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“Uzun illər sonra da onun ölməz musiqilərini 
eşidəcək və qürur duyacağıq”

Dahi bəstəkar Qara Qarayev doğum günündə yad edildi

Azərbaycanındünya
şöhrətlibəstəkarı,
görkəmlipedaqoq,
SSRİXalqartisti,So

sialistƏməyiQəhrəmanı,
dövlətmükafatlarılaureatı,
akademikQaraQarayev
(19181982)fevralın5də,
anadanolmasının103cü
ildönümündəbirsıratədbir
lərləyadedildi.

Mədəniyyət Nazirliyinin rəh
bərliyi, tanınmışmədəniyyətvə
incəsənətxadimləriIFəxrixiya
bandadahimusiqiçininməzarı
nıziyarətetdilər.

Mərasimdə çıxış edən mə
dəniyyət naziri Anar Kərimov
bildirdiki,millibəstəkarlıqmək
təbinin banisi dahi Üzeyir Ha
cıbəylinin ənənələrini yeni sə
viyyədə davam etdirən Qara
Qarayev öz yaradıcılığı ilə əsl
sənətməktəbiformalaşdırmağa
müvəfəqolub.
Nazir qeyd etdi ki,QaraQa

rayevqırx ilə yaxınyaradıcılığı
dövründə,deməkolarki,bütün
janrlarda əsərlər yaradıb. O,
üç simfoniya, simfonik janrda
20dən çox əsər, 50dən artıq
kamera əsəri, o cümlədən for
tepiano üçün 24 prelüd bəstə

ləyib, iki balet, opera, müzikl,
kantata və oratoriyalar, habelə
çoxsaylı teatr tamaşası və ki
nofilmlər üçün musiqilər yazıb:
“Qara Qarayev yaradıcılığının
tarixi əhəmiyyəti bundadır ki,
o,Azərbaycanxalqmusiqisinin
dünya klassik musiqinin nailiy
yətləri ilə uğurlu sintezini yara
dıb. Onlarla görkəmli bəstəkar
yetişdirən böyük sənətkarın
davamçılarımusiqimədəniyyə
timizin sonrakı inkişafında mü
hümroloynayıblar.Azərbaycan
musiqimədəniyyətiningörkəmli
nümayəndələriolanRaufHacı
yev,Arif Məlikov, XəyyamMir

zəzadə,VasifAdıgözəlov,Musa
Mirzəyev, Tofiq Bakıxanov, Fi
rəngiz Əlizadə, Azər Dadaşov,
Polad Bülbüloğlu, Fərəc Qa
rayev, Elnarə Dadaşova Qara
Qarayev məktəbinin davamçı
larıdır”.
AnarKərimovonudadiqqətə

çatdırdı ki, Mədəniyyət Nazir
liyinin təşkilati vəmaliyyə dəs
təyi ilə2018ci ildənFransanın
məşhur“Mezzo”kanalındaQa
raQarayevinsimfonikvəkame
rainstrumental əsərləri böyük
uğurlasəslənir: “QaraQarayev
eyni zamanda sabahınmusiqi
çisidir.Onunparlaqyaradıcılığı
artıq dünya musiqisinin ayrıl
mazbirparçasıdır.Bizuzun il
lərsonradabuölməzmusiqinin
sədasınıeşidəcəkvəqürurdu
yacağıq”.
DahasonraAzərbaycanBəs

təkarlar İttifaqının sədri, Xalq
artisti Firəngiz Əlizadə, Ü.Ha
cıbəyli adına BakıMusiqiAka
demiyasının rektoru, SSRİ və
Azərbaycanın Xalq artisti Fər
had Bədəlbəyli vəAzərbaycan
Milli Konservatoriyasının rekto
ru, Xalq artisti Siyavuş Kərimi
çıxış edərək böyük bəstəkarın
bənzərsizirsindənsözaçdılar.
MərasimiştirakçılarıQaraQa

rayevinməzarıüzərinətərgülvə
çiçəklərdüzdülər.

N.MƏMMƏDLİ

AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsi
GöyçayşəhərArifMəmmədovadı
naUşaqmusiqiməktəbindəVətən
müharibəsişəhidi,məktəbinqarmon
müəllimiAlimİbrahimovunxatirə
lövhəsininvəməktəbdəonunadını
daşıyankonsertzalınınaçılışmərasi
mikeçirilib.

İdarənin rəisi Ramiz Quliyev tarixi
Zəfərin əldə olunmasında Vətən mü
haribəsində iştirak etmiş mədəniyyət
işçilərinin də payı olduğunu diqqətə
çatdırıb. Şəhidin ailə üzvləri göstəri
ləndiqqətvəqayğıyagörəMədəniyyət
Nazirliyinə və regional idarəyə təşək
kürlərinibildiriblər.
ZərdabrayonHeydərƏliyevMərkəzi

HəsənbəyZərdabiİrsMərkəziiləbir
gə “Türk dünyasının xilaskarları” adlı
layihəyəbaşlayıb.Layihəçərçivəsində
“Türkdünyasınınxilaskarları–müstə
qillikdən Zəfərə doğru” adlı silsilə on
laynkonfranslarınkeçirilməsinəzərdə
tutulur.

***
Sumqayıt Regional Mədəniyyət

İdarəsinin kollektivi tərəfindən ölkə
mizinərazibütövlüyüuğrundagedən
döyüşlərdəşəhidlikzirvəsinəyüksəl
mişŞirbalaHüseynov,QəzənfərMü
təllimov və Samir Nadirovun ailələri
ziyarət edilib,maddi yardım göstəri
lib.

***

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi
nintabeliyindəfəaliyyətgöstərənŞəki
Uşaq incəsənət məktəbinin şagirdlə
ri “İnternational MusicAstana” I Bey
nəlxalq vokalifaçılıq müsabiqəsində
uğurlaçıxışedərəkQranprimükafatı
navəI,IIvəIIIdərəcəli laureatadına
layiq görülüblər. Müsabiqənin təşkilat
komitəsi adından məktəbin direktoru
Eldar Rəcəbova, şagirdlərin müəllim
lərinə və konsertmeysterlərə təşəkkür
məktubugöndərilib.
Oğuz rayon MKSnin Qarabulaq

kənd kitabxana filialında “Yumruqboy
oğul”nağılıüzrəonlaynmüzakirəapa
rılıb.Müzakirəzamanınağıldakıobraz
lartəhlilolunub.
Balakən rayonununYeni Şərif kənd

Sənətkarlıqevi“Azərbaycanqadınları
nıncəmiyyətdəvəailədərolu”mövzu
sundavideokonfranskeçirib.

***
Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tərtər rayonMədəniyyətMərkəzi “Ni
zami Gəncəvi İli” ilə əlaqədar “Şərq
poeziyasının “Xəmsə” zirvəsi”adlı sil
silətədbirlərəbaşlayıb.
Mədəniyyət Mərkəzinin filialı olan

Qaraağacı kənd Mədəniyyət evinin
əməkdaşları Vətənmüharibəsi qazisi,
kəndsakiniNamiqNəbiyevləgörüşke
çiriblər.
RayonunUmudlu kəndFolklor evi

nin əməkdaşları Vətən müharibəsin
də şəhid olmuş ElşənMəmmədovun
doğumgünündəonunailəsini ziyarət
ediblər.
Yevlax və Tərtər rayonlarının mə

dəniyyət mərkəzlərinin filialları Xalq
şairiNərimanHəsənzadənin 90 illiyi
nəhəsrolunmuşvideoçarxlarhazırla
yıblar.

***

Xaçmaz Regional Mədəniyyət İda
rəsininrəisiNazimAğayevQubarayo
nundanVətənmüharibəsişəhidiİsmət
Hacıyevin ailəsini ziyarət edib. İdarə
tərəfindən şəhidin ailəsinə maddi və
mənəviyardımgöstərilib.

QubarayonMKSninMərkəzikitab
xanasıUşaqşöbəsininəməkdaşlarıvə
kitabxananın fəal oxucuları rayonŞə
hidlərxiyabanınıziyarətedərək,Vətən
uğrunda canından keçən qəhrəman
oğullarınməzarları üzərinə tər qərən
fillərdüzüblər.

***
Ağstafa Regional Mədəniyyət İda

rəsiAğstafa şəhər HüseynArif adına
Uşaqmusiqiməktəbininpedaqoji kol
lektivininiştirakıilədahibəstəkarQara
Qarayevin anadan olmasının 103cü
ildönümü münasibətilə onlayn tədbir
keçirilib.TədbirdəbəstəkarınAzərbay
can musiqisinin inkişafına verdiyi bö
yüktöhfələrdənbəhsolunub.
Ağstafa Rayon TarixDiyarşünaslıq

Muzeyi,QazaxrayonMKS,Qazaxra
yonMədəniyyətMərkəzivəTovuz ra
yonMərkəzikitabxanasıAzərbaycanın
MilliQəhrəmanıMübariz İbrahimovun
(19882010)doğumgününə (7 fevral)
həsr olunmuş videokonfranslar təşkil
ediblər.

***

GəncəRegionalMədəniyyət İdarə
siGəncəşəhərMKSninUşaqşöbəsi
Beynəlxalq internet təhlükəsizliyi gü
nü(AvropaKomissiyasınıntəşəbbüsü
ilə 2004cü ildən hər il fevral ayında
qeyd olunur) münasibətilə “Dünyaya
açılan pəncərə” mövzusunda onlayn
informasiyasaatıkeçirib.Müxtəlifyaş
qrupuna aid şagirdlərin iştirak etdiyi
onlayn tədbirdə uşaqlara internetin
faydalı və zərərli tərəfəri haqqında
məlumatverilib.
Gəncə şəhər MKSnin 19 saylı fi

lialı “Nizami Gəncəvi İli” ilə bağlı on
layn görüş keçirib. Görüşün qonağı,
filologiyaüzrə fəlsəfədoktoruƏlimux
tarMuxtarovdahişairinyaradıcılığına
nəzər salıb.MKSnin 2 saylı filialı və
Goranboy rayon Mərkəzi kitabxanası
isəklassiközbəkədəbiyyatınınbanisi
ƏlişirNəvainin580illiyinəhəsredilmiş
videokonfranslarkeçiriblər.
GəncəşəhərMKS,Goranboyrayon

Mərkəzikitabxanası,GoranboyDövlət
Rəsm Qalereyası və Kəlbəcər rayon
MKS Milli Qəhrəman Mübariz İbrahi
movun doğum gününə həsr olunmuş
onlayntədbirlərtəşkilediblər.
GoranboyrayonMədəniyyətMərkə

zinin təşkilatçılığı iləkeçirilən“Şəhid
lərimizitanıyaqvətanıdaq”adlıtədbir
Vətən müharibəsində cəsurluğu və
gözəl ifası ilə könüllərdə taxt quran
şəhidXudayarYusifzadəyəhəsr olu
nub.
GoranboyrayonHeydərƏliyevMər

kəzinintəşkilatçılığıiləVətənmüharibə
sininqazisiRuslanƏmrahovunevində
görüş keçirilib. Rayon Balakürd kənd
Mədəniyyət evinin təşkilatçılığı, kənd
sakinlərininiştirakıiləVətənmüharibə
si qazisiRövşənQuliyevin qarşılanma
mərasimiolub.

***

Kürdəmir RegionalMədəniyyət İda
rəsininrəhbərliyivəbirqrupəməkdaş
KürdəmirşəhərindəkiŞəhidlərxiyaba
nınıziyarətedib.İdarəninrəisiFaiqXu
danlıbildiribki,canınıbutorpaquğrun
da fəda etmiş igidlərin ailə üzvlərinin
buməzarlarönündəməğrurdayanma
sıqürurhissiyaradır.
Şəhidlərin valideynləri övladlarının

keçdiyi döyüş yolu haqqında danışıb
lar. Kürdəmir şəhər 1 saylı məktəbin
birincisinifşagirdiŞəhanəQuliyevavə
Mollakənd məktəbinin V sinif şagirdi
BehbudAlıyevşəhidlərhaqqındaşeir
lərsöyləyiblər.

Kürdəmir şəhərində şəhid baş ley
tenant, tank komandiri Fərrux Baxış
oğlu Hüseynovun evinin önündə ba
relyefinin açılışı olub. Çıxışlarda şə
hid zabitin döyüş yolundan söz açı
lıb.Vurğulanıbki,Vətənsevgisigənc
yaşlarındanFərruxHüseynovuhərbçi
olmağaruhlandırıb.Ötənilsentyabrın
27dəbaşlananVətənmüharibəsində
tankçıkimidöyüşlərəatılıb.Füzuli is
tiqamətindəgedəndöyüşlərdəikidəfə
yaralanıb. Noyabrın 9da Xocavənd
istiqamətində gedən ağır döyüşlərdə
düşməninxeylicanlıqüvvəsinivətex
nikasınıməhvedib, qəhrəmancasına
şəhidolub.

NURƏDDİN

Heydər Əliyev Sarayı 
gənc vokalçılar truppası yaradıb

HeydərƏliyevSarayıgəncklassikvokalçılardanibarəttruppa
yaradıb.“Perfecttroupe”layihəsininideyamüəllifiHeydərƏli
yevSarayınındirektoruRamilQasımovdur.

Layihəninəsasməqsədiklassikvokalməktəbinitəbliğetmək,
yenigəncklassikvokal ifaçılarınıüzəçıxarmaq,böyüksəhnə
yəgedənyoldaonlarınyaradıcılıqfəaliyyətinəyaxındandəstək
olmaqdır.
Musiqi mə

dən iy yət i mizdə
klassik opera ifa
çılığının gələcək
inkişafı üçün bu
günkü gənc vo
kalçıların üzərinə
mühüm məsuliy
yət düşür. Bu ba
xımdan Azərbay
canda ilk dəfə
həyata keçirilən
layihəyəpeşəkar,tələbkarvəməsuliyyətliheyəttərəfindənciddi
nəzarətolunurvəifaçılarahərbirşəraityaradılır.
Pandemiyadan sonrakı dövrdə gənc vokalçıların iştirakı ilə

müxtəlif musiqili tamaşaların, klassik operaların, romansların
 İlərzindəgənciştirakçıların

    olunacaq.

Milli kitabxanaların əməkdaşlığı üçün 
yeni memoranduma ehtiyac var

Fevralın8dəİranİslamRespublikasınınAzərbaycandakı
SəfirliyininMədəniyyətMərkəzininsədriƏliPurmərcanMilli
Kitabxanadaolub.

Qonaqları salamlayan kitabxananın direktoru, professorKərim
Tahirovikiölkəninmillikitabxanalarıarasındaqarşılıqlıəməkdaş
lıqdandanışıb,son illərdəbuəlaqələrinzəifədiyinibildirib.Qeyd
edibki,Azərbaycanvəİranmillikitabxanalarıarasındabağlanmış
əməkdaşlıqhaqqındamemorandumunyenilənməsinəehtiyacvar.
Əli Purmərcan Milli Kitabxanada olmasından şad olduğunu

ifadəedərək,ikiölkəninmillikitabxanalarıarasındamövcudəla
qələridahadamöhkəmləndirməyinəhəmiyyətiniqeydedib.Qo
naq“NizamiGəncəvi İli”ndədahişairhaqqındayenikitabların
nəşrinin, ikiölkəkitabxanalarındaolanədəbiyyatlarüzrəsərgi
keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Bildirilib ki, N.Gəncəvinin
“XosrovvəŞirin”əsərifarsdilindənəşredilib.Həmçinin“Yeddi
gözəl”əsəribuyaxınlardaçapdançıxacaq.
Kərim Tahirov qeyd edib ki, Nizami GəncəviAzərbaycanın,

eləcədəbütünbəşəriyyətindahimütəfəkkirşəxsiyyətlərindən
dir.Builinölkəmizdə“NizamiGəncəvi İli”kimiqeydolunması
nınəhəmiyyətindənbəhsedəndirektorAzərbaycanMədəniyyət
NazirliyiiləMilliKitabxananınbirgəlayihəsiüzrə“Nizamiili”nin
açılıştədbiri,sərgidənümayişolunankitablarbarədəməlumat
verib.Vurğulanıbki,MədəniyyətNazirliyivəMilliKitabxanaHey
dərƏliyevFondununvəonunvitseprezidentiLeylaxanımƏli
yevanındəstəyiilə“MillimənəvidəyərlərimizinVətənəqayıdışı”
layihəsi çərçivəsində dünyanın milli kitabxanalarında və mu
zeylərindəmühafizə edilənAzərbaycana aid əlyazmaların su
rətlərininölkəyəgətirilməsinihəyatakeçirir.Son iki ildə layihə
çərçivəsində Türkiyədən, Pakistandan, Hindistandan və digər
ölkələrdən58əlyazmanınsurətləriMilliKitabxanayagətirilib.
GörüşdəsözügedənlayihəüzrəİranMilliKitabxanasıiləəla

qələrin möhkəmləndirilməsi məqsədilə Nizami əlyazmalarının
surətlərininMilliKitabxanayagətirilməsihaqqındafikirmübadi
ləsiaparılıb.
KərimTahirovhəmçininAzərbaycanvəİranmillikitabxanaları

arasındabeynəlxalqkitabmübadiləsiişinindəgücləndirilməsinə
ehtiyacolduğunudiqqətəçatdırıb.
Daha sonraƏli PurmərcanNizami əsərlərinin səhnələşdiril

məsininvə“Xəmsə”ninyenidənişlənilibnəşrolunmasınınva
cibliyinivurğulayıb,habeləhərikiölkəninmillikitabxanalarıara
sındaəməkdaşlıqmemorandumununimzalanmasınaköməklik
göstərəcəyinibildirib.
Görüşünsonundaqonaqlarakitablarhədiyyəolunub.

Murad Hüseynov mötəbər 
festivalda ölkəmizi təmsil edib

Xalqartisti,pianoçuMuradHüseynov
XXI“Pekindəgörüş”BeynəlxalqSə
nətFestivalındaölkəmizitəmsiledib.
Mötəbərfestivaldaölkəmizinklassik
musiqiifaçılıqsənətiilkdəfətəmsil
olunub.

Yanvarın 7dən fevralın 4dək davam
edən,həmreal,həmdəonlaynformatda
gerçəkləşənfestivaldapianoçuAzərbay
can vəAvropabəstəkarlarının əsərlərini
səsləndirib.
Murad Hüseynovun çıxışı 3 gün – 29

yanvar,2və4fevraltarixlərindəaltıonlayn
kanalvasitəsilənümayişolunub.Festiva
lınbağlanışmərasimindəÇinsənətkarları
iləyanaşı,azərbaycanlıpianoçunundaçı
xışıyeralıb.
Qeydedəkki,MuradHüseynovun“Pe

kindəgörüş”festivalındaiştirakıAzərbay
canRespublikasıMədəniyyətNazirliyivə
ölkəmizin Çindəki səfirliyinin dəstəyi ilə
reallaşıb.Pianoçunun çıxışının videoçə
kilişi BakıMediaMərkəzi tərəfindənhə
yatakeçirilib.
XXI“Pekindəgörüş”BeynəlxalqSənət

Festivalına24ölkəninmədəniyyətvəsə
nətadamlarıqatılıb.

Bəstəkarın ev-muzeyində musiqili görüş

Fevralın5dəQaraQaraye
vinEvMuzeyindədəböyük
bəstəkarınanadanolması
nın103cüildönümüqeyd

edilib.

Azərbaycan Musiqi Mədəniy
yəti DövlətMuzeyinin əməkdaş
ları Fəxri xiyabanda bəstəkarın
məzarını ziyarət ediblər. Sonra
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti
Dövlət Muzeyinin filialı olan ev
muzeyində “Qara Qarayev və
Bakı Musiqi Akademiyası” möv
zusundagörüşkeçirilib.
Tədbir karantin şəraitinə uyğun şəkildə

keçirilib.Bəstəkarınqızı,evmuzeyinmüdi
ri,pianoçuZüleyxaQarayevaBağırovagö
rüşdəonlaynformatdaiştirakedib.
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət

Muzeyinin direktoru, sənətşünaslıq üzrə
fəlsəfədoktoru,Əməkdarmədəniyyətişçisi
AllaBayramovatədbiriaçaraqRusiyaDöv
lətƏdəbiyyatvəİncəsənətArxivindənQara
Qarayevəaidarxivmateriallarıiləbağlıha
zırlanmış slaydın təqdimatını edib. Həmin
materiallarınbirçoxuilkdəfənümayişolu
nub.
SonraQaraQarayevintələbələri–Azər

baycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq
artisti Firəngiz Əlizadə, ittifaqın katibi,

Əməkdar incəsənətxadimiCəlalAbbasov,
BMAnınprofessoru,XalqartistiElnarəDa
daşovamüəllimlərihaqqındaxatirələrinida
nışıblar.
Bakı MusiqiAkademiyasının prorektoru,

professor Gülnaz Abdullazadə, BMAnın
professoru,FikrətƏmirovadına6nömrəli
İncəsənət məktəbinin direktoru, Əməkdar
müəllim Adilə Yusifova çıxış ediblər. Adi
lə Yusifovanın çıxışı P.İ.Çaykovski adına
MoskvaDövlətKonservatoriyasınınarxivin
dəsaxlanılanmateriallarəsasındahazırla
dığı slaydla müşayiət olunub. Beynəlxalq
Muğam Mərkəzinin direktoru, Xalq artisti
MuradHüseynovfortepianodaQaraQara
yevinəsərləriniifaedib.
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