomediyata
maşalarında epizodik rollarda
səhnəyə çıxır. 1913cü ildən
başlayaraq M.Bağırov opera
vəoperettatamaşalarındaso
listkimiçıxışedir.Uzunmüddət
“Səfa”, Hüseynqulu Sarabski
nin“Müsəlmanoperaartistləri”,

“ZülfüqarbəyvəÜzeyirbəyHa
cıbəyliqardaşlarınınmüdiriyyə
ti” teatr truppalarında fəaliyyət
göstərir.
Hələ gənc ikən tamaşaçı

rəğbəti qazanan aktyor özünə
“Əraqi” təxəllüsü götürür.Araş
dırmalarda qeyd edilir ki, bəzi
proqram afişalarında aktyorun
təxəllüsü“İraqi”kimidəverilib.
M.Bağırov 19201925ci il

lərdəAzərbaycanDövlətDram
Teatrının(indikiAkademikMilli
Dram Teatrı) opera truppasın
dafəaliyyətgöstərir.O,1925ci
ildə Azərbaycan Dövlət Ope
ra və Balet Teatrına dəyişilir.
Milli operada eyni zamanda
rus truppasında dünya klas
siklərinin mürəkkəb və müx
təlif obrazlarının partiyalarını

oxuyur. Azərbaycan musiqisi
nin, habelə dramaturgiyasının
əvəzsiz nümunəsi sayılan “Ar

şınmal alan”musiqili komedi
yasının ilk səhnə quruluşunda
(1913) M.Bağırovun zəhməti
olub. O, operettanın maraqlı
surətlərindən olan Süleyman
vəSoltanbəyi yaradıb.Aktyor
oynadığı Əziz ağa (“Lənkəran
xanının vəziri” – M.F.Axund
zadə), Kəndli, Əcinnə, Dərviş,
Mustafa xan (“Bəxtsiz cavan”,
“Pəri cadu”, “Dağılan tifaq”
və “Ağa Məhəmməd şah Qa
car” – Ə.Haqverdiyev), Yaralı
zabit, Xalid (“Ədirnə fəthi” və
“Ulduz, yaxud Trablis mühari
bəsi” – C.Cabbarlı), Kor ərəb,
İxtiyar(“ŞeyxSənan”və“İblis”
– H.Cavid), Fəraməz (“Dəmir
çi Gavə” – Ş.Sami), Cansuar
(“Şahınbərbəri”–A.Lunaçars
ki)vədigərobrazlarınöhdəsin
dənməharətləgəlib.
Sənətkarın ən yaddaqalan

partiyaları isəKərəm vəHələb
paşası,NofəlvəLeylininatası,
Həsən xan (“Əsli və Kərəm”,
“Leyli və Məcnun” və “Koroğ

lu” – Ü.Hacıbəyli), Aslan şah
(“Şah İsmayıl” – M.Maqoma
yev),Onegin(“YevgeniOnegin”

–PyotrÇaykovski),DoktorBar
tolo(“Sevilya”–C.Rossini),Sü
leyman, Əsgər və Soltan bəy,
Rüstəm bəy və Məşədi İbad
(“Arşın mal alan” və “Məşədi
İbad”–Ü.Hacıbəyli),Kərəmkişi
(“Durna”–S.RüstəmvəS.Rüs
təmov)hesabedilir.Aktyorsəh
nəmizdəmilliaktrisalarınolma
dığı19151919cu illərdə“Leyli
və Məcnun”, “Əsli və Kərəm”,
“Şahİsmayıl”operalarındaƏsli
və Ərəbzəngi partiyalarını mə
harətləifaedib.

M.Bağırovmillisəhnəmizin
Bülbül,ŞövkətMəmmədova,
Hüseynqulu Sarabski, Sona
Hacıyeva,FatmaMuxtarova,
Hüseynağa Hacıbababəyov,
Həqiqət Rzayeva kimi ustad
sənətkarları ilə bərabər çalı
şıb, bu sənətin inkişafına öz
töhfəsini verib. Əməyi yük
sək qiymətləndirilən sənət
kar 1933cü ildə “Əməkdar
artist”, 1938ci ildə isə “Xalq
artisti”fəxriadlarınalayiqgö
rülüb.
Azərbaycan vokal sənətini

bənzərsiz ifaları ilə zənginləş
dirənMəmmədtağıBağırov 16

aprel 1961ci ildə Bakıda vəfat
edib.

Savalan Fərəcov

Türkiyə dərgisində Şuşa şairləri haqqında məqalə 
Tür ki yə “Dil və ədə biy yat” dər gi si nin 163cü 
sa yın da Azər bay can Döv lət Tər cü mə Mər kə
zi nin öl kə də elan olun muş “Şu şa İli”nə töh fə 
ola raq nəşr et di yi, Şu şa da do ğu lubbö yü müş 
gör kəm li Azər bay can şair lə ri Xan qı zı Na
tə van, Fat ma xa nım Kə mi nə və Aşıq Pə ri nin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edən “Qa ra
ba ğın üç şaire yimöh tə rə mə si” ki ta bı haq qın
da ge niş mə qa lə dərc olu nub.

“ŞuşavəQarabağınüçşaireyimöhtərəməsi”
adlıməqaləninmüəllifiTürkiyənin tanınmışali
mi,professorMuratErtaşdır.
XIX əsr Şuşa ədəbi mühitindən, bu mühitin

yetişdirdiyi, şəxsiyyətləri və yaradıcılıqları ilə
klassik Azərbaycan poeziyasında dərin izlər

qoymuşxanımşairlərdənbəhsedənnəfis tər
tibatlıkitabınmüəllifitanınmışədəbiyyatşünas
alim, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
VilayətQuliyev,redaktoruİradəMusalıdır.

Milli operamızın unudulmaz sənətkarı
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5 av qust 1890 – Ope ra mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Məm məd ta ğı Ab-
bas oğ lu Ba ğı rov (1890 – 16.4.1961) Ba kı da do ğu lub. 1925-ci il dən 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

5 av qust 1896 – Xalq ar tis ti, vo kal çı Ro man Mak si mo viç Tri fo nov 
(1896–1966) Sa ra tov da do ğu lub. 1948-ci il dən Azər bay can Döv lət 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

5 av qust 1937 – Xalq ar tis ti, ta nın mış sk rip ka ifa çı sı Sər vər Sol-
tan oğ lu Qə ni yev (1937 – 5.9.2010) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti, Qa hi rə Kon ser va to ri ya sın da (Mi sir) 
ka fed ra mü di ri (1971-1979), 1991-ci il dən Tür ki yə nin Bil kənd Uni-
ver si te ti nin pro fes so ru, sim fo nik or kest ri nin bə dii rəh bə ri olub. 

5 av qust 1950 – Teatr və te le vi zi ya re jis so ru Ey vaz Mə sud oğ-
lu Və li yev (1950–2002) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rın da qu ru luş çu re jis sor iş lə yib.

5 av qust 1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, teatr şü nas Kə ma lə 
Məm məd qı zı Cə fər za də (1950 – 31.7.2019) ana dan olub. 

6 av qust 1939 – İlk azər bay can lı ki no re jis sor lar dan olan Sə məd Hə-
şim oğ lu  Mər da nov (22.9. 1909 – 1939) və fat edib. 1939-cu il də çək di-
yi “Kənd li lər” bə dii fi l mi Azər bay can ki no su nun “qı zıl fon du”na da xil dir. 

6 av qust 1939 – Əmək dar ar tist Oq tay Əli da daş oğ lu Da da şov 
(1939-1999) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın 
akt yo ru olub.

6 av qust 1948 – Xalq ar tis ti Sü ley man Pa şa oğ lu Nə cə fov (1948 
– 9.5.2012) İrə van şə hə rin də do ğu lub. C.Cab bar lı adı na İrə van 
Azər bay can Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.

6 av qust 1962 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ta rix çi, ta nın mış ar-
xeoloq Ka mil Fər had oğ lu İb ra hi mov (1962 – 15.4.2021) Ba kı da 
ana dan olub.

7 av qust 1930 – Mil li təs vi ri sə nə tin gör kəm li nü ma yən də si, Azər-
bay ca nın və  SS Rİ-nin Xalq rəs sa mı, döv lət mü ka fat la rı laureatı 
Toğ rul Fər man oğ lu Nə ri man bə yov (1930 – 2.6.2013) Ba kı da ana-
dan olub. Na tür mort, port ret, mən zə rə və s. janr lar da əsər lə rin, 
fres ka la rın müəl li fi  dir. Teatr ta ma şa la rı na bə dii tər ti bat ve rib, “Də də 
Qor qud” fi l mi nə rəsm lər çə kib. Pa ris də dəfn olu nub.

7 av qust 1944 – Şair, ədə biy yat şü nas Əh məd Elb rus (Elb rus Mi-
sir oğ lu Əh mə dov; 1944-2006) Ağ ca bə di ra yo nu nun Sal man bəy li 
kən din də do ğu lub.

7 av qust 1960 – Əmək dar ar tist Yu sif Əli ba la oğ lu Da da şov 
(1913-1960) və fat edib. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı ya ra nan dan 
(1928) onun səh nə sin də akt yor ki mi çı xış edib.

8 av qust 1936 – Ta rix çi alim, AMEA-nın müx bir üz vü Fə ri də Cə-
fər qı zı Məm mə do va (1936 – 8.12.2021) Şir van şə hə rin də ana dan 
olub. Qaf qaz Al ba ni ya sı və Azər bay can da xris tian lı ğın ta ri xi nə dair 
təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

8 av qust 1943 – Şair, tər cü mə çi, ədə biy yat şü nas Ən vər Əh məd 
(Ən vər Mi sir oğ lu Əh mə dov; 1943 – 17.2.2022) Ağ ca bə di ra yo nun-
da ana dan olub. 

8 av qust 1952 – Ta nın mış azər bay can lı ar xeoloq, et noq raf Da-
vud Mi ka yıl oğ lu Şə ri fov (1885–1952) və fat edib. Qə bə lə qə dim şə-
hər ye ri nin ilk ar xeolo ji eks pe di si ya sı nın rəh bə ri olub.

9 av qust 1912 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, jur na list, ki no xa di-
mi Ba ğır Mir Qa sım oğ lu Se yid za də (1912-1968) İrə van da do ğu lub. 
Res pub li ka nın ki ne ma toq ra fi  ya na zi ri (1949-1952), mə də niy yət na-
zi ri nin müavi ni, Azər bay can Te leq raf Agent li yi nin (in di ki AZƏR TAC) 
sədr müavi ni iş lə yib.

9 av qust 2001 – Pre zi dent Hey dər Əli yev 1 av qus tun “Azər bay can 
Əlif ba sı və Azər bay can Di li Gü nü” elan edil mə si haq qın da fər man im za-
la yıb. Pre zi dent Hey dər Əli ye vin mü va fi q fər ma nı ilə 2001-ci il 1 av qust 
ta ri xin də Azər bay can da la tın qra fi  ka lı əlif ba ya ke çid ba şa çat mış dı.

10 av qust 1910 – Akt yor, re jis sor, Əmək dar ar tist İs ma yıl Mah mud 
oğ lu Əfən di yev (1910 – 30.5.1967) Göy çay da ana dan olub. “Ar şın mal 
alan” (1945), “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qız mar gü nəş al tın da” və s. fi lm-
lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. “Köl gə lər sü rü nür” fi l mi nə qu ru luş 
(Ş.Şey xov la bir gə) ve rib, fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib. 

10 av qust 1913 – Xalq rəs sa mı Ka zım Məm mə də li oğ lu Ka zım-
za də (1913 – 6.10. 1992) ana dan olub. Ope ra ta ma şa la rı (“Ley li və 
Məc nun”, “Ko roğ lu”) və fi lm lə rin (“Bir qa la nın sir ri”, “Qa nun na mi nə”, 
“Qan lı zə mi” və s.) ge yim üz rə rəs sa mı olub. 1942-ci il dən öm rü nün 
so nu na dək Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

10 av qust 1946 – Na sir, tər cü mə çi Ay dın Ələk bər oğ lu Ab dul la-
yev (1946 – 15.12.1995) ana dan olub. 

10 av qust 1949 – Xalq ar tis ti, xa nən də Qən dab Nə bi qı zı Qu li-
ye va (1949 – 26.6.2017) Fü zu li ra yo nu nun Di la ğar da kən din də do-
ğu lub. Ope ra ta ma şa la rın da Ley li, Əs li (“Ley li və Məc nun”, “Əs li və 
Kə rəm” – Ü.Ha cı bəy li) və s. par ti ya la rı ifa edib.

Dünya
5 av qust 1844 – Rus bo ya ka rı və qra fi  ki İl ya Ye fi  mo viç Re pin 

(1844-1930) ana dan olub. Məş hur əsər lə ri: “Bur lak lar Vol qa da”, 
“Töv bə dən im ti na”, “İvan Qroz nı və oğ lu İvan” və s.

5 av qust 1850 – Fran sız ya zı çı sı Gi de Mo pas san (Henry Re ne 
Al bert Guy de Maupas sant; 1850 – 6.7.1893) ana dan olub. Ro man-
la rı: “Hə yat”, “Əziz dost”, “Ar zu alo vu”; no vel la la rı: “Ma de mauzel Fi-
fi ”, “Bo yun ba ğı”, ”Mə həb bət təc rü bə si” və s.

5 av qust 1860 – İn gi lis rəs sa mı Luis Veyn (Louis Wil liam Wain; 
1860-1939) ana dan olub.

6 av qust 1868 – Fran sız ya zı çı sı, şair, dra ma turq Pol Klo del 
(Paul Claudel; 1868-1955) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qı zıl baş”, “Gi-
rov”, “Bo yat çö rək”.

6 av qust 1899 – Gür cü akt yo ru və re jis so ru, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Aka ki Va sad ze (1899-1978) ana dan olub. Film lə ri: “Bö yük us ta dın 
sa ğı”, “Ayın oğur lan ma sı”.

7 av qust 1867 – Al man eksp res sionist rəs sa mı Emil Nol de (Han-
sen; 1867-1956) ana dan olub.

7 av qust 1911 – Ame ri ka akt yo ru və ki no re jis so ru Ni ko las Rey 
(Nic ho las Ray; 1911-1979) ana dan olub. “İdeal sız üs yan kar” fi l mi nə 
gö rə “Os kar” mü ka fa tı alıb.

8 av qust 1928 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti Ni na Men şi ko va (1928-
2007) ana dan olub. Çə kil di yi fi lm lər: “Əs gər haq qın da bal la da”, 
“Qız lar” və s.

9 av qust 1899 – Avst ra li ya əsil li in gi lis ya zı çı sı Pa me la Tre vers (Pa-
me la Lyn don Tra vers – əsl adı He len Lyn don Goff ; 1899-1996) ana dan 
olub. “Me ri Pop pin sin ma cə ra la rı” se ri ya sın dan əsər lə rin müəl li fi  dir.

9 av qust 1963 – Ame ri ka mü ğən ni si Vit ni Hyus ton (Whit ney Eli-
za beth Hous ton; 1963 – 11.2.2012) ana dan olub. Də fə lər lə “Qrem-
mi” və “Em mi” mü ka fa tı qa za nıb.

9 av qust 1975 – Gör kəm li rus bəs tə ka rı, pe da qoq Dmit ri Şos ta-
ko viç (25.9.1906 – 1975) və fat edib. “Mt sen qə za sı nın le di Mak be ti” 
ope ra sı nın, “Qı zıl əsr”, “İşıq lı bu laq” və s. ba let lə rin, dün ya mu si-
qi xə zi nə si nə da xil olan sim fo ni ya la rın müəl li fi  dir. Film lə rə (“Ovod”, 
“Ham let”) mu si qi ya zıb.

10 av qust 1845 – Qa zax klas sik ədə biy ya tı nın ba ni si, maarif çi 
şair Abay (əsl adı İb ra him Ku nan ba yev; 1845-1904) ana dan olub. 
“Qa ra söz” ad lı 45 prit ça və fəl sə fi  trak tat dan iba rət poema ədi bin 
ən bö yük əsə ri dir.

10 av qust 1895 – Rus şairi və ya zı çı sı Mi xail Zo şen ko (1895-
1958) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qay ta rıl mış gənc lik”, “Ta ras Şev çen-
ko” po vest lə ri və s.

10 av qust 1912 – Bra zi li ya ya zı çı sı Jor ji Ama du (Jor ge Ama do; 
1912-2001) ana dan olub. Ro man la rı: “Mö cü zə lər köş kü”, “Mü qəd-
də sin yox ol ma sı”, “Qum sal lıq ka pi tan la rı” və s.

10 av qust 1960 – Gür cü akt yo ru Ma mu ka Ki ka leyş vi li (1960 – 
3.5.2000) ana dan olub. Azər bay can da re jis sor Va qif Mus ta fa ye vin 
“Ya ra maz” fi l min də (Hə təm) çə ki lib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

5–10 avqustXatirə təqvimi

Azər bay can ki no sal-
na mə si ni özü nə məx-
sus ya ra dı cı lıq üs lu bu 
ilə zən gin ləş di rən 

ki noope ra tor, ki no re jis sor, 
Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Ələk bər Mu ra do vun 
(1.8.1948 –1.8.2013) ana-
dan ol ma sın dan 74 il öt dü. 
Do ğum və ölüm ta ri xi ey ni 
gü nə tə sa düf edən ki no fə-
daisi ni təq vi min yad da şı na 
is ti na dən yox, məh sul dar 
ya ra dı cı lı ğı na, ma raq lı ömür 
yo lu na gö rə xa tır la ma ğı 
özü mü zə borc bi li rik.      

Öm rün he sa ba tı nı il lə rə yan-
sı yan əmə yin nə ti cə si, uğu run 
cə mi ve rir. Ələk bər Mu ra do vun 
da ya ra dı cı lıq bioq ra fi  ya sın da-
kı 50-dən ar tıq fi lm is te dad və 
zəh mə ti nin ba riz nü mu nə si dir. 
Bu sə nət də tə sa dü fi  ol ma dı ğı nı 
ya ra dı cı lı ğın da dö nə-dö nə təs-
diq lə yən ki no sev da lı sı nın ope-
ra tor luq pe şə si nə sev gi si ata sı 
Yu nus ki şi dən keç miş di. O gənc 
yaş la rın da fo toq ra fi  ya sə nə ti nə 
bö yük ma raq gös tə rib, kənd lə-
rin də fo to dər nək lə ri nə rəh bər lik 
edib, az müd dət ər zin də ki no me-
xa nik ki mi ta nı nıb, hət ta Əmir-
can klu bun da ilk də fə səs li fi lm 
nü ma yiş et di rib. Son ra lar Ba kı 
ki nos tu di ya sın da pl yon ka ema lı 
la bo ra to ri ya sın da me xa nik, ki no-
lent lə rin ema lı la bo ra to ri ya sın da 
bö yük tex ni ki rəh bər və zi fə sin də 
ça lı şıb. Azər bay can Neft və Kim-
ya İns ti tu tun da (in di ki ADNSU) 
təh sil alıb, bir müd dət son ra 
hə min ins ti tut da “Av to ma ti ka 
və te le me xa ni ka” ka fed ra sın da 
iş lə yib, həm çi nin “Azər bay can-
fi lm”də rəng li ki nopl yon ka emal 
edən ava dan lıq la rın qu ru lub işə 
sa lın ma sı ilə məş ğul olub. 

Ki no nun tex ni ki təc hi za tı nı də-
rin dən bi lən Yu nus Mu ra do vun 
oğ lu da bu sə nə tə bi ga nə qa la 
və sə nət də sa də bir yol ke çə bil-
məz di. Elə bu na gö rə də Ələk bər 
Mu ra dov is tər sə nəd li, is tər sə də 
bə dii ki no da ya naş dı ğı hər bir 
möv zu ya də rin dən nü fuz edib, 
ek ran əsər lə ri nin mə na və ma-
hiy yə ti ni gös tər mə yə nail olub.

Oğ lu, ki no re jis sor Mu rad Mu ra-
do vun xa ti rə lə rin də Ələk bər Mu-
ra do vun ömür yo lu da ha ay dın 
gö rü nür: “Ata mın hə lə ki çik yaş-
la rın dan ki no ya hə və si olub. 10-
cu si nif də oxu yar kən ba bam ona 
ki no ka me ra alıb. İlk də fə əli nə ka-
me ra nı alan da da Əmir can  kən-
din də ki ta nın mış qo şa mi na rə li 
məs ci di çə kib. Atam Azər bay can 
Neft və Kim ya İns ti tu tun da oxu-
yar kən də ki no dər nə yi nə ge dib. 
Hə min ins ti tu tu bi tir dik dən son ra 
isə ki no dan ay rı qa la bil mə yə-
cə yi ni gö rə rək sə nəd lə ri ni Mosk-
va Ümu mit ti faq Ki ne ma toq ra fi  ya 
İns ti tu tu na ve rib, ki noope ra tor luq 
fa kül tə si nə da xil olub. Ba bam 
inan ma yıb ki, o, hə min ins ti tu ta 
da xil ola bi lər. Bu na gö rə də ona 
an caq yol pu lu ve rib yo la sa lıb. 

Atam ins ti tu tu əla qiy mət lər lə 
bi ti rib. Bəx ti on da gə ti rib ki, ins ti-
tut da məş hur ki noope ra tor Alek-
sandr Qal pe ri nin kur sun da oxu-
yub, on dan pe şə sir lə ri ni öy rə nib. 
Düz dü o da ha çox sə nəd li ki no da 
iş lə di, am ma bə dii ki no da da uğur-
lu iş lə ri var. Sse na ri ni oxu yan da 
möv zu onun üçün ma raq lı olur du-
sa, ope ra tor ki mi ça lış ma ğa ra zı-
lıq ve rir di. Ki no nun bü tün janr la-
rı nı se vir di. Onun üçün əsas olan 
ça lış dı ğı fi lm lər də ope ra tor işi nin 
in cə lik lə ri ni gös tər mək, pe şə kar lıq 
nü ma yiş et dir mək idi...”. 

Ələk bər Mu ra do vun fi l moq ra-
fi  ya sı na nə zər sa lan da onun bir 
il də bir ne çə fi lm üzə rin də iş lə di-
yi nin şa hi di olu ruq. Bu isə ki no-
re jis sor la rın onun ba ca rı ğı na gü-
vən mə si, fi lm lə ri nin ta le yi ni ona 
hə va lə et mə si de mək dir. Gənc 
ope ra tor ki no fəaliy yə ti nin il kin 
mər hə lə sin də “Mo za lan” ki no jur-
na lı üçün  “Mə həb bə tin fa mi li ya sı” 
fi l min də müs tə qil ope ra tor olub. 
“Qə rib cin lər di ya rın da” bə dii fi l-
min də ope ra tor as sis ten ti ki mi iş-
lə yib. Bun dan son ra “Mən mah nı 
qo şu ram”, “Qorx ma, mən sə nin-
lə yəm!” fi lm lə rin də ikin ci ope ra-
tor olub, “Qa la dan ta pı lan müc rü” 
(Va le ri Kə ri mov la bir gə), “O dün-
ya dan sa lam” və di gər bə dii fi lm-
lə rə ope ra tor ki mi qu ru luş ve rib. 

Əmək dar ar tist Suğ ra Ba ğır za-
də nin xa ti rə lə rin də də sə nət ka rın 
fərq li po ten sialın dan xə bər dar 
olu ruq: “Ələk bər Mu ra dov la iki 
fi lm də iş lə mi şəm. Ope ra tor luq-
dan, re jis sor luq dan əla və, o həm 
də gö zəl rəs sam idi. Film lə rin bi ri 
üçün iki otaq da elə fərq li ob yekt-
lər ya rat mış dı ki, ba xan da heç 
kim ba şa dü şə bil məz di ki, müx-
tə lif çə ki liş lər məhz iki otaq da çə-
ki lib. O, işi nə həd dən ar tıq həs sas 
və pe şə kar ca sı na ya na şır dı...”. 

Ələk bər Mu ra do vun rəs sam-
lıq ba ca rı ğı nın qay na ğı nı oğ-
lu Mu rad be lə xa rak te ri zə edir: 
“Azər bay ca nın ta nın mış rəs sa-
mı Sət tar Bəh lul za də atam gi lin 
qo hu mu idi. On la ra tez-tez ge-
dib-gə lər miş. Atam da uşaq lıq-
dan rəs sam lıq la məş ğul ol ma ğa 
baş la yıb. Çək di yi əsər lə ri də hər 
də fə Sət tar Bəh lul za də yə gös tə-
rər miş. Məş hur rəs sam da öz fi -
kir lə ri ni ata ma bil di rər, məs lə hət-
lə ri ni ve rər miş. Be lə lik lə, ata mın 
rəs sam lıq ba ca rı ğı üzə çı xıb. 
Ata mın dost la rı çox idi. On la rın 
ev lə rin də, şəx si kol lek si ya sın da 
ata mın əsər lə ri sax la nı lır. Hət-
ta İran da da sər gi si ke çi ril miş di. 
Qa yı dan da mü ka fat lar la gəl miş-
di...”.  

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki-
noope ra tor, re jis sor Ni za mi Ab-
bas da Ələk bər Mu ra dov la uzun 
il lər dost luq edib: “Ələk bə ri 1976-
cı il dən ta nı yır dım. Hə min dövr də 
o, “Azər bay can fi lm”də ikin ci ope-
ra tor ki mi fəaliy yə tə baş la mış dı. 

Təd ri cən mü na si bət lə ri miz da ha 
da yax şı laş dı. Çün ki ali mək tə-
bə ha zır la şar kən Ələk bər dən çox 
məs lə hət lər al mış dım. Ta le elə 
gə tir di ki, mən özüm də Mosk va-
da Ümu mit ti faq Ki ne ma toq ra fi  ya 
İns ti tu tu nu ope ra tor luq ix ti sa sı üz-
rə bi tir dim və “Azər bay can fi lm”də  
ça lış ma ğa baş la dım. Onun la hət-
ta bir ne çə də fə Ru si ya ya eza-
miy yə tə də get dim. İn san lar la 
is ti mü na si bə ti var dı. Mosk va da 
olan da bi rin ci növ bə də dost la rı nı 
ax ta rıb ta pır dı, gö rü şür dü. Ya xın 
dost la rın dan bi ri də Gür cüs ta nın 
məş hur ki noope ra tor la rın dan Qi-
ya Kus raş vi li dir. Onun va si tə si lə 
Kus raş vi li ilə dost ol dum. Qi ya ilə 
söh bət edən də elə an ol ma yıb ki, 
Ələk bə ri xa tır la ma yaq. 

Ələk bə rin çox ma raq lı rəsm 
əsər lə ri var. Ba ca rıq lı in san idi, 
təəs süf ki, öz də yə ri ni bil mir di, 
po ten sialı nı qiy mət lən dir mir di. 
Özü nə məx sus da nı şı ğı, za ra-
fat la rı onu sev di rir di və yu mor 
his si də güc lü idi. Haq sız lı ğa 
qar şı hə mi şə eti ra zı nı açıq-ay-
dın bil di rir di. Bu isə çox la rı nın 
xo şu na gəl mir di. İn san la rın 
üzü nə ya lan dan gül məz di, ki-
min han sı xü su siy yə ti ni bə yən-
mir di sə, sö zü nü hə min də qi qə 
de yər di.   

Bir müd dət elə ol du ki, o, ki-
nos tu di ya dan ay rıl dı. Mən de-
yər dim ki, o ay rı lıq bəl kə də öm-
rü nün çox his sə si ni onun əlin dən 
al dı. Yax şı ki, “Azər bay can-
fi lm”də sə nəd li və bə dii fi lm lə ri ni 
ər sə yə gə ti rə bil di. Ya ra dı cı lı ğı 
çox ola bi lər di, heyf ki, hə yat dan 
tez köç dü...”

Ələk bər Mu ra do vun bə dii ki-
no da re jis sor ki mi ilk müs tə qil işi 
“Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır” ki no 
dra mı dır. İkin ci Dün ya mü ha ri-
bə sin dən son ra kı il lər də mü rək-
kəb mü hit, cə miy yət də baş ve-
rən gər gin ha di sə lər, in san la rın 
çə tin so sial du ru mu fi l min əsas 
leyt mo ti vi dir. 

Gər gin ha di sə lə ri psi xo lo ji 
nüans lar la əks et di rən, ta ma-
şa çı la rı ya xın keç mi şin müasi-
ri nə çe vi rən və hər bir kad rı 
ilə dü şün dür mə yə va dar edən 
fi l min çə tin lik lə ər sə yə gəl mə 
sə bə bi ni də oğ lun dan öy rə ni-
rik: “Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır” 

fi l mi nin çə ki liş lə ri 1993-cü il də 
baş la mış dı. İl kin mər hə lə də fi lm 
spon sor dəs tə yi ilə çə kil miş di. 
An caq na mə lum sə bəb lə rə gö-
rə və sait tam ola raq ve ril mə di, 
çə ki liş lər da yan dı. Hə min dövr-
də “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di-
ya sın da aş kar la ma ol ma dı ğı na 
gö rə fi lm Uk ray na ya apa rıl dı və 
or da aş kar lan dı. Lent lər 10 il 
Uk ray na da sax la nıl dı. Nə ha yət, 
2002-ci il də atam Uk ray na ya fi l-
mi al ma ğa get di. Lent lər nor mal 
şə rait də sax la nıl ma dı ğı na gö rə 
ne qa ti və gö bə lək düş müş dü. 
Ne qa tiv tə miz lən dik dən son ra 
Azər bay ca na gə ti ril di. Mə də niy-
yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə fi l min 
ya rım çıq iş lə ri (səs lən dir mə və 
mon taj) ta mam lan dı. Mən özüm 
də fi lm də Xa nın uşaq lı ğı nı oy-
na yı ram. Ta le elə gə tir di ki, fi l-
min ta mam lan ma iş lə ri olan da 
ikin ci re jis sor ki mi də ata ma kö-
mək et dim. Yax şı ya dım da dır, 
fi lm “Ni za mi” ki no teat rı nın iki 
za lın da uğur la nü ma yiş olun du. 
Zal lar adam la do lu idi, nü ma yiş-
lər anş laq la ke çir di...”.

Ata sı nın yo lu nu da vam et di rən 
Mu rad de yir ki, atam bu sə nə tə 
gəl mə yi mi is tə mir di. Çün ki sə nə-
tin çə tin lik lə ri ni bi lir di: “Dost la rı 
bu sə nə ti seç di yi mi bi lən də və 
on dan mə nim haq qım da nə sə 
so ru şan da “oğ lu mu oda at dım” 

de yir di. Bu gün bu od mə ni yan-
dır sa da, mən sə nə tim dən zövq 
alı ram. Şa dam ki, ata mın da-
vam çı sı yam.

İş də kol lek tiv lə sə mi mi dav-
ra nır dı. Heç vaxt ay rı-seç ki lik 
et mir di. Ev də isə çox cid di idi, 
sərt li yi də var dı. Biz onun la 
dost idik, bu nun la be lə ara mız-
da bö yük mə sa fə olub. Bö yük 
qar da şım El nur baş qa pe şə nin 
sa hi bi dir. Atam iki də fə ailə qu-
rub. Bi rin ci ev li li yi ni va li deyn lə-
ri is tə yib. O, Ki ne ma toq ra fi  ya 
İns ti tu tun da təh sil ala ca ğı nı bil-
dir sə də, va li deyn lə ri ev lən dir-
mək fi k rin dən vaz keç mə yib lər. 
Bi rin ci ev li li yi uğur suz olub. Bir 
müd dət son ra anam la ailə qu-
rub. Anam ilk vaxt lar Azər bay-
can Döv lət İn cə sə nət  Mu ze-
yin də ça lı şıb. Mən do ğu lan dan 
son ra iş lə mə yib. Biz sa də ailə 
ol mu şuq. Çə tin gün lə ri miz də 
olub, yax şı gün lə ri miz də. Atam 
hə mi şə ailə can lı olub. Bə zən 
işim də nöq san olan da mə ni 
dan la yır dı, tən qid edir di. Bi lir-
dim ki, bun la rı mə nim gə lə cə-
yim, yax şı lı ğım üçün edir. Bu na 
gö rə də hə mi şə onun la ra zı la-
şır dım. Hər dən onun dan la ğı, 
tən qid lə ri üçün da rı xı ram. Ev-
də də, sə nət də də yox lu ğu nu 
hiss et mək çox çə tin dir. Am ma 
se vi ni rəm ki, onun oğ lu yam və 
bu na gö rə də qü rur his si ke çi-
ri rəm...”.    

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Kinoda  təsadüfi   deyildi...

Elektron informasiya resurslarının yaradılması ilə bağlı virtual görüş
İyu lun 29-da Azər bay can Mil li 
Ki tab xa na sı tə rə fin dən res pub li ka 
üz rə Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na 
Sis te mi (MKS) iş çi lə ri ilə “Elekt ron 
in for ma si ya re surs la rı nın ya ra dıl-
ma sı: möv cud və ziy yət və prob-
lem lə rin həl li yol la rı” möv zu sun da 
vir tual gö rüş ke çi ri lib.

Mil li Ki tab xa na nın di rek tor müavi ni, 
ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru Ədi bə İs ma-
yı lo va iş ti rak çı la rı sa lam la ya raq ki tab-
xa na lar da son il lər mü tə rəq qi me tod 
və tex no lo gi ya la rın tət bi qin dən da nı-
şıb. Res pub li ka üz rə MKS-lə rin işi ni 
yax şı laş dır maq məq sə di lə Mil li Ki tab xa na nın 
me to dik mər kəz ki mi fəaliy yə ti qeyd olu nub.

Bil di ri lib ki, vir tual gö rü şün ke çi ril mə sin də 
məq səd ki tab xa na la rın fəaliy yə ti nin möv cud 
və ziy yə ti ni təh lil et mək, ki tab xa na əmək daş la-
rı nı ye ni lik lər lə ta nış et mək, prob lem lə ri ay dın-
laş dır maq, on la rın həl li yö nün də tək lif və töv si-
yə lə ri nə zə rə çat dır maq dır.

Di rek tor müavi ni Mil li Ki tab xa na nın elekt ron ki-
tab xa na sı, tam mətn li mə lu mat ba za la rı, vir tual sər-
gi lər və ye ni tam mətn li la yi hə lə ri haq qın da mə lu-
mat ve rə rək vir tual gö rüş iş ti rak çı la rı nı öz iş lə rin də 
bu re surs lar dan ya rar lan ma ğa və təş kil olu na caq 
tre ninq lər də fəal iş ti rak et mə yə də vət edib.

Mil li Ki tab xa na nın əmək da şı Tə ra nə Cə fə ro-
va MKS-də elekt ron ka ta loq və elekt ron ki tab-
xa na nın for ma laş dı rıl ma sı xü su siy yət lə ri haq-
qın da çı xış edib. Bu sa hə də müasir və ziy yət 
təh lil edi lib, tət biq pro se sin də mey da na çı xan 
prob lem lər, key fi y yə tin ar tı rıl ma sı yol la rı və 
s. is ti qa mət lər də mü za ki rə lər apa rı lıb, ak tual 
sual lar ca vab lan dı rı lıb və funk sional lı ğın ar tı rıl-
ma sı məq sə di lə la zı mi töv si yə lər ve ri lib.

Vir tual gö rüş də Gən cə, Go ran boy, Şə ki, Qu-
ba, Şab ran, Neft ça la, İs ma yıl lı, Si yə zən, Sa-
mux, Sum qa yıt, Qə bə lə, İmiş li, Oğuz, Ağ daş 
və di gər şə hər və ra yon MKS-lə rin əmək daş la rı 
iş ti rak edib lər.

Mədəniyyət mərkəzində 
“Xarıbülbül” sərgisi 

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda-
rə si nin Ha cıağa Ab ba sov adı na 
Mə də niy yət Mər kə zin də (Sa bun çu 
ra yo nu Maş ta ğa qə sə bə si) rəsm 
və dər zi lik kurs la rı şa gird lə ri nin 
“Xa rı bül bül” ad lı sər gi si açı lıb.

Baş ida rə dən bil di ri lib ki, rəsm və 
de ko ra tiv-tət bi qi sə nət nü mu nə lə rin-
dən iba rət sər gi “Şu şa İli” çər çi və sin-
də təş kil olu nub.

Sər gi nin açı lı şın dan ön cə şə hid lə-
ri mi zin əziz xa ti rə si bir də qi qə lik sü-
kut la yad edi lib.

Son ra sər gi yə ba xış ke çi ri lib. Nü-
ma yiş olu nan əl iş lə ri ma raq la qar şı-
la nıb.
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MƏDƏNİYYƏT

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

731 il əv vəl...
1 av qust 1291-ci il də İs veç rə Kon fe de ra si ya sı ya ra nıb. İs veç rə nin 

üç kan to nu (Şvis, Uri, Un ter val den) qon şu Avst ri ya nın hü cum la rın dan 
bir gə mü da fiə məq sə di lə “əbə di it ti faq” bağ la yıb. 1815-ci il də Av ro-
pa da ye ni sər həd lə ri müəy yən edən Vya na konq re sin də  İs veç rə nin 
ha zır kı əra zi si müəy yən lə şib və öl kə o vaxt dan neyt ral lıq sta tu su alıb.

549 il əv vəl...
1 av qust 1473-cü il-

də Uzun Hə sə nin baş-
çı lıq et di yi Ağ qo yun lu 
döv lə ti nin (1468-1501) 
qo şun la rı ilə Os man lı 
or du su ara sın da Ma lat-
ya dö yü şü olub. İki türk 
döv lə ti ara sın da böl-
gə yə nə za rət uğ run da 
mü ha ri bə nin ilk dö yü şü 
Ağ qo yun lu la rın qə lə bə-
si ilə nə ti cə lən sə də, on gün son ra Os man lı or du su Ot luq be li (Tər can) 
dö yü şün də Ağ qo yun lu qo şun la rı nı ağır məğ lu biy yə tə uğ rat dı.

239 il əv vəl...
4 av qust 1783-cü il də Şər qi Gür cüs ta nın (Kart li və Ka xe ti ya çar-

lı ğı) Ru si ya nın hi ma yə si nə keç mə si nə dair Geor gi yevsk trak ta tı im-
za la nıb. Şi ma li Qaf qaz da kı Geor gi yevsk qa la sın da (in di ki Stav ro-
pol di ya rın da) bağ la nan sa ziş çar II İrak li nin Ru si ya ya  mü ra ciəti nə 
əsas la nır dı. Gür cü çar lı ğı nı Os man lı və İran dan qo ru ma ğı öh də si nə 
gö tü rən Ru si ya 1801-ci il də böl gə ni özü nə bir ləş dir di.

124 il əv vəl...
2 av qust 1898-ci il də Ba kı da ilk də fə ki no nü ma yiş olu nub. Fo-

toq raf və ope ra tor Alek sandr Mi şon şə hər də çək di yi bir ne çə ki no sü-
je ti küt lə yə gös tə rib. Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 2000-ci il 18 de kabr 
ta rix li sə rən ca mı na əsa sən, 2 av qust “Azər bay can ki no su gü nü” 
elan olu nub.

104 il əv vəl...
1 av qust 1918-ci il də Ba kı da eser, men şe vik və daş nak lar dan 

iba rət “Sent ro kas pi və Fəh lə-Əs gər De pu tat la rı So ve ti Mü vəq qə ti 
Ko mi tə si nin dik ta tu ra sı” ad lı mür tə ce qu rum ya ra dı lıb. Bir gün ön cə 
sü qut edən “Ba kı Kom mu na sı”nı əvəz lə yən ye ni qu rum da, bol şe-
vik lər ki mi, Cüm hu riy yət hö ku mə ti nin Ba kı ya gə li şi nin qar şı sı nı al-
ma ğı məq səd gü dür dü. La kin bu on la ra mü yəs sər ol ma dı. İran da kı 
in gi lis qo şun la rı nın kö mə yə ça ğı rıl ma sı da işə ya ra ma dı. Sent yab-
rın 15-də Qaf qaz İs lam Or du su Ba kı nı azad et di.

82 il əv vəl...
2 av qust 1940-cı il də Mol do va SSR-in ya ran dı ğı elan edi lib. So-

vet İt ti fa qı nın ye ni res pub li ka sı Ru mı ni ya dan qo pa rı lan Bes sa ra bi ya 
ilə Uk ray na SSR-in tər ki bin də olan Mol do va MSSR-in (in di ki Dnestr-
ya nı böl gə si ni əha tə edən mux ta riy yət 1924-cü il də təş kil edil miş di) 
bir ləş di ril mə si nə ti cə sin də ya ra dıl mış dı.

47 il əv vəl...
1 av qust 1975-ci 

il də Hel sin ki də (Fin-
lan di ya) Av ro pa da təh-
lü kə siz lik və əmək daş-
lıq üz rə mü şa vi rə nin 
Ye kun Ak tı im za la nıb. 
1973-cü il də baş la nan 
mü za ki rə lər Var şa va 
blo ku öl kə lə ri ilə NA-
TO döv lət lə ri ara sın da 
ümu mi təh lü kə siz li yə 
dair dialo qun baş lan ğı cı idi. Hel sin ki Ye kun Ak tı gə lə cək ATƏT-in 
tə məl sə nə di (proq ra mı) ol du. 1990-cı il dən Av ro pa da Təh lü kə siz lik 
və Əmək daş lıq Mü şa vi rə si (ATƏM) bey nəl xalq təş ki lat sta tu su al dı, 
1994-cü il də Bu da peşt sam mi tin də isə ATƏT ad lan dı.

32 il əv vəl...
2 av qust 1990-cı il də İraq qo şun la rı Kü vey ti iş ğal edib, öl kə nin 

rəh bər li yi qon şu Səudiy yə yə qa çıb. Səd dam Hü seyn Kü vey ti İra qın 
əya lə ti elan edib. ABŞ baş da ol maq la bey nəl xalq bir lik İra qın tə ca-
vü zü nə dər hal mü na si bət bil dir di, BMT TŞ tə rə fin dən mü va fiq qə rar 
qə bul edil di. İraq la nə ti cə siz da nı şıq lar 6 ay sür dü, 1991-ci ilin yan va-
rın da “Səh ra da tu fan” əmə liy ya tı ilə İra qın tə ca vü zü nə son qo yul du.

21 il əv vəl...
1 av qust 2001-ci il də Azər bay can əra zi sin də bü tün ida rə-müəs si sə-

lər,  Azər bay can di lin də bü tün nəşr lər la tın qra fi ka lı əlif ba ya ke çib lər. Bu 
ta ri xi pro ses Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 18 iyun 2001-ci il ta rix li fər ma-
nı na əsa sən ger çək lə şib. 1 av qust “Azər bay can əlif ba sı və Azər bay can 
di li gü nü” elan edi lib.

19 il əv vəl...
4 av qust 2003-cü il də Mil li Məc li sin növ bə dən kə nar ses si ya sın da 

ARDNŞ-nin bi rin ci vit se-pre zi den ti, mil lət və ki li İl ham Əli ye vin Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Baş na zi ri və zi fə si nə tə yin olun ma sı ba rə də Pre zi-
dent Hey dər Əli ye vin təq di ma tı təs diq edi lib. An ka ra da Gül ha nə Hər bi 
Tibb Aka de mi ya sın da müali cə olu nan Hey dər Əli yev mü va fiq təq di ma tı 
av qus tun 2-də Mil li Məc li sə gön dər miş di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Doxsanıncı illərin məşhur qrupu qayıdır
31 ildən sonra

Türk pop mu si qi si nin 
məşhurqruplarından
olmuş“İzel-Çelik-Ercan”
(İzelÇeliköz,ÇelikErişçi,

ErcanSaatçi)geriqayıdır.
Qrupüzvləri31ildənsonra
fəaliyyətinibərpaetmək
qərarınagəliblər.Üçlükillər
sonrailkdəfəbirlikdəçıxış
edəcək.

Xa tır la daq ki, 1991-ci il də üç 
uni ver si tet dos tu İzel, Çe lik və Er can tə-
rə fin dən qu ru lan qrup “Öz le dim” al bo mu 
ilə qı sa za man da po pul yar lıq qa za nıb.

Al bom sa tış re kord la rı qır dıq dan son-
ra trio çox say lı kon sert lər ve rib. On la rın 
“Da rıx mı şam” və “Sən qa yıt ma lı san” ki-
mi mah nı la rı hit-pa rad lar da bi rin ci olub.

Da ha son ra qrup üzv lə ri ay rı-ay rı lıq da 
mu si qi kar ye ra la rı nı da vam et dir mək qə-
ra rı na gə lib lər.

İl lər dir hə mi şə pə rəs tiş kar la rı ilə bir ara ya 
gəl mək is tə yən “İzel-Çe lik-Er can” av qus-
tun 25-də İs tan bul da “Ku ru çeş me” açıq 
səh nə sin də kon sert lə ri nə baş la ya caq.

Kazan Kremlində “Xarıbülbül” və 
“Qarabağ” kolleksiyaları təqdim ediləcək

1-14avqusttarixindəRusiyaFederasiyasıTatarıstanRespublikası-
nınKazanşəhərində“Həyattərzi–mədənikod”adlı2-ci“Etno-
Fashion”XalqYaradıcılığıvəDekorativ-TətbiqiİncəsənətFestivalı
keçiriləcək.

Fes ti val çər çi və sin də av qus-
tun 2-dən 5-dək “Ka zan Krem li” 
mu zey-qo ru ğu əra zi sin də Ru-
si ya nın və müx tə lif öl kə lə rin di-
zay ner lə ri nin kol lek si ya la rı da 
nü ma yiş et di ri lə cək. Bu ra da ta-
nın mış mo del yer-di zay ner, Azər-
bay can Mil li Ge yim Mər kə zi nin 
rəh bə ri, sə nət şü nas lıq üz rə fəl-
sə fə dok to ru Gül na rə Xə li lo va-
nın “Xa rı bül bül” və “Qa ra bağ” 
kol lek si ya la rı da təq dim olu na-
caq.

Fes ti va lın say tın da yer alan 
mə lu ma ta gö rə, ge yim nü ma-
yi şin də Ru si ya, Azər bay can, 
Türk mə nis tan, Öz bə kis tan, Qır-
ğı zıs tan, Qa za xıs tan və Ta ci kis-
tan dan 27 en to di zay ne rin ümu-
mi lik də 30-dan çox kol lek si ya sı 
gös tə ri lə cək.

Fes ti val “2022 – Ru si ya Xalq-
la rı nın Mə də ni İr si İli” çər çi və sin-
də Ru si ya nın Sə na ye və Ti ca rət 
Na zir li yi, Ta ta rıs tan Res pub li ka-
sı Hö ku mə ti və Av ra si ya Et no di-

zay ner lər As so siasi ya sı nın dəs-
tə yi ilə təş kil edi lib. 

Gül na rə Xə li lo va nın kol lek si ya-
la rı ABŞ, Bö yük Bri ta ni ya, İs veç, 
Avst ri ya, Ru mı ni ya, Tür ki yə, Ru si-

ya, Çin, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Öz bə kis tan, Bol qa rıs tan, Nor veç 
və di gər öl kə lər də ke çi ri lən mo da 
həf tə lə rin də və bey nəl xalq təd bir-
lər də uğur la nü ma yiş et di ri lib.

Buil“TürkDünyasının
MədəniyyətPaytaxtı”
kimisilsilətədbirlərin
keçirildiyiBursaşəhəri

2023-cüildədahabirəla-
mətdarlayihəyə–TÜRKSOY
KinoForumunaevsahibliyi
edəcək.ForumBeynəlxalq
TürkMədəniyyətiTəşkilatı–
TÜRKSOY-untəşkilatçılığıvə
BursaşəhərininOsmanqazi
Bələdiyyəsinindəstəyiilə
gerçəkləşəcək.

İyu lun 27-dən 31-dək Bur sa-
da TÜRK SOY Ki no Fo ru mu na 
ha zır lıq top lan tı sı təş kil olu-
nub. TÜRK SOY-un Baş ka ti bi 
Sul tan Raevin sədr li yi ke çi ri lən 
top lan tı ya Tür ki yə, Azər bay-
can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan və 
Türk mə nis ta nın nü ma yən də lə ri 
qa tı lıb.

Azər bay ca nı təd bir də Mə də-
niy yət Na zir li yi nin TÜRKSOY-
da kı nü ma yən də si El çin Qa far lı, 
Mə də niy yət Na zir li yi Audiovi zual 
və in te rak tiv me dia şö bə si nin 
mü di ri Rü fət Hə sə nov, Azər bay-
can Döv lət Film Fon du nun di rek-
to ru Cə mil Qu li yev və fon dun şö-
bə mü di ri Rə şad Qa sı mov təm sil 
edib lər. 

Bur sa Os man qa zi Bə lə diy-
yə si nin baş qa nı Mus ta fa Dün-
dar Türk dün ya sı ki no sə na ye-
si nin nü ma yən də lə ri ni qə bul 

edib. Gö rüş də bə lə diy yə nin ev 
sa hib li yi edə cə yi fo ru mun əhə-
miy yə tin dən söz açan Mus ta fa 
Dün dar de yib: “TÜRK SOY Ki no 
Fo ru mu na ha zır lıq top lan tı sın da 
Tür ki yə, Azər bay can, Qa za xıs-
tan, Qır ğı zıs tan və Türk mə nis-
tan dan olan nü ma yən də lər lə yol 
xə ri tə mi zi müəy yən edi rik. Ey ni 
za man da hər bir öl kə nin film lə ri 
nü ma yiş olu na caq. Bu la yi hə ilə 
gö zəl iş lə rə im za atı rıq” .  

“Pa no ra ma 1326” Bur sa Fəth 
Mu ze yin də ke çi ri lən top lan tı da 
TÜRK SOY Ki no Fo ru mu nun vax-
tı, gün də li yi, mü za ki rə yə çı xa rı-
la caq möv zu la rın Türk dün ya sı 
öl kə lə rin də ki no sə na ye si nə nə 
də rə cə də töh fə ve rə cə yi ki mi mə-
sə lə lər və ümu mi lik də ki ne ma-
toq ra fi ya sa hə sin də əmək daş lıq 
im kan la rı nə zər dən ke çi ri lib.

Fo ru ma ha zır lıq top lan tı sın da 
Azər bay can təm sil çi lə ri ilə ya-

na şı Qa za xıs tan dan sse na rist 
Bax tı gül Ma xan be to va, pro dü ser 
May ra Kar sak ba ye va, Qır ğı zıs-
tan Mə də niy yət Na zir li yi Ki ne-
ma toq ra fi ya şö bə si nin əmək da şı 
Gül ba ra To lo mu şe va, Türk mə-
nis tan dan “Türk mən film”in di rek-
tor müavi ni Sa hi sa leh Bay ra mov, 
elə cə də Tür ki yə Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi Ki ne ma toq ra fi ya 
şö bə si nin mü di ri Er kin Yıl maz və 
baş qa la rı iş ti rak edib lər. Nü ma-
yən də lər sek to run prob lem lə ri, 
müm kün or taq la yi hə lər, uşaq və 
gənc lər üçün film lər ki mi mə sə-
lə lə ri də mü za ki rə edib, eks pert 
və tex ni ki kadr mü ba di lə si haq-
qın da da nı şıb lar.

Təd bir də iş ti rak çı öl kə lə rin ek-
ran əsər lə ri nə ba xış da ke çi ri lib. 
Azər bay can tə rəf dən Ba kı  Me-
dia Mər kə zi və “Azər bay can film” 
Ki nos tu di ya sı nın bir gə is teh sa lı 
olan “Biz” fil mi (re jis sor Or man 
Əli yev) təq dim edi lib.

MehparəSultanova 
Ankara

Türk dünyasının kino təmsilçiləri 
Bursada bir araya gəliblər

Gələn il şəhərdə keçiriləcək 
TÜRKSOY Kino Forumuna hazırlıq müzakirə olunub

Altı il aradan sonra “Renaissance”
Amerikalımüğən-
niBeyonsaltıillik
fasilədənsonra
“Renaissance”adlı
albomburaxıb.
Bu,dünyaşöhrətli
müğənnininsayca
yeddincialbomu-
dur.Bubarədəöz
saytındaməlumat
verənmüğənni
albomüzərində
üçildirişlədiyini
bildirib.

Ye ni al bo mu na 16 mah nı da xil edi lib. Mü ğən ni nin 
söz lə ri nə gö rə, mah nı lar rə qəm sal plat for ma lar da 
da əl ça tan ola caq.

Qeyd edək ki, 40 yaş lı Be yons qa dın mü ğən ni lər 
ara sın da ən çox “Qrem mi” mu si qi mü ka fa tı sa hi bi-
dir. Onun he sa bın da 28 be lə hey kəl cik var.

Bəşəriyyət ilin beş ayını “borc hesabı”na yaşayır...
İyulun sonu Yer kürəsi üçün “ekoloji borc günü” olub

Bugünbəşəriyyətinmaddi
ehtiyatlaratələbatlarınıtam
şəkildəödəməsiüçünYer
kürəsininindikindən1,75dəfə
böyükolmasılazımdır.Dün-
yanınəksərölkələrinintorpaq
ehtiyatlarıonlarınbirilüçün
tələbatınınancaqbirqismini
ödəyir.Başqasözlə,ayrı-ayrı
ölkələrilinmüəyyənaylarını
“borchesabı”nayaşayırlar.
Məsələn,büdcəsimövcud
torpaqresurslarınanisbətdə
xeyliçoxolanAlmaniyaqırmı-
zıxətti28iyuldakeçib...

Bu ba rə də al man eko loq və 
mü tə xəs sis lə rin ha zır la dı ğı he-
sa bat da de yi lir.

Söh bət bə şə riy yət lə Yer kü rə-
si ara sın da kı tə lə bat-tək lif nis-
bə tin dən ge dir. Yə ni, tə biət nə 
(qə dər) tək lif et mək gü cün də dir 
və in san lar bun dan nə qə dər is-
ti fa də edir lər. Söz süz ki, olan dan 
da ha çox. Yer də ki xam mal is ti-
fa də olun du ğu və tul lan tı ya çev-
ril di yi qı sa bir müd dət də bər pa 
olu na bil mir. Bə şə riy yə tin biolo ji 
re surs la ra tə lə ba tı möv cud ol-
du ğun dan da ha çox dur. Çün ki 
eko lo ji sis tem lər üçün il ər zin də 
is ti fa də olu na nın tə bii bər pa sı na 
mü va fiq za man gə rək dir. Əgər 

bü tün dün ya Al ma ni ya ki mi sə-
na ye si bö yük  və həd dən zi ya də 
is teh lak çı ol say dı, on da il lik sərf 
edi lən re surs lar bər pa olun sun 
de yə Yer kü rə si in di kin dən 3 də-
fə bö yük ol ma lı dır. Əgər dün ya 
üz rə re surs lar dan is ti fa də və is-
teh lak çı lıq ABŞ-da kı ki mi ol say-
dı, o za man 5 də fə bö yük Yer 
la zım olar dı. Dün ya bü tün lük lə 
Çin ki mi hə yat tər zi sü rən (və 
qə naət cil) ol say dı, 2,4 Yer ki fa-
yət edər di.

Eko lo ji he sa bat da qeyd olu nur 
ki, re surs lar la bağ lı tə lə bat-tək lif 
nis bə tin də konk ret öl kə nin əra zi-
si nin öl çü sü rol oy na mır. Önəm-

li olan öl kə lə rin re surs la rı ne cə 
sərf et mə si dir. Bu ba xım dan 
ayaq la rı nı yor ğa na (re surs-is ti fa-
də nis bə tin də) gö rə uzat ma yan 
in ki şaf et miş öl kə lər ri ya zi he-
sab la ma da il lik re surs la rı nı da-
ha tez sərf et miş olur lar və ABŞ, 
Ka na da (bax ma ya raq ki, əha li-
si nə gö rə əra zi si qat-qat bö yük-
dür) mart-ap rel ay la rın da, ne cə 
de yər lər, ili ba şa vu rub, eko lo ji 
bor ca ke çir lər. Zəif in ki şaf et miş 
(am ma tə bii re surs la rı zən gin 
olan) öl kə lər isə eko lo ji ili təq vim 
ili ilə təx mi nən bir vaxt da (mə sə-
lən, İn do ne zi ya no yabr-de kabr-
da) ba şa vu rur lar.

He sa bat da Azər bay can və di-
gər Cə nu bi Qaf qaz öl kə lə ri nin 
“eko lo ji borc gü nü”  ba rə də mə-
lu mat əks olun ma sa da, qon şu 
Tür ki yə nin (22 iyun) və İra nın 
(27 iyun) ilin ya rı dan ço xu nu 
“bor ca ya şa dı ğı” qeyd edi lir.

Bil di ri lir ki, Ye rin eko lo ji bor cu 
iki gös tə ri ci ilə – bir tə rəf dən, tor-
pa ğın is ti fa də olu nan re surs la rı 
bər pa edə və tul lan tı la rı “uda” 
bil mək üçün biolo ji qa bi liy yə ti, 
di gər tə rəf dən isə me şə, mün bit 
tor paq, su, kənd tə sər rü fa tı sa-
hə lə ri, ba lıq çı lıq və s. tə lə ba tın 
ne cə qar şı lan ma sı ilə öl çü lür. 

Qeyd olu nur ki, 60 il əv vəl 
(1962) Yer kü rə sin də re surs lar-
dan is ti fa də və is teh lak möv cud 
im kan la rın 73 faizi ni təş kil edir-
di. 1970-ci il də bu gös tə ri ci 100 
faizə ça tıb. Hə min ilin 29 de kab rı 
“eko lo ji borc gü nü” olub. Növ bə ti 
il lər də bə şə riy yə tin Ye rə eko lo-
ji bor cu sü rət lə art ma ğa baş la-
yıb və 2019-cu il də bu ta rix 29 
iyu la tə sa düf edib. Pan de mi ya lı 
(sə na ye is teh sa lı nın azal dı ğı) iki 
il də bu gös tə ri ci bir ay uza na raq 
av qus ta keç sə də, bu il dən ye nə 
“eko lo ji borc gü nü” iyu lun so nu-
na qa yı dıb. Baş qa söz lə, bə şə-
riy yət ilin qa lan beş ayı nı bor ca 
ya şa ya caq. Bu nu fərd ola raq 
üzə ri miz də hiss et mə sək də, tor-
paq hiss edir...

V.Kamal
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