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14 iyul 2021son səhifə “Xalça sənəti – mənaların təkamülü”

Xəbərverdiyimizkimi,iyulun7-dəTatarıstanRespublikası-
nın(RusiyaFederasiyası)“KazanKremli”Muzey-Qoruğunda
AzərbaycanMilliXalçaMuzeyinin“Xalçasənəti–mənaların
təkamülü”adlısərgisiaçılıb.

SərgininilkgünündəAzərbaycanMilliXalçaMuzeyinindirek
toru,Əməkdarmədəniyyət işçisiŞirinMəlikovanınmühazirəsi
vəkuratorekskursiyası təşkilolunub.Direktor ilköncədünya
dailkxalçamuzeyininölkəmizdə,Bakıdayaranması,muzeyin
fəaliyyətistiqamətləri,kolleksiyalarıhaqqındaməlumatverib.
O,sərgininkonsepsiyası,eksponatlarınseçimprinsipləriba

rədəfikirlərinibölüşüb,nümayişolunanXIXəsrinsonu–XXəs
rinəvvəllərindətoxunmuşecazkarklassikxalçanümunələrinin
tarixi,ornamentlərinsemantikası,rəngtərtibatıvətexnikixüsu
siyyətlərindəndanışıb.Azərbaycanxalçaçılıqsənətinindavamlı
olaraqqədimənənələriitirmədəninkişafetdirildiyi,həmçininye
niyanaşmalarlazənginləşdirildiyivurğulanıb.
Şirin Məlikova müasir rəssamlardan Çingiz Babayevin də

məhzqədimsənətkarlığıyeniyollarlainkişafetdirənəsərlərya
ratdığınıdiqqətəçatdırıb.Onunyaratdığısənətnümunələrinin
fəlsəfimənalarındanbəhsolunub.
Qeyd edək ki, 1011 iyul tarixlərində sərgi çərçivəsində ailə

proqramıdatəşkiledilib.MilliXalçaMuzeyininKazanda“Xalça
sənəti–mənalarıntəkamülü”sərgisisentyabrın5dəkziyarətçi
lərüçünaçıqolacaq.

Nizaminin “Leyli və Məcnun”u 
Kiyevdə təqdim olunub

Xəbərverdiyimizkimi,AzərbaycanDövlətTərcüməMərkəzinin
dəstəyiilədahiAzərbaycanşairiNizamiGəncəvinin“Leylivə
Məcnun”poemasıUkraynadanəşrolunub.KitabınUkrayna
MilliƏdəbiyyatMuzeyindətəqdimatmərasimikeçirilib.

DövlətTərcüməMərkəzindənbildirilibki,tədbirdəUkraynanın
elmvəədəbiyyatxadimləriiştirakediblər.UkraynaŞərqşünaslıq
İnstitutunundirektoruAleksandrBoqomolov,tanınmışşərqşünas
QriqoriXalimonenko,UkraynaMilliElmlərAkademiyasıUkrayna
Diliİnstitutunundirektoru,professorPavelQriçenko,dramaturq,
professorLarisaXorelets,UkraynaTərcüməçilərBirliyininrəhbəri
SergeyBorşevski, “YaroslavovVal” nəşriyyatınındirektoru, şair
Svetlana Koronenko, KiyevMoqilyanskiAkademiyası Milli Uni
versitetinin professoru Fərhad Turanlı, Ukrayna Kitab İnstitutu
BeynəlxalqəməkdaşlıqşöbəsininmüdiriDarinaStepanyukçıxış
edərəkdahişairinyaradıcılığıhaqqındafikirlərinibölüşüblər.
İlahisevginintərənnümünə,ədalətlicəmiyyətarzularınınger

çəkləşməsinəxidmətedənböyükpoeziyanınbugündəözak
tuallığını qoruyub saxladığı, özünə əbədi, ümumbəşərimaraq
vəsevgiqazandırdığıbildirilib.
DövlətTərcüməMərkəzielm,təhsilvəmədəniyyətidarəsinin

rəhbəri,yazıçıtərcüməçiEtimadBaşkeçidşairin880illikyubi
leyimünasibətilə2021ciilinAzərbaycanda“NizamiGəncəviİli”
elanolunduğunuqeydedib,dahişairinəsərlərinindünyaxalqla
rıtərəfindənsevilərəköyrənildiyinibildirib.
Tanınmışşərqşünasalim,nizamişünas,professorQriqoriXa

limonenko Nizami irsinin Ukraynada tədqiqindən,Azərbaycan
klassikədəbiyyatınındünyapoeziyasınatəsirindənsözaçıb.
Layihənin həyata keçirilməsində göstərdikləri dəstəyə görə

UkraynaMilliƏdəbiyyatMuzeyinindirektoruQalinaSorokeyə,
“Yaroslavov Val” nəşriyyatının bir qrup əməkdaşına, layihənin
koordinatoruMarinaQonçarukavəkitabınredaktoruQriqoriQu
seynovaDövlətTərcüməMərkəzinindiplomlarıtəqdimolunub.
Qeydedəkki,“YaroslavovVal”nəşriyyatındaişıqüzügörmüş

kitabıUkraynadilinəşairLeonidPervomayskitərcüməedib.Ki
tabınönsözündəgörkəmlişərqşünasıalimAqafangelKrımski
ninNizamihaqqındaməqaləsiverilib.
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Türkcənin Anadoluda yazı dilinə çevrilməsi
Yunus Əmrənin vəfatının 700-cü ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

İyulun12-dəAnkaradaTürkdünyasınınböyükmütəfəkkiri,türk-
cəninədəbidilkimitəşəkkültapmasındamüstəsnaxidmətləri
olmuşşairYunusƏmrəninvəfatının700-cüildönümünəhəsr
olunmuş“TürkcəninAnadoludayazıdilinəçevrilməsi”adlıbey-
nəlxalqsimpoziumişəbaşladı.

Simpozium Türkiyə Cümhu
riyyəti Prezidenti Administrasi
yasınınhimayəsivəTürkiyənin
MədəniyyətvəTurizmNazirliyi,
AtatürkMədəniyyət,DilvəTarix
YüksəkQurumu,TürkDilQuru
mu və Beynəlxalq Türk Mədə
niyyətiTəşkilatı–TÜRKSOYun
birgətəşkilatçılığıiləkeçirilir.
Tədbirdənəvvəl “YunusƏm

rə:gəl,görməni”adlırəsmsər
gisininaçılışıoldu.SərgiYunus
Əmrəninhəyatvəyaradıcılığını,
yaşadığıdövrüəksetdirir.
Simpoziumdaaçılışnitqisöylə

yənTürkDilQurumununrəhbəri,
professorGürerGülsevin2021ci
ilin Türkiyədə “Yunus Əmrə və
TürkDiliİli”elanedilməsimüna
sibətiləgördükləriişlərdəndanış
dı.Bildirdi ki, türkcə ilə bağlı 38
təkrar, 66 yeni nəşr hazırlanıb,

qurumun kitabxanasına 3 min
dənçoxyeniəsərtəqdimolunub
ki,bunlardan60ıəlyazmalardır.
Hazırda “Türkiyə türkcəsi və di
alekt atlası” layihəsi üzərində iş
davamedir.Türkcə ilə əlaqədar
6 min yaşayış yerində aparılan
araşdırmalarəsasında200əqə
dərxəritəhazırlanacaq.
G.GülsevinTürkDilQurumu

nun son otuz ildə fəaliyyətinin
nəticəsiolan1milyon200min
sözdənibarət“Türkiyətürkcəsi
nintarixi”lüğətininbirhissəsinin
builinsonunaqədərtəhvilveri
ləcəyinibildirdi. Professorelm
qurumunun “Türkiyə türkcəsilə
qarşılıqlı olaraq Azərbaycan,
qazax, qırğız, türkmən, özbək,
tatartürkcələrindədanışma”la
yihəsinındəsentyabrayındata
mamlanacağınıqeydetdi.

YunusƏmrəİnstitutununrəh
bəri, professor Şərəf Atəş Yu
nusƏmrəyaradıcılığındanbəhs
edərəkbildirdiki,xalqıniçindən
çıxan mütəfəkkir şair və alim
xalqının dilini – türkcəni yük
sək səviyyəyə qaldırıb: “Yunu
sunsözləriQuranıntürkcəsidir.
DünyaYunusun sözlərilə daha
yaşanılırhalagəlirvəgələcək”.
Simpoziumun açılışında Tür

kiyə mədəniyyət və turizm na
zirinin müavini Nadir Alpaslan,
TÜRKSOYunBaşkatibiDüsen
Kaseinov, AtatürkMədəniyyət,
DilvəTarixYüksəkQurumunun
başqanıMəhəmmədHəkimoğlu
daçıxışetdilər.

AzərbaycandaAtatürkMərkə
zinin rəhbəri, akademik Nizami
Cəfərov simpozium çərçivəsin
dəkeçirilən“Müqayisəlitürkləh
cələri lüğəti” kitabının otuzilliyi
vəTürkdünyasındatürkologiya”
mövzusundapaneldəçıxışetdi.
Akademik bildirdi ki, türkcənin
arxasında böyük güc dayandı
ğıüçüntürkdilidahadainkişaf

edəcək: “Atatürkün danışdığı
türkcədə bu gün Türkiyə Pre
zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
dünyamiqyasındaçoxgözəlda
nışır.Əgərbizimdövlətbaşçıla
rımızgözəldanışırsa,türkcəmiz
mütləqdünyadillərindənbiriola
caq,çünkibununarxasındatürk
dünyasınınböyükgücüdayanır.
Böyükgücolmayanyerdədədi
limizininkişafıçətinolardı”.
Qeyd edək ki, “Müqayisə

li türk ləhcələri lüğəti” kitabını
hazırlayan alimlər TÜRKSOY
tərəfindən simpoziuma dəvət
olunublar. Kitabın Azərbaycan
bölməsi mərhum alim Ələddin
Əliyevtərəfindənhazırlanıb.

AMEAnın vitseprezidenti,
Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru,
akademik İsa Həbibbəyli iyulun
13dəkeçirilənpaneldəçıxışedib.
“Türkcənin Anadoluda ya

zı dilinə çevrilməsi” beynəlxalq
simpoziumu iyulun 14də başa
çatacaq.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Başqırdıstanda 
VI Dünya Folkloriadası

Azərbaycan da təmsil olunub

İyulun3-dən10-dəkRusiyaFederasiyasınınBaşqırdıstanRespub-
likasındaVIDünyaFolkloriadasıkeçirilib.Dünyanın37ölkəsinin
təmsilolunduğufolkloriadadaAzərbaycandan“Ritm”rəqsqrupu
iştirakedib.

FolklorFestivallarıvəXalqSə
nətkarlığı Təşkilatları Beynəlxalq
Şurasının (CİOFF) himayəsi al

tındakeçirilənDünyaFolkloriada
sıdördildənbirtəşkiledilir.Folk
loriada Başqırdıstanda 2020ci

ildəkeçirilməliidi,lakinCOVİD19
səbəbindəntəxirəsalınmışdı.
Folklorfestivalıpandemiyailə

bağlıciddiehtiyattədbirlərialın
maqlagerçəkləşib.COVİD19a
yoluxmaaşkarlananikiheyət–
Özbəkistan kollektivi və Mosk
vanın “Qjel” rəqs qrupu folklo
riadadankənarlaşdırılıb.
Folkloriadanın konsert proq

ramları Başqırdıstanın paytaxtı
Ufadavə22bələdiyyədəkeçiri
lib.“UfaArena”datəşkilolunan
təntənəliaçılışmərasimində37
ölkədən iştirakçıların milli ge
yimdəmöhtəşəmkeçidiolub.

Azərbaycanı təmsil edən
“Ritm” rəqs qrupu bir neçə şə
hərdə çıxış edib. Yerli sakinlər
kollektiviçoxsəmimiqarşılayıb,
təqdimedilənproqramdanzövq
alıblar. Azərbaycan diasporu
nunçoxsaylınümayəndələridə
onlarıdəstəkləməyəgəliblər.
Başqırdıstanda VI Dünya

Folkloriadası dünya rekorduna
daimzaatıb.İlkdəfəolaraq37
ölkədən 71 millətin təmsilçiləri
yallıgediblər.BugünlərdəUfa
daolanəcnəbituristlərdəonla
raqoşulublar.Yallıdaümumilik
də2700nəfəriştirakedib.

ABŞ-ın Xəzər Siyasət Mərkəzinin nümayəndə heyəti BTA-nı ziyarət edib
ABŞ-ınVaşinqtonşəhərindəyerləşən
XəzərSiyasətMərkəzinin(CaspianPolicy
Center–CPC)nümayəndəheyətiNur-Sul-
tanşəhərindəBeynəlxalqTürkAkademi-
yasını(BTA)ziyarətedib.

Akademiyanınmətbuatxidmətindənbil
diriblərki,CPCnin icraçıdirektoruƏfqan
Niftinin rəhbərlik etdiyi vəCPC İdarəHe
yətininüzvü,ABŞınQazaxıstandakısabiq
səfiriRiçardHoqland, proqramköməkçisi
Ceremi Kohen və baş proqrammeneceri
AkbotaKaribayevanındaxilolduğunüma
yəndəheyətiiləgenişfikirmübadiləsiapa
rılıb.

BTAnınprezidentiDarxanKıdırəli təşki
latınməqsədi,fəaliyyətivəhəyatakeçirdiyi
layihələrbarədəməlumatverib.

ABŞdatürkologiyasahəsininyüksəksə
viyyədə inkişaf etdiyini vurğulayanD.Kıdı
rəliqurumunbuölkəninzəngin intellektual
potensialından faydalanmaq üçün Birləş
miş Ştatlardakı təşkilatlarla əməkdaşlığa
əhəmiyyətverdiyinisöyləyib.
Əfqan Nifti BTA ilə əməkdaşlıqda maraqlı

olduqlarını vurğulayıb. Nümayəndə heyətinin
üzvüRiçardHoqlandisəuzunmüddətQaza
xıstandavəAzərbaycandaçalışdığını,region
dakıprosesləriyaxından izlədiyiniqeydedib.
Təcrübəlidiplomatbölgəninbeynəlxalqsiyasi
arenadaəhəmiyyətininartdığınadiqqətçəkib.
SondaDarxanKıdırəliqonaqlaraBTAtə

rəfindənnəşrolunankitablarıhədiyyəedib.

“Ayının başı” 12,2 milyon 
dollara satılıb
Ölçüsü cəmi 

49 kvadratsantimetrdir
Leonardoda
Vinçininçəkdiyi
“Ayınınbaşı”es-
kizi“Christie’s”
hərracevində
12,2milyondol-
larasatılıb.

Hərrac evin
dənverilənmə
lumatda qeyd

olunubki,7x7smölçüdəkiçikeskizçəhrayı
rəngli kağız üzərində sadə karandaşla işlə
nib.
Mütəxəssislərhesabedirlərki,eskizrəssa

mın Florensiyadan Milana köçməsindən qa
baq,təxminən1480ciilinəvvəllərindəçəkilib.
Qeydedəkki,buvaxtaqədərLeonardoda

Vinçininhərhansıbirayınıözəsərlərindətəs
viretməsimüəyyənolunmayıb.Gümanolunur
ki,rəssam“Ayınınbaşı”və“İtinpəncələri”es
kizlərini Çeçiliya Qalleraninin portretində bir
sincabıtəsviretməküçünistifadəedib.

Norveçdə Azərbaycanla əlaqələrə həsr edilmiş sərgi açılıb

Dünyaşöhrətli
alimvəsəyyah
TurHeyerdalın
doğulduğuNor-

veçinLarvikşəhəri-
nin“Bölgen”mədə-
niyyətmərkəzində
Azərbaycan-Norveç
əlaqələrinəhəsredi-
lənsərgiaçılıb.

“TurHeyerdalınAzər
baycanaaparanaddım
ları ilə milli mirasımızın
mənşəyini kəşf et” adlı sərgi Norveçdə
fəaliyyət göstərən “CAN” təşkilatının tə
şəbbüsü,Diasporla İşüzrəDövlətKomi
təsi, TurHeyerdal İnstitutu, “Vestfold” və
“The Viking Planet”muzeylərinin dəstəyi
iləreallaşıb.
Açılış mərasimində Larvik şəhər bə

lədiyyəsi sədrinin müavini Rune Höiset
çıxışedərəklayihəniyüksəkqiymətləndi
rib,şəhərin350 illikyubileyindəTurHe
yerdalınxatirəsiniyadedənvəsəyyahın
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər
Əliyevlədostluqmünasibətləriniəksetdi
rənsərgininəhəmiyyətinivurğulayıb.
TürkiyəninNorveçdəkiSəfirliyininbirinci

müşaviriBarbarosTunaErdemçıxışında

səfir Fazlı Çormanın təbriklərini çatdırıb,
“CAN”təşkilatınınsədriŞervinNəcəfpuru
uğurlutəşəbbüsmünasibətilətəbrikedib.
ŞervinNəcəfpurlayihəbarədəqonaqlara

genişməlumatverib.Sərgininyerlimuzey
lərdə nümayiş olunacağını bildirənŞervin
NəcəfpurAzərbaycanxalçalarıvəmillige
yimlərinindəsərgiyəəlavəolunacağınıdiq
qətəçatdırıb.
TurHeyerdalİnstitutunundirektoruBeate

Björgeməşhursəyyahınölkəmizəbağlılığı
barədə danışıb, sərginiAzərbaycanda da
nümayişetdirməkistədiklərinideyib.
Qeydedəkki, sərgi iyulun31dəkda

vamedəcək.OktyabrdaisəTurHeyerda
lınEvMuzeyindənümayişolunacaq.

Ayten
Машинописный текст
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