
Bakı Dövlət Sirkinin milli truppa və 
orkestri yenidən təşkil olunur

YenistrukturuformalaşdırılanBakıDövlətSirkinəjanrüzrə
artistlərinişəqəbuluelanedilir.Bununlaəlaqədarsirkinmilli
truppavəorkestriyenidəntəşkilolunacaq.

SirkəAzərbaycanda və xa
ricdə təhsil almış musiqiçi,
gimnast,akrobat,güləşçi,pəh
ləvan,kəndirbaz,kloun,jonql
yorvədigərixtisaslarüzrəiste
dadlıgənclərdəvətedilir.
Seçim zamanı respublika

mızınbədii təhsilüzrəmüva
fiqalivəorta ixtisasməktəb
lərinin, eləcə də Azərbaycan
DövlətBədənTərbiyəsivəİd

manAkademiyasının,habelədigərölkələrinixtisastəhsilimüəs
sisələrininməzunlarıiləyanaşı,sirksənətindəyüksəkqabiliyyət
vəbacarığıolanşəxslərədəüstünlükveriləcək.
İxtisasüzrəiştəcrübəsinəmalik29yaşadəkgənclərinmüra

ciətetməsitövsiyəolunur.
Namizədtərcümeyihalını(CV)vəözübarədəhazırladığıqısa

videonuinfo@bakucircus.azelektronpoçtünvanınavəya“What
sApp”mobiltətbiqivasitəsilə(+994502040454)təqdimedəbilər.

Pandemiya şəraitində kitabxanaların 
fəaliyyət istiqamətləri 

C.CabbarlıadınaRespublikaGənclərKitabxanasıBakı,Sum
qayıt,Gəncəşəhərkitabxanalarınıniştirakıilə“Pandemiya
şəraitindəkitabxanalarınfəaliyyətininəsasistiqamətləri”möv
zusundaonlayngörüştəşkiledib.

“Öyrənək, öyrədək” şüarı altında təşkil edilən onlayn tədbirin
məqsədi təcrübə mübadiləsi, karantin dövründə kitabxanaların
fəaliyyətindəmüşahidəedilənyeniliklərinmüzakirəsiolub.Virtual
konfransdaSumqayıt,Gəncəşəhər,BakınınYasamal,Binəqədi
vəSəbailrayonlarınınMKSlərininəməkdaşlarıçıxışediblər.
Respublika Gənclər Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor

müaviniXalidəMusayevaiştirakçılarımüzakirəediləcəkmövzu
larlabağlıməlumatlandırıb.
SumqayıtşəhərMKSnindirektoruYeganəƏhmədovapande

miyadövründəkitabxananınəsasfəaliyyət istiqamətləri,günün
tələblərinəuyğunvirtual fəaliyyətnövlərihaqqındadanışıb.Ki
tabxananın fəaliyyətininölkəbaşçısınınmədəniyyət sahəsində
verdiyisərəncamlaraəsasənqurulduğunuvurğulayıb.
Kitabxanamütəxəssislərininçıxışlarıilədavamedəntədbirdə“İs

tifadəçilərtərəfindənənçoxizlənilənvəmaraqdoğuranlayihələr”,
“Vətənpərvərlikədəbiyyatınıntəbliği”,“Fondunvəuşaqədəbiyyatı
nıntəbliği”,“Kitabxanalarıntərtibetdiyibiblioqrafikvəsaitlər”,“Virtual
görüşlər,fərqlivəüstüncəhətləri”,“Kitabxanalardaonlaynxidmət”,
“GörülənişlərinKİVdəişıqlandırılması”və“Kitabxanalarınmetodik
fəaliyyəti”mövzularıətrafındafikirmübadiləsiaparılıb.

“Dünyanın himni uşaq qığıltısıdır”
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsiYasamalrayonMərkəzləşdiril
mişKitabxanaSisteminin(MKS)M.Ş.VazehadınaMərkəziKitabxa
nasıtanınmışuşaqyazıçısıGülzarİbrahimovanın“Dünyanınhimni
uşaqqığıltısıdır”adlıyenikitabınınonlayıntəqdimatınıkeçirib.

VideotəqdimatdaöncəYasamal rayonMKSnindirektoruLətifə
Məmmədovakitabhaqqındaməlumatverib.SonraXızırayonMKS
nindirektoruAyşənƏliyeva,ŞirvanşəhərMərkəzikitabxanasının
başbiblioqrafıKəmaləQuliyeva,ZərdabrayonMKSnin36saylıfi
lialınınmüdiriİlhaməQəribova,YasamalrayonMKSninəməkdaş
ları,eləcədəOsloşəhərində(Norveç)NizamiGəncəviadınahəftə
sonuməktəbininkoordinatoruGünayƏliyevaçıxışediblər.
İzləyicilərinsuallarınıcavablandıranGülzarİbrahimovabildirib

ki,kitab36yaşlıuşaqlarüçünnəzərdətutulub.Kitabda“Dəcəl
keçəl”nağılı,4mənzumnağılvəşeirlərtoplanıb.

ATMU-nun nümayəndələri təlimdə iştirak edib
“CreativeSpark”layihəsiçərçivəsindəBöyükBritaniyanınQrin
viçUniversiteti,AzərbaycanDövlətİqtisadUniversiteti(UNEC)
vəAzərbaycanTurizmvəMenecmentUniversitetinin(ATMU)
əməkdaşlarıarasında“Turizmdəsahibkarlıqistiqaməti”möv
zusundaonlayntəlimkeçirilib.

ATMUdanbildirilibki,görüşdəQrinviçUniversitetininmüəllimi,
tədqiqatçıJithendranKokkranikalməruzəçikimiçıxışedib.
TəliməATMUnunTurizmvəqonaqpərvərlik,Biznesidarəçiliyi

fakültələrininəməkdaşlarıqatılıb.
Qeydedəkki,ATMUBritaniyaŞurası(BritishCouncil)tərəfin

dənmaliyyələşdirilənproqramabuilqoşulub.“CreativeSpark”
layihəsiçərçivəsindəindiyədəkATMUnun25tələbəvəəməkda
şı“LearnEnglishSelect”onlayndilkursundanyararlanıb.

Nizami Gəncəvi – 
Şərq İntibahının zirvəsi

AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiAğs
tafaRayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyinin
təşkilatçılığıilə“Ədəbiyyatımızınparlaq
dühası”adlıonlayntədbirkeçirilib.

QazaxrayonMKSnintəşkilatçılığıiləşə
hər multimedia, Aslanbəyli,  Hüseynbəyli,
YuxarıSalahlı1və2nömrəlikəndkitabxa
nafilialları“NizamiGəncəvi–Şərqİntibahı
nınzirvəsi”adlıonlayntədbirkeçiriblər.

***
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarə

si Gəncə şəhər Heydər Əliyev Mərkəzi,
Gəncə Dövlət TarixMədəniyyət Qoruğu
nunNizamiGəncəviməqbərəsi filialı və
BalakənrayonHeydərƏliyevMərkəzinin
birgətəşkilatçılığıilə“Azərbaycanədəbiy
yatınınNizamizirvəsi”adlıtədbirkeçirilib.
SamuxrayonMərkəzikitabxanasıUşaq

şöbəsininvərayonMKSninQiyaslıkənd
kitabxanafilialınıntəşəbbüsüiləgerçəklə
şənonlayntədbirlərdəbumövzuyahəsr
olunub.

KəlbəcərrayonMKSninZülfüqarlıQa
ragüneykəndkitabxanafilialıda“Nizami
Gəncəvi–880”başlığıaltındaonlayntəd
birkeçirib.

***

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Şə
ki şəhər MKSnin Mərkəzi kitabxanasın
daNizamiGəncəvinin880illikyubileyinə
həsr olunmuş “Sirlər xəzinəsi” adlı bilik
yarışması keçirilib. “Sevgili canan” ko
mandası I, “ASANkönüllüləri”nin “İsgən
dər”komandasıII,AzərbaycanDövlətPe
daqojiUniversitetiŞəki filialının “Xəmsə”
komandasıIIIyerəlayiqgörülüblər.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Za

qatala rayon Yengiyan kənd Eyvaz Əli
xanov adına Mədəniyyət evində “Azər
baycan poeziyasının dahisi” adlı onlayın
tədbirtəşkilolunub.

***
Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi

YevlaxşəhərHeydərƏliyevMərkəzi,Om
budsmanın Gəncə Regional Mərkəzi və
YevlaxMKSninbirgətəşkilatçılığıilə“Ni
zamiGəncəvivəinsanhüquqları”mövzu
sundavideokonfranskeçirilib.
Tərtər Rayon TarixDiyarşünaslıq Mu

zeyivərayonMədəniyyətMərkəzinin ta
beliyindəolanYuxarıSarıcalıkəndklubu
NizamiGəncəvinin880illiyimünasibətilə
videoçarxlarhazırlayıblar.

Ö
tənəsrin80ciillərinin
sonlarında,Qaraba
ğınişğaldanəvvəlki
xoşnövraqlıdövründə

əsasıqoyulan“Xarıbülbül”
musiqifestivalımədəniyyət
tariximizdəəlamətdarhadi
səidi.

“Xarı bülbül” festivalı ilk də
fə1989cu ilinmayındakeçmiş
SSRİ miqyasında reallaşan III
Ümumittifaq festivalı çərçivə
sində Azərbaycan Mədəniyyət
Nazirliyinintəşəbbüsü,Həmkar
lar İttifaqı Şurası və Bəstəkar
larİttifaqınıniştirakı iləkeçirilib.
FestivalAğdamınAbdalGülablı
kəndindənbaşlayıb,Şuşadada
vametdirilibvəAğdamdayekun
konsertləbaşaçatıb.
Şuşada keçirilən tədbirdə

meydan tamaşası estetikasının
bütünelementləriifadəolunmuş
du. Cıdır yarışı, pəhləvanlar və
kəndirbazların iştirakı ilə səhnə
lərnümayişetdirilirdi.Xalqımızın
7əsasmuğamınınadıiləçadır
lar qurulmuş və həmin çadırlar
damusiqiçilərəyləşmişdi.Üçmıx
dağının sinəsindəkiminbir dər
dindərmanırəngbərəngçiçəklər,
özqeyriadigörünüşüvəgözəl
liyi ilə insanı məftun edən xarı
bülbülgülüələlgəzərəkilkdəfə
görənləriheyrətləndirirdi...

“Xarı bülbül” festivalının işti
rakçılarından olmuş şairpubli
sist, Əməkdar müəllim Əyyub
Şırlanlı həmin günləri belə xa
tırlayır:“1989cuilmayın21də
Şuşabaşqagörkəmdəidi.Cıdır
düzündəŞuşavəşuşalılarxoş
bəxt günlərini yaşayırdılar. Qa
rabağın tacıhər ilməsində tarix
çözələnən xalçalarla bəzədil
miş,şəhərinəngörkəmliyerləri
nəxarıbülbülünemblemiçəkil
mişpannolarasılmışdı.
Festivala Qazaxıstan, Türk

mənistan, Başqırdıstan, Mosk
va, Baltikyanı respublikalar,
Ukrayna,habeləDərbənd(Da
ğıstan) və Borçalıdan (Gür
cüstan), ölkəmizin şəhər və
rayonlarından – Bakı, Naxçı
van, Şamaxı, Şəki, Füzuli və
Cəbrayıldan musiqiçi və xa
nəndələr,şairlər,sənətkarlarvə
pəhləvanlar gəlmişdi. Tədbirə
təşrif gətirən qonaqlar Şuşa
dakı Şərq Musiqi Alətləri Fab
rikinin ustalarının düzəltdikləri
tar, kamança, saz, qaval, ud,
nağara vədigərmusiqi alətləri
iləyanaşı,özmahirsənətkarlığı
ilətanınanşəbəkəustasıRafiq
Allahverdiyevindüzəltdiyişəbə
kənümunələrinəheyranlıqlata
maşaedirdilər.
Cıdır düzündə Azərbayca

nınməşhurpəhləvanımərhum

Qaçay Hüseynov və oğlanları
Təvəkkül, Allahverdi, qız nə
vəsi10yaşlıRəşadınçıxışları,
xüsusilə pəhləvanın arxası üs
təuzanaraqsinəsininüstündən
yük yerində 3040 nəfər olan
“Qaz53”markalımaşını keçir
məsizamanıalqışsəsləriətrafı
bürüdü.
Yeddi rəngdə düzəldilmiş ça

dırlarqədimoğuztürkfatehləri
ninçadırlarını xatırladırdı.Cıdır
düzündəbirbirindən3040metr

aralı qurulmuş çadırların qapı
sının üstündə ifa ediləcək mu
ğamın adı yazılmışdı. Qazax,
türkmənvəbaşqırdmusiqiçiləri
yerədöşənmişxalıvəgəbələrin
üstündəbardaşqurmuşdular.
Festival dahi Üzeyir Hacı

bəylinin “Koroğlu” operasından
uvertüranınsəslənişiiləbaşlan
dı.ƏvvəlcəRusiyavəUkrayna
dan gələn qonaqlar Şuşanın
gözəlliyi qarşısında heyranlıq
larını dönədönədilə gətirdilər.

Xalq artisti, mərhum professor
Vasif Adıgözəlovun çıxışı işti
rakçılardaxoştəsiryaratdı.Xalq
artistiSaraQədimova“Qarabağ
şikəstəsi”muğamınıifaetdi.
“Segah” çadırında Naxçıvan

dan gələn musiqiçilər – tarda
Elman Əliyev və kamançada
Nazim Hüseynovun müşayiəti
ilə xanəndəHünərƏliyevin ifa
sında səslənən muğam tama
şaçılar tərəfindən rəğbətlə qar
şılandı.
“Şur”çadırındaŞəkidəngələn

musiqiçilər milli geyimdə çıxış
etdilər.XanəndəƏbülfəzNəcə
fovun tarzən Əbdülrəşid Məm
mədovvəkaman ifaçısıFərrux
Məmmədovun müşayiəti ilə
oxuduğu muğam alqışlara sə
bəboldu.
Şamaxılılar “Rast”, füzulililər

“Şüştər”, Cəbrayıldan gələnlər
“BayatıŞiraz” çadırında idilər.
Onları ifa etdiklərimusiqi nöm
rələri iləçoxböyükmarağasə
bəb oldular. “Çahargah” çadı
rında qərar tutan Bakı Muğam
Teatrınınnümayəndələri–tarda
Mirxalid Salayev, kamançada

Zahid Rzayevin müşayiəti ilə
xanəndə Mehman Səmədovun
“Göstər ey gül üzünü, bülbüli
şeydagülsün”misraları iləbaş
lanan qəzəllə oxuduğumuğam
hamınıovsunlamışdı.
Şuşalıların ansamblına

Əməkdar incəsənət xadimi El
darƏliyevrəhbərlikedirdi,kon
sertmeysterRəsulİsmayılovidi.
Muğamvəmahnı ifaçısıMehdi
Mehdiyev, qarmon və tar ifa
çısı mərhum Tapdıq Zeynalov,
tarzənlər mərhum Nadir Abba
sov, Gülağa Zeynalov və İnti
qam Abbasov, nağarada Natiq
İbrahimov, kamançada Mərkəz
Əliyev,sazdaƏliBaxşəliyevöz
məharətlərini göstərdilər. Xa
nəndələrdən İsaRəhimov “Qa
rabağ şikəstəsi” və “Heyratı”,
Gülnar Tağıyeva “Qatar”, Hafiz
Sədirzadə“Şur”,HüseynMəşə
diyev“Mənsuriyyə”muğamlarını
məharətləifaetdilər.
Bu möhtəşəm tədbirdə mən

mərhum tarzən Gülağa Zeyna
lovun ifa etdiyi “Zabul” segahın
sədalarıaltındaŞuşahaqqında
yazdığımikişeirioxudum”.
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Həmin gün Şuşa başqa görkəmdə idi...
1989-cu ildə keçirilən “Xarı bülbül” festivalının iştirakçısı xatırlayır

Müxtəlif səpkili tədbirlər

AbşeronrayonXırdalanşəhər11illik
Musiqiməktəbininxanəndəlikixtisası
üzrə8cisinifşagirdiİlkinƏhmədli
Qazaxıstandaonlaynformatdake

çirilənbeynəlxalqmüsabiqədəQranpri
mükafatınalayiqgörülüb.

Məktəbin xanəndəlik ixtisası üzrə şagirdləri
“Lider”televiziyasındayayımlanan“Avaz–2”
muğammüsabiqəsindədəuğurqazanıblar.Ni
hadMəmmədzadəI,HüseynƏliyevIIyeritu
tub.ŞagirdlərinmüəllimiQasımƏliyevisəmü
sabiqəninbaşmükafatınalayiqgörülüb.

***
Yaponiyanın ölkəmizdəki səfiri VadaCüniçi

İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsiİsmayıl
lırayonHeydərƏliyevMərkəziniziyarətedib.
Diplomatmərkəzdəfəaliyyətgöstərənyaradı
cılıqdərnəklərininişiilədətanışolub.

***
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsiMasallı

rayonMədəniyyətMərkəzininnəzdindəfəaliy
yətgöstərənXalqteatrıAşıqƏləsgərin200illik
yubileyimünasibətiləvirtualmusiqilikompozi
siyatəqdimedib.

***
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsindəvə

təndaşların növbəti onlayn qəbulu təşkil olu
nub.Sakinlərinxahişvətəklifəridinlənilib.
Regional idarənin rəisiSəxavətMəmmədo

vun, idarənin əhatə etdiyi rayonlar üzrə nü
mayəndələr vəmədəniyyətmüəssisələri rəh
bərlərinin iştirakı iləvideokonfransformatında
iclaskeçirilib.Mədəniyyətmüəssisələrindəişin
keyfiyyətininartırılmasıməqsədiləmüasirida
rəetməprinsipləriiləbağlıtövsiyəvətapşırıq
larverilib.

***
Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi 15

İyun–MilliQurtuluşGünüiləəlaqədar“Azər
baycanınmemarı”adlıregionalyaradıcılıqmü
sabiqəsielanedib.Müsabiqəninməqsədigənc
nəsləHeydərƏliyevindövlətçilik irsinin təbliğ
olunması,bölgəgənclərininbacarıqlarının,ya
radıcılıqqabiliyyətlərininaşkarlanmasıvəinki
şafetdirilməsidir.

***
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiAğsta

fa şəhərUşaqmusiqiməktəbinin saz ixtisası
üzrə4cüsinifşagirdiİbrahimHüseynov“Qa
rabağınmusiqi tarixi – aşıq sənəti” adlıRes
publikaonlaynmüsabiqəsində1518yaşqru
puüzrə3cüyerəlayiqgörülüb.

***
ŞəkiRegionalMədəniyyət İdarəsiOğuz ra

yonMKSninQarabulaqkəndkitabxanafilialı
nınəməkdaşları, fəaloxucular vəH.Babayev
adına1saylıtamortaməktəbinşagirdləriBey
nəlxalqAbidələrvəTarixiYerlərGünüiləbağlı
rayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyinə və alban
kilsəsinəekskursiyaediblər.

***
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsi,Gəncə

şəhər MKSnin 1 saylı kitabxana filialı “Aşıq
Ələsgərin söz dünyası” adlı ədəbibədii gecə
keçirib.
GəncəşəhərBülbüladına3saylıUşaqmu

siqiməktəbininskripkaçalanlaransamblıÇexi
yavəQazaxıstanınonlayn formatdakeçirdiyi
“Worldofclassic”beynəlxalqmüsabiqəsindəII
dərəcəlidiplomalayiqgörülüb.
GəncəşəhərMərkəzikitabxanasınınOxuza

lışairəİradəƏlilininyaradıcılığınahəsrolunmuş
“Onunşeirdünyası”adlıonlayngörüştəşkiledib.

***
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsinin

tabeliyində fəaliyyət göstərən Füzuli şəhər 2
nömrəliUşaq incəsənətməktəbininxanəndə
likixtisasıüzrəIIIsinifşagirdiElxanMəmmədli
“Lider” televiziyasının“Avaz–2”muğammü
sabiqəsininqalibiolub.

Vətənin qəhrəmanları unudulmur
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsi
KürdəmirRayonTarixDiyarşünaslıqMu
zeyindəkürdəmirlişəhidlərəaidguşə
yaradılıb.GuşədəVətənmüharibəsində
şəhidolanotuzbeşhərbçininfotoşəkil
ləriyeralıb.

***
Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarə

siAstaraRayonDövlətRəsmQalereya
sının əməkdaşlarının iştirakı ilə rayonun
Ərçivan qəsəbəsində Vətən müharibəsi
şəhidi Sadiq Bağırzadənin doğum günü
iləəlaqədaranımtədbirikeçirilib.

***

MasallıRegionalMədəniyyət İdarəsinin
əməkdaşları rayonun TəzəAlvadı və Vi
ləşkəndlərindəVətənmüharibəsişəhidləri
Sənan Səlimov və Balaqardaş Vəliyevin
ailəsinə baş çəkiblər. Həmçinin Hacıtəpə
kəndindəVətənmüharibəsiqaziləriTərlan
SalmanovvəMəhəmmədSəlimovziyarət
edilib.

***
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Oğuz

rayonMKSninMərkəzi kitabxanası,Qara
bulaqkəndkitabxanafilialı,rayonGənclərvə
İdmanİdarəsi,DiniQurumlarlaişüzrəDövlət
KomitəsininŞəkişöbəsininbirgətəşkilatçılığı
ilə“Qazilərvəşəhidlərvətənpərvərliknümu
nəsidir”adlıvideokonfranskeçirilib.

***
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi

GəncəşəhərMirCəlalPaşayevinEvMu
zeyinin təşkilatçılığı ilə Vətən müharibə
sişəhidi İlqarBürcəliyevinailəüzvləri ilə
onlayngörüşkeçirilib.GəncəşəhərMər
kəzikitabxanasıVətənmüharibəsişəhidi
MirhüseynSeyidzadənin ailəsi ilə, şəhər
MKSnin24saylıkitabxanafilialı isəVə
tənmüharibəsiqazisiİnqilabRüstəmovla
onlayngörüşkeçirib.

***
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarə

siTovuz rayonHeydərƏliyevMərkəzinin
əməkdaşlarıVətənmüharibəsişəhidiSey
murMehdiyevinailəsiniziyarətediblər.
Qazax rayonDaş Salahlı kəndmədə

niyyət müəssisələrinin əməkdaşları isə
VətənmüharibəsininşəhidleytenantıMa
yisYaqubovundoğumgünündəməzarını
ziyarətedib,doğmalarınabaşçəkiblər.

***
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarə

siQuba rayonMKSninAşağıXuckənd
kitabxana filialının əməkdaşları Vətən

müharibəsi şəhidi Ürfan Məmmədovun
məzarını ziyarətedib.Qamqamkəndki
tabxanasının əməkdaşı şəhid Elməddin
Abdullayevinailəsiiləgörüşüb.

Bölgələrdən mədəniyyət xəbərləri
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