
3N 40(99) 12.11.2016

Astanada birinci 
Avrasiya Kitab 
Sərgisi keçirilir
 Qa za xıs ta nın pay tax tı As-
ta na da bi rin ci Av ra si ya Ki-
tab Sər gi si ke çi ri lir. Sər gi 
çər çi və sin də Bey nəl xalq 
Türk Aka de mi ya sı nın 
“Tür ko lo gi ya sa hə sin də 
ak tual tər cü mə mə sə lə lə-
ri” ad lı bey nəl xalq açıq se-
mi nar təş kil edi lib.

Qa za xıs ta nın pay tax tı As ta-
na da işə baş la yan və dün ya nın 
bir sı ra öl kə lə ri nin iş ti rak et di yi 
“Av ra si ya Ki tab Sər gi si – 2016” 
çər çi və sin də Bey nəl xalq Türk 
Aka de mi ya sı nın nəşr lə rin dən 
iba rət stend nü ma yiş et di ri lir. 
Stend də türk xalq la rı nın mad-
di-mə nə vi ir si nin təd qiq olun-
du ğu xey li say da ki tab yer alıb.

Sər gi nin açı lı şın da iş ti rak 
edən Qa za xıs ta nın döv lət ka-
ti bi Gül şa ra Ab dı ka li ko va 
sten də ba xıb. O, aka de mi ya-
nın türk xalq la rı nın ta ri xi, mə-
də niy yə ti nin təd qi qi sa hə sin-
də gör dü yü iş lər dən xə bər dar 
ol du ğu nu, bu nu yük sək qiy-
mət lən dir dik lə ri ni qeyd edib.

Son ra “Tür ko lo gi ya sa hə-
sin də ak tual tər cü mə mə sə-
lə lə ri” ad lı bey nəl xalq açıq 
se mi nar ke çi ri lib. Bey nəl xalq 
Türk Aka de mi ya sı nın pre-
zi den ti Dar han Kı dı ra li nin 
mo de ra tor lu ğu ilə ke çi ri-
lən top lan tı da TÜRK PA-nın 
baş ka ti bi Jan dos Asa nov, 
Azər bay ca nın Qa za xıs tan-
da kı sə fi  ri Rə şad Məm mə-
dov, Ma ca rıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Mon qo lus ta nın dip lo mat la rı, 
Türk dil li Döv lət lə rin Əmək-
daş lıq Şu ra sı nın nü ma yən-
də lə ri, tür ko loq lar və pe şə kar 
tər cü mə çi lər iş ti rak edib lər.

Təd bir də ta nın mış tər cü mə-
çi-alim lə rin mə ru zə lə ri din lə-
ni lib, qə dim türk ir si nin öy rə-
nil mə sin də və türk xalq la rı nın 
in teq ra si ya sın da tər cü mə nin 
ro lu ba rə də fi  kir mü ba di lə-
si apa rı lıb. Se mi nar za ma nı 
Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya-
sı tə rə fi n dən nəşr olu nan və 
türk dün ya sın da tər cü mə sə-
nə ti nin in ki şa fı na töh fə ve rən 
iki el mi nəş rin təq di ma tı da 
ke çi ri lib. Tür ko lo gi ya sa hə sin-
də əhə miy yət li əsər lər dən sa-
yı lan “Qə dim Türk Lü ğə ti” və 
qır ğız alim lə ri nin ha zır la dıq-
la rı “Al tay Res pub li ka sın da kı 
Qə dim Türk Ya zı la rı Al bo-
mu” oxu cu la ra təq dim edi lib.

Təd bir də türk xalq la rı nın 
qə dim ir si ni müasir dil lə rə 
çe vi rən tür ko loq-tər cü mə çi-
lər mük fat lan dı rı lıb.

İla hə ƏH MƏ DO VA

No yab rın 11-də Türk 
Mə də niy yə ti və İr-
si Fon du nun pre-
zi den ti Gü nay 

Əfən di ye va ilə İs lam Ta ri xi, 
İn cə sə nə ti və Mə də niy yə ti üz-
rə Araş dır ma lar Mər kə zi nin 
(İR Cİ CA) baş di rek to ru Ha lit 
Eren ara sın da gö rüş ke çi ri lib.

Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon dun dan Azər TAc-a bil di ri-
lib ki, gö rüş də G.Əfən di ye va 
Fon dun türk dil li xalq la rın ta-
ri xi-mə də ni ir si nin qo run ma sı 
və təş viq edil mə si is ti qa mə tin-
də fəaliy yə ti və gə lə cək la yi hə-
lə ri ba rə də mə lu mat ve rib.

Fon dun Azər bay can Pre zi-
den ti İl ham Əli ye vin tə şəb-
bü sü və üzv öl kə lə rin döv lət 
baş çı la rı nın dəs tə yi ilə ya ra dıl-
dı ğı nı bil di rən Gü nay Əfən di-
ye va or taq la yi hə lə rin real laş-
dı rıl ma sı nın əhə miy yə tin dən 
söz açıb.

H.Eren Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du nun fəaliy yə ti nin türk 
dün ya sı nın bir li yi üçün mü hüm 
əhə miy yət da şı dı ğı nı qeyd edib, 

Fond ilə İR Cİ CA ara sın da gə lə-
cək uğur lu qar şı lıq lı əmək daş lı-
ğa ina mı nı ifa də edib.

Gö rüş za ma nı, G.Əfən di-
ye va Qa ra bağ hə qi qət lə ri nin 
dün ya ya ta nı dıl ma sı na yö nəl-
miş müx tə lif bey nəl xalq təd-
bir lə rin ke çi ril mə si nin va cib li-
yi ni vur ğu la yıb.

“Qa ra bağ: ta rix və irs” möv-
zu sun da Bey nəl xalq El mi 
Konf rans la əla qə dar Ba kı da 
sə fər də ol du ğu nu söy lə yən 

H.Eren Qa ra bağ ir si nin mü ha-
fi  zə si nin əhə miy yət kəsb et di-
yi ni bil di rib.

Tə rəfl  ər bu is ti qa mət də bir gə 
la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si-
ni mü za ki rə edib lər.

Gö rüş də Türk Mə də niy yə ti 
və İr si Fon du ilə İR Cİ CA ara-
sın da an laş ma me mo ran du-
mu nun im za lan ma sı na dair ra-
zı lıq əl də edi lib, əmək daş lı ğın 
gə lə cək pers pek tiv lə ri nə dair 
fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

No yab rın 11-də Türk 

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 
ilə İRCİCA arasında anlaşma 
memorandumu imzalanacaq

“Şirvanşahlar 
sarayı” Paris 

foto sərgisində
 Pa ris də məş hur “Cor nett  e 
de Saint Cyr” qa le re ya sın da 
ta nın mış fo toq rafl  a rın əsər-
lə ri nin sər gi si təş kil edi lib.

Sər gi də dün ya şöh rət li fo toq-
raf Re za De qa ti nin İçə ri şə hər də 
Şir van şah lar sa ra yın da 2012-ci 
il də çək di yi “Azər bay can. Sa-
ray məh rəm li yi” və Türk mə-
nis tan da çək di yi “Həm rah” fo-
to la rı nü ma yiş olu nur.

Re za De qa ti Azər bay can la 
bağ lı bir ne çə sər gi-la yi hə nin 
müəl li fi  dir. Hey dər Əli yev 
Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə 
məş hur fo toq ra fın öl kə mi zə 
həsr et di yi “Odun ca zi bə si” 
(Ele gan ce of fi  re) və “Gü nah-
sız la rın qır ğı nı” (The Mas sac-
re of in no cents) ki tab la rı nın 
2014-cü il də Pa ris də təq di mat 
mə ra si mi ke çi ri lib. R.De qa ti 
ABŞ-ın Mil li Coğ ra fi  ya Cə-
miy yə ti nin üz vü, bir çox nü-
fuz lu uni ver si tet lə rin fəx ri 
dok to ru, Fran sa nın “Xid mət-
lə rə gö rə” or de ni laureatı dır.

Gənc fo toq raf Ma ya Ba ğı ro va 
“Si zi gö rü rəm” və “Bu gü nün 
keç mi şi” ad lı ağac fo to la rı ilə 
sər gi də iş ti rak edir. M.Ba ğı ro-
va 2015-ci il də Fran sa da SN BA 
(Mil li İn cə sə nət Cə miy yə ti) sər-
gi sin də öl kə mi zi təm sil edə rək 
iki qı zıl me dal və “Jan La riv ye” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Qa le re ya da nü ma yiş olu nan 
fo to lar no yab rın 14-də hər ra ca 
çı xa rı la caq.

Şəh la AĞA LA RO VA

“İçəri şəhər” 
Beynəlxalq Film 
Festivalına gedir

  “İçə ri şə hər” bə dii fi l mi de-
kab rın 9-dan 16-dək Hin-
dis tan da ke çi ri lə cək 21-ci 
Ke ra la Bey nəl xalq Film 
Fes ti va lı na də vət alıb.

Cə fər Cab bar lı adı na “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sın-
dan Azər TAc-a bil di ri lib ki, 
fi lm, fes ti va lın “Dün ya ki no-
su” proq ra mı çər çi və sin də nü-
ma yiş olu na caq. Film, Mə də-
niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
si fa ri şi ilə “Azər bay can fi lm” 
ki nos tu di ya sın da len tə alı nıb.

Psi xo lo ji dram jan rın da çə ki-
lən fi l min ide ya müəl li fi  Təh-
mi nə Ra fael la, sse na ri müəl lif-
lə ri Təh mi nə Ra fael la və İl qar 
Sa fat, qu ru luş çu re jis so ru İl qar 
Sa fat, qu ru luş çu ope ra to ru Lu-
ka Koas sin, qu ru luş çu rəs sa mı 
Bü tü nay Haq ver di yev, ic ra çı 
pro dü se ri Ül vi Qa sı mov, pro-
dü se ri Müş fi q Hə tə mov dur.

“Əli və Nino” dünya 
ekranlarına çıxır

No yab rın 11-də “Sput nik” in for ma si ya agent li yi nin 
mul ti me dia mət buat mər kə zin də bu ya xın lar da pro-
ka ta çı xa rıl mış “Əli və Ni no” fi l mi nə həsr olu nan 
mət buat konf ran sı ke çi ri lib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, pro-
dü ser, sse na rist və re jis sor Cə fər 
Axund za də mət buat konf ran-
sın da “Əli və Ni no” fi l min dən 
və öl kə ki ne ma toq ra fı nın ten-
den si ya la rın dan da nı şa raq de-
yib: “Bu fi lm, pro ka ta ye ni cə 
ve ril mə si nə bax ma ya raq, ta ma-
şa çı la rı nın sa yı re kord həd də-
dir. Çox la rı şi ka yət lə nir ki, fi lm 
əsə ri so na dək əks et dir mir. Bə li, 
ola bi lər ki, Qur ban Səid bir qə-
dər baş qa mə sə lə, ona emiq rant 

ki mi tə sir edən mə sə lə ba rə də 
ya zıb. Ya ra dı cı qrup isə elə fi lm 
ər sə yə gə ti rib ki, o, nəin ki azər-
bay can lı, hətt  a xa ri ci ta ma şa çı 
üçün ma raq do ğu ra bil sin. Film 
bir çox bey nəl xalq fes ti val da 
nü ma yiş et di ri lib ki, bu da çox 
önəm li dir. Ola bi lər ki, kim sə 
fi lm də göz lə di yi ni gö rə bil mə-
yib. Hər bir re jis sor əsə rə öz 
priz ma sın dan ba xır. Əmi nəm 
ki, bu, “Əli və Ni no” fi l mi nin 
son qu ru lu şu de yil”.

Müasir ki no haq qın da da-
nı şan C.Axund za də fi lm lər də 
Qa ra bağ möv zu su na to xu nul-
ma sı nın va cib liy ni vur ğu la ya-
raq de yib ki, Azər bay can da ki-
ne ma toq raf sü rət lə in ki şaf edir. 
Ha zır da bir çox də yər li fi lm lə ri 
qeyd et mək olar. “Təx mi nən üç 
həf tə əv vəl Ta ci kis ta na ki no fes-
ti va la də vət edil miş dim. Ora-
da mə nim “Dmit rov kü çə si 86” 
qı sa met raj lı fi l mim və re jis sor 
El çin Mu saoğ lu nun “Na bat” fi l-
mi nü ma yiş olun du. Asif Rüs tə-
mo vun “Axın la aşa ğı” fi l mi də 
əla dır. Bu fi lm lər lə ya na şı, bir 
çox baş qa la rı da çə ki lib. Bü tün 
bu fi lm lər də, sə ti ral tı da ol sa 
to xu nu lan Qa ra bağ mə sə lə si nə 
gəl dik də isə de yə bi lə rəm ki, 
bu, tə bii ki, bi zim ən ya ra lı ye-
ri miz dir. Hətt  a Ba kı dan bəhs 
edən “Dmit rov kü çə si 86” ad-
lı fi l mim də də bu möv zu var. 
Biz bu nu ic ti maiy yə tin diq qə ti-
nə daim çat dır ma lı yıq”, - de yə 
C.Axund za də vur ğu la yıb.

“Əli və Ni no” ek ran la ra çı xan 
gün dən 280 min ta ma şa çı top-
la yıb. Film Tür ki yə də və Gür-
cüs tan da da pro ka ta çı xa rı lıb. 
No yab rın 17-dən fi lm Ame ri ka 
ek ran la rı na çı xa caq. Həm çi nin 
fi l min Ce nev rə və Lon don da 
nü ma yi şi plan laş dı rı lır.
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