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“Muradın nağılları” kitabının təqdimatı
İyulun7-dəBakıKitabMərkəzindəAzərbaycanYazıçılarBir-
liyininsədri,XalqyazıçısıAnarın“Muradınnağılları”kitabının
təqdimatmərasimikeçirilib.

Təqdimat çərçivəsində Xalq rəssamıArif Hüseynovun kitab
üçünçəkdiyiəsərlərdənibarətsərgidənümayişolunub.
BakıKitabMərkəzinindirektoruGünelAnarqızıbildiribki,“Mu

radınnağılları”məktəbəqədəryaşdauşaqlarüçündəyərliuşaq
ədəbiyyatınümunəsidir.YazıçıbukitabınəticəsiMuradınilkad
gününəhəsredib.KitabdaAnarınyeniyazılarıiləyanaşı,uzun
illəröncəqələməaldığıhekayələrivəuşaqlarüçünyazdığı“Yu
xum qaçıb” adlı radiopyesi də yer alıb. “Nəfis tərtibatlı kitaba
XalqrəssamıArifHüseynovunçəkdiyi illüstrasiyalareləilkba
xışdacauşaqlarıovsunlamağa,nağıldünyasınaaparmağaqa
dirdir”,deyəG.Anarqızıbildirib.
Bakı şəhəri 3

nömrəli Uşaq
gənclər inkişaf
mərkəzinin di
rektoru Lalə Qə
ti kitabın məz
munundan söz
açıb. Bildirib ki,
məktə bə qə dər
yaşda uşaqla
ra oxumaq üçün
mətnlər seçər
kən valideynlər məzmunla yanaşı, səslənməyə, dilin leksik,
qrammatikvasitələrinədədiqqətyetirsələryaxşıolar.Anarın
“Əlifba”nağılıbubaxımdanazyaşlıuşaqlarüçünkifayətqədər
uğurlumətndir.
Bildirilib ki, öyrədicilik baxımdan kitabdakı daha bir maraqlı

mətn“Sözütap,yerinəqoy”hekayəsidir.Buradaməqsəduşağı
əyləndirərəköyrətməkdir.MəsələhekayəninqəhrəmanıMura
dınanasına “Mənəçaybişir”deməsi iləbaşlayır.Anasınəva
zişləonabaşasalırki,çayıbişirməzlər,dəmləyərlər,xörəyiisə
bişirərlər.Beləcə,anasıMuradaAzərbaycanmətbəxinəaidbəzi
yeməklərin,ərzaqlarınəvvəlcəadlarını,sonraisəxüsusiyyətlə
riniöyrədir.
XalqrəssamıArifHüseynovsərginintəşkiledilməsindəməq

sədini açıqlayıb. Bildirib ki, çox zaman kitabda nəşr olunan
rəsmlərorijinaldanfərqliolur.O,uşaqlarırəsmlərinəslinəbax
mağadəvətedibvətövsiyəedibki,onlarbukitabımütləqoxu
sunlar.Rəssamqeydedibki,bu,onunuşaqlarüçünyaratdığıilk
illüstrasiyalardır.
XalqyazıçısıAnartədbirətoplaşanlaravəArifHüseynovatə

şəkkürünübildirib.
TəqdimatdaBakışəhəri3nömrəliUşaqgənclərinkişafmər

kəzininnəzdindəfəaliyyətgöstərən“Çiçəyim”uşaqteatrıüzvlə
rininifasındakitabdanparçalartəqdimolunub.

Dövlət Tərcümə Mərkəzi Türkiyə 
Yazarlar Birliyi ilə əməkdaşlıq edəcək

AzərbaycanDövlətTərcüməMərkəziiləTürkiyəYazarlarBirliyi
arasındamemorandumimzalanıb.

Dövlət Tərcü
mə Mərkəzin
dən bildirilib ki,
memorandumda
Azərbaycan–Tür
kiyə ədəbiyyat
lararası qarşılıqlı
mübadilələr çər
çivəsində əsərlə
rin tərcüməsi və
nəşri, kitablara
dair təqdimatla
rın,dəyirmimasavəonlaynkonfranslarıntəşkili,nəşrləringeniş
oxucuauditoriyasınaçatdırılması,ölkələrinmərkəzikitabxana
larınavəuniversitetlərinəyerləşdirilməsikimiməsələlərnəzərdə
tutulur.
SənədAzərbaycanDövlətTərcüməMərkəzi İdarəHeyətinin

sədri, Xalq yazıçısıAfaqMəsud vəTürkiyəYazarlar Birliyinin
sədri,yazıçıMusaKazımArıcantərəfindənimzalanıb.

Baş redaktor: Vüqar Əliyev

Ünvan: AZ 1012, Bakı şəhəri, Moskva prospekti 1D 
 Dövlət Film Fondu, 5-ci mərtəbə 

Telefon:  (012) 431-28-79 (baş redaktorun müavini)  
  431-57-72 (redaktor) 
  430-16-79; 530-34-38 (müxbirlər) 
  511-76-04 (mühasibatlıq, yayım) 
E-mail: qazet@medeniyyet.az
Lisenziya № AB 022279  
İndeks: 0187
Qiyməti: 60 qəpik

“Mədəniyyət” qəzetinin kompüter mərkəzində səhifələnib, 
“Azərbaycan“ nəşriyyatında çap olunub. 
Tiraj: 5146
Sifariş: 1234
Buraxılışa məsul: Fariz Yunisli

Yazılardakı faktlara görə müəlliflər cavabdehdir. 
Qəzetdə AZƏRTAC-ın materiallarından da istifadə edilir.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

TÜRKSOY Afrika qitəsinə ayaq açır
Azərbaycan mədəniyyəti də qurumun xətti ilə Afrikada təqdim olunacaq

BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOY-unBaşka-
tibiDüsenKaseinovunrəhbərliketdiyinümayəndəheyəti
KonqoDemokratikRespublikasınasəfəredib.27iyun–3
iyultarixlərindəgerçəkləşənsəfərinməqsədiTÜRKSOY–Af-

rikaBirliyivəTÜRKSOY–KonqoDemokratikRespublikasıəmək-
daşlığınadairmüzakirələraparılmasıvəTürkiyədəelanedilən
“2021TürkdilivəYunusƏmrəİli”çərçivəsindəbuölkədəbirsıra
tədbirlərinkeçirilməsiolub.

Qeyd edək ki, səfər
TÜRKSOYun Afrika qitəsində
ilkfəaliyyətiiləəlamətdarolub.
Nümayəndə heyəti əvvəlcə

Türkiyənin Konqo Demokratik
Respublikasının paytaxtı Kin
şasadakısəfirliyiniziyarətedib.
SəfirMehmetMunisDirikiləgö
rüşdə TÜRKSOYun region ilə
əlaqələrini inkişaf etdirmək hə
dəfərindənsözaçılıb.
NövbətigörüşKonqoDemok

ratik Respublikası Mədəniyyət,
İncəsənətvəİrsNazirliyindəke
çirilib.NazirKatherineKathungu
Furaha iləgörüşdəTÜRKSOY
unbuölkədəvəümumilikdəAf
rikaqitəsindəfəaliyyətperspek

tivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi
aparılıb. Düsen Kaseinov afri
kalısənətçilərinvə elmadam
larının TÜRKSOYun tədbirləri
nə qatılmasından məmnunluq
duyacağınıifadəedib.
İyunun29daKonqoDemok

ratik Respublikası Milli Muze
yində “2021Türkdili vəYunus
Əmrə İli” çərçivəsində “Sevgi
mədəniyyətininbayrağı–Yunus
Əmrə”adlısərgiaçılıb.
Sərginin açılışmərasimindən

əvvəlTÜRKSOYvəKonqoDe
mokratik Respublikası Mədə
niyyət,İncəsənətvəİrsNazirliyi
arasındaəməkdaşlıqsazişi im
zalanıb.

Sonra sərginin açılışmərasi
mikeçirilib.AfrikaqitəsindəYu
nus Əmrəyə həsr olunmuş ilk
sərgidəƏskişəhərAnadoluUni
versiteti Gözəl sənətlər fakül
təsinindəstəyi iləərsəyəgələn
əsərlərtəqdimedilib.
AçılışmərasiminəKonqoDe

mokratik Respublikasının mə
dəniyyət,incəsənətvəirsnaziri
KatherineKathunguFurahavə
TÜRKSOYunBaşkatibiDüsen
Kaseinov, Türkiyənin Kinşasa
dakı səfiriMehmetMunisDirik
və2ciTürkiyəAfrikaTərəfdaş
lıqZirvəsininkoordinatoru,səfir
Canİncesuiləyanaşıçoxsay
daqonaqqatılıb.

Mədəniyyət, incəsənət və irs
naziriKatherineKathunguFura
hamütəfəkkirşairYunusƏmrə
ninsözlərindənvətəsəvvüffəl
səfəsindəki sevgi anlayışından
çoxtəsirləndiyinivurğulayıb.
Konqolu nazir TÜRKSOY ilə

qurulanəməkdaşlığınəhəmiyyə
tini vurğulayıb. Qeyd olunub ki,

imzalanan sənəd Türk dünyası
nın qədimmədəniyyətlərə sahib
ölkələri –Azərbaycan,Qazaxıs
tan,Qırğızıstan,Özbəkistan,Tür
kiyəvəTürkmənistanınKonqoda
və Afrika qitəsində tanıdılması,
həm də Afrika mədəniyyətinin
dahageniş auditoriyaya çatdırıl
masıvəqurumlarıntəcrübəmü
badiləsiüçünzəminyaradacaq.
BaşkatibDüsenKaseinovAf

rika səfəri çərçivəsində Afrika
Birliyinin qərargahının yerləşdiyi
Efiopiyanın ƏddisƏbəbə şəhə
rindədəbirsıragörüşlərkeçirib.
Efiopiyanın paytaxtında türkdilli
respublikalarınbuölkədəkidiplo
matlarının iştirakı ilə toplantı ke

çirilib.ToplantıdaTÜRKSOY–Af
rikaBirliyiarasındaimzalanacaq
əməkdaşlıq anlaşması ilə bağlı
müzakirələr aparılıb. Toplantıda
Azərbaycansəfirliyininmüvəqqə
ti işlər vəkili RuslanNəsibov da
iştirakedib.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Pikassonun yeni tapılan əsəri 
150 min dollara satılıb

DünyaşöhrətliispaniyalırəssamPabloPikasso-
ya(1881-1973)məxsusyenirəsməsəri150min
dollarasatılıb.ABŞ-ınMenəyalətindəkibirevdə
50ilşkafdasaxlanılanəsərMassaçusetsşə-

hərindəki“JohnMcInnisAuctioneers”qalereyasında
alıcısınıtapıb.

Ölçüləri
40x40sm
olan“Le
Tricorne”
(“Üçkünc
şlyapa”)
tablosu
müəllif
tərəfindən
1919cu
ildəimza

lanıb.NyuYorkTarixCəmiyyətindəPikassonunispan
bəstəkarıManueldeFalyanın(18761946)eyniadlıba
letiüçünLondondahazırladığısəhnədekorasiyasıilə
bənzərliyisəbəbindənəsərindərəssamaaidolduğunu
düşünürlər.
Qeydedəkki, “LeTricorne”baleti1919cu ildəLon

donda tamaşayaqoyulub.Rəssamın tamaşayaverdiyi
bədiitərtibat(pərdə)2015ciildənNyuYorkdasərgilənir.
Əsərinalıcıvəsatıcısınınadlarıaçıqlanmasada,rəs

minsatıcınınbibisindənatasınamirasqaldığıbildirilir.
Əsərinmüəllifinirəssamınoğlununrəhbəriolduğumü
vafiqqurumdadəqiqləşdirməsiüçünalıcının4ayvaxtı
var.

NURƏDDİN

Fotoqraflarımız beynəlxalq müsabiqədə 
11 mükafat qazanıblar

“Gilavar”AzərbaycanFotoklubu-
nuntəşkilatidəstəyiiləkeçirilən
dahabirbeynəlxalqfotomüsabi-
qəyəyekunvurulub.

“AzerbaijanPhotoSalon2021”
adlı müsabiqəyə 75 ölkədən 519
fotoqraf tərəfindən 7300 əsər təq
dim edilib. Sərbəst rəngli, sərbəst
ağqara,insanlarvəsəyahətmöv
zuları üzrə təqdim olunan fotolar
Azərbaycan, İtaliya və Hindistan
dan olan 3 münsif tərəfindən qiy
mətləndirilib.
Klubun həmsədri, beynəlxalq də

rəcəli fotoqraf Rəşad Mehdiyevin
sözlərinə görə, bu, “Gilavar” Azər
baycanFotoklubutərəfindənhəyata

keçirilən sayca yeddinci beynəlxalq
fotomüsabiqədir. Dörd nominasiya
üzrətəqdimolunan161mükafata38
ölkənin 121 fotoqrafı layiq görülüb.

Müsabiqənin ən yaxşılarına qızıl,
gümüş və bürünc medallar, xüsusi
lentlər və diplomlar təqdim oluna
caq, qaliblərin fotolarından ibarət
elektronkataloqhazırlanacaq.
Azərbaycan fotoqrafarı Ramil

Zeynalovgümüşmedalvəfəxrilent,
Roman İsmayılov, Orxan Əzimov,
ValeriXlızov,AleksandrFirstov,Fər
qanəQasımlıfəxrilent,NurlanTahir
livəRüstəmMəhərrəmovisədiplom
qazanıb.Ümumilikdəfotoqrafarımız
11mükafatqazanıblar.

74-cü Kann Film Festivalı
“Qızıl palma budağı” uğrunda 24 film yarışır

2020-ciildəpandemiyasə-
bəbindənkeçirilməyənKann
FilmFestivalıbuil,ənənəvi
vaxtında(may)olmasada,
məhdudiştirakçısayıvəzəru-
riehtiyattədbirlərialınmaqla,
nəhayət,işəbaşlayıb.İyulun
6-daaçılan74-cüBeynəlxalq
KannFilmFestivalı17iyula-
dəkdavamedəcək.

Festival proqramına ümumilikdə
61 film seçilib. Münsifər heyətinə
amerikalı rejissorSpikeLee sədrlik
edir.
Festivalın səlahiyyətli nümayən

dəsi Tyeri Fremo bildirib ki, “Kann
premyeraları” (Cannes Premiers)
adlıyeniseksiyanınyaradılmasıbir
ilkdir. Bu seksiya artıq seçilmiş və
təsdiqlənmiş kinorejissorlar üçün
nəzərdətutulur.
Festivaldadigəryenilikətrafmühit

məsələlərinəhəsredilmişmüvəqqə
tixarakterliseksiyadır.Festivalhələ
aprelinortalarındaətrafmühitətəsir
lərinazaldılmasına yönələnbir sıra
tədbirlər, eləcə də akkreditə olun
muş jurnalistlərin töhfələri ilə bağlı
məlumatvermişdi.
Kann festivalının əsas müsabiqə

proqramınagəlincə,“Qızılpalmabu

dağı”mükafatıuğrundamübarizədə
24 film iştirak edir.Onlardan 4nün
rejissoruqadındır.FestivalLeosKa
raksın“Annette”filmiiləaçılıb.
Festivalınilkgünüfəxri“Qızılpal

mabudağı”nınlaureatıdaelanedi
lib.Kannfestivalınınənnüfuzlumü
kafatına məşhur amerikalı aktrisa
CodiFosterlayiqgörülüb.
Aktrisaya mükafatı ispaniyalı re

jissorPedroAlmodovartəqdimedib.
Təşkilatçılarbildiribki,bu,CodiFos
terinKann festivallarındaqazandığı
saycadoqquzuncumükafatdır.
Aktrisa yarıməsrlik karyerasında

festivaldamüxtəlifmükafatlarqaza
nıb. “Festival bütün həyatımı dəyi
şib,mənonaçoxborcluyam.Burada
aktyorlarabəslənilənhörmətmənim
üçünçoxəzizdir”,deyəCodiFoster
bildirib.

“DokuBaku”nun beşinci buraxılışı 
Noyabrın3-dən7-dəkBakıda“DokuBaku”Beynəlxalq
SənədliFilmFestivalınınbeşinciburaxılışıkeçiriləcək.
Builkifestivalınəsasmövzusu“Hisslər±”adlanır.

Hazırkı dövrdə in
sanların hissləri sosial
inkişaf, siyasi mühit,
maddi rifah və qlobal
pandemiya kimi ciddi
sınaqlara məruz qaldı
ğına görə belə bir se
çim edilib. Fərdi təcrü
bələri vəfizikivəziyyəti
dədaxilolmaqla,bütün
bunlar insanın dünyanı
necə qavradığına təsir
edir.Builmünsifərhe
yətini insanların daxili
və xarici dəyişimlərinə,
özünü axtarışlarına və
yer üzündə var olma

anlamlarınahəsrolunmuşfilmlərxüsusiləmaraqlandı
racaq.
“DokuBaku”nun 5ci buraxılışında müsabiqədənkə

narfilmlərdənümayişolunacaq.Bundanəlavə,festival
çərçivəsindəAzərbaycansənədlifilmlərininretrospektivi
təşkilolunacaq.Bu,mərhumazərbaycanlıssenaristvə
rejissor Çingiz Rəsulzadənin xatirəsinə həsr ediləcək.
Müraciətlər sentyabrın 20dək www.filmfreeway.com
platformasınatəqdimediləbilər.
Qeyd edək ki, 2017ci ildə əsası qoyulmuş festival

müxtəlifölkələrdənsənədlifilmlərinnümayişi iləyana
şı,yerlifilmmeykerlərədəstəkverməkməqsədidaşıyır.


