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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 mütəxəssislərinə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və 
rus dillərində kitabxanaya daxil olan bəzi yeni kitablar, jurnal 
və qəzet səhifələrində 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. *Gənc istedadların xüsusi təqaüdə layiq görülməsi 
haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 8 
oktyabr  2014-cü il: [musiqi sahəsində xüsusi istedadı olan 
şəxslərə] //Azərbaycan.- 2014.- 9 oktyabr.- S.5. 

2. *Azərbaycan Respublikasında geologiya, paleontolo-
giya, mineralogiya və fauna üzrə Təbiət Tarixi Muzeyinin ya-
radılması Konsepsiyası: Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin 2014-cü il 20 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir: 
[Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində] //Azər-
baycan.- 2014.- 22 oktyabr.- S.2. 

3. *“Azərbaycan Respublikasında geologiya, paleonto-
logiya, mineralogiya və fauna üzrə Təbiət Tarixi Muzeyinin 
yaradılması Konsepsiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında: Azər-
baycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 20 oktyabr 2014-
ci il: [Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində] 
//Azərbaycan.- 2014.- 22 oktyabr.-  S.2.    

4. *Rasizadə, A. Mədəni sərvətlərin müvəqqəti idxalı, ix-
racı və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçi-
rilməsi QAYDASI: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin Qərarı: № 294; 29 avqust 2014-cü il //Mədəniyyət.- 
2014.- 1 oktyabr.- S.10-11.  

__________ 
  

5. Aranlı, S. Şirin bir duyğu kimi: [Aybəniz Vəkilovanın 
anım günü münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 24 
oktyabr.- S.2. 

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/394699.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/397697.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/397695.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/393790.htm
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6. Bakıda Avropa Şurasının Mədəni Marşrutlar üzrə İllik 
Məşvərət Forumunun açılışı olub //Azərbaycan.- 2014.- 31 
oktyabr.- S.7. 

7. Cəfərov, N. “Yaşın artması adama hörmət, nüfuz, mü-
əyyən qədər təvazökarlıq gətirir”: [millət vəkili, Milli Məclisin 
Mədəniyyət komitəsinin sədri Nizami Cəfərovla müsahibə] 
/müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Ekran-efir.- 2014.- 3 
oktyabr.- S.6. 

8. *Hüseynov, F. Beynəlxalq Kulinariya Günü qeyd edil-
di: “Ölkəmizdə və xaricdə mətbəximiz layiqincə təqdim olu-
nur”: [Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə “Xanədan” restoranında 
keçirdiyi hesabat xarakterli tədbirlə bağlı] //Mədəniyyət.- 
2014.- 22 oktyabr.- S.10. 

9. *Kəngərli, Q. Azərbaycanın mədəniyyət və turizm na-
ziri Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzində 
olub: [Dünya Turizm Təşkilatı İcraiyyə Şurasının Səmərqənd 
şəhərində keçirilən 99-cu sessiyasında] //Azərbaycan.- 2014.- 9 
oktyabr.- S.7. 

10. Qəzənfəroğlu, F. Çoxmədəniyyətlilik milli mədəniy-
yətləri təhdid edirmi? //Türküstan.- 2014.- 31 oktyabr-8 
noyabr.- S.6. 

11. Mətin, N. “AzTV-yə, “Mədəniyyət” telekanalına çox 
borcluyam”: [Azərbaycan təmsilçisi və qurumun Rəsm Komi-
təsinin başqanı, Türk Rəssamları Dayanışma Dərnəyinin fəxri 
üzvü Nəvai Mətinlə müsahibə] /müsahibəni apardı Günel 
Allahverdiyeva //Ekran-efir.- 2014.- 3 oktyabr.- S.10. 

12. *Mükərrəmoğlu, M. Dövlət proqramları mədəni hə-
yatımızın yüksəlişində əhəmiyyətli rol oynadı //Xalq qəzeti.- 
2014.- 11 oktyabr.- S.11. 

13. *Nərimanoğlu, M. Sazla poeziyanı qovuşduran şair: 
[Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbay-
can Dövlət Filarmoniyasında Xalq şairi Hüseyn Arifin 90 illiyi-

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/397882.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/394886.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2014/oktyabr/395306.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/397859.htm
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nə həsr olunmuş təntənəli xatirə gecəsinin keçirilməsi 
haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 22 oktyabr.-  S.12. 

14. Rəqsanə. Avropa Şurasının mədəni marşrutları müza-
kirə olundu: Əbülfəs Qarayev: “Bu forum yeni düşüncəyə, yeni 
gələcəyə həsr edilib” //Üç nöqtə.- 2014.- 31 oktyabr.- S.13. 

15. *Vahabov, T. Regional əməkdaşlıq: Azərbaycanın 
strateji mədəniyyət aspektləri: [Strateji mədəniyyət ölkələrin 
xarici siyasət modelinin nəzəri və praktiki izahı üçün vacib 
amildir] //Azərbaycan.- 2014.- 17 oktyabr.- S.10. 

 
 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR 
 

16. Abdullayeva, F. Andrey Bronnikov: Ümidvaram ki, 
sərgidəki əsərlərim mənim Azərbaycana heyranlığımı və mə-
həbbətimi əks etdirir: [Multimedia Art Muzeyində “Baku” jur-
nalının dəstəyi ilə rus fotoqrafının sərgisinin açılması haqqın-
da] //Azərbaycan.- 2014.- 29 oktyabr.- S.8. 

17. *Abdullayeva, F. Azərbaycan – turizm və istirahətin 
inkişafı yolları: Ukrayna jurnalında məqalə dərc olunub //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.7. 

18. *Abdullayeva, F. Kurortlar və abidələr ölkəsindən 
zəngin təəssürat: //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.8-9.   

19. *Abdullayeva, F. Monteneqro azərbaycanlı turistlər 
arasında çox populyardır: Bu ölkəyə çarter uçuşları intensivlə-
şəcək: [Monteneqronun Azərbaycandakı fəxri konsulu Vüqar 
Əliyevin söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S. 7. 

20. *Abdullayeva, F. Moskvada Rusiyanın Azərbaycanlı 
Gənclər Birliyinin “RAGB: dialoq və fəaliyyət” mövzusunda V 
konfransı açılıb //Azərbaycan.- 2014.- 1 oktyabr.- S.8. 

21. *Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti günləri: 
Hannover şəhərində konsert və sərgi //Mədəniyyət.- 2014.- 31 
oktyabr.- S.16. 

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/397490.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/399566.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/396228.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/400075.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/397974.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/393798.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/399956.htm
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22. *Arslan, Y. “Tanıdığım və sevdiyim bir ölkədə çalış-
maqdan ancaq məmnun ola bilərəm”: [TRT-nin Bakı təmsilçi-
liyinin yeni rəhbəri Yıldıray Arslan ilə müsahibə] /müsahibəni 
apardı Pərvanə //525-ci qəzet.- 2014.- 18 oktyabr.- S.7. 

23. Asimqızı, A. “Böyük gözəllik” filminin dünyadakı 
məşhurluğunu Bakıya gətirdim: Anita Kravos: “O rolları sevi-
rəm ki, başqaları qəbul etməyəndə mənə zəng edirlər” //Üç 
nöqtə.- 2014.- 22 oktyabr.- S.13. 

24. Aslanov, M. Azərbaycan – Ukrayna iqtisadi, ictimai-
siyasi, mədəni əlaqələri güclənir: [Donetsk vilayətinin keçmiş 
qubernatoru, Ukraynanın tanınmış iş adamı Sergey Tarutanın 
söhbəti] //Respublika.- 2014.- 26 oktyabr.- S.5. 

25. *Avropada mədəniyyət siyasəti: Kiyevdə Avropa İt-
tifaqının Şərq Tərəfdaşlığı platforması çərçivəsində konfrans 
keçirilib //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.3. 

26. *Azərbaycan aşıqları Tehranda festivalda iştirak 
ediblər //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.3. 

27. Azərbaycan Frankfurt Beynəlxalq kitab sərgisində: 
[oktyabrın 8-dən 12-dək Almaniyada keçirilən sərgi haqqında] 
//Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 10 oktyabr.- S.3. 

28. *Azərbaycan ilə İran arasında mədəniyyət sahəsində 
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib: [mədəniyyət və turizm 
naziri Əbülfəs Qarayev İranın Radio və Televiziya Təşkilatının 
sədri İzzətullah Zərğaminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti 
ilə görüşüb ] //Azərbaycan.- 2014.- 11 oktyabr.- S.5. 

29. *Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında mədəniyyət və 
turizm sahəsində əlaqələr müzakirə olunub: [mədəniyyət və tu-
rizm naziri Əbülfəs Qarayev Qazaxıstan Respublikası xarici 
işlər nazirinin birinci müavini Rapil Coşıbayevin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul edib] //Azərbaycan.- 2014.- 10 
oktyabr.- S.2. 

30. *Azəri, L. Azərbaycanla İran arasında mədəni əmək-
daşlıq müzakirə olunub: [İran Radio və Televiziya Təşkilatının 

http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/oktyabr/397024.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/399710.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/396350.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/395295.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/395012.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/396306.htm
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sədri İzzətullah Zərğami Bakıya səfəri çərçivəsində mədəniyyət 
və turizm naziri Əbülfəs Qarayev ilə görüşüb] //Mədəniyyət.- 
2014.- 15 oktyabr.- S.4. 

31. *Azəri, L. Bakıda növbəti yapon sərgisi: [Rəssamlar 
İttifaqının Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda Rusiya 
Dövlət Şərq Muzeyinin kolleksiyasından gətirilmiş yapon qra-
vüralarının sərgisi açıldı] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.6. 

32. *Azəri, L. Qazaxıstanla mədəniyyət və turizm əmək-
daşlığı müzakirə olunub: Ölkəmiz Astana şəhərində keçiriləcək 
EXPO sərgisində iştirak edəcək: [mədəniyyət və turizm naziri 
Əbülfəs Qarayevin ölkəmizdə səfərdə olan Qazaxıstan xarici 
işlər nazirinin birinci müavini Rapil Coşıbayevin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 
10 oktyabr.- S.3. 

33. Babanlı, Y. Kaliforniyada “Yeddi gözəl” baletinin 
uğuru: Dahi Qara Qarayevin baleti amerikalı tamaşaçıların 
ayaqüstü və gurultulu alqışları ilə qarşılanıb //Kaspi.- 2014.- 14 
oktyabr.- S.10. 

34. *“Bizi Azərbaycana nə cəlb edir?”: Polşada turizm 
sərgisində ölkəmiz haqqında təqdimat //Mədəniyyət.- 2014.- 31 
oktyabr.- S.9.  

35. *Dədə Qorqud irsi və türk xalqlarının mədəniyyəti: 
Ölkəmiz Qazaxıstanda festival və konfransda təmsil olunur 
//Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.6.  

36. *Əliyev, Ə. Fransadakı Azərbaycan diasporunun ən 
yaşlı nümayəndəsinin xatirəsi ehtiramla anılıb //Azərbaycan.- 
2014.- 12 oktyabr.- S.7. 

37. *Filmlərimiz Kanadada nümayiş olunub: [Kanada-
nın Monreal şəhərində “Azərbaycan film festivalı”nda] //Mədə-
niyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.10. 

38. *Hüseynov, F. “Sankt-Peterburq mələklərin gözü 
ilə...”: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının muzey-
sərgi kompleksində “Bütün slavyan torpaqları” adlı rəsm və 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/394613.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/395779.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/400064.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/399520.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/395442.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/396092.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/398939.htm
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“Sankt-Peterburq mələklərin gözü ilə. İsakiya məbədindən ba-
xış” adlı fotosərginin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 
24 oktyabr.- S.6. 

39. Qırğız Respublikasında Azərbaycan Musiqi Günü 
keçirilmişdir //İqtisadiyyat.- 2014.- 24-30 oktyabr.- S.8. 

40. *Lalə. Türk xalqlarının ədəbiyyatı və musiqisinin 
qaynaqları: Kazanda keçirilən konfransda ölkəmiz də təmsil 
olunub: [“Türk xalqlarının ədəbiyyatı və musiqisinin qaynaqla-
rı və təkamülü” adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi 
haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.6. 

41. *Mədəniyyət və turizm xalqlar arasında dialoq və 
körpü rolunu oynayır: [Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində 
BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının İcraiyyə Şurasının 99-cu 
iclasında Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm 
naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətinin 
iştirakı barədə] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 oktyabr.- S.5. 

42. *Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində Çexiya səfiri 
ilə görüş: [Mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Sevda 
Məmmədəliyevanin Çexiyanın ölkəmizdəki səfiri Vitezlav 
Pivonka ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- 
S.3.    

43. Norbert Ridl: “Azərbaycanı ilk növbədə zəngin mə-
dəniyyəti ilə tanıtmaq lazımdır”: [“Avropanın mədəniyyət pay-
taxtları” müsabiqəsinin münsiflər heyətinin üzvü Norbert Rid-
lin ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Ek-
ran-efir.- 2014.- 10 oktyabr.- S.6.   

44. *Ölkələrimiz arasında mədəni sahədə əməkdaşlıq-
dan məmnunluq ifadə edilib: [mədəniyyət və turizm naziri 
Əbülfəs Qarayevin Küveytin informasiya naziri və gənclər mə-
sələləri üzrə dövlət naziri Şeyx Salman Sabah Salim Əl-Hamud 
Əs-Sabahın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü haq-
qında] //Azərbaycan.- 2014.- 30 oktyabr.- S.7.   

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/394774.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/395726.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/395362.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/399720.htm
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45. *Ölkəmiz Frankfurt kitab yarmarkasında təmsil olu-
nub: [ölkəmizin bu tədbirdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
tərəfindən təmsil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 
oktyabr.- S.5.  

46. *Pərvin. Motsart Opera Teatrımızda... //525-ci qəzet.- 
2014.- 4 oktyabr.- S.21. 

47. Rəqsanə. “Musiqinin sərhədi yoxdu, muğam hamını 
birləşdirir” : Rahib Rəsulzadə: “İki nəfər azərbaycanlı gənc 
Özbəkistanda keçirilən “Ana yurdun ahəngləri” festivalına və-
siqə qazanıb”: [“Kainat” Gənclik Mərkəzinin sədrinin VI Bey-
nəlxalq Uşaq Muğam Festivalı ilə bağlı fikirləri] //Üç nöqtə.- 
2014.- 10 oktyabr.- S.13. 

48. *Ridlin, N. “Azərbaycan Qafqazda ən çox inkişaf et-
miş ölkələrdən biridir”: [Avstriya hökumətinin mədəniyyət mə-
sələləri üzrə məsləhətçisi, “Avropanın mədəniyyət paytaxtları” 
müsabiqəsinin münsiflər heyətinin üzvü Norbert Ridlin ilə mü-
sahibə] /müsahibəni apardı Pərvanə //525-ci qəzet.- 2014.- 16 
oktyabr.- S.5. 

49. *Ridlin, N. “İncəsənət sahəsində mübadilə əlaqələrin 
möhkəmlənməsinə xidmət edir”: [Avstriya hökumətinin mədə-
niyyət məsələləri üzrə məsləhətçisi Norbert Ridlin ilə müsahi-
bə] /müsahibəni apardı Mehparə //Mədəniyyət. - 2014.- 1 
oktyabr.- S.6. 

50. *Rusiyalı muzey mütəxəssisi Bakıda ustad dərsi ke-
çib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Mu-
zey Mərkəzinin sərgi qalereyasında Rusiya Etnoqrafiya Muze-
yinin (Sankt-Peterburq) külliyyatından “Qafqazın və Mərkəzi 
Asiyanın ənənəvi tekstili - Böyük İpək yolunun mirası” adlı 
sərgi açılıb] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.11. 

51. *Rusiya səfirliyində “Yeni adlar”ın təqaüdçülərinin 
konserti: Rusiyanın “Yeni adlar” İctimai Fondunun nümayən-
dələri Bakıda səfərdədir //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- 
S.13.  

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/396604.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/oktyabr/394388.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/oktyabr/396249.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/393824.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/396995.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/400004.htm
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52. *Sadıqova, X. Koreyalı musiqiçilər Rostropoviçlərin 
ev-muzeyinin qonağı olublar //Mədəniyyət.- 2014.- 10 
oktyabr.- S.6. 

53. *Səmədli, N. Yunanıstanda Azərbaycan Mədəniyyəti 
Günləri uğurla keçib //525-ci qəzet.- 2014.- 9 oktyabr.- S.7. 

54. *Səmərqənddə Dünya Turizm Təşkilatı İcraiyyə Şu-
rasının iclası keçirilir: [BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının 
İcraiyyə Şurasının 99-cu iclasında Azərbaycan Respublikasının 
mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə 
nümayəndə heyətinin iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 
3 oktyabr.- S.2. 

55. *“Sevirəm Qafqazı mən”: Böyük rus şairinin 200 il-
liyi Bakıda qeyd edilib: [Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət Mər-
kəzində (RİMM) böyük rus şairi, yazıçı, dramaturq Mixail 
Yuryeviç Lermontovun anadan olmasının 200 illiyi münasibə-
tilə keçirilən ədəbi-musiqili gecə haqqında] //Mədəniyyət.- 
2014.- 17 oktyabr.- S.6. 

56. *Seyidov, V. Almaniyada Azərbaycan Mədəniyyət 
Günləri çərçivəsində daha bir tədbir keçirilib: [Hannover 
şəhərində Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin konserti 
haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 30 oktyabr.- S.7; Xalq qəzeti.- 
2014.- 30 oktyabr.- S.4. 

57. *Səlimov, V. Azərbaycan Milli Kulinariya komanda-
sının növbəti uğuru: [Serbiyanın Belqrad şəhərində keçirilmiş 
“Balkan kuboku çempionatı” haqqında] //Azərbaycan müəlli-
mi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.11.  

58. *Sultanova, M. “Yüksəlişə uçuş”: Koreyanın dünya 
şöhrətli sənətçiləri Bakıda çıxış etdilər: [Opera və Balet Teat-
rında “Gamblerz və Crew”, “Animation Crew” rəqs qrupları ilə 
“Soul” musiqi qrupunun eyniadlı qala konserti keçirildi] //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.10. 

59. *Şanxay festivalında Azərbaycan muğamı səslənib 
//Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.9.  

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/395678.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/oktyabr/394687.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/395393.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/397197.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/399727.htm
http://www.anl.az/down/meqale/az_muellimi/2014/oktyabr/399982.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/394366.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/399403.htm
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60. *Tarixçi alim beynəlxalq konqresdə çıxış edib: 
[AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşı, ta-
rix üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin Gözəlov Moskvada Silah Kol-
leksiyaları və Hərbi Tarix Beynəlxalq Muzeylər Komitəsinin 
konqresində məruzə ilə çıxış edib] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 
oktyabr.- S.11. 

61. *Traldi, M. Bakıda İtaliya günü: “Azərbaycanı çox 
sevirəm və ona heyranam”: [“Bakıda İtaliya günü: Modena 
ənənəsi, texnologiya, çiçəklər və musiqi” adlı tədbir çərçivəsin-
də İtaliya-Azərbaycan Ticarət İnstitutunun rəhbəri Manuela 
Traldi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə //Mədəniy-
yət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.10. 

62. *“Türkiyə caz festivalı” çərçivəsində daha bir kon-
sert //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.4. 

63. *Vokalçılar Müslüm Maqomayev adına müsabiqə-
nin laureatları olublar: [Moskvada vokalçıların Müslüm Maqo-
mayev adına III beynəlxalq müsabiqəsi başa çatıb] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.10. 

64. *Yerli mədəniyyət mərkəzləri və şəbəkələrinin dün-
ya sammiti: [“Avropa mədəniyyət paytaxtı” adına namizəd şə-
hər olan Bolqarıstanın tarixi paytaxtı Veliko Tırnovoda keçiri-
lən eyniadlı sammitdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sek-
tor müdiri Yaşar Hüseynli iştirak edib] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 
oktyabr.- S.3. 

Bax: 9, 72, 76, 89, 93, 139, 147, 148, 152, 166, 176, 177, 
186, 189, 192, 194, 200, 210, 211, 274, 248, 249, 261, 262, 
264, 268, 273, 281, 297, 298, 299, 301, 305, 309, 313, 349, 
351, 354 

 
Avropa irs günləri 

 
65. *Abdullayeva, F. “Avropa irs günləri” layihəsinin 

əsas tədbiri Bakıda keçirilir: “Fəxr edirik ki, ölkəmizin mədəni 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/397045.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/396077.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/397331.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/397896.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/395335.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/396337.htm
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irsinə bütün dünyada maraq göstərilir” //Mədəniyyət.- 2014.- 
15 oktyabr.- S.3. 

66. *Abdullayeva, F. “Avropa irs günləri” milli mədəni 
irsin təbliğinə xidmət edir: [eyniadlı layihə bu il ölkəmizdə 
qeyd edilir] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.8. 

67. *Abdullayeva, F. Bakıda “Avropa irs günləri” başa 
çatıb: [“Four Seasons Baku” hotelində] //Mədəniyyət.- 2014.- 
17 oktyabr.- S.3. 

68. *“Avropa irs günləri” müxtəlif mədəniyyətə malik 
insanları bir araya toplayır: [Azərbaycanın Avropa Şurasının 
Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində eyni mövzuda mət-
buat konfransı keçirilib] //Azərbaycan.- 2014.- 14 oktyabr.- 
S.7. 

69. *Lalə. “Avropa irs günləri”ndə muzey və qoruqlarda 
“açıq qapı” //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.4. 

70. *Mədəni irs Azərbaycan dövlətinin prioritetləri ara-
sında xüsusi yer tutur: [Azərbaycanın Avropa Şurasının Nazir-
lər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində keçirilən “Avropa irs 
günlərinin qeyd edilməsi: Bakı-2014” tədbiri barədə] 
//Azərbaycan.- 2014.- 15 oktyabr.- S.6. 

 
 

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU 
 
71. *Afinada Azərbaycan musiqisi və “Bakı-2015”in 

təqdimatı: [Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri tədbirinin açılışında Azərbaycanın birinci 
xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyevanın iştirakı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.- 
S.3. 

72. *I Avropa Oyunlarının Berlində təqdimatı: [Heydər 
Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Azərbaycanın Almaniyadakı 
səfirliyinin dəstəyi ilə Berlin şəhərində I Avropa Oyunlarına 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/396175.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/397347.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/395870.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/396317.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/396096.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/393992.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/oktyabr/396364.htm
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həsr olunmuş təqdimat haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 
oktyabr.- S.2. 

73. *Cəfərov, V. Heydər Əliyev Fondunun ehtiyacı olan-
lara qayğısı //Ekspress.- 2014.- 14 oktyabr.- S.9. 

74. *Əliyev, Ə. Azərbaycan həqiqətləri Fransa mətbuatın-
da: [Heydər Əliyev Fondunun  Parisin Vl rayonunda yerləşən 
Cen-Sülpis meydanında təşkil etdiyi “Azərbaycan şəhərciyi” 
haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 21 oktyabr.- S.11. 

75. *Kəngərli, Q. Azərbaycanın birinci xanımının dəstəyi 
ilə İslamabadda kimsəsiz uşaqlar üçün xeyriyyə tədbiri keçiri-
lib: [Qurban bayramı münasibətilə] //Azərbaycan.- 2014.- 2 
oktyabr.- S.8.  

76. *Kəngərli, Q. Azərbaycanın birinci xanımının dəstəyi 
ilə Pakistanda Qurban bayramı münasibətilə bir sıra tədbirlər 
keçirilib: [Pakistanın Xayber Paxtunxva əyalətinin qaçqınların 
məskunlaşdıqları Lakki Marvat və Dera İsmail Xan bölgələrin-
də] //Azərbaycan.- 2014.- 9 oktyabr.- S.6. 

77. *Ölkəmiz Strasburqda həmrəylik sərgisində təmsil 
olunub: [Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ölkəmizin qədim ta-
rixi, mədəniyyəti, incəsənəti, mətbəxi ilə bağlı fransız və ingilis 
dillərində nəşr olunan kitabların, broşürlərin, digər əyani 
vəsaitlərin nümayiş olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 
17 oktyabr.- S.10. 

Bax: 145 
 
 

SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ İSTİRAHƏT 
PARKLARI 

 
78. Abdullayev, A. Park-bulvarı yaraşıqdır Astaranın, hər 

tərəfi gur işıqdı Astaranın: Həqiqi sənət əsəri təsiri bağışlayan 
park-bulvara ağaclar xüsusi gözəllik verir //İki sahil.- 2014.- 18 
oktyabr.-  S.28.    
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79. Cavadov, Z. M.Ə.Sabir adına Mədəniyyət evi //Res-
publika.- 2014.- 26 oktyabr.- S.5.   

80. *Şərifli, B. Böyüdükcə gözəlləşir: Söhbət Bakının Də-
nizkənarı Parkından gedir... //Azərbaycan.- 2014.- 12 oktyabr.- 
S.7. 

 
 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ 
 

81. *Abdullayeva, F. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində 
xarici media nümayəndələri ilə görüş: [mədəniyyət və turizm 
nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyevanın 2015-ci ildə Ba-
kıda keçiriləcək ilk Avropa Oyunları ilə bağlı ölkəmizdə səfər-
də olan bir qrup xarici KİV nümayəndəsi ilə görüşü haqqında] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.4. 

82. İnternet-texnologiya üzrə təhsil xidmətlərinin təqdim 
edilməsi  : Bunun üçün öyrənilməsi tədris planında nəzərdə tu-
tulmuş bütün fənlər üzrə elektron dərsliklər, elektron məsələ 
kitabları mövcud olmalıdır //Üç nöqtə.- 2014.- 22 oktyabr.- 
S.9.  

83. Sevinc. Azərbaycanın internet sahəsində daha bir uğu-
ru: Beynəlxalq hesabata əsasən, ölkəmiz genişzolaqlı internetin 
inkişafı istiqamətində mövqelərini xeyli yüksəldib //Həftə içi.- 
2014.- 31 oktyabr.- S.6. 

84. Sevinc. İnternet istifadəçilərinə xəbərdarlıq: Elektron 
Təhlükəsizlik Mərkəzi antivirus proqramı seçərkən ehtiyatlı ol-
mağı tövsiyə edir //Həftə içi.- 2014.- 16 oktyabr.- S.6. 
 

 
KİTABXANA İŞİ 

 
85. Ağayev, Ə. Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının ta-

rixi haqqında ilk tədqiqat əsəri: [Əməkdar müəllim Yusif Qazı-

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/oktyabr/395504.htm
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yevin “Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının inkişaf yolu” ki-
tabı haqqında] //Respublika.- 2014.- 19 oktyabr.- S.12. 

86. Aydın X. Kağız yoxsa elektron kitab //Ədəbiyyat qə-
zeti.- 2014.- 17 oktyabr.- S.13.    

87. *Belqradda Azərbaycan kitabxanası: [Azərbaycan 
Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində kitabxananın açılışı 
haqqında] //Mədəniyyət. 2014.- 24 oktyabr.- S.5. 

88. *Dadaşov, M. Belqradda açılan kitabxana dost serb 
xalqının ölkəmizi daha yaxından tanımasına töhfəsini verəcək: 
[Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində açılan kitabxa-
nanın açılışı haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 3 oktyabr.- S.11. 

89. *Kərimova, S. “Naxçıvan-90” kitab-albomun təqdi-
matı keçirilib: [M.F. Axundov adına Milli Kitabxanada keçiri-
lən təqdimat mərasimi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 
2014.- 31 oktyabr.- S.3. 

90. *Qədim və müasir Naxçıvan yeni kitab-albomda: 
[M.F.Axundov adına kitabxanada keçirilən təqdimat haqqında] 
//İki sahil.- 2014.- 23 oktyabr.- S.18; Palitra.- 2014.- 23 
oktyabr.- S.6. 

91. Qəmbərova, Ş. “Mütaliənin uşaqların mənəvi inkişa-
fında böyük rolu var”: Şəhla Qəmbərova: “Son dövrlərdə nəşr 
olunan bütün uşaq ədəbiyyatı kitabxanamıza daxil olur”: 
[F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru ilə 
müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar Abdullayeva //Palitra.- 
2014.- 4 oktyabr.- S.11. 

92. *Malta Milli Kitabxanasında Azərbaycan kitabları 
//Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.10. 

93. *Mədətzadə, N. “Kitab sahilsiz dənizdir...”: [Astara 
Rayon Mərkəzi kitabxanasında eyniadlı mövzuda keçirilən VII 
uşaq kitab bilik bayramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 
oktyabr. S.12. 
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94. *Milli Kitabxanada “18 oktyabr – Azərbaycanın 
Dövlət Müstəqilliyi Günüdür” mövzusunda kitab sərgisi 
//Azərbaycan.- 2014.- 18 oktyabr.- S.8. 

95. *Respublika Uşaq Kitabxanasında dəyirmi masa: 
[F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının Meksikanın 
paytaxtı Mexikoda keçirilən Beynəlxalq Uşaq Kitabı Şurasının 
(İBBY) 34-cü konqresində təmsil olunması ilə bağlı] //Mədə-
niyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.4. 

96. Tural. “Naxçıvan 90 il”: Fotoalbomun təqdimat məra-
simi keçirilib: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Xalq 
cəbhəsi.- 2014.- 24 oktyabr.- S.15.    

97. *Yunisli, F. Qədim yurdun tarixi və bu günü: Naxçı-
van Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş fotoal-
bom təqdim edildi //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.8. 

 
 

MUZEY İŞİ 
 
98. *Abdullayev, F. Açıq səma altında tarix muzeyi: [Qa-

la Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu haqqında] //Xalq qəzeti.- 2014.- 
12 oktyabr.- S.7. 

99. *Abdullayeva, S. “Təcavüz. Muzey 2014” layihəsinin 
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джанских ханенде: Алим и Фаргана Гасымовы выступают 
с концертами в Южной Америке //Эхо.- 2014.- 25 октября - 
С.10.  

472. *Ариф Меликов: «Любовь и искусство не знают 
границ»: Произведение выдающегося азербайджанского 
композитора вновь поставлено на сцене Большого Театра 
России: [балет «Легенда любви»] //Бакинский рабочий.- 
2014.- 25 октября.- С.6.   

473. *Асадова, И. «Семь красавиц» на американский 
лад: В США состоялась премьера балета гениального азер-
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БАЛЕТ. ТАНЦЫ 
 

496. Ализаде, Ч. Солистка Большого: Чинара Ализаде: 
Классика для меня всегда в приоритете: [интервью с бале-
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//Бакинский рабочий.- 2014 - 15 октября.- С.6. 
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509. *Состоится презентация документального 
фильма «Воспоминания о Муслиме Магомаеве»: [режис-
сера Тофига Исмайлова] //Бакинский рабочий.- 2014.- 22 
октября.- С.6.  

http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2014/oktyabr/399610.htm
http://anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2014/oktyabr/397926.htm


 
 

 68 

510. *Султанова, И. О спорте посредством кино-
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С.10.  

511. Фильм «Набат в списке кандитатов на «Оскар»: 
[об одноименном фильме  режиссера Э. Мурсалоглу в но-
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514. Чего не хватает нашей кинематографии: [изме-
нения в законе «О кинематографии»] //Вышка.- 2014.- 3 ок-
тября. - С.15. 

 
 

ТЕАТР 
 

515. *Алиева, С. Ордена, медали и часы с бриллианта-
ми: Известный азербайджанский режиссер, худрук Театра 
Белого и Черного Кямран Шахмардан //Эхо.- 2014.- 16 
октября.- С.8.    

516. *Асадова, И. «Театральный роман» Духовной – 
признания, слезы, и любовь: В Русском драмтеатре сос-
тоялся юбилейный вечер народной артистки Азербайджана 
//Эхо.- 2014.- 25 октября.- С.10.  

517. *Асадова, И. «Театральный роман» Людмилы Ду-
ховной: 23 октября в день рождения народной артистки 
Азербайджана состоится премьера юбилейной программы 
//Эхо.- 2014.- 2 октября.- С.8.   

http://www.anl.az/down/meqale/exo/2014/oktyabr/395407.htm
http://www.anl.az/down/meqale/exo/2014/oktyabr/396170.htm
http://www.anl.az/down/meqale/exo/2014/oktyabr/399051.htm
http://anl.az/down/meqale/exo/2014/oktyabr/393904.htm


 
 

 69 

518. Афаг Баширгызы учредила премию имени отца 
[«Премия имени Башира Сафароглу»] //Ежедневные но-
вости.- 2014.- 10 октября.- С.10.    

519. “Барат-сладкая сказка” к 100-летию Барат 
Шекинской: [презентован аудиодиск Союзом Театральных 
Деятелей] //Неделя.- 2014.- 31 октября.- С.19. 

520. В Баку представлен спектакль «Последний при-
каз генерала»: [о спектакле режиссера Р.Гасаноглу по пье-
се В.Самедоглу в Аздраме] // Ежедневные новости.- 2014.- 
3 октября.- С.10. 

521. В память о  Мустафе Марданове: [вечер в Союзе 
Театральных Деятелей] //Ежедневные новости.- 2014.- 3 
октября.- С.10. 

522. *Духовная, Л. Юбилей королевы сцены: [беседа с 
актрисой  Русского Драматического Театра им. С.Вургуна] 
/провел В.Иманов //Азербайджанский конгресс.- 2014.- 10 
октября.- С.10 

523. *Заложен фундамент нового здания Гянд-
жинского государственного драматического театра: 
Поездка Президента Азербайджана  Ильхама Алиева  в го-
род Гянджа //Бакинский рабочий.- 2014.- 21 октября.- С.6.   

524. *Ирада, А. «Уходил супруг от супруги»: Алек-
сандр Шаровский ставит спектакль в честь супружеской 
пары Балиевых //Эхо.- 2014.- 9 октября. - С.8.    

525. *Ирада, А. Фестиваль европейского кино начался: 
В Park Cinema будет представлено 17 фильмов евро-
пейских режиссеров //Эхо.- 2014.- 31 октября.- С.8.  

526. Микеладзе, Г. «Браво, маэстро, Да здравствует 
великий Моцарт!»: Театр Оперы и Балета открыл сезон 
премьерой оперы «Женитьба Фигаро» //Каспiй.- 2014.- 18 
октября.- С.16.   

527. *Микеладзе, Г. «Золотая свадьба» золотой осе-
нью: Музыкальный театр открыл сезон одним из самых 

http://www.anl.az/down/meqale/az_konqress/2014/oktyabr/395639.htm
http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2014/oktyabr/397444.htm
http://www.anl.az/down/meqale/exo/2014/oktyabr/394776.htm
http://www.anl.az/down/meqale/exo/2014/oktyabr/400025.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerizv/2014/oktyabr/394106.htm


 
 

 70 

любимых публикой спектаклей: [режиссер постановки - 
Юсиф Акперов] //Эхо.- 2014.- 2 октября.- C.4. 

528. Полвека на сцене, более сотни ролей, огромная 
любовь зрителей...: [В РДТ отметили юбилей Людмилы 
Духовной] //Неделя.- 2014.- 31 октября.- С.8. 

529. «Последний приказ генерала»: [о спектакле ре-
жиссера Р.Гасаноглу по пьесе В.Самедоглу в Аздраме] 
//Неделя.- 2014.- 3 октября.- С.19.    

530. По случаю 100-летия со дня рождения  Барат Ше-
кинской презентован аудиодиск //Ежедневные новости.- 
2014.- 31 октября.- С.10. 

531. Режиссер Кямран Шахмардан награжден имен-
ными часами  с бриллиантами: [губернатором Кемеров-
ской области А.Тулеевым за постановку спектакля «Же-
нитьба»] //Ежедневные новости.- 2014.- 17 октября.- С.10. 

532. *Султанова, И. В ТЮЗе прошло мероприятие, 
посвященное 90-летию со дня рождения Османа Гаджи-
бекова //Эхо.- 2014.- 24 октября.- С.8.   

533. *Султанова, И. ТЮЗ едет  в Пермь: Азербай-
джанский Театр Юного Зрителя примет участие в Первом 
Международном фестивале Мартина Мак Донаха //Эхо.- 
2014.- 4 октября.- С.10.   

534. *Третьякова, В. Роман длиною в жизнь: В РДТ 
отметили юбилей Людмилы Духовной //Каспiй.- 2014.- 29 
октября.- С.13.  

535. Эмин  Л. В ТЮЗе откроют выставку, посвящен-
ную 90- летию со дня рождения заслуженного артиста Ос-
мана Гаджиева // Эхо.- 2014.- 21 октября.- С.8 

536. Эмин  Л. Почти «западный» успех: ТЮЗ удос-
тоился очередной награды [на Международном театраль-
ном фестивале в России]  //Каспiй.- 2014.- 17 октября.- 
С.13  
 

http://www.anl.az/down/meqale/exo/2014/oktyabr/398488.htm
http://www.anl.az/down/meqale/exo/2014/oktyabr/394486.htm
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi/2014/oktyabr/399404.htm


 
 

 71 

ТУРИЗМ 
 

537. *Айдын Исмиев: «Число туристов, посетивших 
Азербайджан в 2014 году, превысит 2 миллиона»: [интер-
вьюс завсектора туризма МКиТ А.Исмиевым] /провела С. 
Алиева //Эхо.- 2014.-18 октября.- С.7. 

538. *В Нафталане состоялось открытие гости-
ничного комплекса Karabakh SPA & Resort: Поездка 
Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город 
Нафталан //Бакинский рабочий.- 2014.- 21 октября.- С.1-2.    

539. Иностранные туристы смогут получать элек-
тронную визу в Азербайджан через турагентства: [о поп-
равках в закон «О туризме»] //Вышка.- 2014.- 17 декабря.- 
С.2. 

540. Минкультуры и туризма Азербайджана подвело 
итоги летнего турсезона  //Вышка.- 2014.- 3 октября.-С.8-9. 

541. *Ознакомление с условиями, созданными в но-
вом корпусе отеля Naftalan Hotel by Rixos: Поездка Прези-
дента Азербайджана  Ильхама Алиева  в город Нафталан 
//Бакинский рабочий.- 2014.- 21 октября.- С.2.    

542. Президент  Ильхам Алиев: «Развитие туризма в 
Азербайджане идет высокими темпами»: [Поездка Прези-
дента  Ильхама Алиева  в город Нафталан и открытие гос-
тиничного комплекса Karabakh SPA & Resort] //Вышка.- 
2014.- 24 октября.- С.3. 

543. Чингизгызы, М. Упрощено получение визы: 
[иностранные туристы смогут получать электронную визу  
через турагентства на 30 дней] //Комсомольская правда 
(Азербайджан).- 2014.- 21-27 октября.- С.9.  

 
  

http://www.anl.az/down/meqale/exo/2014/oktyabr/397109.htm
http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2014/oktyabr/397395.htm
http://www.anl.az/down/meqale/bakrabochiy/2014/oktyabr/397398.htm


 
 

 72 

İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı 
 
 

1. Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- №3. 

__________ 

2. Azad Azərbaycan 
3. Azadlıq 
4. Azərbaycan 
5. Azərbaycan müəllimi 
6. Bakı xəbər 
7. 525-ci qəzet 
8. Bizim yol 
9. Ekran-efir 
10. Ekspress 
11. Ədalət 
12. Ədəbiyyat qəzeti 
13. Həftə içi 
14. Xalq cəbhəsi 
15. Xalq qəzeti 
16. İqtisadiyyat 
17. İmpuls 
18. İki shil 
19. Kaspi 
20. Mədəniyyət 
21. Olaylar 
22. Palitra 
23. Respublika 
24. Səs 



 
 

 73 

25. Təzadlar 
26. Türküstan 
27. Üç nöqtə 
28. Yeni Azərbaycan 
29. Yeni həyat 
30. Zaman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 74 

 
Список использованных газет 

 
1. Азербайджанские известия 
2. Азербайджанский конгресс 
3. Бакинский рабочий 
4. Вышка 
5. Ежедневные новости 
6. Каспiй 
7. Неделя 
8. Мир литературы 
9. Эхо 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mündəricat 
 

I. Mədəniyyət .......................................................................... 4 
Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında  
rəhbər materiallar .................................................................... 4 
Mədəni əlaqələr ....................................................................... 6 
Avropa irs günləri ....................................................................12
Heydər Əliyev Fondu .............................................................. 13
Saraylar, Mədəniyyət Evləri və  
İstirahət Parkları ...................................................................... 14
İnformasiya və reklam  işi ....................................................... 15
Kitabxana işi ........................................................................... 15
Muzey işi ................................................................................ 17
Tarix və mədəniyyət abidələri ................................................ 18
II. İncəsənət ............................................................................ 20
Rəngkarlıq ............................................................................... 20
Dekorativ-tətbiqi incəsənət ..................................................... 24
Qrafika .....................................................................................25
Bədii fotoqrafiya.......................................................................25
Heykəltəraşlıq ......................................................................... 25
Musiqi ..................................................................................... 25
Üzeyir Hacıbəyli VI Beynəlxalq Musiqi Festivalı .................. 33
Estrada və Sirk ........................................................................ 33
Xalq Yaradıcılığı ..................................................................... 34
Balet və Rəqs ...........................................................................35
Kino ......................................................................................... 36
Teatr ........................................................................................ 41
Akademik Milli Dram Teatrı....................................................44
Xalq artisti Barat Şəkinskaya – 100 ........................................ 45
Dövlət Musiqili Komediya Teatrı ........................................... 46
Gənc Tamaşaçılar Teatrı ......................................................... 46
Yuğ Dövlət Teatrı ....................................................................47
III. Turizm .............................................................................. 48
İstifadə olunmuş jurnal və qəzetlərin siyahısı ......................... 72



 
 

 77 

Содержание 
 
I.Культура .............................................................................. 51 
Руководящие материалы по культуре и искусству ............ 51 
Культурные связи .................................................................. 52 
Фонд Гейдара Алиева ........................................................... 56 
Дворцы, Дома Культуры и Парки   
Культуры и Отдыха ............................................................... 57 
Музейное дело ....................................................................... 57 
Библиотечное дело ................................................................ 58 
II. Искусство .......................................................................... 58 
Изобразительное искусство .................................................. 58 
Художественная фотография ............................................... 60 
Декоративно-Прикладное Искусство .................................. 61 
Графика .................................................................................. 62 
Мода. Дизайн ......................................................................... 62 
Музыка ................................................................................... 62 
Эстрада. Цирк ........................................................................ 65 
Народное Творчество ............................................................ 66 
Балет. Танцы .......................................................................... 66 
Кино ........................................................................................ 66 
Театр ....................................................................................... 68 
III. Туризм .............................................................................. 71 
Список использованных газет .............................................. 74 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 78 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm 
haqqında yeni ədəbiyyat: Oktyabr – 2014 

 
 

 
 
Korrektor:    A.Qocayeva 
                
      
 
 
Kompyuter tərtibatı və dizayn: A.Zeynalova 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

M.F.Axundov adına Azərbaycan 
Milli Kitabxanasının mətbəəsində 

ofset üsulu ilə çap olunmuşdur. 
Ünvan: Bakı, Xaqani küç. 57 

Kağız formatı: 60x84 1/16 
Həcmi: 4,8 ç.v. 

Sifariş: 25 
Çapa imzalanmışdır: 04.11.2014 

Tirajı 50 
Pulsuz 

 
  

 
 


	
	Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57
	M.F.Axundov adına Azərbaycan  Milli
	Kitabxanasının Analitik Elektron
	MƏDƏNİYYƏT
	Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər materiallar
	7T*Gənc istedadların xüsusi7T təqaüdə layiq görülməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 8 oktyabr  2014-cü il: [musiqi sahəsində xüsusi istedadı olan şəxslərə] //Azərbaycan.- 2014.- 9 oktyabr.- S.5.
	7T*Azərbaycan Respublikasında geologiya,7T paleontologiya, mineralogiya və fauna üzrə Təbiət Tarixi Muzeyinin yaradılması Konsepsiyası: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 20 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir: [Azərbaycan M...
	7T*“Azərbaycan Respublikasında geologiya,7T paleontologiya, mineralogiya və fauna üzrə Təbiət Tarixi Muzeyinin yaradılması Konsepsiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 20 oktyabr 2014-ci il: [Azərbaycan M...
	7T*Rasizadə, A.7T Mədəni sərvətlərin müvəqqəti idxalı, ixracı və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçirilməsi QAYDASI: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 294; 29 avqust 2014-cü il //Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr....
	__________
	Aranlı, S. Şirin bir duyğu kimi: [Aybəniz Vəkilovanın anım günü münasibətilə] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 24 oktyabr.- S.2.
	Bakıda Avropa Şurasının Mədəni Marşrutlar üzrə İllik Məşvərət Forumunun açılışı olub //Azərbaycan.- 2014.- 31 oktyabr.- S.7.
	Cəfərov, N. “Yaşın artması adama hörmət, nüfuz, müəyyən qədər təvazökarlıq gətirir”: [millət vəkili, Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri Nizami Cəfərovla müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Ekran-efir.- 2014.- 3 oktyabr.- S.6.
	7T*Hüseynov, F.7T Beynəlxalq Kulinariya Günü qeyd edildi: “Ölkəmizdə və xaricdə mətbəximiz layiqincə təqdim olunur”: [Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə “Xanədan” restoranında keçirdiyi hesabat xarak...
	7T*Kəngərli, Q.7T Azərbaycanın mədəniyyət və turizm naziri Daşkənddəki Heydər Əliyev adına Mədəniyyət Mərkəzində olub: [Dünya Turizm Təşkilatı İcraiyyə Şurasının Səmərqənd şəhərində keçirilən 99-cu sessiyasında] //Azərbaycan.- 2014.- 9 oktyabr.- S.7.
	Qəzənfəroğlu, F. Çoxmədəniyyətlilik milli mədəniyyətləri təhdid edirmi? //Türküstan.- 2014.- 31 oktyabr-8 noyabr.- S.6.
	Mətin, N. “AzTV-yə, “Mədəniyyət” telekanalına çox borcluyam”: [Azərbaycan təmsilçisi və qurumun Rəsm Komitəsinin başqanı, Türk Rəssamları Dayanışma Dərnəyinin fəxri üzvü Nəvai Mətinlə müsahibə] /müsahibəni apardı Günel Allahverdiyeva //Ekran-efir.- 2...
	7T*Mükərrəmoğlu, M.7T Dövlət proqramları mədəni həyatımızın yüksəlişində əhəmiyyətli rol oynadı //Xalq qəzeti.- 2014.- 11 oktyabr.- S.11.
	7T*Nərimanoğlu, M.7T Sazla poeziyanı qovuşduran şair: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Xalq şairi Hüseyn Arifin 90 illiyinə həsr olunmuş təntənəli xatirə gecəsinin keçirilməsi haqqında] //Azərb...
	Rəqsanə. Avropa Şurasının mədəni marşrutları müzakirə olundu: Əbülfəs Qarayev: “Bu forum yeni düşüncəyə, yeni gələcəyə həsr edilib” //Üç nöqtə.- 2014.- 31 oktyabr.- S.13.
	7T*Vahabov, T.7T Regional əməkdaşlıq: Azərbaycanın strateji mədəniyyət aspektləri: [Strateji mədəniyyət ölkələrin xarici siyasət modelinin nəzəri və praktiki izahı üçün vacib amildir] //Azərbaycan.- 2014.- 17 oktyabr.- S.10.
	MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR
	7TAbdullayeva, F.7T Andrey Bronnikov: Ümidvaram ki, sərgidəki əsərlərim mənim Azərbaycana heyranlığımı və məhəbbətimi əks etdirir: [Multimedia Art Muzeyində “Baku” jurnalının dəstəyi ilə rus fotoqrafının sərgisinin açılması haqqında] //Azərbaycan.-...
	7T*Abdullayeva, F.7T Azərbaycan – turizm və istirahətin inkişafı yolları: Ukrayna jurnalında məqalə dərc olunub //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.7.
	7T*Abdullayeva, F.7T Kurortlar və abidələr ölkəsindən zəngin təəssürat: //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.8-9.
	7T*Abdullayeva, F.7T Monteneqro azərbaycanlı turistlər arasında çox populyardır: Bu ölkəyə çarter uçuşları intensivləşəcək: [Monteneqronun Azərbaycandakı fəxri konsulu Vüqar Əliyevin söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S. 7.
	7T*Abdullayeva, F.7T Moskvada Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin “RAGB: dialoq və fəaliyyət” mövzusunda V konfransı açılıb //Azərbaycan.- 2014.- 1 oktyabr.- S.8.
	7T*Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti7T günləri: Hannover şəhərində konsert və sərgi //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.16.
	7T*Arslan, Y7T. “Tanıdığım və sevdiyim bir ölkədə çalışmaqdan ancaq məmnun ola bilərəm”: [TRT-nin Bakı təmsilçiliyinin yeni rəhbəri Yıldıray Arslan ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Pərvanə //525-ci qəzet.- 2014.- 18 oktyabr.- S.7.
	Asimqızı, A. “Böyük gözəllik” filminin dünyadakı məşhurluğunu Bakıya gətirdim: Anita Kravos: “O rolları sevirəm ki, başqaları qəbul etməyəndə mənə zəng edirlər” //Üç nöqtə.- 2014.- 22 oktyabr.- S.13.
	Aslanov, M. Azərbaycan – Ukrayna iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəni əlaqələri güclənir: [Donetsk vilayətinin keçmiş qubernatoru, Ukraynanın tanınmış iş adamı Sergey Tarutanın söhbəti] //Respublika.- 2014.- 26 oktyabr.- S.5.
	7T*Avropada mədəniyyət siyasəti:7T Kiyevdə Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı platforması çərçivəsində konfrans keçirilib //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.3.
	7T*Azərbaycan aşıqları Tehranda7T festivalda iştirak ediblər //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.3.
	Azərbaycan Frankfurt Beynəlxalq kitab sərgisində: [oktyabrın 8-dən 12-dək Almaniyada keçirilən sərgi haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 10 oktyabr.- S.3.
	7T*Azərbaycan ilə İran7T arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib: [mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev İranın Radio və Televiziya Təşkilatının sədri İzzətullah Zərğaminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb...
	7T*Azərbaycan ilə Qazaxıstan7T arasında mədəniyyət və turizm sahəsində əlaqələr müzakirə olunub: [mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Qazaxıstan Respublikası xarici işlər nazirinin birinci müavini Rapil Coşıbayevin başçılıq etdiyi nümayəndə h...
	7T*Azəri, L.7T Azərbaycanla İran arasında mədəni əməkdaşlıq müzakirə olunub: [İran Radio və Televiziya Təşkilatının sədri İzzətullah Zərğami Bakıya səfəri çərçivəsində mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev ilə görüşüb] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 ...
	7T*Azəri, L.7T Bakıda növbəti yapon sərgisi: [Rəssamlar İttifaqının Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda Rusiya Dövlət Şərq Muzeyinin kolleksiyasından gətirilmiş yapon qravüralarının sərgisi açıldı] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.6.
	7T*Azəri, L.7T Qazaxıstanla mədəniyyət və turizm əməkdaşlığı müzakirə olunub: Ölkəmiz Astana şəhərində keçiriləcək EXPO sərgisində iştirak edəcək: [mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin ölkəmizdə səfərdə olan Qazaxıstan xarici işlər nazirini...
	Babanlı, Y. Kaliforniyada “Yeddi gözəl” baletinin uğuru: Dahi Qara Qarayevin baleti amerikalı tamaşaçıların ayaqüstü və gurultulu alqışları ilə qarşılanıb //Kaspi.- 2014.- 14 oktyabr.- S.10.
	7T*“Bizi Azərbaycana nə7T cəlb edir?”: Polşada turizm sərgisində ölkəmiz haqqında təqdimat //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.9.
	7T*Dədə Qorqud irsi7T və türk xalqlarının mədəniyyəti: Ölkəmiz Qazaxıstanda festival və konfransda təmsil olunur //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.6.
	7T*Əliyev, Ə.7T Fransadakı Azərbaycan diasporunun ən yaşlı nümayəndəsinin xatirəsi ehtiramla anılıb //Azərbaycan.- 2014.- 12 oktyabr.- S.7.
	7T*Filmlərimiz Kanadada nümayiş7T olunub: [Kanadanın Monreal şəhərində “Azərbaycan film festivalı”nda] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.10.
	7T*Hüseynov, F.7T “Sankt-Peterburq mələklərin gözü ilə...”: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının muzey-sərgi kompleksində “Bütün slavyan torpaqları” adlı rəsm və “Sankt-Peterburq mələklərin gözü ilə. İsakiya məbədindən baxış” adlı fotosərginin...
	Qırğız Respublikasında Azərbaycan Musiqi Günü keçirilmişdir //İqtisadiyyat.- 2014.- 24-30 oktyabr.- S.8.
	7T*Lalə.7T Türk xalqlarının ədəbiyyatı və musiqisinin qaynaqları: Kazanda keçirilən konfransda ölkəmiz də təmsil olunub: [“Türk xalqlarının ədəbiyyatı və musiqisinin qaynaqları və təkamülü” adlı beynəlxalq konfransın keçirilməsi haqqında] //Mədəniyy...
	7T*Mədəniyyət və turizm7T xalqlar arasında dialoq və körpü rolunu oynayır: [Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının İcraiyyə Şurasının 99-cu iclasında Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin ...
	7T*Mədəniyyət və Turizm7T Nazirliyində Çexiya səfiri ilə görüş: [Mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyevanin Çexiyanın ölkəmizdəki səfiri Vitezlav Pivonka ilə görüşü haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.3.
	Norbert Ridl: “Azərbaycanı ilk növbədə zəngin mədəniyyəti ilə tanıtmaq lazımdır”: [“Avropanın mədəniyyət paytaxtları” müsabiqəsinin münsiflər heyətinin üzvü Norbert Ridlin ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Ekran-efir.- 2014.- 10...
	7T*Ölkələrimiz arasında mədəni7T sahədə əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə edilib: [mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Küveytin informasiya naziri və gənclər məsələləri üzrə dövlət naziri Şeyx Salman Sabah Salim Əl-Hamud Əs-Sabahın rəhbərlik e...
	7T*Ölkəmiz Frankfurt kitab7T yarmarkasında təmsil olunub: [ölkəmizin bu tədbirdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təmsil olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.5.
	7T*Pərvin.7T Motsart Opera Teatrımızda... //525-ci qəzet.- 2014.- 4 oktyabr.- S.21.
	Rəqsanə. “Musiqinin sərhədi yoxdu, muğam hamını birləşdirir” : Rahib Rəsulzadə: “İki nəfər azərbaycanlı gənc Özbəkistanda keçirilən “Ana yurdun ahəngləri” festivalına vəsiqə qazanıb”: [“Kainat” Gənclik Mərkəzinin sədrinin VI Beynəlxalq Uşaq Muğam Fe...
	7T*Ridlin, N.7T “Azərbaycan Qafqazda ən çox inkişaf etmiş ölkələrdən biridir”: [Avstriya hökumətinin mədəniyyət məsələləri üzrə məsləhətçisi, “Avropanın mədəniyyət paytaxtları” müsabiqəsinin münsiflər heyətinin üzvü Norbert Ridlin ilə müsahibə] /mü...
	7T*Ridlin, N.7T “İncəsənət sahəsində mübadilə əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət edir”: [Avstriya hökumətinin mədəniyyət məsələləri üzrə məsləhətçisi Norbert Ridlin ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə //Mədəniyyət. - 2014.- 1 oktyabr.- S.6.
	7T*Rusiyalı muzey mütəxəssisi7T Bakıda ustad dərsi keçib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Muzey Mərkəzinin sərgi qalereyasında Rusiya Etnoqrafiya Muzeyinin (Sankt-Peterburq) külliyyatından “Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın ənənəvi...
	7T*Rusiya səfirliyində “Yeni adlar”7Tın təqaüdçülərinin konserti: Rusiyanın “Yeni adlar” İctimai Fondunun nümayəndələri Bakıda səfərdədir //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.13.
	7T*Sadıqova, X.7T Koreyalı musiqiçilər Rostropoviçlərin ev-muzeyinin qonağı olublar //Mədəniyyət.- 2014.- 10 oktyabr.- S.6.
	7T*Səmədli, N.7T Yunanıstanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri uğurla keçib //525-ci qəzet.- 2014.- 9 oktyabr.- S.7.
	7T*Səmərqənddə Dünya Turizm7T Təşkilatı İcraiyyə Şurasının iclası keçirilir: [BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatının İcraiyyə Şurasının 99-cu iclasında Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyət...
	7T*“Sevirəm Qafqazı mən”7T: Böyük rus şairinin 200 illiyi Bakıda qeyd edilib: [Rusiya İnformasiya-Mədəniyyət Mərkəzində (RİMM) böyük rus şairi, yazıçı, dramaturq Mixail Yuryeviç Lermontovun anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə keçirilən ədəbi-m...
	7T*Seyidov, V.7T Almaniyada Azərbaycan Mədəniyyət Günləri çərçivəsində daha bir tədbir keçirilib: [Hannover şəhərində Azərbaycan Dövlət simfonik orkestrinin konserti haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 30 oktyabr.- S.7; Xalq qəzeti.- 2014.- 30 oktyabr.- S.4.
	7T*Səlimov, V.7T Azərbaycan Milli Kulinariya komandasının növbəti uğuru: [Serbiyanın Belqrad şəhərində keçirilmiş “Balkan kuboku çempionatı” haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.11.
	7T*Sultanova, M.7T “Yüksəlişə uçuş”: Koreyanın dünya şöhrətli sənətçiləri Bakıda çıxış etdilər: [Opera və Balet Teatrında “Gamblerz və Crew”, “Animation Crew” rəqs qrupları ilə “Soul” musiqi qrupunun eyniadlı qala konserti keçirildi] //Mədəniyyət.- ...
	7T*Şanxay festivalında Azərbaycan7T muğamı səslənib //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.9.
	7T*Tarixçi alim beynəlxalq7T konqresdə çıxış edib: [AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin Gözəlov Moskvada Silah Kolleksiyaları və Hərbi Tarix Beynəlxalq Muzeylər Komitəsinin konqresində məruzə ilə çı...
	7T*Traldi, M.7T Bakıda İtaliya günü: “Azərbaycanı çox sevirəm və ona heyranam”: [“Bakıda İtaliya günü: Modena ənənəsi, texnologiya, çiçəklər və musiqi” adlı tədbir çərçivəsində İtaliya-Azərbaycan Ticarət İnstitutunun rəhbəri Manuela Traldi ilə müsahi...
	7T*“Türkiyə caz festivalı”7T çərçivəsində daha bir konsert //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.4.
	7T*Vokalçılar Müslüm Maqomayev7T adına müsabiqənin laureatları olublar: [Moskvada vokalçıların Müslüm Maqomayev adına III beynəlxalq müsabiqəsi başa çatıb] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.10.
	7T*Yerli mədəniyyət mərkəzləri7T və şəbəkələrinin dünya sammiti: [“Avropa mədəniyyət paytaxtı” adına namizəd şəhər olan Bolqarıstanın tarixi paytaxtı Veliko Tırnovoda keçirilən eyniadlı sammitdə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sektor müdiri Yaşa...
	Bax: 9, 72, 76, 89, 93, 139, 147, 148, 152, 166, 176, 177, 186, 189, 192, 194, 200, 210, 211, 274, 248, 249, 261, 262, 264, 268, 273, 281, 297, 298, 299, 301, 305, 309, 313, 349, 351, 354
	Avropa irs günləri
	7T*Abdullayeva, F.7T “Avropa irs günləri” layihəsinin əsas tədbiri Bakıda keçirilir: “Fəxr edirik ki, ölkəmizin mədəni irsinə bütün dünyada maraq göstərilir” //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.3.
	7T*Abdullayeva, F.7T “Avropa irs günləri” milli mədəni irsin təbliğinə xidmət edir: [eyniadlı layihə bu il ölkəmizdə qeyd edilir] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.8.
	7T*Abdullayeva, F.7T Bakıda “Avropa irs günləri” başa çatıb: [“Four Seasons Baku” hotelində] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.3.
	7T*“Avropa irs günləri”7T müxtəlif mədəniyyətə malik insanları bir araya toplayır: [Azərbaycanın Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində eyni mövzuda mətbuat konfransı keçirilib] //Azərbaycan.- 2014.- 14 oktyabr.- S.7.
	7T*Lalə.7T “Avropa irs günləri”ndə muzey və qoruqlarda “açıq qapı” //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.4.
	7T*Mədəni irs Azərbaycan7T dövlətinin prioritetləri arasında xüsusi yer tutur: [Azərbaycanın Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində keçirilən “Avropa irs günlərinin qeyd edilməsi: Bakı-2014” tədbiri barədə] //Azərbaycan.- 2014.- ...
	HEYDƏR ƏLİYEV FONDU
	7T*Afinada Azərbaycan musiqisi7T və “Bakı-2015”in təqdimatı: [Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan mədəniyyəti günləri tədbirinin açılışında Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın iştirakı haqqında]...
	7T*I Avropa Oyunlarının7T Berlində təqdimatı: [Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı və Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə Berlin şəhərində I Avropa Oyunlarına həsr olunmuş təqdimat haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.2.
	7T*Cəfərov, V.7T Heydər Əliyev Fondunun ehtiyacı olanlara qayğısı //Ekspress.- 2014.- 14 oktyabr.- S.9.
	7T*Əliyev, Ə.7T Azərbaycan həqiqətləri Fransa mətbuatında: [Heydər Əliyev Fondunun  Parisin Vl rayonunda yerləşən Cen-Sülpis meydanında təşkil etdiyi “Azərbaycan şəhərciyi” haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 21 oktyabr.- S.11.
	7T*Kəngərli, Q.7T Azərbaycanın birinci xanımının dəstəyi ilə İslamabadda kimsəsiz uşaqlar üçün xeyriyyə tədbiri keçirilib: [Qurban bayramı münasibətilə] //Azərbaycan.- 2014.- 2 oktyabr.- S.8.
	7T*Kəngərli, Q.7T Azərbaycanın birinci xanımının dəstəyi ilə Pakistanda Qurban bayramı münasibətilə bir sıra tədbirlər keçirilib: [Pakistanın Xayber Paxtunxva əyalətinin qaçqınların məskunlaşdıqları Lakki Marvat və Dera İsmail Xan bölgələrində] //Azə...
	7T*Ölkəmiz Strasburqda həmrəylik7T sərgisində təmsil olunub: [Heydər Əliyev Fondu tərəfindən ölkəmizin qədim tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti, mətbəxi ilə bağlı fransız və ingilis dillərində nəşr olunan kitabların, broşürlərin, digər əyani vəsaitlərin...
	Bax: 145
	SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ İSTİRAHƏT PARKLARI
	Abdullayev, A. Park-bulvarı yaraşıqdır Astaranın, hər tərəfi gur işıqdı Astaranın: Həqiqi sənət əsəri təsiri bağışlayan park-bulvara ağaclar xüsusi gözəllik verir //İki sahil.- 2014.- 18 oktyabr.-  S.28.
	Cavadov, Z. M.Ə.Sabir adına Mədəniyyət evi //Respublika.- 2014.- 26 oktyabr.- S.5.
	7T*Şərifli, B.7T Böyüdükcə gözəlləşir: Söhbət Bakının Dənizkənarı Parkından gedir... //Azərbaycan.- 2014.- 12 oktyabr.- S.7.
	İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ
	7T*Abdullayeva, F.7T Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində xarici media nümayəndələri ilə görüş: [mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyevanın 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək ilk Avropa Oyunları ilə bağlı ölkəmizdə səfərdə olan bir qrup...
	İnternet-texnologiya üzrə təhsil xidmətlərinin təqdim edilməsi  : Bunun üçün öyrənilməsi tədris planında nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə elektron dərsliklər, elektron məsələ kitabları mövcud olmalıdır //Üç nöqtə.- 2014.- 22 oktyabr.- S.9.
	Sevinc. Azərbaycanın internet sahəsində daha bir uğuru: Beynəlxalq hesabata əsasən, ölkəmiz genişzolaqlı internetin inkişafı istiqamətində mövqelərini xeyli yüksəldib //Həftə içi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.6.
	Sevinc. İnternet istifadəçilərinə xəbərdarlıq: Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi antivirus proqramı seçərkən ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir //Həftə içi.- 2014.- 16 oktyabr.- S.6.
	KİTABXANA İŞİ
	Ağayev, Ə. Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının tarixi haqqında ilk tədqiqat əsəri: [Əməkdar müəllim Yusif Qazıyevin “Azərbaycanda məktəb kitabxanalarının inkişaf yolu” kitabı haqqında] //Respublika.- 2014.- 19 oktyabr.- S.12.
	Aydın X. Kağız yoxsa elektron kitab //Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 17 oktyabr.- S.13.
	7T*Belqradda Azərbaycan kitabxanası:7T [Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində kitabxananın açılışı haqqında] //Mədəniyyət. 2014.- 24 oktyabr.- S.5.
	7T*Dadaşov, M.7T Belqradda açılan kitabxana dost serb xalqının ölkəmizi daha yaxından tanımasına töhfəsini verəcək: [Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində açılan kitabxananın açılışı haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 3 oktyabr.- S.11.
	7T*Kərimova, S.7T “Naxçıvan-90” kitab-albomun təqdimatı keçirilib: [M.F. Axundov adına Milli Kitabxanada keçirilən təqdimat mərasimi haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.3.
	7T*Qədim və müasir7T Naxçıvan yeni kitab-albomda: [M.F.Axundov adına kitabxanada keçirilən təqdimat haqqında] //İki sahil.- 2014.- 23 oktyabr.- S.18; Palitra.- 2014.- 23 oktyabr.- S.6.
	Qəmbərova, Ş. “Mütaliənin uşaqların mənəvi inkişafında böyük rolu var”: Şəhla Qəmbərova: “Son dövrlərdə nəşr olunan bütün uşaq ədəbiyyatı kitabxanamıza daxil olur”: [F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru ilə müsahibə] /müsahibəni a...
	7T*Malta Milli Kitabxanasında7T Azərbaycan kitabları //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.10.
	7T*Mədətzadə, N.7T “Kitab sahilsiz dənizdir...”: [Astara Rayon Mərkəzi kitabxanasında eyniadlı mövzuda keçirilən VII uşaq kitab bilik bayramı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr. S.12.
	7T*Milli Kitabxanada “18 oktyabr7T – Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Günüdür” mövzusunda kitab sərgisi //Azərbaycan.- 2014.- 18 oktyabr.- S.8.
	7T*Respublika Uşaq Kitabxanasında7T dəyirmi masa: [F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının Meksikanın paytaxtı Mexikoda keçirilən Beynəlxalq Uşaq Kitabı Şurasının (İBBY) 34-cü konqresində təmsil olunması ilə bağlı] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 okty...
	Tural. “Naxçıvan 90 il”: Fotoalbomun təqdimat mərasimi keçirilib: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 24 oktyabr.- S.15.
	7T*Yunisli, F.7T Qədim yurdun tarixi və bu günü: Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş fotoalbom təqdim edildi //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.8.
	MUZEY İŞİ
	7T*Abdullayev, F.7T Açıq səma altında tarix muzeyi: [Qala Tarix-Etnoqrafiya Qoruğu haqqında] //Xalq qəzeti.- 2014.- 12 oktyabr.- S.7.
	7T*Abdullayeva, S.7T “Təcavüz. Muzey 2014” layihəsinin yekun sərgilər silsiləsi təqdim olunur: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində] //525-ci qəzet.- 2014.- 21 oktyabr.- S.7; Səs.- 2014.- 21 oktyabr.- S.12.
	Asimqızı, A. Muzeyi sökülmək təhlükəsi gözləmir: [Abdulla Şaiqin mənzil-muzeyi haqqında] //Üç nöqtə.- 2014.- 14 oktyabr.- S.14.
	Aydın X. Kreativ inkişaf, yaxud muzeylərə gedirikmi //Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 3 oktyabr.- S.11.
	Əziz, A. “Muzeydə gecə, evdən gizlicə”: Azərbaycan Xalça Muzeyindən reportaj: [Beynəlxalq Turizm Günü çərçivəsində] //Kaspi.- 2014.- 3 oktyabr.- S.18.
	7T*Fərəcov, S.7T Səməd Vurğunun ev-muzeyində xatirə tədbiri: [Əməkdar mədəniyyət işçisi Aybəniz Vəkilovanın xatirə gecəsi və “Səməd Vurğun” mükafatının builki laureatlara təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.4.
	7T*Heydərova, A.7T Dahi bəstəkarın ocağına həsr olunmuş 30 il: Sərdar Fərəcov: “Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyi mənə hərtərəfli dəstək verdi. Bu ocağa çox minnətdaram” //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.13.
	7T*Hüseynov, F.7T “Yaşa, doğma Azərbaycan!”: İstiqlal Muzeyində Müstəqillik Günü ilə bağlı tədbir //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.5.
	Xaçınçaylı, Q. Gəncədə qapının içində muzey tikilib: Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi gələn il əsaslı təmir olunacaq //Həftə içi.- 2014.- 1 oktyabr.- S.8.
	7T*“YARAT” Müasir İncəsənət7T Məkanının “Təcavüz. Muzey 2014” layihəsinin yekun sərgilər silsiləsinə başlanılıb: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində keçirilən sərgidə ölkəmizin tarixini və incəsənətini özündə əks etdirən rəsm əsərləri və sənət əşya...
	TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ
	Abdullayev, F. Tariximizdən gələn səslər: [Qala kəndinin tarixi abidələri haqqında] //Respublika.- 2014.- 21 oktyabr.- S.11.
	Azərbaycan qalaları: Lənkəran qalası //Yeni həyat.- 2014.- 01- 07 oktyabr.- S.4.
	7T*Cavadov, S.7T Torpaq altında yatan qədim tarix: Salyan 2800 il: [Salyan şəhərində yerləşən Muğan-Babazanlı abidələri haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 26 oktyabr.-  S.7.
	7T*Dini abidələrdə tarixin7T izləri – Bərdə İmamzadəsi: [Bərdə rayonunda keçirilən eyniadlı konfrans haqqında] //İki sahil.- 2014.- 16 oktyabr.- S.19.
	7T*“Dini abidələrdə tarixin7T izləri – Bərdə İmamzadəsi”: Bilik Fondu bu mövzuda elmi-praktik konfrans keçirib //Kaspi.- 2014.- 16 oktyabr.- S.10.
	7T*“Əlincəqala” tarixi abidəsində7T bərpa işləri aparılır //Xalq qəzeti.- 2014.- 19 oktyabr.- S.7.
	7T*Fərəcov, S.7T Babil qülləsi – bir əsatirdən qalan təsvirlər //Mədəniyyət.- 2014.-22 oktyabr.- S.15.
	7T*Hüseynov, F.7T 2800 yaşlı şəhər: Salyanda qədim yaşayış məskəni olan Muğan Babazanlı abidələrinin 2800 illiyi qeyd edildi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə] //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.8.
	İlyasov, V. “Dini abidələrdə tarixin izləri: Bərdə İmamzadəsi” Elmi-praktik konfrans: [Bərdə rayonunda keçirilən eyniadlı konfrans haqqında] //Respublika.- 2014.- 19 oktyabr.- S.11.
	7T*Kərimova, S.7T Qız Qalası: Tarixi mədəniyyət abidələrimiz //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 26 sentyabr.- S.9.
	7T*Nigar.7T Xocavəndin tarixi-memarlıq və mədəniyyət abidələri erməni vəhşiliyinin qurbanına çevrilib //Palitra.- 2014.- 3 oktyabr.- S.7.
	7T*Rəis, X.7T Cərcis Peyğəmbər ziyarətgahı: Beyləqanda yerləşən ziyarətgah Azərbaycanın dini, tarixi abidəsi olmaqla bərabər, insanların qəlbində xüsusi yer qazanıb //Kaspi.- 2014.- 10 oktyabr.- S.8.
	7T*Sarıyeva, İ.7T Nüşabə türbəsindən Dərbənd qalasına, Bəzz qalasından Gülüstan qalasına qədər daşlaşmış tariximiz //Bakı xəbər.- 2014.- 3 oktyabr.- S.15.
	7T*Sarıyeva, İ.7T Tariximizin memarlıq abidələri – qalalar //Bakı xəbər.- 2014.- 2 oktyabr.- S.15.
	7T*Sarıyeva, İ.7T Tikdim ki, izim qala – Abşeron istehkamları //Bakı xəbər.- 2014.- 1 oktyabr.- S.15.
	Günəş. Teatr-konsert müəssisələri Avropa Oyunları ilə bağlı repertuarlarına diqqət yetirməlidir: [R.Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında mövzu ilə bağlı toplantı keçirilmişdir] //Palitra.- 2014.- 3 oktyabr.- S.15.
	7T*Həmidə.7T Teatr-konsert müəssisələrinin fəaliyyəti müzakirə olundu: [R.Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.4.
	Arif Hüseynov: “Nağıl – mənim ünvanımdır”: [tanınmış rəssamla müsahibə] /müsahibəni apardı Nuranə Səlimli //Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- № 3.- S.32-38.
	7T*Azərbaycan gömrük xidmətinin7T Maltada təşkil etdiyi “Narkotiklərə yox!” adlı sərgi maraqla qarşılanıb: [sərgiyə azərbaycanlı rəssam və heykəltəraşların müasir incəsənət əsərləri çıxarılıb] //Azərbaycan.- 2014.- 12 oktyabr.- S.7.
	7T*Azəri, L.7T “Akvarel” rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisi keçirildi: [Xətai Sənət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.6.
	7T*Beynəlxalq Muğam Mərkəzində7T Səttar Bəhlulzadəyə həsr olunmuş mühazirə //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.3
	7T*“Eko Rəsm Gündəliyi7T – 2014” Beynəlxalq müsabiqəsinin milli mərhələsinin qaliblərini mükafatlandırma mərasimi keçirilib: [Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən rəsm müsabiqəsində IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva iştirak e...
	7T*Əhmədov, X.7T “Dövlətdən heç nə istəməmişəm”: [Xalq rəssamı Xanlar Əhmədov ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Sahib Əsədbəyli //Ədalət.- 2014.-  9 oktyabr.- S.8.
	7T*Əliyev, Z.7T Adını sənət tarixinə yazmış rəssam: Səttar Bəhlulzadənin vəfatından 40 il ötdü:  I yazı //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 21 oktyabr.- S.14.
	7T*Əliyev, Z.7T O, təbiəti gördüyü kimi yox, arzuladığı kimi çəkirdi...: İnsanlar həmişə Səttar sənətinin ecazkar rənglər dünyasını görməyə tələsəcəklər: II yazı //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 24 oktyabr.- S.14.
	Əliyev, Z. Sənət üçün sənət: [tanınmış rəssam Qeysər Kaşıyeva haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- № 3.- S.30-32.
	7T*Fariz.7T “Mənim fərqli dünyam”: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının muzey-sərgi kompleksində eyniadlı sərginin açılışı oldu] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.9.
	7T*Fərəcov, S.7T Əməkdar rəssam Tələt Şıxəliyevin fərdi yaradıcılıq sərgisi: [Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.7.
	7T*Fərəcov, S.7T “Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam”: [Xətai Sənət Mərkəzində eyniadlı layihənin rəsm müsabiqəsi açıldı] //Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.- S.12.
	7T*Gənc rəssamlar beynəlxalq7T müsabiqələrdə qalib gəliblər: [Bakıdakı Rusiya İnformasiya Mədəniyyət Mərkəzində (RİMM) iki müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.7.
	Günel Natiq aşkarda məxfi mənalar görür...: [rəssam Çingiz Babayevin yaradıcılığı haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- №3.- S.42-44.
	7T*Hüseynov, E.7T Əməkdar rəssam Arif Ələsgərovun yubiley sərgisi: [Milli İncəsənət Muzeyində Əməkdar rəssamın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş fərdi yaradıcılıq sərgisi açıldı] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.9.
	7T*Hüseynov, E.7T Tarixin rəngləri: Əməkdar incənət xadimi Əyyub Hüseynovun yaradıcılığına milli-tarixi tematika: //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.12.
	Xəlilov, A. Gənc rəssamın yaradıcılıq eşqi: [rəssam Aynur-Anna Səmədova haqqında] //Palitra.- 2014.- 23 oktyabr.- S.13.
	7T*Qurbanova, L.7T Gənc rəssamlar “Böyük sənət astanası” sərgisində: [Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən eyniadlı sərgi haqqında] //Xalq qəzeti.- 2014.- 16 oktyabr.- S.6.
	7T*Leyla Əliyeva: Rəssam7T Rasim Babayevin maraqlı sənət dünyasını özünüz üçün kəşf etməyinizi arzulayıram //Azərbaycan.- 2014.- 31 oktyabr.- S.6.
	Məmmədov, Ş. “...Heç olmasa A. Dümanın “Qafqaza səyahət”ini oxusunlar...”: [Əməkdar rəssam Şaiq Məmmədovun fikirləri] //Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- № 3.- S.26-29.
	7T*Meksika Senatında “Qarabağ 7T mənim xatirimdə” sərgisi açılıb: [rəssam və memar Yavər Rzayevin rəsm ekspozisiyalarından ibarət təşkil edilən eyniadlı sərgi haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 24 oktyabr.- S.7; Xalq cəbhəsi.- 2014.- 24 oktyabr.- S.16.
	7T*Meksika Senatında Qarabağ7T sərgisi: [həmyerlimiz, ABŞ-da yaşayan azərbaycanlı rəssam və memar Yavər Rzayevin əsərlərindən ibarət eyniadlı (“Karabakh on my mind”) sərgi açılıb] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.3.
	7T*Misirli, E.7T Xalq rəssamı Nadir Qasımovun yaradıcılığında portret janrı //Təzadlar.- 2014.- 14 oktyabr.- S.15; Palitra.- 2014.- 22 oktyabr.- S.13.
	7T*Nağıl və naxışların rəngli7T aləmi: Sankt-Peterburqda Xalq rəssamı Rasim Babayevin sərgisi //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.16.
	7T*“Puşkindən ruhlananlar”: [Rusiya7T İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzində (RİMM) eyniadlı uşaq rəsmləri müsabiqəsinə yekun vurulub] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.6.
	7T*Rəssam Elçin Muradovun7T yubiley sərgisi: [Xırdalan şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində rəssamın 55 illik yubileyi ilə bağlı fərdi sərgisi açılıb] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.9.
	7T*Səfərova, S.7T 9 yaşlı Zeynəb “Liseyin ulduzu”dur: [gənc rəssam Zeynəb Nəcəfzadə haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.6.
	7T*Səfərova, S.7T Rənglərin dili ilə danışan Nərmin: [gənc rəssam Nərmin Hümmətzadə haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.6.
	Tahirli, A. Rənglərin dili, sehri və sirri: [gənc rəssam Məryəm Ələkbərli haqqında] //Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- № 3.- S.39-42.
	7T*Təmirov, H.7T Polis-rəssam...: Rənglər danışır, biz isə susuruq...: [Rəşad Babayevin “ADA” adlı fərdi sərgisi haqqında] //Təzadlar.- 2014.- 14 oktyabr.- S.15; Ədalət.- 2014.- 14 oktyabr.- S.15.
	7T*160 nömrəli klassik7T gimnaziyanın şagirdi “Eko Rəsm Gündəliyi-2014” Beynəlxalq müsabiqəsinin milli mərhələsinin qalibi oldu: [gənc rəssam Aylin Yəhyazadə haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 17 oktyabr.- S.4.
	7T*Zeynalov, X.7T Akvarel sənəti: ənənədən müasirliyə: [Xətai Sənət Mərkəzində eyniadlı rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.6.
	Bax: 109
	DEKORATİV-TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT
	Allahverdiyev, E. “Azərbaycan xalçaları” //Ekran-efir.- 2014.- 31 oktyabr.- S.4.
	7T*Azəri, L.7T Tarixdən bu günə mədəniyyət körpüsü: Bakıda Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın ənənəvi toxuculuq irsi nümunələri nümayiş olunur: [Muzey Mərkəzinin sərgi qalereyasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə eyniadlı sərginin ...
	Əsədova, X. Əsl sənətkar unudulmur: [Azərbaycanın tanınmış xalça ustası Sona xanım Həsən qızı Əhmədova (Şirinova) haqqında] //Respublika.- 2014.- 9 oktyabr.- S.9.
	7T*Əziz, A.7T Çörəyim iynə-sapdan çıxır: Rüfət Dünyamalıyev: “Dərzi öz zövqü ilə sifarişçinin zövqünü uyğunlaşdırmağı bacarmalıdır” //Kaspi.- 2014.- 24 oktyabr.- S.20.
	Hüseynov, M. Muğan xalçaları: Muğan itmiş xalça çeşnilərinin yurdudur //Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- № 3.- S.64-68.
	7T*İsmayıllının misgərlik nümunələri7T Parisdə: [Fransada Azərbaycan mədəniyyəti günləri çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.6.
	7T*Qasımxanlı, G.7T Qarabağın süjetli xalçaları //Palitra.- 2014.- 16 oktyabr.- S.13; Palitra.- 2014.- 14 oktyabr.- S.13.
	7T*Muradov, V.7T İlmələrin əfsanəsi: İrəvan xalçaları Azərbaycanın maddi-mədəni irsinin yadigarıdır //Azərbaycan.- 2014.- 22 oktyabr.- S.10.
	7T*Uğur.7T Dünyada Azərbaycan xalçasına maraq artır: Buta, budaq, gül, damğalar və s. hamısı dil açıb danışır:  I yazı //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 14 oktyabr.- S.14.
	7T*Uğur.7T Dünyada Azərbaycan xalçasına maraq artır: Xalçalarımızın “dili” davamlı olaraq zənginləşir:  II yazı //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 15 oktyabr.- S.14.
	QRAFİKA
	7T*Əliyev, Ə.7T Üzən dünya: Söhbət rəssamlığın qrafika sənətindən gedir: [rəssam-qrafik Şamil Həsənov haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 21 oktyabr.- S.11.
	BƏDİİ FOTOQRAFİYA
	7T*Azərbaycanlı fotoqraflar Daşkənd7T biennalesində uğur qazanıblar //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.15.
	7T*Azəri, L.7T Bakıda II Beynəlxalq Həmzə Nigari Simpoziumu: [“Modern Hotel”in konfrans zalında II Beynəlxalq Həmzə Nigari Simpoziumu və “Sufinin xatirəsinə” adlı fotosərgi təşkil olunub] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.11.
	HEYKƏLTƏRAŞLIQ
	7T*Zeynalov, A.7T Heykəllərin şəhər mühitində rolu //Təzadlar.- 2014.-30 oktyabr.- S.12; Palitra.- 2014.- 25 oktyabr.- S.15
	MUSİQİ
	7T*Abdullayeva, F7T. Arif Məlikov: Məhəbbət və incəsənət sərhəd tanımır: Görkəmli Azərbaycan bəstəkarının əsəri yenidən Rusiya Böyük Teatrının səhnəsində: [“Məhəbbət əfsanəsi” baleti xoreoqraf, SSRİ Xalq Artisti Yuri Qriqoroviçin quruluşunda] //A...
	7T*Abdullayev, İ.7T Azərbaycan: zəngin tarix, zəngin musiqi //Palitra.- 2014.- 29 oktyabr.- S.13; 30 oktyabr.- S.13.
	7T*Abdullayeva, S.7T IV Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalının final mərhələsi keçirilib //525-ci qəzet.- 2014.- 10 oktyabr.- S.7.
	7T*Abdullayeva, S.7T Fərqanə Qasımova Vyanada konsert verib: [Əməkdar artistin Salam Şərq festivalı çərçivəsində solo konsert proqramı ilə çıxış etməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 31 oktyabr.- S.7.
	7T*Abdullayeva, S.7T “Rast” qrupu Heydər Əliyev Sarayında konsert verib: [qrupun 20 illik fəaliyyətinə həsr olunmuş konsert haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 23 oktyabr.- S.7.
	7T*Abdullayeva, S.7T “Turan Cavid Qadın Mərkəzi” İctimai Birliyində Ərtoğrul Cavid anılıb: [istedadlı bəstəkarın 95 illiyi münasibətilə] //525-ci qəzet.-2014.- 23 oktyabr.- S.7.
	7T*Abdullayeva, Z.7T Musiqi elminə həsr olunmuş şərəfli ömür: Elm xadimləri: [Bakı Musiqi Akademiyasının  professoru, Əməkdar müəllim Solmaz Qasımovanın anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə] //Azərbaycan.- 2014.- 24 oktyabr.-  S.10.
	7T*Azərbaycan muğamı uzaq7T Meksikanı “fəth” edir: [Xalq artisti  Alim Qasımov və qızı, Əməkdar artist Fərqanə Qasımova Meksikanın müxtəlif şəhərlərində konsert proqramları ilə çıxış edib] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.9.
	7T*Azəri, L.7T “Bizim layihənin məqsədi istedadları axtarıb tapmaqdır”: Rusiyanın “Yeni adlar” İctimai Fondunun nümayəndələri Bakıda səfərdədir: [Q.Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbində] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.4.
	7T*Azəri, L.7T “Çalışıram ki, hər bir əsərim musiqidə yeni səhifə olsun”: Bəstəkar və orqan ifaçısı Arif Mirzəyevin yubiley konserti keçirildi: [Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasında] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.6.
	7T*Azəri, L.7T “Litvalılar qarmonda musiqimizin ecazkarlığını kəşf etdilər”: [qarmon ifaçısı, Əməkdar artist Etibar Qasımbəyli Litvanın Kaunas şəhərində keçirilən 64-cü “Trophee Mondial” dünya akkordeon ifaçılarının müsabiqəsində qonaq qismində işti...
	7T*Azəri, L.7T “Mailin ünvanı Vətəndir...” Füzulişünas alim, şair-qəzəlxan Hacı Mailin xatirə gecəsi keçirildi: [Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Natəvan” klubunda] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.5.
	7T*Azəri, L.7T Ustad xanəndə Keçəçioğlu Məhəmmədin 150 illiyi qeyd olundu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 oktyabr.- S.8.
	7T*Azərbaycanlı tələbə İtaliyada7T Qran-pri qazanıb: [müsabiqədə ölkəmizi Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbəsi Pərvin Nəzirli təmsil edib] //Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.- S.5.
	7T*Bəstəkar Sərdar Fərəcov7T Vyetnamda musiqi festivalında iştirak edib //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.11.
	7T*Bişkekdə Azərbaycan musiqisi7T günü: Qırğızıstan Opera və Balet Teatrında “Arşın mal alan”ın təqdimatı //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.5.
	7T*Bütün zamanların sənətkarı7T Müslüm Maqomayev //Azərbaycan.- 2014.- 26 oktyabr.- S.8; Səs.- 2014.- 28 oktyabr.-  S.12.
	7T*Bütün zamanların sənətkarı:7T [SSRİ Xalq artisti Müslüm Maqomayevin Fəxri Xiyabanda xatirəsininin yad edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.5.
	7T*Cabbar Qaryağdıoğlunun adını7T daşıyan uşaq musiqi məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib: [Bakının Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində] //Azərbaycan.- 2014.- 30 oktyabr.- S.7.
	Cavadov, Z. Ə.Bədəlbəyli adına uşaq musiqi məktəbi //Respublika.- 2014.- 9 oktyabr.- S.12.
	7T*Cəfəroğlu, Ə.7T “Çağlar zaman-zaman Hüseyn Arif...”: Ağstafada yubiley tədbiri: [Ədəbi-bədii gecədə şairin sözlərinə bəstələnmiş mahnılar ifa olundu] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.6.
	7T*Daşkənddə dostluq konserti:7T Professor Fərhad Bədəlbəyli Özbəkistan Milli Simfonik Orkestrinin müşayiəti ilə çıxış edib //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.3.
	Əhməd, D. Azərbaycanın vicdanı: [bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli haqqında] //Türküstan.- 2014.- 19-25 oktyabr.- S.11.
	7T*Ələsgərli, K.7T Yaradıcı ömür: [Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının pedaqoqu, musiqişünas Ülviyyə İmanova haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.13.
	7T*Əliyev, A.7T Qubada “Alma bayramı”: [bayram konsert proqramı haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 24 oktyabr.-  S.9.
	7T*Əliyeva, G.7T “Nə elədimsə, təkbaşına elədim...”: Gülüstan Əliyeva: “Kaş heç evlənməyəydik, kaş məni boşayaydı, amma yaşayaydı...”: [Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni apardı Namiq Məmmədli //Ekspress.- 2014.- 25-27 oktyabr.- S.21.
	7T*Fərəcov, S.7T VI Beynəlxalq Uşaq Muğam Festivalına yekun vuruldu: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 oktyabr.- S.8.
	7T*Fərəcov, S.7T Arzu qanadlarında: [Tofiq Quliyev adına 12 saylı müsiqi məktəbinin şagirdi Ayan Aslanova haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.- S.15.
	7T*Fərəcov, S.7T Bənzərsiz zəngulələri ilə xatırlanan sənətkar Keçəçioğlu Məhəmmədin 150 illiyinə həsr edilmiş tədbir: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.5.
	7T*Fərəcov, S.7T Musiqi məktəbinin kollektivi Üzeyir bəyin ev-muzeyində: [Xətai rayonunundakı Rafiq Babayev adına uşaq musiqi məktəbinin kollektivi] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.6.
	Fikrət Verdiyev: “Göy-göl”dən on yeddi il ayrı düşdüm...”: [Xalq artistinin fikirləri] //Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- № 3.- S.18-22.
	7T*Fuad.7T Muğam ifaçımız Vyanada möhtəşəm konsertlə çıxış edib: [Əməkdar artist Fərqanə Qasımova haqqında] //Palitra.- 2014.- 31 oktyabr.- S.13: Ədalət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.8.
	7T*Gənc ifaçılar Daşkənddə7T beynəlxalq müsabiqədə uğurla çıxış ediblər //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.11.
	7T*Həmidə.7T Müslüm Maqomayevin adını daşıyan musiqi məktəbinin açılışı keçirildi //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.8.
	7T*İbrahimov, M.7T Görkəmli muğam ustadı Keçəçi oğlu Məhəmməd-150 //Azərbaycan.- 2014.- 4 oktyabr.- S.14.
	7T*İbrahimov, M.7T Xalq musiqisinin çırpınan ürəyi: Ustad sənətkarlarımız: [Xalq artisti  Seyid Şuşinski haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 17 oktyabr.- S.11.
	İsaq, İ. Xalq düşməninin qızı niyə Xalq artisti ola bilmədi? – İradə İsaq yazır: Sənətdə olduğu 30 il ərzində bir dəfə də konsert verməyən, səsi yalnız radio və televiziyadan eşidilən məşhur müğənninin film kimi həyatından: [tanınmış müğənni Nərminə ...
	Kərimova, F. “Mən nənə olmaqdan heç zaman qorxmamışam”: [Xalq artisti Flora Kərimova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Elvin Paşazadə //Həftə içi.- 2014.- 4-8 oktyabr.- S.8.
	Könül Xasıyevanın könül dünyası: [xanəndə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı İradə İsaq //Həftə içi.- 2014.- 14 oktyabr.- S.6; İmpuls.- 2014.- 24 oktyabr.- S.15.
	Qədimova, X. “Necə qadın olduğumu demək mümkün olsaydı, Xumar olmazdım”: Xumar Qədimova: “Rəşad Məcid ağlına da gətirmirdi ki, yeni mahnı üçün “Bir də gəlməyəcək mən tək qadın” şeirini seçərəm”: [müğənni ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis ...
	7T*“Qərara gəldim ki,7T mütləq bəstəkar olmalıyam...”: [gənc bəstəkar İlahə Qismət (İsrafilova) haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.7.
	7T*Quliyeva, Q.7T “Mən dəvəsi ölmüş ərəbəm, dözərəm...” Qəndab Quliyeva: “Düşmənlərim çox olanda, bir az da fəallaşıram, cavanlaşıram”: [Xalq artisti ilə müsahibə] //Ekspress.- 2014.- 17 oktyabr.- S.23.
	7T*Mahmudova, C.7T “Gənclərə uşaq yaşlarından klassik musiqiyə sevgi aşılamaq lazımdır”: [Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, musiqişünas Ceyran Mahmudova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı ...
	7T“Muğam qanadlarında”:  [Heydər7T Əliyev Sarayında eyniadlı konsert proqramı təqdim olunub] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 oktyabr.- S.8.
	Muradov, Z. Gəncənin yaddaşındakı Müslüm //Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 24 oktyabr.- S.12.
	7T*Mükərrəmoğlu, M.7T Milli balet tariximizdə mühüm hadisə: [Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti Los-Anceles səhnəsində] //Xalq qəzeti.- 2014.- 16 oktyabr.- S.7.
	7T*Mürvətqızı, S.7T “Sil gözün yaşın...”: [“Qaragilə” mahnısı haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 4 oktyabr.- S.16.
	7T*Nərimanoğlu, M.7T Musiqi xalqları birləşdirən dildir: Dünya musiqi xəzinəsinin bənzərsiz inciləri məhz bu gün səsləndirilir: [1 oktyabr Beynəlxalq Musiqi Günüdür] //Azərbaycan.- 2014.- 1 oktyabr.- S.10.
	7T*Nigar.7T Finlandiyada uşaq mahnı yarışmasına qatılan həmyerlimiz yarımfinala çıxıb: [Finlandiyada yaşayan Aylin Cabbarlının “Uşaqların səsi” musiqi yarışmasında uğurla çıxışı haqqında] //Palitra.- 2014.- 14 oktyabr.- S.16.
	Rəqsanə. “Mən onu Üzeyir Hacıbəyli ilə bir sırada görürəm”: Zümrüd Dadaşzadə: “Bəlkə də çox yaşasaydı Azərbaycanda ilk simfoniyanın müəllifi olardı”: [Əməkdar incəsənət xadimi Zümrüd Dadaşzadənin bəstəkar Asəf Zeynallı ilə bağlı söylədikləri] //Üç n...
	7T*Rüstəmli, A.7T Musiqi irsimizin fədakar araşdırıcısı: [Əminə Tuncayın “Musiqi töhfələri” adlı kitabı haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.-10 oktyabr.- S.7; Kaspi.- 2014.-11-13 oktyabr.- S.23.
	7T*Səfərova, S.7T Beynəlxalq musiqi festivallarının qalibi: [gənc klarnet ifaçısı Yusif Yusifov haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.6.
	7T*Səfərova, S.7T Beynəlxalq müsabiqələr qalibi: [gənc skripkaçı Aytən İbrahimova haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 17 oktyabr.- S.4.
	7T*Səfərova, S.7T “Etimadı doğrultmağa çalışacağam”: [gənc tarzən Əli Məlikov haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.6.
	7T*Səfərova, S.7T “Kamançanı dünyaya tanıdacağam”: [gənc kamança ifaçısı Şükür Ömərli haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.6.
	7T*Səfərova, S.7T Onu tanıtmaq üçün ifasını dinləmək lazımdır: [gənc tarzən Rəhilə Məhərrəmova haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.6.
	7T*Səfərova, S.7T Respublika müsabiqələri laureatı: [Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin tələbəsi Atabəy İsmayılov haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.6.
	7T*Səfərova, S.7T Yeniyetmə ifaçı müsabiqələr laureatıdır: [pianoçu Jalə Mailova haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 26 sentyabr.- S.8.
	7T*Səkinə İsmayılova: “Zəhmət7T və əməksevərlik istetadla vəhdətdə olmalıdır – biri olmasa o biri də olmayacaq “: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Kamil Həmzəoğlu //525-ci qəzet.- 2014.- 9 oktyabr.- S.5.
	Tariyeloğlu, A. “Təəssüf ki, atalar ancaq oğulları haqda fikirləşir”: [saz ifaçısı Aqşin Tariyeloğlu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2014.- 17 oktyabr.- S.17.
	7T*Uğur.7T Üzeyir Hacıbəylinin publisistikasında milli musiqi problemləri: Onun “Maarif və mədəniyyət” jurnalının 1926-cı il 4-cü nömrəsində çap olunmuş məqaləsi diqqəti cəlb edir //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 29 oktyabr.- S.11.
	7T*Uğur.7T Üzeyir Hacıbəyli publisistikasının özünəməxsus cəhətləri: Açıq tendensiya, kəskin satira, bədii keyfiyyət, müqəddiməsiz başlanğıc... //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 9 oktyabr.- S.11.
	7T*“Uşaqlar və gənclər7T ilə musiqiyə səyahət”: [Türkiyənin Yedditəpə Universitetində fəaliyyət göstərən pianoçu İslam Manafov müəllifi olduğu eyniadlı layihəsi çərçivəsində İstanbuldakı Camal Rəşid Rey salonunda geniş konsert proqramı ilə çıxış e...
	Zakir Mirzə: Uşaq vaxtı əlimə qarmon alan kimi “Heyvagülü” çalmışam...:[tanınmış qarmon ifaçısı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Əhsən Rəhmanlı //Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- № 3.- S.56-60.
	7T*Zülfüqarov, C.7T “Əsas istedad və peşəkarlıqdır”: Cahangir Zülfüqarov: “Uşaq kiçik yaşlarından mütəmadi olaraq yaxşı mahnılar, musiqilər eşidirsə, onun incə zövqü formalaşır”: [Əməkdar incəsənət xadimi Cahangir Zülfüqarov ilə müsahibə] /müsahibə...
	Üzeyir Hacıbəyli VI Beynəlxalq Musiqi Festivalı
	7T*Fərəcov, S.7T Həmişə qəlbimizdə yaşayacaq bayram: Üzeyir Hacıbəyli VI Beynəlxalq Musiqi Festivalına sözardı //Mədəniyyət.- 2014.- 10 oktyabr.- S.7.
	7T*Fərəcov, S.7T VI Beynəlxalq Musiqi Festivalı həm də premyeralarla yadda qaldı //Azərbaycan.- 2014.- 11 oktyabr.- S.7.
	7T*Üzeyir Hacıbəyli7T VI Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatdı //Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.-S.5
	ESTRADA VƏ SİRK
	7T*Abdullayeva, S.7T Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı keçirilir: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Mədəniyyəti Fondunun birgə təşkilatçılığı  ilə keçirilən festival haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 21 oktyabr.- ...
	7T*Azəri, L.7T Bakıda caz bayramı başa çatır //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.2.
	7T*Azəri, L.7T Bakı Caz Festivalı davam edir //Mədəniyyət. - 2014.- 24 oktyabr.- S.2.
	7T*İsveçrədə azərbaycanlı cazmenin7T konserti maraqla qarşılanıb: [Amerikada yaşayan məşhur cazmen soydaşımız Əminə Fiqarova haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.13.
	7T*Musa, S.7T “Azərbaycan musiqisi ruhumu tərpədir”: [Bakı Caz Festivalı çərçivəsində amerikalı cazmen, pianoçu və bəstəkar Kreyq Tebornun (Craig Taborn) təəssüratları] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.4.
	7T*Musa, S.7T Bakının musiqi nəbzi caz ritmləri ilə döyünür: [Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Bakı Caz Festivalına start verildi] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.2.
	XALQ YARADICILIĞI
	7T*Abdullayeva, S.7T Aşıq Ədalətin 75 illiyi qeyd edilib //525-ci qəzet.- 2014.- 23 oktyabr.- S.7.
	7T*“Bizdə şeir də7T var, sənət də vardır”: [“Sənətkarlıq paytaxtı” elan olunması ilə əlaqədar təşkil olunan tədbirlər çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.5.
	7T*“Əfsanələr diyarı - Qəbələ”7T mövzusunda dəyirmi masa: [Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.- S.12.
	7T*Fərəcov, S.7T “Laçın tərpənişli, tovuz cilvəli...”: [Aşıq Oruc Vəli oğlu haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.15.
	7T*Fərəcov, S.7T “Üz çevir haqqın yoluna...”: [XVII-XVIII əsrlər aşıq ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndələrindən biri Xəstə Qasım haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.- S.15.
	7T*“Folklor paytaxtı”na 207T minə yaxın turist gəlib: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Xalq yaradıcılığı paytaxtları” proqramına əsasən Balakənin 2014-cü ildə “Azərbaycanın folklor paytaxtı” elan edilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyab...
	7T*Hüseynov, F.7T “Folklor paytaxtı”nda “Balakən payızı”: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları” proqramına əsasən Balakən rayonunda keçirilən folklor və turizm festivalı, həmçinin  poeziya görü...
	7T*Hüseynov, F.7T “Sənətkarlıq paytaxtı”nda ədəbiyyat axşamı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Xırdalan şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində “Abşeron – Azərbaycanın sənətkarlıq paytaxtı – 2014” layihəsi çərçivəsində ədəbiyyat axş...
	7T*Hüseynli, M.7T Sağlığında ölməzlik qazanan ustad: [Aşıq Ələsgər Tağıyev haqqında] //Təzadlar.- 2014.- 30 oktyabr.- S.15.
	7T*Qasımov, N.7T Ustad sənətkar Miskin Vəli xalqın yaddaşında yaşamaq haqqı qazanıb: [Ozan aşıq ədəbiyyatlnın klassiklərindən biri haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 31 oktyabr.- S.14.
	7T*Süleymanov, C.7T Folklorumuzu sevək, sevdirək...: “Halay” və “Nənələr” folklor kollektivlərinin diski hazırlanır //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.9.
	Bax: 26
	BALET VƏ RƏQS
	7T*Azərbaycanlı rəqqas Estoniya7T tamaşaçılarını heyran edib: [Estoniya Milli Opera Teatrının konsert zalında “Etoile Ballet Gala” adlı qala-konsertdə istedadlı rəqqas Ülvi Əzizov iştirak edib] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.10.
	7T*Kopenhagendəki “Azərbaycan evi”ndə7T rəqs dərnəyi // Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.10.
	7T*Macarıstanda payız festivalında7T Azərbaycan rəqsləri //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.10.
	7T*Səfərova, S.7T Rəqqaslıqda, idmanda, dərsdə birinci: [“Azəri inciləri” rəqs qrupunun üzvü Cəlal Mehdiyev haqqında] //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.6.
	KİNO
	7T*Abdullayeva, Q.7T Sənətkar portreti – Həsən Turabov //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.12.
	7T*Abdullayeva, S.7T Azərbaycan Vyanadakı festivalda “Yarasa” ilə təmsil olunub: [kinorejissor Ayaz Salayevin quruluşunda hazırlanan eyniadlı film haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 15 oktyabr.- S.7.
	7T*Abdullayeva, S.7T “Çölçü” Cakartada mükafat qazanıb: [rejissor Şamil Əliyevin quruluşunda hazırlanan eyniadlı film haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 1 oktyabr.- S.7.
	7T*Abdullayeva, S.7T “Həqiqətin böyüyü” məcburi köçkünlər üçün nümayiş etdirilib: [Əli bəy Hüseynzadədən bəhs edən eyniadlı filmin nümayişi haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 30 oktyabr.- S.7.
	7T*Abdullayeva, S.7T “Xəlvətdə qalmış müdrik” üçün təqdimat: [Nizami  Kino Mərkəzində Bakuviyə həsr olunmuş eyniadlı film Adil Azayın quruluşunda təqdim olunub] //525-ci qəzet.- 2014.- 16 oktyabr.- S.7; Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.2.
	7T*Abdullayeva, S.7T Tofiq İsmayılov “Müslüm Maqomayev haqqında xatirələr”i jurnalistlərə təqdim edib: [eyniadlı film haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 1 oktyabr.- S. 7.
	Allahverdiyev, E. “Çinara bənzəyən insan”: [Az-TV-nin “Telefilm” Yaradıcılıq Birliyində akademik Validə Tutayuqun həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş eyniadlı film haqqında] //Ekran-efir.- 2014.- 31 oktyabr.- S.4.
	7T*Azərbaycan filmi ilk7T dəfə Tokio festivalında: [“Nabat” tammetrajlı bədii filminin  27-ci Tokio Beynəlxalq Film Festivalında (TİFF 2014) nümayiş olunması haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.4.
	7T*Azəri, L.7T “Axırıncı dayanacaq” ekrana çıxdı: [rejissor Fikrət Əliyevin quruluşunda Nizami Kino Mərkəzində eyniadlı bədii filminin təqdimatı keçirildi] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.5.
	7T*Azəri, L.7T “Azərbaycanlı Yura”: Milli Qəhrəman haqqında sənədli filmin təqdimatı keçirildi: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı 229 saylı orta ümumtəhsil məktəbində] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 oktyabr.- S.6.
	7T*Azəri, L.7T Müslüm Maqomayev haqqında xatirələr: Böyük musiqiçiyə həsr olunmuş sənədli filmin təqdimatı: [Nizami Kino Mərkəzində rejissor Tofiq İsmayılovun quruluşunda hazırlanan filmin təqdimatı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.5.
	7T*Azəri, L.7T Neftçi ömrünün ekran təcəssümü: Akademik Xoşbəxt Yusifzadə haqqında bədii-sənədli film çəkilib: [rejissor Vasif Məmmədzadənin quruluşunda hazırlanan “Fədakar” adlı ikihissəli bədii-sənədli film haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktya...
	Cabbarov, Ə. Azərbaycan kinosu Qarabağa təbii ki, borcludu: [rejissor, prodüser Əli İsa Cabbarovla müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Əşrəf //Ədalət.- 2014.-  1 oktyabr.- S.4.
	7T*Cəfərov, Ş.7T Azərbaycanın iki filmi İpək Yolu Beynəlxalq film festivalının mükafatına layiq görülüb: [quruluşçu rejissor Asif Rüstəmovun “Axınla aşağı” və  Fariz Əhmədovun quruluşunda “Mayak” filmi] //Azərbaycan.- 2014.- 28 oktyabr.- S.8.
	7T*Əliş Ləmbəranski haqqında7T sənədli filmin təqdimatı: [Bakıdakı Rusiya İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzində (RİMM) rejissor Ziya Şıxlinskinin “İthaf” adlı sənədli filminin premyerası olub] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 oktyabr.- S.4.
	7T*Əliyev, Ə.7T Parisdə Azərbaycan Parlamentinin ilk sədri Əlimərdan bəy Topçubaşov haqqında sənədli film nümayiş etdirilib: [rejissor Tahir Əliyevin quruluşunda “Parisdən məktublar” adlı film haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 9 oktyabr.- S.10.
	7T*Əliyev, T.7T Bu da sənə islahat!..: Əməkdar artist Telman Əliyev: “Rejissorsuz da teatr olar?”: [aktyorla müsahibə] /müsahibəni apardı Xədicə Qiyas //Ekspress.- 2014.- 18-20 oktyabr.- S.14.
	7T*Film afişadan başlayır:7T [Dövlət Film Fondunda Azərbaycan filmlərinin yeni bərpa olunmuş afişalarının sərgisinin açılışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.5.
	7T*Flora Kərimova “Qaloş”dan7T niyə qorxub?: Xalq artisti “Qanun naminə” filminin kadrarxası maraqlı məqamlarından danışır //Azadlıq.- 2014.- 20 oktyabr.- S.14.
	7T*Hüseynov, R.7T Kinoya qayğı artırılmalıdır: [MM-in Mədəniyyət komitəsinin sədri Rəfael Hüseynovun müsahibəsi] /müsahibəni apardı Alim //Olaylar.- 2014.- 25-27 oktyabr.- S.4.
	7T*Kazımov, A.7T Mustafa Mərdanov fenomeni //Respublika.- 2014.- 16 oktyabr.- S.7.
	7T*Kazımzadə, A.7T Rejissorun inandırmaq məharəti: Kamil Rüstəmbəyov: “Yaxşı aktyor rejissor üçün tapıntı olduğu kimi, yaxşı rejissor da aktyor üçün tapıntıdır” //Kaspi.- 2014.- 25-27 oktyabr.- S.22-23.
	Kərimov, V. “Moşu yox, Yedigey...”: [Xalq artisti Valeh Kərimov ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Günel Allahverdiyeva //Ekran-efir.- 2014.- 17 oktyabr.- S.10.
	7T*Komediyaya parodiya və7T ya “Azərbaycanfilm”in “Axırıncı dayanacağı”: [Nizami Kino Mərkəzində quruluşçu rejissor Fikrət Əliyevin “Axırıncı dayanacaq” filminin premyerası haqqında] //Ekspress.- 2014.- 21 oktyabr.- S.15.
	Kişvər Şərifova: “Tanrı ən böyük rejissordu...”: 10 il Gəncə Dövlət dram teatrının səhnəsində: [aktrisa ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xosrov Natil //Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- №3.- S.53-55.
	7T*Qaraqaplan, Ə.7T Həmişə bir şahzadə gözləmişəm...: Həmidə Ömərova: “Əcnəbiyə vurulmağım mənə çox ağrı yaşatdı”: [Kult.az saytının əməkdaşı Əsəd Qaraqaplan aktrisanın müxtəlif müsahibələrindəki özü haqqında fikirlərini məşhur “İs(i)min halları” adl...
	7T*“Qəm pəncərəsi”ndə ən7T yüksək qonorar uzunqulağa verilib: Rejissor Rafiq Dadaşov filmlə bağlı maraqlı hadisələri danışır //Azadlıq.- 2014.- 13 oktyabr.- S.14.
	7T*Mədəniyyət və İncəsənət7T Universitetində kinorejissor Şamil Əliyevlə görüş //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.7.
	7T*Məmmədoğlu, Ə.7T “Heç vaxt kinoya çəkilmək haqqında fikirləşməmişəm”: [Əməkdar artist Ələsgər Məmmədoğlunun fikirləri] //Bizim yol.- 2014.- 25 oktyabr.- S.15.
	7T*Mirməmməd, G.7T Ekrandakı müəllimlərimiz: [5 oktyabr – Beynəlxalq Müəllimlər Günü ərəfəsində milli kinomuzun sevdirdiyi müəllim obrazları haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.11.
	“Müslüm Maqomayev haqqında xatirələr”: [rejissor Tofiq İsmayılovun quruluşunda  hazırlanan eyniadlı film haqqında] //Palitra.- 2014.- 1 oktyabr.- S.15.
	7T*“Nabat” filminin Amerika7T premyerası: [rejissor Elçin Musaoğlunun quruluşunda hazırlanan eyniadlı film Çikaqo festivalında ilk dəfə təmsil olunub] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.5.
	7T*“Nabat” filmi İtaliya7T mətbuatında: [rejissor Elçin Musaoğlunun quruluşunda hazırlanan eyniadlı film 71-ci Venesiya kinofestivalında nümayiş olunub] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.5.
	7T*Nəsrin Cavadzadə Türkiyənin7T “Ən yaxşı aktrisa”sı oldu: [Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.16.
	Nəzərli, E. Hər kəs yüz il yaşamır ki...: Lütfəli Abdullayev – 100 //Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- № 3.- S.45-51.
	7T*“Parisdən məktublar”: [Parisdəki7T Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində rejissor Tahir Əliyevin quruluşunda Azərbaycanın dövlət xadimi, milli müstəqilliyimiz uğrunda fədakar mübariz Əlimərdan bəy Topçubaşovun həyatı və siyasi fəaliyyətindən bəhs edə...
	Rəqsanə. “Aktyor sənətinə münasibət universitetdən düzəlməlidir”: Şeyx Əbdül Mahmudbəyov: “İstedad o vaxt xeyirli olur və xeyir verir ki, onun arxasında peşəkarlıq, elm və böyük məktəb dayanır”: [Əməkdar incəsənət xadimi Şeyx Əbdül Mahmudbəyovun fik...
	7T*Rzayev, R.7T “Artıq iki nəfərik - həm Rzayam, həm Drakon”: Aktyor Rza Rzayev: Nəfsim rejissor olmağımı istəyir: [rejissor Elxan Cəfərovun çəkdiyi “Dolu” filmində Drakon rolunun ifaçısı ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Ulduzə Qaraqızı //Ekspre...
	7T*“Sübhün səfiri” Budapeştdə7T təqdim olunub: [rejissor, Xalq artisti Ramiz Həsənoğlunun quruluşunda Mirzə Fətəli Axundzadənin həyatından bəhs edən eyniadlı filmin təqdimatı keçirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.5.
	7T*Tahirqızı, Ü.7T Kino tariximizdə ilk milli kinoaktrisa İzzət Orucova həm də Azərbaycanın ilk qadın kimyaçı-alimidir //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 2 oktyabr.- S.13.
	7T*“7 oğul istərəm”də7T Hamlet Xanızadənin ürəyi niyə gedib?: Filmin kadrarxasında baş verənlər barədə “7 oğul”dan biri olan Cəlal danışır: [Əməkdar artist Ənvər Həsənovun fikirləri] //Azadlıq.- 2014.- 28 oktyabr.- S.14.
	Bax: 37, 308, 319, 320, 328, 335
	TEATR
	Abbasov, Ə. Xalqın əsl artisti...: Ələddin Abbasovun son müsahibəsi /müsahibəni apardı Gülbəniz Hüseynli //Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- № 3.- S.22-25.
	7T*Abdullayeva, S.7T Moskvadakı “Dərviş teatrı”nın 5 yaşı tamam olub //525-ci qəzet.- 2014.- 23 oktyabr.- S.7; Səs.- 2014.- 23 oktyabr.- S.12.
	7T*Almuradlı, R.7T “Mən döyüşmək istəyirəm”: Rövşən Almuradlı: “Teatra xaricdən rejissor dəvət olunmasına ehtiyac görmürəm”: [rejissorla müsahibə] /müsahibəni apardı Namiq Məmmədli //Ekspress.- 2014.- 18-20 oktyabr.- S.20.
	7T*“Bakı beynəlxalq teatr7T konfransı dünyada tanınan sənət adamlarının diqqət mərkəzindədir”:[ Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri, Xalq artisti Azərpaşa Nemətovun teatr konfransı ilə bağlı fikirləri] //Palitra.- 2014.- 29 oktyabr.- S.13; Əd...
	7T*Bakı Uşaq Teatrı7T festivaldan qayıdıb: [İranın Mərivan şəhərində keçirilən IX Beynəlxalq Meydan Tamaşaları Festivalında Bakı Uşaq Teatrının çıxışı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.7.
	Bişkekdə “Arşın mal alan”ın təqdimatı: [Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfirliyinin dəstəyi ilə eyniadlı tamaşa rejissor, Əməkdar artist Sapar İsmailovun quruluşunda] //İki sahil.- 2014.- 18 oktyabr.-  S.22.
	Əziz, A. Qoy insanlar bilsinlər ki, kloun da insandır: Cavanşir Məhərrəmov: “Kloun həm hirslənməyi, həm kədərlənməyi, həm də gülməyi mimikalarla göstərməyi bacarmalıdır”: [Bakı Uşaq Teatrının aktyoru haqqında] //Kaspi.- 2014.-  3 oktyabr.- S.20.
	Gəncə teatrı dünən, bu gün və həmişə...: teatrın tarixinə ötəri bir nəzər... //Qobustan: sənət toplusu.- 2014.- № 3.- S.17-18.
	Günəş. “Erkən nigahla bağlı interaktiv teatr üslubunda tamaşa”: [eyniadlı layihə çərçivəsində Orxan Cahangirin “Çıxış” pyesi əsasında hazırlanmış səhnə əsəri rejissor Tərlan Abdullayevin quruluşunda] //Palitra.- 2014.- 2 oktyabr.- S.13.
	7T*Həmidə.7T Qax Kukla Teatrının uğuru //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.13.
	Həmidova, G. “Aktyorların qonorarı dünənə görə çox, bu günə görə azdır”: [Bakı Uşaq Teatrının aktrisası Günel Həmidova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Rəvan Nasiroğlu //Həftə içi.- 2014.- 29 oktyabr.- S.8.
	Həsənoğlu, R. “Bu sənət yolunda son bir döyüş var”: Redaksiyamızın qonağı Xalq artisti, rejissor Ramiz Həsənoğludur /müsahibəni apardı Sərvaz Hüseynoğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 17 oktyabr.- S.8-9.
	7T*İbrahimov, C.7T “İnsan obrazları yaratmağa nə var ki...”: Gənc aktyor Cavid İbrahimov: “Şirmanın arxasında keçirdiyin hiss və həyəcanı kuklalara ötürməyi bacarmalısan”: [Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla Teatrının aktyoru ilə müsahibə] /müsahibəni ...
	7T*Qərib, N.7T Bu dünyadan o tərəfə keçmək lazımdır...: Gənc rejissor: Pul sonra gələcək, əvvəlcə sənətə sənət kimi baxmaq lazımdır: [Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının gənc rejissoru Nicat Qərib ilə müsahibə] /müsahibəni a...
	7T*Qusar teatrında “Sərgüzəşti7T-mərdi-xəsis”: [Bağır Əhmədovun quruluş verdiyi tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.12.
	7T*Mahmudova, F.7T “34 il səninlə sənsiz yaşadım, Tofiq...” Əməkdar artist Tofiq Qarayevin vəfatının ildönümü tamam oldu: [Xalq artisti Fatma Mahmudova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Sevinc Mürvətqızı //525-ci qəzet.- 2014.- 28 oktyabr.- S.7.
	7T*Nəbiyev, A.7T Həqiqi sənət bəsirət gözünü açır: Teatr sənətinin qüdrəti “Tamaşa hər kəsdə təəssürat oyatdı” cümləsində gizlənir //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.11.
	7T*Nizamiqızı, H.7T Kuklaçının nağıl ömrü: Və ya göydən üç alma düşməsə də: [Əməkdar artist Mansur Mansurov haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.12.
	7T*Pərvin.7T Diqqət! Məşq gedir...: “Ulduz” jurnalı ilə “525-ci qəzet”in birgə layihəsi: [rejissor Ramiz Həsənoğlunun quruluş verdiyi “Generalın son əmri” pyesi haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 18 oktyabr.- S.21.
	7T*Pərvin.7T Teatr sehri...: [III Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 25 oktyabr.- S.21.
	7T*Pərvin.7T III Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransına hazırlıqlar gedir //525-ci qəzet.- 2014.- 24 oktyabr.- S.7.
	Rəis, X. Sayta bax, teatra get...: Teatrlarımızın “işlək” saytlarına bir nəzər //Kaspi.- 2014.- 3 oktyabr.- S.11.
	Rəqsanə. “Rejissor ideyasını aktyora çatdırmağı bacarmalıdır”: Firudin Məhərrəmov: “Hazırda rejissor məktəbi və təcrübə əsasında işləyən rejissorlarımız azdır”: [Sumqayıt Dövlət Teatrının baş rejissorunun  fikirləri] //Üç nöqtə.- 2014.- 3 oktyabr....
	Rəqsanə. “Uşaq dram dərnəklərinin yaranması vacibdir”: İlham Namiq Kamal: “Bu uşaqlarda teatra həvəs və məhəbbət yarada bilər”; Kübra Əliyeva: “Xalq teatrları bağlandığına görə istedadlı uşaqların sayı azaldı” //Üç nöqtə.- 2014.- 17 oktyabr.- S.13.
	7T*Rüstəmova, H.7T Azərbaycan teatrı dünya teatr prosesində: III Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı ərəfəsində //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.7.
	7T*Rüstəmova, H.7T Teatr sənəti və multikulturalizm çağırışları: III Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı ərəfəsində //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.7.
	7T*Salmanlı, A.7T “Hanı gözəl tamaşaların, hardadır tamaşaçıların?!.” Ağaxan Salmanlı: “İncəsənət Universitetində iki il dərs dedim, amma elə bir istedada rast gəlmədim”: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Ulduzə Qaraqızı //Ekspress.- 20...
	7T*“Tıq-tıq və taq-taqın7T nağılı” səhnədə: [Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında eyniadlı tamaşa rejissor Qurban Məsimovun quruluşunda] //525-ci qəzet.- 2014.- 29 oktyabr.- S.7; Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.12.
	Akademik Milli Dram Teatrı
	7T*Cəfərov, E.7T Akademik Milli Dram Teatrı ilə Təhsil Nazirliyinin “Məktəb və teatr” adlı birgə layihəsi //Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 31 oktyabr.- S.11.
	Əsgərov, İ. Tamaşaçıları məmnun etmək borcu: [Xalq artisti İlham Əsgərov ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Günel Allahverdiyeva //Ekran Efir.- 2014.- 10 oktyabr.- S.10.
	7T*Fərzəlibəyov, M.7T “Mənim günahım” indi daha aktualdır... Mərahim Fərzəlibəyov: “Rejissor o zaman parlayır ki, əlində yaxşı dramaturji material olur”: [eyniadlı tamaşanın rejissoru ilə müsahibə] //Ekspress.- 2014.- 4-8 oktyabr.- S.14.
	Nəsibova, R. Həmişə qadınların tərəfində olmuşam: [aktrisa Rada Nəsibova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Əşrəf //Ədalət.- 2014.- 16 oktyabr.- S.8.
	7T*Nizamiqızı, H.7T Ləyaqətin ölüm marşı: Və ya “Silindr”in namus dərsi: [Ramiz Novruzun quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.10.
	Novruz, R. İnsanlar sürətlə İsadan İudaya çevrildilər: [Xalq artisti Ramiz Novruzla müsahibə] /müsahibəni apardı Samirə Əşrəf //Ədalət.- 2014.-  9 oktyabr.- S.6.
	Ramiz Novruz: “Mən indi başa düşürəm ki, rejissorlar bizim əlimizdən nələr çəkiblər”: [aktyorla müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün Süleymanova //Kaspi.- 2014.- 3 oktyabr.- S.12.
	Rəqsanə. “Sağlam olub səhnəyə çıxmırsansa, bu cinayətdi”: İlham Namiq Kamal: “Tamaşaçı səhnədə bu günlə səsləşən kamil insanları görmək istəyir”: [Xalq artisti ilə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2014.- 4 oktyabr.- S.13.
	Xalq artisti Barat Şəkinskaya – 100
	7T*Abdullayeva, S.7T Teatr Xadimləri İttifaqı “Barat  bir şirin nağıl...”ı təqdim edib: [Xalq artisti Barat Şəkinskayanın 100 illik yubileyi  münasibətilə eyniadlı audiodiskin təqdimatının keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 29 oktyabr.- S....
	Xiləli, A. “Səhnəmizin Cülyettası”: [Xalq artisti Barat Şəkinskaya haqqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 24 oktyabr.- S.3.
	7T*Mirməmməd, G.7T “Barat – bir şirin nağıl...” Yaxud ötən əsrdən gələn hədiyyə: [Teatr Xadimləri İttifaqında Xalq artisti Barat Şəkinskayanın 100 illik yubileyinin  keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.3.
	7T*“Səhnəmizin Cülyettası”: [Nizami7T adına Mədəniyyət Mərkəzində Xalq artisti Barat Şəkinskayanın 100 illiyinə həsr olunmuş eyniadlı yubiley gecəsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 22 oktyabr.- S.4.
	Dövlət Musiqili Komediya Teatrı
	7T*Cəbrayıloğlu, E.7T Məşədi İbadın pulları: [Xalq artisti Cənnət Səlimovanın yeni quruluşda hazırladığı “O olmasın, bu olsun”un tamaşası haqqında] //Ədalət.- 2014.- 11 oktyabr.- S.14.
	7T*Kərimova, N.7T “Bu teatra çox bağlanmışam”. Nərgiz Kərimova: Allah eləsin ki, elə həmişə gənc qız obrazları yaradım...: [aktrisa ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xədicə Qiyas //Ekspress.- 2014.- 11-13 oktyabr.- S.19.
	Rəqsanə. “Üzünə soz deyiləndə götürməlisən”: Əzizağa Əzizov: “Tamada gedənin əsəbləri möhkəm olmalıdır” //Üç nöqtə.- 2014.- 23 oktyabr.- S.13.
	Gənc Tamaşaçılar Teatrı
	7T*Abdullayeva, S.7T Gənc Tamaşaçılar Teatrı beynəlxalq festivalın xüsusi mükafatını qazanıb: [eyniadlı teatrın Rusiyanın Perm şəhərində keçirilən I Beynəlxalq Martin MakDonax festivalına qatılması haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 16 oktyabr.- S.7.
	7T*Həmidə.7T Gənc Tamaşaçılar Teatrında Osman Hacıbəyov anılıb: [Əməkdar artistin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.13.
	7T*Həmidə.7T “Yalqız Qərb” xüsusi mükafata layiq görülüb: [teatrın bir qrup aktyoru Rusiyanın Perm şəhərində keçirilən I Beynəlxalq Martin MakDonax festivalında] //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.4.
	İdrisoğlu, A. Həyatda və səhnədə təbii olan insan: Portret cizgilər: [teatrın aktyoru Məhərrəm Musayev  haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2014.- 28 oktyabr.- S.7.
	7T*Mursaquliyeva, H.7T “Müharibə”dən sonra müharibə...: [Əməkdar incəsənət xadimi Bəhram Osmanov tərəfindən səhnələşdirilmiş eyniadlı tamaşa haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 oktyabr.- S.11.
	7T*Mursaquliyeva, H.7T Rejissor laboratoriyası başa çatdı: [teatrda Rusiya Federasiyası Teatr Xadimləri İttifaqının dəstəyi ilə beynəlxalq rejissor laboratoriyasının keçirilməsi haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.- S.13.
	7T*Mustafayeva, A.7T “Özümü ana obrazında görmək istəyirəm”. Almaz Mustafayeva: Uşaqlarım məni görəndə deyirdilər ki, “Azərbaycanın əməkdar dovşanı gəlir”: [teatrının aktrisası, Əməkdar artist Almaz Mustafayeva ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xədi...
	7T*Pərvinin müəllifi olduğu7T “Qoğalın sərgüzəştləri” Gənc Tamaşaçılar Teatrı səhnəsində: [eyniadlı tamaşa rejissor Nicat Kazımovun quruluşunda] //525-ci qəzet.- 2014.- 14 oktyabr.- S.7.
	Yuğ Dövlət Teatrı
	7T*Abdullayeva, S.7T Yuğ Teatrında “Naməlum Axundzadə” nümayiş etdirilib: [rejissor Gümrah Ömərin quruluşunda hazırlanan eyniadlı tamaşa] //525-ci qəzet.- 2014.- 31 oktyabr.- S.7.
	7T*Nizamiqızı, H.7T Vaqif olan: Və ya teatrı ilahi hikmətdə sevən və sevdirən: [rejissor Vaqif İbrahimoğlu haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 oktyabr.- S.12.
	7T*Rişxəndcil oyunlar ustası...:7T Bu gun “Yuğ” və qurucusunun yubileyidir: [teatrın və mərhum rejissor Vaqif İbrahimoğlunun ad günü münasibəti ilə] //Ekspress.- 2014.- 18-20 oktyabr.- S.21.
	7T*Vaqif İbrahimoğlunun 657T illik yubileyi keçiriləcək: Onun yaratdığı “Yuğ” Dövlət Teatrının da bu gün 25 yaşı tamam olur //Azadlıq.- 2014.- 18-19 oktyabr.- S.13.
	TURİZM
	7T*Abdullayeva, F.7T Alman turistlər üçün “Simens izləri”: [“Azərbaycanda alman məskənləri” mədəni turizm marşrutu olan Simens şirkətinin fəaliyyətə başlamasının 150 illiyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.7.
	7T*Abdullayev, F.7T Azərbaycanın nadir geoloji obyektləri turizmin inkişafına önəmli təsir göstərir //Xalq qəzeti.- 2014- 14 oktyabr.- S.6.
	7T*Abdullayeva, F.7T Azərbaycan – turizm və istirahətin inkişafı yolları: Ukrayna jurnalında məqalə dərc olunub //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr.- S.7.
	7T*Abdullayeva, F.7T Bakıda ekzotik səfərlər bazarı: Tədbirdə Maldiv adalarının geniş təqdimatı keçirilib: [“Fairmont Baku” hotelində Azərbaycanda yeni formalaşan elit turizminin inkişaf etdirilməsi məqsədilə “Baku Travel Bazaar Exotic” adlı tədbir ke...
	7T*Abdullayeva, F.7T “Euronews” kanalında Azərbaycan haqqında verilişlər böyük maraq doğurur: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Azərbaycanın turizm imkanlarının təbliği məqsədilə “Euronews” telekanalı ilə sıx əməkdaşlıq etməsi haqqında] //Mədəniyyət...
	Abdulla, H. Azərbaycan turizmi bu il: Nailiyyətlər də var, nöqsanlar da //Kaspi.- 2014.- 2 oktyabr.- S.7.
	Ayan, M. Bizim qədər parkinqi geniş olan ikinci bir otel yoxdur: Müsahibimiz “Excelsior Hotel Bakı” otelinin Qida və içki departamentinin direktoru Mehmet Ayandır //İqtisadiyyat.- 2014.- 31 oktyabr-6 noyabr.- S.8.
	7T*Azərbaycan Konqreslər Bürosu7T fəaliyyətini genişləndirir //Mədəniyyət.- 2014.- 31 oktyabr.- S.9.
	7T*Azərbaycan Konqreslər Bürosu7T üzvlərinin sırası genişlənir: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 oktyabr.- S.4.
	7T*Bələdçi kataloqunun oktyabr7T sayı çapdan çıxıb //Mədəniyyət.- 2014.- 3 oktyabr.- S.8.
	7T*Bilalov, B.7T “Yaxın 10 ildə turizmdən gələn gəlirlər büdcəmizin 10-15 faizini təşkil edəcək”: [Azərbaycan Turizm İnstitutunun “Turizm Biznesi” kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bahadur Bilalov ilə müsahibə] /müsahibəni ap...
	7T*Bölgələrdə Dünya Turizm7T Günü qeyd edilib //Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.- S.11.
	7T*Fəxriyyə.7T “Skal Bakı”nın toplantısı keçirilib: [“Ramada” hotelində] //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.4.
	7T*Fəxriyyə.7T Turizm İnstitutunun beynəlxalq əlaqələri genişlənir: [Azərbaycan Turizm İnstitutu və Ural İqtisadiyyat Universiteti (Rusiya) arasında “Turizm məhsullarının inkişafı” mövzusunda videokonfrans haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 1 oktyabr.- S...
	7T*Quliyev, R.7T Sağlamlıq turizminin ölkəmizdə geniş imkanları var. Ruslan Quliyev: “Bu turizm növünü inkişaf etdirməklə Azərbaycana yüz minlərlə turistin gəlməsinə nail ola bilərik”: [Azərbaycan Sağlamlıq və Termal Turizmə Dəstək İctimai Birliyini...
	7T*Mənsimov, E.7T Turizm sektoru yay mövsümündən necə çıxdı? //Azərbaycan.- 2014.- 25 oktyabr.- S.7.
	7T*Musa, S.7T Almanların izləri ilə: Turizm şirkətləri və mətbuat nümayəndələrinin Gəncə və Gədəbəyə infoturu //Mədəniyyət.- 2014.- 15 oktyabr. - S.9.
	7T*Mükərrəmoğlu, M.7T Turizmin inkişafı Azərbaycanın mühüm strateji hədəflərindəndir //Xalq qəzeti.- 2014.- 26 oktyabr.- S.5.
	7T*“Naftalan Hotel by Rixos”7T otelinin yeni korpusunda yaradılan şəraitlə tanışlıq: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Naftalan şəhərinə, Goranboy rayonuna və Gəncə şəhərinə səfəri //Azərbaycan.- 2014.- 19 oktyabr.- S.2.
	7T*Naftalanda “Qarabağ SPA and Resort”7T hotel kompleksi açılıb: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Naftalan şəhərinə, Goranboy rayonuna və Gəncə şəhərinə səfəri //Azərbaycan.- 2014.- 19 oktyabr.- S.1-2.
	7T*Regionlarda turizmin inkişafında7T yerli əhalinin rolu: Zaqatala və Oğuzda dəyirmi masa keçirilib //Mədəniyyət.- 2014.- 29 oktyabr.- S.11.
	Руководящие материалы по культуре и искусству
	7T*Концепция: Создания в7T Азербайджанской Республике Музея истории природы по геологии, палеонтологии, минералогии и фауне: Утверждено Указом Президента Азербайджанской Республики от 20 октября 2014 года //Бакинский рабочий.- 2014.- 22 октября.- С...
	7T*Об утверждении «Концепции7T создания в Азербайджанской Республике Музея истории природы по геологии, палеонтологии, минералогии и фауне»: Указ Президента Азербайджанской Республики;  Баку, 20 октября 2014 года //Бакинский рабочий.- 2014.- 22 окт...
	7T*О присвоении почетных7T званий работникам Министерства экономики и промышленности Азербайджанской Республики: [«Заслуженный работник куль-туры»]: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики;  Баку, 21 октября 2014 года //Бакинский ра...
	7T*О присуждении специальной7T стипендии молодым талантам: [в области музыки]: Распоряжение Прези-дента  Азербайджанской Республики;  Баку, 8 октября 2014 года //Бакинский рабочий.- 2014.- 9 октября.- С.3.
	____________
	7T*«Круглый стол» на7T тему «Сравнительные исследования мультикультурализма: от теории к гуманис-тической практике» запомнился интересными обсуж-дениями: [в рамках Третьего Бакинского Международного  гуманитарного форума] //Бакинский рабочий.- 2014...
	Минкульт объявил конкурс, посвященный човгану //Ежедневные новости.- 2014.- 10 октября.- С.5.
	7T*Абаскулиева, Э.7T Дом, в котором мы живем: Немецкий фотограф рассказывает  о народах через их кухню: [Барбара Люттербек] //Азербайджанские известия.- 2014.- 17 октября.- С.4.
	7T*Алиева, С.7T Первый юбилей «Дервиш-театра»: В Москве торжественно отметили пятилетие азербай-джанского театра //Эхо. - 2014.- 25 октября.- С.10.
	7T*Алиева, У.7T «Красивая Тоска» : На сцене Театра оперы и балета состоялась постановка оперы Дж.Пуччини с участием исполнителей четырех стран //Эхо.- 2014.- 22 октября.- С.8.
	7T*Алиева, У.7T Любовь за гранью разумного: В бале-те «Жизель» в исполнении мировой примы Ольги Голицы и чешского премьера Яна Ваня //Эхо.- 2014.- 30 октября.- С.8.
	7T*Алиева, У.7T «Перл поэзии, музыки и танца» : У Ольги Голицы и Яна Ваня, похоже, появилось немало пок-лонников в Баку //Азербайджанские известия.- 2014.- 29 октября.- С.3.
	7T*Алиева, Э.7T Десять дней, которые потрясли Па-риж: Французы покорены высокими образцами азербайджанской музыки: [о Днях культуры и искусства Азербайджана в Париже] //Каспiй.- 2014.- 11 октября.- С.16.
	Алиярова, А. «Горы Кавказа, я  вам не чужой...»: [в зале «Натаван» СП Азербайджана состоялась пре-зен-тация сборника, посвященного 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова] //Вышка.- 2014.- 24 октября.- С.5.
	7T*Андрей Бронников: «Я7T надеюсь, что вы увидите истории моего восхищения и моей любви к Азер-байджану»: [фотовыставка «Азербайджан. Традиции и современность» Андрея Бронникова в московском Мультимедиа Арт Музее] //Бакинский рабочий.- 2014.-29 октя...
	7T*Асадова, И.7T Ани Лорак ждет встречи с бакинцами: Популярная певица выступит 25 октября во Дворце имени Гейдара Алиева //Эхо.- 2014.- 4 октября .- С.10
	7T*Асадова, И.7T Ани Лорак: «Я бы пела в Баку бесконечно»: Во Дворце Гейдара Алиева  состоялся концерт популярной певицы //Эхо.- 2014.- 25 октября.- С.10
	7T*Асадова, И.7T Анита Кравос: «Баку очаровал меня с первого взгляда»: Звезда итальянского кино посетила открытие фестиваля в 28 Cinema //Эхо.- 2014.- 22 октября.- С.8.
	7T*Асадова, И.7T В Баку выступит известный оперный певец: Концерт Лорана Наури состоится на творческой сцене UNS //Эхо.- 2014.- 31 октября.- С.8.
	7T*Асадова, И.7T В Баку показали фильмы Каннского фестиваля: На вечере был впервые представлен азербайджано-российский фильм «Последний»: [режиссера С.Пикалова в Центре Гейдара Алиева] //Эхо.- 2014.-25 октября - С.10.
	Асадова, И. В Баку состоится фестиваль европейского кино: [в кинотеатре   Park Cinema] //Эхо.- 2014.-16 октября.- С.8.
	7T*Асадова, И.7T В Ганновере прошел День азербайджанской культуры: Мероприятие организовано Фондом Гейдара Алиева в рамках Дней азербайджанской культуры в Германии: [концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджи...
	7T*Асадова, А.7T Выставка Расима Бабаева в Мрамор-ном дворце Русского музея: На открытии присутствовала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева //Эхо.- 2014.- 31 октября.- С.8.
	7T*Асадова, И.7T Куклы Александры Кукиновой по-кажут в Баку: В Музейном центре пройдет выставка фарфоровых кукол выпускницы Школы-студии МХАТ им. Чехова  //Эхо.- 2014.- 23 октября.- С.8.
	7T*Асадова, И.7T Легендарный джазмен выступил в Баку: Стэнли Кларк выступил в рамках Baku Jazz Festival на сцене Дворца имени Гейдара Алиева //Эхо.- 2014.- 30 октября.- С. 8
	7T*Асадова, И.7T Что покажут в рамках Фестиваля европейского кино?: В этом году фестиваль снова пройдет в Park Cinema //Эхо.- 2014.- 21 октября.- С.8.
	Ахмедов, С. Памятники Гянджи и Карабаха  на картинах русского художника И.П. Щеблыкина //IRS Наследие.- 2014.- №4(70).- С.18-24.
	7T*Багирова, Т.7T Дары Шелкового пути: Открылась выставка экспонатов из фондов Российского этнографического музея: [в Музейном Центре] //Азербайджанские известия.- 2014.- 15 октября.- С.4.
	7T*Багирова, Т.7T Образы Сяраку и повседневная жизнь Эдо: Две «японские» выставки, открывшиеся в Баку, объединяет прежде всего время //Азербайджанские известия.- 2014.- 3 октября.- С.4.
	7T*Багирова, Т.7T Фотоистория любви к Азербайджану: [фотовыставка «Азербайджан. Традиции и совре-менность» Андрея Бронникова в московском Мультимедиа Арт Музее] //Азербайджанские известия.- 2014.- 30 октября.- С.1.
	7T*Бакинским школьникам рассказали7T о твор-честве русского художника //Эхо.- 2014.- 29 октября.- C.8.
	7T*В Баку состоялось7T открытие Годового форума Совета Европы по культурным маршрутам //Бакинский рабочий.- 2014.- 31 октября.- С.5.
	Во главе процесса: Полад Бюльбюльоглу  возглавил  Совет по гуманитарному сотрудничеству стран СНГ //Каспiй.- 2014.- 29 октября.- С.2.
	Завершился III Международный конкурс вока-листов имени Муслима Магомаева //Ежедневные новости.- 2014.- 24 октября.-  С.10.
	7T*Ирада, А.7T Азербайджан представлен на «Меж-дународной неделе консерваторий»: Фестиваль проходит в Санкт-Петербурге //Эхо.- 2014.- 29 октября.- C.8.
	7T*Ирада, А.7T 200-летие со дня рождения Лермонтова: Отметили в Баку и в других городах мира //Эхо.- 2014.-16 октября.- С.8.
	Конкурс для лучших исполнителей: [III Международный конкурс вокалистов имени М.Магомаева] //Неделя.- 2014.- 17 октября.- С.19.
	7T*Кязимова, С.7T Дом с историей: Музей азербай-джанской культуры им. М.Ф.Ахундзаде в Тбилиси удос- тоился международной архитектурной премии //Азербайджанские известия.- 2014.- 11 октября. - С.3.
	Мамедов, М. Тюрская солидарность: В Турции прошел симпозиум по народной культуре «Кероглу» //Эхо.- 2014.- 9 октября.- C.12.
	7T*Мамедова, Л.7T Азербайджанские книги во Франк-фурте: В Германии проходит крупнейшая книжная ярмарка мира Frankfurter Buchmesse //Эхо.-2014.- 10 октября.- С.10.
	Награда Киссинджеру: Легендарному политику вручена Золотая медаль Низами Гянджеви //Каспiй.- 2014.- 4 октября - С.2
	7T*Синявская, Т.7T Тамара Синявская: «Я рада, что конкурс имени Муслима Магомаева собирает все больше и больше почитателей»: В этом году Азербайджану на конкурсе досталось третье место: [интервью с певицей] //Эхо.- 2014.- 23 октября.-  С.8.
	Третьякова, В. Встать суд идет: Незабываемый вечер в компании МХТ: [о гастролях  Московского Худо-жественного Театра] //Каспiй.- 2014.- 9 октября.- С.13.
	Участвуем на книжной выставке во Франкфурте //Неделя.- 2014.- 10 октября.- C.19.
	Ханджанбекова, Ф. Выставка японской гравюры: [об экспозиции работ японских художников в  Салоне имени В.Самедовой] //Бакинский рабочий.- 2014.- 16 октября.- С.7.
	«Эстафета памяти»: [в Российском Информационно-Культурном Центре прошел творческий вечер Заслуженной артистки России Марины Яковлевой] //Эхо.- 2014.-16 октября.- С.8.
	Агаджанова, Д. Презентация Европейских игр «Баку-2015» в Берлине: На мероприятии выступил ансамбль «Гайтагы»: [при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева] //Комсомольская правда (Азербай-джан).- 2014.- 14-20 октября.- С.9.
	7T*В Берлине состоялась7T презентация Европейских игр: [«Баку-2015»] //Бакинский рабочий.- 2014.- 15 октября.- С.4.
	Европе о реалиях Азербайджана: В Берлине прошла презентация первых Европейских игр //Каспiй.- 2014.- 15 октября.- С.1-2.
	Рустамзаде, П. Большой Бакинский бульвар: Пос-ле реконструкции Приморский парк станет еще краше //Каспiй.- 2014.- 9 октября.- С.9.
	В четырех музеях Баку  пройдет итоговая выставка проекта «Вторжение. Музей 2014», осуществленного YARAT //Бакинский рабочий.- 2014.- 18 октября.- С.6.
	Выставка, посвященная 23-летию восстановления государственной независимости Азербайджана: [в Музее Независимости] //Эхо.- 2014.- 16 октября. - С.8.
	Музеи столицы открыты для молодых: [выставка проекта «Вторжение. Музей 2014», осуществленного YARAT] //Неделя.- 2014.- 24 октября.- С.19.
	7T*Насиров, Р.7T О том, как довести до грядущих поколений древнюю и богатую историю азербайджанской земли: [о Концепции создания в Азербайджанской Республике Музея истории природы по геологии, палеонтологии, минералогии и фауне] //Бакинский рабочий....
	Первые шаги к созданию музея татарского на-ро-да в Азербайджане //Эхо.- 2013.- 15 октября - С.1.
	Президент Ильхам  Алиев утвердил Концепцию создания  Музея истории природы по геологии, палеонтологии, минералогии и фауне //Вышка.- 2014.- 24 октября.- С.
	7T*Древний и современный7T Нахчыван в новой книге-альбоме: [о презентации книги-альбома «Нахчыванская Автономная Республика-90» в Библиотеке им. М. Ф. Ахундова] //Бакинский рабочий.- 2014.- 23 октября.- С.4.
	7T*Мамедова, Л.7T Новые функции библиотек //Вышка.- 2014.- 10 октября.- С.6.
	«Акварель»: [в Центре искусств «Хатаи» состоя-лась выставка молодых художников] //Эхо.- 2014.-16 октября.- С.8.
	7T*Асадова, И.7T YARAT STUDIOS: В Баку состоится открытие художественных мастерских //Эхо.- 2014.- 23 октября.- С.8.
	Марджанлы, М. Миниатюрная живопись гордость Азербайджана //Irs- Наследие.- 2014.- 4 (70) - С.3.
	Молодые азербайджанские художники стали победителями двух международных конкурсов: [о церемонии награждения в РИКЦ] //Вышка.- 2014.- 17 октября.- С.16.
	Пространство современного искусства YARAT! Представлено на ярмарке VIENNAFAIR //Бакинский рабочий.- 2014.- 3 октября.- С.10.
	7T*Асадова, И.7T «Камень»: В Музее современного искусства пройдет персональная выставка Гусейна Хагвер-ди //Эхо.- 2014.- 29 октября.- С.8
	7T*Асадова, И.7T Нигяр Нариманбекова: «Выставка в Баку должна быть феерической, потрясающей и не-забываемой!»: Известный художник рассказывает о планах и о том, почему она отказывается продавать свои картины //Эхо.- 2014.- 11 октября.- С.10.
	7T*Асадова, И.7T Работы Нигяр Нариманбековой представлены в Центре Пьера Кардена: Посетители SALON BUSINESS ART проявляют большой интерес к творчеству азербайджанского художника //Эхо.- 2014.- 25 октября.- С.10.
	7T*Ашраф Назирович Гейбатов7T (1951): [о твор-честве художника] //Азербайджанский конгресс.- 2014.- 24 октября.- С.16.
	7T*Багирзаде, Б.7T «Вера», Победа, Сакит!: [победа художника Сакита Мамедова на Международном фестивале изобразительных искусств в  Португалии] //Эхо.- 2014.- 1 октября - С.8.
	7T*Баннаева, Н.7T Все нюансы чувств: На юбилейной выставке Талята Шихалиева выставлены его лучшие работы: [в Музее Искусств] //Азербайджанские известия.- 2014.- 28 октября.- С.4.
	7T*Гахраманов, Д.7T Пейзажист с Севера: Джалил Гахраманов: Горжусь тем, что я азербайджанец: [интервью с художником] //Каспiй.- 2014.- 30 октября.- С.13.
	Заидгызы, К. «Выбор» за вами: [о выставке художников А.Самедли и В.Агаразиевой в галерее «Кичик Гала Арт»] //Комсомольская правда (Азербайджан).- 2014.- 4-13 октября.- С.8.
	Мехбалыев, Ч. Интервью газеты «Каспiй» c молодым талантливым художником Чингизом Мехбалыевым //Каспiй.- 2014.- 21 октября- С.12.
	Мусаева, У. Магия рук: Ульвия Мусаева-Садыхова: Я чувствую, что стала проводником некоей энергии: [интервью с художником У.Мусаевой-Садыховой инструментом написания картин которой являются ее пальцы] /провела Виктория Третьякова //Каспiй.- 2014.- ...
	7T*Султанова, И.7T «Международный cюрреализм cе-годня»: Работы известной азербайджанской художницы-сюрреалиста Мехрибан Эфенди будут представлены в Португалии //Эхо.- 2014.-  1 октября - С.8.
	7T*Эльбек Мирза Гасан7T оглу Рзагулиев (1926-2007): [творческий портрет художника] //Азербайджанский конгресс.- 2014.- 10 октября.- С.16.
	Алиева, С. К фотографии с любовью: [о творчестве фотохудожника Асима Талыба] //Irs-Наследие.- №4 (70) - 2014.- С.60-63.
	7T*Алиева, C.7T «Фотограф года-2014»: [Объединение фотографов Азербайджана готовится к церемонии награждения лучшего фотографа 2014 года] //Эхо.- 2014.- 17 октября.- С.8.
	7T*Асадова, И.7T «Гранатовое дерево» во Дворце ширваншахов: Ко Дню граната в Баку проходит выставка молодых художников: [в  Ичери шехер] //Эхо.- 2014.- 31 октября.- С.8.
	7T*Баннаева, Н.7T В цвете и монохроме: [выставка фотохудожника Джейхуна Абдуллаева в Центре Современного Искусства] //Азербайджанские известия. - 2014. - 16 октября. - С.4.
	7T*Баннаева, Н.7T Летопись бакинских фестивалей: [о выставке фотохудожника Ф.Хайрулина в Джаз-клубе] //Эхо.- 2014.- 1 октября.- С.4
	7T*Велиева, Х.7T Чингиз Сейфуллаев внесет свой вклад в развитие фотографии: И будет учить любителей фотоискусства //Эхо.- 2014.- 24 октября.- С.8.
	Гасаноглу, М. В объективе семья: Будут подведе-ны итоги очередного фотоконкурса //Каспiй.- 2014.- 31 октября.- С.13
	Гасаноглу, М. Победил лучший кадр: Азербайджанские фотографы вернулись с призами: [интервью с фотохудожником Мир-Наибом Гасаноглу] //Каспiй.- 2014.- 16 октября.- С.13.
	7T*Султанова, И.7T Лучшее фото о «ячейке общества»: Объединение Фотографов Азербайджана объявило о проведении нового фотоконкурса, посвященного семье //Эхо.- 2014 - 4 октября.- С.4.
	7T*Асадова, И.7T Музей ковра получил в дар эксклюзивное произведение искусства: Картину «Книга в нашей жизни» Намика Сафиханова: [мастера-декоратора]  //Эхо.- 2014.- 16 октября.- С.8.
	Мамедгусейнова, С. Музей собирает ценителей текстиля: [о выставке предметов текстильных народных промыслов в Музейном Центре] //Неделя.- 2014.- 10 октября.- С.4.
	7T*Самедова, А.7T Асли Самедова: «Влиятельный ковровый дилер из Милана признался, что два года тщетно ищет молодого исследователя по азербайджанским ков-рам»: [беседа с бизнес-консультантом компании Bain and Company А.Самедовой] /провела Н.Александров...
	7T*Сафиханов,  Н.7T Намик Сафиханов: «Сложность выполнения данной работы заключается в ювелирных действиях мастера»: Интервью c создателем картин из стекла //Эхо.- 2014.- 18 октября.- С.10.
	Художник Расим Гусейнов изобразит на фарфоре национальные музыкальные инструменты //Ежедневные новости.- 2014.- 17 октября.-  С.5.
	Эмин Л. Осенние сюрпризы: Музейный центр представляет: [атрибуты свадебного обряда Кавказа и Центральной Азии] //Каспiй.- 2014.- 9 октября.- С.12.
	7T*Багирова, Т.7T Лирика языком графики: Художник Ариф Алескеров отметил свой 70-летний юбилей персональной выставкой //Азербайджанские известия.- 2014.- 22 октября.- С.3.
	Ирада, А. Новые лица  FMS MODEL: Любовь Гуторова провела кастинг, который посетили свыше 150 молодых людей //Эхо.- 2014.- 21 октября.- С.8.
	Алиева. А. Жить музыкой: Аделя Алиева: Европейцы хорошо воспринимают наших композиторов: [беседа с пианисткой А.Алиевой, проживающей во Франции] //Kаспiй.- 2014.- 4 октября. - С.15
	7T*Алиева, С.7T «Аршин мал алан»: В Кыргызстане показали оперетту великого азербайджанского компо-зитора Узеира Гаджибекова //Эхо.- 2014.- 18 октября.- С.10.
	7T*Алиева, С.7T Мексиканские гастроли азербайджанских ханенде: Алим и Фаргана Гасымовы выступают с концертами в Южной Америке //Эхо.- 2014.- 25 октября - С.10.
	7T*Ариф Меликов: «Любовь7T и искусство не знают границ»: Произведение выдающегося азербайджанского композитора вновь поставлено на сцене Большого Театра России: [балет «Легенда любви»] //Бакинский рабочий.- 2014.- 25 октября.- С.6.
	7T*Асадова, И.7T «Семь красавиц» на американский лад: В США состоялась премьера балета гениального азербайджанского композитора Гара Гараева //Эхо.- 2014.- 14 октября.- С.8.
	7T*Атаев, Т.7T Ислам Манафов: «Служение Родине - путь к ощущению себя счастливым человеком»: Почти 10 лет азербайджанский музыкант передает свой опыт братской Турции, мечтая быть полезным и своему государству //Эхо.- 2014.- 18 октября.- C.10.
	7T*В рамках Дней7T культуры Азербайджана в Гер-мании состоялось еще одно мероприятие: [концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли] //Бакинский рабочий.- 2014.- 30 октября.- С.6.
	Вечер камерной музыки Посвященный Союзу Композиторов: [о роли Тофика Бакиханова в создании СК] //Каспiй.- 2014.-30 октября .- С.12.
	Впервые на американской сцене: [балет «Семь красавиц»] //Азербайджанские известия.- 2014.- 9 октября - С.9
	7T*Гасанов, И.7T Имамъяр Гасанов, кяманчист: «Я горд тем, что могу донести до людей во всем мире непов-торимые мелодии своей земли»: [интервью с И. Гасановым] //Азербайджанские известия.- 2014.- 11 октября.- С.1.
	7T*Гочаг Аскеров выступит7T на Shanghai World Music Festival-2014: [на международном фестивале мировой этнической и фольклорной музыки в Шанхае] //Эхо.- 2014.- 14 октября.- С.8.
	7T*Ирада, А.7T В Баку прошел вечер памяти Муслима Магомаева: В ходе которого был представлен фильм «Незаданные вопросы» //Эхо.- 2014.- 28 октября.- С.8.
	7T*Ирада, А.7T Ульви Азизов выступил в эстонской Национальной опере: В рамках гала-концерта Etoile Ballet Gala //Эхо.- 2014.- 21октября.- С.8.
	Композитор, органист: Динамичная и многогранная деятельность Арифа Мирзоева //Каспiй.- 2014.- 17 октября.- С.12.
	7T*Рагимова,Т.7T Тара Рагимова, пианистка: «Сначала лошади были хобби, потом профессиональным занятием» //Азербайджанские известия.- 2014.- 25 октября.- С.1.
	«Семь красавиц» в Калифорнии: [хореограф постановки балета  композитора Гара Гараева — директор ба-лета Сан-Диего Хавьер Веласко] //Неделя.- 2014.- 17 октября.- С.19.
	7T*Султанова, И.7T Скрипка и ничего лишнего: Из-вестная азербайджанская скрипачка Назрин Рашидова даст концерт в Hampton Court Palace в Англии //Эхо.- 2014.- 4 октября.- С.10.
	7T*Творец на все времена7T – Муслим Магомаев: [церемония почтения памяти в Аллее почетного захоронения] //Бакинский рабочий.- 2014.- 28 октября.- С.6.
	7T*«Успех балета «Семь7T красавиц» в Калифорнии: [премьера балета  композитора Гара Гараева] //Бакинский рабочий.- 2014.- 14 октября.- С.6.
	7T*Эмиль Кадыров:7T «В вокале меня вдохновлял Муслим Магомаев»: [беседа с певцом, студентом Российской академии музыки им. Гнесиных Э.Кадыровым] /провела И.Алекперова //Азербайджанский конгресс.- 2014.- 24 октября.- С.6.
	Асадова, И. В Баку начался Турецкий джаз-фестиваль: А на подходе - Baku Jazz Festival //Эхо.- 2014.- 14 октября.- C.14.
	7T*Асадова, И.7T EMIN покоряет Бразилию: Музыкант провел потрясающее турне, спел на конкурсе Мисс Бразилия - 2014 и выступил на самом популярном вечернем ТВ-шоу в Сан-Паулу //Эхо.- 2014.- 4 октября.-  С.10.
	7T*Афрасияб, Э.7T Эмиль Афрасияб, заслуженный артист Азербайджана: «Нет для меня ничего важнее, чем пропаганда нашей музыки, нашей культуры» //Эхо.- 2014-1 октября.- С.1, 3.
	7T*Багирова, Т.7T И снова джаз!: [Седьмой Бакинский международный джазовый фестиваль] //Азербайджанские известия.- 2014.- 21 октября.- С.1.
	Ирада, А. Сборная Баку и сборная Дагестана сыграют в КВН: [в Махачкале] //Эхо.- 2014.- 30 октября.- С.8.
	В Международном Центре Мугама открылся 12-й джазовый фестиваль //Ежедневные новости.- 2014.- 24 ок-тября. - С.10.
	Заидгызы, К. Фестиваль народных театров На ме-роприятии примут участие 19 коллективов //Комсомоль-ская правда (Азербайджан).- 2014.- 21-27 октября.- С.9.
	Ализаде, Ч. Солистка Большого: Чинара Ализаде: Классика для меня всегда в приоритете: [интервью с балериной Чинарой Ализаде] //Каспiй.- 2014.- 16 oктября.- С.12.
	Манафов, Ш. «Чинар»: феномен славы: Наследие Амины Дильбази нужно возродить! //Каспiй.- 2014.- 11 октября.- С.15-18.
	В Баку состоится Фестиваль народных театров //Ежедневные новости.- 2014.- 24 октября.- С.10.
	7T*Асадова, И.7T Правнук Лемберанского посетил премьеру фильма «Посвящение»: Который снял режиссер Зия Шихлинский //Эхо.- 2014- 10 октября.- С.8.
	7T*Багирзаде, Л.7T Осень жизни: Cостоялась премьера фильма «Воспоминания о Муслиме Магомаеве»: [режиссера Т.Исмайлова] //Каспiй.- 2014.- 29 октября.- С.12.
	В Баку показали фильм «Воспоминания о Муслиме Магомаеве»: [режиссера Тофига Исмайлова] //Ежед-невные новости.- 2014.- 3 октября.-  С.10.
	7T*Два азербайджанских фильма7T удостоены наград Международного кинофестиваля «Шелковый путь»: [«Вниз по течению» и «Маяк» режиссеров - Асифа Рустама и Фариза Ахмедова] //Бакинский рабочий.- 2014.- 29 октября.- С.7.
	Джафаров,Э. «Прерванные воспоминания»: Вели-кая Отечественная и Карабах: параллели на экране: [интервью провела Виктория  Третьякова] //Каспiй.- 2014.- 31 ок-тября- С.12.
	На кинофестивале в Вене лучшей азербай-джанской картиной была признана “Яраса”: [Фильм Аяза Салаева] //Ежедневные новости.- 2014.- 31 октября.-  С.10.
	Памяти Муслима Магомаева: [о презентации фильма Тофига Исмайлова, посвященного певцу] //Неделя.- 2014.- 3 октября.-  С.15.
	«Посвящение»: [об одноименном фильме режиссера Зии Шихлинского памяти Алиша Лемберанского] //Бакинский рабочий.- 2014 - 15 октября.- С.6.
	Премьера для наших зрителей – «Sonuncu»: [об одноименном фильме режиссера С.Пикалова] //Неделя.- 2014.- 17 октября.- С.15.
	Рзаев, Т. «Yarasa» на кинофестивале в Вене: Фильм Аяза Салаева будет представлен  на международном кинофестивале //Комсомольская правда (Азербайджан).- 2014.- 4-13 октября.-  С.9.
	7T*Состоится презентация документального7T фильма «Воспоминания о Муслиме Магомаеве»: [режиссера Тофига Исмайлова] //Бакинский рабочий.- 2014.- 22 октября.- С.6.
	7T*Султанова, И.7T О спорте посредством кинопленки: В Баку состоится II Бакинский международный фестиваль спортивных фильмов //Эхо.- 2014.- 11 октября.- С.10.
	Фильм «Набат в списке кандитатов на «Оскар»: [об одноименном фильме  режиссера Э. Мурсалоглу в номинации «лучший фильм»] //Азербайджанские известия.- 2014.- 11 октября.- С.1.
	Фильм «Набат» выдвинут на премию «Оскар»: [режиссера Эльчина Мусаоглу] //Бакинский рабочий.- 2014.- 11 октября.- С.7.
	Фильм о великом философе Сеиде Яхья Бакуви: [о презентации фильма «Тень мудреца» режиссера А.Азая] //Неделя.- 2014.- 17 октября.-  С.15.
	Чего не хватает нашей кинематографии: [изменения в законе «О кинематографии»] //Вышка.- 2014.- 3 ок-тября. - С.15.
	7T*Алиева, С.7T Ордена, медали и часы с бриллиантами: Известный азербайджанский режиссер, худрук Театра Белого и Черного Кямран Шахмардан //Эхо.- 2014.- 16 октября.- С.8.
	7T*Асадова, И.7T «Театральный роман» Духовной – признания, слезы, и любовь: В Русском драмтеатре состоялся юбилейный вечер народной артистки Азербайджана //Эхо.- 2014.- 25 октября.- С.10.
	7T*Асадова, И.7T «Театральный роман» Людмилы Духовной: 23 октября в день рождения народной артистки Азербайджана состоится премьера юбилейной программы //Эхо.- 2014.- 2 октября.- С.8.
	Афаг Баширгызы учредила премию имени отца [«Премия имени Башира Сафароглу»] //Ежедневные но-вости.- 2014.- 10 октября.- С.10.
	“Барат-сладкая сказка” к 100-летию Барат Шекинской: [презентован аудиодиск Союзом Театральных Деятелей] //Неделя.- 2014.- 31 октября.- С.19.
	В Баку представлен спектакль «Последний при-каз генерала»: [о спектакле режиссера Р.Гасаноглу по пьесе В.Самедоглу в Аздраме] // Ежедневные новости.- 2014.- 3 октября.- С.10.
	В память о  Мустафе Марданове: [вечер в Союзе Театральных Деятелей] //Ежедневные новости.- 2014.- 3 октября.- С.10.
	7T*Духовная, Л.7T Юбилей королевы сцены: [беседа с актрисой  Русского Драматического Театра им. С.Вургуна] /провел В.Иманов //Азербайджанский конгресс.- 2014.- 10 октября.- С.10
	7T*Заложен фундамент нового7T здания Гянд-жинского государственного драматического театра: Поездка Президента Азербайджана  Ильхама Алиева  в го-род Гянджа //Бакинский рабочий.- 2014.- 21 октября.- С.6.
	7T*Ирада, А.7T «Уходил супруг от супруги»: Александр Шаровский ставит спектакль в честь супружеской пары Балиевых //Эхо.- 2014.- 9 октября. - С.8.
	7T*Ирада, А.7T Фестиваль европейского кино начался: В Park Cinema будет представлено 17 фильмов евро-пейских режиссеров //Эхо.- 2014.- 31 октября.- С.8.
	Микеладзе, Г. «Браво, маэстро, Да здравствует великий Моцарт!»: Театр Оперы и Балета открыл сезон премьерой оперы «Женитьба Фигаро» //Каспiй.- 2014.- 18 октября.- С.16.
	7T*Микеладзе, Г.7T «Золотая свадьба» золотой осенью: Музыкальный театр открыл сезон одним из самых любимых публикой спектаклей: [режиссер постановки - Юсиф Акперов] //Эхо.- 2014.- 2 октября.- C.4.
	Полвека на сцене, более сотни ролей, огромная любовь зрителей...: [В РДТ отметили юбилей Людмилы Духовной] //Неделя.- 2014.- 31 октября.- С.8.
	«Последний приказ генерала»: [о спектакле режиссера Р.Гасаноглу по пьесе В.Самедоглу в Аздраме] //Неделя.- 2014.- 3 октября.- С.19.
	По случаю 100-летия со дня рождения  Барат Ше-кинской презентован аудиодиск //Ежедневные новости.- 2014.- 31 октября.- С.10.
	Режиссер Кямран Шахмардан награжден именными часами  с бриллиантами: [губернатором Кемеровской области А.Тулеевым за постановку спектакля «Женитьба»] //Ежедневные новости.- 2014.- 17 октября.- С.10.
	7T*Султанова, И.7T В ТЮЗе прошло мероприятие, посвященное 90-летию со дня рождения Османа Гаджибекова //Эхо.- 2014.- 24 октября.- С.8.
	7T*Султанова, И.7T ТЮЗ едет  в Пермь: Азербайджанский Театр Юного Зрителя примет участие в Первом Международном фестивале Мартина Мак Донаха //Эхо.- 2014.- 4 октября.- С.10.
	7T*Третьякова, В.7T Роман длиною в жизнь: В РДТ отметили юбилей Людмилы Духовной //Каспiй.- 2014.- 29 октября.- С.13.
	Эмин  Л. В ТЮЗе откроют выставку, посвящен-ную 90- летию со дня рождения заслуженного артиста Османа Гаджиева // Эхо.- 2014.- 21 октября.- С.8
	Эмин  Л. Почти «западный» успех: ТЮЗ удос-тоился очередной награды [на Международном театральном фестивале в России]  //Каспiй.- 2014.- 17 октября.- С.13
	7T*Айдын Исмиев: «Число7T туристов, посетивших Азербайджан в 2014 году, превысит 2 миллиона»: [интервьюс завсектора туризма МКиТ А.Исмиевым] /провела С. Алиева //Эхо.- 2014.-18 октября.- С.7.
	7T*В Нафталане состоялось7T открытие гостиничного комплекса Karabakh SPA & Resort: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в город Нафталан //Бакинский рабочий.- 2014.- 21 октября.- С.1-2.
	Иностранные туристы смогут получать электронную визу в Азербайджан через турагентства: [о поп-равках в закон «О туризме»] //Вышка.- 2014.- 17 декабря.- С.2.
	Минкультуры и туризма Азербайджана подвело итоги летнего турсезона  //Вышка.- 2014.- 3 октября.-С.8-9.
	7T*Ознакомление с условиями,7T созданными в новом корпусе отеля Naftalan Hotel by Rixos: Поездка Президента Азербайджана  Ильхама Алиева  в город Нафталан //Бакинский рабочий.- 2014.- 21 октября.- С.2.
	Президент  Ильхам Алиев: «Развитие туризма в Азербайджане идет высокими темпами»: [Поездка Прези-дента  Ильхама Алиева  в город Нафталан и открытие гостиничного комплекса Karabakh SPA & Resort] //Вышка.- 2014.- 24 октября.- С.3.
	Чингизгызы, М. Упрощено получение визы: [иностранные туристы смогут получать электронную визу  через турагентства на 30 дней] //Комсомольская правда (Азербайджан).- 2014.- 21-27 октября.- С.9.
	Список использованных газет
	Содержание
	Korrektor:    A.Qocayeva
	M.F.Axundov adına Azərbaycan


