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Azərbaycanda  xalçaçılıq elminin banisi,  xalq 
rəssamı   Lətif Kərimov 1906-cı ildə Azərbayca-
nın Şuşa şəhərində anadan olmuşdur. Onların 
nəsli – bütün "Allahverənlər" tayfası toxuduqları 
qəşəng xalçaları ilə Qarabağ mahalında məşhur 
olmuşdur. 1912-ci ildə onların ailəsi İranın Məş-
həd şəhərinə köçmüşdür. Xalça sənətinə məhəb-
bəti Lətifi burada Mirzə Ələkbər Hüseynzadənin 
emalatxanasına gətirib çıxarmışdır. Gənc Lətif 
Təbriz, Ərdəbil kimi məşhur xalça mərkəzlərini 
gəzib, hər sənətkardan, hər toxucudan bir təkrarsız 
ilmə vurmaq, bir naxış salmaq öyrənmişdir.
1928-ci ildə Şuşa şəhərində "Qarabağxalça" arte-
lində təlimatçı kimi fəaliyyət göstərən L.Kərimov 
başqa rayonlarda da yerli xalçatoxuma işinin sirləri-
ni öyrənirdi. O, 1930-cu ildən xalça sənəti mütəxəs-
sisi kimi "Azərbaycanxalça" birliyində rəssam-tə-
limatçı vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir.
İlk dəfə olaraq Bakıda və Qubada (1932-1936) 
xalça məktəblərinin açılmasında Lətif Kərimo-
vun böyük zəhməti olmuşdur. Lətif Kərimov 
təkcə xalçaçılıq sahəsində deyil, dekorativ tət-
biqi sənətin başqa sahələrində də fəaliyyət 
göstərmişdir. 1930-1940-cı illər Lətif Kərimovun 
yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Bu illərdə ya-
ratdığı bədii tərtibatlarda və başqa sahələrdə 
Şərqin bədii sənət xəzinəsindən ilham almış us-
tad əlinin izlərini görürük.
O, həmin illərdən başlayaraq Azərbaycan xalça-
larının müxtəlif növlərinə aid kompozisiya və 
naxışları toplamış və beləliklə Quba, Şirvan, Bakı, 
Qazax, Gəncə, Qarabağ, Təbriz və Borçalı xal-
ça qruplarına daxil olan 150-dən artıq xovlu və 
xovsuz xalça məmulatı çeşidlərini yığıb, onların 
rəngli reproduksiyasını hazırlamışdır.
Lətif Kərimovun xalçaları həmin illərdən başla-

yaraq artıq Azərbaycandan uzaqlarda da böyük 
rəğbət və maraqla qarşılanırdı. Onun Firdovsi-
nin anadan olmasının 1000 illiyinə həsr etdiyi xal-
çası 1934-cü ildə Parisdə Ümumdünya sərgisində 
uğurla nümayiş etdirilmişdir. 1937-1939-cu illərdə 
Moskvada Ümumittifaq Kənd Təsərrüfatı Nailiy-
yətləri Sərgisində Azərbaycan Respublikasının pa-
vilyonuna verdiyi bədii tərtibat binanın milli me-
marlıq forması ilə möhkəm vəhdət təşkil edirdi.
Lətif Kərimov tanınmış rəssamlarımız (K.Ka-
zımzadə, İ.Axundov və başqaları) ilə birlikdə 
1940-1941-ci illərdə dahi Azərbaycan şairi Niza-
mi Gəncəvinin yubileyinə həsr edilmiş beş xalça 
hazırlamışdır. Bu xalçalarda şairin "Xəmsə"sinə 
daxil olan poemalardan götürülmüş epizodlar 
təsvir edilmişdir.

Elmi-yaradıcılıq fəaliyyəti
Keçən əsrin 40-cı illərində Lətif Kərimov Azər-
baycan Radiosunda fars diktoru vəzifəsində ça-
lışıb. Elmi-yaradıcılıq fəaliyyətinə Azərbaycan 
SSRİ EA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda 
başlayan L.Kərimov 1945-ci ildə  burada ayrıca 
xalça şöbəsinin açılmasına nail olmuşdur. Onun 
"Azərbaycan xalçalarında ornament" kitabı xal-
çalarımızdakı naxışların, ornamentlərin öyrənil-
məsi baxımından misilsiz əhəmiyyətə malikdir. 
Böyük elmi əhəmiyyəti olan bu əsərə görə 1950-ci 
ildə Lətif Kərimova Leninqrad şəhərində sənət-
şünaslıq namizədi-alimlik dərəcəsi verilmişdir. 
Onun monumental tədqiqat işlərindən biri də 
çoxcildli "Azərbaycan xalçası" monoqrafiyasıdır. 
Birinci cildi 1961-ci ildə dərc edilən monoqrafiya 
qırx ilə yaxın aparılan elmi işlərin bəhrəsidir.
L.Kərimovun təşəbbüsü ilə 1972-ci ildə Bakıda 
xalça muzeyi təşkil olunmuşdur.
Lətif Kərimov 1991-ci ildə vəfat etmişdir.

Lider mobil operator bütün abunə-
çilərini marafona qatılmağa dəvət 
edir!
May ayının 15-də Heydər Əliyev 
Fondunun təşəbbüsü və təşkilatçı-
lığı, “Azercell Telekom” MMC-nin 
baş sponsorluğu ilə ölkəmizin id-
man təqvimində mühüm yer alan 
“Bakı Marafonu” keçiriləcək.
Bu il “Bakı Marafonu” yubileyi-
ni qeyd edir. Artıq 5 ildir ki, həm 
Azərbaycandan, həm də dünyanın 
fərqli ölkələrindən minlərlə idman-
sevər “Küləyə qalib gəl” şüarı altın-
da “Bakı Marafonu”nda yarışır. Bu 
dəfə yarış sağlam həyat tərzi pərəs-
tişkarlarını həm də yeni marşrut ilə 
sevindirəcək. Eyni zamanda, mara-
fonun start və finiş nöqtəsi eyni mə-
kanda yerləşəcək. İştirakçılar Döv-
lət Bayrağı Meydanında toplaşacaq 
və 21 kilometrlik məsafəni qət edib 
yenidən bu nöqtəyə qayıdacaqlar. 
Bu yenilik xüsusi hazırlığı olmayan 
iştirakçılara ehtiyac yarandığı hal-
da başlanğıc nöqtəsinə qayıdaraq 
qalibləri qarşılamaq imkanı yarada-

caq. Yarışa qatılmaq üçün may ayı-
nın 10-dək “Gənclik Mall”, 28 Mall” 
və ya “Dəniz Mall”da quraşdırıl-
mış xüsusi məntəqələrə müraciət 
edərək, eləcə də  www.marathon.
az saytı üzərindən qeydiyyatdan 
keçmək mümkündür (ətraflı: www.
marathon.az).
Qeyd edək ki, “Azercell Telekom” 
MMC 2017-ci ildən etibarən “Bakı 
Marafonu”nun baş sponsoru qis-

mində çıxış edir. Bu il də ənənəvi 
olaraq marafonda “Azercell Tele-
kom” MMC-nin rəhbər heyəti ilə 
yanaşı, şirkətin əməkdaşları və 
korporativ abunəçiləri də iştirak 
edəcək. 
Fəaliyyət dövrü ərzində sağlam 
həyat tərzini təşviq edən Azercell 
hər kəsi “Bakı Marafonu”na qatıl-
mağa səsləyir və bütün yarışçılara 
uğurlar arzu edir!

Skandinaviya krallığı hökumətinin yeni la-
yihəsi 2050-ci ilə qədər qalıq yanacaqların 
istifadəsini mərhələli şəkildə dayandırmaq 
planlarının bir hissəsidir.
Layihəni təqdim edən Danimarkanın Baş 
naziri Mette Frederiksenin sözlərinə görə, 
hökumətin planları bərpa olunan enerji 
mənbələrindən maksimum istifadə etmək-
dir. O, hökumətin daha çox günəş stansiya-
ları, elektrik enerjisi yaradan adalar və dəniz 
külək turbinləri tikmək olduğunu, bu sahədə 
ölkənin potensial və səriştəsini artırmaq istə-
yini qeyd edərək, vurğulanan növ alternativ 
enerji stansiya sayının 2030-cu ilə qədər dörd 
dəfə artırılacağını bildirib.
Digər məsələlərlə yanaşı, layihədə bütün Da-
nimarka ev təsərrüfatlarının tədricən mərkə-
zi istiliklə təmin edilməsi də daxildir. Belə ki, 
cari onilliyin sonuna qədər isitmə üçün qaz-

dan istifadə edən evlərin 50 faizə qədərinin 
mərkəzi istilik sisteminə keçidi təmin olun-
malıdır.
Həmçinin, Danimarkada yaxın gələcəkdə 
Rusiyanın enerji təchizatından imtina etmək 
planları da açıqlanıb.

Avropa İttifaqının (Aİ) Rusi-
ya neftinin tədarükündən tez 
bir zamanda imtina etməzi 
bazarın gündə təxminən 4 
milyon barel itirməsinə səbəb 
ola bilər ki, nəticədə “Brent” 
markalı neft 65% bahalaşa-
raq 185 dollara çatacaq.

Eyni zamanda bank analitik-
lərinin fikrincə, Rusiyadan kö-
mür tədarükündən təxminən 
dörd ay ərzində mərhələli şə-
kildə imtina qiymətlərə əhə-
miyyətli təsir göstərmədən 
həyata keçirilə bilər.
19 aprelə olan məlumata 

görə, ICE London birjasında 
“Brent” markalı neftin iyun 
fyu çerslərinin qiyməti bir barel 
üçün 107.8 dollar təşkil edib.
Avropa İttifaqının qarşıdan 
gələn altıncı sanksiyalar pa-
keti çərçivəsində Rusiyanın 
iri banklarına, o cümlədən 
“Sberbank”a məhdudiyyət-
lərdən əlavə, bir çox “enerji” 
məsələlərini nəzərdən keçirib, 
bunu aprelin 17-sində Avropa 
Komissiyasının (AK) rəhbəri 
Ursula fon der Leyen deyib.
İtaliyanın Baş naziri Mario 
Draqi “Corriere della Sera” 
qəzetinə müsahibəsində bil-
dirib ki, Rusiyanın enerji 
resursları üçün qiymətlərin 
yuxarı həddinin tətbiqi ide-
yası növbəti Aİ Şurasında 
müzakirə olunacaq.

2022-ci ilin birinci rübündə 
“Netflix” striminq xidməti 
2.5 milyon nəfər artım proq-
nozlaşdırmasına baxmaya-
raq, 200 min abunəçini itirib.
Banker.az “RBK”ya istina-
dən xəbər verir ki, bu barədə 
şirkətin mətbuat xidməti mə-
lumat verib.
Bunun səbəbləri arasında 
yüksək inflyasiya, bazardakı 
rəqabət və Ukraynadakı və-
ziyyət göstərilib. Rusiyada 
xidmətin dayandırılması sə-
bəbindən Netflix bu ölkədən 

700 min istifadəçisini itirib.
Şirkətin Nyu-York birjasın-
da səhmləri 25% ucuzlaşıb 
və 257.28 dollara düşüb, 
ümumilikdə xidmət bazar 
dəyərinin təxminən 40%-ni 
itirib. “Netflix” abunəçilərin 
sayının daha da azalacağını 
proqnozlaşdırır
Xatırladaq ki, martın 6-sı 
“Netflix” Ukraynadakı ha-
disələrə görə Rusiyada fəa-
liyyətini dayandırdığını 
açıqlayıb. Bundan əvvəl mə-
lum olub ki, şirkət Rusiyada-

kı layihələri üzərində işləri 
dayandırıb. Martın sonunda 
“Netflix” tətbiqi artıq Rusiya 
istifadəçiləri üçün “App Sto-
re” və “Google Play” mağa-
zalarında əlçatmaz olub.

Yaponiyanın Baş naziri Fu-
mio Kişida ölkəsinin Uk-
raynaya verdiyi kreditlərin 
həcmini 100 milyon ABŞ dol-
larından 300 milyon dollara 
çatdıracağına söz verib.
Kişida bu barədə G7 (“Bö-
yük Yeddilik”) ölkələrinin 
liderləri ilə videokonfransda 
deyib.

O, Ukrayna iqtisadiyyatına 
dəstəyi təcili vəzifə adlandırıb.
Aprelin 19-da Yaponiyanın 
müdafiə naziri Nobuo Kişi 
vəd etmişdi ki, Tokio Uk-
raynanı kimyəvi silahlardan 
qoruya bilən maskalar və 
geyimlər, həmçinin pilotsuz 
uçuş aparatları ilə təmin edə-
cək.
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