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KərimTahirovİLESAMtəşkilatının10min

nüsxəkitabıQarabağdayaradılacaqkitab
xanalarabağışladığını,tezlikləhəminkitab
larınQarabağdaqurulankitabxanalaratəq
dimediləcəyinidedi.
Mədəniyyət naziriAnar Kərimov qonaq

larısalamlayaraqbildirdiki,Vətənmühari
bəsindən sonra da qardaşTürkiyə dövləti
Azərbaycanın yanındadır. Türkiyə dağıdıl
mış şəhərlərin yenidən qurulmasında, ta
riximədəni abidələrin bərpa edilməsində
dəstəyiniəsirgəmir:“İşğaldövründəənçox
zərər çəkənmədəniyyətmüəssisələrindən
biridəkitabxanalarolub.975kitabxanamız
dağıdılaraq yerlə yeksan olunub, onların
4,6milyonnüsxədənartıqkitabfondlarıta
lanedilərəkyandırılıb.MədəniyyətNazirliyi
olaraqMilliKitabxanailəbirlikdəhəminki
tabxanalarbərpaolunduqdansonrafondla
rınınbərpasıməqsədiləbeləbirlayihələyə
başladıq. Qərara aldıq ki, Qarabağ kitab
fondu yaradılsın və hər bir azərbaycanlı
buna dəstək olsun. Eyni zamanda qardaş
TürkiyədənİLESAMtəşkilatıdabizimçağı
rışımızadərhaldəstəkverərək10minkita
bıfondumuzabağışladı.Yaxınzamanlarda
həmin kitablar doğma Qarabağda oxuna
caq”.
AzərbaycanTürkiyə əməkdaşlığından

söz açan Anar Kərimov söylədi
ki, iki ölkəarasındamədəniyyət,
kitabxanavənəşriyyatsahəsində
əlaqələrbundansonradayüksək
səviyyədədavametdiriləcək.Na
zirçıxışınınsonundatəqdimolu
nankitablaragörəİLESAMtəşki
latınatəşəkkürünübildirdi.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

nin sədri, Xalq yazıçısıAnar öl
kəmizdə Türkiyə dövlətinə qarşı
hər zamanböyük sevgi oluğunu
vurğuladı. Bildirdi ki, Şuşanın
mədəniyyətpaytaxtıelanedildiyi
birdövrdətürkiyəliqardaşlarımız
tərəfindən bu kitabların hədiyyə
olunmasının böyük əhəmiyyəti
var.GüngələcəkhəminkitablarŞuşa,Qa
rabağkitabxanalarınıbəzəyəcək.
TürkiyəninölkəmizdəkisəfiriCahidBağ

çı iki ölkənin qardaşlığının bundan sonra
dadavamedəcəyinidedi.Səfir türkxalqı
nınçoxsevdiyi“Kitabəngözəlhədiyyədir“
şüarını səsləndirərək bildirdi ki, Türkiyə

Azərbaycana,bütün  sahələrdəolduğuki
mi,mədəniyyətsahəsindədəəlindəngələn
köməkliyigöstərəcək.

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFon
dununprezidentiGünayƏfəndiyevaçıxışın
daFondunikiüzvdövləti–Azərbaycanvə
Türkiyəninbugünyenəözbirliklərininüma
yişetdirdiyinisöylədi.Bildirdiki,44günlük
Vətən müharibəsində beynəlxalq təşkilat
olaraqQarabağlabağlıtürkdillidövlətlərdən

birçoxdəstəkməktubualırdıq.Müharibədə
qazanılanQələbə təkcəAzərbaycanınde
yil,bütünTürkdünyasınınzəfəridir.

Türkiyə Milli Kitabxanasının
direktoru Ali Odabaş tədbir işti
rakçılarına Türkiyənin mədəniy
yətvəturizmnaziriMehmetNuri
Ersoyunsalamlarınıçatdırdı,hə
yatakeçirilənkampaniyanınəhə
miyyətinivurğuladı.
TürkiyəElmvəƏdəbiƏsərSa

hibləriBirliyinin (İLESAM)rəhbəri
MehmetNuriParmaksız“Qaraba
ğa kitabla gedək” aksiyası üçün
kitabların toplanmasıbarədəmə
lumatverdi.Qeydetdiki,təmsilet
diyitəşkilatıdəstəkləyənqurumlar
olmasaydı,beləbirlayihənihəya
takeçirməkmümkünolmazdı.
DahasonraMehmetNuriPar

maksız“Alim,şair,yazıçıvəsənətçiləren
siklopediyası” kitabını mədəniyyət naziri
AnarKərimovahədiyyəetdi.
SondatədbiriştirakçılarıTürkiyədənMilli

Kitabxanayahədiyyəolunankitablarınsər
gisiilətanışoldular.

NURƏDDİN

Mədəniyyət naziri Milli Mətbuat Günü 
münasibətilə media mənsublarını təbrik edib

MədəniyyətnaziriAnarKərimovMilliMətbuatGünümüna
sibətiləAzərbaycanınkütləviinformasiyavasitələrinə,media
mənsublarınatəbrikmüraciətiünvanlayıb.

Müraciətdədeyilir:
22iyulhərbirazərbaycanlınıntaleyindəolduqcaönəmlitarix

dir.Azərbaycandamillimətbuatın,anadilindəilkqəzetinnəşrə
başlamasının146ilitamamolur.Çünkiməhz1875ciilin22iyu
lundagörkəmlimaarifçi,publisist,mütəfəkkirHəsənbəyZərda
bininəsasınıqoyduğu“Əkinçi”qəzetiiləxalqımızınmillioyanı
şındayeni,parlaqsəhifəaçılıb.
Tarix boyu xalqımızın böyük mütəfəkkirlərinin, ədiblərinin,

dövlətxadimlərinin fəaliyyətindəmilliməfkurənin təbliği,dilimi
zin,mədənidəyərlərimizinqorunmasıkimialidəyərlərhərza
manözünügöstərib.
Bucəhətləriömüryolunasığdıranaydınlarımızdanbiridəvə

tənpərvərziyalı,təbiətşünasalimHəsənbəyZərdabidir.
146iləvvəl22iyultarixindəHəsənbəyZərdabiminbirəzab

əziyyətdənsonraanadilindəilkqəzetinçapınamüvəfəqolmuş
du.1875ciilin22iyultarixindən1877ciilin29sentyabrtarixinə
qədərçapınıdavametdirən“Əkinçi”aydaikidəfə300400tirajla
nəşredilib.Bumüddətərzindəqəzetin56nömrəsiişıqüzügö
rüb.
Sevindirici haldır ki,Azərbaycanözmüstəqilliyini bərpaet

dikdən sonra bir çoxmillimənəvi dəyərlərə qayıdışmətbuat
sahəsindədəözünügöstərdi.Bugünölkəmizdəyüzlərləmət
buorqanqəzetvəjurnalfəaliyyətgöstərir.AzərbaycanRes
publikasıPrezidentininsərəncamıilə“Əkinçi”qəzetininnəşrə
başladığıgün22iyulMilliMətbuatvəJurnalistikaGünükimi
qeydolunur.
MüstəqilAzərbaycanınmemarı,Ümummilli liderHeydərƏli

yevfəaliyyətiboyumehribandostmünasibətiləjurnalistlərində
dərin sevgisini, güvənini qazanmışdı. Ulu öndərin bu ənənəsi
bugünAzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevtə
rəfindən uğurla davam etdirilir.Ölkə başçısımütəmadi olaraq
çıxışlarında, jurnalist ictimaiyyəti iləgörüşlərində mətbuatnü
mayəndələrininsözazadlığınınvacibliyini,onlarınfəaliyyətləri
ni diqqətmərkəzində saxladığını bildirir. Jurnalistlərin təklif və
problemləri iləyaxındanmaraqlanır.Təsadüfideyilki,mətbuat
nümayəndələricənabPrezidentimizijurnalistlərindostuadlan
dırırlar.
Bunamisalolaraq44günlükVətənmüharibəsivəşanlıQə

ləbəmizdənsonrakıdövrüxatırlatmaqistərdim.ÖncəbhədəAli
BaşKomandanın rəhbərliketdiyişücaətliOrdumuz,arxacəb
hədə,informasiyamübarizəsindəisəzəhmətkeşjurnalistlərimiz
mərdlikləvuruşmasaydı,dəmiryumruqkimibirləşib,həmrəylik
nümayişetdirməsəydi,dünyaictimaiyyətinəhaqqsəsimiziçat
dırmaqdamümkünolmayacaqdı.İşğaldanazadedilmişdoğma
torpaqlarımızdavəzifəborcunuyerinəyetirərkənşəhidlikzirvə
sinəucalanjurnalistlərimizMəhərrəmİbrahimovvəSiracAbışov
kimiqəhrəmanlarımızsadalananlarınbariznümunəsidir.Bubir
dahasübutedirki,peşəmizdənasılıolmayaraqhərbirimizmü
qəddəsAzərbaycanınmüsəlləhəsgəriyik.
Əkinçizəhməti,biləyiningücü,qəlbininhərarəti iləmillimət

buatımızın inkişafı, sağlamgələcəyi,bölgədəsülhvə təhlükə
sizlik naminə informasiya toxumları səpən Zərdabi davamçı
larınıAzərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin bütün
əməkdaşlarıadındanürəkdəntəbrikedirik.Nazirliyimizinbütün
yeniliklərini,layihəvəstrukturfəaliyyətləriniqərəzsizişıqlandır
dığınızagörəhərbirinizəürəkdəntəşəkküredirik.Sizinlədaha
sıx,məhsuldarəməkdaşlığımızıdavametdirməküçünöhdəmi
zədüşənvəzifənibundansonradayerinəyetirəcəyimizəəmin
olabilərsiniz.
Birdahamillimətbuatailəsininüzvləriniürəkdən təbrikedir,

bütövAzərbaycanınhərbirnöqtəsindənsədanızıneşidilməyini
arzulayıram.

***
Qeydedəkki,MədəniyyətnaziriAnarKərimovuntövsiyəsinə

əsasən,22iyul–MilliMətbuatGünümünasibətiləAzərbaycan
xalqının zənginmədəni irsi və qədim tarixi ilə yaxından tanış
olmaqməqsədiləmedianümayəndələri vəonlarınailəüzvləri
üçünMədəniyyətNazirliyinintabeliyindəfəaliyyətgöstərənmu
zeylərəsərbəstgiriş–“Açıqqapı”aksiyasıelanolunub.

“Dahi ziyalımız Həsən bəy Zərdabi...” 
DövlətTarixArxivindəmühafizəedilənsənədlərəsasında22
iyul–MilliMətbuatGününəhəsrolunmuş“DahiziyalımızHə
sənbəyZərdabi...”adlıvirtualsərgihazırlanıb.

Milli Arxiv İdarə
sindən bildirilib ki,
sərgidə görkəmli
ictimaixadim,pub
lisist, Azərbaycan
dilində ilk qəzetin
yaradıcısı, uzun il
lər Bakı şəhər Du
masının üzvü ol
muş Həsən bəy
Zərdabinin ictimai
sahədə fəaliyyəti
nəaidolansənədlərdənbirqisminümayişetdirilir.Sözügedən
sənədlərdə Həsən bəy Zərdabinin azərbaycanlılar arasında
təhsilin,maarifçiliyingenişvüsətalmasıüçünhəyatakeçirdiyi
tədbirlər,anadilindəqəzetinnəşrinəicazəverilməsiüçündöv
rünhakimiyyətorqanlarınamüraciətləri,həmçininDumaüzvü
kimifəaliyyətivəs.əksolunub.

Mətbuatımızın bayramına həsr olunmuş 
virtual sərgi 

22iyul–AzərbaycandaMilliMətbuatGünükimiqeydolunur.
DövrüngörkəmliziyalısıHəsənbəyZərdabinin22iyul1875ci
ildənəşretdirdiyi“Əkinçi”qəzetiiləəsasıqoyulanAzərbaycan
millimətbuatıbütündövrlərdəhəqiqətcarçısıolub,cəmiyyəti
düşündürənproblemləri,dövrünmütərəqqiideyalarınıəks
etdirib,xalqımızınmaariflənməsində,millivəbəşəridəyərlərin
təbliğindəmühümroloynayıb.

Azərbaycandamaarifçilikhərəkatınınformalaşmasındaəsas
roloynamış“Əkinçi”ninəsasməqsədifanatizmi,cəhalətiaradan
qaldırmaq,xalqıelmə,maarifə,tərəqqiyəçağırmaq,onunelmi
mədənisəviyyəsiniyüksəltməkolub.
MilliMətbuatGünümünasibətiləM.F.AxundzadəadınaAzər

baycanMilliKitabxanasınınəməkdaşlarıtərəfindənvirtualsərgi
hazırlanıb.
Kitabxanadanbildirilibki,virtualsərgidəAzərbaycanmillimət

buatının inkişafına dair rəsmi sənədlər, mətbuat və jurnalisti
kamızıninkişaftarixiniəksetdirənkitabvəməqalələrnümayiş
olunur.

“Mədəniyyət naminə sülh” qlobal kampaniyası 
çərçivəsində onlayn görüş

“Mədəniyyətnaminəsülh”(Peace4Culture)qlobalkampaniya
sıçərçivəsindəonlayngörüşkeçirilib.İyulun17dəgerçəkləşən
görüşdəMədəniyyətNazirliyininAparatrəhbəriVasifEyvazza
də,BöyükBritaniyanınKoventriUniversitetindəSülh,Etimadvə
SosialMünasibətlərİnstitutununqurucusuvərəhbəri,professor
MaykHardi,AvstraliyanınMədəniİnfuziyavəMüxtəliflikAtlasının
təsisçisiPeterMusaferaidis,HOPEtəşkilatınınqurucusuXavyer
Qonzalez,digərşəxsləriştirakediblər.

Vasif Eyvazzadə “Mədəniy
yət naminə sülh” qlobal kam
paniyasının əsas hədəfəri,
mədəniyyətlərarası dialoqa
dair “Bakı Prosesi”, bu plat
forma əsasında ənənəvi ola
raq keçirilən Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumu, Dünya
MədəniyyətlərarasıDialoqFo
rumu mövzusunda danışıb.
Qeyd edib ki,Azərbaycan tə
rəfininməqsədi regionda sülh
və təhlükəsizliyinmöhkəmlən
dirilməsi, xalqlar və mədəniy
yətlər arasında uğurlu dialoq
və etimadın qurulması, birgə
yaşamaq və birbirinə hörmət

mədəniyyətini dahada inkişaf
etdirərək, milli və beynəlxalq
səviyyəli davamlı tərəqqiyə
nailolmaqdanibarətdir.
Vurğulanıb ki, 44 günlükVə

tən müharibəsi nəticəsində
Azərbaycanın işğaldan azad
edilən torpaqlarına geri dönə
cək məcburi köçkünlərin yeni
həyat şəraitinə uyğunlaşması,
mədəniyyətvəyaradıcılıqqabi
liyyətlərininartırılması,yaradıcı
peşəvə layihələrin inkişafetdi
rilməsiyolundafəaliyyətdavam
etdiriləcək.
Daha sonraHOPE  təşkilatı

nın rəhbəriX.Qonzalez təşkila

tınmissiyavəvəzifələribarədə
təqdimatedib.O,həmçininmiq
rantvəqaçqınların təhsil,peşə
vərdişlərinin formalaşdırılması
haqdabirsıravacibməsələlər
dənvəlayihələrdənbəhsedib.
Son 8 ildə “Bakı Prosesi” ilə

bağlıtədbirlərdəAzərbaycantə
rəfinməsləhətçisiolduğunuvur
ğulayan professor Mayk Hardi
bu platformada bütün mühüm

layihələrin, həmçinin Azərbay
can Mədəniyyət Nazirliyinin
irəli sürdüyü “Mədəniyyət na
minəsülh”qlobalkampaniyası
nınuğurladavametdiriləcəyinə
əminliyinibildirib.
Görüşün sonunda müzakirə

olunantəşəbbüsvəlayihələris
tiqamətindəbirgəyolxəritəsinin
hazırlanması barədə razılığa
gəlinib.

Teatr Xadimləri İttifaqında 
mükafatlandırma mərasimi

İyulun22dəAzərbaycanTeatrXadimləriİttifaqında(ATXİ)Milli
MətbuatGünümünasibətiləmərasimkeçirilib.Mərasimdə
ATXİninsədri,Xalqartisti,professorAzərPaşaNemətov,sədr
müavini,XalqartistiHacıİsmayılov,medianümayəndələrivə
ittifaqınəməkdaşlarıiştirakediblər.

TədbiriAzərPaşaNemətovaçaraqMilliMətbuatGünümü
nasibətiləmedianümayəndələrinitəbrikedib,mətbuatımızınta
rixindən,mədəniyyətsahəsindəmedianınrolundanbəhsedib.
Sonramediamənsublarımilli teatrsənətinin inkişafındaxid

mətlərinəgörəAzərbaycanTeatrXadimləri İttifaqının fəxri fər
manları ilə təltifolunub.Təltifolunanlararasında“Mədəniyyət”
qəzetininəməkdaşıGülcahanMirməmməddəvar.
MərasimdəhəmçininAzərbaycanDövlətAkademikMusiqili

Teatrının aktrisası,Əməkdar artistNahidəOrucovaya 60 il
lik yubileyimünasibətiləATXİnin “Sənətkar”medalı təqdim
edilib.

“Qarabağa kitabla gedək”
Mədəniyyət Nazirliyi və Milli Kitabxananın həyata keçirdiyi 

aksiyaya Türkiyədən 10 min nüsxə kitab töhfəsi

Mədəniyyət Nazirliyi yanında 
İctimai Şuranın üzvləri seçilib

MədəniyyətNazirliyiyanındaİctimaiŞuranındoqquz
nəfərdənibarəttərkibimüəyyənləşib.İyulun16daİc
timaiŞurayaseçkilərinikincimərhələsindəsəkkizüzv
seçilib.

“İctimaiiştirakçılıq”haqqındaAzərbaycanRespublikasının2013
cüil22noyabrtarixliQanununavəAzərbaycanRespublikasıNazir
lərKabinetininİctimaişuranınvətəndaşcəmiyyətiinstitutlarıtərə
findənseçilməsinədairƏsasnaməsinəuyğunolaraq,tələbolunan
səsçoxluğunutoplamışnamizədlərİctimaiŞuranınüzvüseçiliblər.
Xatırladaqki,iyulun13dəseçkilərinbirincimərhələsikeçirilmiş

vətələbolunansəsçoxluğunutoplamışbirnamizədİctimaiŞura
yaüzvseçilmişdi.
Beləliklə, Mədəniyyət Nazirliyi yanında İctimai Şura aşağıdakı

tərkibdəformalaşıb:

 � Əli bə yov Gə ray Ayaz oğ lu–“MədəniİnkişafMərkəzi”İctimai
Birliyi
 � Ab du lo va Cə mi lə Çin giz qı zı–“EşitməvəNitqMəhdudiyyətli
ŞəxslərəSosialYardım”İctimaiBirliyi
 � Qə di rov Şa hin Kə rim oğ lu–“Zirvə”Mədəniyyətvəİncəsənət
İctimaiBirliyi
 �Mus ta fa ye va Sa mi rə Və li qı zı–“AzadHəmfikirlər”Gənclərin
MaarifəndirilməsiİctimaiBirliyi
 � Nə si bo va Bəs ti Mah mud qı zı–“GələcəyəBaxış”Avropaya
İnteqrasiyaİctimaiBirliyi
 � Rə him li Da vud Səid oğ lu–“ƏlilTəşkilatlarıİttifaqı”
 � Ver di ye va Bə yim xa nım İs fən di yar qı zı–XanŞuşinskiFondu
 � Yol çu yev Ək bər Meh di oğ lu–DünyaGəncTürkYazarlarBirliyi
 � Zey ni Rauf Xur şud oğ lu–AzərbaycanMilliQeyriHökumət
TəşkilatlarıForumu

Ayten
Текст

Ayten
Машинописный текст
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