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ÖN SÖZ 
 

F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsinin 2006-cı ilin 

aprеl ayından tərtib etdiyi “Mədəniyyət, incəsənət və turizm 
haqqında yеni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya 
göstəricisi 2009-cu ilin fevral ayından yeni təşkil olunmuş 
Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən 
hazırlanır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssisləri-
nə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitab-
xanaya daxil olan bəzi yeni kitablar, jurnal və qəzet səhifələ-
rində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat 
vеrməkdir.  
       Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə 
kitabların şifrələri də verilmişdir. Bu da мütəxəssislərin 
istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. 
       Qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam 
elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və 
elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.  

Digər materialların isə kserosurətlərini və elektron 
variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.  

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya 
göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildi-
ririk. 
 
 Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57 
 Е-mail: contact@anl.az 
 Tel.: 493 98 96 
                         

M.F.Axundov adına Azərbaycan  Milli  
                   Kitabxanasının Analitik Elektron 

Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi 

M 
 

 

http://www.anl.az/
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MƏDƏNİYYƏT 
 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər 
materiallar 

 
1. *Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası binasının layihələn-

dirilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sə-
rəncamı, 1 avqust 2014-cü il //Azərbaycan.- 2014.- 2 avqust.- 
S.1.   

 
_________ 

 
2. *Rasizadə, A. “Qeyri-hökumət  təşkilatları tərəfindən 

mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət maliyyələşdi-
rilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə: Azərbaycan Res-
publikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 292; 26 avqust 2014-
cü il //Azərbaycan.- 2014.- 28 avqust.- S. 1.    
 

_________ 
                

3. *Bayramova, A.  Ən yüksək mükafat xalqın sevgisidir: 
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın mədəniyyə-
timizin  inkişafında xüsusi xidmətləri var //Xalq qəzeti.- 2014.- 
23 avqust.- S. 4.   

4. *Cəfərov, N. Azərbaycan dilinin zənginləşməsi prosesi 
uğurla davam edir: Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin səd-
ri, filologiya elmləri doktoru Nizami Cəfərovun www.yap.org.-
az saytına müsahibəsi //İki sahil.- 2014.- 31 iyul.- S.6.   

5. *Əzizova, D. “Rəflərdən dünyaya”: [mədəniyyət və tu-
rizm naziri Əbülfəs Qarayevin Qax rayonunda görüşü haqqın-
da] //Mədəniyyət.- 2014.- 20 avqust.- S. 12.   

6. *Hüseynov, F. Mədəniyyət və turizm naziri Qax rayo-
nuda vətəndaşlarla görüşdü: “Təşəbbüsləri yüksək qiymətləndi-

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/385500.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/388886.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2014/avqust/388378.htm
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2014/iyul/385463.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/387775.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/385911.htm
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rir və onların həlli istiqamətində imkanlarımızı səfərbər etməyə 
çalışırıq” //Mədəniyyət.- 2014.- 1 avqust.- S.5.   

7.  *Hüseynova, C. “Müqəddəs ana dilim”: [Cəbrayıl ra-
yonundan məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları Biləsuvar ra-
yonundakı Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və istirahət par-
kında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü münasibəti-
lə eyniadlı tədbir keçirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 6 avqust.- 
S.5.   

8. *Qarayev, Ə. Əbülfəs Qarayev: “Özümü kitabsız, mü-
taliəsiz təsəvvür edə bilmirəm”: [mədəniyyət və turizm naziri 
Əbülfəs Qarayevin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Seyfəddin 
Hüseynli və Səlim Babullaoğlu //525-ci qəzet.- 2014- 30 av-
qust.- S.10-11;16.   

9. *Qəbələdə Mürəbbə Festivalı keçirilib: [Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyinin, Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi-
nin, Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının və Qəbələ 
Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə] //Palitra.- 
2014.- 26 avqust.- S.16.   

10. *Mehriban xanım Əliyeva: Bu, mənim seçimimdir: 
Azərbaycanın birinci xanımının ali məramlı fəaliyyəti ölkəmiz-
də ayrı-ayrı sahələrin inkişafında müstəsna rol oynamaqla res-
publikamızın tərəqqisinə mühüm töhfələr verir: [Azərbaycan 
mədəniyyətinin inkişafı və dünyada təbliğ olunması sahəsində] 
//Yeni  Azərbaycan.- 2014.- 26 avqust.- S. 4-5.   

11.  *Mədəniyyət və turizm naziri Qusarda şimal bölgə-
sindən olan vətəndaşları qəbul etdi: [nazir Əbülfəs Qarayev] 
//Azərbaycan.- 2014.- 30 avqust.- S.9.  

12.  *Ömərov, V. Mədəniyyətlərarası dialoq və islam dini-
nin vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlətdə rolu //Səs.- 2014.- 1 
avqust.- S.15.  

13.  *Sarıyeva, İ. İrəvan xanlığının dövlət rəmzlərində mil-
li mədəniyyət elementlərimiz... //Bakı xəbər.- 2014.- 8-10 av-
qust.- S.15.   

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/386329.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/avqust/389480.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/avqust/388519.htm
http://www.anl.az/down/meqale/yeni_az/2014/avqust/388540.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/389360.htm
http://www.anl.az/down/meqale/ses/2014/avqust/385383.htm
http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber/2014/avqust/386386.htm
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14.  *Teymur. “Dünyaya mədəni inteqrasiya xarici siyasə-
timizin əsas prioritetlərindən biridir”: Özünəməxsus mədəniy-
yəti ilə seçilən Azərbaycan beynəlxalq festivallar məkanına 
çevrilir //Bizim yol.- 2014.- 21 avqust.- S. 9.   
                     

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR 
 

15.  *Abdullayeva, F. Qahirədə Azərbaycanla Misir arasın-
da turizm əlaqələri müzakirə olunur //Mədəniyyət.- 2014.- 27 
avqust.- S. 6.     

16.  *Abdullayeva, F. Moskvada görkəmli Azərbaycan 
musiqiçisi Müslüm Maqomayevin xatirəsi anılıb: [Heydər 
Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə] 
//Xalq qəzeti.- 2014.- 20 avqust.- S.4.   

17. *Abdullayeva, S. Opera və Balet Teatrının orkestri Al-
maniyada Qut-İmmlinq opera sənəti festivalına qatılıb //525-ci 
qəzet.- 2014.- 8 avqust.- S.4.; Ekran Efir.- 2014.- 8 avqust.- S. 
8.     

18.  *Almaniyada ilk dəfə Azərbaycan mədəniyyətinə həsr 
olunmuş kitab: [kitabın müəllifi Almaniyanın tanınmış fotoq-
raflarından biri olan Barbara Lutterbekdir] //İki sahil.- 2014.- 
26 avqust.- S.18.   

19.  *Amerikalı xoreoqraf Bakıda “Müasir rəqs üsulları” 
layihəsini təqdim edib: [“YARAT” Müasir İncəsənət Məkanı-
nın təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində amerikalı 
xoreoqraf Valeri Qrin “Müasir rəqs üsulları” layihəsini təqdim 
edib] //Azərbaycan.- 2014.- 30 avqust.- S.12.    

20.  Azərbaycan filmi Venesiya kinofestivalında //Hürriy-
yət.- 2014.- 29-31 avqust.- S.14. 

21. *“Azərbaycan tolerantlıq məkanıdır”: Növbəti sərgi 
İsrailin Afula şəhərində açılıb: [İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq 
Assosiasiyasının layihəsi çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2014.- 
15 avqust.- S. 10.     

http://www.anl.az/down/meqale/bizim_yol/2014/avqust/387988.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/388966.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2014/avqust/387880.htm
http://www.anl.az/down/meqale/edebiyyat/2014/aprel/368118.htm
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2014/avqust/388487.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/389419.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/387505.htm
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22.  *Azərbaycan və Almaniya turizm sahəsində əməkdaş-
lığı genişləndirir //İki sahil.- 2014. - 28 avqust. S.15.; Həftə içi. 
- 2014. - 28 avqust. S.3.     

23.  *Azəri, L. Azərbaycanla Belarus arasında mədəni əla-
qələr genişlənir: Yeni müqavilə muzey işi sahəsində əməkdaş-
lığa əlavə zəmin yaradacaq: [Azərbaycan Milli İncəsənət Mu-
zeyi ilə Belarus Respublikasının Milli Bədii Muzeyi arasında 
müqavilə imzalandı] //Mədəniyyət.- 2014.- 1 avqust.- S.4.   

24.  *Bakıda Türkiyənin tanınmış opera ifaçısının konser-
ti: [türkiyəli musiqiçi Oya Ergünün konserti haqqında] //Mədə-
niyyət.- 2014.- 1 avqust.- S.3.; 6 avqust.- S.5.   

25.  *Bəstəkarlarımızın əsərləri Finlandiya ansamblının 
ifasında: Diskdə Qara Qarayev, Tofiq Quliyev, Cahangir Ca-
hangirov və Rauf Hacıyevin musiqiləri yer alıb: [Finlandiyada 
yaşayan həmvətənimiz skripka sinfi üzrə professor Cahangir 
Ələkbərov haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 29 avqust.- S. 5.     

26.  Elaydi, Ə. “Xalqlarımız oxşar xüsusiyyətləri bölüşür-
lər”: Əhməd Sami Elaydi: “Çalışacağam ki, Misir Mədəniyyət 
Mərkəzinin rəhbəri olaraq dövlətlərimiz arasında əlaqələri 
maksimum genişləndirim”: [mərkəzin rəhbəri ilə müsahibə] 
/müsahibəni apardı V. Tağıbəyli //Həftə içi.- 2014.- 20 avqust.- 
S. 5. 

27.  *Haykır, İ. “Şüurla çəkilən hər bir fotonun içərisində 
sənət var”: “Məgər sizə elə gəlir ki, şəkil fotoaparatla çəkilir? 
Xeyr, şəkli aparatın arxasındakı beyin çəkir”: [Türkiyənin ta-
nınmış fotoqrafı İsmayıl Haykır ilə müsahibə] /müsahibəni 
apardı Mehparə //Mədəniyyət.- 2014.- 29 avqust.- S. 10.    

28.  *İfaçılarımız “Astana axşamları”nda: [Azərbaycan 
Dövlət Opera və Balet Teatrının solistləri Astanada keçirilən 
eyniadlı festivalda ölkəmizi təmsil ediblər] //Mədəniyyət.- 
2014.- 1 avqust.- S.3.   

http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2014/avqust/388990.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/385916.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/385907.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/389164.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/389125.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/385906.htm
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29.  *İran Aşıqlar Birliyinin sədri Hüseyn Cavidin ev-mu-
zeyində: [Aşıq Səlcuq Şahbazinin iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 
2014.- 13 avqust.- S. 15.   

30.  *İstanbulda Cahangir Novruzovun 60 illik yubileyi 
qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2014.- 6 avqust.- S. 5.   

31.  *İvo, S. “Bəşəriyyət üçün incəsənət də elm qədər va-
cibdir”: [Dünya İncəsənət və Elmlər Akademiyasının fəxri pre-
zidenti İvo Slaus ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2014.- 13 av-
qust.- S. 7.   

32.  *Qara Qarayevin əsərləri Stokholmda səslənib: 
[“Baltik dənizi festivalı” çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2014.- 
27 avqust.- S. 3.    

33.  *Macarıstanda Böyük Türk Qurultayı: Ölkəmizin ge-
niş heyətlə təmsil olunduğu tədbirdə Qədim Musiqi Alətləri 
Ansamblı maraqlı konsert proqramları ilə çıxış edib //Mədəniy-
yət.- 2014.- 15 avqust.- S. 4.    

34.  *Maideyə, S. “İkebana təbiət və bəşəriyyəti bir araya 
gətirən incəsənət növüdür”: [Yaponiyanın Azərbaycandakı sə-
firinin iqamətgahında ikebana - ənənəvi yapon gül sənətinin 
nümayişi ilə bağlı tədbirdə İkebana müəllimi Sanaya Maideyə 
ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2014.- 8 avqust.- S. 10.   

35. *“Müxtəlif yerlərdə memarlıq”: Beynəlxalq konqres-
də müasir Azərbaycan memarlığı haqqında məlumat verilib: 
[Cənubi Afrika Respublikasının Durban şəhərində keçirilən 
Beynəlxalq Memarlar İttifaqının XXV konqresində] //Mədə-
niyyət.- 2014.- 15 avqust.- S. 3.    

36. *MDB məkanında mədəniyyət və turizm əlaqələri 
//Mədəniyyət.- 2014.- 8 avqust.- S. 3.   

37.  *Mehparə. “Türk dünyası mədəniyyət paytaxtı” missi-
yası üzərimizə böyük məsuliyyət qoydu”: [TÜRKSOY-un 
önəmli layihələrindən olan eyniadlı təşkilatın rəhbəri Rəcəb 
Ərdoğanın söhbəti] //Mədəniyyət.- 2014.- 6 avqust.- S. 10.   

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/386860.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/386313.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/387332.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/389060.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/387608.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/386630.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/387618.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/386753.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/386262.htm
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38.  *Mehriban Əliyeva - Azərbaycanın “mədəni diplo-
matiya”sının səlahiyyətli nümayəndəsi: [Rusiyanın “Nezavisi-
maya qazeta” nəşrində Azərbaycanın Əməkdar jurnalisti, Res-
publika Dövlət Mükafatı Laureatı Elmira Axundovanın eyniad-
lı məqaləsi dərc edilib] //Azərbaycan.- 2014.- 23 avqust.- S. 2.   

39.  *Məmmədova, A. “Sərhədi keçəndən sonra Azərbay-
cana heyran qalmışam”: Aysel Məmmədova: “Bakıda mədə-
niyyət, idman və digər sahələrdə renessans yaşanır”: [“Gürcüs-
tan gözəli” seçilmiş universal istedada malik olan azərbaycanlı 
gənclə müsahibə] /müsahibəni apardı Tural Tağıyev //Palitra.- 
2014.- 15 avqust.- S.6.   

40. *Saidov, Z. “Ölkələrarası münasibətlərin inkişafı mə-
dəniyyətdən başlamalıdır”: [Tacikistanın Azərbaycandakı səfiri 
Zohir Saidovla müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sulta-
nova //Mədəniyyət.- 2014.- 27 avqust.- S. 7.     

41.  *Sarıyeva, İ. Mədəniyyət elementlərimizin təbliğində 
əcnəbi sənətçilərin iştirakı... //Bakı xəbər.- 2014.- 6 avqust.-      
S.15.     

42.  Siddiq, İ. Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri 
İrfan Siddiq: “Xoş məram üzərində qurulan mədəni əlaqələr 
uzunmüddətli olur”: [səfirlə müsahibə] /müsahibəni apardı 
Mehparə Sultanova //Ekran-efir.- 2014.- 15 avqust.- S.7. 

43. *“Sonuncu” filmi Rusiyada kinofestivalda nümayiş 
etdirilib: [rejissor Sergey Pikalovun quruluşunda hazırlanan ey-
niadlı film Rusiyanın Kalininqrad şəhərində keçirilən “Koroçe” 
(“Qısa”) kinofestivalında iştirak edib] //Mədəniyyət.- 2014.- 27 
avqust.- S. 3.     

44.  *Tamara Sinyavskaya Niyazinin mənzil-muzeyində 
olub: Məşhur müğənni maestroya həsr olunmuş sənədli filmin 
çəkilişində iştirak edib: [filmin rejissoru Nonna Müzəffərova-
dır] //Mədəniyyət.- 2014.- 13 avqust.- S. 5.   

45.  Tural. “Azərbaycan kimi öz mədəniyyətinə hərtərəfli 
dəstək verən digər ölkə tanımıram”: [fransalı bəstəkar Pyer Til-

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/388310.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/avqust/387204.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/388963.htm
http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber/2014/avqust/385988.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/389069.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/387170.htm
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lonun Azərbaycanla bağlı fikirləri] //Palitra.- 2014.- 23 avqust.- 
S.7.; İki sahil.- 2014.- 23 avqust.- S.10. 

46.  *Tural. Kolumbiya milli kitabxanası ilə əməkdaşlıq: 
[Kolumbiyanın ölkəmizdəki səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili-
nin Milli Kitabxanada olması haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 
21 avqust.- S. 15.; Mədəniyyət.- 2014.- 20 avqust.- S. 2.   

47. *Türkiyənin tanınmış opera ifaçısı Azərbaycanda mü-
kafatlandırılıb //Azərbaycan.- 2014.- 29 avqust.- S.6.     

48.  *Yaponiyanın sabiq baş naziri Nizami Gəncəvi Bey-
nəlxalq Mərkəzinə üzv olub: [UNESCO-nun sabiq baş direkto-
ru Koişiro Matsuuranın rəhbərliyi ilə] //Mədəniyyət.- 2014.- 13 
avqust.- S. 4.   

49.  *Yücel, M. “Can Azərbaycan” dediyim ölkədəyəm!”: 
Metin Yücel: “Bəli, əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan və 
Türkiyə tarixi haqqında bir film çəkəcəyəm”: [Türkiyənin “Yü-
celler Film Production” şirkətinin rəhbəri, rejissorla müsahibə] 
//Palitra.- 2014.- 7 avqust.- S.13.    

 
HEYDƏR ƏLİYEV FONDU 

 
50.  *Əliyeva, İ. Milli və bəşəri dəyərlər naminə: [Heydər 

Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoş-
məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliye-
vanın son illərdəki əzmkar fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan.- 
2014.- 26 avqust.- S. 1-2.   

51.  *Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti bəşəri ideallara 
yüksək sədaqət nümunəsidir: [Fondun prezidenti, UNESCO və 
ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehri-
ban xanım Əliyevanın son illərdəki əzmkar fəaliyyəti ilə bağlı] 
//Xalq qəzeti.- 2014.- 26 avqust.- S.2.    

52.  *Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əli-
yeva Küveyt Dövlətinin yüksək mükafatına layiq görülüb: [İs-
lam mədəni irsinin dünyada geniş təbliği, Azərbaycanda və öl-

http://www.anl.az/down/meqale/xalqcebhesi/2014/avqust/387940.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/389189.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/387297.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/avqust/385982.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/388435.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2014/avqust/388858.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/388128.htm
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kə hüdudları xaricində nəcib xeyriyyə fəaliyyətinə görə] 
//Azərbaycan.- 2014.- 22 avqust.- S. 1.; Xalq qəzeti.- 2014.- 22 
avqust.- S. 2.   

53.  *Kərimli, R. Mehriban Əliyeva: “Mən konkret iş gör-
mək, konkret insanlara kömək etmək istəyirəm. Bu, mənim se-
çimimdir”: [Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı sə-
firi, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın söylə-
dikləri] //Respublika.- 2014.- 28 avqust.- S.4.    

54.  *Kərimov, Q. Sosial ədalətə söykənən humanist mis-
siya: Heydər Əliyev Fondu son 10 ildə ölkəmizin sosialyönüm-
lü siyasətinin uğurla reallaşdırılmasına sanballı töhfələrini ver-
mişdir //Azərbaycan.- 2014.- 23 avqust.- S. 3.   

55.  Qasımov, İ. Xeyirxahlıq və ümid ünvanı: [Nəcib əməl-
ləri ilə xeyirxahlıq ünvanına çevrilən, hər bir azərbaycanlının 
qürur yeri, fəxri və vüqarı olan Heydər Əliyev Fondu Mehriban 
xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə qarşıya qoyduğu məqsədləri 
həyata keçirir] //İki sahil.- 2014.- 21 avqust.- S.3. 

56.  *Mehriban Əliyeva – xeyirxahlıq və ümid mücəssə-
məsi: [Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbə-
rovun eyniadlı məqaləsi haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 29 
avqust.- S. 4.    

57.  *Məmmədəliyev, V.  Milli-mənəvi dəyərlərin təbliğin-
də Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliye-
vanın rolu //Respublika.- 2014.- 26 avqust.- S.2.    

58.  *Orucova, G. Böyük ürək sahibi: Mehriban xanım 
Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu ölkəmizin icti-
mai-siyasi həyatının bütün sahələrinə dərindən nüfuz edərək 
genişmiqyaslı layihələr həyata keçirir //Xalq qəzeti.- 2014.- 21 
avqust.- S.3.   

59.  Səfərov, T. Mehriban Əliyeva: Fondun başlıca qayəsi 
var - insanlara təmənnasız yaxşılıq etmək: [Mehriban Əliyeva 

http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2014/avqust/389072.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/388301.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/389132.htm
http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2014/avqust/388690.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2014/avqust/388065.htm
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və Heydər Əliyev Fondu haqqında] //İki sahil.- 2014.- 26 av-
qust.- S.5.   
 

SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ İSTİRAHƏT 
PARKLARI 

 
60.  *Azəri, L. Axşamçağı, sahil bağı: [Dənizkənarı Milli 

Park haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 avqust.- S. 6.   
61. *Bərdə şəhərində yeni salınan Heydər Əliyev parkında 

görülən işlərlə tanışlıq: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Bərdə rayonuna səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2014.- 7 
avqust.- S.4.    

62. *Cavadov, Z.  Zirə Mədəniyyət Mərkəzi: [hərbçilərə 
mədəni xidmət sahəsində fəaliyyətinə görə seçilən mərkəzin 
müdiri Xumara Hüseynağa qızının söhbəti] //Respublika.- 
2014.- 23 avqust.- S.5.    

63.  *Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycanın milli parkları bio-
müxtəlifliyin qorunmasında əhəmiyyətli rol oynayır //Xalq qə-
zeti.- 2014.- 24 avqust.- S.6.   

64.  *Rzayev, N. “Dostluq” parkı yenidən qurulub: [Azər-
baycanın Milli Qəhrəmanı Əsgər Əliyev adına eyniadlı istira-
hət parkı haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 20 avqust.- S. 5.   
 
 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ 
 

65. *Azərbaycanda İKT-nin inkişafına həsr olunmuş vi-
deokonfrans keçirilib: [ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatasının, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin və “Microsoft” 
şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2014.- 1 av-
qust.- S.3.   
 

 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/387536.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/385961.htm
http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2014/avqust/388299.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2014/avqust/388444.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/387798.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/385334.htm
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KİTABXANA İŞİ 
 

66.  *“Ana dilimizi sevək, qoruyaq”: [Zaqatala Rayon 
Mərkəzi Kitabxanasında eyniadlı mövzuda konfrans keçirilib] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 6 avqust.- S.11.    

67.  *Azərbaycanla Rusiya arasında kitabxana işi sahə-
sində əlaqələr genişlənir: Rusiya Dövlət Kitabxanasına ölkəmi-
zin mədəniyyəti, Qafqazın tarixinə dair kitablar, rəssamlarımı-
zın albomları hədiyyə olunub: [eyniadlı aksiya çərçivəsində] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 6 avqust.- S. 3.   

68.  *Azəri, L. Orta əsr kitabxanaları //Mədəniyyət.- 2014.- 
20 avqust.- S. 13.   

69.  *Beynəlxalq Gənclər Günü kitabxanada qeyd edilib: 
[Şirvan Şəhər Mərkəzi Kitabxanasında] //Mədəniyyət.- 2014.- 
13 avqust.- S. 5.   

70.  Cavadov, Z. Mərkəzləşmiş Kitabxana: [Qubadlı Ra-
yon Mərkəzləşmiş Kitabxana Sisteminin fəaliyyəti haqqında] 
//Respublika.- 2014.- 28 avqust.- S.5. 

71.  Cavadov, Z. Nəsimi rayon Mərkəzləşmiş Kitabxana 
Sistemi //Respublika.- 2014.- 16 avqust.- S.4.    

72.  *Əliyev, V. Qubada həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyə-
tinə həsr olunmuş dəyirmi masa: [kitabxana və klub işçiləri, ra-
yon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin əməkdaşları, Turizm-İn-
formasiya Mərkəzi işçilərinin iştirakı ilə] //Mədəniyyət.- 2014.- 
13 avqust.- S. 13.   

73.  *Xəyalə. Milli kitabxanada “Bizim yubilyarlar” möv-
zusunda sərgilər açılıb: [xalçaçı-rəssam Kübra Əliyevanın 
anadan olmasının 70, filologiya elmləri doktoru Xeyrulla 
Məmmədovun 80 və “Qızıl qələm” mükafatı laureatı Şamil 
Fərzəliyevin 80 illiyinə həsr edilmiş] //Palitra.- 2014.-6 av-
qust.- S.13.    

74.  *Kitabxana-informasiya sahəsində yeni Dövlət Proq-
ramının layihəsi müzakirə olunub: 2015-2020-ci illəri əhatə 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/386164.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/386388.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/387760.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/387275.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/386830.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/avqust/385780.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/388970.htm
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edəcək layihə ilə bağlı bir çox təkliflər irəli sürülüb: [Milli Ki-
tabxanada Vaqif Quliyevin rəhbərliyi ilə  kitabxana-informasi-
ya şəbəkəsinin inkişafı və kitabxana xidmətlərinin təkmilləşdi-
rilməsi üzrə Dövlət Proqramının (2015-2020-ci illər) layihəsi 
müzakirə olunub] //Mədəniyyət.- 2014.- 27 avqust.- S. 5.    

75.  *Qədim diyar: Şirvan şəhər kitabxanasında Naxçıva-
na həsr olunmuş tədbir: [Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 
illik yubileyi ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2014.- 29 avqust.- S. 7.    

76.   *Milli kitabxanada “Bizim yubilyarlar”: [M.F. 
Axundzadə adına Milli Kitabxanada eyniadlı mövzusunda sər-
gilər açılıb] //Mədəniyyət.- 2014.- 6 avqust.- S. 4.    

77.  *Milli Kitabxanada Azərbaycan əlifbası günü: [M.F. 
Axundzadə adına Milli Kitabxanada] //Mədəniyyət.- 2014.- 6 
avqust.- S.14.    

78.  *Milli Kitabxanada Azərbaycan əlifbası və Azərbay-
can dili günü münasibətilə tədbir olub //525-ci qəzet.- 2014.-2 
avqust.- S.17.     

79. *Milli Kitabxanada İsrail səfiri ilə görüş: [Milli Ki-
tabxananın direktoru Kərim Tahirovla İsrailin Azərbaycandakı 
səlahiyyətli səfiri Rafael Harpaz arasında] //Mədəniyyət.- 
2014.- 27 avqust.- S. 3.    

80.  Nəzakət. Milli Kitabxanada Azərbaycan əlifbası və 
Azərbaycan dili günü münasibətilə tədbir olub //Səs.- 2014.-2 
avqust.- S.11.   

81.  Salmanqızı, E. Dünyanın ən ədalətli yeri kitabxanalar-
dır  //Kaspi.- 2014.- 16 avqust.-  S.10-11.   

82.  *Tahirov, K. Qərbin və bəzi nüfuzlu təşkilatların ikili 
standartlardan çıxış etməsi, qərəzli mövqe tutması beynəlxalq 
hüquq normalarına sayğısızlıqdır //Xalq qəzeti.- 2014.- 8 av-
qust.- S. 4.     
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MUZEY İŞİ 
 

83.  *Abbaslı, T. “Qəhrəmanlar ölmür”: General Həzi As-
lanovun Lənkərandakı ev-muzeyində anım tədbiri //Mədəniy-
yət.- 2014.- 15 avqust.- S. 12.     

84.  *Asimqızı, A. “Xalça ayı, ulduzu, səmanı görsə arzular 
yerinə yetir” : Təranə Məlikova: “Lətif Kərimov hətta maşın 
getməyən ən ucqar yerlərdən belə evlərdən xalçaları toplayıb 
muzeyi formalaşdırıb”: [Azərbaycan Xalça Muzeyinin əmək-
daşının söhbəti] //Üç nöqtə.- 2014.- 23 avqust.- S. 10.   

85.  *Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xalça Muzeyi-
nin açılışında iştirak edib //Azərbaycan.- 2014.- 27 avqust.- 
S.1-2.; Palitra.- 2014.- 27 avqust.- S.3.; Mədəniyyət.- 2014.- 27 
avqust.- S. 2.     

86.  *Əliyev Z. Xalqın sevimlisi, işinin vurğunu: [Lerik ra-
yonu “Uzunömürlülər” muzeyinin müdiri Dilarə Fətullayeva 
haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 avqust.- S. 12.    

87.  Həsənli, S. Abşeron Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muze-
yi: dünən və bugün //Respublika.- 2014.- 16 avqust.- S.4.   

88.  Xudabaxşiyeva, T. Muzeylərlə bağlı yeni saytlar yara-
dılmalıdır: Təranə Xudabaxşiyeva: “Təbliğat işləri zəif aparıl-
dığından, əksər muzeylərimizi ziyarət edənlər yoxdur”: [mu-
zeyşünas-ekspertlə müsahibə] /müsahibəni apardı Təbriz Vəfalı 
//Həftə içi.- 2014.- 12 avqust.- S.7.   

89.  Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyini ziyarət: [MR Ali 
Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin Əməkdaşları] //İki 
sahil.- 2014.- 1 avqust.- S.15. 

90.  Nərimanoğlu, M. Xocalının dünəni ilə bugününün qo-
vuşduğu muzey: [Xocalı rayonu Yaloba kənd Tarix-diyarşü-
naslıq Muzeyinin direktoru Tofiq Məmmədovun fikirləri] 
//Azərbaycan.- 2014.- 30 avqust.- S.10. 

91.  *Prezident İlham Əliyev Füzuli rayon Tarix-Diyarşü-
naslıq Muzeyinin açılışında iştirak edib: [Prezident İlham Əli-

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/387468.htm
http://www.anl.az/down/meqale/uc_noqta/2014/avqust/388357.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/388665.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/avqust/387475.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/avqust/389312.htm
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yev Füzuli rayonuna səfəri çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2014.- 
30 avqust.- S.5.   

92.  *Sadıqova, R. Gəncə muzeylər şəhəridir: [Qala Qapı-
ları-Arxeologiya və Etnoqrafiya Muzeyi Abidə-Kompleksi 
haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 8 avqust.- S. 6.   

93.  *Tələbələrin Muzey eksponatlarının saxlanılması və 
bərpası mərkəzinə ekskursiyası: [ARDNŞ-nin Muzey işinin 
təşkili şöbəsi Xəzər Universitetinin I Beynəlxalq neft və qaz 
yay məktəbinin təşəbbüsü ilə] //Azərbaycan.- 2014.- 6 avqust.- 
S.6.    
 

TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ 
 

94.  *Ağdamda arxeoloji abidə aşkarlanıb: Ərazidə geniş 
araşdırmalar aparılacaq //Mədəniyyət.- 2014.- 20 avqust- S. 2.   

95.  *Bilik Fondunun ilk layihəsi: [Fondun “Dini abidələr-
də tarixin izləri” layihəsi] //Azərbaycan.- 2014.- 9 avqust.- S. 7.   

96.  *Böyük İpək Yolunun üstündə yerləşən Şəmkir qalası 
qədim tariximizin bir parçasıdır: [“Ölkəmizi tanıyaq” maarif-
ləndirici tur-aksiya çərçivəsində Lənkəran məktəblilərinin adı 
çəkilən qalanı ziyarət etdilər] //Azərbaycan.- 2014.- 5 avqust.- 
S.7.    

97.  “Dini abidələrdə tarixin izləri”: [Azərbaycan ərazisin-
də qədim abidələrdən olan Bərdə İmamzadəsi kompleksinin ta-
rixinin dərindən öyrənilməsi haqqında] //İki sahil.- 2014.- 9 av-
qust.- S.11.      

98. *Heydərova, Ü. Azərbaycan mənəvi-mədəni irsinin qo-
runması yolunda atılan böyük addımlar: Misilsiz tarixi abidələr 
məkanı olan İçərişəhər indi beynəlxalq səviyyədə qorunur 
//525-ci qəzet.- 2014.-7 avqust.- S.4.; 8 avqust.- S.4.; 9 avqust.- 
S.25.  

99.   İsmayıllı və Qəbələ rayonları gözəl təbiəti və tarixi 
abidələri ilə məşhurdur: [Vətənimizin tarixinin və mədəniyyəti-
nin daha dərindən öyrənilməsi məqsədilə həyata keçirilən “Öl-
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kəmizi tanıyaq” tur-aksiya davam edir] //İki sahil.- 2014.- 21 
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112.  *Ölkəmizin qərb bölgəsi tarixi abidələrlə zəngindir: 
[“Ölkəmizi tanıyaq” devizi çərçivəsində Şabran və Siyəzən 
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tim qazandırıb”: Fərhad Xəlilov: “Diz çöküb, Vətənimi öpəcə-
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sədri, aktyorla müsahibə] /müsahibəni apardı Xədicə Qiyas 
//Ekspress.- 2014.- 16-18 avqust.- S.19.   

219. *“Mən evə qayıdıram”: İgid şahinlərimiz haqqında 
film gənclərə təqdim olunub: [Nizami Kino Mərkəzində rejissor 
Samir Kərimoğlunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olun-
muş eyniadlı filminin təqdimatı olmuşdur] //Mədəniyyət.- 
2014.- 6 avqust.- S. 5.      

220.  *Mükərrəmoğlu, M. Mərziyyə xanımın səhnə fəaliy-
yəti əsl qəhrəmanlıq idi: [Xalq artisti Mərziyyə Davudova haq-
qında] //Xalq qəzeti.- 2014.- 12 avqust.- S.7.   
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221.  *Mükərrəmoğlu, M. Milli xarakterlərin mahir ifaçı-
sı: [Xalq artisti Məmmədrza Şeyxzamanov haqqında] //Xalq qə-
zeti.- 2014.- 27 avqust.- S.7.    

222.   *Mürvətqızı, S. “Sənə olan eşqimi sənə də alçaltma-
ram...”: [kinorejissor Fikrət Əliyevə məxsus “Baladadaşın ilk 
məhəbbəti” adlı  filmi  haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 9 av-
qust.- S.14-15.    

223.  *Nərimanoğlu, M. Cizgidən animasiyayadək: Nə 
üçün multiplikasiya yox, animasiya? //Azərbaycan.- 2014.- 20 
avqust.- S. 4.   

224.  *Nizamiqızı, H. Ömrün vəfa etmədiyi Vəfa...: 
[Əməkdar artist, Vəfa Fətullayeva haqqında] //Mədəniyyət.- 
2014.- 27 avqust.- S. 10.    

225.  *Orucova, N. “Dörd divar, siqaret və mən…..” : 
Naidə Orucova: “Mən də məhəbbət, qayğı istəyirəm”: [Əmək-
dar artistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Rəqsanə //Üç nöqtə.- 
2014.- 9 avqust.- S. 13.    

226.  *Rəqsanə. “Bəzən insanın öz işinə başı o qədər qarışır 
ki, övladına vaxt ayıra bilmir”: Naibə Allahverdiyeva: “Təhsil 
almayan insan həyatda daha çox çətinliklər çəkir”: [Əməkdar ar-
tistinin söylədikləri] //Üç nöqtə.- 2014.- 8 avqust.- S. 13.     

227. *Rəqsanə. “Kino sahəsində texniki mütəxəssislər az-
dır”: Müşfiq Hətəmov: “Səs rejissoru, rəssam və bəzi sahələrdə 
problemlər var”: [“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının direktoru 
Müşfiq Hətəmovun fikirləri] //Üç nöqtə.- 2014.- 22 avqust.- S. 
13.   

228. *Rəqsanə. “Rollarımın hamısı mənə stimul verib”: 
Rasim Balayev: “Hazırda yeni bir rol oynamaq istəyirəm”; Nu-
riyyə Əhmədova: “O Azərbaycan kinosunun ulduzudur”: [Xalq 
artistlərinin söylədikləri] //Üç nöqtə.- 2014.- 12 avqust.- S. 13.     

229. Rzayev, R. Bizim hər saniyəmiz intihardı...: [aktyor 
Rza Rzayevlə müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Əşrəf 
//Ədalət.- 2014.- 26 avqust.- S.4.  
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230. *Sarıyeva, İ. Milli kinolarımızda tarixi dəyərlərimizin, 
mədəniyyətimizin təbliğatı... //Bakı xəbər.- 2014.- 18 avqust.- 
S.12.   

231. Suvar, A. “Qaraca qız” ın Ağcası: [“Qaraca qız” fil-
mindən tanıdığımız Xədicə rolunun ifaçısı Leyli Axundova haq-
qında] //Palitra.- 2014.- 28 avqust.-  S. 13. 

232.  *Yeni filmlərin nümayişi davam edir: [Nizami Kino 
Mərkəzi dünəndən etibarən Amerika rejissorları Skott Derriko-
nun ekranlaşdırdığı “Bizi şeytandan xilas et” və Lyuk Qrinfildin 
“Polis kimi” filmlərinin nümayişinə başlayıb] //Palitra.- 2014.- 
29 avqust.- S.2.     

233. Yusif, M. Unudulmaz sənətkar: Rza Əfqanlı //Ekran-
efir.- 2014.- 1 avqust.- S.9.  
 

Şahmar Ələkbərovun xatirə gecəsi 
 

234. *Abdullayeva, S. Xalq artisti Şahmar Ələkbərov yad 
edilib: [Nizami Kino Mərkəzində] //525-ci qəzet.- 2014.- 16 av-
qust.- S. 17.    

235. *Mükərrəmoğlu, M. Dünən Nizami Kino Mərkəzində 
Xalq artisti Şahmar Ələkbərovun xatirə gecəsi keçirilmişdir 
//Xalq qəzeti.- 2014.- 15 avqust.- S.7.   

236. Rəqsanə. “O, uşaq kimi səmimi, kövrək və sadə insan 
idi”: Əbdül Mahmudbəyov: “Şahmarda əxlaq, mənəviyyat və 
intellektual səviyyəli bir sənətkar kimi kompleks inkişaf etmiş-
di”: [Əməkdar incəsənət xadiminin Xalq artisti Şahmar Ələkbə-
rovla bağlı xatirələri] //Üç nöqtə.- 2014.- 26 avqust.- S. 13. 
 

2 avqust Azərbaycan Kinosu günüdür 
 

237. *Azəri, L. Bəyaz ekranda canlanan həyat: Azərbaycan 
Kinosu Günü qeyd edildi: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədə-
niyyət.- 2014.- 6 avqust.- S. 8-9.   
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238. *Azəri, L. “Nabat” - müharibə kadr arxasındadır: 
[Azərbaycan Kinosu Günü münasibətilə Nizami Kino Mərkə-
zində rejissor Elçin Musaoğlunun eyniadlı bədii filminin təqdi-
matı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 13 avqust.- S.6.   

239. Kazımzadə, A. Azərbaycanfilm: tarixin səhifələri: 2 
avqust Azərbaycan Kinosu günüdür //Kaspi.- 2014.- 2-4 av-
qust.- S.22-23.   

240. *Kazımzadə, A. Kino tarixi keçmişi yaşadan mənbə-
dir: [2 avqust Azərbaycan Kinosu Günüdür] //Azərbaycan.- 
2014.- 2 avqust.- S.4.    

241. *Kinomuzun bayramı: Azərbaycan kinematoqrafi-
yasının 116 yaşı tamam olur: [Nizami Kino Mərkəzində rejissor 
Elçin Musaoğlunun “Nabat” bədii filmi təqdim ediləcək] //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 1 avqust.- S.3.   

242. *Mükərrəmoğlu, M. Azərbaycan kinosu yeni inkişaf 
dövrünü yaşayır: 2 avqust Milli Kino Günüdür //Xalq qəzeti.- 
2014.- 2 avqust.- S.7.   
 

Əjdər İbrahimov - 95 
 

243. *Fərəcov, S. Sorağı uzaq ölkələrdən gələn rejissor: Əj-
dər İbrahimovun 95 illik yubileyi qeyd edildi: [Dövlət Film Fon-
dunda] //Mədəniyyət.- 2014.- 1 avqust.- S.4.   

244. Kazımzadə, A. Azərbaycan kino sənətinin yorulmaz 
təbliğatçısı: Əjdər İbrahimov - 95 //Kaspi.- 2014.- 31 iyul.- 
S.15. 

245. *Mükərrəmoğlu, M. Türkmən və Vyetnam kinosunun 
yaranmasında xidmətləri olan azərbaycanlı rejissor Əjdər İbrahi-
mov- 95 //Xalq qəzeti.- 2014.- 9 avqust.- S.7.   
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TEATR 
 

246. *Abdullayeva, N. Bölgələrdəki uşaq teatrları gənc 
nəslin mənəvi inkişafında mühüm rol oynayır //Palitra.- 2014.- 
14 avqust.- S.11.   

247. *Abdullayeva, S. Naxçıvanda xalq teatrlarının muxtar 
respublika festivalı yekunlaşıb //525-ci qəzet.- 2014.- 8 avqust.- 
S. 4.; Mədəniyyət.- 2014.- 6 avqust.- S. 2.    

248.  *Akademik Milli Dram Teatrı bölgələrə qastrol sə-
fərlərində olub: [Zaqatala, Şəki, Balakən bölgəsində qastrol sə-
fərində olan eyniadlı teatr “Anamın kitabı” dramını və “Danışan 
gəlincik” uşaq tamaşasını nümayiş etdirib] //Azərbaycan.- 
2014.- 12 avqust.- S. 7.   

249.  *Bəxtiyarov, R. Nağıllara inanmaq olmaz...: [Akade-
mik Milli Dram Teatrının aktyoru Rəşad Bəxtiyarovla müsahi-
bə] /müsahibəni apardı Samirə Əşrəf //Ədalət.- 2014.- 7 avqust.- 
S.4.     

250.  Cəfərov, N. “Aktyor olmağımla qürur duyuram” Nov-
ruz Cəfərov: “Mən teatr aləmində çox iş görmüşəm...”: [Gəncə 
Dövlət Dram Teatrının Əməkdar artisti ilə müsahibə] /müsahi-
bəni apardı Namiq Məmmədli //Ekspress.- 2014.- 23-25 avqust.- 
S.21. 

251. Cəfər N. Hər tamaşa saçımın bir telini ağardıb...: Cəfər 
Namiq Kamal: “Başqalarının həyatını yaşaya-yaşaya ömrümüz 
qısalır”: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı İltifat 
Hacıxanoğlu //Ekspress.- 2014.- 30 avqust-1 sentyabr.- S.14.   

252.  *Həmidə. Hər tamaşanın öz “səsi”: Teatrda musiqi-
dən danışarkən mütləq peşəkarlıq, yüksək zövq, axıcılıq ön pla-
na çıxır //Mədəniyyət.- 2014.- 8 avqust.- S. 11.   

253.  *Həmidə. Gecikmiş borc: Və ya “Şurum-Burum”a 
elegiya: [aktyor Fərman Abdullayev haqqında] //Mədəniyyət.- 
2014.- 8 avqust.- S. 12.   
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254.  *Xalq teatrlarının festivalı muxtar respublikada sə-
nət mühitini zənginləşdirib: [Cəlil Məmmədquluzadə adına 
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram teatrında xalq teatrlarının festi-
valı keçirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 8 avqust.- S. 6.   

255.  *Quliyev, A. “O balığın quyruqları”: Arif Quliyev: 
“Əziyyətsiz kimsə nəyə nail olursa, bu sadəcə xəcalət cəkməyi-
nə gətirib çıxarar: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı 
İlhamə Əbülfət //Üç nöqtə.- 2014.- 9 avqust.- S. 10.   

256.  *Lənkəranda Lütfəli Abdullayevin 100 illiyi ilə 
bağlı tədbir: [Lənkəran Şəhər Mərkəzi kitabxanasında görkəmli 
teatr və kino aktyoru, Xalq artistinin yubileyi ilə bağlı xatirə təd-
biri keçirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 1 avqust.- S.13.    

257. *Mustafayeva, A. “Heç nəyə görə ailəni qurban ver-
mək olmaz” : Almaz Mustafayeva: “Çətinlik zamanı heç kimə 
ağız açmamışam, hətta öz qohumlarıma da”: [Gənc Tamaşaçılar 
Teatrının aktrisası, Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni 
apardı Rəqsanə //Üç nöqtə.- 2014.- 30 avqust.- S. 13.   

258.  *Nizamiqızı, H. Bir əsrlik marionet teatrı: Dünya 
teatrları: [E.S.Demmeni adına Sankt-Peterburq Marionet 
Teatrının fəaliyyəti haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 13 avqust.- 
S. 12.    

259.  *Nizamiqızı, H. “Kukla evi”nin mövsüm gündəliyin-
dən: [“UNİMA” Azərbaycan Milli Mərkəzinin prezidenti Rəşad 
Əhmədzadənin fikirləri] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 avqust.- S. 5.   

260.  *Nizamiqızı, H. Ötən mövsümdən yadda qalanlar: 
[“UNİMA” Azərbaycan Milli Mərkəzinin prezidenti Rəşad Əh-
mədzadənin fikirləri] //Mədəniyyət.- 2014.- 20 avqust.- S. 7.   

261.  *Nizamiqızı, H. Keçmiş üçün “gecikmə”: Yaxud 
“Unudulmaz Əfəndi”nin xatirə yükü: [“UNİMA” Azərbaycan 
Milli Mərkəzinin prezidenti Rəşad Əhmədzadənin fikirləri] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 20 avqust.- S. 6.   
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262. *Nizamiqızı, H. Teatr və təbliğat: piar işini necə qur-
malı?: “Teatrla cəmiyyət arasında təmas varsa, bundan teatr da, 
cəmiyyət də qazanır” //Mədəniyyət.- 2014.- 29 avqust.- S. 11.    

263. *Nizamiqızı, H.  Yaşlı qadının gənc “oyuncağı”: Və 
ya “Qadın oyunları”nın növbəti qurbanı: [Dövlət Rus Dram 
Teatrında məşhur polşalı teatr və kino xadimi, rejissor Kşiştof 
(Krzysztof) Zanussi quruluşunda hazırlanan tamaşa haqqında] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 22 avqust.- S. 7.      

264.  Orucova, N. “Canımda dramatizm var”...: Nahidə 
Orucova: “Rejissorlar, insafınız olsun, mənə dramatik obrazlar 
verin!”: [Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Xədicə 
Qiyas //Ekspress.- 2014.- 23-25 avqust.- S.19.   

265.  *Pantomima Teatrında “Manqurt”: [Çingiz 
Aytmatovun “Gün var əsrə bərabər” əsərinin motivləri əsasında 
hazırlanan eyniadlı tamaşası rejissor Ceyhun Dadaşovun qurulu-
şunda] //Azərbaycan.- 2014.- 14 avqust.- S. 7.   

266. *Rəqsanə. “Mənfi rollar aktyorların daha çox xoşuna 
gəlir”: Zərnigar Ağakişiyeva: “Tamaşaçı canlandırdığımız obra-
zın ürək iniltisini, ahını eşitməlidir”: [Xalq artistinin söylədiklə-
ri] //Üç nöqtə.- 2014.- 7 avqust.- S. 13.    

267.  *Zümrüd. Səhnəmizin Məmmədrza Şeyxzamanovu: 
[Xalq artisti Məmmədrza Şeyxzamanov haqqında] //Səs.- 2014.- 
12 avqust.- S. 12.   
 

TURİZM 
 

268. *Abdullayeva, F. Azərbaycan-Misir turizm əməkdaş-
lığı müzakirə olunub: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Turizm 
şöbəsinin müdiri Aydın İsmiyevin rəhbərlik etdiyi heyəti ilə] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 29 avqust.- S. 9.    

269. *Abdullayeva, F. Xəzər dənizi boyunca kruiz marşru-
tu yaradılacaq //Mədəniyyət.- 2014.- 27 avqust.- S. 6.     
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270. Abdullayeva, F. Gəncə-Hacıkənd istiqamətində info-
tur //Mədəniyyət.- 2014.- 6 avqust.- S. 7.   

271. *Abdullayeva, F. İsmayıllı xarici qonaqların sevimli 
məkanıdır: Bu ilin 7 ayında rayona 44 minədək turist gəlib 
//Mədəniyyət.- 2014.- 8 avqust.- S. 5.    

272. *Abdullayeva, F. Azərbaycanda dincəlməyin 10 səbə-
bi //Mədəniyyət.- 2014.- 13 avqust.- S. 10.   

273. *Abdullayeva, F. Səhv düşən otaqlar, itən yük, pozu-
lan turist hüquqları...: Bütün bunlara görə cavabdehliyi kim da-
şıyır? //Mədəniyyət.- 2014.- 22 avqust.- S. 10.   

274. *Bağırov, N. Turistlər üçün təhlükəsizlik tədbirləri 
qiymətlərin ucuz olması qədər önəmlidir: Nahid Bağırov: Tu-
rizm obyektlərinin sahibləri peşəkar kadrların hazırlanmasına az 
maraq göstərirlər: [Azərbaycan Turizm Şirkətləri və Hotellər 
Assosiasiyasının (AZTA) prezidenti, Ümumdünya Turizm Təş-
kilatı İcraiyyə Bürosunun Avropa üzrə vitse-prezidenti ilə söh-
bət] /müsahibəni apardı Səlim Loğmanoğlu //Yeni Azərbaycan.- 
2014.- 14 avqust.- S. 5.   

275. *Bayramov, Z. Qusar gözəl turizm məkanına çevrilir 
//Respublika.- 2014.- 2 avqust.- S.3.  

276.  *Bayramov, V. Azərbaycan bu gün dünyada həm də 
turizm ölkəsi kimi tanınır //Xalq qəzeti.- 2014.- 23 avqust.- S. 1.   

277. Əbülfəs Qarayev: I Avropa Oyunları çərçivəsində tu-
ristləri Azərbaycanın bütün guşələri ilə tanış etmək üşün müxtə-
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