
19-20 sent yabr ta rix lə rin də Mə də niy yət 
Na zir li yi və Elm və Təh sil Na zir li yi İq ti sa-
diy yat İns ti tu tu nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Azər bay can da mə də niy yət iq ti sa diy ya tı: 
Şu şa dan in ki şaf im puls la rı” ad lı bey-
nəl xalq el mi-prak tik konf rans ke çi ri lib. 
Konf ran sın bi rin ci iş gü nü mə də niy yət 
pay tax tı mız Şu şa da, ikin ci gü nü Ba kı da 
ger çək lə şib.

“Şu şa İli” çər çi və sin də #think4 cul tu re ça-
ğı rı şı ilə ger çək lə şən təd bir öl kə miz də mə-
də niy yət iq ti sa diy ya tı nın in ki şaf pers pek tiv-
lə ri nə həsr olu nub. Bey nəl xalq konf ran sa 
Tür ki yə, Bö yük Bri ta ni ya, İs rail, Al ma ni ya, 
Hin dis tan, Qa za xıs tan və di gər öl kə lər dən 
sa hə üz rə eks pert lər, elə cə də yer li mü tə-
xəs sis lər qa tı lıb lar.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Azərbaycanda mədəniyyət iqtisadiyyatı: Şuşadan inkişaf impulsları
Beynəlxalq konfransda mədəniyyətimizin dünya yaradıcı sənaye bazarında yeri və inkişaf istiqamətləri müzakirə olunub

Şuşada, Üzeyir bəyin heykəli önündə...
Sentyabrın 20-də Şuşada Üzeyir Hacıbəyli XIV Beynəlxalq 
Musiqi Festivalı çərçivəsində konsert proqramı təqdim olunub.

Üzeyir Hacıbəylinin Şuşada bərpa olunan heykəli önündə açıq 
havada, dahi bəstəkarın erməni vandalizminə məruz qalmış 
ev-muzeyinin yanında təşkil olunan tədbirdə Vətən uğrunda 
canlarından keçmiş şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilib.

İş ti rak çı la rı sa lam la yan Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
Şu şa ra yo nun da xü su si nü ma yən də si Ay dın Kə ri mov bil di rib ki, 
bu gün biz Şu şa da mil li mu si qi mi zi eşi di rik və bu bi zi çox qü rur-
lan dı rır: “Şu şa mı zın, ümu mən bü tün tor paq la rı mı zın azad lı ğı uğ-
run da öz can la rın dan ke çə rək şə hid ol muş əs gər və za bit lə ri mi zin 
ru hu qar şı sın da baş əyi rik”.

Kon  sert  də Döv lət Xalq Çal ğı Alət lə ri Or kest ri (bə dii rəh bər və baş 
di ri jor – Xalq ar tis ti Ağa ver di Pa şa yev) çı xış edib. Ü.Ha cı bəy li nin 
və da hi sə nət ka rın ye tir mə lə ri olan bəs tə kar la rın əsər lə ri səs lə nib.

Əsas məqsəd mədəniyyətimizin 
potensialının müəyyən edilməsidir

Sent yab rın 19-da Şu şa da işə baş la yan el mi-prak tik konf rans-
da əv vəl cə son gün lər də  Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin Azər-
bay can la sər həd də tö rət di yi təx ri bat nə ti cə sin də şə hid olan 
hərb çi lə ri mi zin xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad edi lib.

Konf rans da açı lış nitq lə ri ilə star tap lar üz rə ta nın mış mü tə xəs-
sis, is rail li eks pert Tal Kat ran, Azər bay can mə də niy yət na zi ri nin 
bi rin ci müavi ni El nur Əli yev və İq ti sa diy yat İns ti tu tu nun di rek to ru 
Na zim İma nov çı xış edib lər.

İs rail li eks pert Tal Kat ran bil di rib ki, ötən gün qo naq lar üçün ma-
raq lı olub. Şu şa ya sə fər za ma nı gör dük lə ri miz bi zə həm kə dər-
li, həm də se vinc li hiss lər ya şa dıb. Tö rə di lən da ğın tı lar dan son-
ra Qa ra ba ğın sü rət lə bər pa sı və əv vəl ki və ziy yə ti nə qa yıt ma sı nı 
gör mək bi zi va leh edib.

“Bu gün dün ya da mə də niy yət və ya ra dı cı sa hə dən iki tril yon 
dol la ra ya xın gə lir əl də olu nur. Biz konf rans da məhz bu nu mü za-
ki rə edə cə yik. Qa ra ba ğın gə lə cə yi ba rə də mü za ki rə lə rin apa rı la-
ca ğı təd bir lər da vam lı ola raq ke çi ri lə cək”, – de yə o bil di rib.

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev çı xı şın da bil di-
rib ki, bu cür təd bir lə rin ke çi ril mə sin də əsas məq səd tor paq la rı mı-
zın iş ğal dan azad olun ma sın dan son ra bu əra zi lər də mə də ni və 
ya ra dı cı sə na ye lə rin in ki şa fı na töh fə ver mək dən iba rət dir. Qeyd 
edib ki, Şu şa Azər bay can mə də niy yə tin də müs təs na ye rə ma lik-
dir, bu ra da Azər bay can mə də niy yə ti nə töh fə si ni ver miş da hi şəx-
siy yət lər dün ya ya göz açıb. 

“Konf ran sın əsas məq sə di Azər bay can mə də niy yə ti nin po ten-
sialı nın müəy yən olun ma sı dır. Azər bay can mə də niy yə ti nin fərq li 
cə hət lə rin dən bi ri onun sülh se vər li yi dir. Mə də niy yə ti miz in san-
se vər dir, nif rət və dö züm süz lük yay mır. İs tə yi rik ki, bi zim mə də-
niy yə ti miz dün ya nın ya ra dı cı sə na ye ba za rın da öz ye ri ni tut sun, 
onun ya rat dı ğı zövq iq ti sa diy ya tı mı za töh fə ver sin, mə də niy yət 
xa dim lə ri nin ya rat dı ğı məh sul dün ya da ta nın sın. Bi zim mə də ni iq-
ti sa diy yat da çox bö yük po ten sialı mız var”, – de yə na zi rin bi rin ci 
müavi ni diq qə tə çat dı rıb.

davamı səh. 2-də

Musiqi festivalında ustad dərsləri və konfrans
Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi-
ri lən Üze yir Ha cı bəy li XIV Bey nəl xalq Mu si qi 
Fes ti va lı (18-26 sent yabr) müx tə lif təd bir, 
təq di mat və us tad dərs lə ri ilə da vam edir. 

Sent yab rın 19-da fes ti val çər çi və sin də 
Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de-
mi ya sı nın (BMA) bö yük za lın da Alf red Kor to 
adı na Pa ris Ali Mu si qi Mək tə bi nin piano müəl-
li mi, pro fes sor A.İp po li to va-İva no va adı na 

bey nəl xalq mü ka fat laureatı həm və tə ni miz 
Rə na Şe re şevs ka ya nın us tad dər si ke çi ri lib.

Sent yab rın 20-də Azər bay can Bəs tə kar-
lar İt ti fa qın da (ABİ) “Azər bay can bəs tə kar lıq 
mək tə bi nin in ki şa fın da Üze yir Ha cı bəy li və 
Müs lüm Ma qo ma ye vin ro lu” möv zu sun da el-
mi-prak tik konf rans ke çi ri lib.

Təd bir də möv zu ilə bağ lı mu si qi şü nas la rın 
mə ru zə lə ri din lə ni lib.

səh. 3

Filmlərimiz Daşkənddə nümayiş etdirilib

Xə bər ver di yi miz ki mi, sent yab rın 13-dən 18-dək “İpək Yo lu-
nun dür da nə si” XIV Daş kənd Bey nəl xalq Film Fes ti va lı ke çi ri lib. 
Fes ti va la dün ya nın 40-dək öl kə sin dən 300-dən ar tıq ki ne ma-
toq raf çı – re jis sor lar, akt yor lar, ki no sa hə si nin mü tə xəs sis lə ri, 
elə cə də me dia nü ma yən də lə ri qa tı lıb. 

Fes ti val da öl kə miz də nü ma yən də he yə ti ilə təm sil olu nub. 
Həm çi nin 15-17 sent yabr ta ri xin də Daş kənd və Bu xa ra şə hər lə-
rin də “Azər bay can ki no su gün lə ri” təş kil edi lib.

Fes ti va lın real laş dı ğı “Öz bək fi lm”də Azər bay can nü ma yən də 
he yə ti ilə gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş də 2021-ci il də öz bək və Azər bay-
can ki ne ma toq raf çı la rı ara sın da əmək daş lıq və müş tə rək fi lm lə-
rin çə kil mə si ni nə zər də tu tan me mo ran du mun nə ti cə lə ri mü za ki rə 
olu nub. Qeyd edi lib ki, me mo ran du ma əsa sən, Xalq ar tis ti, ki no-
re jis sor Va qif Mus ta fa ye vin müəl li fi  ol du ğu “Mol la Nəs rəd din və 
ya xud çə tin gün lə ri min dos tu” ki no la yi hə si ya xın gə lə cək də is teh-
sa la ta bu ra xı la caq. “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sı nın di rek to ru 
Na zim Hü sey nov, ki no şü nas, re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Ayaz Sa la yev iki öl kə ara sın da mə də ni əla qə lə rin in ki şa fın da ki no 
sa hə si nin önə min dən söz açıb lar.

davamı səh. 8-də

Sent yab rın 20-də Ba kı da bey nəl xalq konf-
ran sın pa nel ic las la rı ke çi ril di. Təd bir də Pre-
zi dent Ad mi nist ra si ya sı Hu ma ni tar si ya sət, 
dias por, mul ti kul tu ra lizm və di ni mə sə lə lər 
şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli ye va, mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mov, mil lət və kil lə ri və di gər 
rəs mi lər, müx tə lif öl kə lər dən şir kət lə rin rəh-
bər və əmək daş la rı, mə də niy yət sa hə si üz rə 
mü tə xəs sis lər iş ti rak edir di lər. 

Konf ran sın mo de ra to ru, star tap lar üz rə eks-
pert Tal Kat ran (İs rail) iş ti rak çı la rı sa lam la ya raq 
təd bi rin əhə miy yə ti ni yük sək qiy mət lən dir di.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov çı xış edə-
rək bil dir di ki, konf ran sa 15 öl kə dən qo naq lar 
qa tı lıb. On lar mə də niy yət pay tax tı mız Şu şa-
ya və di gər ra yon la ra sə fər edib lər. Şu şa da 
çox önəm li fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. Bu təd-
bir də Qa ra ba ğa qa yı dı şı mı zın, ora da kı bər-
pa iş lə ri mi zin bir par ça sı dır, bir mər hə lə si dir. 
Həm ora da kı 30 il lik da ğın tı və van da liz mi, 
həm də bu gün kü in ki şa fı əya ni şə kil də gör-
mək və təb li ğa tı nı apar maq ba xı mın dan bu 
konf rans mü hüm əhə miy yət da şı yır.

Azər bay ca nın ta ri xi nin ən önəm li sə hi fə-
lə rin dən bi ri ni ya şa dı ğı nı vur ğu la yan na zir 
mü ha ri bə dən son ra iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lə ri miz də hə ya ta ke çi ri lə cək mü hüm və-
zi fə lə rin ol du ğu nu diq qə tə çat dır dı: “44 gün-
lük Və tən mü ha ri bə sin dən və Zə fər dən son-
ra bi zim qar şı mız da mü hüm və zi fə lər du rur. 

Bu və zi fə əzə li yurd yer lə ri mi zin dir çəl dil mə-
sin dən iba rət dir. Biz iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lə rə həm də öz lə ri nə xas mə də niy yə ti 
qay tar ma lı yıq və qay ta rı rıq. Şu şa da və iş ğal-
dan azad olun muş di gər əra zi lər də ke çi ri lən 
sil si lə təd bir lər də bu na mi sal dır”.

Anar Kə ri mov bil dir di ki, Mə də niy yət Na-
zir li yi tə rə fi n dən ya ra dı cı sə na ye lə rin in ki-
şaf et di ril mə si nə çox bö yük önəm ve ri lir: 
“Na zir li yin dəs tə yi ilə Azər bay can Ya ra dı cı 
Sə na ye lər Fe de ra si ya sı tə sis edi lib. Ya ra dı-
cı sə na ye lə rin və bu sa hə nin iq ti sa diy ya ta 
töh fə si nin ar tı rıl ma sı nı diq qət də sax la yı rıq. 
Mə də niy yət və ya ra dı cı sə na ye lər “Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 2022–2026-cı il-
lər də so sial-iq ti sa di in ki şaf St ra te gi ya sı”nda 
da in ki şaf pers pek tiv lə ri olan priori tet sa hə 
ki mi öz ək si ni ta pıb. Bi zim baş lı ca və zi fə miz 
isə hə min ya ra dı cı fəaliy yə ti olan qu rum la ra 
mü da xi lə et mə mək dir. Ək si nə, on la rı va hid 
qüv və ki mi bir ləş di rib özəl sek tor lar la döv lət 
qu rum la rı ara sın da kör pü ro lu nu oy na maq-
dır. Bu ba xım dan də fə lər lə ya ra dı cı sə na ye 
ilə məş ğul olan qu rum lar la, sek to run təm-
sil çi lə ri ilə gö rüş lər ke çi ri lir, on la rın tək lifl  ə ri 
din lə ni lir”. 

İq ti sa diy yat na zi ri nin bi rin ci müavi ni El-
nur Əli yev söy lə di ki, ha zır da dün ya iq ti-
sa diy ya tın da qey ri-müəy yən lik lər da ha da 
ar tıb. Bü tün bun la ra bax ma ya raq, Azər-

bay can iq ti sa diy ya tın da yük sək ar tım da-
vam edib.

Elm və təh sil na zi ri nin müavi ni Fi ru din 
Qur ba nov vur ğu la dı ki, xal qın mə də ni sə-
viy yə si hər bir öl kə nin in ki şa fı na tə sir gös tə-
rir: “Otuz ilə ya xın idi ki, tor paq la rı mız iş ğal 
al tın da idi. İş ğal döv rün də düş mən mə də ni 
abi də lə ri miz, məhv edib. Bu gün inf rast ruk-
tur la yi hə lər lə ya na şı, mə də ni abi də lə ri miz 
də bər pa olu nur. Əsas və zi fə miz mə də ni ir si-
mi zi gə lə cək nə sil lə rə çat dır maq dır”.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si nin səd-
ri Qə ni rə Pa şa ye va söy lə di ki, tor paq la rı-
mı zın iş ğal dan azad edil mə si mə də niy yə tin 
bar bar lıq üzə rin də qə lə bə si idi: “Mən dü şü-
nü rəm ki, bu təd bi rin Şu şa dan baş la yıb Ba-
kı da da vam et mə si də bu na gö rə dir. Qo naq-
la rı mız iş ğal dan azad edil miş tor paq la rı mı zı 
zi ya rət edər kən düş mə nin da ğı dı cı, döv lə ti-
mi zin isə qu ru cu mə də niy yə ti ni gör dü. Təəs-
süfl  ər ol sun ki, bu gün özü nü dün ya da mə-
də ni öl kə ad lan dı ran bə zi döv lət lər qu ru cu 
mə də niy yə tin de yil, da ğı dı cı mə də niy yə tin 
ya nın da dır. Mə də niy yət sa hə si Azər bay can 
üçün hə mi şə priori tet olub. Mə də niy yət iq-
ti sa diy ya tı na tək cə gə lir mən bə yi ki mi bax-
ma ma lı yıq. Bu an la yış döv lət üçün, xalq 
üçün, onun mə də niy yə ti üçün fərq li-fərq li 
im kan lar açır”.

davamı səh. 2-də

UNESCO qarşısında Qərbi Azərbaycanın 
tarixi-mədəni irsi ilə bağlı aksiya 

UNES CO-da “Mə də niy-
yət lə ra ra sı dialo qun ya-
ra dıl ma sı” möv zu sun da 
təd bir ke çi ril di yi vaxt qu-
ru mun iqa mət ga hı qar-
şı sın da Qər bi Azər bay-
ca nın ta ri xi və mə də ni 
ir si nin da ğı dıl ma sı nı əks 
et di rən sər gi xa rak ter li 
ak si ya baş la yıb.

Üç gün da vam edə cək ak si ya Sər həd siz Əda lət və Hü quq lar (Jus-
ti ce et Droits Sans Fron tiè res) As so siasi ya sı tə rə fi n dən təş kil olu nub.

Təş ki lat çı lar uzun il lər Er mə nis tan əra zi sin də Azər bay can xal qı na 
qar şı sis tem li şə kil də yü rü dül müş de por ta si ya, et nik tə miz lə mə, soy-
qı rı mı və Azər bay can xal qı nın mə də ni ir si nə qar şı kul tur sid (mə də-
ni soy qı rı mı) si ya sə ti nə ti cə sin də in san hü quq la rı sa hə sin də qə bul 
edil miş çox say lı bey nəl xalq mü qa vi lə lər də ək si ni tap mış nor ma və 
qay da la rın po zul ma sı na, əsas və zi fə si dün ya mə də ni ir si ni qo ru maq 
olan UNES CO-nun Er mə nis tan da Azər bay can ta ri xi və mə də ni abi-
də lə ri nin da ğı dıl ma sı na la qeyd qal ma sı na eti raz edib lər. Sər gi də Er-
mə nis ta nın məq səd yön lü şə kil də Azər bay can ta ri xi və mə də ni ir si nə 
qar şı van da lizm si ya sə ti apar maq la ta ri xi və mə də ni ir si mi zi ta ma mi-
lə məhv et di yi diq qə tə çat dı rı lır. 

Ak si ya da Er mə nis tan da, xü su si lə də İrə van da da ğı dıl mış Azər-
bay ca nın ta ri xi və mə də ni irs abi də lə ri nin əv vəl ki şə kil lə ri ilə bə ra bər, 
bu gün kü və ziy yə ti də nü ma yiş olu nur.
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əvvəli səh. 1-də

Yaradıcı sənayenin 
inkişafı üçün sistemli 

yanaşma lazımdır
Da ha son ra konf rans pa nel

lərlə işini dam etdirdi. Dövlət
mexanizmlərininvə təşviqlərinin
yaradılması üzrə birinci panel
müzakirəsindəçıxışedənDövlət
TurizmAgentliyisədrininmüavi
niAzadəHüseynovadediki,bu
günmədəniturizmdünyadaçox
populyardır. Mədəni turizm iqti
sadiyyatınaparıcıistiqamətlərin
dən biridir. Mədəniyyətin təbliğ
olunmasındaturizminböyükrolu
var.
Mədəniyyət nazirinin birinci

müavini Elnur Əliyev bildirdi ki,
Mədəniyyət Nazirliyinin məq
sədlərindən biri mədəniyyətə
yanaşmanı dəqiqləşdirməkdir:
“Bizim baxışımız sovet baxışın
dan fərqlənir. O zaman mədə
niyyət bu sahə ilə məşğul olan
müəssisələrinfəaliyyətiiləməh
dudlaşırdı. Ancaq mədəniyyət
dahagenişanlayışdır.Bugünkü
tədbirinəsasməqsədibubaxışı
açıqlamaqdır.Mədəniyyətbütün
sahələri ilə bir zövq formalaş
dırır. Mədəni iqtisadiyyatın bir
böyük tərəfi də qloballaşmadır.
İnternetin üstünlüyühansısabir
musiqiçinin öz əsərini dünyaya
çıxarmaq imkanı verir ki, buda
qloballaşmanın nədeməkoldu
ğunuaçıqaydıngöstərir”.
ElnurƏliyevvurğuladıki,ölkə

mizdəneftqaz,kimyasənayesi
barədə danışmaq mümkündür,
amma yaradıcı sənayemiz yox
dur. “Bu məsələdə biz sistemli
yanaşma tətbiq etməliyik. Buna
görə dəbirinci növbədəbu isti
qamətdətəbliğatişləriaparılma
lıdır”,–deyəE.Əliyevəlavəetdi.
İqtisadiyyat nazirinin müavi

niSahibMəmmədovsöylədi ki,
mədəniyyət və iqtisadiyyat ter
minlərinin bir arada səsləndiril
məsionlarınbağlılığındanxəbər
verir:“Ölkədəsosialinkişafınfor
malaşdırılmasında, sahibkarlıq
mühitinin yaxşılaşdırılmasında
mədəniyyətvəyaradıcısənaye
nin inkişafınadiqqətinayrılması
vacib məsələlərdəndir. Prezi
dentİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
həyata keçirilən sosialiqtisadi
inkişaf strategiyası bu sahənin
inkişafınada təsiredənamillər
dən biridir. İqtisadiyyat Nazirliyi
olaraqbusahənininkişafıistiqa
mətində lazımi tədbirlərgörəcə
yik”.
Mədəniyyətin geniş məfhum

olduğunudeyənQarabağDirçə
liş Fondu İdarə Heyətinin sədri
RəhmanHacıyevbildirdiki,mə
dəniyyətsahibkarlıqdır, iqtisadiy
yatdır, inkişafdır: “Ərazilərimizin
düşməndən azad olunması Qa
rabağda dağıntıları tam şəkildə
görməyəimkanverdi.Bizbudə
rəcədə böyük dağıntıların öhdə
sindəngəlməliyik.Məlumolduğu
kimi,ənçoxdağıntıyaməruzqa
lanobyektlərtarixiabidətikililəri
mizdir.Bununladadüşmənbizim
mədəniyyətimizi silmək istəyirdi.

Dünyada buna aid nümunələr
var.Ammanəzərəalsaqki,İkin
ciDünyamüharibəsindənsonra
Avropadakıurbisidinaradanqal
dırılmasınamüəyyənyardımvar
idi. Amma Azərbaycan bu gün
Qarabağdakıdağıntıları,oradakı
urbisidiözübərpaedir,özüara
danqaldırır”.
Dahasonraçıxışedənmədə

ni iqtisadiyyat üzrə beynəlxalq
ekspert Ornela Ramasauskaite
yaradıcı ekosistemin əhəmiyyə
tindən danışdı: “Apardığım təd
qiqatlarvəoxuduğumməqalələr
nəticəsindəbeləqənaətəgəldim
ki,Azərbaycanınböyükmədəni
tariximirasıvar.Buölkədədün
yadabaşverənyaradıcıproses
lərinbirhissəsidir”.
Daha sonra konfrans iştirak

çılarınınsuallarıcavablandırıldı.

Mə də ni iq ti sa diy ya tın 
qlo bal ten den si ya la rı
İsrailli ekspert Tal Katranın

moderatorluğu ilə gerçəkləşən
ikinci panel mədəni iqtisadiyya
tın qlobal tendensiyalarına və
4cü sənaye inqilab ilə yaradıcı
iqtisadiyyatın kəsişməsi proble
minəhəsrolunmuşdu.
İlk olaraq Prezident yanında

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalarüzrəDövlətAgent
liyinin sədr müavini Ceyhun
Salmanov çıxış edərək hazırda
dünyada qloballaşma və texno
logiyanın sürətlə inkişaf etdiyini
bildirdi: “Texnologiyanın yüksək
inkişafısayəsindəbizözməhsu
lumuzu istədiyimiz vaxt yaradıb
onlayn platformaya yerləşdirə
rəkyaxşıqazancəldəedəbilə
rik. Agentlik olaraq bu sahədə

biziməsasişimizyaradıcıinsan
laradəstəkverməkdir. İnanıram
ki,konfransdabusahə iləbağlı
damüzakirəaparacağıq”.
Ceyhun Salmanov bildirdi ki,

yaradıcı insanlara dəstək verən
layihələrdənbiridəABAD–“Ailə
Biznesinə Asan Dəstək” publik
hüquqi şəxsdir. Qurumun yara
dılmasındaməqsədAzərbaycan
Respublikasının sosialiqtisadi
inkişafında vətəndaşların fəal
iştirakına, kiçik və orta sahib
karlığıninkişafına,əhalininməş
ğulluqsəviyyəsininartırılmasına
vərəqabətqabiliyyətliailə təsər
rüfatlarının formalaşdırılmasına
dəstək verməkdir: “ABAD mər
kəzləri tərəfindən dekorativtət
biqi xalq sənətkarlığı və qida
məhsullarının istehsalı sahəsin
də fəaliyyət göstərən ailə biz
neslərinədəstəklayihələrihəya
takeçirilir.Hazırda550yəyaxın
ABADçımız var ki, onlar isteh
sal etdiyi məhsullardan qazanc
əldəedirlər”.
“ReFresh Global” (İsrail) şir

kətininhəmtəsisçisiViktoriaKa
narsöylədiki,hərbirimizqlobal
bir dünyada yaşayırıq və əmin
olmalıyıq ki, gələcək nəsillərə
sağlamekosistemburaxacağıq.
Azərbaycan Dövlət İqtisad

Universitetinin (UNEC) rekto
ru, professor Ədalət Muradov
qeyd etdi ki, universitet tərə
findən 4cü sənaye inqilabı ilə
bağlıtədqiqatmərkəziyaradılıb:
“Təhsildə olduğu kimi, yaradıcı
sənayedəistəkbəllidir.Hamımız
başadüşürükki,4cüsənayein
qilabıbizimseçimimizdeyil.Dör
düncü sənaye inqilabıAzərbay
cansənayesiningələcəkinkişafı
üçünbirşansdır”.

Panelin sonunda çıxış edən
“Zero Gravity Capital” (Slova
kiya) şirkətinin əməkdaşı Vit
HanusAzərbaycana ikinci dəfə
gəldiyini söylədi: “Burada gör
düklərim məni heyran etdi. Öl
kənizinçoxzənginvəoturuşmuş
mədəniyyətivar”.

Ya ra dı cı iq ti sa diy ya ta 
dəs tək, ma liy yə yə çı xış
Konfransın üçüncü paneli “Ya

radıcı iqtisadiyyata dəstək, ma
liyyəyə çıxış” mövzusuna həsr
olunmuşdu. Panel müzakirəsi
başlamazdanəvvəl “BeNear”şir
kətinintəsisçisivəbaşicraçıdirek
toru Lyudmila Livertovski “Mədə
niyyət iqtisadi inkişafın mühərriki
kimi”mövzusundaçıxışetdi.
Dahasonrapanelmüzakirəsi

nəbaşlanıldı.İlkolaraqkonfran
sınmoderatoruTalKatrançıxış
edərəkqonaqlarıtəqdimetdi.
AzərbaycanRespublikasıİqti

sadi İslahatlarınTəhlilivəKom
munikasiya Mərkəzinin (İİTKM)
İqtisadi təhlil və analitik infor
masiya departamentinin rəhbəri
RəşadHüseynovçıxışındadedi
ki, təmsil etdiyi qurumda yara
dıcı sənaye və digər sahələrlə
bağlıaraşdırmalaraparılır:“Mər
kəz olaraq ölkə başçısının iyul
ayındatəsdiqetdiyi“Azərbaycan
Respublikasının 2022–2026cı
illərdəsosialiqtisadiinkişafSra
tegiyası”nda nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin icrasının monitorin
qini və qiymətləndirilməsini hə
yata keçirəcəyik. Monitorinqin
nəticələri ilə bağlı hesabatlar
hazırlanacaq.Proqramlarınmo
nitorinqinəpeşəkaryerlivəxarici
ekspertlərdəcəlbolunacaq”.

İnvestisiya məsləhətçisi, şəxsi
kapitalmütəxəssisiRahulYadav
bir sıra şirkətlərlə əməkdaşlıqla
rının olduğunu söylədi: “Həmin
şirkətlərin özləri müxtəlif inkişaf
mərhələlərindədir.Bizçalışırıqki,
startaplarüçünsürətləinkişafedə
biləcəkmaliyyəvasitələritapaq”.
Maliyyə və davamlı inkişaf

məqsədləriüzrəmütəxəssisKarl
Rheinberger Azərbaycanda in
sankapitalının inkişafetdirilmə
siüçünkifayətqədərpotensialın
olduğunuvurğuladı.
DahasonraElmvəTəhsilNa

zirliyi İqtisadiyyat İnstitutunun
şöbəmüdiriTəbrizƏliyev“Azər
baycanınmədəniyyətsektorunun
iqtisadi artıma təsirini formalaş
dıranamillər”,ElmvəTəhsilNa
zirliyiİnformasiyaTexnologiyaları
İnstitutununşöbəmüdiriƏlövsət
Əliyevisə“Qarabağiqtisadiyyatı
nınmədəni sahələrinin səmərəli
formalaşdırılmasında və idarə
edilməsində rəqəmsal transfor
masiyaməsələləri”mövzularında
təqdimatlarlaçıxışetdilər.

Sə nə ti ger çək li yə apa ran 
mə də niy yət dir

Beynəlxalq konfrans “Yaradı
cı iqtisadiyyat üçün potensialın
inkişafı və təhsilin əhəmiyyəti”
mövzusundasonuncu–dördün
cüpanelləişinibaşavurdu.
Panelin moderatoru, “Smart

Nation” platformasının rəhbəri
ŞəbnəmMəmmədovaçıxışçıları
təqdimetdi.
Mədəniyyət nazirinin birinci

müavini Elnur Əliyev çıxışında
dayanıqlı və uğurlu iqtisadiyyat
məsələsinə toxunaraq qeyd etdi
ki, əslində, bütün ölkələrdə qa

nunvericiliyi və sərmayələri tən
zimləyənsənədlər,deməkolarki,
ey nidir: “ Bu ölkələri fərqli edən
insan amilidir. İnsana gəldikdə
isəinsanlarfiziolojiolaraqeynidir.
Onları birbirindən fərqləndirən
isəmədəniyyətdir.Deməli,sənəti
gerçəkliyəaparanmədəniyyətdir.
Uğurlu olmaq istəyiriksə, mədə
niyyətimizitənzimləməliyik.Bizim
əsrlərinsüzgəcindənkeçmişmə
dəniyyətimiz var. Düşünürəm ki,
peşəmizdən, fəaliyyət sahəmiz
dənvəbiliyimizdənasılıolmaya
raq,özmədəniyyətimizi tanımalı
vəonasahibçıxmalıyıq”.
“ExperienceUK”MəsləhətŞu

rasınınüzvüEmiliSmitbildirdiki,
BöyükBritaniyaözsistemini elə
qurub ki, onun rəssamları digər
sahələrlə eyni imkanlara malik
olsunlar. Britaniyada bu sahə

yə dövlət tərəfindən investisiya
lar ayrılır.Şuşa şəhərinə səfərin
onun üçün çox unudulmaz bir
xatirə olduğunu söyləyən Emi
li Smit vurğuladı ki, mədəniyyət
iqtisadiyyatısahəsiüzrəŞuşada
müxtəlifişlərgörməküçünböyük
potensialmövcuddur.
Elm vəTəhsil Nazirliyi İqtisa

diyyatİnstitutunundirektoruNa
zimİmanovsöylədiki,ölkəmizdə
ənənəvimədəniyyətiiqtisadiyya
tınsektorunaçevirməküçünQa
rabağdanbaşlamaqlazımdır.
Multidisiplinar dizayner Nejla

Güvenc Türkiyədə yaradıcı mə
dəniyyətsahəsi iləbağlıvəziyyət
haqqındafikirlərini bölüşdü.Söy
lədiki,mədəniyyətiqtisadiyyatının
inkişafıüçünqeyrihökuməttəşki
latlarıdafəalşəkildəçalışmalıdır.
“ReFresh Global” şirkətinin

həmtəsisçisi Revital Nadiv dedi
ki, ideyaları reallaşdırmaq üçün
gənclərə meydan vermək lazım
dır: “Səhv etmək azadlığımız
yoxdursa, yeni bir ideya yarada
bilmərik. Hansısa uğursuzluqdan
qorxmaq lazımdeyil.Bizgənclə
rəbusahədəbirsıraimkanlaraça
bilərik.Bununüçünsınaqlarkeçir
məliyik.Sözsüzki,bunlarıtəkba
şına edə bilmərik. Bu sahə üzrə
müxtəlifmütəxəssislərlazımdır”.
RevitalNadivçıxışınınsonun

da mədəniyyət nazirinin birinci
müaviniElnurƏliyevətekstiltul
lantılardanhazırlananətirvəye
niparçanövühədiyyəetdi.
Daha sonra konfrans iştirak

çılarınınsuallarıcavablandırıldı.
ElnurƏliyevkonfransdaiştirak

edən bütün qonaqlara təşəkkü
rünübildirdi.
Sondaxatirəşəkliçəkdirilib.

Nurəddin Məmmədli

əvvəli səh. 1-də

İqtisadiyyatİnstitutunundirek
toruNazimİmanovqeydedibki,
bugünlərdəAzərbaycandamə
dəniyyətə hər kəs, sadəcə, is
tehlakçıkimibaxır.Obildiribki,
konfransdan əvvəl mədəniyyət
iqtisadiyyatıiləəlaqədararaşdır
malaraparılıb.Artıqəsasetiba
rilə alimlər arasında bu sahəyə
maraqyaranıb.
Sonra mədəniyyət iqtisadiy

yatı üzrə beynəlxalq ekspert
Ornela Ramasauskaite azad
edilmiştorpaqlardamədənidir
çəliş mövzusunda çıxış edib.
Bildirib ki, tədbirin Şuşada ke
çirilməsi simvolik xarakter da
şıyır. İşğal edilmiş ərazilərdə
mədəniyyətinbərpasıunikalha
disədir.“Mədəniyyətiqtisadiyya
tı dünyada aktual mövzulardan
biridir. Bu sahədəməlumatların
toplanılması, statistik monito
rinqsistemininolmasıvacibdir.

Mədəniyyət iqtisadiyyatının in
kişafıüçünölkəyəbusahəüzrə
ixtisaslaşmışşirkətləri,müxtəlif
peşə sahiblərini dəvət etmək,
bir araya gətirmək vacibdir”, –
deyəovurğulayıb.

Azad edilmiş torpaqlarda 
mədəni dirçəliş 

Konfransda“Azadedilmiştor
paqlardamədənidirçəlişvəmə
dəni iqtisadiyyat” mövzusunda
panelmüzakirəsiaparılıb.
Startaplarüzrəisrailliekspert

Tal Katranınmoderatorluğu ilə
keçirilən paneldə multidisipli
nardizaynerNejlaGüvenc, in
vestisiyaməsləhətçisivəşəxsi
kapital üzrəmütəxəssis Rahul
Yadav, Azərbaycan Milli Kon
servatoriyasının şöbə müdiri
Cahangir Səlimxanov və “Ex
perienceUK”MəsləhətŞurası
nınüzvüEmiliSmitçıxışedib
lər.

Multidisiplinar dizayner Nejla
GüvencTürkiyədəyaradıcımə
dəniyyət sahəsindəki öz təcrü
bələrini bölüşüb. Deyib ki,mə
dəniyyətiqtisadiyyatınıninkişafı
üçün qeyrihökumət təşkilatla
rı da fəal şəkildə çalışmalıdır.
Həmçinin bildirib ki, Türkiyədə
bu sahəyə maraq son illərdə
artıb: “Türkiyə bu il Avropada
oyun sektoruna ən çox yatırım
edənölkədir.Həmçinindəyişdi
riləbilməyənnişanlar (nonfun
gible token – NFT) sahəsində
də böyük inkişaf var. İnsanlar
özyaradıcılıqməhsullarınıNFT
şəklində virtual olaraq satışa
çıxarırlar. Düşünürəm ki,Azər
baycandadabusahəüzrəişlər
görülməlidir”.
İnvestisiya məsləhətçisi və

şəxsi kapital üzrə mütəxəssis
RahulYadavŞuşanınmədəniy
yət iqtisadiyyatı sahəsində bö
yük potensialının olduğunu bil
dirib.Qeydedibki,Şuşaxüsusi
platformayaçevrilməlidir.Bunun
üçünmüxtəlifqurumların,mütə
xəssislərinbusahədəvəzifələri
nin təyin olunması üçün xüsusi
strategiya üzərində işləmək la
zımdır. “Azərbaycan hökuməti
nininfrastrukturvəidarəetmədə
böyüktəcrübəsivar.Butəcrübə
vasitəsilə Şuşa böyük bir plat
formayaçevriləbilər”, –deyəo
əlavəedib.

Əməkdar incəsənət xadimi
Cahangir Səlimxanov Şuşanın
mədəni irsinin yayılması məq
sədilə virtual yayımların həyata
keçirilməsinin xeyirli olacağını
qeydedib.Bildiribki,sahəüzrə
peşəkar insanların buraya gəl
məsi, mədəniyyət iqtisadiyyatı
sahəsindəişləringörülməsiüçün
imkanlaryaratmaqlazımdır.
“ExperienceUK”MəsləhətŞu

rasınınüzvüEmiliSmitbildiribki,
mədəniyyət iqtisadiyyatı sahəsi
üzrə Şuşada müxtəlif işlər gör
mək üçün böyük potensial var.
Diqqətə çatdırılıb ki, gələcəkdə
Şuşada virtual olaraq konfrans
larınhəyatakeçirilməsi, incəsə
nətxadimləriiləbirsıraproqram
larıntəşkiledilməsimümkündür:

“İnternetdə Şuşadan canlı yayın
vəvideolarpaylaşmaqolar.Mən
buşəhərdəböyükpotensialınol
duğunun şahidiyəm. Mədəniyyət
iqtisadiyyatı üzrə müxtəlif sahə
lərdə reallaşdırılacaq layihələrdə
birçoxqurumlarıniştirakıdavacib
məsələdir”.

***
Sonra konfransda “Davamlı

şəhərlərdə və icmalardamədə
niyyətiqtisadiyyatı”mövzusunda
məruzədinlənilib.
MaliyyəekspertiKarlReinber

germəruzəiləçıxışedib.Məru
zədə almaniyalı ekspert dünya
təcrübəsindən yararlanaraqŞu
şadamədəniiqtisadiyyatsahəsi
nininkişafetdirilməsibarədəda
nışıb.Diqqətə çatdırıb ki, geniş

məlumatbazasınınmövcudluğu,
beynəlxalqreytinqgöstəricilərin
də yüksək sıralarda yer alması
ölkəyəinvestisiyayatırılmasıba
xımındanvacibdir.
“BuilAzərbaycanda“Şuşaİli”

elanolunub.Azadedilmişərazi
lərdəşəhərlərininşasında“Ağıllı
şəhər” konsepsiyasından istifa
dəolunmasıvacibdir.Bu,iqtisa
diinkişafamüsbəttəsirgöstərir.
Azərbaycanın perspektivi çox
genişdir”,–deyəoqeydedib.

Şuşadan Şuşa üçün 
inkişaf impulsları

Daha sonra konfransda “Şu
şadanŞuşaüçüninkişafimpuls
ları”mövzusundadəyirmimasa
lartəşkilolunub.
Dəyirmimasalarda“Mədəniiq

tisadiyyatvədavamlı iqtisadiyyat
azad edilmiş ərazilərdə necə si
nerjivəsosialtəsiryaradır?”,“Mə
dəniyyət sektorunda dövlətözəl
tərəfdaşlığıvəmədəniyyətinma
liyyələşdirilməsində səmərəlilik
variantları”, “Azad edilmiş ərazi
lərinbütövlüyüüçüncəmiyyətibir
vasitə olaraq cəlb etmək”, “Mə
dəniyyət ölkənin xaricdə bren
dinqstrategiyasınınfonukimi”və
“Yaradıcısənayelərdədairəviiqti
sadiyyat necə gəlir gətirə bilər?”
mövzularındamüzakirələrvəfikir
mübadilələri aparılıb, mövzular
üzrəsuallarcavablandırılıb.
Moderatorlar hər bir mövzu

üzrəöztövsiyələrinivətəklifəri
nibölüşüblər.
Bununladabeynəlxalqkonfrans

ilkişgününüŞuşadabaşavurub.

Əsas məqsəd mədəniyyətimizin 
potensialının müəyyən edilməsidir

“Azərbaycanda mədəniyyət iqtisadiyyatı: 
Şuşadan inkişaf impulsları”
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MədəniyyətnaziriAnar
Kərimovsentyabrın15-
dəRusiyaFederasiyası
Prezidentininbeynəlxalq
mədəniəməkdaşlıqüzrə
xüsusinümayəndəsiMi-
xailŞvıdkoylagörüşüb.

Söhbət zamanı Azərbay
canvəRusiyaarasındamə
dəniəlaqələrinyüksəksəviy
yədəolduğuvurğulanıb.
Görüşdəgələcəkdəmədə

niyyət sahəsində əməkdaşlı
ğıngenişləndirilməsiiləbağlı
həyata keçiriləcək layihələrə
dairfikirmübadiləsiaparılıb.

Mədəniyyət naziri Latviya Milli Opera və 
Balet Teatrının direktorunu qəbul edib 

ÜzeyirHacıbəyliXIVBeynəlxalqMusiqiFestivalındaiştirak
etməküçünmüxtəlifölkələrdənmusiqixadimləriBakıyagəlib-
lər.OnlardanbiriLatviyaMilliOperavəBaletTeatrınındirekto-
ru,vokalçıEgilsSilinşdir.

Mədəniyyət naziriAnarKərimov sentyabrın 19daEgilsSilinş
vəxanımınıqəbuledib.LatviyanınAzərbaycanRespublikasındakı
SəfirliyininəməkdaşıxanımVijaBuşavənazirliyin İncəsənətvə
qeyrimaddimədəniirsşöbəsininmüdiriFərəhAcalovanındaiş
tiraketdiyigörüşdəikiölkəarasındamədəniəlaqələrdənsöhbət
açılıb, gələcəkdə birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələləri
müzakirəolunub.
LatviyalıqonaqlarlaAzərbaycanDövlətAkademikOperavəBa

letTeatrındayaradıcıgörüşdəkeçirilib.

MədəniyyətNazirliyinin
təşkilatçılığıiləkeçiri-
lənÜzeyirHacıbəyli
XIVBeynəlxalqMu-

siqiFestivalı(18-26sentyabr)
müxtəliftədbir,təqdimatvə
ustaddərsləriilədavamedir.

BMA-da gənc pianoçular 
üçün ustad dərsi

Sentyabrın 19da festival çər
çivəsində Üzeyir Hacıbəyli adı
na Bakı Musiqi Akademiyasının
(BMA)böyükzalındaAlfredKorto
adınaParisAliMusiqiMəktəbinin
piano müəllimi, professorA.İppo
litovaİvanova adına beynəlxalq
mükafat laureatı həmvətənimiz
RənaŞereşevskayanınustaddər
sikeçirilib.
BMAnın beynəlxalq əlaqələr

vəsosialməsələlərüzrəprorekto
ru, Xalq artisti, professor Yeganə
Axundovaustaddərsininqonaqla

rınıvəiştirakçılarısalamlayıb,Rə
naŞereşevskaya ilədoğmavətə
nindəkeçiriləngörüşdənməmnun
olduğunudeyib.
Rəna Şereşevskaya ustad dər

sinin təşkilinə görə təşəkkürünü
bildirib, özü və sənəti haqqında
məlumatverib.
Qeyd edək ki,RənaMidhət qı

zı Şereşevskaya 1954cü ildə
Bakıda anadan olub, 1972ci ildə
Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi
Məktəbini bitirib. Sonra təhsilini
P.ÇaykovskiadınaMoskvaDövlət
Konservatoriyasında(LevVlasen
konunsinfi)davametdirib.
Ustad dərsində istedadlı gənc

pianoçular–BülbüladınaOrtaİx
tisasMusiqiMəktəbinin şagirdləri
Əli Vəliyev və Rəvan Paşazadə,
həmçinin BMAnın tələbələri Rə
şid Behbudov və Əli Adıgözəlov
LüdviqvanBethoveninsonataları
N.18,21,FriderikŞopeninSkerzo
N.1, Sergey Raxmaninovun N.6,

op.39şəkiletüdəsərləriniifaedib
lər.
Ustad dərsi zamanı ifalarda bir

sıranüanslaradiqqətyetirənRəna
xanımgənclərətövsiyələriniverib,
bilik və təcrübəsini onlarla bölü
şüb. Həmçinin əsərlərin yaranma
tarixinə, bədii məzmun xüsusiy
yətlərinədədiqqətayıraraqpiano
çularınfikrinihərbirsəslənməvə
melodik dönüşün simvolik məna
sınacəlbedib.O,gəncmusiqiçi
lərinhazırlığınınyüksəksəviyyədə
olduğunu vurğulayıb və onların
müəllimlərinətəşəkkürünübildirib.

Bəstəkarlar İttifaqında 
elmi-praktik konfrans

Sentyabrın 20də Azərbaycan
Bəstəkarlarİttifaqında(ABİ)“Azər
baycan bəstəkarlıq məktəbinin
inkişafında Üzeyir Hacıbəyli və
MüslümMaqomayevin rolu”möv
zusundaelmipraktikkonfranske
çirilib.

Konfransda iki böyük bəstəkar,
sirdaşvəsənətyoldaşıÜzeyirHa
cıbəyli (18851948) və Müslüm
Maqomayevin (18851937) yara
dıcılığındansözaçılıb.
Tədbirdə ABİnin katibləri –

Əməkdar incəsənətxadimləriCə
lalAbbasov və ZemfiraQafarova
çıxış ediblər. Sonramusiqişünas
larınməruzələridinlənilib.
Konfransınproqramında“Üzeyir

HacıbəylivəMüslümMaqomayev:
məslək dostları” (professor Həcər
Babayeva), “Musiqi türkologiya
sının tədqiqində Üzeyir Hacıbəy
linin nəzəri konsepsiyasının rolu”
(AMEAnınmüxbirüzvü,sənətşü
naslıq üzrə  elmlər doktoru Rəna
Məmmədova), “Üzeyir Hacıbəyli
irsinin təbliği” (sənətşünaslıq üzrə
fəlsəfə doktoru Səadət Təhmiraz
qızı), “Azərbaycan Bəstəkarlar İt
tifaqının Üzeyir Hacıbəyli mərhə
ləsi” (sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, professor Lalə Hüseyno
va), “MüslümMaqomayevinAzər
baycan musiqi mədəniyyətinin in
kişafındarolu”(sənətşünaslıqüzrə
fəlsəfə doktoru Jalə Qulamova),
“Ü.Hacıbəyli və M.Maqomayev:
monodiyadan–simfonikmusiqiyə”
(sənətşünaslıqüzrə fəlsəfədokto
ruSürəyyaAğayeva) və s.məru
zələryeralıb.

***
Sentyabrın 20də festival çər

çivəsində BMAda fransız piano
çu Olivye Qardonun ustad dərsi,
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində
“Cadenza”orkestrininkonsertike
çirilib.
ÜzeyirHacıbəyliXIVBeynəlxalq

Musiqi Festivalı sentyabrın 26da
başaçatacaq.

Lalə 
Savalan

“Üzeyir Hacıbəyli elə bir şəxsiyyətdir ki...”
Milli Musiqi Günü münasibətilə dahi bəstəkarın məzarı ziyarət olundu

Azərbaycanprofessionalmusiqi
sənətininvəmillibəstəkarlıqmək-
təbininbanisiÜzeyirHacıbəylinin
(1885-1948)dünyayagəldiyi18sent-

yabrhərilölkəmizdəMilliMusiqiGünü
(“Üzeyirmusiqigünü”)kimiqeydedilir.

Bu il dəmədəniyyət tariximizinəlamətdar
günündə I Fəxri xiyabanda dahi bəstəkarın
məzarıziyarətolundu.Mərasimdəmədəniy
yətnaziriAnarKərimov,tanınmışmədəniyyət
vəincəsənətxadimləri,musiqisevərləriştirak
edirdilər.
ÜzeyirHacıbəylininməzarıüzərinəəklilvə

güldəstələriqoyuldu.AzərbaycanDövlətXor
Kapellası(bədiirəhbər–XalqartistiGülbacı
İmanova)heyətininifasındaÜzeyirHacıbəy
linin “Leyli və Məcnun” operasından “Şəbi
hicran”kompozisiyasısəsləndirildi.
MədəniyyətnaziriAnarKərimovçıxışedə

rəkbildirdiki,18sentyabrmədəniyyətimizin
ənəlamətdargünlərindənbiridir:“Xalqımızın
ölməzsənətkarlarıarasındaÜzeyirHacıbəy
lininxüsusiyerivar.ÜzeyirHacıbəylieləbir
şəxsiyyətdir ki,məhzonunsayəsindəAzər
baycanmusiqisində tarixibirdövrbaşlandı,
klassik musiqi sənətimizin təməli qoyuldu,

yenimusiqi janrları yarandı.O,mədəniyyə
timizə çoxböyük töhfələr verərək,millimu
siqimizidünyasəviyyəsinəqaldırabildi.Tə
bii ki, dövlətimiz belə şəxsiyyətləri heç vaxt
yaddançıxarmır.1995ciildəuluöndərHey
dərƏliyevin fərmanı iləÜzeyirHacıbəylinin
anadan olmasının 110 illik yubileyimünasi
bətilə 18 sentyabrınMilli Musiqi Günü kimi
qeydolunmasıqəraraalındı.Artıqneçəildir
ki,xalqımızbugünüqeydedir.BugünPre
zidentİlhamƏliyevvəBirincivitseprezident
Mehriban Əliyevamədəniyyət və incəsənət
xadimlərinəböyükdiqqət vəqayğı göstərir
lər.OnlarınrəhbərliyiiləbirneçədəfəÜzeyir
HacıbəylininyubileyiUNESCOsəviyyəsində
qeydedilib.2009cuildənetibarənisəölkə
mizdəÜzeyirHacıbəyliadınafestivalkeçiri
lir...”.
Nazir bildirdi ki, bu il dəÜzeyir Hacıbəy

li XIV Beynəlxalq Musiqi Festivalının geniş
tədbirlərplanıtərtibedilmişdi.Lakinsongün
lərbaşverənməlumhadisələrləbağlı,Azər
baycanınsərhədlərinintoxunulmazlığı,ərazi
bütövlüyüuğrundacanlarındankeçənşəhid
lərinxatirəsinəehtiramolaraqfestivalınproq
ramıdəyişdirildi.
“Bir daha bütün şəhidlərimizə Allahdan

rəhmət diləyirəm, onların yaxınlarına baş

sağlığı verirəm.Əslində,bu il festivalıölkə
mizinbirneçəşəhərindəkeçirməyiplanlaş
dırırdıq.Düşmənin sərhədlərimizdə törətdiyi
təxribatın qarşısının alınması zamanı həlak
olan igidlərimizin xatirəsinə ehtiram əlaməti
olaraq festivalın proqramında dəyişiklik et
dik. Festivalın tədbirləri Bakıda, bir konsert
isəŞuşada keçiriləcək.Bunun da bir rəmzi
mənasıvar.Bütünbuçətinliklərəbaxmaya
raqAzərbaycanmusiqisiŞuşadasəsləndiri
ləcək.BubizimÜzeyirHacıbəylivəşəhidləri
mizqarşısındaborcumuzdur.Bizfestivaldakı
tədbirləri şəhidlərimizə ithaf etmək istəyirik.
Bununla da bir daha göstərmək istəyirik ki,
Azərbaycanxalqıqəhrəmanövladlarınıheç
vaxtyaddançıxarmır”.
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Aka

demiyasınınrektoru,XalqartistiFərhadBə
dəlbəyli çıxışında dahi bəstəkarımızın mə
dəniyyəttariximizdərolunuqeydedərəkonu
musiqimizinpeyğəmbəriadlandırdı.Vurğula
dıki,bizhəmişəAzərbaycanmusiqisinidün
yadatəbliğetməliyik.BütündünyaAzərbay
canmusiqisininəzəmətinigörməlidir.
AzərbaycanMilliKonservatoriyasının rek

toru, Xalq artisti Siyavuş Kərimi də Üzeyir
Hacıbəylininölməzirsindənsözaçdı.Bildirdi
ki,AzərbaycanxalqıvarolduqcaÜzeyirHa
cıbəylininölməzirsihərzamanyaşayacaq.
Sonra mərasim iştirakçıları Azərbaycan

musiqisinin korifeylərindən Qara Qarayev,
FikrətƏmirov,Bülbül,RəşidBehbudov,Niya
zivəMüslümMaqomayevinFəxrixiyabanda
kıməzarlarınıziyarətetdilər.
Ümummilli lider, mədəniyyətimizin böyük

hamisi,1995ciildəimzaladığıfərmanlamə
dəniyyət təqvimimizə Milli Musiqi Gününü
bəxşetmişHeydərƏliyevin vəgörkəmli of
talmoloqalim,akademikZərifəxanımƏliye
vanınxatirəsidəehtiramlaanıldı,məzarları
üzərinətərçiçəkdəstələridüzüldü.
Sonda mərasim iştirakçıları Şəhidlər xi

yabanına gələrək Azərbaycanın suverenliyi
və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda
edənVətənövladlarınınxatirəsiniyadetdilər,
“Əbədiməşəl”memorialıönünəgüldəstələri
qoydular.

Nurəddin

Sentyabrın18-dəBakıŞəhərMə-
dəniyyətBaşİdarəsinintabeli-
yindəfəaliyyətgöstərənSəbail
rayonMərkəzləşdirilmişKitab-

xanaSistemi(MKS)MərkəziKitab-
xanasınınbinasınınəsaslıtəmirdən
sonraaçılışmərasimikeçirilib.

Mərasimdə mədəniyyət naziri Anar
Kərimov, nazirliyin əməkdaşları, kitab
xananınkollektiviiştirakedib.
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi

ninrəisiİbrahimƏliyevkitabxanadaya
radılanşəraitləbağlınazirAnarKərimo
vaməlumatverib.
Bildirilib ki, 600 kvmsahəsi olan ki

tabxana müasir standartlara uyğun tə
miredilib,yeniinventarvəavadanlıqlar
la təchizolunub.Kitabxananın interyeri
yeniüslubda,fərqlişəkildəqurulub.Yeni
nəsilkompüterlər,sürətliinternetvəwifi
zonailətəchizolunankitabxanadaoxu
cularındahagenişməlumatəldəetmə
ləriüçünşəraityaradılıb.Onlarlatınqra
fikalıəlifbailənəşrolunmuşelmikütləvi
və bədii ədəbiyyat, dərsliklər, müxtəlif

ixtisaslar üzrə kitablarla zənginləndiril
miş fonddan rahat şəkildə istifadə edə
biləcəklər.Müasirdizayndaoxumasala
rı,kitabrəfəridəistifadəçirahatlığınə
zərəalınaraqhazırlanıb.
MədəniyyətnaziriAnarKərimovqeyd

edib ki, kitabxanalar maarif, elm oca
ğı olduğu üçün belə bir müəssisələrin
müasirtələblərsəviyyəsindəqurulması
nınböyükönəmivar:“Çünkielm,mədə
niyyətkitabdanbaşlayır.Sirrdeyilki,in
dikidövrdəkitabamaraqgetdikcəazalır.
Ancaqbizkitabavəmütaliəyəolanma
rağıartırmaqüçünəlimizdəngələniet
məliyik.Bununüçünmüasirüsullardan
yararlanmalı,gənclərimizikitabxanalara
cəlbetməliyik.MədəniyyətNazirliyitərə
findəndəbuistiqamətdəzəruriköməklik
göstəriləcək”.
Anar Kərimov kitabxana kollektivinə

gələcəkfəaliyyətindəuğurlararzulayıb.

Qeydedəkki,kitabxana1924cüildə
yaradılıb. 1936cı ildən Maksim Qorki

adına Mərkəzi Səyyar Kitabxana Fon
du kimi fəaliyyət göstərib. 2011ci ildə

onunbazasındaSəbail rayonMKSnin
Mərkəzi Kitabxanası yaradılıb.Mərkəzi
Kitabxananın6filialıvar.
Bakışəhərkütləvikitabxanalarıara

sında ilk dəfə Səbail rayon Mərkəzi
Kitabxanasındaelektronkataloqtəşkil
edilib.BuradaOxucularaxidmətşöbə
si,Uşaqşöbəsi,Komplektləşdirməvə
kitabişləmə,Metodikavəbiblioqrafiya,
İnformasiyaresurs və Kitabxanabib
lioqrafiya proseslərinin avtomatlaş
dırılması şöbələri fəaliyyət göstərir.
Kitabxananın saytı (sabail.cls.az) və
elektronkataloqu istifadəçilərin ixtiya
rındadır.
MərkəziKitabxanavəfiliallarvasitəsi

ləilərzindəümumilikdə50mindənçox
oxucumüraciətiüzrəənənəvivəvirtual
xidmətgöstərilir.HazırdaMərkəziKitab
xananınfondu268minnüsxətəşkiledir,
oxucularınsayı13509nəfərdir.

Üzeyir Hacıbəyli XIV Beynəlxalq Musiqi 
Festivalı davam edir

Səbail rayon Mərkəzi Kitabxanasının binası 
əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib

“Cultural Network House”da görüş
“CulturalNetworkHouse”Assosiasiyası(“Mədəniyyət
ŞəbəkəsiEvi”)ötənhəftəTürkiyə-AzərbaycanDostluq,
İşbirliyivəHəmrəylikVəqfininsədriAygünAttarınrəh-
bərliyiiləAzərbaycandasəfərdəolanATİV,TİKA,Türkiyə
MədəniyyətvəTurizmNazirliyi,TürkTarixQurumutəmsil-
çilərivəmüxtəlifsahələritəmsiledənelmadamlarından
ibarətheyətiözofisindəqonaqedib.

“Köklükeçmiş,güclügələcək”simpoziumununiştirakçıları
“CulturalNetworkHouse”tərəfindəntəşkilolunanmədəniy
yətmübadiləsigecəsindəiştirakediblər.
Əvvəlcə şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad

olunub.
Assosiasiyanın sədri Aynur Süleymanzadə qonaqlara

fəaliyyətlərivəhəyatakeçirdikləri layihələrhaqqındaməlu
matverib.
MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İn

kişafı vəBərpasıüzrəDövlətXidmətinin rəisiAzadCəfərli
öz təqdimatındaotuzillik işğaldövründəAzərbaycanınmə
dəniabidələrinəvurulanzərərvəazadedilmiş torpaqlarda
abidələrinbərpası,qorunmasıvəbumədəni irsindünyaya
tanıdılması istiqamətində aparılan işlər barədə qonaqları
məlumatlandırıb.
TədbirdəQarabağınmədəniabidələrininişğaldansonrakı

vəziyyəti vəbərpasınıözündəəksetdirən “Şuşa”kitabının
təqdimatıdakeçirilib.
Qonaqlar “Cultural Network House” Assosiasiyasının

fəaliyyətiniyüksəkqiymətləndirərək,elmvəmədəniyyətsa
hələrindəişbirliyinədairmüzakirələraparıblar.
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Xəbərverdiyimizkimi,19-20sentyabrtarixlərindəMədəniyyət
NazirliyivəElmvəTəhsilNazirliyiİqtisadiyyatİnstitutununbirgə
təşkilatçılığıilə“Azərbaycandamədəniyyətiqtisadiyyatı:Şuşa-
daninkişafimpulsları”adlıbeynəlxalqelmi-praktikkonfrans

keçirilib.KonfransınbirinciişgünümədəniyyətpaytaxtımızŞuşada
gerçəkləşib,tədbirertəsigünişiniBakıdadavametdirib.

Beynəlxalq elmi-praktik konf-
ransın iştirakçıları sentyabrın
18-də Qobustan Milli Tarix-Bə-
dii Qoruğunu ziyarət edib, son-
ra Bakıdan Şuşaya gedərkən
Füzuli rayonu ərazisində otuz
iləyaxındavametmişerməniiş-
ğalınınfəsadlarıilətanışolublar.
QobustanMilliTarix-BədiiQo-

ruğunagələnqonaqlaraburada-
kı qayaüstü rəsmlər və yazılar
barədəməlumatverilib.Diqqətə
çatdırılıb ki, açıq səma altında
qoruq-muzeykimidünyadatanı-
nanbuməkandaSonDaşdöv-
ründənOrtaəsrlərəqədərhəyat
və məişəti əks etdirən çoxsaylı
maddi mədəniyyət nümunələ-
ri var.Qeydedilib ki,Qobustan
qayaüstürəsmləridünyadabelə
abidələrdənənzənginidir.Qoruq
ərazisində alimlər tərəfindən 7
minəyaxınqayaüstütəsvir,40-a

yaxın kurqan, 20mağara və s.
aşkaredilibvəöyrənilib.
Qonaqlara məşhur qavaldaş

barədə məlumat verilib. Bildiri-
lib ki, oxun icad olunması qəbi-
lə adamlarının maddi güzəranı
üçünnəqədərlazımidisə,qaval-
daşda ibtidai insanların rəqsvə
mahnı mərasimləri təşkil etmək
üçünolduqcaəhəmiyyətliidi.
Konfrans iştirakçıları üzərində

latınqrafikasıiləqədimRomaya-
zısıolandaşkitabəilədəmaraqla
tanışolublar.Bildirilibki,1948-ciil-
dəaşkarolunmuşkitabəeramızın
84-96-cıillərindəimperatorDomi-
sianın dövründə Roma legionu-
nun senturiyasının Qobustan
ərazisindəolduğunugöstərir.Daş
kitabədə“İmperatorDomisianSe-
zarAvqustGermanik.LutsiusYu-
lius Maksimus. XII İldırımsürətli
Legion”sözləriqeydedilib.

Konfrans iştirakçıları qoruğun
ərazisində yaradılmış muzeydə
dəolublar.Onlaramüxtəlifdövr-
lərəaidartefaktlarbarədəməlu-
matverilib.

***
Beynəlxalq elmi-praktik konf-

ransın iştirakçıları Şuşaya ge-
dərkən yolüstü Füzuli rayonu
ərazisindədayanıblar.Preziden-

tin Qarabağ iqtisadi rayonuna
daxil olan işğaldan azad olun-
muş ərazilərdəki Xüsusi Nüma-
yəndəliyininəməkdaşıArazİma-
novməlumatveribki,ermənilər
işğaldövründəFüzulidəyaşayış
məntəqələrini, qəbiristanlıqları,
tarixi,mədəni,diniabidələrivəh-
şicəsinə dağıdıblar. İşğalçılar
Füzulişəhərindəbirdənədəol-
sunsalamatbinaqoymayıb,hər
şeyitalanediblər.
Diqqətə çatdırılıb ki, Qara-

bağda erməni vandalizminə

məruzqalan yaşayışməntəqə-
lərindən biri də Füzuli rayonu-
nun Merdinli kəndidir. Burada
bütün evlər dağıdılıb, erməni-
lər tərəfindən kənd ərazisində-
kiməsciddə heyvan saxlanılıb.
Kənd qəbiristanlığı da erməni
vandalizminəməruzqalıb–mə-
zarlar dağıdılıb, cəsədlər qazı-
laraqçıxarılıb.

SonrakonfransiştirakçılarıFü-
zuli Beynəlxalq Hava Limanı ilə
tanış olublar.Məlumat verilib ki,
Qarabağın hava qapısı adlan-
dırılan Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanı2021-ci ildə–cəmi9ay
ərzindəənmüasirsəviyyədəinşa
olunubvəistəniləntiphavagəmi-
siniqəbuletməkimkanlarıvar.
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illik işğaldanqalan xarabalıqları
ilə tanış olublar. Eyni zamanda
Füzulidəgörülənbərpavəyeni-
dənqurmaişlərindənbəhsedilib.

***
Konfrans iştirakçıları sonra

Azərbaycanın mədəniyyət pay-
taxtı Şuşaya yola düşüblər. Yol-
boyu qonaqlara Azərbaycanın
mədəniyyəti, eləcə dəmədəniy-
yət iqtisadiyyatının inkişaf pers-
pektivləribarədəməlumatverilib.
Şuşaya gələn qonaqlar şəhərin
görməliyerləriilətanışolublar.

Tanışlıq Azərbaycanın tanın-
mış şəxsiyyətləri Natəvan, Bül-
bülvəÜzeyirHacıbəylinin işğal
zamanıgüllələnmişheykəllərinin
yerləşdiyi şəhər meydanından
başlayıb. Bu abidələr barədə
məlumatverilib.Qonaqlargüllə-
lənmişheykəllərinqarşısınagül-
lərdüzüblər.
Qonaqlara həmçinin Qaraba-

ğın xanı – Şuşa şəhərinin qu-
rucusu Pənahəli xanın sarayı,
Natəvanın evi, Yuxarı Gövhər
ağa,AşağıGövhərağavəSaatlı

məscidləri,MollaPənahVaqifin
muzey-məqbərə kompleksi ba-
rədəməlumatverilib.
Qonaqlar Şuşa qalasının di-

varları önündə xatirə şəkli çək-
diriblər,şəhərintarixi,qaladivar-
larınıntikilməsibarədəməlumat
verilib.Bildirilibki,Şuşaişğaldan
azadedildikdənsonraqaladatə-
mir-bərpaişləriaparılıb.

Sonda konfrans iştirakçı-
ları Cıdır düzündə olub, ora-
dan açılan gözəl mənzərəni
seyr ediblər. Diqqətə çatdırılıb
ki, Vətən müharibəsi zamanı
qəhrəman əsgərlərimiz misil-
siz şücaət göstərərək sıldırım
qayalarla Cıdır düzünə qalxıb,
canları, qanları bahasına Şu-
şanı işğaldanazadediblər.Bu
günCıdırdüzü, işğaldanəvvəl
olduğu kimi, yenə də möhtə-
şəm tədbirlərin keçirildiyi mə-
kanaçevrilib.

Şuşada keçirilən beynəlxalq konfransın iştirakçıları 
Qobustanda və Füzulidə olublar

Regionlardakı mədəniyyət müəssisələri 
Ordumuza dəstək aksiyasına qoşulublar

MədəniyyətNazirliyinintəşəbbü-
süəsasındanazirliyintabeli-
yindəfəaliyyətgöstərənmüəs-
sisələrdə18sentyabr–Milli

MusiqiGünündəAzərbaycanOrdusu-
nadəstəkməqsədiləkeçirilənaksiyaya
yerlərdəkimədəniyyətmüəssisələri
dəfəalşəkildəqoşulublar.Mədəniy-
yətocaqlarındakollektivləriniştirakı
iləAzərbaycanRespublikasınınDövlət
Himnisəsləndirilib.

Təşəbbüsün əsas məqsədi ölkəmizin ən
alivəəzəmətlimusiqisinin–ÜzeyirHacıbəy-
lininbəstəsiolanAzərbaycanDövlətHimni-
ninsədalarıiləVətənimizinkeşiyindəduran
Silahlı Qüvvələrimizə, qəhrəman əsgər və
zabitlərimizədəstəknümayişetdirməkdir.

***

AğstafaRMİ-nintabeliyindəkimüəssisələ-
rinkollektivüzvlərinin,müəllim,tələbəvəşa-
girdləriniştirakıiləşanlıüçrənglibayrağımız
dalğalandırılmaqlaAzərbaycanRespublika-
sınınDövlətHimniifaolunub.

***

İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsinin
(RMİ) tabeliyində fəaliyyət göstərən İsmayıl-
lı rayon Fazil Əzimov adınaUşaq incəsənət
məktəbi,ŞamaxışəhərİncəsənətTəhsiliMər-
kəzi,QobustanşəhərRəşidBehbudovadına
UşaqincəsənətməktəbivəAğsurayonUşaq
musiqiməktəbininmüəllimvəşagirdkollektiv-
lərininifasındaDövləthimnimizsəsləndirilib.

***
Sabirabad RMİ-nin tabeliyində fəaliyyət

göstərənuşaqmusiqiməktəblərindəşagird
və müəllimlərin ifasında Dövlət himnimiz
səsləndirilərək müzəfər Ordumuza dəstək
nümayişetdirilib.

***
Şəki RMİ-nin tabeliyində fəaliyyət göstə-

rən uşaq incəsənət vəmusiqiməktəblərin-
dəşagirdvəmüəllimlərhimnimiziifaedərək
müzəfərOrdumuzadəstəkolublar.

***
Şəmkir RMİ-nin əhatə etdiyi kitabxana,

muzey,mərkəzvəmusiqiməktəbləri işçilə-
rininiştirakı iləŞəmkirrayonHeydərƏliyev
MərkəzindəDövləthimnimizifaedilib.

***
OrdumuzadəstəkməqsədiləAğdaşRMİ-

nin şəbəkəsinə aid olan Ağdaş, Göyçay,
UcarvəZərdab rayonlarında fəaliyyətgös-
tərənuşaqmusiqivəincəsənətməktəblərin-
dədəşagirdvəmüəllimlərinifasındaDövlət
himnimizsəsləndirilib.

***
GəncəRMİ-nin tabeliyində olanmədəniy-

yətmüəssisələrində,eləcədəF.Əmirovadına
Gəncə Dövlət Filarmoniyasında da sözüge-
dənaksiya reallaşıb.ƏvvəlcəAzərbaycanın
dövlətmüstəqilliyi,suverenliyivəərazibütöv-
lüyüuğrundacanındankeçənşəhidlərimizin

əzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.
DahasonraGəncəDövlətFilarmoniyasıKa-

meraOrkestrininmüşayiəti,şəhidvalideynləri
vəövladlarının,qazilərin,Gəncəşəhərindəer-
məniterrorundanzərərçəkmişailələriniştirakı
iləDövləthimnimizsəsləndirilib.
TədbirGəncəRMİ-nin sosial şəbəkə he-

sablarındacanlıolaraqyayımlanıb.
Digər regionalmədəniyyət idarələrinində

əhatəetdiyimüəssisələrdəsözügedənaksi-
yahəyatakeçirilib.

Vətənin qəhrəmanları unudulmur

YevlaxrayonununXaldankəndində
şəhidlərinxatirəsinəabidəucaldılıb.
AbidəninaçılışmərasimindəYev-
laxŞəhərİcraHakimiyyətininbaş-

çısıAnarTağıyev,MilliMəclissədrininI
müaviniƏliHüseynli,millətvəkiliİlham
Məmmədov,YAPYevlaxrayontəşkilatının
sədriRafiqƏliyev,şəhidlərinailəüzvləri,
yaxınları,müharibəiştirakçılarıvəicti-
maiyyətnümayəndələriiştirakediblər.

***
Sumqayıt RMİ-nin tabeliyində fəaliyyət

göstərənNiyaziadınaŞuşaşəhərUşaqin-
cəsənətməktəbininkollektiviVətənmühari-
bəsişəhidlərimayorSəyavuşKəlbalıyevvə
leytenantNurlanHəsənovunailəsi iləgörü-
şüb.

***
AğstafaRMİAğstafa rayonHüseynArifin

Ev-MuzeyininbirqrupəməkdaşıVətənmü-
haribəsişəhidiElnurHəsənovundoğumgü-
nümünasibətiləailəsinivəadınatikilənbu-
lağıziyarətedib.

***

Biləsuvar RMİ-nin əhatə etdiyi Cəbrayıl
rayonKarxulu,Qaracallıkəndklublarıvə23
nömrəliMinbaşılıkəndkitabxanasınınişçilə-
riVətənmüharibəsişəhidiNicatƏlizadənin
doğumgünüiləəlaqədarailəsinəbaşçəkib-
lər.

***
Masallı RMİ-nin rəisi Bəxtiyar Qılıncov,

MədəniyyətİşçiləriHəmkarlarİttifaqıMasal-

lırayonkomitəsininsədriVəkilİsmayılovvə
regionalidarəyətabemüəssisələrinrəhbər-
ləritərəfindənVətənmüharibəsişəhidlərinin
ailələriziyarətolunub.Ziyarətlərzamanıva-
lideynlərşəhidövladlarınınhəyathekayələri
vəhərbmeydanındakışücaətlərindənbəhs
ediblər. Qonaqlar isə şəhidlərin Vətən qar-
şısındakımisilsizxidmətlərini iftixarhissi ilə
qeydedərəkonlarınqəlblərdəəbədiyaşaya-
caqlarınıvurğulayıblar.
Nümayəndələrrayonunbirneçəkəndində

Vətənmüharibəsiqazilərinədəbaşçəkiblər.
Mədəniyyət işçiləri qazilərlə görüşlərdə on-
larınsəhhətivəehtiyaclarıiləmaraqlanıblar.
Qazilərisəcəbhəxatirələriniqonaqlarlabö-
lüşüblər.

Hazırladı: N.Məmmədli

General Həzi Aslanov haqqında 
kitabın təqdimatı

LənkəranRMİHəziAslanovunEv-MuzeyindəHəcərNəsirova-
nın“HəziAslanovunqəhrəmanlıqladoluhəyatyolu”kitabının
təqdimatıkeçirilib.

Mərasimdə çıxış
edən Lənkəran RMİ-
ninrəisiŞahinŞahba-
zovkitabıngəncnəs-
lin vətənpərvər ruhda
böyüməsi,qəhrəman-
larımızın yaxından
tanınması üçün də-
yərlimənbəolduğunu
deyib. Qeyd edib ki,
qəhrəmanlıqtarixiya-
zanigidlərimizhərza-
manAzərbaycan xal-

qınınqəlbindəyaşayacaqvəonlarhaqqındaneçə-neçəkitablar,
məqalələrərsəyəgətiriləcək.İdarəninrəisimüəllifətəşəkkürünü
bildirib,yeniuğurlararzulayıb.
Digərçıxışedənlərkitabınəhəmiyyətiniyüksəkqiymətləndirə-

rəkHəziAslanovundöyüşyolundansözaçıblar.
Tədbirbədiiproqramladavamedib.

Bədii təhsil ocaqlarının tələbə adını 
qazanmış məzunları ilə görüş 

BərdəRMİ-nintəşəbbüsüiləBərdərayonMədəniyyətMər-
kəzindəregionalidarənintabeliyindəfəaliyyətgöstərənuşaq
musiqivəincəsənətməktəblərininməzunlarıiləgörüşkeçirilib.

BərdəRMİ-nin rəisi
Vəsilə Möhsümova
tələbə adını qazan-
mış məzunları, onla-
rın müəllimlərini və
valideynlərini təb-
rik edib, uğurlar ar-
zulayıb. Bildirilib ki,
ümummilli lider Hey-
dərƏliyevindiqqətvə
qayğısı nəticəsində
Azərbaycandamüasir
təhsil sistemi yaradı-

lıbvəhazırdabusahəyeniinkişafmərhələsiniyaşayır.
Görüşdəçıxışedənməzunlaronlarabəslənənümidləridoğrul-

dacaqlarınasözveriblər.
Sondaməzunlara regional idarə tərəfindən fəxri fərmanlarvə

hədiyyələrtəqdimedilib.

“Əsrin bəlası”na birgə yox deyək!
KürdəmirRMİBeyləqanrayonMədəniyyətMərkəzivərayon
PolisŞöbəsininbirgətəşkilatçılığıilə“Narkomaniyaəsrinbəla-
sıdır”adlıtədbirkeçirilib.Çıxışedənlərbəşəriyyətinənböyük
bəlalarındanolannarkomaniya,psixotropmaddələrinvə
digərzərərlivərdişlərinfəsadlarından,gəncnəslinsağlamlığı
üçünyaratdığıtəhlükələrdəndanışıb,narkomaniyayaqarşı
ümummillimübarizəaparmağınvacibliyinivurğulayıblar.

***
Masallı RMİ Cəlilabad Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində

“Narkomaniyaya yox deyək!”mövzusundamaarifəndirici tədbir
keçirilib.Tədbirdənarkomaniyanınzərərlərindən,ölkəmizdənar-
komaniyayaqarşıaparılanmübarizədənbəhsolunub.

***
AğstafaRMİTovuzrayonMərkəziKitabxanasında“Narkomani-

ya:çətinvəerkənölüm”mövzusundatədbirtəşkiledilib.Tədbirdə
iştirakedəngəncfəaloxucularnarkomaniyavəonuninsanhəya-
tınazərərləriiləbağlıözfikirlərinisəsləndiriblər.



www.medeniyyet.az

№69 (1942)
21 sentyabr 2022 sənət 5

Bir ne çə gün əv vəl Mu zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi 
Bər pa Mər kə zi nə yo lum düş müş dü. Səid Rüs tə mov kü çə sin
də ta ri xi bi na da yer lə şən mər kə zin bi na sı nın gi riş qa pı sın da 
və blok da res tav ra si ya iş lə ri nin apa rıl dı ğı diq qə ti mi çək di.

Ustalarayaxınlaşıbmaraqlan
maq istəyirdim ki, memar, sə
nətşünaslıqüzrəelmlərdoktoru,
professor Elçin Əliyevin binaya
daxil olduğunu gördüm. Elçin
Əliyevi görərgörməz məsələni
təxmin etmiş oldum. Salamla
şan kimi memar niyyətimi an
layıb özü həvəslə görülən işlər
haqqındaməlumatverdi.Məlum
olduki,artıqbirneçəmüddətdir
başlanan təmirbərpa işləri şə
hərin müxtəlif istiqamətlərində
həyatakeçirilir.
Səhəri gün təmir işləri gedən

ərazilərəbirgəbaxışkeçirdik.
Rəsul Rza küçəsindəki hazır

olan bina girişlərinə baxış za
manı gözoxşayan mənzərələr

ürəyimizi açdı. Uzun zamandır
köhnə filmlərimizdə, kadrlarda
yaşayan tarixi binaların blokla
rındakı naxışlar, həmin dövrün
üslubunuqoruyanbəzəklərigö
rəndə köks ötürürdük... Bu gün
həmin tarix yerinə qayıdır, bər
qərarolur.Bloklarınuçuqsökük,
elektrik naqillərinin dolaşıq ha
lındanəsərəlamətqalmayıb.
Elçin Əliyev deyir ki, görülən

bərpaişləriölkərəhbərliyininvə
birbaşa Birinci vitseprezident
MehribanxanımƏliyevanıngös
tərişi əsasında həyata keçirilir.
“BakıAbadlıqXidməti”MMCtə
rəfindən aparılan işlərə memar
özü rəhbərlik edir: “1890cı ildə
tikilən binaya bu günə kimi ne

çə dəfə elektrik naqili çəkilibsə,
oqədərdəköhnənaqillərsökül
mədən blokda dolaşıq şəkildə
qalmışdı: “Azərişıq” və “Azəri
qaz”, rabitə idarələri bloklarda
xətləri yenilədikdən sonra Bakı
Abadlıq Xidməti burada təmi
rə başlayır. İşlər əsaslı şəkildə
aparılır. İlk əvvəl sakinlərin bü
tünproblemləridinlənilir,nəzərə
alınır,dahasonrarestavrasiyaya
başlayırıq. Birinci mərtəbədən
sonuncumərtəbəyəqədərpillə
kənləryenilənir.İlkbaxışdapillə
kənləryenigörünsədə,bizbər
pa üsulu ilə köhnə pilləkənlərə
əvvəlkigörkəminiqaytarıbyeni
ləyəbilmişik.Bloklardaquraşdı
rılansunasoslarıdayığışdırılıb
və tamsəliqəligörkəmyaranıb.
Sunasoslarınınəvəzinəisəyük
səktəzyiqlisuxətləriçəkilir.Yəni
estetik görünüşə xüsusi diqqət
edirik”.
Memar deyir ki, bərpa işləri

aparılan binalar memarlıq abi
dələri olduğu üçün necə gəldi
müdaxilə etmək olmaz: “Giriş
dəki çilçıraqları yerinə qaytar
maqlabubloklaraişıqlabərabər
özkeçmişinidəqaytarmağanail
olmuşuq.Rəssamlarla danışıq
lara başlamışıq. Onlar bloklar
dakıqədimrəsmləribərpaedə
cəklər”.

Rəsul Rza küçəsində bir ne
çəbinanınblokunabaxışzamanı
mütəxəssisbildirdiki,işlərbirildir
həyata keçirilir. 56 blokda işlər
tamamlanıb, 1516 blokda işlər
davam edir: “Əsas odur ki, işləri
tələsmədən görürük. Ustalar də
vətolunurvənəzarətaltındaişlə
ri həyata keçirirlər. Bu binalar bir
əsrdən çoxdur xalqmıza qulluq
ediblər və elə restavrasiya olun
malıdır ki, 100 il bundan sonra
təmirə ehtiyacları qalmasın. Bakı
AbadlıqXidmətitərəfindənbloklar
daxüsusielanlar yerləşdirilib.Bu
elanlardasakinlərdənrestavrasiya
olunmuşblokamüdaxilə ilə bağlı
məlumatvermələrixahişolunur”.

Bərpa işlərinin yüksək keyfiy
yətlə aparıldığını deyən memar
veriləndəstəyəvəqayğıyagörə
ölkə rəhbərliyinə minnətdarlığını
bildirdi: “Dövlətimiz qədim bina
ların təmiri ilə bağlı bütün ləva
zımatların alınmasına yardımçı
olur. Qapıların hamısı yenilənib.
Palıdağacındanolanbuqapılar
çox uzunömürlüdür. Nizami kü
çəsindənbaşlayanbutəmirişləri
YusifMəmmədəliyev,RəsulRza
vədigərküçələrdədavametdiri
lir.Böyükvəəhatəli layihəçərçi
vəsində56ilmüddətindəşəhər
dəkimemarlıqabidəsiolanbütün
binaların bloklarında təmir işləri
ninaparılmasınəzərdətutulub.

Binaların girişindəki mərmər
döşəmələrdəyenilənib.Bumər
mərlər Bakının tarixi fotolarına
əsasənsifarişedilibvədöşənib.
Sovet dövründə çox zamanXIX
əsrəaidbinalardakınaxışvəbə
zəklərləğvedilir,yaxuddasökü
lürdü.Sənətşünasdeyireləblok
var ki, orada keçmişdən heç bir
nümunə qalmamışdı: “Biz işə
başlamazdanəvvəl arxivlərdə iş
aparırıq.Hərbirbinanın interye
rini tapırıq. İzsiz blokları da bu
nümunələr əsasında bərpa edi
rik.Hərblokdaişbirikiaydavam
edir. Bəzi bloklarda pilləkənaltı
sahələrzəbtedildiyiüçündövlət
bunagörəsakinlərəkompensasi
yaverib.Onlarbloklarıboşalda
raqbaşqayerdəməskunlaşıblar.
Ənböyükproblemazadvəbər
paedilmişbubloklarınəzarətdə
saxlamaqdır. Çünki belə gözəlli
yəgözdikməyənadamazolar”.
Elçin müəllimi həm ustalar,

həmdəmüxtəlifbinalarınsakin
lərigözlədiyiüçünonunlasağol
laşırıq.Beləbirgözəllikləryarat
dıqlarıüçünmemaravəustalara
“işinizavandolsun”deyərək,ağ
günəçıxmışbloklarınöz“donla
rında”necəmöhtəşəmgöründü
yünübirdahaseyredibməmnun
oluruq...

L.Azəri

Köhnə filmlərdə gördüyümüz kimi...
Paytaxtda tarixi binaların blokları keçmiş görkəmi əsasında bərpa olunur

18 sent yabr – Mil li Mu si qi Gü
nün də Ba kı Şə hər Mə də niy yət 
Baş İda rə si nin ta be li yin də 
fəaliy yət gös tə rən Əh məd Ba
kı xa nov adı na 6 nöm rə li Uşaq 
mu si qi mək tə bi nin (Ya sa mal 
ra yo nu) bi na sı nın əsas lı tə mir
dən son ra açı lı şı olub.

Mərasimdə mədəniyyət naziri
Anar Kərimov, nazirliyin əmək
daşları, məktəbin kollektivi işti
rakedib.
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş

İdarəsinin rəisi İbrahim Əliyev
musiqiməktəbindəyaradılanşə
raitləbağlınazirAnarKərimova
məlumatverib.Bildirilibki,ümu
mi sahəsi 789 kv m olan bina
texniki cəhətdən yenidən quru
lub, zəruri inventar və avadan
lıqlarla təmin edilib. Təmirdən
sonraməktəbinbinasında24si
nifotağı,aktzalı,2inzibatiotaq
vəmətbəxotağıyaradılıb.
Sonra həmkarlarını təbrik et

məyə gəlmiş Bakı Şəhər Mə
dəniyyət Baş İdarəsi Cövdət
Hacıyevadına3nömrəliMusiqi
məktəbixorkollektivininifasında
Dövləthimnisəsləndirilib.
Mədəniyyət naziri Anar Kə

rimov çıxış edərək Milli Musiqi
Günümünasibətiləhərkəsitəb
rikedib,açılışmərasimininməhz
beləbirgündəkeçirilməsininxü
susilə əlamətdar olduğunu vur
ğulayıb.Bildiribki,hər ilolduğu
kimi, bu il də Üzeyir Hacıbəyli
XIVBeynəlxalqMusiqiFestivalı
iləbağlıgenişproqramtərtibet
mişdik.Təəssüfərolsunki,son
günlərdə düşmən təxribatı nə
ticəsində sərhəddə baş verən
hadisələr,şəhidlərimizinolması
festivalakədərlinotlarəlavəetdi:

“Amma şəhidlərimizin qanı yer
də qalmadı, ordu bölmələrimiz
düşmənəsarsıdıcızərbəvurdu.
Kədərli günlərdə də bizim mu
siqimiz səslənməlidir. Hamıya

bəyan etməliyik ki, bizQaraba
ğımıza, Üzeyir Hacıbəylinin və
təniŞuşayamədəniyyətimizi və
musiqimiziqaytarırıq...”.
Anar Kərimov qeyd edib ki,

xalqın gücü, qüdrəti həm də
onun mədəniyyətindən asılıdır.
Biz bunu 44 günlük Vətən mü
haribəsindəbirdahasübutetdik.

Ümumiyyətlə, tariximizə nəzər
yetirsək görərik ki, bizi biz və
möhkəmedənmədəniyyətimizə,
milli köklərimizə və mənəvi də
yərlərimizəbağlılıqdır.

Məktəbin kollektivinə əsas
lı təmir olunmuş binada uğurlu
fəaliyyət arzulayannazir bildirib
ki,vaxtiləÜzeyirHacıbəylininbu
məktəbdə fəaliyyət göstərməsi
tədrisocağıvəonunkollektivinin
üzərinəəlavəməsuliyyətqoyur.
Qeyd olunub ki, bu gün Prezi
dent İlhamƏliyev vəBirinci vit

seprezident Mehriban Əliyeva
mədəniyyətimizin, o cümlədən
milli musiqimizin inkişafı üçün
çoxböyük səygöstərirlər.Bədii
tədrismüəssisələrindətəmirdən
sonrayaradılanbeləbirşəraitdə
fəaliyyət də mükəmməl olmalı
dır: “Məktəbin kollektivi öz səy
lərini ortayaqoyaraqmillimusi
qimizi yeni nəsillərə ötürməlidir.
BizdəMədəniyyətNazirliyiola
raq bu işlərdə sizlərə əlimizdən
gələnköməkliyiedəcəyik”.
Qeydedəkki,6nömrəliUşaq

musiqi məktəbi 1937ci ildə
fəaliyyətə başlayıb. 1992ci ildə
məktəbə Xalq artisti, görkəm
li tarzən Əhməd Bakıxanovun
adıverilib.Məktəbdə4şöbəüz
rə 13 ixtisas (fortepiano, violin,
klarnet,feyta,saksofon,tar,ka

mança,qanun,qarmon,nağara,
vokal, xanəndəlik, gitara) tədris
olunur,278şagirdtəhsilalır,52
nəfər müəllim çalışır. Həmçinin
şagirdlərdən ibarət xalq çalğı
alətləri ansamblı, xor kollektivi
və skripkaçılar ansamblı fəaliy
yətgöstərir.

Nurəddin

Xalq artisti Azər Paşa Nemətova 
“Şərəf ” ordeni təqdim edilib

Mə də niy yət 
na zi ri Anar 
Kə ri mov Azər
bay can Res
pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham 
Əli yev tə rə fin
dən təl tif edi lən 
Xalq ar tis ti Azər 
Pa şa Ne mə to va 
“Şə rəf” or de ni ni 
təq dim edib.

GörüşdəAzərbaycanteatrınıngələcəkinkişafı,beynəlxalqəla
qələrinin genişlənməsi, yaradıcı şəxslərin dövlətimiz tərəfindən
diqqətdəsaxlanılmasıbarədəfikirmübadiləsiaparılıb.
Nazirgörkəmli rejissoragələcək işlərindəuğurlarvəmöhkəm

cansağlığıarzulayıb.
AzərPaşaNemətovyaradıcılığınınyüksəkqiymətləndirilməsi

nəgörəPrezidentİlhamƏliyevədərintəşəkkürünübildirib.
Qeydedəkki,AzərPaşaNemətovavqustun12dəAzərbaycan

mədəniyyətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə
görə“Şərəf”ordeniilətəltifedilib.

Mədəniyyət ocaqlarında Ordumuza dəstək
Mə də niy yət Na
zir li yi nin tə şəb bü
sü əsa sın da na
zir li yin ta be li yin də 
fəaliy yət gös tə
rən müəs si sə lər
də 18 sent yabr 
– Mil li Mu si qi Gü
nün də Azər bay
can Or du su na 
dəs tək ak si ya la rı 
ke çi ri lib.

Həmingünmüəssisələrdəkollektivlərin iştirakı iləbayrağımız
dalğalandırılmaqla Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
səsləndirilib.
Təşəbbüsün

əsasməqsədi
ölkəmizinənalivə
əzəmətlimusi
qisinin–Üzeyir
Hacıbəylininbəs
təsiolanDövlət
Himnininsədaları
iləVətənimizin
keşiyindəduran
SilahlıQüvvələri
mizə,qəhrəman
əsgərvəzabitləri
mizədəstəknümayişetdirməkdir.
PaytaxtBakıda,eləcədərespublikanınşəhərvərayonlarında

mədəniyyətmüəssisələrivə təşkilatlarsözügedənaksiyaya fəal
şəkildə qoşulub, eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü,
sərhədlərinintoxunulmazlığınaminəcanındankeçənşəhidlərimi
zinəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.

“Açar” İsveçdə kinofestivalda yarışacaq
“OB Film” və “Epic Pro duc tion” şir kət lə ri nin bir gə is teh sa lı olan 
“Açar” qı sa met raj lı bə dii fil mi İs veç də fes ti val da iş ti rak edə cək. 

Ekranəsəribuilin89oktyabrtarixlərindəStokholmşəhərində
keçiriləcək13cüSAMABeynəlxalqFilmFestivalınınbeynəlxalq
proqramındanümayişolunacaq.PremyerasıbuilinaprelindəNi
derlandda“GoShort”BeynəlxalqFilmFestivalındagerçəkləşən,
birneçəbeynəlxalqfestivaldaölkəmizitəmsiledənekranişiişğal
edilmişevininsonuncuyadigarıvənişanəsiolanaçarları26ilqo
ruyubsaxlayanÜmidkişininhekayəsindənbəhsedir.
FilminssenarimüəllifivəquruluşçurejissoruElşadƏliyev,təs

virrejissoruCavidOruclu(Delee),quruluşçurəssamıArifNiftiyev,
montajrejissoruElşadRəhimov,səsrejissoruMehmanNadirov,
prodüserləriOrxanBehbid,SenurƏhədovvəMətinƏləkbərlidir.
FilmdəXalqartistiQurbanİsmayılov,ƏməkdarartistlərRasim

Cəfər,ZemfiraƏbdülsəmədova,aktyorlarReyhanCəfər,Hüseyn
İsgəndərov, Yusif Şeyxov,Arif Kərimov, RövşənAğayev, Eldar
Cəbrayıl,SelinCəbrayılvəbaşqalarıçəkiliblər.

Lalə

Yaradılan belə bir şəraitdə fəaliyyət də 
mükəmməl olmalıdır

Əhməd Bakıxanov adına 6 nömrəli Uşaq musiqi məktəbinin əsaslı təmirdən sonra açılışı keçirilib

Azər bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yin də “Ge yi min 
ca zi bə si: Belq rad Et
noq ra fi ya Mu ze yi nin 

sər gi si” ad lı eks po zi si ya 
təş kil edi lib. Azər bay can la 
Ser bi ya ara sın da dip lo ma tik 
mü na si bət lə rin qu rul ma sı
nın 25ci il dö nü mü nə həsr 
edil miş sər gi də Belq rad 
Et noq ra fi ya Mu ze yi nin kol
lek si ya sın dan 64 eks po nat 
nü ma yiş olu nur. 

Serb xalqının mədəni irsi
ni, onların keçmiş həyat tərzini
özündə ehtiva edən nümunələr
Balkan yarımadası vəOrtaDu
naydüzənliyiərazisindəistifadə
olunan, XIXXX əsrlərə aid qa
dın və kişi geyimləridir.Əsasən
gödəkcə və jiletlərdən ibarət
olan eksponatların zəngin bədii
tərtibatı, nəbati motivli rənga
rəng naxışları Orta Dunay əra
zisində kənd təsərrüfatının inki
şafını, torpaqlarınınzənginliyini,
məhsuldarlığını simvolizə edir.
Bunlar naxış elementlərinin,
rənglərinin, biçiminin, forması

nın harmoniyasınagörə yüksək
zövqlə hazırlanmış, şəhər və
kəndlərəməxsusgündəlik,həm
çinin bayram geyimləri kimi xa
rakterizəolunannümunələrdir.
Azərbaycan Mədəniyyət Na

zirliyi, Serbiya Mədəniyyət və
MediaNazirliyi,AzərbaycanMilli

XalçaMuzeyivəBelqradEtnoq
rafiya Muzeyinin təşkilatçılığı,
Serbiyanın ölkəmizdəki səfirliyi
nindəstəyiiləkeçirilənsərgiokt
yabrın16dəkdavamedəcək.
Sərgiçərçivəsindəuşaqlarvə

böyüklərüçünserbxalqınaaid
ənənəvitikmənaxışlarınıntətbi

qiilə“özünrənglə”,fetrüzərində
qaytanlasancmavəsanamatik
mələriüzrəustaddərslərikeçiri
ləcək.
Qeydedəkki,AzərbaycanMilli

XalçaMuzeyivəBelqradEtnoq
rafiya Muzeyi arasında 2016cı
ildən başlanan qarşılıqlı əmək
daşlıqəlaqələri çərçivəsindəbir
neçə layihə reallaşdırılıb, sərgi
lərkeçirilib.

“Geyimin cazibəsi”
Milli Xalça Muzeyində Belqrad Etnoqrafiya Muzeyinin sərgisi
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RespublikamızdaəsasıXX
əsrinəvvəllərindəqoyulan
karikaturasənətizəngin
inkişafyolukeçib.Karika

turavəkitabqrafikasıüzrə
istedadlısənətkarlaryetişib.
Həmindövrdəmaraqlıəsər
ləriilədiqqətçəkənsənətkar
lardanbiridəXalqrəssamı,
Dövlətmükafatılaureatı
İsmayılAxundovolub.

Görkəmli sənətkar yorulmaz
yaradıcılıq fəaliyyəti dövründə
obrazlar qalereyası, karikatura
və portretlər silsiləsi yaradıb.
Sənətkarı anadan olmasının
115illiyimünasibətiləxatırladıq.
İsmayılHüseynoğluAxundov

15 aprel 1907-ci ildə Bakının
Maştağakəndindədünyayagöz
açıb.Atasımöminolsada,açıq-
fikirli,genişdünyagörüşlü,elmə
və mədəniyyətə qiymət verən
insan olub, övladlarının parlaq
gələcəyi üçün böyük səy gös-
tərib...
İsmayıl orta məktəbi bitirdik-

dənsonraPedaqojiTexnikumda
və Rəssamlıq Mək-
təbində təhsil alır.
1928-ci ildəMoskva
Poliqrafiya İnstitutu-
nun Nəşriyyat fakül-
təsinə qəbul olunur.
Təhsilini 1932-ci il-
də uğurla başa vu-
rub Bakıya qayıdır.
“Azərnəşr”də işə
başlayan İsmayıl
Axundov işgüzarlığı
ilə seçilir və qrafika
bölməsinərəhbərtə-
yinedilir.
İsmayılAxundovbirmüddət

“Molla Nəsrəddin” jurnalının
dafəaləməkdaşlarındanolub.
Rəssamın qeydlərindən bəl-
li olur ki, onun sənətdə daha
şövqləirəliləməsindəgörkəmli
yazıçı-dramaturq Cəlil Məm-
mədquluzadənintövsiyələrirol
oynayıb.Rəssamböyükədib-
ləgörüşühaqdayazır:“20ya-
şımdaadınıeşidib,üzünügör-
mədiyim nurani-pirani sifətli,
ağır yerişli MirzəCəlilləmən-
zilinin yaxınlığında rastlaşdıq.
Özümdən asılı olmayaraq ona
yaxınlaşdım və ehtiramla sa-
lam verdim. Adımı, soyadımı
soruşdu.Kimolduğumudedim.
Sən demə, böyük sənətkar
mənim əsərlərimlə tanış imiş.

“Oğul, “Qız qalası üstündə gö-
yərçinlər” əl işinə baxmışam.
Səningələcəyinəinanıram.Mü-
bariz, sözübütöv ol. Yadında
saxla,əslsənətriyakarlığısev-
mir”, – dedi. Bu sözlər mənim
sənətyolumaişıqsaldı”.

1937-1940-cı il-
lərdə Rəssamlıq
Məktəbinə direk-
tor təyin olunan
İsmayıl Axundov
yüksəkinsanikey-
fiyyətləri, həmkar-
larına qarşı diq-
qətcilvəqayğıkeş
münasibətiiləkol-
lektivin rəğbətini
qazanıb.Görkəmli
fırça ustalarından
Tağı Tağıyev, Sa-
lam Salamzadə,
Vidadi Nəriman-
bəyov,SəttarBəhlulzadə,Baba
Əliyev, Kazım Kazımzadə yeri
düşdükcə bu qayğıkeş insanın
fəaliyyətindənsözaçıb,onueh-
tiramlayadediblər.

Sənətkar 1940-cı ildənNiza-
mi adına Ədəbiyyat Muzeyinin
direktoru və baş rəssamı işlə-
yib. İlkgündənmüxtəlifyaradı-
cılıq nümunələrinin, eksponat-
ların toplanmasına, muzeyin
tərtibatınaqayğıgöstərib.Daha
sonra Xalq artisti Adil İsgən-
dərovun dəvəti ilə DövlətAka-
demik Dram Teatrında çalışıb.
XalqyazıçısıMirzəİbrahimovun
“Həyat” pyesinin tamaşasının
geyim eskizlərini çəkib, Cəfər
Cabbarlının “Yaşar”, Mirzə Fə-
təlinin“HacıQara”,SəmədVur-
ğunun “Vaqif” və başqa səhnə
əsərlərinəbədiitərtibatverib.
Akademik HəmidAraslı gör-

kəmlisənətkarın60illikyubileyi
iləbağlı “Ədəbiyyatvə incəsə-
nət” qəzetində “Gözəl tərtibat-
çı”adlıməqaləsindəyazır:“İs-
mayıl Axudov sərgilərin bədii
tərtibatında məktəb yaratmış

bir rəssamdır. Bu
rəssamın, yazıçıla-
rın üslub xüsusiy-
yətlərinibirədəbiy-
yatşünaskimigözəl
bilməsi, bədii ax-
tarışların, müasir-
lik duyğusunun
və ümumi biliyinin
qüdrəti ilə yaran-
mışdır. İ.Axundov
həmişə axtaran,
öyrənən, narahat
bir sənətkardır”.

Sözsüz ki, İsmayıl Axundov
haqqında tanınmış sənət və
elmadamlarınındəyərlifikirləri
onunməhsuldarfəaliyyətihaq-
qındadolğuntəəssüratyaradır.

Təsviri sənətdə qazandığı
nailiyyətlərəgörəəməyiyüksək
qiymətləndirilənsənətkar1940-
cı ildə “Əməkdar incəsənətxa-
dimi”,1960-cı ildə “Xalq rəssa-
mı”fəxriadlarınalayiqgörülüb.
1950-ciildəisəDövlətmükafatı
(Stalinmühafatı)alıb.
1952-ci ildə rəssamın həya-

tındayenibirsəhifəaçılır.“Mol-
la Nəsrəddin” jurnalının satira
ənənələrinidavametdirən “Kir-
pi” dərgisi nəşrə başlayır. Jur-
nalın ilk redaktoru yazıçı Əvəz
Sadıq xatirələr kitabında yazır:
“İsmayılı çoxdan tanıyırdım.
Yaradıcılığına yaxından bələd
idim. Əsərləri görənləri həm
güldürür, həm də düşündürür-
dü.Birtipinportretininməntiqin-
dəgenişfikirsöyləməkçətindir.
Ancaq dostumuz İsmayıl bu
işinöhdəsindənbacarıqlagəlir.
Onun “Aya boylanan”, “Ayı oy-
nayanda”,“Şeiryazanpişik”və
s.karikaturalarınıoxucularma-
raqla qarşılamışdılar. “Kirpi”nin
tanınmasında və populyar ol-
masında İsmayıl Axundovun
xidmətləridanılmazdır”.
Görkəmlisənətkar1960-cı il-

dən yenidən Akademik Dram
Teatrındayaradıcılıqfəaliyyətini
davam etdirir. Adil İsgəndərov,
Mehdi Məmmədov, Tofiq Kazı-
movkimisənətkarlarlabirgəça-
lışır.Teatrdadekorasiyasahəsi-
nəmüəyyənyeniliklərgətirir.

Respublikanın icti-
mai-mədənihəyatında
aktivolanrəssameyni
zamanda Moskvada
keçirilən ilk kənd tə-
sərrüfatısərgisinintər-
tibatında iştirak edib.
İctimai xadim kimi də
yorulmaz fəaliyyət
göstərən İ.Axundov
Azərbaycan Rəssam-
lar İttifaqının sədri
olub, Bakı Şəhər So-
vetinin və respublika
Ali Sovetinin deputatı
seçilib.

Böyük həyat coşqunluğu ilə
yaşayıb-yaradan fırça ustası
13 sentyabr 1969-cu ildə vəfat
edib.

Savalan Fərəcov

Bədii tərtibat sahəsində 
məktəb yaradan sənətkar

Görkəmli şərqşünas-alim Aida İmanquliyeva 
vəfatının 30-cu ildönümündə yad edilib

Sentyabrın19daAMEAnınakademikZiyaBünyadovadına
Şərqşünaslıqİnstitutununkollektivigörkəmlişərqşünasalim,
pedaqoq,filologiyaelmləridoktoru,professorAidaİmanqu
liyevanın(1939–1992)məzarınıziyarətedib.Məzarınönünə
əklilvəgüldəstələriqoyulub,xatirəsidərinehtiramlaanılıb.

AMEA-nın vitse-prezidenti vəzifəsini icra edən, Şərqşünas-
lıq İnstitutunun baş direktoru, akademik Gövhər Baxşəliyeva
qeydedib ki, 30 il öncə sentyabrın 19-dadünyasını dəyişmiş
AidaİmanquliyevaAzərbaycanşərqşünaslıqelminininkişafında
silinməzizqoyub.Əsaselmifəaliyyətiniərəbədəbiyyatınıntəd-
qiqinəhəsredənalimüçmonoqrafiya,100-dənçoxelmivəelmi
populyar məqalənin müəllifidir. O, ərəb-Qərb ədəbiyyatlarının
qarşılıqlıəlaqələrinivətəsiriniöyrənənilkalimimizolub.
Vurğulanıb ki,Aida İmanquliyevanın tədqiqatları nəticəsində

yeniərəbədəbiyyatınınQərbədəbiyyatına,ocümlədən ingilis
romantiklərinin,rustənqidirealizminümayəndələrininyaradıcı-
lığınaçoxgüclütəsiretdiyimüəyyənolunub.
AidaİmanquliyevanınŞərqşünaslıqİnstitutunarəhbərliketdiyi

dövrdəbacarıqlıelmtəşkilatçısıkimiözünügöstərdiyinixatırla-
danG.Baxşəliyevaəlavəedib ki, o,Azərbaycanelmini dünya
səviyyəsindətəmsiledəngözəlalimidi.
ŞərqşünaslıqİnstitutununCənubiAzərbaycanşöbəsininmü-

diri,tarixüzrəfəlsəfədoktoruSəmədBayramzadəAidaİmanqu-
liyevanınelmifəaliyyətindənbəhsedib,onungəncşərqşünasla-
ragöstərdiyiqayğıdandanışıb.

Şuşada abidələrin mühafizəsinə dair 
normativ sənəd təsdiq olunub

Şuşaşəhərininərazisindəabidələrinqorunmasınadairmü
hafizəmüqaviləsininformasıtəsdiqedilib.

BaşnazirƏliƏsədovbununlabağlıqərarimzalayıb.
Qərar“Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı–Şuşaşəhərihaq-

qında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 31 may tarixli
338-VIQnömrəliQanununun tətbiqibarədə”AzərbaycanRes-
publikası Prezidentinin 2021-ci il 22 iyun tarixli 1374 nömrə-
li Fərmanının 2.1.5-ci yarımbəndinin icrasının təmin olunması
məqsədiləqəbuledilib.
Qərarla təsdiq edilmiş müqavilə forması ilə Şuşa şəhərinin

ərazisindəmülkiyyətində,istifadəsindəvəicarəsindəabidələrin
olduğufizikivəhüquqişəxslərləabidələrinqorunmasıməqsə-
diləbağlanılanmühafizəmüqaviləsininşərtlərivəmüqavilənin
şərtlərinəəməlolunmadığı təqdirdəgörüləcək tədbirlərmüəy-
yənedilib.

Sankt-Peterburqda Üzeyir Hacıbəylinin 
xatirəsi anılıb

DahiAzərbaycanbəstəkarıÜzeyirHacıbəylininxatirəsiRusi
yanınSanktPeterburqşəhərindəanılıb.

18sentyabr–MilliMusi-
qiGünümünasibətiləAzər-
baycanınSankt-Peterburq-
dakı baş konsulu Sultan
Qasımov və diplomatlar
Üzeyir Hacıbəylinin adını
daşıyanbağdaolublar.
Xatırladaq ki, Sankt-Pe-

terburqun Bəstəkarlar kü-
çəsindəyerləşənbubağda
Heydər Əliyev Fondunun
və Sankt-Peterburq höku-
mətinin dəstəyi ilə Üzeyir
Hacıbəylinin abidəsi ucal-
dılacaq. Bu ilin yanvar
ayındaabidənintəməldaşı
qoyulub.

BaşkonsulSultanQasımovvəkonsulluğunəməkdaşlarıdahi
bəstəkarÜzeyirHacıbəylininxatirəsiniyadedib,təməldaşının
önünəçiçəklərqoyublar.

Tanınmış nizamişünas alim dünyasını dəyişib
Tanınmışnizamişünasalim,
tərcüməçi,mətnşünas,filologi
yaüzrəelmlərdoktoru,Əmək
darelmxadimi,professorXəlil
Yusiflisentyabrın15də,ömrü
nün87ciilindəvəfatedib.

XəlilHəmidoğluYusifi17iyul
1935-ciildəQazaxrayonununƏli
Bayramlı (indikiAslanbəyli) kən-
dindəanadanolub.1945-1955-ci
illərdə doğulduğu kənd məktə-
bindətəhsilalıb.1955-1965-ciil-
lərdəAzərbaycanDövlətUniver-
sitetinin (indiki BDU) Filologiya
fakültəsindəoxuyub.
XəlilYusifi1961-ciildəNizamiadınaƏdəbiyyatvə

Dilİnstitutundalaborantkimiəməkfəaliyyətinəbaş-
layıb.1962-1965-ci illərdəinstitutunQədimvəOrta
əsrlər ədəbiyyatı şöbəsinin aspirantı olub. 1967-ci
ildə“Nizamininlirikası”mövzusundanamizədlik(fəl-
səfədoktoru),1987-ciildə“NizamiGəncəvivəŞərq
İntibahı” mövzusunda doktorluq dissertasiyalarını
müdafiəedib.1989-cuildəprofessorelmiadınıalıb.
ÖmrünüNizamiGəncəvininhəyatvəyaradıcı-

lığınıntədqiqinəhəsredənX.Yusifinin“Nizami-
nin lirikası”,“ŞərqdəİntibahvəNizamiGəncəvi”
monoqrafiyalarıbuaraşdırmalarınnəticələrikimi

ərsəyəgəlib.Bundanəlavə,Ni-
zami əsərlərinin latın qrafikalı
Azərbaycan əlifbasında yeddi
cilddə çapa hazırlanmasını da
alimhəyatakeçirib.
Qədim vəOrta əsrlərAzərbay-

can ədəbiyyatının əsas tədqiqat-
çılarından olan X.Yusifinin “Məh-
curŞirvaniyenitəfəkkürişığında”,
“Dünyaədəbiyyatıtarixi”,“Ortaəsr-
lərAzərbaycanşeirində janrlarvə
bədii ifadə vasitələri” kitabları işıq
üzügörüb.O,klassikədəbiyyatın
birçoxnümunələrinintərcüməsivə
tərtibisahəsindədəfəaliyyətgös-
tərib. M.Əvhədinin “Cami-Cəm”

(Q.Beqdeliilə),ArifƏrdəbilinin“Fərhadnamə”,Məh-
sətinin“Rübailər”,NizamiGəncəvinin“XosrovvəŞi-
rin”vəbirsırabaşqalarıdabuqəbildəndir.Həqirinin
“LeylivəMəcnun”poemasıədəbiyyatşünasıntərti-
batıvəgenişönsözüilənəşrolunub.
X.YusifiuzunillərGəncəDövlətUniversitetin-

dəpedaqojifəaliyyətgöstərib,AMEA-nınGəncə
Bölməsi nəzdindəki NizamiGəncəviMərkəzinin
direktoruvəzifəsindəçalışıb.2009-cuildə“Əmək-
darelmxadimi”fəxriadına,2015-ciildə“Şöhrət”
ordeninəlayiqgörülüb.
Allahrəhməteləsin.

Əməkdar mədəniyyət işçisi Atababa İsmayıloğlu vəfat edib
“Ədəbiyyatqəzeti”ninməsulkatibi,teatrşü
nas,ƏməkdarmədəniyyətişçisiAtababa
İsmayıloğlusentyabrın18də,75yaşında
dünyasınıdəyişib.

Atababa İsmayıl oğluHacıbabayev 22 sent-
yabr 1947-ci ildə Xırdalanda anadan olub.
Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun
Teatrşünaslıq fakültəsində professor Mehdi
Məmmədovunkursundatəhsilalıb.Azərbaycan
Teatr Cəmiyyətində redaktor, böyük redaktor,
eynizamanda1971-1977-ci illərdə“Bakı teatr-
larında” məcmuəsinin redaktoru vəzifələrində
çalışıb.
1978-1981-ci illərdəAzərbaycanınXariciÖl-

kələrləDostluqvəMədəniƏlaqəCəmiyyətində
Nəşriyyatşöbəsininmüdirmüavini,7dildənəşr
olunan“SovetAzərbaycanıbugün”məcmuəsi-
ninredaktoruişləyib.1981-1987-ciillərdəTeatr
Xadimləriİttifaqınınbədiirəhbəriolub.O,1987-
ci ilin yanvar ayından indiki “Ədəbiyyat qəze-
ti”ndəfəaliyyətgöstərib.2009-cuildən2014-cü
ilədəkAzərbaycanDövlətAkademikMilliDram
Teatrındaədəbihissəmüdirivəzifəsindədəça-
lışıb.
Atababaİsmayıloğlu“İkicəbhəninəsgərləri”,

“RzaƏfqanlı”,“Səhnəandı”,“Unudulmazsəhnə

ustaları”,“MollaQeybullanınsərgüzəştləri”,“Mi-
zan-tərəzi”vəs.kitablarınmüəllifidir.Mətbuatda
teatr və digər incəsənət sahələrinə dair 2000-
dənçoxməqaləsidərcolunub.MirzağaƏliyevin
“Xatirələrim”kitabının tərtibçisi,MişkinazCavi-
din“Xatirələrim”,Adilə İsmayılovanın“Məxluqə
Sadıqova”,ikicildlik“AkademikMilliDramTeat-
rınınfotosalnaməsi”kitablarınınixtisasredakto-
ru,birsırakitablarınredaktoru,tədrisproqram-
larınınmüəllifidir.
Atababa İsmayıloğlu 2005-ci ildə “Əməkdar

mədəniyyətişçisi”fəxriadınalayiqgörülüb.
Allahrəhməteləsin.

İranda ustad Şəhriyarın anım günü

Sentyabrın18dəİran
daböyükAzərbaycan
şairiMəhəmmədhüseyn
Şəhriyarınvəfatının34cü

ildönümüqeydolunub.

Bu münasibətlə Təbrizdə
Şəhriyarın qəbrinin yerləşdi-
yi Məqbərətüş-şüəra (Şairlər
məqbərəsi) güllərlə bəzədilib.
Mərasimdə İranın Şərqi Azər-
baycanvilayətininrəsmişəxslə-
ri,şairlər, ictimaiyyətnümayən-
dələriiştirakediblər.
Mərasim iştirakçılarıŞəhriya-

rınyaradıcılığı,həyatvə fəaliy-
yətindəngenişsözaçıblar.
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar

fars və Azərbaycan dillərində
yazdığı şeirləri ilə insanlara və-
tənpərvərlik duyğuları aşılayıb,
millihəmrəylikideyasıtəbliğedib,
milliruhunoyanışındaböyükxid-
mətlərgöstərib.O,klassikşeirin
bütünformalarınamüraciətedib,
ölməzsənətinciləriyaradıb.

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar
1906-cı ildə Təbriz şəhərinin
Bağmeşə bölgəsində, o zama-
nın tanınmış hüquqşünasların-
dan Hacı Mirağa Xoşginabinin
ailəsindədünyayagəlib.O,Təb-
rizdə orta təhsil alaraq Tehran
Universitetinin Tibb fakültəsinə

daxilolub.İlkşeirkitabı1931-ci
ildəTehrandanəşredilib.
Məhəbbət lirikasının böyük

korifeyləriHafizvəFüzulininqə-
zəlləriiləmüqayisəyəqadirolan
sevgi şeirləri, dünya həyatının
mahiyyətibarədəfəlsəfidüşün-
cələriəksetdirənhikmətliqəsi-

dələri, realhəyatmüşahidələri-
nin məhsulu kimi yaranan lirik
poemalarmüəllifəböyükşöhrət
gətirib.
M.Şəhriyarı XX əsrAzərbay-

can poeziyasının nəhəngləri
sırasına ucaldan, ilk növbədə,
onun ölməz “Heydərbabaya
salam” poeması olub. Şəhriyar
“Heydərbabaya salam” əsə-
ri iləAzərbaycan türkününmilli
həyatını poetik boyalarla təsvir
edib.Sadəformadayazılanpo-
emahələəlyazmaşəklindəya-
yılaraq şöhrət tapıb və dövrün
ziyalılarınındiqqətiniözünəcəlb
edib. Nə qədər ki,Azərbaycan
xalqı varolacaq,Şəhriyarınbu
poeması nəsildən-nəslə ötürü-
ləcəkvəyaddaşlardaqalacaq.
Böyük ustad 1988-ci il sent-

yabrın18-də,82yaşındaTəbriz-
dəvəfatedib.Onunvəfatetdiyi
günİranda“FarsdilivəŞəhriya-
rınanımgünü”kimiqeydolunur.
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21 sent yabr 1865 – Mil li teat rı mı zın ilk pe şə kar akt yor la rın dan 
bi ri, re jis sor, teatr təş ki lat çı sı Ca han gir Mə şə di Rza oğ lu Zey na lov 
(1865 – 22.10.1918) ana dan olub. XX əs rin əv vəl lə rin də “Ni cat”, 
“Sə fa” və “Nəş ri-maarif” mə də ni-maarif cə miy yət lə ri nəz din də ki 
teatr trup pa la rın da akt yor luq edib, ta ma şa la ra qu ru luş ve rib.

21 sent yabr 1938 – Şairə, ya zı çı Nu rən giz Gün (Qu li ye va; 1938 
– 20.12.2014) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı nın dik to-
ru olub, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs de yib. “Var 
olun, qız lar...” fi l min də çə ki lib. 

21 sent yabr 1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ni za mi Ta hir oğ-
lu Məm mə dov (1947 – 16.9.2021) Nax çı van şə hə rin də do ğu lub. 
Nax çı van Döv lət Fi lar mo ni ya sı est ra da or kest ri nin bə dii rəh bə ri və 
baş di ri jo ru olub, Nax çı van şə hər 3 say lı Uşaq mu si qi mək tə bin də  
ça lı şıb.

21 sent yabr 1982 – Əmək dar ar tist Ha cı məm məd Ələk bər oğ-
lu Qaf qaz lı (Qu li yev; 24.3.1898 –1982) və fat edib. Aka de mik Dram 
Teat rın da ça lı şıb. “Qız mar gü nəş al tın da”, “Yed di oğul is tə rəm” və 
s. fi lm lər də çə ki lib.

22 sent yabr 1909 – İlk azər bay can lı ki no re jis sor lar dan Sə məd 
Hə şim oğ lu  Mər da nov (1909 – 6.8.1939) ana dan olub. 1939-cu 
il də “Kənd li lər” bə dii fi l mi ni çə kib. Ta nın mış  akt yor Mus ta fa Mər da-
no vun qar da şı dır.

22 sent yabr 1924 – Əmək dar ar tist, kont ra bas ifa çı sı İl yas Hü-
seyn oğ lu Hü sey nov (1924-2017) Ba kı da do ğu lub. Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

22 sent yabr 1929 – Pub li sist, ic ti mai xa dim Əh məd bəy Qa ra-
ca (1929-2005) ana dan olub. Tür ki yə də M.Rə sul za də nin ya rat dı ğı 
Azər bay can Kül tür Dər nə yi nə 1955-ci il dən rəh bər lik edib, dər nə yin 
“Azər bay can” jur na lı nın re dak to ru olub. 

22 sent yabr 1929 – Əmək dar elm xa di mi, fi  lo sof Hə sən İs ma yıl 
oğ lu Şi rə li yev (1929 – 30.11.1997) ana dan olub. 

22 sent yabr 1938 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, tar zən-pe da qoq 
Oq tay Sü ley man oğ lu Qu li yev (1938 – 6.4.2021) Ağ dam da do ğu-
lub. Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın Xalq çal ğı alət lə ri ka fed-
ra sı nın pro fes so ru olub.

22 sent yabr 1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ata ba ba İs ma yıl 
oğ lu Ha cı ba ba yev (1947 – 18.9.2022) ana dan olub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın ədə bi his sə mü di ri iş lə yib. Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te tin də dərs de yib.

22 sent yabr 1964 – Məş hur xa nən də, Qa ra bağ mu ğam ifa çı lı-
ğı mək tə bi nin gör kəm li nü ma yən də si İs lam Əb dül oğ lu Ab dul la yev 
(1876-1964) və fat edib. “Se gah” mu ğa mı nın tək rar sız ifa çı sı (Se-
gah İs lam) ki mi ta nı nıb.

23 sent yabr 1928 – Ta nın mış ope ra mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Fi rən giz Yu sif qı zı Əh mə do va (1928 – 16.12.2011) Ba kı da do ğu lub. 
Aka de mik  Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti (1951-1988) olub. Əsas 
par ti ya la rı: Ni gar (“Ko roğ lu” – Ü.Ha cı bəy li), Nər giz, Gül zar (“Nər giz”, 
“Şah İs ma yıl” – M.Ma qo ma yev), Se vil (“Se vil” – F.Əmi rov) və s.

23 sent yabr 1928 – Ta nın mış ar xeoloq, ta rix elm lə ri dok to ru 
Rauf Ma qo me do viç Mun ça yev (1928 – 4.7.2021) Za qa ta la da do-
ğu lub. Ru si ya EA-nın Ar xeolo gi ya İns ti tu tu nun di rek to ru olub.

23 sent yabr 1929 – Ya zı çı-jur na list, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Əf qan (Ha cıağa oğ lu Əs gə rov; 1929 – 13.2.2022) Sal yan ra yo-
nu nun Qa ra bağ lı kən din də ana dan olub. “Həs rət də bir vü sal dır”, 
“Qar tal əf sa nə si” ro man la rı, “Də də Bəh mən” tri lo gi ya sı və s. əsər-
lə rin müəl li fi  dir. 

23 sent yabr 1929 – Ta rix çi, şərq şü nas, tür ko loq Yu sif Bəh lul oğ lu 
Yu si fov (1929 - 4.1.1998) Qər bi Azər bay ca nın Ve di ma ha lın da do-
ğu lub. Azər bay can Pe da qo ji Uni ver si te ti nin pro fes so ru, mi xi ya zı lar 
üz rə mü tə xəs sis olub.

23 sent yabr 1957 – Əmək dar ar tist, qar mon ifa çı sı Eti bar İs ma yıl 
oğ lu Qa sım bəy li (1957 – 27.10.2020) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti, Azər bay can Döv lət Kon-
sert Bir li yi nin mu si qi rəh bə ri olub.

23 sent yabr 1969 – Şair-pub li sist Ül vi Yu sif oğ lu Bün yad za də 
(1969 – 20.1.1990) do ğu lub. 20 Yan var qır ğı nın da şə hid olub. 

23 sent yabr 1970 – Gör kəm li ya zı çı-dra ma turq, sse na rist Sa-
bit Rəh man (Sa bit Kə rim oğ lu Mah mu dov; 26.3.1910 – 1970) və fat 
edib. “Toy”, “Ni şan lı qız”, “Əli qu lu ev lə nir” və s. pyes lə rin, “Əh məd 
ha ra da dır?”, “Ul duz” fi lm lə ri nin sse na ri müəl li fi  dir.

23 sent yabr 2013 – Əmək dar ar tist Mux tar Şah mar oğ lu İba dov 
(2.2.1955 – 2013) və fat edib. Şə ki Dram, Döv lət Gənc lər teatr la rı-
nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.

23 sent yabr  2014 – Ya zı çı, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət iş-
çi si Ələ viy yə Hə ni fə qı zı Ba ba ye va (12.8.1921 – 2014) və fat edib. 
“Ha ra da san dost, ha ra da”, “Adam lar və ta le lər”, “Sön müş ul duz la-
rın işı ğı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

23 sent yabr  2015 – Şair, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət iş-
çi si Məm məd Mux tar oğ lu As lan (24.12.1939 – 2015) və fat edib. 
Ki tab la rı: “Dur na lar lə lək sa lır”, “Öm rün ya rı ya şın da”, “Sax la izi mi, 
dün ya” və s.

Dünya
21 sent yabr 1866 – İn gi lis ya zı çı sı Her bert Uells (Her bert Geor-

ge Wells; 1866-1946) ana dan olub. El mi-fan tas tik əsər lə rin müəl li-
fi  dir: “Za man ma şı nı”, “Gö zə gö rün məz adam”, “Aləm lə rin sa va şı”, 
“Qa rış qa lar səl tə nə ti” və s.

21 sent yabr 1911 – Rus-so vet akt yo ru və mü ğən ni si Mark Ber-
nes (1911-1969) ana dan olub.

22 sent yabr 1694 – İn gi lis ya zı çı sı Fi lip Dor mer Sten xop Çes-
ter fi ld (Phi lip Dor mer Stan ho pe Ches ter fi eld; 1694-1773) ana dan 
olub.

22 sent yabr 1875 – Rəs sam, bəs tə kar, pro fes sional Lit va mu-
si qi si nin ba ni si Mi ka lo yus Çur lo nis (Mi ka lo jus Kons tan ti nas Ciur-
lionis; 1875–1911) ana dan olub.

22 sent yabr 1938 – Ame ri ka akt yo ru və mü ğən ni si Din Rid (Dean 
Cy ril Reed; 1938–1986) ana dan olub.

23 sent yabr 1901 – Çe xi ya ya zı çı sı və şairi, ədə biy yat üz rə No-
bel mü ka fa tı (1984) laureatı Ya ros lav Sey fert (Ja ros lav Seifert; 
1901–1986) ana dan olub.

23 sent yabr 1913 – Gür cü bəs tə ka rı, SS Rİ Xalq ar tis ti Alek sey 
Da vi do viç Ma ça va riani (1913–1995) ana dan olub. “Pə ləng də ri si 
gey miş pəh lə van” və “Otel lo” ba let lə ri nin müəl li fi  dir.

23 sent yabr 1930 – Ame ri ka caz me ni və piano çu su Rey Çarlz 
(Ray mond Char les Ro bin son; 1930 – 10.6.2004) ana dan olub.

23 sent yabr 1938 – Al man akt ri sa sı Ro mi Şnay der (Romy Sch-
neider – Ro se ma rie Mag da le na Al bach-Retty; 1938–1982) Vya-
na da do ğu lub. Film lə ri: “Əsas sev mək dir”, “Kris ti na”, “Köh nə tü-
fəng” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

21-23 sentyabrXatirə təqvimi

Xalça Muzeyində “Həyatın ilmələri”
Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də “Hə ya tın il mə lə ri” ad lı sə-
nəd li film nü ma yiş et di ri lib.

Mu zey dən bil di ri lib ki, ek ran işi mu ze yin baş tex no lo qu, xal ça 
sə nə ti nin in ki şa fın da və gə lə cək nə sil lə rə ötü rül mə sin də mü hüm 
ro lu olan Əmək dar mə də niy yət iş çi si Zəh ra Əli ye va ya həsr olu-
nub. Ek ran əsə ri Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi ilə “Sal na mə fi lm” 
stu di ya sı MMC tə rə fi n dən çə ki lib.

Sə nəd li fi lm də Zəh ra Əli ye va nın hə yat he ka yə si, fəaliy yə ti, 
həm çi nin Lə tif Kə ri mov, Cə fər Mü ci ri və Ka mil Əli yev ki mi gör-
kəm li xal ça çı-rəs sam lar haq qın da ma raq lı xa ti rə lər öz ək si ni ta-
pıb.

Fil min sse na ri müəl li fi  Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şi rin Mə li ko-
va, re jis so ru Mü ba riz Na ğı yev dir.

Sent yab rın 16-da Mi niatür 
Ki tab Mu ze yin də ta nın mış 
po liq raf çı alim, na şir, ya zı-
çı Şəd dat Cə fə ro vun “Ki tab 
gö zəl li yi nin el mi ma hiy yə ti” 
mi niatür ki ta bı nın, onun haq-
qın da nəşr edil miş 4 mi niatür 
ki ta bın (İsaq Əmə nul la ye vin 
“Mə na lı po liq raf çı öm rü”, 
Sev da Əli bəy li nin “İlk po liq raf-
çı alim”, Fat ma Hə sən qı zı nın 
“Acı lı-şi rin li gün lər” və El şad 
Sə fər li nin “Qiy mət” poema sı) 
təq di ma tı ke çi ri lib.

Əv vəl cə er mə ni təx ri ba tı nə ti-
cə sin də hə lak ol muş şə hid lə ri-
mi zin əziz xa ti rə si bir də qi qə lik 
sü kut la yad edi lib.

Mə ra sim də Şəd dat Cə fə rov 
təq dim edi lən mi niatür nəşr lər 
haq qın da mə lu mat ve rib. Bil di rib 
ki, ki tab mə də niy yə ti xal qı mı zın 
ta ri xi nin, mə də ni ir si nin va cib bir 
his sə si dir. O,  haq qın da ya zı lan 
mi niatür ki tab la rın müəl lifl  ə ri-
nə min nət dar lı ğı nı bil di rib, ar tıq 
haqq dün ya sı na qo vuş muş Fat-
ma Hə sən qı zı nın xa ti rə si nə eh ti-
ra mı nı ifa də edib.

Xalq şairi, Mil li Məc li sin de pu-
ta tı Sa bir Rüs təm xan lı qeyd edib 
ki, hər ya za rın ta le yi nə mi niatür 
ki tab la rın sı ra sı na düş mək qis-
mət ol mur: “Şəd dat Cə fə rov 
özü nü öl kə ic ti maiy yə ti nə və öl-
kə mi zin hü dud la rın dan kə nar da 
is te dad lı po liq raf çı alim, ic ti mai 
xa dim, sə mi mi və qay ğı keş dost, 
gö zəl zi ya lı ki mi ta nı dıb. Onun 

baş lı ca xü su siy yə ti yük sək mü-
şa hi də qa bi liy yə ti nə ma lik qə ləm 
ada mı ki mi bə dii ya ra dı cı lıq la 
məş ğul ol ma sı dır”.

“Söz” jur na lı nın baş re dak to ru, 
pub li sist Sev da Əli bəy li Şəd dat 
Cə fə ro vu 30 il dir ta nı dı ğı nı qeyd 
edib: “O, işi nin pe şə ka rı ol maq la 
ya na şı, həm də xe yir xah in san-
dır. Pe şə kar lıq la xe yir xah lıq bir-
lə şən də da ha çox fay da lı olur. 
Əmi nəm ki, onun pe şə si və adı 

haq qın da bun dan son ra da ya-
zı la caq. Fəxr edi rəm ki, be lə bir 
po liq raf çı ali min adı çə kil dik cə 
mə nim də onun haq qın da qə lə-
mə al dı ğım ki tab ya da dü şə cək”.

“Xalq qə ze ti”nin əmək da şı, 
Əmək dar jur na list Ta hir Ay dı noğ-
lu təq dim olu nan ki tab lar və təd bi-
rin sə bəb ka rı haq qın da fi  kir lə ri ni 
bö lü şüb: “Şəd dat Cə fə rov ha ra da 
iş lə yir sə-iş lə sin, onun haq qın-
da an caq müs bət fi  kir lər eşit mək 
olar. O, 15 ya şın dan mət bəə işin-
də ça lı şıb. Res pub li ka da bu sa-
hə də ilk və ye ga nə alim dir. La kin 
bu nun la heç vaxt öyün mür, çox 
tə va zö kar in san dır”.

“Şu şa” qə ze ti nin baş re dak-
to ru, təd qi qat çı-jur na list Va sif 
Qu li yev bil di rib ki, Şəd dat Cə fə-
rov tək cə doğ ma Azər bay can da 
de yil, keç miş SS Rİ-də də po liq-

ra fi  ya nın ka mil mü tə xəs si si ki mi 
ta nı nıb. Uzaq və ya xın xa ric də 
mə də niy yə ti, eli tar dav ra nı şı, 
zən gin təc rü bə si, is tər po liq ra-
fi  ya, is tər iq ti sa diy yat, is tər sə 
də tex ni ka və tex no lo gi ya sa hə-
sin də də rin bi li yi ilə Və tə ni mi zin 
ba şı nı daim uca edib. Son ra dan 
Ba kı ya qa yı dan Şəd dat Cə fə rov 
müx tə lif və zi fə lər də ça lı şıb.

Na şir Meh man Fər zə li yev 
həm ka rı Ş.Cə fə ro vun uzun il-
lər Azər bay can Döv lət Nəş riy-
ya tı nın baş di rek tor müavi ni və 
di rek to ru ki mi mə sul və zi fə də 
ça lış ma sın dan da nı şıb: “O, yu-
xu suz ge cə lə ri, zən gin el mi mü-
ta liəsi he sa bı na müs tə qil ola raq 
rəng li kli şe lər ha zır la ma ğı öy-
rən mək lə həm kar la rı nı və mət-
bəə rəh bər li yi ni hey rə tə sa lıb, 
işə baş la dı ğı bir ne çə ay ər zin də 
al tın cı də rə cə li us ta adı na la yiq 
gö rü lüb və is teh sa lat dan ay rıl-
ma yıb. Ali təh sil ala raq Mosk va-
da as pi ran tu ra ya qə bul olu nub 
və na mi zəd lik dis ser ta si ya sı nı 
mü da fi ə edə rək yük sək zir və lə rə 
nail olub”.

Son da iş ti rak çı lar təd bi rin ke-
çi ril mə sin də ya ra dı lan şə raitə 
gö rə Mi niatür Ki tab Mu ze yi nin 
rəh bər li yi nə və əmək daş la rı na 
tə şək kür edib lər.

Kitab gözəlliyinin mahiyyəti
Poliqrafçı Şəddat Cəfərovun müəllifi olduğu və haqqında yazılan

miniatür kitabların təqdimatı

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
18-26 sent yabr ta ri-
xin də da hi bəs tə kar, 
klas sik Azər bay can 

mu si qi si nin ba ni si Üze yir Ha-
cı bəy li nin adı ilə şə rəf lə nən 
bu il 14-cü də fə ger çək lə şən, 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı 
ke çi ri lir. Hey dər Əli yev Fon-
du nun dəs tə yi və Mə də niy-
yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
baş tu tan buil ki fes ti va lın da 
zən gin proq ra mı var. 

Sent yab rın 18-də – Mil li Mu si qi 
Gü nü ilə bağ lı Üze yir Ha cı bəy li-
nin Ev-Mu ze yin də bö yük mu si-
qi çi yə həsr olu nan ye ni nəşr lə-
rin təq di ma tı ke çi ril di. Təd bir də 
mu ze yin şö bə mü di ri Gül na rə 
Ələs gə ro va nın “Üze yir Ha cı bəy-
li nin Ev-Mu ze yi”, sə nət şü nas-
lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, “Teas-
Press” nəş riy yat evi nin “Üze yir 
Ha cı bəy li. Mə qa lə lər, fel ye ton-
lar, re sen zi ya lar”, Ab dul la Şaiqin 
Ev-Mu ze yi nin əmək da şı Ar zu 
Ha cı za də nin “A.Şaiqin söz lə ri nə 

bəs tə lən miş mu si qi əsər lə ri” ki-
tab la rı və Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Səadət Təh mi raz qı zı nın 
“Mu si qi alə mi” jur na lı təq dim olu-
nur du.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə Üze yir 
Ha cı bəy li nin Ev-Mu ze yi nin di-
rek to ru, Xalq ar tis ti Sər dar Fə-
rə cov aça raq nəşr lər haq qın da 

mə lu mat ver di. Bil dir di ki, “Üze yir 
Ha cı bəy li nin Ev-Mu ze yi” ki ta bın-
da əsas mə qam lar dan bi ri vax ti-
lə mu ze yin açı lı şın da ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin söy lə di yi ma raq-
lı nitq, mu zey də ki eks po nat la ra 
diq qət ye tir mə si və mü na si bət 
bil dir mə si nə də yer ve ri lib.

İlk sa yı işıq üzü gö rən “Mu si-
qi alə mi” jur na lı nın tə sis çi si və 
baş re dak to ru, sə nət şü nas lıq 
üz rə fəl sə fə dok to ru, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Səadət Təh mi-
raz qı zı de di ki, da hi bəs tə kar bi-

zi hə mi şə öz işı ğı ət ra fı na yı ğıb. 
An caq iki il əv və lə qə dər Üze yir 
bəy lə bağ lı təd bir lər də Azər bay-
can mu si qi çi lə ri hə mi şə fi  kir li və 
duy ğu lu olur du lar: “Çün ki da hi 
bəs tə ka rın ana yur du, mu si qi mi-
zin be şi yi Şu şa mən fur qon şu la-
rı mı zın iş ğa lı al tın da idi. Ü.Ha-
cı bəy li nin ru hu da na ra hat idi. 

Şü kür lər ol sun, Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə qəh rə-
man Or du muz  Qa ra ba ğı mı zı, Şu-
şa nı düş mən tap da ğın dan azad 
et di. İn di Şu şa azad dır. Həm də 
Ü.Ha cı bəy li nin ru hu şad dır”. 

“Mu si qi alə mi” jur na lı haq qın-
da da nı şan mu si qi şü nas diq qə tə 
çat dır dı ki, jur na lı nəş rə ha zır-
la yar kən qə ra ra gəl miş dik ki, ilk 
sa yı nı da hi bəs tə ka ra həsr edək 
və be lə də ol du. 

Təd bir də da ha son ra sə nət-
şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, 

pro fes sor La lə Hü sey no va, sə-
nət şü nas lıq üz rə elm lər dok to-
ru, pro fes sor İm ruz Əfən di ye va, 
Ab dul la Şaiqin Ev-Mu ze yi nin 
əmək da şı Ar zu Ha cı za də, “Teas-
Press” nəş riy yat evi nin şö bə mü-
di ri Gü nel Hə sə no va, şair-pub li-
sist Fəx rəd din Mey dan lı çı xış 
edə rək nəşr lə rin əhə miy yə tin dən 

da nış dı lar. Bil dir di lər ki, Üze yir 
Ha cı bəy li haq qın da nə qə dər ya-
zıl sa da, ye nə az dır. Çün ki da hi 
bəs tə kar haq qın da keç miş də ya-
zı lıb, bu gün ya zı lır və gə lə cək də 
də ya zı la caq. 

Çı xış lar dan son ra gənc mək-
təb li Uğur Ali za də da hi bəs tə-
ka rın mu si qi bəs tə lə di yi Ab dul la 
Şaiqin “Dağ lar” şeiri ni söy lə di. 

Son da nəşr lə rin müəl lifl  ə ri təd-
bir iş ti rak çı la rı na tə şək kür lə ri ni 
bil dir di lər.

S.Fərəcov

Ştefan Svayqın seçilmiş 
əsərləri nəşr olunub

Azər bay can Döv lət Tər cü mə Mər-
kə zi nin 150 cild lik “Dün ya ədə biy ya tı 
in ci lə ri” se ri ya sın dan növ bə ti cild 
– “Şte fan Svayq. Se çil miş əsər lə ri” 
ki ta bı nəşr olu nub.

Tər  cü  mə Mər  kə  zin  dən bil  di  ri  lib ki, ki  ta -
ba dün  ya şöh  rət  li Avst  ri  ya ya  zı  çı  sı Şte -
fan Svay  qın (Ste  fan Zweig, 1881-1942) 
“Yad qa  dı  nın mək  tu  bu”, “Da  yə”, “Dəh -
şət  li sirr”, “Amok”, “Qor  xu”, “Ay işı  ğın -
da kü  çə”, “Bir qa  dı  nın hə  ya  tın  dan iyir  mi 
dörd saat” he  ka  yə  lə  ri, “Bə  şə  riy  yə  tin bəxt 
ul  duz  la  rı”, “Jo  zef Fu  şe. Si  ya  si xa  di  min 
port  re  ti” ki  mi məş  hur mi  niatür  lə  ri və ta -
nın  mış al  man di  li tər  cü  mə  çi  si Vi  la  yət Ha -
cı  ye  vin ya  zı  çı  nın hə  ya  tı və ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
haq  qın  da qə  lə  mə al  dı  ğı “Şte  fan Svayq 
— “Bö  yük av  ro  pa  lı” ya  zı  sı da  xil edi  lib.

Şte  fan Svay  qın əsər  lə  ri  ni Azər  bay  can 
di  li  nə ta  nın  mış bə  dii tər  cü  mə us  ta  la  rı Vi -
la  yət Ha  cı  yev, Çər  kəz Qur  ban  lı, Za  hid 
Məm  mə  dov, Nə  ri  man Əb  dül  rəh  man  lı, 
Hə  mid Ar  zu  lu, Qa  bil Əh  mə  dov çe  vi  rib  lər.

“Müasir Azərbaycan musiqisinin banisi”
Üzeyir Hacıbəyli haqqında elektron məlumat bazası və virtual sərgi
18 sent yabr öl kə miz də Mil li Mu si qi Gü nü ki-
mi qeyd olu nur. Əla mət dar gün Azər bay can 
klas sik mu si qi sə nə ti nin ba ni si, mü səl man 
Şər qin də ilk ope ra nın müəl li fi, da hi bəs tə kar 
Üze yir Ha cı bəy li nin do ğum gü nü ilə bağ lı-
dır. Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
1995-ci il 18 sent yabr ta rix li fər ma nı ilə bu 
gün hər il öl kə miq ya sın da ke çi ri lir.

Üze yir Ha cı bəy li Azər bay can xalq mu si qi si-
nin bü tün janr la rı nın – mah nı la rın, rəqs lə rin, 
aşıq ya ra dı cı lı ğı nın və pro fes sional mu ğam 
sə nə ti nin üs lub xü su siy yət lə ri ni bir ləş di rə rək 
özü nün ori ji nal üs lu bu nu ya ra dıb. Azər bay ca-
nın mu si qi mə də niy yəti sal na mə si nə əbə di ya-
zı lan, heç za man ak tual lı ğı nı itir mə yən əsər lər 
bəs tə lə yib. 

Sent yab rın 18-dən 26-dək öl kə miz də Üze-
yir Ha cı bəy li XIV Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı 

ke çi ri lir. Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi və 
Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ger-
çək lə şən fes ti va lın proq ra mı na uy ğun ola raq, 
Mil li Ki tab xa na nın əmək daş la rı tə rə fi n dən 
“Müasir Azər bay can mu si qi si nin ba ni si: Üze-
yir Ha cı bəy li” ad lı elekt ron mə lu mat ba za sı 
ha zır la nıb.

Elekt ron mə lu mat ba za sı “Rəs mi sə nəd lər”, 
“Hə yat və ya ra dı cı lı ğı”, “Hə yat və ya ra dı cı lı-
ğı nın əsas ta rix lə ri”, “Gör kəm li şəxs lər Üze yir 
Ha cı bəy li haq qın da”, “Əsər lə ri”, “Haq qın da”, 
“Xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si”, “Mü ka fat lar”, 
“Fo to qa le re ya”, “Fil moq ra fi  ya” və “Vi deoqa le-
re ya” böl mə lə rin dən iba rət dir.

***
Qeyd edək ki, Mil li Ki tab xa na nın əmək daş-

la rı tə rə fi n dən “18 sent yabr – Mil li Mu si qi Gü-
nü” ad lı vir tual sər gi də ha zır la nıb.

Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olunan 
nəşrlərin təqdimatı keçirildi

Tarix Muzeyində dahi bəstəkarla bağlı eksponatlar 

Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi-
nin Sə nəd li mən bə lər fon dun da 
Azər bay can pro fes sional mu si qi 
sə nə ti nin ba ni si, da hi bəs tə kar 

Üze yir Ha cı bəy li nin xa ti rə si nə həsr olu-
nan təd bir lə bağ lı afi şa lar, Et noq ra fi ya 
fon dun da isə bö yük sə nət ka rın ailə si nə 
aid kol lek si ya qo ru nur.

Bu ba rə də mu zey dən mə lu mat ve ri lib. Bil di-
ri lib ki, qeyd olu nan nü mu nə lər ara sın da Ü.Ha-

cı bəy li nin ailə si nə (ana sı Şi rin) məx sus süf rə, 
boğ ça, qu ran qa bı, müx tə lif ge yim nü mu nə lə ri 
və s. mü ha fi  zə edi lir. Di gər bir nü mu nə isə Şi-
rin xa nı ma məx sus ge yim dəs ti dir. Ma vi rəng li 
ge yim dəs ti ipək par ça dan ha zır la nıb.

Bəs rə ka ra aid di gər eks po nat lar – 1913-cü 
il iyu lun 30-da Ü.Ha cı bəy li tə lə bə olar kən Pe-
ter burq dan Azər bay ca nın Xalq ar tis ti Hü seyn-
qu lu Sa rabs ki yə yaz dı ğı mək tu bun su rə ti və 
bəs tə ka rın fo to şə ki li mu ze yin Kö mək çi ma te-
rial lar fon dun da sax la nı lır.



Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının kollektivi 
iş yoldaşları Elşən Hacıbabayevə atası

Atababa Hacıbabayevin
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

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

171 il əv vəl...
21 sent yabr 1851-

ci il də ABŞ hö ku mə ti 
Ame ri ka nın yer li (abo
ri gen) hin du qə bi lə lə ri 
ilə ilk sa ziş im za la yıb. 
Sa zi şə əsa sən, hin du
lar üçün müəy yən əra
zi lər (re zer va si ya lar) 
ay rı lıb, hər il on la ra pul 
mü ka fa tı ve ril mə si nə
zər də tu tu lub. Hin du 
qə bi lə lə ri isə ya şa dıq la rı əra zi lər də ABŞ hö ku mə ti nə də mir yo lu çək
mə yə ica zə ve rib lər.

114 il əv vəl...
22 sent yabr 1908-ci il də Bol qa rıs tan Os man lı im pe ri ya sı nın tər

ki bin dən çı xa raq müs tə qil li yi ni elan edib. XIV əs rin so nun dan Os
man lı nın nə za rə ti nə ke çən Bol qa rıs tan 18771878ci il lə rin Ru si
yaTür ki yə mü ha ri bə sin dən son ra mux tar kn yaz lıq sta tu su al mış dı. 
1908ci il də Ru si ya nın kö mə yi ilə müs tə qil lik qa zan dı.

102 il əv vəl...
22 sent yabr 1920-ci il də Azər bay ca nın bol şe vik hö ku mə ti (Mü

vəq qə ti İn qi lab Ko mi tə si) mü vəq qə ti yer li ha ki miy yət or qan la rı nın 
– yox sul ko mi tə lə ri nin ya ra dıl ma sı ba rə də qə rar qə bul edib. Qə
rar öl kə də ha ki miy yə tin xal qa məx sus ol ma sı il lü zi ya sı nı ya rat maq 
niy yə ti gü dür dü. Yox sul ko mi tə lə ri bir ilə ya xın fəaliy yət gös tər di və 
1921ci ilin ma yın da I Ümu ma zər bay can so vet lər qu rul ta yın dan 
son ra yer lər də fəh ləkənd li so vet lə ri ya ra dıl ma ğa baş lan dı.

62 il əv vəl...
22 sent yabr 1960-cı il də Fran sa nın Qər bi Af ri ka da kı müs təm

lə kə si olan Ma li müs tə qil li yi ni elan edib. Ma li 1890cı il dən Fran sa
nın nə za rə tin də (Fran sa Su da nı adı ilə) idi. Müs tə qil lik qa za nan dan 
son ra öl kə də 1992ci ilə dək hər bi dik ta tu ra möv cud olub.

58 il əv vəl...
21 sent yabr 1964-cü il də Bri ta ni ya nın müs təm lə kə si olan Mal ta 

müs tə qil li yi ni elan edib. Ara lıq də ni zin də ki adadöv lət Mal ta 1800cü 
il də in gi lis lə rin nə za rə ti nə keç miş və bu ra da Bri ta ni ya nın hər bidə niz 
ba za sı qu rul muş du. Mal ta müs tə qil lik əl də et sə də, for mal ola raq Bri
ta ni ya Bir li yi nə da xil dir.

42 il əv vəl...
22 sent yabr 1980-ci 

il də İraqİran mü ha ri
bə si (19801988) baş
la yıb. İraq qo şun la rı 
İran la sər həd də Şatt əl
Ərəb ça yı nı nə za rə tə 
gö tür mə si mü ha ri bə nin 
fak ti ki sə bəb lə rin dən 
idi. Əsas geosi ya si sə
bəb isə Qər bin, xü su
si lə də ABŞın İran da 
ye ni ya ra nan is lam döv lət çi li yi ni de vir mək idi. 8 il sü rən mü ha ri bə 
rəs mən “heçhe çə” ba şa çat dı, iki öl kə nin sər hə din də 1980ci ilə dək 
möv cud olan sta tuskvo bər pa edil di. La kin bu mü ha ri bə hər iki tə rəf
dən 1 mil yon dan çox in san it ki si nə ba şa gəl di. Mü ha ri bə də İra qa yar
dım gös tə rən ABŞ 1991ci il dən si ya sə ti ni də yi şə rək Səd dam Hü seyn 
re ji mi ni de vir mək qə ra rı na gəl di və bu nu 2003cü il də hə ya ta ke çir di.

41 il əv vəl...
21 sent yabr 1981-ci il də Mər kə zi Ame ri ka da, Ka rib höv zə sin də 

yer lə şən Be liz müs tə qil li yi ni elan edib. XVI əsr də İs pa ni ya tə rə fin
dən iş ğal olu nan Be liz 1862ci il də Bri ta ni ya nın nə za rə ti nə keç miş
di. Be liz Mər kə zi Ame ri ka da müs təm lə kə ol maq dan qur tu lan so nun
cu öl kə lər dən dir.

1981-ci il də BMT Baş As samb le ya sı tə rə fin dən  21 sent yabr – Bey
nəl xalq Sülh Gü nü ( “Qlo bal atəş kəs və zo ra kı lıq sız gün”) tə sis edi lib.

31 il əv vəl...
21 sent yabr 1991-ci il də Ru si ya və Qa za xıs tan pre zi dent lə ri 

B.Yelt sin və N.Na zar ba yev Er mə nis tanAzər bay can mü na qi şə sin də 
va si tə çi lik tə şəb bü sü ilə Ba kı ya gə lib lər. Ba kı da Dağ lıq Qa ra ba ğa 
(Xan kən di yə), ora dan isə Ye re va na ge dən Ru si ya və Qa za xıs tan 
rəh bər lə ri sent yab rın 23də Je lez no vodsk da (Ru si ya) Azər bay can 
və Er mə nis tan pre zi dent lə ri A.Mü təl li bov və LT.Pet ros ya nın ilk gö
rü şü nü təş kil et di lər.

29 il əv vəl...
21 sent yabr 1993-cü il də Ru si ya da pre zi dentpar la ment qar şı

dur ma sı baş la nıb. Pre zi dent Bo ris Yelt sin Ali So ve tin bu ra xıl ma sı, 
Kons ti tu si ya is la hat la rı və ye ni qa nun ve ri ci or qa na – Döv lət Du ma sı
na seç ki lər haq qın da fər man ve rib. Ali So vet bu nun la ra zı laş ma dı və 
vit sepre zi dent Alek sandr Ruts ko yu pre zi dent elan et di. Öl kə də fak ti ki 
iki ha ki miy yət li lik ya ran dı. Bu və ziy yət okt yab rın 34dək (Ali So ve tin 
gül lə ba ran edil mə si) da vam et di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Madriddə qədim dövlətçilik 
tariximizə dair dəyirmi masa

İspaniyanınMilli
Kitabxanasın
daAzərbayca
nınsabiqxarici
işlərnaziri,tarix
elmləridoktoru,
professorHə
sənHəsənovun
iştirakıilə“Azər
baycandövlətinin
mənşəyivəonun
İspaniyaKrallığı
iləilkdiplomatik
təmasları”möv
zusundadəyirmi
masakeçirilib.

Təd bir dən əv vəl İs pa ni ya Mil li Ki tab xa
na sı nın ar xi vin də sax la nı lan qə dim Azər
bay can döv lə ti nin əks olun du ğu xə ri tə lər 
və azər bay can lı ta rix çidip lo mat Oruc 
bəy Ba ya tın müəl li fi ol du ğu “Don Xuanın 
sə ya hət qeyd lə ri” ad lı əsə rin ori ji nal nüs
xə si ilə ta nış lıq  olub.

Də yir mi ma sa da Rey Xuan Kar los 
Uni ver si te ti nin müəl li mi Rə na Qa fa ro va 
Azər bay can la İs pa ni ya ara sın da ədə
biy yat sa hə sin də əla qə lər dən da nı şıb. 
Bil di rib ki, XVII əsr də Oruc bə yin müəl li fi 
ol du ğu əsər Azər bay can müəl li fi nin is
pan di lin də ya zıl mış və İs pa ni ya da çap 
olun muş ilk sə ya hət ki ta bı dır.

Azər bay ca nın İs pa ni ya da kı sə fi ri Ra
miz Hə sə nov diq qə tə çat dı rıb ki, təd bir 
iki öl kə  ara sın da dip lo ma tik əla qə lə rin 
qu rul ma sı nın 30 il li yi nə tə sa düf edir. O, 
qə dim Azər bay can döv lət lə ri haq qın da is
pan di lin də ki ta bın nəş ri tə şəb bü sü nə gö
rə pro fes sor Hə sən Hə sə no va tə şək kü rü
nü bil di rib. Qeyd edib ki, ki tab da xə ri tə lər 
və əl yaz ma la rın elekt ron laş dı rıl ma sı təd
qi qat la rın apa rıl ma sı za ma nı mən bə lə rin 
əsl nüs xə lə ri ilə ta nış ol maq im ka nı ya ra

dır. “Əmi nəm ki, bun dan son ra da İs pa
ni ya Mil li Ki tab xa na sı ilə əla qə lər in ki şaf 
edə cək”,  de yə sə fir vur ğu la yıb.

Son ra Hə sən Hə sə nov “At ro pa te na 
və Al ba ni ya döv lət lə ri nin ya ran ma sı” 
möv zu sun da  mə ru zə ilə çı xış edib. El
mi təd qi qat la rın da Av ro pa alim lə ri nin 
araş dır ma la rı və Av ro pa kar toq raf a rı nın 
xə ri tə lə rin dən is ti fa də et di yi ni söy lə yən 
H.Hə sə nov qə dim At ro pa te na və Al ba
ni ya döv lət lə ri nin ya ran ma sın dan söz 
açıb. Qə dim yu nan, ro ma lı müəl lif və ta
rix çi lə rə is ti nad edən H.Hə sə nov Plu tarx, 
St ra bon, Aviena nın əsər lə rin də xal qı mı
zın, müasir fo ne tik va riant da “azər bay
can lı lar” mə na sı nı ve rən “At ro pa te nes, 
At ro pa tii” ad lan dı rıl dı ğı nı qeyd edib.

Mad rid Mux tar Uni ver si te ti nin Mər kə zi 
Asi ya üz rə müəl li mi və İs pa ni ya Şərq şü
nas lar As so siasi ya sı nın baş ka ti bi Xe
sus Xil Fuen san ta nın “Er kən Azər bay can 
döv lət lə ri ba rə də” mə ru zə si din lə ni lib. 
O, qə dim KürAraz mə də niy yə tin dən və 
Azər bay ca nın bu mə də niy yət də ki ro lun
dan da nı şa raq Azər bay ca nın Şərq və 
Qərb ara sın da bir kör pü ol du ğu nu bil di rib.

1718sentyabrtarixlərindəTürkiyəninİzmirşəhərindəilkdəfə
BeynəlxalqÇəpniBarışFestivalıkeçirilib.FestivaldaölkəmiziMə
dəniyyətNazirliyininnümayəndəheyətitəmsiledib.Nümayəndə
heyətindənazirliyinStratejiinkişafvəlayihələrinidarəedilməsi
şöbəsininəməkdaşıNicatŞərifov,KürdəmirRegionalMədəniyyət
İdarəsininrəismüaviniVaqifAlıyev,idarəninməsləhətçisiCəbra
yılQəniyevvəaşıqQəlbinurİbrahimliyeralıb.

Qə dim Oğuz türk lə ri nin boy la rın
dan bi ri olan çəp ni lər (çəp ni – igid, 
cə sur an la mı na gə lir) ha zır da müx
tə lif öl kə lər də ya şa yır lar və özü nə
məx sus adətənə nə lə ri ilə se çi lir lər.

İz mir Bö yük Şə hər Bə lə diy yə
si nin təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə
şən fes ti val da öl kə miz lə ya na şı, 
İran, İraq, Su ri ya və Mol do va dan 
nü ma yən də lər, elə cə də Tür
ki yə nin müx tə lif böl gə lə rin dən 
çəp ni lər də iş ti rak edib lər.

Təd bi rin ilk gü nü fes ti val iş ti rak
çı la rı iz di ham lı yü rüş lə Ber qa ma 
Cüm hu riy yət mey da nı na gə lib
lər. Çəp ni lə rin mə də niy yə ti ni əks 
et di rən rəsm əsər lə rin dən iba rət 
sər gi ilə ta nış lıq dan son ra fes
ti va lın açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. 
Mə ra si mə Tür ki yə Bö yük Mil lət 
Məc li si nin de pu tat la rı, bə lə diy yə 
sədr lə ri, di gər rəs mi lər qa tı lıb lar.

Kür də mir Re gional Mə də niy
yət İda rə si nin rəis müavi ni Va qif 

Alı yev çı xış edə rək Azər bay can
da çəp ni lə rin Kür də mir, Kəl bə cər, 
Şa ma xı, Şab ran ra yon la rın da 
məs kun laş dı ğı ba rə də mə lu mat 
ve rib. Həm çi nin çəp ni lə rin kom
pakt ya şa dı ğı Kəl bə cər ra yo nu
nun Çəp li kən di nin otuz ilə ya xın 
Er mə nis ta nın iş ğa lı al tın da ol du
ğu, kən din 150 ailə si nin köç kün 
hə ya tı ya şa dı ğı diq qə tə çat dı rı lıb. 
Qeyd olu nub ki, Azər bay ca nın 
2020ci il də 44 gün lük Və tən mü
ha ri bə sin də əl də et di yi ta ri xi Zə
fər sa yə sin də, il lər lə yurd həs rə ti 
ya şa yan di gər soy daş la rı mız la 
ya na şı, on lar da tez lik lə doğ ma 
tor paq la rı na qo vu şa caq lar.

Çı xış edən di gər na tiq lər dün
ya nın müx tə lif gu şə lə rin də ya şa
yan çəp ni lə rin mə də ni də yər lə
rin dən, adətənə nə lə rin dən söz 
açıb, bu ir sin qo ru nub sax la nıl
ma sı nın va cib li yi ni vur ğu la yıb lar.

İki gün da vam edən fes ti val
da sə nət çi lə rin, rəqs qrup la rı
nın, şair lə rin iş ti ra kı ilə mə də ni 
proq ram lar təş kil olu nub. Proq
ram lar da Azər bay can dan aşıq 
Qəl bi nur İb ra him li də ifa la rı ilə 
ta ma şa çı la rın rəğ bə ti ni qa za nıb.

əvvəli səh. 1-də
Sent yab rın 15də Daş kənd

də ki Hey dər Əli yev adı na Azər
bay can Mə də niy yət Mər kə zin də 
(AMM) XIV Daş kənd Film Fes
ti va lı çər çi və sin də “Azər bay can 
ki no su gün lə ri”nin açı lı şı olub.

Azər bay can Mə də niy yət Na
zir li yi, “Öz bək ki no” Mil li Agent li yi 
və Azər bay can Mə də niy yət Mər
kə zi nin bir gə tə şəb bü sü və dəs
tə yi ilə ke çi ri lən təd bir də iş ti rak
çı lar ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
mər kə zin qar şı sın da kı abi də si 
və şə hid lə rə həsr olun muş me
mo rial löv hə önü nə çi çək dəs tə
lə ri dü züb lər.

“Azər bay can ki no su gün lə ri”nin 
açı lı şı qar daş öl kə də bö yük ma
raq la qar şı la nıb, təd bir də Öz bə
kis ta nın mə də niy yət, in cə sə nət 
ic ti maiy yə ti, yer li azər bay can lı lar, 
təh sil müəs si sə lə ri nin müəl lim və 
tə lə bə lə ri, mət buat nü ma yən də
lə ri iş ti rak edib lər.

Açı lış mə ra si min də Er mə
nis tan si lah lı qüv və lə ri nin son 
gün lər Azər bay can la sər həd də 
tö rət di yi təx ri bat za ma nı hə lak 
olan  şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si 
bir də qi qə lik sü kut la yad olu nub.

AMMin di rek to ru Sa mir Ab ba
sov çı xış edə rək Azər bay can la 
Öz bə kis tan ara sın da bü tün sa
hə lər də əmək daş lı ğın in ki şaf 
et di yi ni, Pre zi dent İl ham Əli ye
vin Öz bə kis ta na sə fə ri, ke çi ri lən 
gö rüş lər, im za la nan mü qa vi lə lər 
öl kə lə ri miz ara sın da əmək daş
lıq da ye ni im kan lar aç dı ğı nı de
yib. O, mə də niy yət sa hə sin də 
əla qə lər dən da nı şa raq, həm 
ötən il, həm də bu il Daş kənd
də ke çi ri lən bey nəl xalq ki no fes

ti val da Azər bay can Mə də niy yət 
Na zir li yi nin dəs tə yi ilə öl kə mi zin 
təm sil olun du ğu nu, Azər bay can 
film lə ri nin Öz bə kis tan da bö yük 
ma raq və rəğ bət lə qar şı lan dı ğı nı 
söy lə yib.

“Öz bək ki no” Mil li Agent li yi”nin 
təm sil çi si, “Gənc lik” Ki nos tu di
ya sı nın rəh bə ri Ad xam Nur ku lov 
öl kə də son vaxt lar ki ne ma toq
raf çı la ra ya ra dı lan şə rait haq
qın da mə lu mat ve rib, fes ti va lın 
əhə miy yə tin dən, Azər bay can ki
ne ma toq raf çı la rı ilə əmək daş lıq
dan da nı şıb. 

Təd bir də çı xış edən Azər bay
ca nın Xalq ar tis ti, mü ğən ni Gül
ya naq Məm mə do va bu gün lər də 
Öz bə kis ta nın Xalq ar tis ti adı na 
la yiq gö rül dü yü üçün Pre zi dent 
Şav kat Mir zi yo ye və min nət dar
lıq edib, fes ti va lın işi nə uğur lar 
ar zu la yıb.

Son ra ki no re jis sor lar Ayaz Sa
la ye vin “Tor paq” və İl qar Nə cə fin 
“Suğ ra və oğul la rı” film lə ri nü ma
yiş et di ri lib. 

Hər iki re jis sor film lə ri haq qın
da da nı şa raq fi kir lə ri ni bö lü şüb
lər.

Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri
şi, Qər bi Azər bay can İc ma sı nın 
dəs tə yi ilə “Sal na mə film” stu di
ya sın da is teh sal olu nan “Tor paq” 
sə nəd li fil mi (sse na ri müəl li fi 
Ayaz Sa la yev) 1988ci il də azər
bay can lı la rın öz də dəba ba yur
dun dan – Qər bi Azər bay can dan 
qo vul ma sın dan bəhs edir. Ek ran 
əsə rin də soy daş la rı mı zın de por
ta si ya sı ilə bağ lı ta ri xi fakt lar, on
la rın acı xa ti rə lə ri ək si ni ta pıb. 

Ba kı Me dia Mər kə zi, “Bu
ta film”, “Ari zo na Pro duc tions” 
(Fran sa) və “Sa lar film”in (Al ma
ni ya) bir gə is teh sa lı olan  “Suğ ra 
və oğul la rı”  fil min də İkin ci Dün
ya mü ha ri bə si döv rün də Azər
bay can da, uc qar kənd də ya şa
yan in san la rın ta le yin dən bəhs 
olu nur. Mü ha ri bə döv rü nün keş
mə keş lə ri ni özün də cəm ləş di rən 
film də sev gi və nif rət lə do lu hə
yat ək si ni ta pıb. 

Hər iki film ta ma şa çı la rın, o 
cüm lə dən fes ti val iş ti rak çı la
rı nın bö yük ma ra ğı na sə bəb 
olub.

Qeyd edək ki, “Azər bay can 
ki no su gün lə ri” çər çi və sin də 
hər iki film 17 sent yabr da Bu
xa ra şə hə rin də də nü ma yiş olu
nub.

Sent yab rın 18də “İpək Yo
lu nun dür da nə si” XIV Daş kənd 
Bey nəl xalq Film Fes ti va lı nın 
bağ la nış mə ra si mi ke çi ri lib.

Mə ra sim də çı xış edən Öz bə
kis tan Baş na zi ri nin müavi ni, 
tu rizm və mə də ni irs na zi ri Aziz 
Ab du ha ki mov öl kə baş çı sı nın 
tə şəb bü sü ilə ke çi ri lən fes ti va lın 
yük sək əh valru hiy yə ilə ta ri xə 
dü şə cə yi ni söy lə yib.

“Öz bək ki no” Mil li Agent li yi nin 
baş di rek to ru Fir davs Ab du xo
li kov öl kə də ki ne ma toq ra fi ya
nın in ki şa fı nın döv lət baş çı sı nın 
diq qə tin də ol du ğu nu qeyd edib, 
1968ci il də əsa sı qo yul muş 
Daş kənd ki no fes ti va lı nın ye ni
dən dir çəl dil mə si ide ya sı və tə
şəb bü sü nün Pre zi dent Şav kat 
Mir zi yo ye və məx sus ol du ğu nu 
söy lə yib.

Bağ la nış mə ra si min də “Ki no 
5 gün də” bey nəl xalq mü sa bi qə
si nin qa lib lə ri mü ka fat lan dı rı lıb. 
Azər bay can lı gənc ki no re jis sor 
Alek sandr Ha cı yevs ki nin “Tu
ran” qı sa met raj lı fil mi mü sa bi
qə nin xü su si mü ka fa tı na la yiq 
gö rü lüb.

“Öz bək ki no”nun baş di rek to
ru Fir davs Ab du xo li kov qa lib lə
rə mü ka fat lar, bü tün iş ti rak çı la
ra isə xa ti rə hə diy yə lə ri təq dim 
edib.

Filmlərimiz Daşkənddə nümayiş etdirilib

Ölkəmiz İzmirdə Beynəlxalq 
Çəpni Barış Festivalında təmsil olunub

Arxangelsk məktəbində “Azərbaycan 
musiqi mədəniyyəti mərkəzi”

RusiyanınArxangelskşəhərindəki31nömrəliİncə
sənətməktəbindəM.Maqomayevadına“Azər
baycanmusiqimədəniyyətimərkəzi”ninaçılışı
olub.Layihə“ArxangelskvilayətininAzərbaycan
diasporu”İctimaiBirliyitərəfindən2022ciildəRusi
yaPrezidentitərəfindənelanedilmiş“Rusiyaxalq
larınınmədəniirsi”iliçərçivəsindəhəyatakeçirilib.

Ar xan gelsk vi la yə tin də ki Azər bay can dias po
ru nun rəh bə ri Tər lan Qa sı mov de yib ki, “Ru si ya 
xalq la rı nın mə də ni ir si ili” çər çi və sin də bu ilin ap re
lin də Azər bay can dias po ru nun dəs tə yi ilə M.V.Lo
mo no sov adı na Şi ma li Ark ti ka Fe de ral Uni ver si te
tin də gör kəm li geoloq Fər man Sal ma no vun adı nı 
da şı yan el mi la bo ra to ri ya açı lıb. Bu gün isə Müs
lüm Ma qo ma yev adı na mər kəz açı lır.

Sent yab rın 18də Azər bay can da Mil li Mu si qi 
Gü nü nün qeyd olun du ğu nu diq qə tə çat dı ran T.Qa
sı mov da hi bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li və dün ya 
şöh rət li mü ğən ni Müs lüm Ma qo ma ye vin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan da nı şıb.

Təd bir də məş hur ope ra mü ğən ni si, SS Rİ və 
Azər bay ca nın Xalq ar tis ti Ta ma ra Sin yavs ka ya
nın, Azər bay ca nın Xalq ar tis ti Emin Ağa la ro vun vi
deotəb rik lə ri nü ma yiş olu nub.

Mə ra sim dən son ra ke çi ri lən kon sert də Azər bay
can xalq mah nı la rı ilə ya na şı, Müs lüm Ma qo ma ye
vin re per tuarın dan mah nı lar səs lən di ri lib.

Mək tə bin xor şö bə si nin vo kal qru pu “Cü cə lə
rim” mah nı sı nı ifa edib. Həm çi nin din lə yi ci lər Ra fiq 
Məm mə do vun ka man ça da ifa sın dan həzz alıb lar.


	1-ci sehife
	2
	3
	4-cu sehife
	5-ci sehife
	6-ci sehife
	7
	8-ci sehife-1

