
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev okt yab rın 
11-də Qır ğız Res pub li ka sı na döv lət 
sə fə ri nə ge dib. Biş kek şə hə ri nin 

“Ma nas” Bey nəl xalq Ha va Li ma nın da 
Pre zi dent İl ham Əli ye vi Qır ğı zıs ta nın 
döv lət baş çı sı Sa dır Ja pa rov qar şı la yıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev rəs mi gö rüş lər dən 
ön cə Biş kek də “Ata-Be yit” Mil li Ta ri xi-Me mo-
rial Komp lek si ni zi ya rət edib. Döv lət baş çı sı 
gör kəm li qır ğız ya zı çı sı Çin giz Ayt ma to vun 
mə za rı nı da zi ya rət edib və üzə ri nə gül dəs-
tə si qo yub.

Mə lu mat ve ri lib ki, “Ata-Be yit” Mil li Ta ri xi-
Me mo rial Komp lek si 2000-ci il də Qır ğız döv-
lət çi li yi nin ən mü hüm in ki şaf mər hə lə lə ri nin 
ta ri xi yad da şı nın bər pa sı və qo ru nub sax-
la nıl ma sı məq sə di lə ti ki lib. Me mo rial Çin giz 
Ayt ma to vun tək li fi  ilə “Ata-Be yit” – “Ata la rın 
mə zar lı ğı” ad lan dı rı lıb. Ümu mi sa hə si iki 
hek tar olan komp leks də 1920-1930-cu il lər-
də Qır ğı zıs ta nın si ya si hə ya tı nı əks et di rən 
sə nəd lər və fo to şə kil lər, di gər ta ri xi ma te rial-
lar top la nıb. Komp lek sin mər kə zin də mə zar-
lıq yer lə şir, həm çi nin bu ra da mu zey fəaliy yət 
gös tə rir. Komp leks də qır ğız xal qı nın mü ba-
ri zə si nin rəm zi olan “Ur kun” abi də si də var.

Okt yab rın 11-də Biş kek də ki Ala-Ar ça döv-
lət iqa mət ga hın da Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin rəs mi qar şı lan ma mə ra si mi 
olub.

Son ra pre zi dent lər İl ham Əli ye vin və Sa dır 
Ja pa ro vun iş ti ra kı ilə Azər bay can la Qır ğı zıs-
tan ara sın da Bi rin ci Döv lət lə ra ra sı Şu ra nın 
məh dud tər kib də ic la sı ke çi ri lib.

Azər bay can Pre zi den ti ni sa lam la yan Sa-
dır Ja pa rov de yib: “Si zin döv lət sə fə ri ni zə 
ol duq ca bö yük əhə miy yət ve ri rik. Çün ki bu 
sə fər bi zim qar daş öl kə lə ri miz ara sın da əsl 
st ra te ji tə rəf daş lıq mü na si bət lə ri ni nü ma yiş 
et di rir. Bi zim xalq la rı mı zın dost lu ğu za ma nın 
və ta ri xin sı na ğın dan çıx mış uzun müd dət li 
eti bar lı və sə mi mi mü na si bət lə rə əsas la nır. 

Öl kə lə ri miz bu il “Dost luq və əmək daş lıq 
haq qın da mü qa vi lə”nin 25 il li yi ni qeyd edib-
lər. Üç ay dan son ra bi zim ye ni yu bi le yi miz 
– dip lo ma tik mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 30 
il li yi ola caq. Biz bu ta ri xə yax şı nə ti cə lər lə 
ya xın laş mı şıq. Bi zim əmək daş lı ğı mız st ra te ji 
tə rəf daş lıq sə viy yə si nə yük sə lib”.

Bu ilin ap rel ayın da Ba kı ya sə fə ri ni xa tır la-
dan Sa dır Ja pa rov Qır ğı zıs tan-Azər bay can 
qar şı lıq lı əla qə lə ri nə dair mə sə lə lə ri ye ni dən 
mü za ki rə et mək für sə ti nə gö rə də məm nun-
lu ğu nu bil di rib: “Fə rəh li hal dır ki, di na mik şə-
kil də möh kəm lə nən və ge niş lə nən əla qə lər 
öl kə lə ri mi zin par la ment lə ri, hö ku mət lə ri və 
aidiy yə ti qu rum la rı ara sın da ak tiv qar şı lıq lı 
fəaliy yət lə nə ti cə lə nib. Ap rel ayın da kı bir sı ra 
ra zı laş ma la rı mız hö ku mət lə ra ra sı bir gə ko-
mis si ya nın xət ti ilə əmə li su rət də hə ya ta ke-
çi ri lib, İş gü zar Şu ra ya ra dı lıb, Hey dər Əli yev 
adı na, Ni za mi Gən cə vi adı na mək təb lə ri, 
Qır ğı zıs tan-Azər bay can Dost luq par kı nı bir-
lik də aça ca ğıq. Əmi nəm ki, Si zin sə fə ri niz və 
Döv lət lə ra ra sı Şu ra nın ic la sı nın ke çi ril mə si 
iki tə rəfl  i mü na si bət lə rə ye ni tə kan ve rə cək. 

Bu, bi zim əmək daş lı ğı mı zın si ya si, ti ca ri-in-
ves ti si ya və mə də ni-hu ma ni tar sa hə lər də 
fəal in ki şa fı nın par laq gös tə ri ci si dir. Xü su si-
lə vur ğu la maq is tər dim ki, Qır ğı zıs tan qar-
daş Azər bay can la sis tem li və uzun müd dət li 
əmək daş lıq əz min də dir və st ra te ji sa hə lər də 
cid di qar şı lıq lı fəaliy yə tə ha zır dır”.

Qar  daş Qır  ğı  zıs  ta  na döv  lət sə  fə  ri  nə də -
və  tə gö  rə tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rən Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev ya  rım il ön cə Ba  kı  da ke  çi  ri -
lən gö  rü  şü məm  nun  luq  la xa  tır  la  ya  raq de -
yib: “Mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin be  lə di  na  mi  ka  sı 
on  dan xə  bər ve  rir ki, biz qar  şı  lıq  lı əmək -
daş  lıq po  ten  sialı  nı ar  tır  maq əz  min  də  yik. 
Si  zin Azər  bay  ca  na rəs  mi sə  fə  ri  niz za  ma  nı 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da “St  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
haq  qın  da Bə  yan  na  mə” im  za  la  nıb. Bu Bə -
yan  na  mə bi  zim əla  qə  lə  ri  mi  zi da  ha yük  sək 
sə  viy  yə  yə qal  dı  rıb. Əmi  nəm ki, mə  nim sə -
fə  ri  min ye  kun  la  rı  na dair ra  zı  laş  ma  lar əl  də 
olu  na  caq və bu ra  zı  laş  ma  lar bir çox sa  hə -
lər  də əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si  nə kö  mək 
edə  cək”.
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Opera və
Balet Teatrının 
şanlı Zəfərə 
sənət hədiyyəsi

səh. 3

Avropa Şurası
Mədəni Marşrutlarının

Məşvərət Forumu keçirilib

səh. 8

“Uşaqların 
Nizami 
Gəncəvi 
dünyası”

səh. 8

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

Xalqlarımızın dostluğu zamanın və tarixin sınağından çıxıb
“Qırğızıstan qardaş Azərbaycanla uzunmüddətli əməkdaşlığa və

strateji sahələrdə ciddi qarşılıqlı fəaliyyətə hazırdır”

“Arşın mal alan” Rusiya Musiqi 
Akademiyasının səhnəsində

Okt yab rın 14-də Mosk va-
da kı Qne sin lər adı na Ru si-
ya Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
kon sert za lın da da hi Azər-
bay can bəs tə ka rı Üze yir 
Ha cı bəy li nin “Ar şın mal 
alan” mu si qi li ko me di ya sı 
nü ma yiş olu na caq.

Üze yir bə yin dün ya ca 
məş hur ope ret ta sı nı Ka-
zan Kon ser va to ri ya sı Ope-
ra Stu di ya sı TA TA Rİ CA or-
kest ri (di ri jor Ri nat Xə li tov) 
ilə bir lik də təq dim edə cək.

Uk ray na nın Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Ri nat Bek-

ta şe vin qu ru luş ver di yi ta ma şa da ope ra stu di ya sı nın so list lə ri 
Syum bel Ki ya mo va, Ay rat Qə ni yev, Ay gül Qar dis la mo va, Yev ge ni 
Şor ni kov, Diana Mu xut di no va və baş qa la rı iş ti rak edir lər.

Bu, bizim mədəniyyətimizə və dilimizə 
ehtiramınızı nümayiş etdirir

Azər bay can di li ni öy rən di yi ni zə gö rə si zə tə şək kür edi rəm. Bu, 
si zin bi zim mə də niy yə ti mi zə və di li mi zə eh ti ra mı nı zı nü ma yiş 
et di rir. Bi li rəm ki, sə fir tə yin edil mə miş dən əv vəl siz bir ne çə 
həf tə Azər bay ca nın böl gə lə rin dən bi rin də ya şa mı sı nız. Bu, 
si zin ye ni və zi fə yə tə yin edil mə yi niz lə əla qə dar nü ma yiş et dir-
di yi niz yük sək mə su liy yə tin da ha bir gös tə ri ci si dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri Bö yük Bri ta ni ya nın öl kə miz-
də ye ni tə yin olun muş sə fi  ri Fer gus Aul dun eti mad na mə si ni qə bul 
edər kən de yib. Qeyd edək ki, dip lo mat eti mad na mə si ni təq dim 
edər kən döv lət baş çı sı ilə Azər bay can di lin də da nı şıb.

səh. 2

Kitab sənayesi: həll edilən və
həllini gözləyən məsələlər

Sək ki zin ci də fə ger çək lə şən Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si beş 
gün (5-9 okt yabr) ki tab la bağ lı və ki ta ba bağ lı olan la rı – na şir-
lə ri, ya zar la rı, oxu cu la rı, çap və ya yım la məş ğul olan tə si sat la rı, 
ki tab xa na la rı və bu sa hə də aidiy yə ti rəs mi lə ri bir ara ya gə tir di.

Okt yab rın 6-da sər gi çər çi və sin də mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mo vun na şir lər lə gö rü şü ke çi ril di. Top lan tı nın əsas ma hiy yə ti ötən 
il sər gi də gö rüş za ma nı qal dı rı lan mə sə lə lə rin və edi lən tək lifl  ə rin 
na zir lik tə rə fi n dən ic ra sı, ye ni tək lifl  ə rin alın ma sı, ey ni za man da 
möv cud prob lem lə rin mü za ki rə si ilə bağ lı idi.

İş ti rak çı la rı sa lam la yan Anar Kə ri mov bil dir di ki, ötə nil ki gö rüş-
də ki tab sə na ye si sek to ru nun in ki şa fı ilə bağ lı bir sı ra tək lifl  ər səs-
lən di ri lib və on lar “Azər bay can Nəş riy yat la rı As so siasi ya sı” İc ti mai 
Bir li yi tə rə fi n dən ümu mi ləş di ri lə rək Mə də niy yət Na zir li yi nə təq dim 
olu nub. Hə min tək lifl  ə rin bir qis mi bir ba şa bi zim sə la hiy yət lə ri mi zə 
aid mə sə lə lər idi. Bə zi lə ri nin həl li ilə bağ lı na zir li yin va si tə çi qis min-
də çı xış et mə si nə zər də tu tu lur du. Bir ne çə tək li fi n real laş dı rıl ma sı 
isə aidiy yə ti qu rum lar la ra zı laş dır ma tə ləb edir di.

Na zir qeyd et di ki, təq dim olu nan tək lifl  ər ara sın da bə zi mə sə-
lə lər ar tıq həl li ni ta pıb. Bun lar dan bi rin ci si ki tab nəş ri sa hə sin də 
qa nun ve ri ci lik də də yi şik lik edil mə si, yə ni ki ta bın ƏDV-dən azad 
olun ma sı idi. Mə lum ol du ğu ki mi, bu mə sə lə də həll edi lib.

davamı səh. 3-də

UNESCO-da ölkəmizin həyata keçirdiyi layihələr 
haqqında məlumat verilib

5-19 okt yabr ta ri xin də Pa ris də UNES-
CO-nun qə rar ga hın da qu ru mun İc raiy-
yə Şu ra sı nın 215-ci ses si ya sı ke çi ri lir.

Ses si ya nın açı lı şın da UNESCO- nun 
Baş di rek to ru Od ri Azu le ötən dövr ər-
zin də təş ki la tın man da tı na uy ğun ola raq, 
bey nəl xalq sə viy yə də gö rül müş iş lər dən, 
ke çi ri lən təd bir lər dən söz açıb, kol lek tiv 
mə su liy yə tin va cib li yi nə to xu nub.

Ses si ya nın ple nar ic las la rın da İc raiy yə 
Şu ra sı nın 28 üzv öl kə si nin, elə cə də qu-
ru mun üz vü olan Azər bay ca nın mil li bə-
ya nat la rı din lə ni lib.

UNES CO üz rə Azər bay can Res pub-
li ka sı Mil li Ko mis si ya sı nın baş ka ti bi 
Sey mur Fə tə li yev çı xış edə rək, Azər bay-
can-UNES CO mü na si bət lə rin dən da nı-

şıb. Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va nın bu mü na si bət lə rə 
ver di yi töh fə lə ri diq qə tə çat dı rı lıb, Mil li 
Ko mis si ya nın fəaliy yə ti haq qın da ət rafl  ı 
mə lu mat ve ri lib.

davamı səh. 2-də

Tür ki yə də Azər bay ca nın dün-
ya şöh rət li bəs tə ka rı Fik rət 
Əmi ro vun (1922-1984) 100 il li yi 
mü na si bə ti lə kon sert proq-
ram la rı ke çi ri lib. Kon sert lər 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti 
Təş ki la tı – TÜRK SOY-un elan 
et di yi “2022 – Fik rət Əmi rov 
İli” çər çi və sin də, Azər bay can 
Mə də niy yət Na zir li yi və Tür ki-
yə də ki sə fir li yi mi zin də dəs tə yi 
ilə ger çək lə şib.

Okt yab rın 7-də Ada na Bö yük-
şə hər Bə lə diy yə si nin kon sert 
sa lo nun da Çu ku ro va Sim fo nik 
Or kest ri ilə bir gə təş kil edi lən 
kon sert proq ra mı təq dim olu nub. 
Kon sert də so list lər – Öz bə kis-
tan dan Noir Yu su pov, Fe ru za 
Yu su po va, Tür ki yə dən Em rah 
Sö zer, Azər bay can dan Xalq ar-
tis ti Tey yub As lan çı xış edib lər. 
Or kest ri azər bay can lı di ri jor Mus-
ta fa Meh man da rov və tür ki yə-
li di ri jor Eray İnal ida rə edib lər. 

Proq ram ada na lı sə nət se vər lər 
tə rə fi n dən al qış lar la qar şı la nıb.

Fik rət Əmi ro vun yu bi le yi An-
ka ra da da qeyd edi lib. Okt yab-
rın 9-da Tür ki yə Mə də niy yət və 

Tu rizm Na zir li yi nin “Pay taxt Mə-
də niy yət Yo lu Fes ti va lı” la yi hə si 
çər çi və sin də Çu ku ro va Döv lət 
Sim fo nik Or kest ri nin iş ti ra kı ilə 
bəs tə ka ra həsr olun muş xa ti-

rə kon ser ti ke çi ri lib. Cüm hur-
baş qan lı ğı Sim fo nik Or kest ri nin 
(CSO) səh nə sin də dü zən lə nən 
təd bi rə Azər bay ca nın Tür ki yə-
də ki sə fi  ri Rə şad Məm mə dov, 
TÜRK SOY-un Baş ka ti bi nin 
müavi ni Bi lal Ça kı cı, An ka ra Mu-
si qi və Gö zəl Sə nət lər Uni ver si te-
ti nin rek to ru Er han Öz den, yer li 
qu rum və təş ki lat la rın nü ma yən-
də lə ri və sə nət se vər lər qa tı lıb. 

Di ri jor Mus ta fa Meh man da-
rov və Eray İna lın ida rə et dik lə ri 
kon sert də Türk dün ya sı so list-
lə ri nin ifa sın da səs lə nən Fik rət 
Əmi ro vun əsər lə ri ta ma şa çı lar 
tə rə fi n dən rəğ bət lə qar şı la nıb. 
Proq ram dan son ra iş ti rak çı la ra 
Rə şad Məm mə dov və Bi lal Ça-
kı cı tə rə fi n dən pla ket lər təq dim 
olu nub.

Görkəmli memarlar Mikayıl Hüseynov və 
Sadıq Dadaşovun birgə abidəsi ucaldılacaq

Azər bay can da me mar lıq 
sə nə ti nin tə şək kü lün-
də mü hüm xid mət lə ri 
olan gör kəm li me mar lar 
Mi ka yıl Hü sey nov (1905-
1992) və Sa dıq Da da-
şo vun (1905-1946) Ba kı 
şə hə rin də bir gə abi də si 
ucal dı la caq.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
bu nun la bağ lı okt yab rın 
8-də sə rən cam im za la yıb.

Sə rən ca ma əsa sən,  Mi-
ka yıl Ələs gər oğ lu Hü sey-
no vun və Sa dıq Ələk bər 
oğ lu Da da şo vun xa ti rə lə ri-

nin əbə di ləş di ril mə si məq sə di lə on la rın va hid kom po zi si ya şək lin də 
bir gə abi də si qo yu la caq.

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nə Mə də niy yət Na zir li yi ilə bir lik də 
Mi ka yıl Hü sey no vun və Sa dıq Da da şo vun bir gə abi də si nin ucal dıl-
ma sı ilə bağ lı təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si ni tə min et mək, Na zir lər 
Ka bi ne ti nə sə rən cam dan irə li gə lən mə sə lə lə ri həll et mək tap şı rı lıb.

“Zəngəzur –
Türk dünyasının qapısı” 

Öz bə kis tan lı ta rix çi Şux rat Sa la mo vun “Zən gə-
zur – Türk dün ya sı nın qa pı sı” ad lı əsə ri VIII Ba-
kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi sin də təq dim olu nub.

Ki ta bın ça pı na Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi (AMM) 
dəs tək gös tə rib.

Təd bi ri AMM-in di rek to ru Sa mir Ab ba sov aça-
raq Şux rat Sa la mo vun Er mə nis tan-Azər bay can 
mü na qi şə si, er mə ni daş nak la rın re gion da, o 
cüm lə dən Tür küs tan da hə ya ta ke çir dik lə ri iş ğal 
və soy qı rı mı si ya sə ti möv zu sun da araş dır ma-
la rı haq qın da da nı şıb, ta rix çi ali min ye ni ki ta bı-
nın əhə miy yə ti ni diq qə tə çat dı rıb. Qeyd edib ki, 
“Zən gə zur – Türk dün ya sı nın qa pı sı” ki ta bı ilk 
də fə ola raq xa ri ci bir müəl lif tə rə fi n dən apa rıl mış 
ob yek tiv təd qi qa tın nə ti cə si ola raq ər sə yə gə lib.

davamı səh. 4-də

Fikrət Əmirovun 100 illiyi Türkiyədə 
konsert proqramları ilə qeyd olunub
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Azərbaycandiliniöyrəndiyinizəgörə
sizətəşəkküredirəm.Bizimartıq
görüşməkimkanımızolubvəmən
gördümki,siz,deməkolar,Azər

baycandilindəsəlisdanışırsınız.Bu,
olduqcagözlənilməzoldu,ancaq,eyni
zamanda,bu,sizinbizimmədəniyyə
timizəvədilimizəehtiramınızınümayiş
etdirir.Bilirəmki,səfirtəyinedilməmiş
dənəvvəlsizbirneçəhəftəAzərbayca
nınbölgələrindənbirindəyaşamısınız.
Bu,sizinyenivəzifəyətəyinedilməyinizlə
əlaqədarnümayişetdirdiyinizyüksək
məsuliyyətindahabirgöstəricisidir.

Prezident İlhamƏliyevbusözlərioktyab
rın10daBöyükBritaniyanınölkəmizdəyeni
təyinolunmuşfövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiri
FergusAuldunetimadnaməsiniqəbuledər
kəndeyib.
Qeyd edək ki, diplomat etimadnaməsini

təqdimedərkən dövlət başçısı iləAzərbay
candilindədanışıb.
Prezident ümidvar olduğunu bildirib ki,

FergusAuld ölkəmizdə diplomatik fəaliyyə
ti müddətində Azərbaycanı daha yaxından
tanımaq imkanıəldəedəcəkvəəməkdaşlı
ğımızın gələcək inkişafına əhəmiyyətli töh
fə verəcək: “Çünki əməkdaşlığımızın əsas
və ənənəvi sahələrində artıq ciddi irəliləyiş
və böyük nailiyyətlər var. Mən təkcəAzər
baycanüçündeyil,dahagenişregionüçün
bugünheçzamanolmadığıqədərmühüm
olanenerjisahəsininəzərdətuturam.Hesab
edirəmki,bizartıqenerjidənbaşqasahələ
rənəzərsalmalıyıq– ticarət,qarşılıqlı tica
rətinartırılması,turizmvəinsanlararasında
təmaslar. Düşünürəm ki, təhsil sahəsində
əməkdaşlığın yaxşı nəticələri var. Bildiyiniz
kimi,birçoxazərbaycanlıBöyükBritaniyada
təhsilalıbvəalmaqdadavamedir.Lakinbu
əməkdaşlığındinamikayavəmüəyyənçərçi
vəyəehtiyacıvar.Ümumilikdə,biztərəfdaş
lığımızınsəviyyəsindənolduqcaməmnunuq.
UzunillərərzindəAzərbaycanvəBöyükBri
taniya arasında yüksək səviyyəli siyasi di
aloq,qarşılıqlımaraqlarahörmətvəbirsıra
sahələrdəsıxəməkdaşlıqmövcuddur”.

Dövlətbaşçısıqeydedibki,BöyükBritani
yaAzərbaycanaənçoxsərmayəqoymuşöl
kəvəstratejitərəfdaşdır:“SizAzərbaycanda
fəaliyyətinizə tamamilə fərqli mühitdə baş
layırsınız.ÇünkiQarabağmünaqişəsibaşa
çatdıqdansonraregiondavəziyyəttamamilə
dəyişib.Bizhesabedirik ki, bu,müsbətdi
namikadan bəhrələnmək və regionumuzda
davamlısülhünbərqəraredilməsiüçün für
sətdir”.
“Bizimmövqeyimizçoxaydındır.Bizbunu

vurğulamışıqvəictimaişəkildəbirneçəvacib
təklifərirəlisürmüşükki,onlardavamlısülh,
sabitlik, təhlükəsizlik və normal qonşuluq
münasibətlərinə gətirib çıxara bilər” deyən
İlhamƏliyevbildiribki,ölkəmizbuistiqamət
də Böyük Britaniya Hökumətinin dəstəyinə
ümid edir: “Bizəməlumdur ki, ölkənizin də
regionlabağlıgündəliyieynidir–sülh,sabit
lik,təhlükəsizlikvəəməkdaşlıq.Əminəmki,
qarşıdan gələn illərdə biz sizinlə, buradakı
heyətinizləvəhökumətrəsmilərinizləErmə
nistanvəAzərbaycanarasındamünasibətlə
rinnormallaşdırılmasıprosesininsürətləndi
rilməsi istiqamətində əməkdaşlıq edəcəyik.
Yəni,gündəliyimizolduqcagenişdir”.
Dövlət başçısı sonda bir daha mədəniy

yətimizəböyükehtiramınnümunəsinəgörə
səfirətəşəkküredib.

FergusAuldAzərbaycan dilini öyrənməsi
barədə danışaraq bildirib ki, ilk dəfə ölkə
mizəilləröncəAzərbaycandilitələbəsikimi
gəlib: “Altı həftə ərzində Gəncə şəhərində
yerlibirailəiləyaşadım,onlarınyeməklərini
yedimvəhəyatlarınıpaylaşdım.Sizinmənə
söylədiyiniz kimi, bu öyrənmə Sizin mədə
niyyətinizədərinhörmətimivəböyükölkəni
zi anlamaq istəyimi göstərdi. Xoş qarşılan
mağım və xalqınızın qonaqpərvərliyi məni
valehetdi.Çoxşadamki,Azərbaycanasəfir
vədostkimiqayıdıram.Mənümidedirəmki,
təzəbardağınsuyusərinolar”.
Diplomatvurğulayıbki,BöyükBritaniyare

giondasülhünmümkünqədər tezəldəolun
masını arzulayır. O, həmçinin 2020ci ilin
oktyabrındaGəncə şəhərinin Ermənistan tə
rəfdənməruzqaldığı rakethücumunun ikinci
ildönümüiləbağlıhəminfaciədəhəlakolanla
rınailələrinə,eləcədəikiiləvvəlkimüharibədə
vədöyüşlərbaşaçatdıqdansonratoqquşma
lardavəminapartlayışlarınəticəsindəhəyatını
itirənlərindəyaxınlarınabaşsağlığıverib.
Prezident İlham Əliyev deyib: “Təşək

kür edirəm. Siz danışdıqca özözümə dü
şündüm,görünnəqədəryolqətetmişikki,
Britaniya səfiri azərbaycanca danışır,Azər
baycanPrezidentiisəingiliscədanışırvəbir
birimizianlayırıq”.

Xalqlarımızın dostluğu zamanın və 
tarixin sınağından çıxıb

əvvəli səh. 1-də
İkigünlük səfər müddətində tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsi

yollarını müəyyənləşdirmək üçün fürsət olacağını deyən Prezi
dentİlhamƏliyevikiölkəarasındaəmtəədövriyyəsininmövcud
potensialauyğunolmadığınıbildirib:“Lakinfikrimcə,bu,bizimnə
zərdətutduğumuzoplanlardırki,qısazamankəsiyindəqarşılıqlı
ticarətinhəcminiartırmağaimkanverəcək.Azərbaycan,həmçinin
Sizinölkədəinvestisiyalayihələrindəmaraqlıdır.Bizbugünbunu
damüzakirəedəcəyik.
Mən Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin xatirəsi

nəehtiramagörəSizəxüsusi təşəkkürümübildirmək istəyirəm.
Bişkekin böyük məktəblərindən birinə onun adı verilib. Həmçi
nin qeyd etdiyiniz kimi, QırğızıstanAzərbaycan Dostluq parkı,
Nizami Gəncəvi adına məktəb açılacaq. Bizim əməkdaşlığımı
zınbütünbuəlamətdaranları,əlbəttə,Azərbaycanxalqınındə
rinminnətdarlığınasəbəbolurvəbizimmünasibətlərinqardaşlıq
xarakteriniifadəedir.Əminəmki,bizbundansonradasəmərəli
əməkdaşlıqedəcəyik,ölkələrimizarasındamünasibətlərdinamik
inkişafedəcək”.

***
Oktyabrın11dəBişkekdəprezidentlərİlhamƏliyevinvəSadır

Japarovun iştirakı iləAzərbaycanlaQırğızıstan arasındaBirinci
DövlətlərarasıŞuranıngeniştərkibdəiclasıdakeçirilib.
İclasbaşaçatdıqdansonraAzərbaycanQırğızıstansənədləri

ninimzalanmasımərasimiolub.“AzərbaycanRespublikasıvəQır
ğızRespublikasıarasındaBirinciDövlətlərarasıŞuranıniclasının
Qərar”ınıAzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevvə
QırğızRespublikasınınPrezidentiSadırJaparovimzalayıblar.
İkiölkəninmüxtəlif sahələrdəəməkdaşlığı,ocümlədənAzər

baycanRespublikasıHökuməti iləQırğızRespublikasıNazirlər
Kabineti arasındaAzərbaycanQırğız İnkişaf Fondunun yaradıl
masıhaqqındasazişimzalanıb.
Sənədlərin imzalanmasımərasimindənsonra İlhamƏliyevvə

SadırJaparovmətbuatabəyanatlarlaçıxışediblər.
Oktyabrın11dəBişkekdəQırğızıstanAzərbaycanDostluqpar

kınınaçılışıolub.PrezidentlərİlhamƏliyevvəSadırJaparovmə
rasimdəiştirakediblər.
Prezident İlham Əliyevin Qırğız Respublikasına dövlət səfəri

haqqındadahaətrafıqəzetinnövbətisayında.

Moldova Azərbaycanla əməkdaşlığı 
genişləndirmək istəyir

Sizinləgörüşməkvəyüksələnxətləinkişafedənikitərəflimü
nasibətlərimizimüzakirəetməküçünbufürsətəgörəolduqca
minnətdaram.Həqiqətən,sonilyarımərzindəçoxsaylısəfərlər
vasitəsiləəlaqələrimizdəxüsusicanlanmanınşahidiolmuşuq.

Oktyabrın10daölkəmizərəsmisəfərəgələnMoldovaRespub
likasınınBaşnaziriNataliyaQavrilitsabusözləriAzərbaycanPre
zidentiİlhamƏliyevləgörüşdədeyib.
MoldovaPrezidentiMayaSandununsəfərdəvətinidövlətbaş

çısınaçatdıranNataliyaQavrilitsabildiribki,sondövrdəikiölkə
arasındamüxtəlifsəviyyələrdəçoxsaylısəfərlərolub:“Şadamki,
həmin rəsmi səfərlər əsnasında biz ikitərəfimünasibətlərimizin
30illiyiniqeydetmişik.Həmçininhesabedirikki,siyasi,iqtisadivə
humanitarəlaqələrçoxsıxolmuşdurvətəkmilləşmişdir.Lakinon
larınpotensialıdahaböyükdür...Sononildəilkdəfədirki,Moldo
vaAzərbaycaniqtisadikomissiyasınıniclasıkeçiriləcək.Əminəm
ki,enerji,iqtisadi,ticarivəsosialsahələrdəəməkdaşlığımızıge
nişləndirməküçünbizimçoxməhsuldarmüzakirələrimizolacaq”.
PrezidentİlhamƏliyevbirneçəgünəvvəlmoldovalıhəmkarıilə

Praqadagörüşdüyünüdiqqətəçatdıraraqbildiribki,biziməvvəllər
dəgörüşlərimiz,ocümlədəntelefondanışıqlarımızolub.Birsöz
lə,yaxşıişgüzarmünasibətlərqurulub.“AzərbaycaniləMoldova
dostvətərəfdaşdırlar.Əminəmki,gələnillərərzindəəməkdaşlı
ğımızınintensivləşdirilməsiyollarıüzərindəçalışacağıq,çünkibe
ləyaxşısiyasimünasibətlərləyanaşı,bizbirmənalıolaraq,digər
sektorlardaimkanlarıdaaraşdırmalıyıq.İnanıramki,səfərinizza
manıbuməsələlərciddişəkildənəzərdənkeçiriləcəkvəbizticari
əməkdaşlıq,iqtisadiişbirliyindədahaçoxcanlanmanıgörəcəyik.
Əminəmki, ikitərəfi ticarətsəviyyəsiniartırmaqüçünböyükpo
tensialvar”,–deyəİlhamƏliyevvurğulayıb.
Qeydedəkki,oktyabrın11dəBakıdaMoldovaRespublikasının

BaşnaziriNataliyaQavrilitsanınAzərbaycanRespublikasınınişgü
zardairələrininnümayəndələriiləgörüşükeçirilib.NataliyaQavri
litsaölkələrimizarasındaəlaqələrininkişafistiqamətlərindəndanı
şıb,ölkəsininAzərbaycaniqtisadiyyatınamarağınıqeydedib.
MoldovanınBaşnaziriölkəmizəsəfəriçərçivəsindəoktyabrın

11dəHeydərƏliyevMərkəzindədəolub.Aliqonağadünyame
marlığının nadir incilərindən sayılan Heydər ƏliyevMərkəzi və
burada yaradılan ekspozisiyalar, həyata keçirdiyi layihələr haq
qındaməlumatverilib.
NataliyaQavrilitsa“Azərbaycaninciləri”sərgisiilədətanışolub.

Bildirilibki,Azərbaycanıntarixinivəmədəniyyətiniəksetdirənbu
sərgidə qədim xalq sənəti, o cümlədən Azərbaycan xalçaçılıq
məktəbinin nadir nümunələri sərgilənir, qədim çalğı alətlərimiz
orijinalşəkildə–səsliformadatəqdimolunur.HeydərƏliyevMər
kəziilətanışlıqqonaqdaxoştəəssüratyaradıb.

“Zülmətdən doğan günəş” 
Şəhid mayor haqqında kitabın təqdimatı

Azərbaycanİstiqlal
Muzeyində44gün
lükVətənmüharibəsi
şəhidlərininxatirəsini
yadetməkvəvətən
pərvərlikruhunun
aşılanmasıməqsə
diləhəyatakeçirilən
“Qəhrəmanlarcan
veriryurduyaşatmaq
üçün”adlılayihəda
vamedir.Oktyabrın
11dəlayihəçərçivə

sində“Zülmətdəndoğangünəş”adlıkitabıntəqdimatıolub.

Şairə Rəfiqə İsaqqızınınmüəllifi olduğu kitab Vətənmüharibəsi
zamanıdüşməninkabusunaçevrilən,3düşmənpostunualaraqqar
şıtərəfin20dənçoxxüsusitəyinatlısınıməhvedən,torpaqlarımızın
azadolunmasıuğrundaqəhrəmancasınadöyüşənşəhidmayorRü
fətƏsgərovhaqqındadır.
Tədbirdə şəhidin atası Mürvət Əsgərov, yaxın dostu polkovnik

leytenant RüfətMəmmədov, kitabınmüəllifi şairə Rəfiqə İsaqqızı,
Vətənmüharibəsi qaziləriNatiqMikayılov vəAşurGülqəzov çıxış
ediblər.Qeydolunubki,Azərbaycanınərazibütövlüyüvəsuverenliyi
uğrundaşəhidlik zirvəsinəucalanların xatirəsini yaşatmaq,onların
qəhrəmanlığını gələcək nəsillərə nümunə göstərmək hər birimizin
borcudur.
SondatədbiriştirakçılarımayorRüfətƏsgərovaməxsus,muzeyin

fondlarındaqorunubsaxlanılanmüxtəlifşəxsiəşyaların–hərbifor
maların,sənədlərin, fotoşəkillərinnümayişolunduğusərgi ilə tanış
olublar.

Bu, bizim mədəniyyətimizə və 
dilimizə ehtiramınızı nümayiş etdirir

Prezident İlham Əliyev: “Görün nə qədər yol qət etmişik ki, Britaniya səfiri azərbaycanca danışır...”

əvvəli səh. 1-də
BuilAzərbaycanınUNESCO

yaüzvlüyünün30 illiyininqeyd
olunduğunu vurğulayan Mil
li Komissiyanın baş katibi
ötən dövr ərzində ölkəmizin
UNESCOnunprinsipvədəyər
lərinintəşviqindərolundanbəhs
edib.Vurğulayıbki,Prezidentİl
hamƏliyevinrəhbərliyiiləAzər
baycaniştirakçısıolduğubütün
beynəlxalq platformalarda, elə
cə də UNESCO çərçivəsində
dünyadasülhünvətəhlükəsizli
yintəminedilməsiistiqamətində
etibarlıtərəfdaşdır.Multikultura
lizm,tolerantlıqvədinidözümlü
lükdövlətsiyasətisəviyyəsində
inkişafetdirilib,ölkəmizmövcud
millimədəni müxtəlifik və etnik
dini dözümlülük mühiti ilə çox
millətli,çoxkonfessiyalıdiyarkimi
dünyamiqyasındamədəniyyətlə
rarasıdialoqunbənzərsizməka
nıdır.Qeydedilibki,Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin təşəb
büsüilə2008ci ildənuğurlahə

yatakeçirilən“BakıProsesi”qısa
müddət ərzindəmədəniyyətləra
rası dialoqun təşviqi üçün əsas
qlobalplatformayaçevrilib.
2025ci ilə qədər UNESCO

nunİcraiyyəŞurasınınüzvüola
caqAzərbaycanın UNESCO ilə
mədəniyyət,təhsil,elm,informa
siya və kommunikasiya sahələ

rindəgenişəlaqələrqurmasın
dan,UNESCOailəsininnüfuzlu
üzvünəvədonordövlətinəçev
rilməsindənsözaçanbaşkatib
bildirib ki, ölkəmiz UNESCO
tərəfindən COVID19 pande
miyası ilə mübarizə məqsədi
lə təsis edilmiş Qlobal Təhsil
Koalisiyasına qoşulub və bu
istiqamətdəianəayırıb.
Milli Komissiyanın baş ka

tibi “Azərbaycan hökuməti ilə
UNESCOarasındatəhsil,elm,
mədəniyyətvəkommunikasiya
sahələrində əməkdaşlıq üzrə
Çərçivə Sazişi”, onun əsasın
da yaradılmış Etimad Fondu,
Azərbaycan hökuməti tərəfin
dənayrılmışmaliyyəvəsaitihe

sabınaUNESCOxəttiiləbirsıra
Afrikaölkələrindəqızlarıntəhsili,
maarifəndirilməsi, gender bə
rabərliyi, bəzi üzvölkələrdəda
vamlı inkişaf üzrə qeyrimaddi
mədəniirsinqorunmasıiləbağlı
layihələrhəyatakeçirilməsihaq
qındadaməlumatverib.

SeymurFətəliyevUNESCOüz
rəAzərbaycanMilliKomissiyasıvə
ADAUniversitetinin birgə təşkilat
çılığıvəUNESCOnundəstəyi ilə
BakıdaAfrikaölkələrininUNESCO
üzrəmillikomissiyalarınınbaşka
tiblərivəsəlahiyyətlinümayəndələ
rininiştirakıiləilktəlimproqramının
həyatakeçirilməsindəndədanışıb.
Bildirib ki, proqram çərçivəsində
iştirakçılara mədəniyyətlərarası
dialoq,sülhmədəniyyəti,iqlimdə
yişikliyinin dünya irsinə təsiri, da
yanıqlı inkişaf, yaradıcı sənaye,
UNESCOKonvensiyalarındanirəli
gələn öhdəliklərin həyata keçiril
məsi və UNESCOnun müvafiq
siyahılarına daxil edilməsi üçün
nominasiya fayllarının hazırlan
masıprosesivədigərmövzularda
mütəxəssislərinvədövlətrəsmilə
rininmühazirələri təşkilolunubvə
təqdimatlarkeçirilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, UNESCO

üzrəAzərbaycanMilliKomissiyası
qarşıdangələnillərdədəmüvafiq
layihələrdəfəaliştirakedəcək.

UNESCO-da ölkəmizin həyata keçirdiyi layihələr 
haqqında məlumat verilib

Daha bir kitab bayramı tarixə qovuşdu
Bakıdakeçiriləndahabirbeynəlxalqkitabbayramıtarixə
qovuşdu.MədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıilə59oktyabr
tarixindəVIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisi(“BakuInternational
BookFair–2022”)keçirildi.

“CaspianEventOrganisers”şirkətinintəşkilatidəstəyiiləBakıEks
poMərkəzindəreallaşansərgiAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı
nın270illiyinə–“Şuşaİli”nəhəsrolunmuşdu.10dançoxölkədən
(Türkiyə,Rusiya, İran,Özbəkistan,Qazaxıstan,Qırğızıstan və s.)
100dənartıqyerlivəxaricinəşriyyatsərgidəiştirakedirdi.
Builki sərginin “fəxri qonaq ölkə”si Türkiyə Cümhuriyyəti idi.

Türkiyəeynizamandadahaçoxnəşriyyatvəyazarlakitabbayra
mındatəmsilolunurdu.
Bakı Expo Mərkəzində qurulan “Üzeyir Hacıbəyli”, “Bülbül” və

“XurşidbanuNatəvan”təqdimatzonalarındagörüşlərtəşkilolundu,
imzamərasimlərigerçəkləşdi.Ümumiyyətlə,VIIIBakıBeynəlxalq
KitabSərgisiçərçivəsində200dənartıqtədbirkeçirildi.Builkisər
gidəilkdəfəolaraqazyaşlıoxucularüçünxüsusi“Uşaqdünyası”
adlıstendquraşdırılmışdı.
Sərgiziyarətçilərininmetronun“ElmlərAkademiyası”,“28May”

və“Koroğlu”stansiyalarındanBakıEkspoMərkəzinəxüsusiav
tobuslarvasitəsiləgedişgəlişi təminedildi.Budaoxucularınvə
sərgi çərçivəsindəkeçirilən tədbirlərəqatılmaq istəyənlərin işini
xeyliasanlaşdırmışdı.
Sərgininsonuncugünü,oktyabrın9da“XurşidbanuNatəvan”

təqdimat zonasında bir sıra iştirakçı və qurumlara Mədəniyyət
Nazirliyitərəfindəntəsisolunmuş“Ənyaxşıstend”,“Ənçoxsatı
lankitab”,“Ənyaxşınəşriyyat”,“Ənmaraqlıqonaq”vəs.nomina
siyalarüzrəmükafatlar,ocümlədən“Şuşa–270”xatirənişanıvə
fəxrifərmanlartəqdimedildi.
VIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisinəolanmaraq,keçirilənrən

garəng tədbirvə təqdimatlarAzərbaycanınkitabsənətininmər
kəzlərindənbirinəçevrilməsindənxəbərverir.Yenisərgilərdəgö
rüşənədək.
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Azərbaycan kitabın 
ƏDV-dən azad olunduğu 

50 ölkədən biridir
Nəşriyyat işinin predmeti üzrə əsas

materiallarvəməhsullar,eynizamanda
kitabsatışıəlavədəyərvergisindənazad
olunub.HazırdaAzərbaycankitabıntam
şəkildəƏDV-dənazadolunduğudünya-
nıntəxminən50ölkəsindənbiridir.
Nazirbildirdiki,digər təklifBakıBey-

nəlxalqKitabSərgisininhərilkeçirilməsi
iləbağlıidivə2021-ciildənsərgininhəril
təşkilolunmasıqəraraalınıb.Xatırladaq
ki,bunadəksərgiikiildənbirkeçirilirdi.
Dahabirtəklifstendlərinnəşriyyatların

kitabhəcminəgörəbölüşdürülməsimə-
sələsi iləbağlıolub.Nazirbu təklifində
həlli reallaşan işlər sırasında olduğunu
nəzərə çatdırdı və bildirdi ki, bu il Bakı
BeynəlxalqKitabSərgisininstrukturuvə
formatıbeynəlxalqkitabsərgilərinintəc-
rübəsinəuyğunyenilənib.Yerləşməpla-
nıseksiyalarüzrətərtibolunubvəhərbir
nəşriyyata istədiyi həcmdə sahəni əldə
etmək imkanı yaradılıb. Bütün iştirakçı-
lara tam təchiz olunmuş 6 kvadratmetr
sahəödənişsizverilibvəəlavəsahələrin
icarəyəgötürülməsiüçüntəşkilatidəstəyi
təminedənşirkətəödənilən vəsaitinbir
qisminazirliktərəfindənqarşılanıb.

Gələcək sərgilərə Nobel və 
Buker mükafatçıları 

dəvət ediləcək
Tanınmış əcnəbi yazarların sərgidə iş-

tirakı məsələsinin builki sərgidə prioritet
mövzulardanolduğunudeyənAnarKəri-
movdiqqətəçatdırdıki,VIIIBakıBeynəl-
xalqKitabSərgisinəTürkiyədən16,Rusi-
yadan13,Özbəkistandan2müəllifdəvət
olunub. Onların arasında dünya şöhrətli
türkiyəli tarixçi-yazar İlbər Ortaylı, Türki-
yəninmodernpoeziyasınınnümayəndəsi
AdnanÖzər,uşaqədəbiyyatıüzrə tanın-
mışyazarıFatehƏrdoğanyeralıb.Növbə-
tisərgiyəədəbiyyatüzrəNobelvəBuker
laureatlarınındəvətolunmasıplanlaşdırılır.

Nazir Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-
sininpiarvə reklamaksiyalarınınkeçi-
rilməsi iləbağlısəsləndirilən təklifində
həllini tapdığını bildirərək vurğuladı ki,
budəfəki sərginin təşkilati, piar və rek-
lamişlərininxüsusiproqramıvəsistemi
hazırlanıb. Kütləvi informasiya vasitə-
lərində,elektronmediadavəsosialşə-
bəkələrdə geniş təbliğat işləri aparılıb.
Sərgiyəçağrıməzmununda2ədədvi-
deoçarx və10ədəbiyyat və incəsənət
xadiminin iştirakı ilə videomüracətlər
hazırlanıb. Ən çox dinlənilən 3 radio
tezliyində gün ərzində sərgi haqqında
mütəmadiməlumatsəsləndirilib.
AnarKərimovbildirdiki,bütünbunlar

bizəediləntəklifərarasındareallaşdırı-

lan,həllini tapanməsələlər idi.Bunun-
labelə,bəzihəllinigözləyənməsələlər
də var: “Məsələn,Azərbaycanda kitab
gününün və ya naşirlər gününün təsis
olunması.Məlumatüçünqeydedimki,
Azərbaycan Respublikasında “Naşirlər
və kitabxanaçılar günü”nün təsis olun-
masıiləbağlımüvafiqqaydadavəsatət
qaldırılmışdır”.

İSBN-in naşirlərə 
ödənişsiz verilməsi, 

gənc yazarlara dəstək...
Nazir bildirib ki, daha bir məsələ

İSBN-in naşirlərə ödənişsiz verilməsi
ilə bağlıdır: “Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə

İSBN-inverilməsivətənzimlənməsina-
zirliyin səlahiyyətləri çərçivəsində de-
yil. Biz bu məsələnin həlli ilə intensiv
məşğul oluruq. Bu məsələnin həllində
Azərbaycannəşriyyatlarıda fəalolma-
lıdır. Mərkəzə illik ödənişin edilməsini
vənəşriyyatlarımıza İSBN-inödənişsiz
verilməsini məqbul hesab edirik. Eyni
zamanda biz buməsələniAzərbaycan
RespublikasıMüəllifHüquqlarıAgentliyi
ilədəmüzakirəedirik”.
Nazirgəncyazarlarınəsərlərininnəş-

rininbirqisminindövlət tərəfindənqar-
şılanmasıvəAzərbaycanədəbiyyatının
dünyadatanıdılmasıməsələsininhəllini
gözləyən işlər sırasında olduğunu nə-
zərəçatdıraraqqeydetdiki,gələnilbu
iki layihənin icrasına başlanılması nə-
zərdətutulur.
Mədəniyyət Nazirliyi Kitab sənayesi

şöbəsininmüdiriAkifMarifibildirdiki,bu
ilkitabalışıiləbağlınəşriyyatlarıntəklif-
ləridənəzərəalınıb.Nazirliktərəfindən
bu ilinəvvəlindəelanedilən “Nəşrlərin
satınalınması müsabiqəsi” çərçivəsin-
dənazirliyintabeliyindəolankitabxana
fondlarıüçün498174manatdəyərində
50 465 nüsxə kitab alınıb.Bu, ötənilki
alışlamüqayisədə5dəfəçoxdur.
Görüş zamanı naşirlər kitab alışına

göstərilənböyükdəstəyəvəkitabsəna-
yesi sektorunun inkişafı istiqamətində
reallaşdırılan təklifərə görə təşəkkü-
rünü bildirdilər. Eyni zamanda naşirlər
tərəfindən yeni təklifər səsləndirildi və
mövcudproblemlərinhəlliistiqamətində
MədəniyyətNazirliyinindəstəkgöstərə-
cəyinəəminlikifadəolundu.

Kitab sənayesi: həll edilən və həllini gözləyən məsələlər
Nazir Anar Kərimovun naşirlərlə görüşündə gündəmdəki mövzular müzakirə edildi

Xəbərverdiyimizkimi,VIIIBakı
BeynəlxalqKitabSərgisinin
proqramındaAzərbaycanMilli
Kitabxanasınıntəşkilatçılığıilə
birsıratədbirləryeralmışdı.

Oktyabrın 7-də sərgi çərçivə-
sində Milli Kitabxanada Albani-
yaya dair daimi guşənin açılışı,
Azərbaycan vəAlbaniyamilli ki-
tabxanası arasında əməkdaşlıq
memorandumunun imzalanma
mərasimi və “Müasir dövrdə ki-
tabxanalar:gələcəyəbaxış”möv-
zusundadəyirmimasakeçirilib.
Albaniya, Latviya, Rusiya və

Qırğızıstandan olan nümayən-
də heyəti əvvəlcə kitabxana ilə
tanış olublar. Sonra Beynəlxalq
əməkdaşlıq zalında Albaniyaya
dairdaimiguşəninaçılışmərasi-
mikeçirilib.
Milli Kitabxananın direktoru,

professor Kərim Tahirov qonaq-
larısalamlayaraqbildiribki,ənə-
nəviolaraqhərdəfəBakıBeynəl-
xalq Kitab Sərgisi çərçivəsində
kitabxananın Beynəlxalq əmək-
daşlıqzalındabirölkəyəaidguşə
yaradılır.BudəfəAlbaniyayadair
daimiguşətəşkiledilib.

SonraAzərbaycanMilliKitabxa-
nası iləAlbaniya Milli Kitabxanası
arasındaqarşılıqlıəməkdaşlığadair
memorandum imzalanıb. Sənədi
kitabxanalarındirektorlarıKərimTa-
hirovvəMişaPiroimzalayıblar.
K.Tahirov diqqətə çatdırıb ki,

Azərbaycan Milli Kitabxanası
dünyanın 60-a yaxın ölkəsinin
kitabxanaları iləəməkdaşlıqsə-
nədiimzalayıb.O,AlbaniyaMilli
Kitabxanası iləəlaqələrindəbu

memorandum sayəsində möh-
kəmlənəcəyinibildirib.
Albaniya Milli Kitabxanasının

direktoruMişaPirodaöznövbə-
sində memorandumun qarşılıqlı
mübadiləyə,əməkdaşlığıngeniş-
lənməsinəzəminolacağınıdeyib.
Sonra iştirakçıölkələrinkitab-

xananümayəndələriözölkələri-
ninədəbiyyatına,mədəniyyətinə
dairkitablarıAzərbaycanMilliKi-
tabxanasınatəqdimediblər.

Daha sonra “Müasir dövrdə
kitabxanalar: gələcəyə baxış”
mövzusunda dəyirmi masa ke-
çirilib.KərimTahirov bu gün ki-
tabxanaların öz işlərini dövrün
tələbləri səviyyəsində qurmaq
üçün yeni iş forma vəmetodla-
rından istifadəetdiklərini vurğu-
layaraqiştirakçılarıaktivmüzaki-
rəyədəvətedib.
Rusiya Dövlət Kitabxanasının

prezidenti Viktor Fyodorov bey-
nəlxalqtədbirədəvətəgörəMilli
Kitabxananınrəhbərliyinətəşək-
kürünü  bildirib. Natiq kitabxa-
naların öz fəaliyyətlərini dövrün
tələblərinə uyğun qurmalı ol-
duğunu, çap əsərlərinin elekt-
ronlaşdırıldığını, bununla belə
kitabxanaşünaslıqelmininkitab-
xanatəcrübəsindənxeyligeridə
qaldığını, bu sahədə yeni nəsil
savadlı tədqiqatçıların yetişdiril-
məsinin, təhsilin inkişafının va-
cibliyiniqeydedib.

Rusiya Dövlət Kitabxanasının
Beynəlxalq əlaqələr üzrə müdir
müavini, Avrasiya Kitabxana-
larAssambleyasının (BAE) baş
direktoru Mariya Neryuyeva iki
ölkə kitabxanaları arasında sıx
əməkdaşlıqvəoxşarxüsusiyyət-
lərdəndanışıb.
AMEA-nınMərkəziElmiKitab-

xanasının direktoru, professor
MəmmədƏliyevQarabağda iş-
ğaldövründədağıdılmışkitabxa-
nalarhaqqındaməlumatverərək
Rusiya Dövlət Kitabxanası ilə
kitabxanaişisahəsindəmövcud
olan problemlərin həllinə yönəl-
mişbirgəonlayngörüşünvəŞu-
şada beynəlxalq səviyyədə bir
iclasıntəşkilinitəklifedib.
Kərim Tahirov bu il Ankara-

dakeçirilmişİFLA-nıniclasında
Azərbaycan ərazilərinin işğalı
zamanı dağıdılmış kitabxana-
larla bağlı məsələ qaldırdığını,
bununla bağlı İFLA-ya kitabxa-

na tərəfindən xüsusi müraciət
ünvanlandığını diqqətə çatdı-
raraq, xarici qonaqları yenidən
bərpa ediləcək olan kitabxana-
larınfondlarınıformalaşdırmaq-
da köməklik göstərməyə çağı-
rıb.
Dəyirmi masada BDU-nun

Biblioqrafiyaşünaslıq kafedra-
sının müdiri, pedaqogika üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Nadir
İsmayılov, Qırğızıstan Milli Ki-
tabxanasının Dissertasiya və
avtoreferatlar şöbəsinin müdiri
Gülnara Almankulova, F.Köçərli
adınaRespublikaUşaqKitabxa-
nasının şöbəmüdiri Leyla İbra-
himova çıxış ediblər. Çıxışlarda
bu gün kitabxanalar üçün əsas
problemlərdən olan müəllif hü-
quqlarıməsələsinəxüsusivurğu
edilib.
Tədbir zamanı Milli Kitabxa-

nanın direktoru Kərim Tahirova
Rusiya Dövlət Kitabxanasının
“Nikolay Rumyantsev” medalı
təqdimolunub.
Sonda iştirakçı ölkələrin nü-

mayəndələrinə Milli Kitabxana-
nınEhtiyatmübadiləfondundan
kitablarhədiyyəedilib.

“Müasir dövrdə kitabxanalar: gələcəyə baxış”
Beynəlxalq sərgi çərçivəsində dəyirmi masa

XalqşairiRamizRövşən
VIIIBakıBeynəlxalq
KitabSərgisinin
“fəxriyazar”ıidi.

Oktyabrın8-dəBakıEkspo
Mərkəzində,sərginin
“XurşidbanuNatəvan”
təqdimatzalındaRamiz
Rövşənləgörüşvəimza
saatıkeçirilib.

“Kitaba olan sevginizə 
heyranam”

Xalq şairi görüşə toplaşanları
salamlayaraq ədəbiyyat, poezi-
ya,sənətləbağlıqənaətlərinibö-
lüşüb.Yeni nəsil, çağdaşmətn-
lər, şeir ruhu, ədəbiyyatın gücü
və başqa məsələlər ətrafında
fikirlərinibildirənRamizRövşən
kitaba, mütaliəyə yönələn ma-
rağınonusevindirdiyinivurğula-
yıb:“Sizinkitabaolansevginizə
heyranam. Əslində mən belə
düşünürdümki, indikitabmüta-
liəedənyoxdur.Ammasizmənə
yanıldığımı göstərirsiniz. Kitabı
yazırıq ki, sevdiklərimizi saxla-
yaq, gördüklərimizi saxlayaq,
zamanısaxlayaq.Şopenhauerin
gözəlbirsözüvar:“Poeziyaza-
man haqqında tarix kitabların-

dan daha dəqiq danışır”. Mən
indiki gəncləri həddindən artıq
çoxsevirəm.Səbəbisəodurki,
dünyanınhərüzünübilən,ayıq,
özdaxilindəprinsiplərini,mənəvi
dəyərlərinisaxlayangənclərimiz
çoxdur.Mənimonlaraənböyük
arzum budur ki, onlar sevməyi
sevsinlər...”.
Görüşsual-cavabşəklindəda-

vam edib. Şairə poetik dünyası,
şeirlərininmövzusu, yaradıcılığı-
nınbirçoxaspektləriiləbağlıma-
raqlı suallar ünvanlanıb.Onların
hər birini özünəməxsus üslubda

cavablandıran Ramiz Rövşən
“Mənəbirdəfəbeləbirsualün-
vanlandı:“Ramizmüəllim,axısi-
zisevməyənlərdəvar”.Ozaman
beləbircavabverdim:“Bizisev-
məyənlər bizi tanımayanlardır”.
Nə yaxşı ki, buradakı oxucular,
yetişən gənclik məni tanıyanlar-
dır.Beləauditoriyaşairüçünhər
zamanstimul,həyatqaynağıdır”
deyib.
Daha sonra Ramiz Rövşən

sevgi şeirlərindən nümunələr
söyləyib, oxucular üçün kitabla-
rınıimzalayıb.

Vətənpərvərlik və 
dünyəvilik mövzusunda 

sərbəst çıxış
VIIIBakıBeynəlxalqKitabSər-

gisinindahabir“fəxriyazar”ı,şair,
publisistAqşinYenisey6oktyabr-
da “Vətənpərvərlik və dünyəvilik
mövzusunda sərbəst çıxış” adlı
məruzəsinitəqdimedib.
O,çıxışındaədəbiyyatınyara-

dıcılıqproblemləriiləbağlıbirsıra
məqamlaratoxunaraq,tarixilikvə
bəşərilik məsələləri, dünya ədə-
biyyatındabununişlənmərakurs-

ları, prioritet mövzular ətrafında
fikirlərini bölüşüb. Qloballaşma-
nın dünyanı düşündürən ən ak-
tualproblemolaraqqaldığınınə-
zərə çatdıran yazar xalqın milli
simasının qorunmasında bəzi
praktikişlərhəyatakeçirilməsinin
labüdlüyününəzərəçatdırıb.Bil-
diribki,bugünqlobalizməqarşı
ənçoxmübarizəaparanölkələr-
dən biri Fransadır. Fransa bələ-
diyyələri ingilisdilli reklam lövhə-
lərinin asılmasına görə yüksək
cərimələr tətbiq edir. Fransız di-
lininAmerikakinosuvəmədəniy-

yətinin dilinə yenilməməsi üçün
kinoteatrlardaAmerikafilmlərinin
nümayişiməhdudlaşdırılır.
DahasonraAqşinYeniseyhər

birxalqınmilliözünəməxsusluğu-
nun qorunmasının vacibliyi mə-
sələsinə toxunub: “Düşünürəm
ki,bizbəşəridəyərləri itirməmək
şərtiləözmillikimliyimiziunutma-
malıyıq.Çünkionunbizəqatdığı
çoxyüksəkkeyfiyyətlərvar”.
Oktyabrın 9-da sərgi çərçivə-

sindəAqşinYeniseylə “Şeir ax-
şamı” keçirilib. Müəllif görüşdə
yaradıcılığındansözaçıb,şeirlə-
rinioxuyub.
Mədəniyyət Nazirliyi Kitab

sənayesi şöbəsinin müdiri Akif
Marifiyazaranazirliktərəfindən
təsisolunan “Şuşa-270”döşni-
şanınıtəqdimedib.
Aqşin Yenisey Bakı Beynəl-

xalqKitabSərgisindəbeşincidə-
fəiştiraketdiyinivəilkdəfəbelə
bir təltifə layiq görüldüyünü bil-
dirib: “Bumənimüçünçoxgöz-
lənilməz oldu. Şuşa şəhərinin
adınıdaşıyanhərbirşeymənim
üçündəyərli vəqiymətlidir.Çox
qürurlamənbudöşnişanınıöz
üzərimdədaşıyacam.Budəyərə
görə Mədəniyyət Nazirliyinə öz
dərintəşəkkürümübildirirəm”.

Milli İncəsənət Muzeyində “açıq qapı” günləri
İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün dünya səyahəti
AzərbaycanMilliİncəsənətMu-
zeyininvəUNICEF-inölkəmizdəki
nümayəndəliyininbirgətəşkilat-
çılığı,AzərbaycanRespublikası
MədəniyyətNazirliyininvəEko-
logiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyi-
nintərəfdaşlığıiləuşaqlarüçün
hazırlanmış“Hippolar:iqlimdə-
yişikliyiiləmübarizəüçündünya
səyahəti”sərgisidavamedir.

Milli İncəsənətMuzeyindən veri-
lən məlumata görə, sərgi ilə bağlı
9-30 oktyabr tarixində “açıq qapı”
günləri elan edilib. Sərgi layihəsi
gənc nəslə, uşaq və yeniyetmələ-

rə faciəvi nəticələrdən xilas olmaq
üçüniqlimdəyişiklikləri,ətrafmühi-
tinçirkləndirilməsiproblemlərivəbu
yoldaatılmasızəruriolanaddımlar
haqqında maarifəndirici xarakter
daşıyır. Sərgidə Layen Haykensin
şəxsikolleksiyasındanhazırkıiqlim
dəyişikliyinin faciəvi nəticələrinin
simvollarından birinə çevrilən can-
lıları – hippopotamları əks etdirən
eksponatlarnümayişetdirilir.
Layihə ekosistemlər dünyasının

deqradasiyasının qarşısını almaq
məqsədiləBMT-ninEkosisteminBər-
pasıüzrəOnillikProqramının (2030-
cuilədək)birhissəsiolaraqhazırlanıb.

Sərginin “fəxri yazar”ları ilə görüşlər

“Babək” baleti – Opera və Balet Teatrının şanlı Zəfərə sənət hədiyyəsi
Oktyabrın8-dəAzərbaycanDövlət
AkademikOperavəBaletTeatrında
114-cüteatrmövsümününilkprem-
yerası–görkəmlibəstəkar,Xalq
artistiAqşinƏlizadənin“Babək”bale-
tininnümayişiolub.

Akademik Opera və Balet Teatrında
1983-cüildəXalqartistləriRəfiqəAxun-
dovavəMaqsudMəmmədovunqurulu-
şundatamaşayaqoyulan“Babək“baleti-
ningünümüzləsəsləşənmövzusuonun
yenidənsəhnəyəqayıdışınasəbəbolub.
IXəsrdəxalqqəhrəmanıBabəkinərəbis-
tilaçılarınaqarşı20ildənartıqdavamedən
mübarizəsi Azərbaycan tarixində önəmli
yer tutur. Xalqımızın 30 ilə yaxın davam
edən erməni işğalına son qoyulması ilə
nəticələnənVətənmüharibəsinin ikinci il-

dönümündəvəZəfərGününüqeydetmə-
yəhazırlaşdığımızərəfədəbuəsərinyeni
quruluşdanümayişiçoxaktualdır.
Tamaşaya Xalq artisti Kamilla Hüsey-

novaquruluşverib.O,həmçininbaletinilk
quruluş librettosunaqismənəlavələredib.

Tamaşanın musiqi rəhbəri dirijorların
A.Dorati adına müsabiqəsinin laureatı
Orxan Həşimov, quruluşçu rəssamı
Əməkdar mədəniyyət işçisiTehranBa-
bayevdir. Premyera tamaşasında gənc
maestroorkestribacarıqlaidarəedib.İki-
pərdəli tamaşanınT.Babayevtərəfindən
hazırlanandekorasiyalarınıtruppanınvə
orkestrinpeşəkarifasıtamamlayıb.
TamaşadaəsasrollarıƏməkdarartist-

lərAnarMikayılov(Babək),MakarFerş-
tandt(Əmir),CəmiləKərimova(Alnisə),
balet artistlərinin Almaniyada keçirilən

beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı Ayan
Eyvazova (Pərişad),gəncsolistSeymur
Qədiyev(Cavidan)ifaediblər.
Premyerası uğurla gerçəkləşən “Ba-

bək”baletiOperavəBaletTeatrınınxal-
qımızınşanlıZəfərinəsənəthədiyyəsidir.
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MədəniyyətNazirliyi
iləMilliKitabxananın
birgəlayihəsiolan
“Qarabağakitabla

gedək!”kampaniyasıdavam
edir.Oktyabrın8-dəVIIIBakı
BeynəlxalqKitabSərgisi
çərçivəsindəkampaniyaya
dəstəkməqsədilənəşriyyat-
lartərəfindənkitabhədiyyə
etməmərasimikeçirilib.

Milli Kitabxananın direktoru,
professor Kərim Tahirov 2021-
ci ilin 15 yanvarında başlanan
kampaniyabarədəməlumatve-
rib.Bildiribki,otuziləyaxınişğal
altında qalan rayonlarda ümu-
milikdə975kitabxana tamamilə
dağıdılaraqtalanedilib.Sözüge-
dən kampaniya işğaldan azad
edilənrayonlardayenidənquru-
lacaq kitabxanaların fondunun
formalaşmasınadəstəkməqsədi
daşıyır.
Direktorqeydedibki,bulayihə-

yəilkqoşulanXalqyazıçısıElçin
olub. O, şəxsi kitabxanasından
500-ə yaxın kitabı buməqsədlə
kitabxanaya təqdimedib.Sonra
layihəyəxeylisaydaziyalılar,ya-

zıçıvəşairlər,nəşriyyatlar,müx-
təlif təşkilatlar qoşulub. Hazırda
bufondda102minnüsxədənçox
kitab yığılıb, o cümlədən ötən il
keçirilən Bakı Beynəlxalq Kitab
Sərgisindətəxminən12minnüs-
xəkitabtoplanıb.

MədəniyyətNazirliyiKitabsə-
nayesişöbəsininmüdiriAkifMa-
rifiçıxışındaQarabağdadağıdıl-
mışmədəniyyətmüəssisələrinin
bərpasının nazirliyin qarşısında
duran əsas vəzifələrdən biri ol-
duğunu söyləyib. Şöbə müdiri

hərkəsibukampaniyayaqoşul-
mağadəvətedib.
Albaniyanın“FanNoli”nəşriy-

yatevinindirektoruRexhepHida
belə gözəl ideya üçün təşəkkü-
rünübildiribvəkampaniyayaki-
tablarhədiyyəedib.
Azərbaycan Mədəniyyət Na-

zirliyinin TÜRKSOY-dakı nüma-
yəndəsi Elçin Qafarlı layihəni
dəstəklədiklərini bildirib və təş-
kilat adından 100-dən çox kitab
hədiyyəedib.O,həmçinindekabr
ayındaİstanbuldakeçiriləcəkbey-
nəlxalqsərgidəTürkiyənəşriyyat-
larından ədəbiyyatların da top-
lanılmasıüçünbu layihəniorada
davametdirməyitəklifedib.
“İrs”,“Vektor”,“Apostrof”,“Ça-

par”, “İdeal Print”, “Alatoran”,
“Mimta”vədigəryerlinəşriyyat-
larda“Qarabağakitablagedək!”
kampaniyasınaöznəşrlərinihə-
diyyəedib.

“Qarabağa kitabla gedək!”
VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi çərçivəsində 

kampaniyaya dəstək aksiyası

“Zəngəzur – Türk dünyasının qapısı”
əvvəli səh. 1-də
MədəniyyətNazirliyiKitabsənayesişöbəsininmüdiri,tarixüzrə

fəlsəfədoktoruAkifMarifiZəngəzurbölgəsininqədimAzərbay-
cantorpağıolduğunuvurğulayıb,ZəngəzurdəhlizininAzərbay-
can,regionölkələri,Türkdünyası,eləcədəAvropailəAsiyaara-
sındaçoxmühümbirkommunikasiyakörpüsüolacağınıbildirib.

OmbudsmanAparatının əməkdaşı, Zəngəzurdan olanAzadə
NovruzovaermənilərinZəngəzurdahəyatakeçirdiyietniktəmiz-
ləmə siyasəti,milli-mədəni irsimizinməhv edilməsi, saxtalaşdı-
rılması, soydaşlarımızın öz doğma yurdlarından deportasiyası
haqqındadanışaraqtədqiqatəsərininbuhadisələrintarixinəişıq
tutacaqvacibmənbəolacağınısöyləyib.
SondaçıxışedənŞuxratSalamovnəşrinmütəxəssis,tarixçilər

vəgenişoxucukütləsiüçünnəzərdətutulduğunuvəkitabdaCə-
nubiQafqazxalqlarınıntaleyindəbaşvermişfaciəvitarixihadisələr
mənzərəsindəsiyasiproseslərinətrafıtəhliledildiyinideyib.Bildirib
ki,Zəngəzurdəhlizininaçılmasınatarixiədalətinbərpasıvəbütün
Türkdünyasıüçünyenibirmərhələninbaşlanğıcıolacağınainanır.

Vətən şəhidləri ilə ucalır
İkiilöncəbuvaxtlarAzərbaycanOrdusuAliBaşKomandanın
rəhbərliyiilə30ildüşməntapdağındaqalmış,yerləyeksan
edilmişəzəliyurdyerlərimizindüşməndənazadolunması
üçünoddan-alovdankeçirdi.Vətənoğullarıqanları,canları
bahasınaərazibütövlüyümüzübərpaedir,gözləriniqırpma-
dan,böyükruhyüksəkliyi,ənəsasıdaəsiryurdunqurtuluş
eşqiiləşəhadətəyürüyür,qaziolurdular.Əminidilərki,şanlı
Ordumuzbuhaqqsavaşındaqalibgələcək.Elədəoldu...

Regionalidarələrinəhatəetdiyimədəniyyətmüəssislərindəşə-
hidlərimizinəzizxatirəsiyadolunur,onlarınailələriziyarətedilir,
qazilərimizləgörüşlərkeçirilir.

Sabirabad Re-
gional Mədəniyyət
İdarəsi(RMİ)Sabira-
bad rayon Mədəniy-
yətMərkəzininQara-
təpəkəndYaradıcılıq
evindəAzərbaycanın
Milli Qəhrəmanla-
rı – Birinci Qarabağ
müharibəsi şəhidi
Mübariz Əhmədov
(1963-1992)vəAprel
döyüşlərində şəhid

olanpolkovnik-leytenantMuradMirzəyevə(1976-2016)həsrolun-
muştədbirkeçirilib.TədbirdəregionalidarəninməsləhətçisiAğalar
Ağammədov,QaratəpəkəndicranümayəndəsiİlhamHəsənovvə
digərləriçıxışediblər.SonraMədəniyyətNazirliyininsifarişiilə“Sal-
naməfilm”Studiyasıtərəfindənçəkilən,hərikiqəhrəmanınömüryo-
lundanbəhsedən“Mübariz”və“Komandir”filmlərinümayişolunub.

***
Şabranın Bor-

bor kəndində Vətən
müharibəsi şəhidi
ƏlikramŞahbazlının
xatirəsini əbədiləş-
dirmək məqsədilə
inşa olunan abidə-
bulaq kompleksi is-
tifadəyəverilib.Əlik-
ramŞahbazlı Vətən
müharibəsində Su-
qovuşan və Hadrut
qəsəbələri uğrunda

qəhrəmanlıqladöyüşüb.Oktyabrın6-daTalışkəndi istiqamətin-
dəşəhidlikzirvəsinəucalıb.Göstərdiyişücaətəgörəölümündən
sonra4medallatəltifolunub.

***
BərdəRMİ-ninrəisi

Vəsilə Möhsümova
və regional idarənin
əməkdaşları Vətən
müharibəsi şəhidləri
FəxriQəribzadə,Sa-
mirƏləkbərlivəİlyas
Şahvələdovun şəha-
dətlərinin ildönümü
iləəlaqədarŞəhidlər
xiyabanını ziyarət
edib, ailələrinə baş
çəkiblər.

TərtərrayonununSəhləbadkəndindəVətənmüharibəsişəhidi
İntiqamAğayevinxatirəsinəinşaedilənbulağınaçılışıolub.Təd-
birdərayonrəhbərliyi,şəhidailələrininüzvləri,qazilər,ictimaiyyət
nümayəndələriiştirakediblər.

***
AğstafaRMİAğstafarayonMKS-ninəməkdaşlarıVətənmüha-

ribəsişəhidiNazimİsmayılovundoğumgünüiləəlaqədarailəsi-
niziyarətediblər.Görüşdəşəhidindöyüşyoluxatırlanıb,Vətən
müharibəsindəki rəşadətindən bəhs edilib, xatirəsinin qəlblərdə
əbədiyaşayacağıvurğulanıb.

***
Ağdaş RMİ Ağdaş

DövlətRəsmQalere-
yası və rayon MKS-
nin 13 saylı şəhər
kitabxanasınınəmək-
daşları Vətən mü-
haribəsi şəhidi Yusif
Nəbiyevin şəhadətə
yüksəlməsinin ikinci
ildönümüiləəlaqədar
ailəsinə baş çəkib,
dahasonraməzarını
vəadınainşaedilmiş

bulaqkompleksiniziyarətediblər.
Hazırladı: N.Məmmədli

AğstafaRMİ-ninrəisiNurəddinMehdiyevin
iştirakıiləidarəninəhatəetdiyimüəssisələ-
rinfəaliyyətinəhəsrolunmuşseminar-mü-
şavirəkeçirilib.Müşavirədəçıxışedənidarə
rəisişanlıQələbəmizinikinciildönümü
münasibətiləsilsilətədbirlərintəşkiledilmə-
si,sosialşəbəkələrvəmətbuatlaəlaqənin
təşkili,bəzimüəssisələrdəoptimallaşdırma
iləəlaqədargörüləcəktədbirlər,musiqi
məktəblərindəkeçiriləcəkislahatlar,həm-
çininmədəniyyətişçilərininişədavamiyyəti,
müəssisələrdəaşkarlananproblemlərvəs.
barədəfikirvəiradlarınıbildirib,tapşırıqlar
verib.

***

BiləsuvarRMİNeftçalarayonHeydərƏli-
yevMərkəzivə“Regionalİnkişaf”İctimaiBir-
liyininbirgətəşkilatçılığıilə“AZLİNG–2022”:
Azərbaycandili vəmüasir dilçilik: problem-
lər,perspektivlərvəçağırışlar”mövzusunda
beynəlxalqelmikonfranskeçirilib.
70-dənçoxdilçialimvəgənctədqiqatçının

qatıldığıkonfransdaAzərbaycandilinin təd-
qiqi,xariciölkələrdədilimizintədrisi,anadili
dərsliklərinə konseptual yanaşmalar, tərcü-
məproblemləri,kompüterdilçiliyivəs.möv-
zularətrafındaməruzələrdinlənilib,müzaki-
rələraparılıb.
Sonda konfrans iştirakçılarına sertifikatlar

təqdim edilib. Elmi konfransınmateriallarının
topluhalındaçapetdiriləcəyidiqqətəçatdırılıb.

***
MasallıRMİYardımlırayonHeydərƏliyev

Mərkəzi,GənclərinİnkişafvəKaryeraMərkə-
zi Yardımlı nümayəndəliyi və V.Məmmədov
adına Yardımlı şəhər 2 saylı orta məktəbin
birgə təşkilatçılığı ilə “Şuşa İli”nə həsr olun-
muş “Zəfərin zirvəsi – Şuşa” mövzusunda
tədbirkeçirilib.Tədbirdə“Şuşa–270”,“Hey-
dər Əliyev dühası”, “Zəfər tariximiz” başlıqlı
sərgilərəbaxışolub.

***

Kürdəmir RMİ Beyləqan rayon Heydər
ƏliyevMərkəzivə8nömrəli tamortamək-
təbin birgə təşkilatçılığı ilə “Heydər Əliyev:
Azərbaycanın fəxri və xilaskarı” adlı açıq
dərskeçirilib.Açıqdərsdəçıxışedənlərulu
öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixin-
dəkiəvəzsiz xidmətlərindən,onunxilaskar-
lıqmissiyasındandanışıblar.Sonda“Tarixin
HeydərƏliyev dövrü” adlı film nümayiş et-
dirilib.

***
Şəki RMİOğuzRayonTarix-Diyarşünas-

lıq Muzeyinin təşkilatçılığı ilə “Azərbayca-
nın haqq bayraqdarı Əhməd Cavad” adlı
tədbirkeçirilib.İstiqlalşairiƏhmədCavadın
(1892-1937)130illiyinəhəsrolunantədbirdə
muzeyindirektoruArizəXuduyevaşairinhə-
yatvəyaradıcılığıhaqqındaməlumatverib.
Sonra məktəblilər Ə.Cavadın bayrağımıza,

Vətənimizə həsr olunan şeirlərini söyləyib-
lər.TədbirinsonundasözləriƏhmədCava-
da,musiqisidahiÜzeyirHacıbəyliyəməxsus
olan“Çırpınırdın,Qaradəniz”mahnısısəs-
ləndirilib.
Qaxingiloy,Qaxbaşkəndmədəniyyətev-

ləri və Toppağ kitabxanasının birgə təşəb-
büsü ilə “Şuşa–Azərbaycanınmədəniyyət
paytaxtı” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə şa-
girdlərŞuşaya,Qarabağa,Vətənəhəsrolu-
nanşeirləriqiraətediblər.

***
BərdəRMİYevlaxKuklaxalqteatrıtərəfin-

dən “GüllüvəGüloğlan” tamaşasınümayiş
etdirilib.BərdərayonMədəniyyətMərkəzin-
dənümayişolunantamaşanınquruluşçure-
jissorları Əməkdarmədəniyyət işçiləri Zöh-
rə Adıgözəlova və Eldəniz Mustafayevdir.
Tamaşadan sonra çıxış edənRMİ-nin rəisi
Vəsilə Möhsümova yaradıcı heyətə təşək-
kürləriniçatdıraraqgəncnəslinyetişməsində
bu kimi tamaşalarınmüsbət rolundanbəhs
edib.

***

GəncəRMİGəncəşəhərMKS-nin20saylı
kitabxanafilialıdahiAzərbaycanşairivəmü-
təfəkkiriNizamiGəncəvininanadanolması-
nın881-ciildönümüiləbağlısərgitəşkiledib.
MKS-nin 15 saylı kitabxana filialında isə

yeniyetməvəgəncləriniştirakıilə“Narkoma-
niyayabirgəyoxdeyək!”adlıtədbirkeçirilib.

***
Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Qusar

rayon təşkilatıvə rayon İcraHakimiyyətinin
birgə təşkilatçılığı iləXaçmazRMİ-ninəha-
təetdiyiQusar rayonUşaq incəsənətmək-
təbində “Narkomaniya və zərərli vərdişlərə
qarşımübarizədəsosialfəallıq”mövzusunda
tədbirkeçirilib.TədbirdəQusarDövlətLəzgi
DramTeatrınınhazırladığı“Sönmüştalelər”
tamaşasından narkoman gəncin faciəsini
əksetdirənsəhnənümayişolunub,iştirakçı-
laramaarifəndiricibroşürlərpaylanılıb.

***
SabirabadRMİŞirvan şəhərMərkəzi Ki-

tabxanasındaXurşidbanuNatəvanın(1832-
1897) 190 illik yubileyi münasibətilə “Xan
qızı Natəvan” adlı tədbir keçirilib. Mərkəzi
Kitabxananın Uşaq şöbəsinin müdiri Alma
Cəfərova və Oxuculara xidmət şöbəsinin
müdiriİlhaməİmanovaşairəninAzərbaycan
ədəbiyyatı tarixində xüsusi yeri olduğunu
vurğulayıblar.

MədəniyyətNazirliyininMə-
dəniyyətüzrəElmi-Metodiki
vəİxtisasartırmaMərkəzi
(MEMİM)müxtəlifyönümlü
maarifləndiricilayihələrhəya-
takeçirməyədavamedir.

MEMİM və Masallı RMİ-nin
birgə təşkilatçılığı ilə oktyabrın
4-də “Zərərli vərdişlərdən imti-
na” adlı maarifəndirici seminar
keçirilib.
Masallı RMİ-nin rəisi Bəxtiyar

QılıncovvəMEMİM-indirektoru
SəadətXələfbəylitədbiriaçaraq
iştirakçıları salamlayıb, semina-
rınmövzusuhaqqındaməlumat
veriblər.
İnsan Hüquqları üzrə Müvək-

kilin (Ombudsman) Cənub Re-
gional Mərkəzinin rəhbəri Ziya
İsmayılov, Masallı Tarix-Diyar-
şünaslıq Muzeyinin direktoru
Əntiqə Tağıyeva, rayon Polis
Şöbəsinin yetkinlik yaşına çat-
mayanlarlaprofilaktik işin təşkili
qrupunun baş inspektoru, polis
kapitanı Samid Əliyev, Masal-
lı “Gənclər evi” sosial xidmət
müəssisəsinin direktoru Fuad
Mənsimovvədigərləriçıxışedə-
rək ictimaiyyəti narkomaniya ilə
birgəmübarizə aparmağa çağı-
rıblar.

Vurğulanıbki,buproblemdən
çıxışyolugənclərarasındasağ-
lam həyat tərzinin təbliği,  on-
ların asudə vaxtlarının faydalı
keçirilməsi, kütləvi mədəniyyət,
təhsilvəidmantədbirlərinəcəlb
edilməsidir.
DahasonraMasallırayonMə-

dəniyyət Mərkəzində mövzuya
dair “Bölgə”eksperimental teatr
truppası tərəfindən səhnələş-
dirilmiş “Həyat tablosu” adlı ta-
maşanın premyerası olub. İnte-
raktiv formatda səhnələşdirilmiş
pantomim tamaşasımaraqla iz-
lənilib.

Seminar çərçivəsində Masallı
sənətkarlarının əl işlərindən və
rəsm əsərlərindən ibarət sərgi
təşkiledilib.
MEMİM tərəfindən Masallı

rayonunda “Cıdır düzü” adlı in-
tellektualturnirtəşkiledilib.Tur-
nirdə Lənkəran və Masallı Re-
gional Mədəniyyət idarələrinin
hər birindən 3 komanda iştirak
edib.OyununqalibiMasallıRMİ
üzrə“Zirvə”(Yardımlı)komanda-
sıolub.
Qeydedəkki,bölgələrdəmüx-

təlif mövzularda keçirilən belə
yarışmaların məqsədi  mədə-

niyyətişçilərininsəriştəvəpeşə
bacarıqlarının, dünyagörüşünün
vəkomandaruhununinkişafet-
dirilməsidir.
MEMİM və Masallı RMİ-nin

birgə təşkilatçılığı, mədəniyyət
könüllülərinin iştirakı ilə Masal-
lı rayonunda XIX əsr memarlıq
abidəsiolanKöhnəhamaməra-
zisindəiməcilikdəkeçirilib.İmə-
ciliyinməqsədiinsanlararasında
ekolojimədəniyyəti,təbiətəqay-
ğıhissini,habeləmədəniirsimizi
təbliğ etməkdir. Təşəbbüsə ra-
yonsakinləridəmaraqgöstərib-
lər.

MEMİM Masallıda silsilə tədbirlər keçirib

Konfrans, açıq dərs, seminar, yubiley, tamaşa...
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Gözəlvəmaraqlıtəqdimatlarlayaddaqalandahabirbey
nəlxalqkitabsərgisinəşahidliketdik.Butədbirsayəsində
bizkitablabağlıadamlarlayanaşı,kitababağlıolanların
dabayramovqatınakökləndiklərinigördük...

Sevinirəm ki, kitaba kütləvi
maraqyaranıbvəburadagənc
lər üstünlük təşkil edir. Onlar
zəruriədəbiyyatlar,yənielm,is
tehsalat,ixtisassahələriiləbağlı
nəşrlərləyanaşı,bədiiədəbiyya
ta da maraq göstərirlər. Mədə
niyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı
ilə59oktyabrdareallaşankitab
bayramıbirneçəgünərzindəis
tənilənoxucuüçünkitabıəlçatan
etməyəçalışdı.
Sərgiqarşısınaqoyduğuməq

sədlərə çatdı. Çünki beş gün
ərzində müxtəlif təqdimatlar,
müzakirələr,görüşlər,imzasaat
ları keçirildi, nəşriyyatpoliqrafi
yasənayesininhazırkıvəziyyəti,
ümumilikdə kitab və onun nəş
rindən oxucuya çatmasına qə
dərfaydalımüzakirələraparıldı.

“Uşaq ədəbiyyatında 
Zəfər diskursu”

Sərgininbirsıratədbirvətəq
dimatlarına qatılmaq imkanım
oldu.Onlardanbiridəoktyabrın
5də baş tutan “Uşaq ədəbiy
yatında Zəfər diskursu” möv
zusundamüzakirə və şanlıQə
ləbəmizə həsr olunmuş uşaq
kitablarınıntəqdimatıidi.
Müzakirəninmoderatorufilolo

giyaüzrəelmlərdoktoru,AMEA
NizamiadınaƏdəbiyyatİnstitutu
Uşaq ədəbiyyatı şöbəsinin mü
diri Elnarə Akimova, qonaqlar
uşaq yazarları Zahid Xəlil, Se
vinc Nuruqızı, Qəşəm İsabəyli
idi.

ElnarəAkimova çıxışındabu il
səkkizincisikeçirilənBakıBeynəl
xalq Kitab Sərgisinin son iki ildə
uşaq ədəbiyyatına geniş yer ve
rilməsininəhəmiyyətiniqeydetdi:
“Builki sərgi “Şuşa İli” çərçivəsin
də reallaşır. Şuşanın 270 illiyidir,
həmçinin iki ildir qalaşəhərimiz
düşmən tapdağından azad olu
nub.Uşaqədəbiyyatındabumöv
zudamüəyyənmətnlərortayaqo
yulmaqdadır. Bura dəvət olunan
uşaqyazarlarınınhərüçüotuzilə
yaxınbirdönəmdəQarabağ,Şu
şa mövzusuna həssas yanaşan,
yaradıcılığındamövzunudaimak
tualsaxlayanziyalılardır”.
Daha sonra söz uşaq yazar

larına verildi. Zahid Xəlil Zəfər
tariximizi əks etdirən “Dəmir
yumruq”əsərininərsəyəgəlmə
sindənbəhsetdi,yeniəsərüzə
rindəişlədiyini,tezlikləuşaqların
görüşünəgələcəyinibildirdi.Se
vinc Nuruqızı yeni çap olunan
“Pıçıltı”və“Zəfərnəğməsi–Şu
şa”kitablarıhaqqındasözaçdı.
Qəşəm İsabəyli yeni çapolu

nan“Seçilmişəsərləri”ninbirinci
cildi haqqında danışdı. Orada
yeralanQarabağa,Şuşayaaid
mətnlərədiqqətyönəltdi,birne
çəşeirinisəsləndirdi.
F.Köçərli adına Respublika

Uşaq Kitabxanasının direkto
ru Şəhla Qəmbərova burada
adıçəkilən kitabların hər birinin
təqdimatını keçirəcəklərini dedi.
Müzakirədə uşaq ədəbiyyatın
dakı bir sıra problemlərə də to
xunuldu,təklifərsəsləndirildi.

“Cavid hikməti: 
seçmə aforizmlər”

Elmikütləvi nəşrlərin təq
dimatları da sərgi proqramını
zənginləşdirən amillərdən idi.
Busırada “Cavidhikməti: seç
mə aforizmlər” kitabını xüsu
si qeyd etməliyəm. Oktyabrın
7də Hüseyn Cavidin EvMu
zeyininbaşdirektoru,Əməkdar
mədəniyyətişçisi,filologiyaüz
rəelmlərdoktoruGülbənizBa
baxanlının tərtibçisi və ön söz
müəllifi olduğu “Cavid hikmə
ti: seçmə aforizmlər” kitabının
təqdimatıkeçirildi.
GülbənizBabaxanlıçıxışedə

rək böyük Azərbaycan şairi və
dramaturquHüseynCavidin140
illiyinin qeyd edilməsi haqqın
da imzaladığı sərəncama görə
dövlət başçısına təşəkkürünü
bildirdi. Qeyd etdi ki, təqdimatı
keçirilən kitab ədibin evmuze
yinin dahi sənətkarın yubileyi
münasibətilə cavidsevərlərə bir
ərməğanıdır.Oxucularınmarağı
nəzərəalınaraqsənətkarınəsər
lərindən seçmə aforizmlər yeni
redaksiyada,əlavələredilərəkilk
dəfə cib dəftərçəsi formasında
nəşrolunub.Kitabdamütəfəkkir
şairin insanlıq, haqqədalət, və
tən,millət, qadın,məhəbbət və
cəmiyyəti narahat edən aktual
problemlərləbağlımüdriksözlə
ri yer alıb. Topludakı aforizmlər
ədibin“Ana”,“Maral”,“ŞeyxSə
nan”,“Şeyda”,“Uçurum”,“İblis”,
“Afət”,“Peyğəmbər”,“TopalTey
mur”,“Knyaz”,“Səyavuş”,“Xəy
yam”, “İblisin intiqamı” pyeslə
rindən, “Azər” poemasından və
məqalələrindənseçilib.

Akademikin Şuşaya 
naməsi...

Oktyabrın 7də sərgi çərçivə
sində AMEAnın Məhəmməd
FüzuliadınaƏlyazmalar İnstitu
tunun baş direktoru, akademik
Teymur Kərimlinin “Şuşanamə”
kitabınındatəqdimatıkeçirildi.
Kitabhaqqındaməlumatverən

müəllif“Şuşaİli”nəhəsrolunanki
tabdaAzərbaycanınqədimmədə
niyyət mərkəzi, Qarabağın incisi
Şuşaya,müzəfərAliBaşKoman
dan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
əldəedilmişZəfərimizvəbirsıra
bəşəriproblemlərəhəsrolunmuş
şeirlərininyeraldığınıdedi.
Tədbirdə çıxış edən alimlər

müəllifəuğurlararzuladılar,onun
səmimihisslərinintəzahürüolan
poeziya nümunələrində xalqı
mızın tarixinin, mədəniyyətinin,
Qarabağ,Şuşaadlıincisininmü
kəmməlşəkildəəksolunduğunu
vurğuladılar.

“Şaiq nümunə məktəbi”
Kitabbayramınınmaraqlıtəq

dimatlarından biri də ədəbiyya
tımızda və pedaqoji fikir tarixi
mizdəəvəzsizyeriolanAbdulla
Şaiqlə bağlı idi. “Şaiq nümunə
məktəbi” adlı kitab təqdim olu
nurdu.Nəşrədibinmənzilmuze
yi tərəfindəntərtibedilib,Mədə
niyyətNazirliyinindəstəyiiləçap
olunub. Kitabın tərtibçiləri Ülkər
TalıbzadəvəArzuHacıyevadır.
Abdulla Şaiqin adı ilə bağlı

olan nümunə məktəbinin yaran
ması,fəaliyyətibarədəgenişmə
lumatınyeraldığıkitabdahəmçi
ninŞaiqinmüəllimhəmkarları,o
məktəbdəoxuyanvədigərtəhsil
müəssisələrindəondandərsalan
tələbələri haqqında informasiya,
müəllimləribarədəxatirələriveri
lib.KitabdaAbdullaŞaiqinMən
zilMuzeyinin əsas fondunun və
arxivinin nadir materiallarından
daistifadəedilib.

Giriş sözü söyləyən muzeyin
direktoru Ülkər Talıbzadə yeni
nəşr haqqında məlumat verdi,
nümunə məktəbinin yaranma
tarixindənbəhsetdi.O,Abdulla
Şaiqin özünün xatirələrində qə
ləməaldığımühümfaktvəfikir
lərindəkitabdayeraldığınınə
zərəçatdırdı.
Digərçıxışedənlərnəşrinönə

minədiqqətçəkdilər,Cümhuriy
yət dövründə məktəblərin milli
ləşdirilməsiişindəAbdullaŞaiqin
ilk anadilli sinifərin yaradılması
yolundadiqqətəlayiqfəaliyyətin
dəndanışıldı.

Sərginin 140 yaşlı 
kitabları...

Kitab sərgisində diqqəti cəlb
edən, öz tərtibatı və nümayişə
çıxarılan nümunələri ilə seçi
lən stendlər də var idi. Onların
arasında Əqli Mülkiyyət Agent
liyinin tabeliyində olan Respub
lika ElmiTexniki Kitabxanası
nın (RETK) guşəsini qeyd edə
bilərəm. Çünki onun nümayiş
masasında hər hansı yüksək
bədiitərtibatlı nəşrlər, poliqrafik
keyfiyyətli çap məhsulları yox,
rəngləri çoxdan saralmış “kağız
yığını”təəssüratıyaradabiləcək
kitablarsıralanırdı.

Nümunələrhaqqındaməlumat
almaqüçünstendəyaxınlaşdım.
KitabxananınKütləviişlərvətər
tibat şöbəsinin müdiri Amaliya
Qənbərovanümunələrbarədəət
rafıməlumatverdi.Bildirdiki,ən
böyük elmisahəvi kitabxanalar
danbiriolanRETKninfondunda
ictimaisiyasiədəbiyyat,elmitex
niki, sorğu materialları, dövri və
davamlı nəşrlər, təcrübəkonst
ruktor işləri, tərcümələr, sənaye
kataloqları, normativtexniki sə
nədlər, ixtiralar, ixtiraçılıqpatent
hüquqları haqqında ədəbiyyat,
patentlərvəs.qorunubsaxlanılır:
“Ammakitabxanamızıfərqliedən
amil isə Azərbaycanın neft və
qazhasilatıiləbağlıədəbiyyatlar
danibarətfondasahibolmasıdır.
1920ciildəAzərbaycandasovet
hakimiyyəti qurulduqdan sonra
neftsənayesihəmişəlikmilliləşdi
rildivə“Azneftkom”,onuntexniki
şöbəsində də kiçik bir məlumat
kitabxanası yaradıldı. Bu haqda
ilk məlumata “Azərbaycan neft
təsərrüfatı”jurnalındarastgəlirik.
1920ci ilə qədər Bakıda fəaliy
yətgöstərəntexnikicəmiyyətlərin
kitabxana fondları əsasında for
malaşdırılmış kitabxanada 271
nüsxəkitabtoplanmışdıki,buda
odövrüçünböyükrəqəmhesab
olunurdu.Hazırda fondumuz isə
14milyonnüsxədənçoxdur.
Gördüyünüzbukitablarisəki

tabxananın “qızıl fond”unadaxil
olan nümunələrdir.Əsasən neft
sahəsiiləbağlıolsalarda,bura
damemarlıq,elmvə texnikanın
digər sahələrini də əhatə edən
nəşrlər də var.Bəzi kitablarımı
zın130,140yaşıvar”.
Kitabla oxucunun görüş yeri

olan sərgi müxtəlif tədbirləri ilə
bərabər, sənətkarların əl işləri,
kitab çapı sənayesinin müxtə
lif dövrlərini əhatə edən texniki
avadanlıqların nümayişi ilə də
diqqəticəlbedirdi...

Həmidə Rüstəmova

Türkiyə səfirinin imza saatı
VIIIBeynəlxalqKitabSərgisiçərçivəsindəoktyabrın7dəTür
kiyəninölkəmizdəkisəfiriCahitBağcının“Yokuşunçocukları”
kitabınınyeninəşrinintəqdimatıvəimzasaatıtəşkilolunub.

Təqdimatda çı
xışedənsəfirCahit
Bağcı kitab bay
ramının təşkilinə
görə Azərbaycan
Mədəniyyət Nazir
liyinə təşəkkürünü
bildirib: “Azərbay
can kitaba verilən
dəyərməsələsində
ənöndəolanölkə
lərdəndir. Əvvəlki
sərgidəkitabımınilknəşrininburadastendəimzasaatınıkeçirmiş
dik,bugündənövbətinəşrinimzasaatınatoplanmışıq.Bizbulayi
hələrindavamlıolmasınıarzulayırıq.Kitabıyaşatmaqçoxönəmlidir.
Kitab insanınənyaxındostudur.Əslində,kitabı rəqəmsaldaoxu
maqmümkündür,ammakitabatoxunmaqdahaönəmlidir”.
Səfir qeyd edib ki, “Yokuşun çocukları” kitabında Türkiyənin

197080ci illərdəki həyatından, keçdiyi çətinliklərdən danışılır.
Kitabeynizamandasosialtarixvəbioqrafiksəciyyədaşıyır.
DahasonraCahitBağcıkitabınıtədbiriştirakçılarıüçünimzalayıb.

Xətai “Divan”ının Daşkənd nüsxəsi nəşr olunub

VIIIBeynəlxalqBakıKitabSərgisiçərçivəsindəböyükAzərbaycan
şairi,qüdrətlisərkərdəŞahİsmayılXətaininanadilli“Divan”ının
Daşkəndnüsxəsiəsasındahazırlanmışnəşrintəqdimatıda
keçirilib.NəşrÖzbəkistandakıHeydərƏliyevadınaAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzinin(AMM)layihəsiiləişıqüzügörüb.

AMMindirektoruSamirAbbasovXətainin535illikyubileyimü
nasibətiləhazırlanannəşrinÖzbəkistanElmlərAkademiyasıBiru
niadınaŞərqşünaslıqİnstitutundakıAzərbaycanadairəlyazma
larıntədqiqiəsasındaərsəyəgəldiyinibildirib.
MədəniyyətNazirliyiKitabsənayesişöbəsininmüdiriAkifMarifi

məsələyə tarixiaspektdənyanaşaraqXətai “Divan”ınınDaşkənd
nüsxəsininnəşrinimədəniyyətimizin,ədəbiyyatımızındünyadata
nıdılması,təbliğiistiqamətindəəhəmiyyətinivurğulayıb.
AMEAnın vitseprezidenti, akademik İsa Həbibbəyli, Nəsimi

adına Dilçilik Institutunun direktoru, professor Nadir Məmməd
li,tədqiqatçıalim,professorNizamiTağısoy,özbəkşairə,“Kitab
dünyası”qəzetininbaşredaktoruXasiyyətRüstəmAzərbaycan
Özbəkistan,mədəniədəbimünasibətlərhaqqındadanışaraqbu
nəşrinXətaiirsinintədqiqinəböyüktöhfəolduğunuqeydediblər.
Kitabıntərtibçisi,filologiyaüzrəfəlsəfədoktoruKərimullaMəm

mədzadətədqiqatişindəvənəşrinərsəyəgəlməsindəgöstərdiyi
dəstəyəgörəAMMyəminnətdarlığınıbildirib.

Sözümüz hər zaman 
kitabdan düşsün...

VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi nə ilə yadda qaldı?

MədəniyyətNazirliyi
nintəşkilatçılığıilə
59oktyabrtari
xindəBakıEkspo

MərkəzindəkeçirilənVIII
BakıBeynəlxalqKitabSərgisi
çoxsaylıtəqdimatlardanbiri
dəçərçivəsindəC.Cabbarlı
adınaRespublikaGənclər
Kitabxanasınınnəşrəhazır
ladığı“Sənazadsan!”kitabı
iləbağlıolub.Kitabdagənc
yazarlarınVətənmühari
bəsindəşanlıZəfərəhəsr
olunanşeir,essevəhekayə
ləritoplanıb.

Oktyabrın 7də gerçəkləşən
təqdimatda Respublika Gənclər
Kitabxanasının direktoru Aslan
Cəfərov nəşrin ərsəyə gəlmə
sində iştirak edən hər kəsə tə
şəkkürünübildirib.Qeydedibki,
kitabınadımüzəfərAliBaşKo
mandan İlham Əliyevin 2020ci
il noyabrın 8də Şuşanın azad
edilməsi müjdəsini Azərbaycan
xalqınaçatdırarkəndediyi “Əziz
Şuşa, sən azadsan!” sözlərin
dəngötürülüb.

Mədəniyyət Nazirliyi Kitab sə
nayesişöbəsininmüdiriAkifMa
rifi Azərbaycanın şanlı Zəfər
tarixinə həsr olunan kitabların
əhəmiyyətindən danışaraq, bu
nəşrləringələcəknəsillərəbirör
nək,xatirəolacağınıqeydedib.
Kitabın tərtibçisi və redaktoru

Fərid Hüseyn topluda əsərləri

yer alan gənc şair və yazıçılar
haqqında məlumat verib. Bil
dirib ki, kitabEminPirinin “Sən
azadsan!”şeiriiləbaşlayır.Gənc
yazarlarŞahanəMüşfiq,İntiqam
Yaşar, Gülnar Səma, Nargis
şeirlərini oxuyublar. Emin Piri,
RamilƏhmədazadŞuşayasə
fərlərihaqqındadanışıblar.

Qeyd edək ki, kitabda Azər
baycanınşanlıZəfər tarixi –44
günlük müharibə mövzusunda
20yə yaxın gənc yazarın əsər
ləri toplanıb.Kitabın layihə rəh
bərivəideyamüəllifiRespublika
Gənclər Kitabxanasının direkto
ru Aslan Cəfərovdur. Azərbay
can Yazıçılar Birliyinin sədr
müaviniRəşadMəcidkitabaön
sözyazıb.
Qeyd edək ki, sərgi müddə

tində Gənclər Kitabxanasının
stendiniçoxsaylıoxucularlaya
naşı, tanınmış elm, ədəbiyyat,
mədəniyyət xadimləri də ziya
rətediblər.Kitabxananınəmək
daşları ziyarətçilərə stenddə
sərgilənən incəsənət, tarix,
bədii ədəbiyyat və s. sahələri
əhatə edən kitablar haqqında
məlumat veriblər. Kitabxana
VIIIBakıBeynəlxalqKitabSər
gisinin təşkilatçıları tərəfindən
sertifikatlatəltifedilib.

Kitab bayramında Respublika 
Uşaq Kitabxanasının təqdimatları

VIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisindəzənginstendiiləiştirakedən
F.KöçərliadınaRespublikaUşaqKitabxanasıyeninəşrlərintəqdi
matlarınıdakeçirib.

Oktyabrın 7də Respublika
Uşaq Kitabxanası və “Təhsil”
nəşriyyatının (nəşriyyatpo
liqrafiya müəssisəsi) birgə la
yihəsi – uşaq yazarı Raziyyə
Rəhimzadənin rus dilində çap
olunmuş“QədimBakıhaqqında
əfsanələr” kitabının imza günü
keçirilib.

Kitabda yazıçının 11 hekayəsi
yeralıb.Müəllifözhekayələrində
birsehrbazkimitarixiOdlardiya
rınınşəklininxalçasınıtoxuyur.
Oktyabrın8dəsərgiçərçivəsin

dəRespublikaUşaqKitabxanası
və“Təhsil”nəşriyyatınıntərəfdaş
lığıiləTuralAxundovun“Şuşata
rixinobyektivində”kitabının,“Mən

Şuşanıçəkirəm”adlıvirtualrəsm
sərgisinintəqdimatıolub.
TədbirdəBakışəhəriYuriKo

valyovadına229saylıməktəbin
şagirdlərinin ifasında “AzadŞu
şa” kompozisiyası nümayiş olu
nub,AğdamrayonXanŞuşinski
adınaUşaqMuğamMusiqiMək
təbinin şagirdləri muğamlardan
parçalaroxuyublar.
TuralAxundovkitabbarədəmə

lumatverib.Bildiribki,kitab3his
sədənibarətdirvəŞuşanındünəni,
bu günü və sabahı haqqındadır.
Yazıçıpublisist Mustafa Çəmənli
kitablabağlıfikirlərinibölüşüb.
UşaqKitabxanasınındirektoru

ŞəhlaQəmbərova“Şuşaİli”çər
çivəsində məktəblilər arasında
keçirilən rəsm müsabiqəsi haq
qında məlumat verərək virtual
sərgidə “Palitra” art studiyasının
şagirdlərinin 60dək əl işinin yer
aldığınıbildirib.“MənŞuşanıçə
kirəm” virtual sərgisi kitabxana
nınsaytındatəqdimedilib.
Oktyabrın 8də sərgi çərçivə

sində “Təhsil” nəşriyyatı, Res
publikaUşaqKitabxanasınınvə

“Sultan” cizgi filmi studiyasının
tərəfdaşlığıiləyazıçıSevincNu
ruqızının“Pıçıltı”kitabınıntəqdi
matı da keçirilib. Kitab 2020ci
ilinVətənmüharibəsindəErmə
nistanın Gəncə şəhərində tö
rətdiyi terrorun qurbanları olan
uşaqlaraithafedilib.
Əvvəlcə kitabla bağlı “Sultan”

studiyasında çəkilmiş “Pıçıltı”
tanıtımfilmivə3nömrəliUşaq
Gənclər İnkişaf Mərkəzinin“Çi
çəyim” uşaq teatrının üzvlərinin
ifasında “Pıçıltı” kompozisiyası
nümayişolunub.
SevincNuruqızıbildiribki,“Pı

çıltı” kitabı bütün canlıların və
cansızlarınməhvinə səbəb olan
terrora “YOX”deyənlərinsəsidir.
Respublika Uşaq Kitabxanası
nın direktoru Şəhla Qəmbəro
va vurğulayıb ki, S.Nuruqızının
əsərlərindəuşaqdünyasınadair
ən əhəmiyyətli məqamlar əksini
tapır. “Pıçıltı”dabeləəsərlərdən
biridir.
“Təhsil” nəşriyyatının direkto

ruTuralAxundov,kitabınrəyçisi
–AMEANizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutu Uşaq ədə
biyyatı şöbəsinin müdiri, filolo
giyaüzrəelmlərdoktoruElnarə
Akimovanəşrhaqqındafikirlərini
bölüşüblər.

“Sən azadsan!” – Gənclər Kitabxanası 
yeni nəşrini təqdim edib
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Bu il Mə də niy yət Na zir li yi nin nəş ri olan 
“Mə də niy yət/Cul tu re” jur na lı nın fəaliy yə tə 
baş la ma sı nın 55 ili ta mam olur. 1967-ci il də 
“Mə də ni-maarif işi” adı ilə nəş rə baş la yan 
jur nal, 2012-ci il dən “Mə də ni hə yat”, 2015-ci 
il dən “Mə də niy yət.AZ” adı ilə işıq üzü gö rüb, 
2020-ci il dən nəşr hə ya tı nı “Mə də niy yət/
Cul tu re” adı al tın da da vam et di rir.

Okt yab rın 7-də Ba kı Eks po Mər kə zin də VIII 
Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si çər çi və sin də jur na lın 
55 il li yi qeyd olun du.

“Mə də niy yət/Cul tu re” jur na lı nın baş re dak to-
ru, Əmək dar mə də niy yət iş çi si, fi  lo lo gi ya üz rə 
fəl sə fə dok to ru Zöh rə Əli ye va nəş rin ta ri xin dən, 
o cüm lə dən re dak si ya nın son il lə ri əha tə edən 
fəaliy yə tin dən ət rafl  ı söh bət aç dı. Jur na lın çap 
və elekt ron ver si ya sı, müx tə lif rub ri ka la rı, di-
zay nı, xü su si bu ra xı lış la rı haq qın da slayd-şou 
ilə ge niş təq di mat edil di. Vur ğu lan dı ki, jur nal 
Azər bay ca nın bü tün re gion la rın da ya yı lır.

“Mə də niy yət/Cul tu re” həm çi nin Ali At tes ta si-
ya Ko mis si ya sı nın el mi nəşr lər si ya hı sı na da xil 
edi lib və hər sa yın da Azər bay can, elə cə də in-
gi lis və rus dil lə rin də el mi mə qa lə lər dərc olu-
nur. Bir çox alim lə ri miz öz mə qa lə lə ri ni jur na lın 
sə hi fə lə rin də gör mək is tə yir lər. Nəş rin rub ri ka-
la rı mü tə ma di ola raq ye ni lə nir. “Qa ra bağ Azər-
bay can dır!”, “Səh nə dən hərb mey da nı na”, “Mə-
də niy yət dən əbə diy yə tə”, “Mul ti kul tu ra lizm”, 
“Ədə biy yat”, “Mu si qi”, “Teatr” və s. rub ri ka lar da 
jur na lın ge niş möv zu dairə si əha tə olu nur.

Azər bay can Mət buat Şu ra sı nın səd ri, “525-
ci qə zet”in baş re dak to ru, Əmək dar mə də niy-
yət iş çi si Rə şad Mə cid əla mət dar yu bi ley lə 
bağ lı jur na lın kol lek ti vi ni təb rik et di. Vur ğu la-
dı ki, baş re dak tor tə rə fi n dən edi lən təq di mat 
kol lek ti vin öz işi nə bö yük şövq, hə vəs və mə-
su liy yət lə ya naş dı ğı nı gös tə rir.

Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Asif Rüs təm li 
də təb rik lə rə qo şu la raq bil dir di ki, Azər bay ca-
nın mət buat ta ri xi nin ilk dövr lə rin də çap olu-
nan jur nal la rın ço xu nun öm rü uzun ol ma yıb. 
“Mə də niy yət/Cul tu re” jur na lı nın 55 ya şı çox 
dol ğun yaş dır və bö yük uğur dur. Jur nal yal nız 
Azər bay can mə də niy yə ti ni əha tə et mir, da ha 
ge niş çər çi və də özü nü təq dim edir. 

Mu si qi şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
pro fes sor Züm rüd Da daş za də, Əmək dar jur-
na list, pro fes sor Qu lu Mə hər rəm li də jur na lın 
əmək daş la rı na xoş ar zu la rı nı bil dir di lər. Hər 
iki na tiq nəş rin in di ki sə viy yə yə çat ma sın da 
baş re dak tor Zöh rə Əli ye va nın ro lu nu  xü su si 

qeyd edə rək, onun vax ti lə Azər bay can Te le-
vi zi ya sın da kı fəaliy yə ti ni, mə də niy yət lə bağ lı 
ha zır la dı ğı ve ri liş lə ri də ya da sal dı lar. “XX əs-
rin əv vəl lə rin dən bu ya na açı lan qə zet lər və 
təş ki lat la rın adın da iki söz da ha çox vur ğu la-
nır – maarif və mə də niy yət. Maarifl  ə mə də niy-
yət bir yer də olan da isə da ha gö zəl olur. Bu iş-
lə ri ər sə yə gə ti rən ya ra dı cı kol lek ti və tə şək kür 
edi rəm”, – de yə Qu lu Mə hər rəm li vur ğu la dı.

Təd bir də da ha son ra jur na lın daimi ya zar la-
rın dan fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru, şair Akif 
Azalp müəl li fi  ol du ğu “Xa rı bül bül” şeiri ni söy lə di.

Son da Zöh rə Əli ye va iş ti rak çı la ra tə şək kü-
rü nü bil dir di, xa ti rə şə kil lə ri çək di ril di.

Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar 
Ruhəngiz Qasımova vəfat edib

Azər bay can mu si qi mə də-
niy yə ti nə it ki üz ve rib. Ya ra-
dı cı lı ğı ilə ge niş sə nət se vər 
küt lə lə rin də rin rəğ bə ti ni 
qa zan mış gör kəm li bəs-
tə kar, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Ru hən giz Qa sı mo va 
okt yab rın 9-da, 82 ya şın da 
və fat edib.

Ru hən giz Na ğı qı zı Qa-
sı mo va 1940-cı il iyu lun 
12-də Ba kı şə hə rin də ana-
dan olub. İlk mu si qi təh si li-
ni pay taxt da kı 2 say lı Uşaq 
mu si qi mək tə bin də alıb. 

A.Zey nal lı adı na Ba kı Mu si qi Tex ni ku mu nun Mu si qi nə zə-
riy yə si və bəs tə kar lıq şö bə sin də, da ha son ra isə Ü.Ha cı-
bəy li adı na Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın (in di ki 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı) Bəs tə kar lıq fa kül tə sin də təh si li-
ni da vam et di rib, 1973-cü il də pro fes sor Cöv dət Ha cı ye vin 
sin fi  ni bi ti rib.

Ru hən giz Qa sı mo va nın özü nə məx sus dəst-xət ti, mil li ko-
lo ri ti ilə fərq lə nən ya ra dı cı lı ğı müx tə lif mu si qi janr la rı nı əha tə 
edir. O, “Mə zə li əh va lat” ope ret ta sı, “Mə nim əs rim” sim fo nik 
poema sı, “Qı zıl oğ lan” mu si qi li na ğı lı, ka me ra və sim fo nik or-
kestr lər üçün süita lar, çox lu say da mah nı və ro mans lar, elə cə 
də teatr və te le vi zi ya ta ma şa la rı na mu si qi lə rin müəl li fi  dir.

Bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğın da mah nı jan rı xü su si yer tu tur. 
“Ana can, dos tum ev lə nir”, “Utan caq oğ lan”, “Xə zər”, “Yol lar”, 
“Azər bay can”, “Gənc lik” və s. mah nı la rı Rə şid Beh bu dov, 
Gü la ğa Məm mə dov, Xu ra man Qa sı mo va, Azər Zey na lov ki-
mi gör kəm li mü ğən ni lə rin, “Qa ya”, “Se vil” vo kal-inst ru men tal 
an sambl la rı nın ifa sın da məş hur la şa raq mu si qi se vər lə rin mə-
həb bə ti ni qa za nıb.

Ru hən giz Qa sı mo va 1978-ci il dən Azər bay can Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı nın üz vü, ha be lə uzun il lər təş ki la tın İda rə He yə ti nin üz-
vü olub, “Mah nı” böl mə si nə rəh bər lik edib. 

Bəs tə kar lıq la ya na şı dra ma turq ki mi də fəaliy yət gös tə rib. 
“Yol lar gö rü şən də”, “Öm rün yol la rı”, “Qon şu qon şu ol sa” te le-
vi zi ya ta ma şa la rı nın lib ret to, həm çi nin özü nün bir sı ra mah nı-
la rı nın mətn müəl li fi  dir. 2015-ci il də ədə bi ya ra dı cı lı ğı na gö rə 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nə üzv qə bul edil miş di.

Res pub li ka nın mu si qi hə ya tın da fəal iş ti rak edən Ru hən-
giz Qa sı mo va Azər bay can Te le vi zi ya və Ra diosun da mu si qi 
re dak to ru, “Azər bay can te le fi lm”  ya ra dı cı lıq bir li yin də səs re-
jis so ru ki mi fəaliy yət gös tə rib. Həm çi nin müx tə lif mah nı fes ti-
val la rı nın, est ra da mü sa bi qə lə ri nin ke çi ril mə sin də fəal iş ti rak 
edə rək, mil li mu si qi mə də niy yə ti mi zin in ki şa fı na mi nə yo rul-
ma dan ça lı şıb.

Ru hən giz Qa sı mo va nın mu si qi mə də niy yə ti mi zin in ki şa fın-
da xid mət lə ri  döv lə ti miz tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən di ri lib. 
O, 2005-ci il də  res pub li ka nın “Əmək dar in cə sə nət xa di mi” 
fəx ri adı, 2019-cu il də “Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin Fəx ri dip lo mu” ilə təl tif edi lib, 2015-ci il dən Pre zi dent tə-
qaüd çü sü idi.

Ya ra dı cı lı ğı mil li mu si qi mə də niy yə ti mi zin mü hüm his sə si ni 
təş kil edən gör kəm li bəs tə kar, fəal ic ti mai xa dim, gö zəl in san 
Ru hən giz Qa sı mo va nın işıq lı xa ti rə si xal qı mı zın qəl bin də ya-
şa ya caq.

Al lah rəh mət elə sin.
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı

“Mədəniyyət/Culture” jurnalının
55 illiyi qeyd olundu

So vet re ji mi nin 30-cu il lər rep res si-
ya sı əsa sən mil li özü nü dər kə xid mət 
edən lə ri, xal qın gə lə cə yi üçün ça lı-
şan la rı, ic ti mai-mə də ni fəal la rı hə də fə 
al mış dı. Şair, pe da qoq, ədə biy yat şü-
nas və mət buat xa di mi Əmin Abid də 
öm rü nü Və tə ni və xal qı üçün ya şa yan 
zi ya lı lar dan idi. Bu na gö rə də rep res-
si ya nın cən gin dən qur tu la bil məz di...

Əmin Mü təl lib oğ lu Əh mə dov (Abid) 
1898-ci ilin bir pa yız gü nün də Ba kı da 
zi ya lı ailə də dün ya ya göz açıb. İb ti dai 
təh si li ni ana sı Rey han xa nı mın ev də 
aç dı ğı mək təb də alır. Son ra şə hər də ki 
III Alek sandr (oğ lan lar) gim na zi ya sın da 
təh si li ni da vam et di rir. 

Ali təh sil al maq üçün 1914-cü il də Tür-
ki yə yə get mək is tə yir. An caq I Dün ya mü-
ha ri bə si nin baş lan ma sı bu na ma ne olur. 
O, qar da şı şair Əlab bas Müz ni bin na şi ri 
və re dak to ru ol du ğu “Di ri lik” və “Ba ba yi-
Əmir” jur nal la rın da işə dü zə lir. Müx tə lif 
im za lar la he ka yə, şeir, mə qa lə və tər-
cü mə lər dərc et di rir. 1918-ci il də ilk mil li 
və müs tə qil döv lə ti miz olan Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti qu ru lur. Bu nun la di gər 
azər bay can lı gənc lər ki mi, onun da xa-
ric də ali təh sil al maq ar zu su ger çək lə şir. 
İs tan bul Uni ver si te ti nin Ədə biy yat fa kül-
tə si nə qə bul olu nur. Tə lə bə lik döv rün də 
“Azər bay can türk lə ri nin ədə biy yat ta ri xi” 
ad lı mo noq ra fi k əsə ri ni ya zır. 1920-ci il də 
Cüm hu riy yət sü qut edir, və tən dən gə lən 
acı xə bər lər onun ya ra dı cı lı ğın da da özü-
nü gös tə rir. “Ye ni Qaf qaz”, “Azə ri-türk”, 
“Od lu yurd” və di gər jur nal lar da “Gül tə kin” 

tə xəl lü sü ilə şeir lər dərc et di rir. Si bir sür-
gün lə ri nə, tə qib və təh qir lə rə qar şı eti raz 
sə si ni ucal dır. Şairin Tür ki yə də qə lə mə 
al dı ğı şeir lər si ya si mü ha cir lə rin kö mə yi 
ilə dərc olu nan “Buz lu cə hən nəm” ad lı ki-
ta bın da ək si ni ta pır.

Əmin Abid 1927-ci il də Azər bay ca na 
qa yı dır, xü su si lə Ba kı da baş qa bir ov qat-
la qar şı la şır. İs tan bu la oxu ma ğa get di yi 
za man mil li şüur yük sək, xalq da özü nü-
dərk hiss lə ri güc lü idi. İn di isə o, bun la rın 
ta mam ək si ni mü şa hi də edir. So vet re ji-
mi nin apar dı ğı yad laş dır ma, mil li də yər-
lə ri he çə en dir mə si ya sə ti nin, müs tə qil 
dü şün cə sa hib lə ri nin tə qib edil mə si nin 
şa hi di olur. Qə lə mi ni sün gü yə çe vi rə rək 
özü nü od la ra-alov la ra vu rur:

Xə zə rin su yun da çox göz ya şım var,
Bağ rı na yas lan mış dərd li ba şım var.
Dün ya ya gəl dim mən – top ra ğım ol dun,
Al tay lar dan en dim – du ra ğım ol dun...

Əmin Abid bol şe vik lə rin açıq tə qib və 
təh did lə rin dən sar sıl sa da, yük sək təd-
qi qat çı lıq qa bi liy yə ti ilə mən sub ol du ğu 
xal qın ədə biy ya tı nı, folk lo ru nu araş dır-
maq işin də hə vəs dən düş mür. Ək si nə, 
səy lə ri ni da ha da ar tı rır. Ba kı Döv lət Uni-
ver si te tin də işə dü zə lir. Pe da qo ji fəaliy-
yət lə ya na şı, qə zet və jur nal lar da müasir 
və klas sik ədə biy ya ta, şi fa hi xalq ya ra dı-
cı lı ğı na dair el mi mə qa lə lər dərc et di rir. 
Təd ris ocaq la rın da, dər nək lər də “Oğuz-
na mə”, “Azər bay can ədə biy ya tı nın baş-

lan ğı cı” möv zu la rın da mə ru zə lər lə çı xış 
edir. “Azər bay can türk lə ri nin ədə biy yat ta-
ri xi”, “Türk ədə biy ya tın da ba ya tı-ma ni nö-
vü”, “Ba ya tı nın türk xalq la rı ədə biy ya tın da 
möv qe yi”, “Azər bay can ədə biy ya tı nın qə-
dim abi də lə rin dən” mo noq ra fi k əsər lə ri, 
ey ni za man da “Ki ta bi-Də də Qor qud”un 
mət ni haq qın da mə lu mat”, “XVII əsr Azər-
bay can ədə biy ya tı”, “Ədə biy ya tı mız ta ri-
xin də Sa bi rin möv qe yi”, “Mir zə Şə fi  haq-
qın da apa rı lan təd qiq lə rə bir ba xış”, “Türk 
el ədə biy ya tı na el mi bir ba xış (“Oğuz na-
mə”)” ki mi mə qa lə lə ri mət buat da dərc 
olu nur. Gər gin el mi ax ta rış la rı nə ti cə sin də 
Mə həm məd Fü zu li nin “Söh bə tül-əs mar” 
əsə ri ni aş kar edir və elm alə mi nə ta nı dır. 

Ali min ya ra dı cı lı ğı nın ən ma raq lı sə-
hi fə lə ri folk lo ru muz la, qə dim qay naq la-
rı mız la bağ lı olub. Mən bə lər də gös tə ri lir 
ki, Əmin Abi din fi k rin cə, qə dim türk das-
tan la rı nın ahəng dar mət ni – vur ğu nun 
cüm lə lə rin so nu na sa lın ma sı, cüm lə və 
ifa də lə rin tək ra rı və s. za man keç dik cə 
ci la la na raq he ca vəzn li şeiri for ma laş-
dı rıb. O, qə dim şeir lə ri mi zi “vəzn li şeir” 
ad lan dı rıb. Fi kir lə ri ni əsas lan dır maq 
üçün “Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı-
nın Drez den ki tab xa na sın da sax la nı lan 
nüs xə sin dən nü mu nə lər ve rib. Bu das-
ta nın müs tə qil bir əsər de yil, “Oğuz na-
mə”nin tər kib his sə si ol du ğu nu bil di rib.

Əmin Abi də gö rə, vəzn li şeir dən təd ri-
cən he ca vəz ni ya ra nıb. İlk nü mu nə ki-
mi Mah mud Kaş ğar lı nın “Di va ni-lü ğət it-

türk” əsə rin də qo ru nub sax la nı lan ata lar 
söz lə ri ni mi sal gös tə rib. O, bu nun la da 
ki fa yət lən mir. Da ha qə dim qay naq la rı 
önə çə kir. Or xon-Ye ni sey abi də lə rin də 
də 7 he ca lı şeir şək li nin ol du ğu nu söy-
lə yir və on dan nü mu nə lər ve rir.

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, Cüm-
hu riy yə tin bol şe vik lər tə rə fi n dən iş-
ğa lı na eti raz ola raq yaz dı ğı üs yan kar 
şeir lər, xü su si lə gənc lər tə rə fi n dən ma-
raq la qar şı la nır. Mü ha ci rət də olan zi ya-
lı la rı mız isə onun ya ra dı cı lı ğı nı bö yük 
hə yə can la iz lə yir lər. Tür ki yə də və di gər 
öl kə lər də sı ğı na caq tap mış Cüm hu riy-
yə tin hö ku mət üzv lə ri Gül tə ki nin şeir lə ri 
ilə nə fəs alır və onun mil li azad lıq ruh lu 
əsər lə ri ni yük sək qiy mət lən di rir lər.

Mü ba riz şair giz li şə kil də ya yı lan və-
tən pər vər lik möv zu sun da kı şeir lə ri ilə 
gənc nəs lin mil li azad lıq mü ba ri zə si ru-
hun da ye tiş mə sin də önəm li rol oy na yır. 
Hə min şeir lə rin bi rin də müəl lif iş ğal çı 
bol şe vik re ji mi nə, müs təm lə kə zül mü nə 
qar şı eti ra zı nı be lə ifa də edir:

...Qal dıq ca rus lar da di ya rım mə nim,
İn ti qam ola caq şüarım mə nim.

Əmin Abid düş mən lər dən in ti qa mı nı 
gənc lə ri mil li azad lıq uğ run da mü ba ri zə-
yə ha zır la maq la alır dı. O, mil lət sev gi si nə, 
və tən pər vər li yi nə gö rə tə qib edi lir və iş dən 
çı xa rı lır. Ey ni za man da mət buat da tən qid 
hə də fi  nə çev ri lir. Be lə bir çə tin şə rait də 
açıq mü ba ri zə nin müm kün süz lü yü nü gö-

rür və el mi mü ba ri zə yo lu nu se çir. Çox çə-
tin lik lə də ol sa, qə dim və or ta yü zil li yin qay-
naq la rı nı araş dı rır. Əl də et di yi nailiy yət lə ri 
sis tem ləş dir mə yə ça lı şır. Am ma hə ya tı nı 
rep res si ya tu fa nın dan xi las edə bil mir. Adı 
türk mil lət çi lə ri nin si ya hı sı na sa lı nır. Maarif 
sa hə sin də apa rı lan “tə miz lə mə” əmə liy ya tı 
əsa sən türk ədə biy ya tı, coğ ra fi  ya və ta rix 
müəl lim lə ri nə qar şı yö nəl di lir di. Bun dan 
son ra onun Ba kı da iş lə mə si da ha da çə-
tin lə şir. Məc bu riy yət qar şı sın da qa lan alim 
1929-1934-cü il lər də Ağ daş, Qu ba və Ağ-
dam ra yon la rın da müəl lim iş lə yir.

Sta lin dik ta tu ra sı min lər lə gü nah sız in-
san ki mi Əmin Abi di də qa ra köl gə ki mi 
iz lə yir di. 14 iyul 1938-ci il də həbs edi lir. 
Tür ki yə yə ca sus luq da, gənc lər ara sın da 
pan tür kiz mi təb liğ et mək də gü nah lan dı-
rı lan mil lət se vər zi ya lı hə min ilin okt yab-
rın 21-də gül lə lə nir.

Savalan Fərəcov

Üzeyir bəyin ədəbi-mədəni irsi 
əbədiyaşar və həmişə aktualdır

“Üzeyir Hacıbəyli. Seçilmiş əsərləri” kitabının təqdimatı keçirildi
5-9 okt yabr ta ri xin də ke çi ri lən 
VIII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi-
si bir-bi rin dən ma raq lı təd bir və 
təq di mat lar la yad da qal dı.

Okt yab rın 6-da sər gi çər çi və-
sin də Ba kı Eks po Mər kə zin də 
“Üze yir Ha cı bəy li. Se çil miş əsər-
lə ri” ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ril di.

Ki ta bın tər tib çi si və re dak to ru Kə-
rim Kə rim li da hi bəs tə ka rın nəşr də 
yer alan bu fi  kir lə ri ni diq qə tə çat dır-
dı: “Bə şə riy yət ta ri xin də elə şəxs lər 
var ki, on lar öz lə ri üçün ana dan ol-
ma yıb lar, bəl kə bü tün xal qa və hət-
ta ümu min sa niy yə tə xe yir gə tir mək 

və tə rəq qi si nə sə bəb ol maq üçün 
ya ra nıb lar. Bu cür adam lar nəin ki 
sağ lı ğın da, bəl kə ölən dən son ra da 
ca maata mən fəət ve rir lər...”.

Qeyd olun du ki, Azər bay can xal-
qı nın bö yük oğ lu nun qə lə min dən 
çı xan bu cüm lə lər onun san ki özü 
haq qın da ya zı lıb. Üze yir bəy Azər-
bay can mə də niy yə ti nin və in cə sə-
nə ti nin sim vol la rın dan bi ri dir. Onun 
ədə bi-mə də ni ir si əbə di ya şar və 
hə mi şə ak tual dır. Bəs tə ka rın se-
çil miş əsər lə rin dən iba rət bu  ki tab 
da Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən-
ca mı ilə elan edi lən “Şu şa İli”nə bir 
töh fə dir. Ki tab da Üze yir Ha cı bəy li-

nin mə qa lə lə ri, fel ye ton la rı, 
açıq mək tub la rı, mi niatür-
lə ri, ko me di ya la rı və s. top-
la nı lıb.

Da ha son ra müs tə qil “Şah 
Mat” teat rı nın akt yor la rı tə rə fi n dən 
Üze yir Ha cı bəy li nin “Müali cə” səh-
nə ci yi (re jis sor Mir Qa bil Ək bə rov, 
akt yor lar Ca vid Ca vad za də, Or xan 
Abı şov) can lan dı rıl dı.

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 da hi bəs tə ka rın ya ra dı-
cı lı ğın dan da nış dı, ki ta bın ça pı na 
gö rə “TEAS Press” nəş riy yat evi-
nə tə şək kü rü nü bil dir di.

Çı xış lar dan son ra Üze yir Ha cı-
bəy li nin Ba kı da kı ev-mu ze yin dən 
vi deogö rün tü lər nü ma yiş et di ril di. 

Son da Azər bay can Döv lət Xor 
Ka pel la sı nın so lis ti Fi dan Rüs tə-
mo va bəs tə ka rın “Ar şın mal alan” 
ope ret ta sın dan Gül çöh rə nin ari-
ya sı nı ifa et di.

N.Məmmədli

BXA-da “Zəfər yolu”nun müzakirəsi

Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sın da (BXA) Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
“Zə fər yo lu” ta ma şa sı nın mü za ki rə si ke çi ri lib. 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı mız ta ri xi 
Qə lə bə yə həsr olu nan ta ma şa nın müəl li fi və qu-
ru luş çu re jis so ru, Xalq ar tis ti Azər Pa şa Ne mə tov, 
rəs sa mı Əmək dar mə də niy yət iş çi si İl ham El xa-
noğ lu, bəs tə ka rı Xalq ar tis ti Si ya vuş Kə ri mi dir.

Mü za ki rə BXA-nın İn cə sə nət fa kül tə si nin Sə nət-
şü nas lıq, İc ti mai fən lər ka fed ra la rı və Ki tab xa na-in-
for ma si ya mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şib.

Təd bir şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si nin bir də qi-
qə lik sü kut la yad edil mə si ilə baş la yıb.

Sə nət şü nas lıq ka fed ra sı nın mü di ri Şəh la Əli-
ye va, hə min ka fed ra nın pro fes so ru, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Ra fi q Sa dı xov və Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın ədə bi his sə 
mü di ri Çin giz Ələs gə rov “Zə fər yo lu” ta ma şa sı nı 
təh lil edib lər. 

44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də N say lı hər bi his-
sə də kəş fi y yat bö lük ko man di ri, ma yor El nur İsa yev 
və kö nül lü ola raq Fü zu li, Xo ca vənd və Kəl bə cə rin 
azad olun ma sın da iş ti rak et miş BXA-nın III kurs tə-
lə bə si Va leh Mir zə za də dö yüş yol la rın dan söh bət 
açıb lar. Şə hid və qa zi lə ri mi zin keç di yi qəh rə man lıq 
yo lu nu əks et di rən vi deo nü ma yiş et di ri lib.

Son da Ki tab xa na-in for ma si ya mər kə zi nin mü di-
ri İra də Ağa ye va çı xış edə rək Və tən mü ha ri bə si-
nin ta ri xi mi zin şan lı sal na mə si ol du ğu nu vur ğu la-
yıb, bu ki mi təd bir lə rin əhə miy yə tin dən bəhs edib.

“44 gün – tarixi Zəfər” çoxcildliyinin növbəti təqdimatı
Ba kı Eks po Mər kə zin də Mə-
də niy yət Na zir li yi nin Res pub-
li ka Xa ti rə Ki ta bı Re dak si ya sı 
tə rə fin dən çap edi lən “44 gün 
– ta ri xi Zə fər” ad lı üç cild li yin 
I cil di nin (“A-Ə” hərf lə ri üz rə) 
təq di ma tı ke çi ril di.

Okt yab rın 6-da VIII Ba kı Bey-
nəl xalq Ki tab Sər gi si çər çi və sin-
də ger çək lə şən təd bir də çı xış 
edən Res pub li ka Xa ti rə Ki ta bı 
Re dak si ya sı nın baş re dak to ru 
Nə za kət Məm mə do va bil dir di ki, 
Azər bay can xal qı mü ba riz xalq-
dır və mü ha ri bə lər onu sar sı da 
bil mə yib. Çün ki bu xalq ta ri xin 
müx tə lif mər hə lə lə rin də yüz lər lə 
sa vaş gö rüb. 

Və tən mü ha ri bə sin də Qə lə bə-
miz dən da nı şan N.Məm mə do va 
de di ki, tor paq la rı mı zın düş mən 

iş ğa lın dan azad edil mə si ar tıq 
zə ru rə tə və mə nə vi eh ti ya ca çev-
ril miş di. Və tən mü ha ri bə si qəh rə-
man oğul la rın sa yə sin də 44 gü nə 
bu nu real lı ğa çe vir di. Və tən uğ-
run da şə hid və qa zi olan oğul la rı-
mı zın qəh rə man lıq la rı xal qı mı zın 
yad da şı na ədə bi ya zı lıb...”.

Ki tab haq qın da mə lu mat ve rən 
baş re dak tor ilk təq di mat mə ra si-
mi nin Ba kı da, ikin ci si nin Gən cə, 
üçün cü sü nün isə Ma sal lı da ke-
çi ril di yi ni bil dir di: “44 gün – ta ri xi 
Zə fər” ki ta bı nın I cil din də min nə-
fə rə ya xın dö yüş çü – Ap rel dö-
yüş lə rin də, To vuz ha di sə lə rin də, 
həm çi nin Və tən mü ha ri bə sin də 
hə lak ol muş şəxs lər ba rə də en-
sik lo pe dik mə lu mat ve ri lib.

Da ha son ra Azər bay can Res-
pub li ka sı nın İn san Hü quq la rı üz rə 
Mü vək ki li (Om buds man) Apa ra tı-

nın əmək da şı Aza də Nov ru zo va, 
“Mə də niy yət/Cul tu re” jur na lı nın 
baş re dak to ru Zöh rə Əli ye va və 
di gər lə ri çı xış edə rək ki tab haq-
qın da fi  kir lə ri ni söy lə di lər.

Qeyd olun du ki, Res pub li ka 
Xa ti rə Ki ta bı Re dak si ya sı “Ba-
kı-xə bər” qə ze ti ilə bir gə la yi hə 
əsa sın da “Şə hid lər öl məz, Və-
tən bö lün məz!” se ri ya sın dan bə-
dii-pub li sis tik ki tab la rın nəş ri ni 
də hə ya ta ke çi rir. Təd bir çər çi və-
sin də bu se ri ya dan nəşr edil miş 
“El ha ra yı na can de yən şə hid El-
can” ki ta bı nın da təq di ma tı ol du.

Və tən mü ha ri bə si şə hi di El can 
Mu ra dov haq qın da ki ta bın müəl-
li fi  El vin Ari foğ lu,  re dak to ru Kə-
ma lə Mir zə ye va dır. Ki tab “Azə ri” 
po liq ra fi  ya müəs si sə sin də çap 
olu nub.

Nurəddin

“Xəzərin suyunda çox göz yaşım var...”

Da ha son ra müs tə qil “Şah 
Mat” teat rı nın akt yor la rı tə rə fi n dən 
Üze yir Ha cı bəy li nin “Müali cə” səh-
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12 okt yabr 1938 – Ta nın mış ki noope ra tor Şə rif  İs ma yıl oğ lu 
Şə ri fov (1938 – 26.9.2007) Ba kı da ana dan olub. Film lə ri: “Yol 
əh va la tı”, “Əzab lı yol lar”, “Şir ev dən get di”, “Qə rib cin lər di ya-
rın da” və s. 

12 okt yabr 1974 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ka man ça ifa-
çı sı, bəs tə kar Qıl man Ba la məm məd oğ lu Sa la hov (16.3.1906 – 
1974) və fat edib. Azər bay can Döv lət Mah nı və Rəqs An samb-
lı nın rəh bə ri  olub.

12 okt yabr 1990 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Mi ka yıl 
Cab bar oğ lu Azafl  ı (Zey na lov; 21.3.1924 – 1990) və fat edib. 
“Azafl  ı dü bey ti”, “Azafl  ı gö zəl lə mə si”, “Azafl  ı gə ray lı sı” ki mi aşıq 
ha va la rı nın müəl li fi  dir.

13 okt yabr 1918 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Lə tif 
Əb dül ba ği oğ lu Fey zul la yev (1918-1987) ana dan olub. Ab şe-
ron tə biəti nin ko lo ri ti, Xə zər neft çi lə ri ilə bağ lı ma raq lı əsər lə rin 
müəl li fi  dir.

13 okt yabr 1938 – Əmək dar ar tist Ham let Ağa da daş oğ lu 
Qur ba nov (1938 – 15.11.1995) ana dan olub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də (“Də də Qor qud”, “O dün ya-
dan sa lam” və s.),  te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz-
lar ya ra dıb.

13 okt yabr 1940 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Rə-
şid Şə fəq (Rə şid Ca mal oğ lu Əli yev; 1940 – 24.8.2017) Ba kı da 
ana dan olub. “Bir saat lıq xə li fə lik”, “Baş tut ma yan hiy lə” ope ret-
ta la rı nın, uşaq lar üçün mu si qi li səh nə əsər lə ri nin (“Tül kü, tül kü, 
tün bə ki...”), mah nı la rın müəl li fi  dir.

13 okt yabr 1940 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no şü nas 
İm ran Mu sa oğ lu Xə li lov (1940 – 18.7.2000) ana dan olub. Mə-
də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs de yib.

13 okt yabr 1967 – Ta nın mış akt yor, teatr xa di mi İb ra him Hü-
seyn oğ lu İs fa han lı (Hü seyn za də; 1897-1967) və fat edib. Tif-
lis Azər bay can Dram Teat rı nın baş re jis so ru olub, Gür cüs ta nın 
Xalq ar tis ti adı na la yiq gö rü lüb. “Bö yük da yaq” fi l min də (Yar-
məm məd) çə ki lib.

13 okt yabr 1974 – Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də si, Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Sət-
tar Bəh lul oğ lu Bəh lul za də (15.12.1909 – 1974) və fat edib. 
Əsər lə ri müx tə lif xa ri ci mu zey lə rin eks po nat la rı sı ra sın da-
dır.

14 okt yabr 1875 – Maarif xa di mi, na şir Əlis gən dər Ha cı ba ba 
oğ lu Cə fər za də (1875-1941) Ba kı da do ğu lub. 1906-1908-ci il-
lər də “Də bis tan” ad lı ilk mil li pe da qo ji jur na lın na şi ri və mü hər ri ri 
olub.

14 okt yabr 1912 – Hey kəl tə raş, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Hə yat Həm dul la qı zı Ab dul la ye va (1912 – 21.4.2006) Dər bənd 
şə hə rin də ana dan olub. Şu şa da M.P.Va qi fi n abi də si, X.Na tə va-
nın büs tü və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

14 okt yabr 1916 – Əmək dar ar tist Sü sən Ha cı As lan qı zı 
Mə ci do va (1916 – 24.5.1985) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rın da  ça lı şıb, “Bir cə nub şə hə rin də”, “Bi zim Cə biş müəl lim” 
və s. fi lm lər də çə ki lib.

14 okt yabr 1933 – Müasir Azər bay can poezi ya sı nın gör kəm li 
nü ma yən də si, Xalq şairi Məm məd Araz (Məm məd İn fi l oğ lu İb-
ra hi mov; 1933 – 2.12.2004) Nax çı van MR Şah buz ra yo nu nun 
Nur su kən din də do ğu lub. Və tən pər vər lik, mil li ru ha say ğı şairin 
əsər lə ri nin apa rı cı möv zu su dur. Rus şair lə ri nin əsər lə ri ni di li mi-
zə tər cü mə edib.

Dün ya
12 okt yabr 1896 – İtal yan şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-

fa tı (1975) laureatı Euge nio Mon ta le (Euge nio Mon ta le; 1896-
1981) ana dan olub.

12 okt yabr 1924 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1921) laureatı Ana tol Frans (Ana to le Fran ce, əsl adı 
Fran çois-Ana to le Thi bault; 16.4.1844 – 1924) və fat edib. Əsər-
lə ri: “Müasir ta rix” sil si lə ro man la rı, “Mə lək lə rin üs ya nı”, “Pinq-
vin lər ada sı” və s.

12 okt yabr 1935 – İtal yan ope ra mü ğən ni si Lu ça no Pa va rot ti 
(Lu ciano Pa va rot ti; 1935 – 6.9.2007) ana dan olub.

13 okt yabr 1921 – Fran sız akt yo ru və mü ğən ni si İv Mon tan 
(Yves Mon tand – İvo Li vi; 1921-1991) ana dan olub. Çə kil di yi 
fi lm lər: “Eti raf”, “Vəh şi”, “Si lah se çi mi”.

13 okt yabr 1934 – Rus akt yo ru Sa ve li Kra ma rov (1934-
1995) ana dan olub. Film lə ri: “Uğur centl men lə ri”, “Ələ keç məz 
qi sas çı lar”, “İvan Va sil ye viç pe şə si ni də yi şir” və s.

14 okt yabr 1864 – Pol yak ya zı çı sı Ste fan Je roms ki (Ste-
fan Ze roms ki; 1864-1925) ana dan olub. “Kül”, “Hə ya tın bə-
zə yi”, “Də niz dən kü lək”, “Gü na hın ta ri xi” və s. ro man la rın 
müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

12-14 oktyabrXatirə təqvimi

ADA Uni ver si te ti nin tə şəb bü sü və 
dəs tə yi ilə ha zır la nan “Azər bay can” 
qə ze ti (1918-1920) kül liy ya tı nın IV 
cil di çap dan çı xıb. IV cild qə ze tin 
1919-cu il yan var nüs xə lə ri ni – 76-
102-ci nöm rə lə ri əha tə edir. Qə ze-
tin mətn lə ri ni fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə 
dok to ru Meh di Gən cə li, fi lo loq, 
tər cü mə çi Azad Ağaoğ lu trans li te-
ra si ya edib.

Azad Ağaoğ lu “Azər bay can” qə ze ti 
kül liy ya tı nın IV cil di ilə bağ lı ha zır la dı-
ğı mə qa lə də bir sı ra ma raq lı ma te rial-
la ra diq qət çə kir. On lar dan bi ri qə ze tin 
1919-cu il 5 yan var ta rix li 79-cu nöm-

rə sin də dərc olu nan “Müs tə qil mət buat 
lü zu miy yə ti” ad lı ya zı dır. Ya zı da hə min 
dövr də Ba kı da Rus Mil li Ko mi tə si nin 
or qa nı “Ye di na ya Ros si ya”, rus so-
sialist-in qi lab çı la rı nın or qa nı “Znam ya 
tru da”, so sial-de mok rat la rın or qa nı “İsk-
ra”, “mö tə dil” er mə ni dairə lə ri nin or qa nı 
“Na şe vrem ya”, “Daş nak sut yun” par ti-
ya sı nın or qa nı “Vper yod”, er mə ni di lin-
də “Mer orer” qə zet lə ri nin nəş ri ba rə də 
söz açı lır. Adı çə ki lən qə zet lə rin ha mı sı 
Azər bay can xal qı nın və döv lə ti nin mə-
na fe yi nə zidd fəaliy yət gös tə rən, mil li 
müs tə qil li yi mi zə açıq ca düş mən möv-
qe də da ya nan nəşr lər idi.

Be lə bir şə rait də “Azər bay can” qə ze-
ti nin mü ra ciəti ne cə də ak tual səs lə nir: 
“...Azər bay can türk və is lam la rı nöq te yi-
nə zə rin dən la zım gə lir ki, bi zim sə si miz 
düş mən lə ri mi zə mü qa bil zəif çıx ma sın. 
Bu isə mət buatı mı zın ço xal ma sı ilə ola 
bi lər”.

“Azər bay can”ın sə hi fə lə ri ni çe vir dik-
cə, döv rün mət buatı nın mən zə rə si göz-
lə ri miz qar şı sın da da ha yax şı can la nır. 
Təəs süf ki, bu mən zə rə bir o qə dər də 
ürə ka çan de yil dir. Mə sə lən, 16 yan var 
ta rix li 89-cu nöm rə də be lə bir xə bər gö-
rü rük: “Azər bay can Mü səl man İc ti maiy-
yu ni-İn qi la biy yun fi r qə si tə rə fi n dən bu 
gün lər də “Kənd çi və fəh lə” adın da türk 
li sa nın da həf tə lik bir qə ze tə nəşr edi lə-
cək dir”. 19 yan var ta rix li 91-ci nöm rə də 
isə Azər bay can So sialist-İn qi lab çı lar 
par ti ya sı Mü vəq qə ti Ko mi tə si nin səd ri 

Ru hul la Axun do vun bir mək tu bu dərc 
edil miş dir. Ru hul la Axun dov əv vəl ki xə-
bə ri tək zib edə rək be lə ya zır: “...“Əkin-
çi və fəh lə” qə ze tə si Azər bay can de yil, 
mü səl man de yil və so sialist de yil, Qaf-
qaz və Kas piys ki “hö ku mə ti nin” er mə ni 
mil lət çi lə ri nin tə şəb bü sü və sər ma yə si 
ilə nəşr edi lir”.

Bun la rın mü qa bi lin də mil li ma raq la-
rı mı za xid mət edən nəşr or qa nı “Azər-
bay can” qə ze ti dir. Qə zet həm də düş-
mən möv qe də ki bü tün bu nəşr lər lə 
mü ba ri zə apar maq, on la rın mil lə ti mi-
zə və döv lə ti mi zə yö nə lən əsas sız id-
diala rı nı sus dur maq ki mi ağır bir yü kü 
öz çi yin lə ri nə gö tür müş dür. Tə sa dü fi  
de yil ki, “Azər bay can” hər nöm rə sin də 
“düş mən cəb hə də ki” mət buatın ça ğı-
rış la rı na ca vab ver mək məc bu riy yə tin-
də qa lır. 

Azər bay can tor pa ğı nın ən gö zəl gu-
şə lə rin dən bi ri olan Qa ra ba ğı qa na 
bo ya yan daş nak vəh şi li yi ba rə də xə-
bər lər də “Azər bay can” qə ze ti nin de-
mək olar ki, hər nöm rə sin də özü nə yer 
ta pır: 

“Par la man tə rə fi n dən Qa ra ba ğa gön-
də ril miş olan he yət, baş da Xos rov bəy 
Sul ta nov ol maq üz rə Ba kı ya öv dət ey-
lə di [qa yıt dı]. Mü maileyh [adı çə ki lən 
şəxs] And ra ni kin Qa ra bağ da et di yi mə-
za li mə si [zülm lə ri] ba rə sin də qa yət də-
yər li sə nəd lər gə tir miş dir ki, bu gün lər də 
qə ze tə lər də çap edi lə cək dir” (N 86, 13 
yan var).

“Qa ra bağ dan tə zə cə gəl miş Par la-
man üz vü Mə lik-Ye qa nov Qa ra bağ əh-
va lı haq qın da və And ra nik hə rə ka tı ba-
rə sin də müx tə sər mə lu mat ver miş dir. 
Mə lik-Ye qa nov de miş dir ki, hal-ha zır da 
Qa ra bağ da olan 46 min dən zi ya də mü-
səl man qaç qın la rı Ba kı ya gəl mək də dir-
lər. On la ra bu ra da yer və iş ver mək la-
zım gə lə cək dir” (N 88, 15 yan var).

Ye nə qə dim Azər bay can yurd la rın dan 
Zən gə zur da er mə ni daş nak la rı nın vəh-
şi li yi nə səh nə ol maq da dır. Zən gə zur da 
da ğı dı lan, yan dı rı lan, yer üzün dən si li-
nən Azər bay can kənd lə ri nin sa yı yüz-
lər lə dir:

“Zən gə zur dan gə lən mü rəx xəs lə rin... 
söz lə rin dən an la şıl dı ğı üz rə, Zən gə zur-
da er mə ni lər tə rə fi n dən da ğı dı lan və xa-
rab edi lən kənd lə rin ədə di 119 pa rə dir 
ki, bun la rın 40 min dən ar tıq olan əha li si 
qı rıl dıq dan son ra, yer də qa lan la rı yer və 
yurd la rın dan qa çıb Qa ra ba ğın sair yer-
lə ri nə sə pə lə nib dir lər. Bu qaç qın la rın 
ha lı o də rə cə də fə la kət li dir ki, ya zıl maq-
la qur tar maz” (N 87, 14 yan var)...

IV cil din diq qə ti cəlb edən ma te rial-
la rın dan bi ri “Tür küs tan he yə ti-mü rəx-
xə sə si ilə mü sa hi bə” ad lı ya zı dır. Ta ri xi 
adı “Tür küs tan” olan, bu gün kü adıy la 
“Or ta Asi ya” ki mi ta nı dı ğı mız coğ ra fi -
ya da ya şa yan qar daş xalq la rın nü ma-
yən də he yə ti İs tan bul dan öz yurd la rı na 
qa yı dar kən bir müd dət Azər bay can da 
da yan mış və “Azər bay can” qə ze ti nə 
mü sa hi bə ver miş dir. Tür küs tan nü ma-

yən də lə ri, Av ro pa ya – Pa ris Konf ran sı-
na yo la dü şən Azər bay can nü ma yən də 
he yə ti nin, on la rı da yad dan çı xar ma ma-
sı nı xa hiş edir: “Bu gün ha zır da və ye ni 
pay dar [bər qə rar] ol muş hö ku mət lə rin, 
döv lət lə rin həp si nin gö zü fə qət [yal nız] 
bu ra da dır, fə qət [yal nız] bu ra dan im dad 
is tə yə cək lər. Si zin öh də ni zə qar daş lıq 
haq qı ola raq, di gər döv lət lər üçün də 
ça lış maq və zi fə si dü şə cə yi tə biidir... 
Gü man edi rəm ki, qar daş lıq xa ti rə si-
nə, türk lük şə rə fi  nə Azər bay can kən di si 
üçün ça lı şar kən, Av ro pa və ya xud baş-
qa yer də bi zim Tür küs ta nı da unut maz” 
(N 80, 6 yan var).

“Azər bay can” qə ze ti mə də niy yət və 
in cə sə nət ma te rial la rı ilə də zən gin-
dir. Qə zet də teatr ta ma şa la rı haq qın da 
xə bər lər və ya zı lar mü tə ma di yer alır. 
Cə fər Cab bar lı nın “Öl kəm” ad lı məş-
hur şeiri ilk də fə “Azər bay can”ın sə-
hi fə lə rin də “Gö zəl öl kəm” adı ilə çap 
edil miş dir (N 92, 20 yan var). Baş qa bir 
nöm rə də isə bir qrup Azər bay can zi ya-
lı sı nın Maarif Na zir li yi nə mü ra ciət edə-
rək ədə bi və ic ti mai-si ya si bir məc muə 
çap et dir mək is tə dik lə ri xə bər ve ri lir. Zi-
ya lı la rın mü ra ciəti ni “təq dir edi lə cək bir 
tə şəb büs” ki mi qiy mət lən di ri lən bu ya zı 
gü man ki, 1919-cu ilin mart ayın da Ba-
kı da nəş rə baş la yan “Öv ra qi-nə fi  sə” ad-
lı ədə biy yat, mə də niy yət və in cə sə nət 
jur na lı haq qın da mət buat da ilk xə bər dir.

Xa tır la daq ki, Cüm hu riy yət döv rü 
“Azər bay can” qə ze ti nin ADA Uni ver si-
te ti nin la yi hə si ilə nəşr edi lən tam kül-
liy ya tı 20 cild də ola caq. Bun dan ön cə 
çap dan çı xan I cild 1918-ci ilin sent-
yabr-okt yabr ay la rı nı, II cild 1918-ci ilin 
no yabr,  III cild isə de kabr ayı nı əha tə 
edib.

Sə nət kar lar haq qın da ya ra-
dı cı lıq la rı da nı şır. Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, 
ki noope ra tor Şə rif Şə ri fo vun 

(12.10.1938 – 26.9.2007) ek-
ran laş dır dı ğı film lər də onun 
zən gin tə fək kü rü nün, ge niş 
dün ya gö rü şü nün ək si ki mi 
hə yat  yo lu nu, sə nət bi li ci-
li yi ni müəy yən ləş di rib. 69 
il lik öm rü nün təx mi nən 40 
ilin dən ço xu nu Azər bay can 
ki no su na həsr edən sə nət-
ka rı ana dan ol ma sı nın 84-cü 
il dö nü mün də həm kar la rı nın 
xa ti rə lə ri nə və ki no fəaliy yə-
ti nə nə zər sa la raq yad edi rik. 

Şə rif Şə ri fov hə lə uşaq yaş-
la rın dan fo to sə nə ti nə vu ru lub. 
Bu vur ğun luq onu “Azər bay-
can fi lm” Ki nos tu di ya sı na gə ti-
rib. 20 ya şın da ope ra tor as sis-
ten ti ki mi fəaliy yə tə baş la yıb. 
Təc rü bə pro se sin də gör kəm li 
sə nət kar lar dan pe şə sir lə ri ni öy-
rə nib. 1964-1970-ci il lər də Ümu-
mit ti faq Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya 
İns ti tu tun da təh sil al ma sı sə nət 
is ti qa mə ti ni də qiq ləş di rib.

Ki no fəaliy yə ti döv rün də 60-dan 
çox fi lm də iş lə yib. Ope ra tor as sis-
ten ti ki mi iki sə nəd li (“Azər bay can  
mə də niy yə ti nin ba ha rı”, “Bi zim 
Azər bay can”), üç bə dii (“Ko roğ lu”, 
“Bö yük da yaq”,  “Ye nil məz ba tal-
yon”) fi lm də, son ra isə ikin ci ope-
ra tor ki mi bir sı ra bə dii (“Uşaq lı ğın 
son ge cə si”, “Şə rik li çö rək”, “O qı-
zı ta pın”, “Ən va cib mü sa hi bə”) və 
sə nəd li fi lm lər də gör kəm li re jis sor 
və ope ra tor lar la ça lı şıb. “Var olun, 
qız lar...” bə dii fi l min də qu raş dı rıl-
mış səh nə lə rin ope ra to ru ki mi ça-
lı şıb, re jis sor-ope ra tor ki mi “Anam 
Kür” (1993) qı sa met raj lı sə nəd li 
fi lm çə kib. 

Ope ra tor ki mi ya ra dı cı lıq fi l moq-
ra fi  ya sı nı da ha çox sə nəd li fi lm lər 
təş kil et sə də, sə nət bi li ci li yi ni bə-
dii ek ran əsər lə rin də də təs diq-
lə yib. Müx tə lif möv zu la rı əha tə 
edən fi lm lər də hər jan rın xü su siy-
yə ti nə uy ğun təs vir nö vü fo nun da 
məz mu nun ma hiy yə ti ni əha tə li 
for ma da çat dı rıb, per so naj la rın 
xü su siy yət lə ri ni xa rak te ri zə edib, 
ma raq lı ya ra dı cı lıq nü ma yiş et di-
rib. “Sol maz bir ba har ki mi” fi l mi 
“Azər bay can kom so mo lu” mü ka-
fa tı na, “Anam Kür” fi l mi aka de mik 
Hə sən Əli yev adı na mü ka fa ta, 
“Əs rin mü qa vi lə si” fi l mi “Hu may” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 

On beş ilə ya xın Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te tin də (AD MİU) pe da-
qo ji fəaliy yət gös tə rən sə nət kar 
dərs və saiti ki mi “Ki no çə ki li şi 
tex ni ka sı”, “Te le vi zi ya və onun 
tex no lo gi ya sı”, “Ki no fi lm və te-
le vi zi ya proq ram la rı nın is teh sa-
lın da kom pü ter tex no lo gi ya sı nın 
tət bi qi” ad lı ki tab lar ya zıb. 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
AD MİU-nun pro fes so ru Cə mil 
Qu li ye vin xa ti rə lə rin də us tad 
sə nət ka rı da ha ya xın dan ta nı yı-
rıq: “Şə rif Şə ri fo vu 1982-ci il dən 
ta nı yır dım. O za man mən “Azər-
bay can fi lm”də kurs işi çə kir dim. 
Şə rif müəl lim hə min vaxt lar da 
qu ru luş çu ope ra tor ki mi ça lı şır dı 
və bi zim fi l min ər sə yə gəl mə sin-
də bö yük ro lu ol du. Bir müd dət 

son ra onun la bir lik də AD MİU-da 
ça lış dım. O, çox tə va zö kar, sa də, 
bi lik li pe da qoq idi, ki noope ra tor 
fən ni ni təd ris edir di. Son ra Tür ki-
yə də pe da qo ji fəaliy yət gös tər di. 
Qa yıt dıq dan son ra ye nə pe da qo ji 
fəaliy yə ti ni da vam et dir di. 

Uni ver si tet də dörd il dən bir 
ye ni kurs gə lir di. Şə rif müəl li min 
ki noope ra tor ema lat xa na sın dan 
üç kurs tə lə bə lər təh sil al dı lar. 
Çox ba ca rıq lı, is te dad lı tə lə bə-
lə ri ye tiş di. Bu gün də hə min 
tə lə bə lər müx tə lif te le vi zi ya lar-
da, ki nos tu di ya da ça lı şır lar. Bu 
da tə biidir, çün ki Şə rif müəl lim 
Mosk va da Ki ne ma toq ra fi  ya İns-
ti tu tu nu bi tir miş di, zən gin pe şə 
bi li yi nə ma lik idi. Həm çi nin uzun 
il lər gör kəm li Azər bay can ki-
noope ra tor la rı Tey yub Axun dov, 
Arif Nə ri man bə yov, Əli sət tar Ata-
ki şi yev, Xan Ba ba yev və di gər lə-
ri ilə bir lik də ça lış mış dı. 

Qu ru luş çu ope ra tor ki mi o, 
bir ne çə bə dii, o cüm lə dən 
“Qə rib cin lər di ya rın da”, “Əzab-
lı yol lar” (Vla di mir Sa poj ni kov la 
bir gə) və di gər fi lm lər də ça lı şıb. 
Bu fi lm lə rin bə dii təs vir həl li nə, 
na ğıl poeti ka sı na, sti li nə uy ğun 
təs vir mə də niy yə ti ya ra dıb, ma-
raq lı rəng lər dən is ti fa də edə rək 
tə sir li kom po zi si ya lar qu rub. 
Son ra kı iş lə rin də də özü nə-
məx sus ya ra dı cı lı ğı ilə se çi lib. 
İşıq-köl gə sis te mi ilə çox gö zəl 
iş lə yir di. İşi ni bi lən ope ra tor ki-
mi  jan rı çox gö zəl hiss edir di, 
xü su siy yət lə ri ni ba şa dü şür dü. 
Bu na gö rə də hər bir fi l min özü-
nə məx sus təs vir həl li ni ta pır dı. 
Sə nət bi li ci li yi onun təh si lin-
dən, sə nə tə olan sev gi sin dən 
irə li gə lir di...”.

Əmək dar ar tist Öt kəm İs gən-
də ro vun bə ləd çi li yi ilə ope ra to-
run sə nət yo lu nu iz lə yi rik: “Şə rif 
Şə ri fov la “Əzab lı yol lar” və “Si fa-
riş çi” fi lm lə rin də iş lə mi şəm. Çox 
mə də ni, meh ri ban in san idi. Bir-
bi ri mi zə çox hör mət edir dik. İşi nə 
ol duq ca mə su liy yət lə ya na şır dı, 
hər şe yi də qiq lik lə yox la yır dı. Ya-
dım da dır, “Əzab lı yol lar” fi l mi nin 
çə ki li şin də qar daş la rın qu yu ya 
tul lan ma sı səh nə sin də hər şey 
də qiq lik lə öl çü lüb-bi çil miş di. Çə-
ki li şi də Şə rif müəl lim apa rır dı. 
Or tan cıl qar daş Xan məm mə di 
oy na yan uk ray na lı akt yor Vik tor 
De mir taş qu yu ya düz tul lan ma-
dı ğı na gö rə aya ğı qu yu nun kə-
na rı na dəy di və sın dı, qu yu dan 

onun qış qır tı sı eşi dil di. Bu an Şə-
rif müəl li min ürə yi get di və yı xıl dı. 
Onu özü nə gə tir dik. Hə yə ca nın-
dan əsir di. İşi nə nə qə dər cid di ya-
naş sa da, tə ləb kar ol sa da, ürə yi-
yum şaq, həs sas in san idi. 

Son ra lar onun la AD MİU-da bir-
lik də ça lış dıq. Me to dik töv si yə lər 
ya zır dı. Hər dən mə nim də bu ba-
rə də fi k ri mi so ru şur du. Uni ver si te-
tin rəh bə ri Ti mu çin Əfən di yev onu 
və di gər üç müəl li mi İs tan bu la iki 
il ope ra tor sə nə tin dən dərs de mə-
yə gön dər di, or da da öz pe şə si ni 
us ta lıq la təd ris et di. Hər mə na da 
işi ni bi lən, gö zəl in san idi...”.

Şə rif müəl li min sə nət bi li ci li yi ilə 
ya na şı yük sək mə nə vi də yər lə rə 
ma lik ol ma sı, nü mu nə vi şəx si key-
fi y yət lə ri ət raf da kı lar la mü na si bə-
ti ni asan laş dı rır, həm çi nin ek ran 
ob raz la rı nın fər di key fi y yət lə ri ni 
du ya raq len tə kö çür mə si nə im kan 
ya ra dır dı. Hə ya tı bi lən, in san psi-
xo lo gi ya sı nı ka me ra sı nın gö zü ilə 
xa rak te ri zə və təq dim edən ope-
ra to run pe şə bil gi si ni təs diq lə yən 
kadr lar ek ran əsər lə ri nin ba xım lı lı-
ğı nı ar tı rır, kadr la rın dol ğun lu ğu nu 
tə min edir. Müx tə lif janr lı fi lm lər də 
na tu ra və de ko ra si ya təs vir lə ri ni 
məz mu na uy ğun şə kil də len tə kö-
çü rən ope ra tor işıq lan dır ma sis te-
min dən mə ha rət lə is ti fa də edə rək 
müx tə lif ra kurs lu çə ki liş lər va si tə-
si lə ek ran ha di sə lə ri nin ger çək li-
yi nə zə min ya ra dır, fi lm lə ri sev dir-
mə yə nail olur du.   

Ope ra to run qu ru luş ver di yi “Yol 
əh va la tı” (Ələs gər Ələk bə rov la 
bir gə) ki no ko me di ya sın da ha di-
sə lə ri mü şa yiət edən çə ki liş lər 
diq qə ti mi zi çə kir. Sər ni şin da şı-
yan təy ya rə nin ha va ya qalx ma sı, 

uçuş kadr la rı, təy ya rə nin məc bu-
rən şə hə rə en mə sə bə bi ni xa rak-
te ri zə edən gö rün tü lər fo nun da 
qo yun la rın vu ruş ma sı, sər ni şin-
lə rin tə la şı və ya xud fi l min baş 
qəh rə ma nı Mus ta fa nın yük ma-
şı nı nı Pa şa dan xi las et mə cəh di, 
onu tə qib et mə si, sü rət lə irə li lə yən 
ma şın da tə rəfl  ə rin sa vaş ma sı, 
yol hə rə kə ti qay da la rı nı ko bud-
ca sı na poz ma sı, ma şı nın bi na ya 
çır pıl ma sı, sa kin lə rin hə ya tı nın 
təh lü kə ilə qar şı laş ma sı və di gər 
kadr lar möv zu nun so sial me sa jı nı 
də qiq ləş di rir, meş şan, ta mah kar 
in san la rın ət raf da kı lar üçün təh-
lü kə li ol du ğu nu gös tə rir. Ope ra tor 
sə nə ti nin in cə lik lə ri fo nun da hər 
bir kad rın va cib xü su siy yə ti çat dı-
rı lır, per so naj la rın fər di cə hət lə ri, 
hə yat möv qe lə ri ay dın la şır.  

Gö rün dü yü ki mi, hər bir kad-
rın təs vir həl li, məz mun tam lı ğı 
ope ra tor dan pe şə kar lıq la ya na şı 
çe vik lik tə ləb edir. Jan ra mü va-
fi q olan ek ran poeti ka sı nın təs vir 
mə də niy yə ti ni də qiq lik lə ya ra dan 
ope ra to run fi l moq ra fi  ya sın da kı 
janr (bioq ra fi k, ta ri xi-mü ha ri bə, 
dram, id man, na ğıl və s.) müx tə-
lifl  i yi nin və sə nət uğu ru nun əsas 
sə bəb lə rin dən bi ri də in san lar la 
xoş ün siy yət ya rat ma sı, yük sək 
in sa ni key fi y yə tə ma lik ol ma sı idi. 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki-
no re jis sor El xan Cə fə rov da sə-
nət ka rın bu ki mi xü su siy yət lə ri ni 
təs diq lə yir:  “Şə rif Şə ri fov la 1976-cı 
il də “Şir ev dən get di” fi l mi nin çə ki-
liş lə ri za ma nı gö rüş dük. O, Ra sim 
İs ma yı lov la bir gə fi l min qu ru luş-
çu ope ra to ru idi. Bir qə dər son ra 
mə nə mə lum ol du ki, biz hət ta bir 
bi na da ya şa yı rıq. Mə nim uşaq lıq 
yad da şım da Şə rif  müəl lim işə cid-
di mü na si bə ti olan adam ki mi qa lıb. 
Onun cid di si ma sın dan çə ki nir dim. 
Qon şu ol du ğu nu bil dik dən son ra 
onu Şə rif əmi ki mi qə bul et dim. 

Hə min il lər “Azər bay can fi lm”də 
qay nar is teh sal döv rü idi. Fil min 
al tı ay lıq çə ki liş lə ri ol du. Çə ki liş 
vax tı hər dən mə nə ya xın la şır dı 
və “El xan, bu nu be lə et sən da ha 
yax şı olar, bir cəhd elə” de yir di. 
Bir dən nə sə alın ma yan da mə-
nə cid di-cid di ya xın la şıb “El xan, 
özü nü to par la, sən ba ca ra caq-
san” de yə ruh lan dı rır dı. 

Bir müd dət son ra hər bi xid mə tə 
get dim, da ha son ra ins ti tu tu bi tir-
dim. 1991-ci il də Şə rif müəl lim lə 
mə həl lə miz də gö rüş dük. Ya dım-
da dı, o, ilk də fə mə nim lə bö yük 
ki mi da nış dı, xey li söh bət et dik. 
Onun və elə cə də bi zim bi na da 
ya şa yan ki no iş çi lə ri nin si ma sın-
da bir küs kün lük hiss edir dim. 
Onun la söh bət edən də göz lə rin-
də də rin bir nis gi li gö rür düm və 
bu təəs süf do lu nis gi lin içə ri sin də 
qar şı laş dı ğı mız çə tin lik lə ri du yur-
dum. O da yaş lı ki no nü ma yən-
də lə rin dən bi ri ki mi ki nos tu di ya-
da kı boş lu ğu özü nə dərd et miş di. 
Mə nə elə gə lir ki, onun dün ya dan 
köç mə si nin sə bəb lə rin dən bi ri də 
bu idi. Al lah ona rəh mət elə sin... ”.

Şəhla Əmirli
kinoşünas

İşini bilən insan
Kinooperator Şərif Şərifov hər filmin özünəməxsus təsvir həllini tapırdı

Cümhuriyyət “Azərbaycan”ının külliyyatı –
IV cild işıq üzü görüb
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Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

530 il əv vəl...
12 okt yabr 1492-ci il də Xris to for Ko lum bun gə mi lə ri Ame ri ka sa

hil lə ri nə çı xıb. Eks pe di si ya nın çıx dı ğı ilk əra zi in di ki Ba ham ada la rı 
olub. Bu gün ta ri xə Ame ri ka nın “kəşf” edil mə si gü nü ki mi dü şüb. 
Hər çənd Ko lum bun dün ya eks pe di si ya sı Hin dis ta na sə fər et mə
yi plan laş dı rır dı və gə lib çıx dıq la rı tor paq la rın Hin dis tan ol du ğu nu 
zənn edir di lər. Bu nun la be lə, Ame ri ka nın kəş fi Ko lum bun adı ilə 
bağ lan dı. 12 okt yabr ABŞda “Ko lumb gü nü”, onun və tə ni İs pa ni ya
da isə “İs pan mil lə ti gü nü” ki mi qeyd edi lir.

209 il əv vəl...
12 okt yabr 1813-

cü il də Ru si ya ilə İran 
ara sın da mü ha ri bə
nin (18041813) ba şa 
çat ma sı ilə bağ lı Gü
lüs tan sülh mü qa vi lə si 
im za la nıb. Qa ra ba ğın 
şi ma lın da (in di ki Go
ran boy ra yo nu) yer lə
şən Gü lüs tan kən din də 
bağ la nan mü qa vi lə yə 
əsa sən, Azər bay can 
tor paq la rı iki yə bö lü nüb. Azər bay ca nın Araz ça yın dan şi mal da kı tor
paq la rı – Gən cə, Qa ra bağ, Şə ki, Şa ma xı, Qu ba, Ba kı və Ta lış xan lıq
la rı nın əra zi si Ru si ya im pe ri ya sı nın tər ki bi nə da xil edi lib. Nax çı van və 
İrə van xan lıq la rı İra nın nə za rə tin də qa lıb. Sülh sə nə di ni Ru si ya tə rəf
dən çar I Alek sand rın xü su si nü ma yən də si ge ne ral Ni ko lay Rtiş şev, 
İran tə rəf dən Fə tə li şa hın təm sil çi si Mir zə Əbül hə sən im za la mış dı. 
Mü qa vi lə yə əsa sən, İran Xə zər də ni zin də hər bi do nan ma sax la maq 
hü qu qu nu iti rib.

195 il əv vəl...
13 okt  yabr 1827-ci il  də II Ru si yaİran mü ha ri bə si (18261828) 

ge di şin də Cə nu bi Azər bay can tor paq la rı na da xil olan rus qo şun la rı 
Təb ri zi ələ ke çi rib. Ar dın ca ge ne ral İvan Pas ke vi çin qo şun la rı Ər də
bil və Ur mi ya nı da iş ğal edib. Rus lar iş ğa lı ge niş lən dir mək lə gə lə cək 
sülh mü qa vi lə sin də mak si mum üs tün lük əl də et mək niy yə ti gü dür
dü lər. 1828ci ilin fev ra lın da bağ la nan Türk mən çay mü qa vi lə si bu nu 
təs diq lə di.

142 il əv vəl...
13 okt yabr 1880-ci il də Ba kıSa bun çuSu ra xa nı xət ti nin is ti fa

də yə ve ril mə si ilə Azər bay can da də mir yo lu nəq liy ya tı nın əsa sı qo
yu lub. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 2005ci il də (7 okt yabr) im za la dı ğı 
sə rən cam la 13 okt yabr Azər bay can da “Də mir yo lu iş çi lə ri nin pe şə 
bay ra mı gü nü” elan olu nub.

101 il əv vəl...
13 okt yabr 1921-ci il də Tür ki yə, Ru si ya və Cə nu bi Qaf qa zın üç 

so vet res pub li ka sı – Azər bay can, Er mə nis tan və Gür cüs tan ara
sın da Qars mü qa vi lə si im za la nıb. Sə nəd də 1921ci ilin mar tın da 
Ru si ya ilə Tür ki yə ara sın da bağ lan mış Mosk va mü qa vi lə si nin Cə
nu bi Qaf qaz la bağ lı müd dəala rı də qiq ləş di ril di, Tür ki yə nin Azər
bay can, Er mə nis tan və Gür cüs tan la sər həd lə ri müəy yən ləş di. Mü
qa vi lə nin mü hüm bənd lə rin dən bi ri Nax çı van la bağ lı idi. Sə nəd də 
Nax çı va nın Azər bay can əra zi si ol du ğu və Tür ki yə nin ra zı lı ğı ol ma
dan Nax çı va nın yu ris dik si ya sı nın də yiş di ril mə si nin yol ve ril məz li yi 
təs bit edil miş di.

99 il əv vəl...
13 okt yabr 1923-cü 

il də An ka ra Tür ki yə nin 
ye ni pay tax tı elan edi
lib. Pay tax tın İs tan bul
dan An ka ra ya kö çü rül
mə si Mus ta fa Ka mal 
Ata tür kün tə şəb bü sü 
idi. 1920ci il də Tür ki yə 
Bö yük Mil lət Məc li si nin 
top lan dı ğı və xal qın 
qur tu luş mü ca di lə si nin 
ida rə olun du ğu şə hər 
ye ni Tür ki yə nin mər kə zi ha lı na gəl miş di. 29 okt yabr da ye ni pay taxt
da Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin qu rul du ğu elan edil di.

98 il əv vəl...
12 okt yabr 1924-cü il də Uk ray na SSR tər ki bin də Mol da vi ya 

Mux tar So vet So sialist Res pub li ka sı təş kil olu nub. Mux tar res pub li
ka in di ki Mol do va nın təx mi nən üç dəbi ri ni əha tə edir di. 1940cı il də 
So vet İt ti fa qı tə rə fin dən Bes sa ra bi ya Ru mı ni ya dan qo pa rıl dı və bu 
böl gə nin Mol da vi ya MSSRlə bir ləş di ril mə si nə ti cə sin də Mol da vi ya 
SSR (2 av qust 1940) ya ra dıl dı.

24 il əv vəl...
11 okt yabr 1998-ci il də Azər bay can da növ bə ti pre zi dent seç ki lə ri 

ke çi ri lib. MSKnın rəs mi mə lu ma tı na əsa sən, döv lət baş çı sı Hey dər 
Əli yev 76,11 faiz səs qa za na raq ikin ci də fə pre zi dent se çi lib.

17 il əv vəl...
12 okt yabr 2005-ci il də Ba kıTbi li siCey han neft kə mə ri nin Gür

cüs tan his sə si nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. Bun dan ön cə, 2005ci il 
ma yın 25də kə mə rin Azər bay can his sə si nin açı lı şı ol muş du. 1768 
kmlik bo ru xət ti ilə neft Tür ki yə nin Cey han li ma nı na 2006cı il ma
yın 28də çat dı.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Azərbaycanlı pianoçu Parisdə 
“Yeni ulduzlar” konsertində çıxış edib 

Parisdəki“SainteMariedes
Batignolles”kilsəsində“Ye
niulduzlar”gəncistedadlar
beynəlxalqmüsabiqəsi
laureatlarınınkonsertiolub.
Qalakonsertdə15yaşlı
azərbaycanlıpianoçuSə
mədƏlizadədəçıxışedib.

Sə məd Əli za də piano üz rə 
mu si qi təh si li nə 2013cü il də 
Əf ra si yab Bə dəl bəy li adı na 
11 il lik Mu si qi mək tə bin də baş la yıb. Ha zır da Ba kı Av ro pa Li se yi nin 10
cu sin fin də oxu yan gənc is te dad 2020ci il də Dün ya İn cə sə nət Oyun la rı 
Fes ti va lın da bi rin ci ye ri, 2020 və 2021ci il lər də Fran sa da Adi lə Əli ye va 
adı na bey nəl xalq mu si qi mü sa bi qə lə rin də üçün cü ye ri tu tub. 2020ci il 
“Sop ra vis ta” Bey nəl xalq Fes ti va lı nın 1ci də rə cə li, 2021ci il də “Le Ciel 
de Pa ris” III Bey nəl xalq Mu si qi və İn cə sə nət Mü sa bi qə si nin II də rə cə li 
laureatı olub. 2022ci ilin iyu lun 10da Pa ris də “Saint Ger main des Prés” 
kil sə sin də AR Tİ MA As so siasi ya sı tə rə fin dən təş kil edil miş 6cı “Ye ni ul
duz lar” mü sa bi qə sin də uğur la iş ti rak edə rək bi rin ci ye ri tu tub.

“Ye ni ul duz lar” gənc is te dad lar bey nəl xalq mü sa bi qə si nin təş ki lat
çı sı AR Tİ MA As so siasi ya sı 2010cu il də ya ra dı lıb. As so siasi ya gənc 
fran sız və əc nə bi mu si qi çi lə ri dəs tək lə mək və təb liğ et mək üçün mü
sa bi qə lər, kon sert lər və maarif ən di ri ci ak si ya lar təş kil edir.

VIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisiçərçivə
sindəBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsi
Fondutərəfindənnəşredilmiş“Uşaqların
NizamiGəncəvidünyası”adlıkitabıntəq
dimatmərasimikeçirilib.KitabdaNizami
Gəncəvininəsərləriəsasındamüxtəlif
illərdəuşaqlarüçünişlənmişhekayərə
vayətlərtoplanıb.

Ba kı Eks po Mər kə zi nin “Xu şid ba nu Na tə
van” təq di mat zo na sın da ke çi ri lən təd bi ri Bey
nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun 
pre zi den ti Gü nay Əfən di ye va aça raq pay tax
tı mı zın növ bə ti də fə ev sa hib li yi et di yi bey
nəl xalq sər gi nin əsl ki tab bay ra mı ol du ğu nu 
bil di rib. Qeyd edib ki, Bey nəl xalq Türk Mə də
niy yə ti və İr si Fon du nun sər gi də nü ma yiş et
dir di yi nəşr lər Türk dün ya sı nın zən gin ir si nin 
təb li ği və ta nı dıl ma sı məq sə di da şı yır. Təş ki lat 
tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə rin bir is ti
qa mə ti də ye ni nə sil lə rə Türk dün ya sı nın ço
xəsr lik mə də niy yə ti nin, də yər lə ri nin aşı lan ma
sı dır. Fond tə rə fin dən ha zır la nan “Uşaq la rın 
Ni za mi Gən cə vi dün ya sı” ki ta bın da ötən əs rin 
40cı il lə rin dən baş la ya raq Azər bay ca nın gör
kəm li ədib lə ri nin, o cüm lə dən Ab dul la Şaiq, 
Mir Cə lal, Mir meh di Se yid za də, Mi ka yıl Rza
qu lu za də nin da hi Ni za mi Gən cə vi nin əsər lə ri 
əsa sın da uşaq lar üçün yaz dıq la rı na ğıl lar top
la nıb. Vax ti lə ki çik ki tab ça lar da çap olu na raq, 
nə sil lər dən – nə sil lə rə ötü rü lən bu əsər lər oxu
cu la rı öz uşaq lı ğı na qay ta ra caq.

Ta nın mış uşaq şairi, ədə biy yat şü nas Za hid 
Xə lil nəş rin əhə miy yə ti nə to xu na raq, ki tab da 

bö yük mü tə fək kir Ni za mi nin əsər lə ri nin, ey
ni za man da Azər bay can uşaq ədə biy ya tı nın 
gör kəm li nü ma yən də lə ri nin, klas sik lə ri nin ir
si nin cəm ləş di yi ni vur ğu la yıb.

Ab dul la Şaiqin Mən zilMu ze yi nin di rek to ru 
Ül kər Ta lıb za də Ni za mi nin əsər lə ri nin mo tiv
lə ri əsa sın da ya ra dı lan na ğıl lar dan və rəng
li il lüst ra si ya lar dan iba rət ki ta bı Azər bay can 
ədə biy ya tı nın maarif çi klas sik lə rin ənə nə lə ri
nin da va mı ki mi qiy mət lən di rib. 

Mə də niy yət Na zir li yi Ki tab sə na ye si şö bə si
nin mü di ri Akif Ma rif i Ni za mi dü ha sı nın araş
dı rıl ma sı nın bü tün dövr lər də ak tual lı ğın dan 
söz açıb, Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon du tə rə fin dən nəşr edi lən ki ta bın ye ni nə sil 
üçün önəm li töh fə ol du ğu nu bil di rib.

Təq di ma tın bə dii his sə sin də Elm və Təh sil 
Na zir li yi 3 nöm rə li Uşaq Gənc lər İn ki şaf Mər
kə zi nin “Çi çə yim” uşaq teat rı və “Azə ri in ci lə
ri” rəqs kol lek ti vi nin təq di ma tın da Ni za mi nin 
əsər lə rin dən par ça lar səs lən di ri lib, mil li rəqs
lər nü ma yiş olu nub.

Qeyd edək ki, nəşr la yi hə si nin rəh bə ri və 
ön sö zün müəl li fi Bey nəl xalq Türk Mə də niy
yə ti və İr si Fon du nun pre zi den ti Gü nay Əfən
di ye va, ki ta bın tər tib çi si Fə rid Hü seyn dir.

Top lu da Ni za mi nin “Xəm sə”sin də ki poema lar
dan  “Sehr li üzük”, “İki rəs sam”, “İlin fə sil lə ri”, “İs
gən dər və ço ban”, “Sü ley man və əkin çi”, “Za lım 
pad şah və qo ca”, “Kər pic kə sən qo ca”, “Bül bül 
və qı zıl quş”, “Xe yir və Şər”, “Nu şi rə van və bay
quş la rın söh bə ti” və di gər he ka yət lər yer alıb.

“Avroviziya-2023” “Bitlz”in 
vətənində keçiriləcək

BöyükBritaniyanın“Avroviziya2023”mahnımüsabiqəsinəev
sahibliyiedəcəkşəhəriməlumolub.Sayca67cimüsabiqəgələn
ilinmayındaəfsanəvi“Bitlz”(“TheBeatles”)musiqiqrupunun(“Li
verpuldördlüyü”)vətəniolanLiverpulşəhərindətəşkilediləcək.

Xa tır la daq ki, bu il İta li ya nın Tu rin şə hə rin də ke çi ri lən mü sa bi qə nin 
qa lib (“Ka lush Orc hest ra” qru pu) öl kə si ki mi növ bə ti ya rış ma ya Uk
ray na ev sa hib li yi et mə li idi. La kin hə lə iyul ayın da Av ro pa Ya yım Bir
li yi (EBU) təh lü kə siz lik nöq te yinə zə rin dən ya rış ma nın bu öl kə də ke
çi ril mə si nin müm kün süz ol du ğu nu bə yan et miş di. “Ob yek tiv təh lil dən 
son ra re fe rent qru pu təəs süf his si ilə be lə qə ra ra gə lib ki, möv cud və
ziy yət, təh lü kə siz lik zə ma nə ti nə zə rə alı na raq, ya yım çı mü sa bi qə nin 
qay da la ra uy ğun təş ki li və ke çi ril mə si üçün zə ru ri olan şərt lə ri ye ri nə 
ye ti rə bil mə yə cək”,  de yə EBUnun bə ya nat da bil di ri lir di.

Be lə lik lə, ev sa hi bi hü qu qu nu Tu rin də təm sil çi si (Sem Ray der) 
ikin ci olan Bri ta ni ya qa zan mış dı.

Bir ləş miş Kral lıq in di yə dək “Av ro vi zi ya”nı sək kiz də fə qə bul 
edib. La kin mü sa bi qə heç vaxt Li ver pul da ke çi ril mə yib. “Av ro vi
zi ya2023” 11 min ta ma şa çı tu tan M&S Bank Are na da təş kil edi
lə cək.

Onu da qeyd edək ki, EBUnun qə ra rı na əsa sən, Uk ray na mü
sa bi qə ni təş kil edə bil mə sə də, 2022ci il də “Av ro vi zi ya”nın qa li bi 
ki mi gə lən il Bri ta ni ya da ke çi ri lə cək ya rış ma da bir ba şa fi na la və
si qə qa za na caq.

V.Kamal

57oktyabrtarixindəYu
nanıstanınKritadasında
yerləşənXaniyaşəhərində
AvropaŞurası(AŞ)Mədə
niMarşrutlarının11ciillik
MəşvərətForumukeçirilib.
30danartıqmədənimarşru
tuntəmsilolunduğuforumda
Azərbaycannümayəndələri
dəiştirakediblər.

Fo rum da Mə də ni Marş rut la rın 
İda rə He yə ti üzv lə ri nin ic la sın
da çı xış edən Mə də niy yət Na
zir li yi Bey nəl xalq əmək daş lıq 
şö bə si nin Bey nəl xalq təş ki lat lar
la əmək daş lıq sek to ru nun mü
di ri Araz Ba ğır lı Azər bay ca nın 
2011ci il də proq ra ma qo şu lan 
ilk öl kə lər dən bi ri ol du ğu nu diq
qə tə çat dı rıb. O, ötən müd dət də 
proq ra mın əha tə et di yi mə də ni 
marş rut la rın sa yı nın art ma sı nın 
müs bət gös tə ri ci ol du ğu nu vur
ğu la ya raq, mə də niy yət lə ra ra sı 
dialo qun təş vi qi nə yö nəl miş la
yi hə lə rin öl kə miz tə rə fin dən dəs
tək lən di yi ni bil di rib.

İc las dan son ra Mə də ni Marş
rut lar üz rə Ge niş lən di ril miş His
sə vi Sa zi şin İda rə He yə ti nin 
səd ri, İs veç rə təm sil çi si Jul yen 
Vül le mier, AŞ Mə də ni Marş rut lar 
üz rə Uni ver si tet lər Şə bə kə si nin 
rəh bə ri, Not tin qem Trent Uni ver
si te ti nin (Bri ta ni ya) pro fes so ru 
Mayk Ro bin son ilə  fi kir mü ba di
lə si apa rı lıb.

Fo ru mun “Mə də niy yət lə ra ra
sı dialo qun təş vi qi” ad lı pa ne li ni 
gi riş sö zü ilə Azər bay ca nın AŞ 
ya nın da daimi nü ma yən də si, AŞ 
Na zir lər Ko mi tə si nin Təh sil, mə
də niy yət, id man, gənc lər və ət raf 
mü hit üz rə mə ru zə çi lər qru pu nun 
rəh bə ri sə fir Fəx rəd din İs ma yı lov 
açıb. O, çı xı şın da Av ro pa Şu ra
sın da mə də ni proq ram la rın önə
mi ni, mə də niy yət lə ra ra sı dialoq la 
bağ lı öl kə mi zin tə şəb bü sü olan 
“Ba kı Pro se si”nin əhə miy yə ti ni 
vur ğu la yıb. 

Fo rum da öl kə mi zi təm sil edən 
nü ma yən də he yə ti ilə AŞ Mə də ni 

Marş rut lar üz rə Ge niş lən di ril miş 
His sə vi Sa zi şin ic ra çı ka ti bi, Mə
də ni Marş rut lar Proq ra mı nın di
rek to ru Ste fa no Do mi nioni ara sın
da gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş də Araz 
Ba ğır lı öl kə mi zin mə də niy yət lə ra
ra sı dialo qa ver di yi töh fə lər, “Ba kı 
Pro se si” və bu tə şəb büs çər çi və
sin də nə zər də tu tu lan qlo bal təd
bir lər haq qın da  mə lu mat ve rib. 
Azər bay ca nın əra zi sin dən ke çən 
mə də ni marş rut la rın pers pek tiv lə
ri, öl kə miz lə iki tə rəf i əmək daş lıq 
və öl kə mi zin qo şu la bi lə cə yi ye ni 
marş rut lar ət ra fın da fi kir mü ba di
lə si apa rı lıb.

Fo rum çər çi və sin də Qa ra Də
niz İq ti sa di Əmək daş lıq Təş ki la tı, 
Av ro pa Şu ra sı nın Mə də niy yət, İrs 
və Land şaft üz rə Rəh bər Ko mi tə si 
(CDCPP), 48 öl kə də möv cud olan 
“İn dust rial irs” mə də ni marş ru tu
nun rəh bər li yi və müx tə lif öl kə lə rin 
mə də niy yət na zir lik lə ri nin təm sil
çi lə ri ilə də gö rüş lər ke çi ri lib.

Fo ru mun son gü nü təş kil edi
lən B2B ses si ya lar da öl kə mi zin 
qo şul du ğu “Qa yaüs tü rəsm lər” 
marş ru tu nun rəh bə ri Ra mon Mon
tes, “Iter vi tis – şə rab marş ru tu”nun 
rəh bə ri Ema nuela Pan ke, “Zey tun 
yol la rı” mə də ni marş ru tun rəh bə ri 
Ma ri nel la Kat si lieri ilə Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təm sil çi si Araz Ba ğır
lı, Döv lət Tu rizm Agent li yi nin nü
ma yən də lə ri El şən Mus ta fa yev 
və Sə da qət Da vu do va ara sın da 
əmək daş lıq pers pek tiv lə ri ət ra fın
da mü za ki rə lər apa rı lıb.

Qeyd edək ki, 2011ci il də AŞ 
Mə də ni Marş rut lar üz rə Ge niş lən
di ril miş His sə vi Sa zi şi nə qo şu lan 
Azər bay can 2014cü il də 4cü il lik 
Məş və rət Fo ru mu na ev sa hib li yi 
edib. 2017ci il də Ba kı da ke çi ri lən 
4cü Dün ya Mə də niy yət lər ara sı 
Dialoq Fo ru mu çər çi və sin də mə
də ni marş rut la ra həsr edil miş xü
su si pa nel ses si ya sı təş kil olu nub.

“Uşaqların Nizami Gəncəvi dünyası”
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu yeni nəşrini təqdim edib

Yunanıstanda Avropa Şurası Mədəni 
Marşrutlarının Məşvərət Forumu

Türk dünyası Ərzincanda görüşür 
912oktyabrtarixindəTürkiyəninƏrzincan
şəhərində“TürkdünyasıƏrzincandagö
rüşür”adlıbeynəlxalqsimpoziumkeçirilir.

Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı Ağ saq qal lar Şu ra
sı nın səd ri Bi nə li Yıl dı rı mın baş çı lı ğı ilə ke
çi ri lən təd bir də Azər bay can da ge niş he yət lə 
təm sil olu nur.

Ər zin can Bi nə li Yıl dı rım Uni ver si te ti nin ev 
sa hib li yi et di yi təd bir Tür ki yə nin Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi nin hi ma yə si ilə təş kil olu nub.

Sim po ziumun əsas məq sə di Türk dün ya sı
nın dil, ədə biy yat, ta rix, sə nət, ener ji, dias por, 
ti ca rət, bey nəl xalq mü na si bət lər ki mi bir çox 
sa hə lər üz rə el mi araş dır ma la ra or taq plat for

ma ya rat maq dır.
Təd bi rin proq ra mı na müx tə lif öl kə lə ri əha

tə edən bir çox möv zu lar la ya na şı “Qa ra bağ 
Zə fə ri və Azər bay can Or du su nun ta ri xi qə lə
bə si Tür ki yə mət buatın da”, “Qa ra bağ Zə fə ri 
və Qarsİğ dırNax çı van də mir yo lu nun əhə
miy yə ti”, “Zən gə zur dəh li zi və onun st ra te ji 
əhə miy yə ti”, “Xo ca lı soy qı rı mı”, “Azər bay
can bəs tə kar la rı nın ya ra dı cı lı ğın da mu ğa mın 
rəng lə ri”, “Əh məd Ağaoğ lu”, “Üze yir Ha cı
bəy li”, “Hü seyn Ca vid”, “Hə sən bəy Zər da bi” 
möv zu la rın da pa nel ic las la rı da da xil dir.

MehparəSultanova 
Ankara
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