
Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi uzun illər “Mədəniyyət” qəzetində 
fəaliyyət göstərmiş tanınmış jurnalist, yazıçı-publisist

Tahir Heydər oğlu Abbaslının
vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə, 

yaxınlarına, eləcə də “Mədəniyyət” qəzeti nin kollektivinə 
dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
***

Mədəniyyət Nazirliyi Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və 
İxtisasartırma Mərkəzinin kollektivi mərkəzin əməkdaşı 

Yasin Seyidovun 
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və 

mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.

***
“Mədəniyyət” qəzetinin kollektivi uzun illər birlikdə çalışdıqları 

ustad jurnalist, tanınmış publisist, səmimi insan
Tahir Heydər oğlu Abbaslının

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə, 
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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23 iyul 2021son səhifə “Zəfər” kolleksiyası üçün “Ən yaxşı xalça”

“Azərxalça”ASCAzərbaycanın2020-ciilVətənmüharibəsində
qazandığımöhtəşəmQələbəni“Zəfər”kolleksiyasıiləqeydedə-
cək.Kolleksiyanınhazırlanmasıisəgənclərəhəvaləolunacaq.

Bu məq səd lə “Azər xal ça” ASC “Zə fər” kol lek si ya sı üçün “Ən 
yax şı xal ça” mü sa bi qə si elan edib. “Zə fər” kol lek si ya sı nın bir par-
ça sı ol maq, şan lı Qə lə bə yə həsr olun muş əsər lə ri pay laş maq və 
“Azər xal ça” ASC-də ça lış maq is tə yən bü tün gənc lər mü sa bi qə yə 
də vət olu nur.

Mü sa bi qə yə 21-35 ya şın da rəs sam lar, di zay ner lər, xal ça çı 
rəs sam lar və s. qa tı la bi lər lər. İş ti rak et mək is tə yən lər creati ve@
azer xal ca.az elekt ron ün va nı na port fo lio (15 fo to) və “Zə fər” kol-
lek si ya sı na aid es kiz lə ri (3 fo to) gön dər mə li dir lər. Son qey diy yat 
ta ri xi 8 av qust dur.

Mün sif ər he yə ti tə rə fin dən 20 nə fər ən yax şı mü sa bi qə iş ti rak-
çı sı müəy yən edi lə cək. Se çil miş gənc lər bir ay ər zin də “Azər xal-
ça” ASC ema lat xa na la rın da həm yer li, həm də xa ri ci mü tə xəs sis-
lər tə rə fin dən tə li mə cəlb olu na caq lar.

Tə lim lər də ən yax şı nə ti cə gös tər miş 3 gənc mü sa bi qə nin so-
nun da mü ka fat lan dı rı la caq. Bi rin ci ye rin sa hi bi “Azər xal ça” ASC-
də rəs mi işə baş la ya caq, di gər iki gənc mü tə xəs sis ilə daimi 
əmək daş lıq edi lə cək. Tə lim iş ti rak çı la rı nın ən bə yə ni lən es kiz lə ri 
“Zə fər” kol lek si ya sı nın ha zır lan ma sın da is ti fa də olu na caq.

Milli Xalça Muzeyi Çeçenistanın 
Milli Muzeyi ilə əməkdaşlıq edəcək 

AzərbaycanMilliXalçaMuzeyiiləRusiyaFederasiyasıÇeçe-
nistanRespublikasınınMilliMuzeyiarasındaanlaşmamemo-
randumuimzalanıb.Sənədihərikimuzeyindirektorları–Şirin
MəlikovavəZalinaMamayevaimzalayıblar.

İm za lan ma mə ra si mi Şi rin 
Mə li ko va nın Qroz nı şə hə ri nə 
eza miy yə ti za ma nı ger çək lə şib.

Me mo ran dum tə rəf ər ara sın-
da mə də niy yət sa hə sin də əmək-
daş lı ğın in ki şa fı və ge niş lən di ril-
mə si məq sə di da şı yır. Sə nə də 
əsa sən, mu zey işi sa hə sin də 
təd qi qat lar apa rı la caq, el mi iş-
çi lər dən iba rət nü ma yən də he-
yət lə ri nin sə fər lə ri və me to di ki 
ədə biy yat mü ba di lə si, bir gə sər gi 
la yi hə lə ri real laş dı rı la caq.

Qeyd edək ki, Mil li Xal ça Mu-
ze yi Azər bay can dan Çe çe nis tan 
Res pub li ka sı nın mu zey lə ri ilə 
əmək daş lıq edən ilk mu zey dir.

Me mo ran dum, həm çi nin Azər bay can-Ru si ya mə də ni əla qə lə ri-
nin in ki şa fı na töh fə dir.

Vaqif Bayatlı Odərin yaradıcılığı 
Gürcüstanın ədəbiyyat portalında

Gürcüstanın“Axalisaunce”(“Yenixəzinə”)ədəbiyyatportalı“Azər-
baycanədəbiyyatıbeynəlxalqvirtualaləmdə”layihəsiçərçivəsin-
dətanınmışşair,ƏməkdarincəsənətxadimiVaqifBayatlıOdərin
gürcüdilinətərcüməolunmuş“Dünyasöndükcə,səngörünürsən,
ilahi”şeirinəvəşairinyaradıcılığıhaqqındaməlumatasəhifəayırıb.

“Azər bay can ədə biy ya tı bey nəl xalq vir tual aləm də” la yi hə si Döv-
lət Tər cü mə Mər kə zi tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lir. Mər kəz dən bil di ri-
lib ki, şeiri gür cü di li nə şair-tər cü mə çi İmir Məm məd li çe vi rib.

Qeyd edək ki, Gür cüs ta nın Mə də niy yət, Gənc lər və İd man Na-
zir li yi tə rə fin dən ma liy yə ləş di ri lən “Axa li saun ce” ədə biy yat por ta lı 
dün ya ədə biy ya tı nın ya yı nı üz rə fəaliy yət gös tə rir. Oxu cu lar por-
tal va si tə si lə Çarlz Dik kens, Vla di mir Ma ya kovs ki, Ve li mir Xleb ni-
kov, Ha rold Pin ter, Ro lan Bart, Ol qa To kar çuk, İta lo Kal vi no ki mi 
dün ya ədib lə ri nin əsər lə ri nin elekt ron ver si ya sı ilə ta nış olur lar.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

Türkrespublikalarının
müstəqilliyinin30-cu
ildönümümünasibətilə
BeynəlxalqTürkMədə-

niyyətiTəşkilatı–TÜRKSOY
tərəfindəntəşkilolunan
sərgininTürkiyəninşəhər-
lərindəsəyyarnümayişi
davamedir.

Növ bə ti təd bir Ya lo va şə-
hə rin də təş kil olu nub. Sər gi 
Ya lo va Folk lor Təh sil Mər kə-
zi Gənc lər və İd man Klub la rı 
Dər nə yi (YAFTM) tə rə fin dən 
bu il 24-cü də fə təş kil edi lən 
“Türk xalq la rı nın mə də niy yət 
fes ti va lı” çər çi və sin də dü zən-
lə nib.

YAFTM tə rə fin dən ənə nə vi 
ola raq təş kil edi lən və türk xalq-
la rı nın gö rüş ye ri nə çev ri lən fes-
ti val iş ti rak çı la rın kor tej yü rü şü 
ilə baş la yıb. Müx tə lif öl kə lər dən 
sə nət çi lə rin və xalq rəqs qrup-
la rı nın qa tıl dı ğı yü rüş rəng li gö-
rün tü lər lə yad da qa lıb. 

Sər gi nin açı lış mə ra si min-
də TÜRK SOY Baş ka ti bi nin 
müavi ni Bi lal Ça kı cı, YAFTM-in 

rəh bə ri Özer Ko yun cu, Ya lo va 
şə hər Mə də niy yət və tu rizm 
şö bə si nin mü di ri Şe ref Ta li və 

TÜRK SOY İda rə, Ma liy yə və 
Hü quq İş lə ri şö bə si nin mü di-
ri San car Mü la zı moğ lu iş ti rak 
edib lər.

Azər bay can, Qa za xıs tan, Qır-
ğı zıs tan, Öz bə kis tan və Türk-
mə nis tan fo toq raf a rı nın çək dik-
lə ri şə kil lər ma raq la qar şı la nıb.

Qeyd edək ki, Azər bay can, 
Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə-
kis tan və Türk mə nis ta nın ta ri xi-
mə də ni ir si və müasir in ki şa fı nı 
əks et di rən fo to la rın yer al dı ğı 
sər gi bun dan ön cə An ka ra, İz-
mir (Se fe ri hi sar), Ay dın, Də niz li 
və İs par ta şə hər lə rin də nü ma yiş 
olu nub.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Pikassonun “Beretli qızcığaz”ı 
kriptovalyuta ilə satılan ilk əsər olacaq

İsveçrənin“Syg-
num”bankı
dünyaşöhrətli
ispanrəssamı
PabloPikasso-
nun(1881–1973)
əsərinirəqəmsal
aktivlərləsatışa
çıxaracaq.

Rəs sa mın 1964-
cü il də çək di yi “Be-
ret li qız cı ğaz” (“Fil-
let te au be ret”) ad lı 
65x54 san ti metr öl çü lü əsər 4 mil-
yon İs veç rə fran kı (3,6 mil yon av ro) 
də yə rin də qiy mət lən di ri lib. Əsə rin 
sa tı şı in cə sə nə tə sər ma yə ya tır-
maq da ix ti sas laş mış “Ar te mun di” 
Ame ri ka Fon du ilə tə rəf daş lıq çər-
çi və sin də təş kil olu na caq.

Əsə rin to ken ləş di ril miş for ma da 
blok şeyn tex no lo gi ya sı ilə sa tı-
şı sər ma yə çi lə rə in ter net va si tə si, 

elə cə də ba zar 
fond la rın da da nı-
şıq lar apar ma sı na 
və ikin ci ba zar da 
ti ca rə ti nə im kan 
ya ra da caq. Alı-
cı lar və sa tı cı lar 
“Syg num” ban kı 
va si tə si lə əla qə-
lən di ri lə cək lər.

Qu ru mun İs veç-
rə də ki nə za rət or-
qa nı olan “Fin ma” 
tə rə fin dən tən zim-

lən di yi ni is rar edən krip to-bank 
bil di rir ki, səhm lər və ya je ton lar 
mi ni mum 5 min İs veç rə fran kı ilə 
sa tı şa çı xa rı la caq. Əmə liy yat lar 
əsas val yu ta ilə dəs tək lə nən rə-
qəm sal val yu ta for ma sın da “Syg-
num” ban kı nın sta bil je ton la rı ilə 
hə ya ta ke çi ri lə cək.

2019-cu il də “Syg num” dün ya da-
kı ilk krip to bank la rın dan bi ri olub.

Avropada ümumi tədqiqatlar 
məkanı yaradılacaq

Avropaİttifaqı(Aİ)ölkələri
tədqiqatlar,innovasiya
vətexnologiyalardan
ümumivəsərhədsiz

istifadəüçün“AvropaTədqi-
qatlarMəkanı”təşəbbüsünü
yenidəncanlandırmaqniyyə-
tindədir.

Bu ba rə də 
Av ro pa İt ti fa-
qı Şu ra sı na 
sədr lik edən 
Slo ve ni ya nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə 
Aİ öl kə lə ri nin 
təd qi qat lar üz rə 
mə sul na zir lə ri-
nin qey ri-for mal 
gö rü şün də mü-
za ki rə lər apa rı-
lıb.

2000-ci il də tə sis edi lən və 2018-
ci il də bər pa sı is ti qa mə tin də ad dım-
lar atı lan tə şəb bü sün əsas hə də fi 
Aİ mə ka nın da təd qi qat çı la rın mo-
bil li yi ni, bi lik mü ba di lə si ni ar tır maq, 
təd qi qat lar və in no va si ya la ra sər-
ma yə lə ri in ten siv ləş dir mək, ali təh sil 
müəs si sə lə ri, iş gü zar dairə lər həm-
çi nin di gər təd qi qat ak tor la rı ara sın-
da kı əmək daş lı ğı də rin ləş dir mək dir.

Mü za ki rə lər za ma nı qeyd edi lib 
ki, sər həd lə ri aşan tə şəb büs çər çi-
və sin də Aİ mə ka nın da təd qi qat lar, 
in no va tiv la yi hə lər sa hə sin də in-
ves ti si ya lar və is la hat lar güc lən di ri-
lə cək, Av ro pa nın rə qəm sal və ya şıl 
in qi la ba nail ol ma sı üçün st ra te ji 
hə dəf ər müəy yən ləş di ri lə cək.

Gö rüş də həm çi nin bil di ri lib ki, 
ye ni lən miş Av ro pa Təd qi qat lar 
Mə ka nı mil li və Av ro pa təd qi qat-
lar si ya sə ti nin uğur lu bağ lan tı sı-
na çev ril mə li dir. İlin so nu na dək Aİ 
öl kə lə ri ye ni lən miş Av ro pa Təd qi-
qat lar Mə ka nı nın ilk sü tu nu sa yı-
la caq təd qi qat lar və in no va si ya lar 
üz rə pak tı im za la maq niy yə tin də-
dir lər.

Milyarderlər kosmosu 
“su yolu”na döndərirlər

“Amazon”şirkətininvə“BlueOrigin”aerokosmikkom-
paniyasınınqurucusu,dünyanınənvarlıinsanıolanCeff
Bezosiyulun20-dəYerətrafıorbitəqalxıb.

Be zos la bə ra bər üç sə ya hət çi nin də yer al dı ğı “New She-
pard” kos mik gə mi si ABŞ-ın Te xas şta tın dan ha va la nıb. 
He yə ti bü tün lük lə mül ki şəxs lər dən iba rət pi lot suz kos mik 
uçuş ta rix də ilk də fə hə ya ta ke çi ri lib. 

Be zo sa onun qar da şı Mark, 82 yaş lı ame ri ka lı aviator 
Wally Funk və “So mer set Ca pi tals Part ner” şir kə ti nin yük-
sək və zi fə li me ne ce ri nin 18 yaş lı tə lə bə oğ lu Oli vier Deam-
en yol yol daş lı ğı edib lər. Deamen kos mo sa uçan ən gənc, 
Funk isə ən yaş lı in san olub.

Kos mik gə mi Ye rin sət hin dən ümu mi lik də 107 ki lo metr 
yük sək li yə qal xıb. Kos mo sa sə fər isə cə mi 10 də qi qə da-
vam edib.

Qeyd edək ki, Ceff Be zos dan ön cə, iyu lun 11-də baş qa 
bir ame ri ka lı mil yar der, “Vir gin At lan tic” şir kə ti nin sa hi bi Ri-
çard Bren son “Unity” kos mop la nın da Ye rin sət hin dən 85 ki-
lo metr yük sək li yə qalx mış dı.

Ame ri ka lı mil yar der lə rin kos mos sev da sı nın baş lı ca 
məq sə di biz nes ma raq la rı dır. On lar öz nü mu nə lə ri ilə kos-
mik tu riz mi təş viq et mək is tə yir lər. Ne cə de yər lər, kos mik 
gə mi biz dən, müş tə ri də siz dən...

Türk respublikalarının müstəqilliyinin 
30 illiyi münasibətilə

TÜRKSOY-un səyyar sərgisi Yalovada nümayiş olunub

Qahirədə Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş 
tədbir keçirilib

QahirədədahiAzərbaycanşairivəmütəfəkkiriNizami
Gəncəvinin880illiyinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.Tədbir
ölkəmizinMisirdəkisəfirliyivəAzərbaycandilinitəbliğvə
tədrisetməkməqsədiləQahirədəyaradılmışEPSdillər
mərkəzininbirgətəşkilatçılığıiləgerçəkləşib.

Əv  vəl  cə 
ESP dil  lər 
mər  kə  zin -
də Azər -
bay  can di  li 
kurs  la  rın  da 
təh  sil alan 
mi  sir  li gənc 
qız  lar döv -
lət him  ni  mi -
zi səs  lən  di -
rib  lər.

Azər  bay  can sə  fir  li  yi  nin əmək  da  şı Emil Rə  him  li çı  xış edə -
rək da  hi Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin hə  yat və ya  ra  dı  cı  lı  ğın  dan da  nı -
şıb. Qeyd edib ki, Şərq poezi  ya  sı və fəl  sə  fi fik  ri  nin İn  ti  bah 
döv  rü  nün ən bö  yük nü  ma  yən  də  lə  rin  dən ol  muş şairin yu  bi  le  yi 
mü  na  si  bə  ti  lə Mi  sir  də sil  si  lə təd  bir  lər ke  çi  ri  lir.

EPS dil  lər mər  kə  zi  nin rəh  bə  ri İs  ra Adil bil  di  rib ki, Ni  za  mi  nin 
yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə ke  çi  ri  lən təd  bir  lər dil kurs  la  rı  na gə  lən 
gənc  lə  rə Azər  bay  can mə  də  niy  yə  ti və ədə  biy  ya  tı haq  qın  da də -
rin bi  lik  lər ver  mə  yə im  kan ya  ra  dır. Azər  bay  can di  li  ni öy  rə  nən 
tə  lə  bə  lər ar  tıq da  hi şairin əsər  lə  ri  ni ana di  li  miz  də oxu  ya bi  lir  lər.

Son  ra mi  sir  li gənc  lər Ni  za  mi  nin “Ley  li və Məc  nun” poema -
sı əsa  sın  da ha  zır  la  nan səh  nə  cik təq  dim edib  lər. Səh  nə  ci  yi 
ha  zır  la  yan və rol  la  rı ifa edən tə  lə  bə  lə  rə Azər  bay  can sə  fir  li  yi 
tə  rə  fin  dən hə  diy  yə  lər və tə  şək  kür  na  mə təq  dim olu  nub.

Ötənilpandemiyasəbəbindəntəxirəsalınan74-cüBeynəlxalq
KannFilmFestivalıtəşkilatçılartərəfindənalınanbirsıraehtiyat
tədbirlərfonunda,nəhayət,gerçəkləşdi.

Av ro pa və dün ya ki no su nun 
nü fuz lu mü sa bi qə si nin baş mü-
ka fa tı – “Qı zıl pal ma bu da ğı” 
Fran sa da qa lıb. Mü ka fa tı fran-
sız re jis sor Ju lia Du kor no nun 
“Ti tan” fil mi qa za nıb. Xa nım Du-
kor no fes ti va lın ta ri xin də “Qı zıl 
pal ma bu da ğı”na la yiq gö rü lən 
ikin ci qa dın re jis sor dur.  

Fin lan di ya lı re jis sor Yu xo 
Kuos ma ne nin “6 nöm rə li ku pe” 
və iran lı re jis sor Əs gər Fər ha di-
nin “Qəh rə man” film lə ri Qran-pri 
mü ka fa tı na (“Gü müş pal ma bu-
da ğı”) la yiq gö rü lüb. 

Y.Kuos ma ne fil mi ru si ya lı ki-
ne ma toq raf çı lar la bir gə ər sə yə 
gə ti rib. Fil min ru si ya lı pro dü se-

ri Ser gey Sel ya nov, baş ki şi rol 
ifa çı sı Yu ra Bo ri sov dur. 

Leos Ka raks “An nett” fil mi nə 
gö rə ən yax şı re jis sor se çi lib. 
Fes ti va lın ul duz akt yor lar fil mi 
sa yı lan “An nett” də ta nın mış si-
ma lar Adam Dray ver və Ma rion 
Ko tiy yar rol alıb.  Ya po ni ya lı Ru-
su ke Xa ma qu ti və Ta ka ma sa 
Oe məş hur həm və tən lə ri Ha ru-
ka Mu ra ka mi nin he ka yə si əsa-
sın da ek ran laş dı rı lan “Mə nim 
ma şı nı mın sü ka nı ar xa sı na keç” 
fil mi nə gö rə ən yax şı sse na rist 
se çi lib lər.  

Fər di mü ka fat lar ka te qo ri ya-
sın da ame ri ka lı akt yor Ka leb 
Lend ri Cons (“Nit ram”) və Nor-
veç əsil li akt ri sa Re nat Reins ve 
(“Dün ya da ən pis adam”) təl tif 
olu nub lar. Fes ti va lın de büt mü-

sa bi qə sin də xor va ti ya lı re jis sor 
An to net Ku si ya no viç (“Mu ri na”) 
mü ka fat lan dı rı lıb. Mün sif ər he-
yə ti nin mü ka fa tı na isə tailand lı 
re jis sor Apit çat po nu Vi ra se ta ku lu 
(“Yad daş”) və is rail li Na dav La pid 
(“Ahe din di zi”) la yiq gö rü lüb lər. 

Fes ti va lın “Xü su si ba xış” mü-
əl lif film lə ri ka te qo ri ya sın da ru-
si ya lı re jis sor Ki ra Ko va len ko 
“Yum ruq la rı açar kən” fil mi nə 
gö rə mü ka fa ta sa hib olub. Ek-
ran əsə ri Nal çik şə hə rin dən 
olan 31 yaş lı re jis so run kar ye ra-
sın da ikin ci tam met raj lı fil mi dir. 

Qeyd edək ki, iyu lun 7-dən 
16-dək da vam edən 74-cü Kann 
Film Fes ti va lı nın mün sif ər he-
yə ti nə ame ri ka lı akt yor Spi ke Li 
sədr lik edib.

LALƏ

Bir il ertələnən 
Kann festivalının qalibləri

“Qızıl palma budağı” Fransada qalıb


