
Sankt-Pe ter burq da yer lə-
şən Ru si ya Et noq ra fi ya 
Mu ze yin də Azər bay can 
de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 

nü mu nə lə rin dən iba rət sər gi 
təş kil olu na caq.

Fev ra lın 19-dan ma yın 5-dək 
da vam edə cək “Ta le yin sap la-
rını xal ça ya to xu yar kən... Azər-
bay ca nın de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 
nü mu nə lə ri Ru si ya Et noq ra fi  ya 
Mu ze yin də” ad lı sər gi Azər bay-
can Mil li Xal ça Mu ze yi ilə bir gə 
ha zır la nır.

Eks po zi si ya ya Ru si ya mu-
ze yin də sax la nı lan xal ça lar və 
tət bi qi sə nət nü mu nə lə ri da xil 
edi lə cək. Sər gi nin açı lış mə ra si-
min də iki mu ze yin əmək daş lı ğı-
nın nə ti cə si ola raq ha zır lan mış 
“Ta le yin sap la rını xal ça ya to xu-
yar kən” ad lı ka ta lo qun təq di ma-
tı da ke çi ri lə cək.

Sər gi nin zi ya rət çi lə ri Azər bay-
can sə nət kar la rı nın əl işi olan 
40-dan çox na dir xal ça və xal ça 
mə mu la tı, tət bi qi sə nət nü mu-
nə lə ri ilə ta nış ola caq lar. Eks-
po zi si ya ya da xil edi lən xal ça la-
rın ək sə riy yə ti XIX əs rin son la rı 
- XX əs rin əv vəl lə rin də to xu nub. 
Ən qə dim xal ça isə XVIII əs rə 
aid “Su ra xa nı” xal ça sı dır.

Xa tır la daq ki, “Azər bay can 
Res pub li ka sın da xal ça sə nə ti-
nin qo run ma sı na və in ki şaf et di-
ril mə si nə dair 2018-2022-ci il lər 
üçün Döv lət Proq ra mı”nın  ic ra sı 
ilə bağ lı nə zər də tu tu lan sö zü ge-
dən la yi hə ötən il real laş ma lı idi. 
Sər gi 2020-ci ilin no yabr ayın da 
IX Sankt-Pe ter burq Bey nəl xalq 
Mə də niy yət Fo ru mu çər çi və sin-
də açıl ma lı idi. Azər bay ca nın 
“Fəx ri qo naq öl kə” sta tu sun da 
də vət al dı ğı fo rum pan de mi ya 
sə bə bin dən tə xi rə sa lın dı. 

Sankt-Pe ter burq şə hə rin də-
ki Ru si ya Et noq ra fi  ya Mu ze yi 
1902-ci il də ya ra dı lıb. Mu ze yin 
kol lek si ya sın da Azər bay ca na aid 
çox say lı et noq ra fi k ma te rial qo-

ru nub sax la nı lır. Bir gə la yi hə çər-
çi və sin də bu mu zey də qo ru nan 
Azər bay can de ko ra tiv-tət bi qi sə-
nət nü mu nə lə ri nin el mi araş dı rıl-
ma sı da nə zər də tu tu lub. 

Taleyin saplarını xalçaya toxuyarkən...
Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrimiz Rusiya Etnoqrafiya Muzeyində sərgilənəcək
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Murad Hüseynov 
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ölkəmizi
təmsil edib

səh. 3

Bakı Xoreoqrafiya
Akademiyasına

yeni kadr təyinatı

səh. 4

“Qırmızı” filmi 
Kazanda
nümayiş
olunacaq

səh. 8

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında 
Britaniya şirkətləri də çalışacaq

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev fev ra lın 
9-da Bö yük Bri ta ni ya nın Av ro pa qon şu lu ğu və Ame ri ka mə sə-
lə lə ri üz rə döv lət na zi ri xa nım Ven di Mor ton ilə gö rü şüb.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, Bri ta ni ya şir kət lə ri ilə öl kə mi zin 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də ye ni dən qur ma iş lə ri nə dair 
mü za ki rə lər apa rı lır və bu is ti qa mət də əmək daş lıq üçün bö yük 
po ten sial var. Bu ra ya iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də bər pa olu-
nan ener ji sa hə si də aid dir.

səh. 2

Gənclər üçün Prezident mükafatının 
laureatları

Xə bər ver di yi miz ki mi, Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
fev ra lın 2-də im za la dı ğı sə rən ca ma əsa sən, elm, təh sil, mə-
də niy yət, gənc lər si ya sə ti və gənc lər lə iş, ic ti mai və so sial yö-
nüm lü fəaliy yət, in no va si ya və sa hib kar lıq sa hə lə rin də xü su si 
fərq lə nən 10 nə fər gənc 2021-ci il Gənc lər üçün Pre zi dent 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 

Gənc lər üçün Pre zi dent mü ka fa tı döv lət baş çı sı nın 2013-cü il 
2 iyul ta rix li fər ma nı ilə tə sis edi lib. Fər ma na əsa sən, Azər bay-
can gənc lə ri nin elm, mə də niy yət, o cüm lə dən ədə biy yat, in cə-
sə nət, elə cə də təh sil, ic ti mai fəaliy yət və di gər sa hə lər də nailiy-
yət lə ri ni təş viq et mək məq sə di lə tə sis edi lən Pre zi dent mü ka fa tı 
il də bir də fə ve ri lir və məb lə ği 10 min ma nat dır.

Ötən il lər də ol du ğu ki mi, bu il də yük sək mü ka fa ta la yiq gö rül-
müş gənc lə ri mi zi oxu cu la ra ta nıt maq is tər dik.

davamı səh. 5-də

Zəfər muzeyi konsepsiyasının
ilkin layihəsi müzakirə olunub

Mə də niy yət Na zir li yi nin tə şəb bü sü ilə Və tən mü ha ri bə si me-
mo rial komp lek si və Zə fər mu ze yi nin ya ra dıl ma sı ilə əla qə dar 
mü va fiq döv lət qu rum la rı nın sə la hiy yət li nü ma yən də lə rin dən 
iba rət İş çi qru pun on layn ic la sı ke çi ri lib.

Təd bir də qeyd edilib ki, Və tən mü ha ri bə si me mo rial komp lek si 
və Zə fər mu ze yi nin fon du nun ya ra dıl ma sı üçün la zı mi ma te rial-
la rın top la nıl ma sı na baş lanı lıb. Və tən daş lar la ya na şı, döv lət qu-
rum la rı tə rə fi n dən də mü va fi q ma te rial lar təh vil ve ri lib.

səh. 4

Dahi bəstəkar Qara Qarayev
doğum günündə yad edildi

Azər bay ca nın dün ya şöh rət li bəs tə ka rı, gör kəm li pe da qoq, 
SS Rİ Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, döv lət mü ka-
fat la rı laureatı, aka de mik Qa ra Qa ra yev (1918-1982) fev ra lın 
5-də, ana dan ol ma sı nın 103-cü il dö nü mün də bir sı ra təd bir-
lər lə yad edil di.

Mə də niy yət Na zir li yi nin rəh bər li yi, ta nın mış mə də niy yət və in-
cə sə nət xa dim lə ri I Fəx ri xi ya ban da da hi mu si qi çi nin mə za rı nı 
zi ya rət et di lər.   

səh. 3

Gəncəli dahinin Çində
büstünü hazırlayan heykəltəraş

Çin li hey kəl tə raş-rəs sam Yüen Si kun Azər bay ca nın da hi şair 
və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin Pe ki nin Çaoyan  par kın da 
qo yul muş büs tü nün müəl li fi dir.

Cin tay İn cə sə nət Mər kə zi nin di rek to ru, Çin Kreativ Sə na ye 
Al yan sı nın pre zi den ti, pro fes sor Yüen Si kun müx tə lif xalq la rın 
da hi lə ri nin büst lə ri ni ha zır la ma sı ilə məş hur dur. Kon fut si, Ma hat-
ma Qan di, Aris to tel ki mi on lar la şəx siy yə tin abi də si nin ol du ğu 
Çaoyan par kı nın əra zi sin də 2012-ci il də da hi Ni za mi Gən cə vi nin 
tunc dan tö kül müş büs tü qo yu lub.

səh. 8

Ələsgər kimi sevilən Əsgər 

Sə nət alə min də tə sa dü fi hal-
lar da akt yo ru ro lun adı ilə 
ad lan dı rır, per so na jın xa rak-
te ri nə gö rə ta nı yıb se vir lər.

Azər bay can ki no sə nə tin də əsa-
sən ki çikp lan lı və epi zo dik rol lar 
ifa çı sı ki mi ta nı nan Əmək dar ar tist 
Əs gər Məm mə doğ lu da əv vəl cə 
“Rə qib lər” (“Öm rün sə hi fə lə ri” ki-
noal ma na xı) fi l min də (1974) fut bol 
azar ke şi Ələs gər, son ra isə “Bə yin 
oğur lan ma sı” fi l min də (1985) pi ro-
tex nik Ələs gər adı ilə məş hur laş dı, 
se vil di. 

Ma raq lı dır ki, Əs gər Məm mədoğ-
lu ki no da, teatr da və te le vi zi ya 
ta ma şa la rın da ki fa yət qə dər xa-
rak te rik per so naj lar təq dim et miş, 
pe şə kar lı ğı nı də fə lər lə təs diq lə miş-
di. On da ni yə məhz bu iki rol (və 
Ələs gər adı) ona məş hur luq gə-
tir di? De mə li, uğur da la zı mi mə-
qam da yox, öz za ma nın da gə lir. 

Ki no ob ra zı nın adı nı uğur im za sı 
ki mi da şı yan akt yor üçün sə ən bö-
yük mü ka fat elə ta ma şa çı la rın sev-
gi ilə ad lan dır dı ğı, onun sa məm nu-
niy yət lə qə bul et di yi ro lun adı dır. 
Tə ki uğu run se vin ci ni do yun ca ya-
şa maq üçün akt yor ro la, rol da ün-
va nı na za ma nın da sa hib lən sin.

davamı səh. 6-da

Bir qış günündə Arazboyu uzanan
Cəbrayıl torpağında...

Xə bər ve ril di yi ki mi, 
öl kə miz də akk re di tə 
olun muş dip lo ma tik 
kor pu sun nü ma-

yən də lə ri fev ra lın 6-da 
iş ğal dan azad olun muş 
Cəb ra yıl və Zən gi lan ra-
yon la rın da olub lar.

Azər bay can Res pub li ka Pre-
zi den ti nin tə li ma tı na uy ğun 
ola raq  təş kil edi lən sə fə rin 
məq sə di xa ri ci dip lo mat la rı Er-
mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin 
30 il sü rən iş ğa lı za ma nı bu tor-

paq lar da tö rət di yi vəh şi li yin və 
mü ha ri bə ci na yət lə ri nin iz lə ri 
ilə ta nış et mək idi.

Dip  lo  ma  tik kor  pu  sun nü  ma -
yən  də  lə  ri  ni Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin kö  mək  çi  si 
– Pre  zi  dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın 
Xa  ri  ci si  ya  sət mə  sə  lə  lə  ri şö  bə -
si  nin mü  di  ri Hik  mət Ha  cı  yev, Bi -
rin  ci vit  se-pre  zi  den  tin kö  mək  çi  si 
El  çin Əmir  bə  yov və di  gər rəs  mi 
şəxs  lər mü  şa  yiət edib  lər.

Sə fər də me dia təm sil çi lə ri də 
iş ti rak edib.

davamı səh. 4-də

“Xəmsə”nin ən qədim əlyazması
1318-ci ilə aiddir

2021-ci il də da hi şair və mü tə fək kir Ni za mi Gən cə vi nin 
ana dan ol ma sı nın 880 il li yi ta mam olur. Qüd rət li söz və 
fi kir us ta dı nın zən gin ya ra dı cı lı ğı nın bə şər mə də niy yə ti-
nin nailiy yə ti ki mi müs təs na əhə miy yə ti nə zə rə alı na raq, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə 2021-ci il öl kə miz-
də “Ni za mi Gən cə vi İli” elan edi lib. “Ni za mi ili”ndə da hi 
şairin ir si nə bir da ha nə zər sa lı na caq, onun müd rik lik 
səl tə nə ti öl kə miz də və xa ric də təb liğ olu na caq. 

Ni za mi “Xəm sə”si heç vaxt işı ğı azal ma yan, in san lıq var 
ol duq ca gə rək du yu lan qiy mət li mi ras dır. Dün ya nın bir çox 
ta nın mış alim lə ri mü tə fək kir şairin əsər lə rin də ki zi ya nı du-
ya raq on la rı təd qiq və təb liğ edib. Bu pro ses da vam edir. 
Bö yük mü tə fək ki rin əsər lə ri nin dün ya nın müx tə lif məş-
hur ki tab xa na və mu zey lə rin də sax la nı lan əl yaz ma la rı nın 
araş dı rıl ma sın da AMEA-nın Mə həm məd Fü zu li adı na Əl-
yaz ma lar İns ti tu tu da mü hüm rol oy na yır. İns ti tu tun el mi 
iş lər üz rə di rek tor müavi ni, fi  lo lo gi ya üz rə elm lər dok to ru 
Pa şa Kə ri mov la söh bə ti miz də bu elm oca ğın da qo ru nan 
Ni za mi əsər lə ri nin əl yaz ma la rı ba rə də da nış dıq.

davamı səh. 5-də

“Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai:
ənənə və novatorluq”

AMEA-nın Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu Öz bə kis ta-
nın Azər bay can da kı Sə fir li yi ilə bir lik də “Ni za mi Gən cə vi və Əli şir 
Nə vai: ənə nə və no va tor luq” möv zu sun da bey nəl xalq on layn 
konf rans ke çi rib.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, da hi 
Azər bay can şairi və mü tə fək-
ki ri Ni za mi Gən cə vi nin ana dan 
ol ma sı nın 880 və da hi öz bək 
şairi Əli şir Nə vainin 580 il li yi nə 
həsr edi lən konf ran sın iş ti rak-
çı la rı əv vəl cə hər iki mü tə fək ki-
rin Ba kı da kı hey kəl lə ri ni zi ya rət 
edib lər.

On layn konf ran sı gi riş sö zü 
ilə Ədə biy yat İns ti tu tu nun di rek-
to ru, aka de mik İsa Hə bib bəy li 

aça raq Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə 2021-ci ilin öl kə-
miz də “Ni za mi Gən cə vi İli” elan 
edil di yi ni xa tır la dıb. Həm çi nin 
Öz bə kis tan Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin Əli şir Nə vainin ana dan 
ol ma sı nın 580 il li yi nin ke çi ril mə-
si nə dair fər man im za la dı ğı diq-
qə tə çat dı rı lıb.

İ.Hə bib bəy li hər iki şairin ya-
ra dı cı lı ğı haq qın da da nı şa-
raq bil di rib ki, Ni za mi Gən cə vi 

dün ya da ilk “Xəm sə” ya rat mış 
qüd rət li sə nət kar dır və onun 
“Xəm sə”si nin Şərq dün ya sı na 
bö yük tə si ri olub. Ni za mi or taq 
mə də niy yə ti mi zin zir və lə rin də 
da ya nır və onun gör kəm li ar-
dı cıl la rın dan bi ri də Əli şir Nə-

vaidir. Əli şir Nə vai türk di lin də 
“Xəm sə” ya rat maq la bü tün türk 
dün ya sı na bö yük xid mət gös tə-
rib, türk di li nin “Xəm sə” ya rat-
maq qüd rə ti nə ma lik ol du ğu nu 
sü but edib. 

davamı səh. 2-də
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