
Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri Po lad Bül bü loğ lu nun “Mə də niy-
yət lə rin bey nəl xalq dialo qu: Azər bay can-Ru si ya” ki ta bı işıq üzü 
gö rüb. Nəş rə 2015-ci ilin de kab rın 14-dən eti ba rən Sankt-Pe ter-
burq Həm kar lar İtt  i faq la rı Hu ma ni tar Uni ver si te tin də oxu nan, 

mul ti kul tu ra lizm və müasir dün ya da mə də niy yət lə rin bey nəl xalq dialo qu 
prob lem lə ri nə həsr olu nan mü ha zi rə lə rin ma te rial la rı da xil edi lib.

Müəl lif ki tab da döv lət-si ya si qu-
ru luş la rın xü su siy yət lə ri ni, Azər-
bay ca nın so sial və iq ti sa di si ya sə ti ni, 
öl kə nin di ni və et nik müx tə lifl  i yi ni 
nə zər dən ke çi rir, Ru si ya və Azər-
bay ca nın mə də niy yə tin müx tə lif 
sa hə lə rin də əmək daş lı ğı na xü su si 
diq qət ye ti rir. Ki tab müəl lim lər, as-
pi rant lar, tə lə bə lər və ge niş oxu cu 

küt lə si üçün nə zər də tu tu lub.
Po lad Bül bü loğ lu Sankt-Pe ter-

burq Həm kar lar İtt  i faq la rı Hu-
ma ni tar Uni ver si te ti ilə çox dan 
əmək daş lıq edir. O, uni ver si te tin 
təş kil et di yi və dün ya nın ən bö-
yük il lik el mi-hu ma ni tar fo ru mu 
olan Bey nəl xalq Li xa çov el mi oxu-
nuş la rı nın iş ti rak çı sı dır.

  «Yay mü ta liəsi” ifa də si, ha ra da sa, mək təb il lə ri ni xa tır la dır. An-
caq ma raq lı ki tab la rı mək təb proq ra mın dan kə-
nar da oxu maq olar. Yay fəs li nin is ti ra hət ça-
ğı ol du ğu nu nə zə rə al saq, gü nün müəy yən 
his sə si ni mü ta liəyə ayır maq və da ha çox 
ki tab oxu maq olar.” Məş hur mil yard çı 
Bill Qeyts öz blo qun da hər yay möv-
sü mün də oxu cu la ra mü ta liə et mək 
üçün bir ne çə ki tab töv si yə edir. 

Onun təq dim et di yi si ya hı da bi rin ci yer də Nil Sti ven so nun fan tas tik 
janr da yaz dı ğı “Yed di Ye va” (“Se ve ne ves”) əsə ri qə rar la şıb. Məhz bu əsə-
rin onu el mi-fan tas tik ədə biy yat oxu ma ğa hə vəs lən dir di yi ni vur ğu la yan 
Bill Qeyts de yib: “Mən son 10 il də heç bir el mi-fan tas tik əsər oxu mur dum. 
La kin bu əsə ri mə nə bir ya xın rə fi  qəm məs lə hət bil di. Nə yax şı ki, məs lə hə-
tə qu laq asıb oxu dum. Əsə rin əsas sü jet xətt  i ni Ayın part la ma sı təş kil edir. 
İn san lar ba şa dü şür ki, 2 il dən son ra ka tast ro fi k me teorit ya ğı şı ya ğa caq 
və Yer üzü məhv ola caq. Ola bil sin ki, bu əsə ri oxu yan da in for ma si ya la rın 
tə fər rüat la rı na çox vaxt iti rə cək si niz, an caq mən tex ni ki de tal la rı se vi rəm”.

Bill Qeyt sin məs lə hət bil di yi ikin ci ki tab Cor dan El len ber qin “Haq sız 
ol ma maq üçün” (“How Not to Be Wrong”) əsə ri dir.

Onun söz lə ri nə gö rə, ri ya ziy yat çı və ya zı çı El len berq bi zim gün də lik 
hə ya tı mız da ri ya ziy ya tın nə ki mi rol oy na dı ğı nı izah edir. “Ki ta bın hər 
his sə si bir möv zu nu əha tə edir. Mə sə lən, əsə rin bir his sə si seç ki lər, di gər 
his sə si lo te re ya haq qın da söh bət lə baş la sa da, bü tün möv zu lar ri ya ziy-
ya ta aid söh bət lər lə qur ta rır”, - Bill Qeyts be lə de yib. Onun söz lə ri nə 
gö rə, bə zi yer lər də ri ya ziy yat la bağ lı mə sə lə lə ri an la maq xey li çə tin lə şir, 
la kin müəl lif bu mü rək kəb li yi oxu cu üçün aç ma ğı ba ca rır. 

Nik Ley nin “Hə ya ti əhə miy yət li sual” ki ta bı da Bill Qeyt sin yay mü ta-
liəsi üçün məs lə hət gör dü yü nəşr lər dən dir. 

Qeyts de yib: “Nik Leyn ən ori ji nal fi  kir söy lə miş ya zı çı lar dan bi ri dir. Ona gö-
rə də, oxu cu lar onun əsər lə ri ni müt ləq oxu ma lı dır. Nik Leyn bu əsə ri ilə in san-
la ra ener ji nin bü tün can lı or qa nizm lər də oy na dı ğı ro lu ba şa sal maq la, bir növ 
el min bu rax dı ğı səhv lə ri dü zəl dib. Ya zı çı ki ta bın da hə ya tın ne cə ya ran dı ğı nı, 
can lı var lıq la rın ne cə mü rək kəb ləş di yi ni izah et mə yə ça lı şır ki, in san lar ener ji-
nin işi ni tam mə na da an la ya bil sin lər”. O, əla və edib ki, bu, sa də cə, nə zə riy yə 
de yil. Onun söz lə ri nə gö rə, mi to xond ri ya lar, yə ni bi zim hü cey rə lə ri miz də olan 
elekt ros tan si ya lar xər çəng xəs tə li yi ilə mü ba ri zə də əhə miy yət li rol oy na ya bi lər. 

Növ bə ti ki tab - Reiti Mi ki ta ni və Xi ro şi Mi ki ta ni nin “Rə qa bə tin gü cü” haq-
da o, be lə şərh ve rib: “Mə nim Ya po ni ya ya rəğ bə tim ilk də fə 30 il əv vəl “Mic-
ro soft” ilə əla qə dar o öl kə yə sə fər edən də ya ra nıb. Bu gün qlo bal iq ti sa diy ya tı 
iz lə yən hər kə sin Ya po ni ya ilə ma raq lan ma sı tam tə biidir. Elə “Ra ku ten” in ter-
net şir kə ti nin ya ra dı cı sı, 2013-ci il də və fat et miş Reiti ilə oğ lu Xi ro şi ara sın da 
olan dialoq dan bi lə cək si niz ki, Ya po ni ya da 80-ci il lə rin nə həng şir kət lə ri Cə-
nu bi Ko re ya və Çin dən olan rə qib lə ri nin qar şı sı nı ni yə və ne cə kəs di. Hər çənd, 
mən Xi ro şi nin bü tün proq ram la rı ilə ra zı de yi ləm, an caq onun yax şı ide ya la rı 
da var. Rə qa bə tin gü cü Ya po ni ya nın gə lə cə yə ay dın ba xı şın dan xə bər ve rir”.

Bill Qeyt sin tə til za ma nı oxu ma ğı məs lə hət bil di yi ki tab si ya hı sın da so nun cu 
ye ri Yu val Noa Ha ra ri nin “Sa piens: Bə şə riy yə tin qı sa ta ri xi” ki ta bı tu tur. Məş-
hur mil yard çı de yir: “Hə yat yol da şım Me lin da ilə bu ki ta bı oxu duq dan son ra, 
na har za ma nı xey li mü ba hi sə et mə yə baş la dıq. Ha ra ri 400 sə hi fə lik ki tab da bü-
tün bə şə riy yət ta ri xin dən da nış maq la, çox çə tin bir işin öh də sin dən gə lib”.

Müəl lif, həm çi nin sü ni in tel lek tin, gen mü-
hən dis li yi nin və baş qa tex no lo gi ya la rın in-
san la rı gə lə cək də ne cə də yi şə cə yin dən ya zır: 
“Bu ki tab da da mə nim ra zı ol ma dı ğım mə-
qam lar ol du. Xü su sən, Ha ra ri nin “in san lar 
fer mer lik lə məş ğul ol sa lar, da ha yax şı olar” 
- fi k riy lə heç cür ra zı la şa bil mə rəm. La kin 

mən gə lə cək də in san la rın ne cə ola-
ca ğı haq qın da dü şü nən hər 

bir oxu cu ya bu ki ta bı oxu-
ma ğı məs lə hət gö rü rəm”.
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“Ch ris tie’s” 
h ə r  r a  c ı n  d a 

Şeks pi rin əsər lə ri nin ilk və ən 
na dir nüs xə si hər ra ca çı xa rı la-
raq 3,6 mil yon dol la ra sa tı lıb. 
Bu ba rə də hər rac evi nin say-
tın da mə lu mat ve ri lib.  

Hər rac, Şeks pi rin və fa tı nın 
400-cü il dö nü mü mü na si bə-
ti ilə ke çi ri lib. 1623-cü ilə aid 
olan ilk və ən na dir nüs xə 36 
pyes dən iba rət dir. Hər rac da 
top lu nun baş lan ğıc qiy mə ti 
1,1 – 1,7 mil yon dol lar ol sa da, 
son ra lar qiy mə ti qal xa raq 3,6 
mil yon dol lar olub. Şeks pi rin 
baş qa 3 fo lian tı isə 1632, 1664 
və 1685-ci il lər də işıq üzü gö-
rüb. Hə min əsər lər isə hər rac-
da 281,6 min, 524,9 min və 68,8 
min dol la ra sa tı lıb. Hər ra ca 
Nyu-York və Lon don dan olan 
alı cı lar qa tı lıb. 

“The Daily Mail” qə ze ti nin 
yaz dı ğı na gö rə, hər rac da bü tün 
əsər lə ri ad la rı nın açıq lan ma sı nı 
is tə mə yən ame ri ka lı kol lek si ya-
çı lar alıb. 

Hazırladı: NARINGÜL
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 Aka dem. Ki tab ma ğa za sı
 Ki tab klu bu ma ğa za sı
 Aka de mi ya Ki tab Mər kə zi
 Ki tabevim.Az ma ğa za sı
  (28 may met ro su ət ra fın da kı 
ki tab ma ğa za la rı)

Oxu cu la rın nə zə ri nə

Tərcümə Mərkəzinin nəşr etdiyi (Xuan Rulfo – “Pedro 
Paramo”, Matilda Urrutia – “Pablo Nerudayla yaşanan 

ömür”, “Latın Amerikası romanı”, “Xilas yolunun 
yolçuları”, “Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – 

“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların 
istehzası”, Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin 

sahillərində”, “Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün 
Aydını”, Oljas Süleymenov – “Az-Ya”, “Cand les (101 

ver ses)” (şeir antologiyası), “Çexovdan Markesə qədər”, 
“Modianonun seçilmiş əsərləri”, “Boliviya gündəliyi”, 

“Bizim həyatımız - bir şeh damlası”  “7 pyes“)
kitabları şəhərin aşağıdakı kitab mağazalarından

əldə edə bilərsiniz.  
kitabları şəhərin aşağıdakı kitab mağazalarından

Bill Qeytsin məsləhət 
bildiyi 5 ən yaxşı kitab

Bu  gün lər də ame ri ka lı ki noakt ri sa, Hol li vud ul du-
zu Me ri lin Mon ro nun 90 ya şı ta mam olub. Me ri lin 
Mon ro El vis Pres li, Maykl Cek son, Su per men, Mik-
ki-Maus la bir lik də XX əsr küt lə vi mə də niy yə tin sim-

vol la rın dan sa yı lır.
Me ri lin Mon ro 1 iyun, 1926-cı il də ABŞ-ın Ka li for ni ya şta tın da do-

ğu lub. Ke çən əs rin ən çox qa za nan akt ri sa sı ol muş Mon ro nun fi lm lə ri, 
1962-ci il də ölü mün dən son ra nə az, nə çox, düz 200 mil yon dol lar gə lir 
gə ti rib. Mon ro nun ən məş hur rol la rı Ho vard Houk sun “Centl men lər sa-
rı şın la ra üs tün lük ve rir” və “Yed din ci ilin qa şın ma sı” ad lı fi lm lə rin də 
ya rat dı ğı rol lar olub.

Cə mi 36 il ömür sü rən Me ri lin Mon ro in di yə qə dər küt lə vi mə də niy-
yə tin rəm zi ola raq qa lır.
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