
BXA-da Respublika Günü münasibətilə 
konsert proqramı

BakıXoreoqrafiyaAkademiyasında(BXA)28May–Respubli
kaGününəhəsrolunmuşkonsertproqramıkeçirilib.

Tədbir Azərbay
can Respublikası
nın Dövlət Himni
ninsəsləndirilməsi
iləbaşlayıb.Sonra
BXA tələbələrinin
ifasında rəqs par
çalarıifaolunub.
BXAnın tədris

işləri üzrə prorek
toru, rektorvəzifə
sinimüvəqqəti icraedənƏzizQarayusifiçıxışedərəkhərkə
siRespublikaGünümünasibətilətəbrikedib,AzərbaycanXalq
Cümhuriyyətininfəaliyyətindəndanışıb.
Qeydolunubki,1918ciilmayın28dəelanolunmuşAzərbay

canXalqCümhuriyyətimüsəlmanŞərqindəilkparlamentlires
publikavədemokratikdövlətnümunəsidir.1991ciildəSSRİnin
süqutundansonraAzərbaycanRespublikasıözünü19181920
ciillərdəmövcudolmuşXalqCümhuriyyətininvarisielanedibvə
dövlətmüstəqilliyimizbərpaolunub.
Sonda Ə.Qarayusifi Şuşa şəhərində keçirilən “Xarıbülbül”

musiqifestivalındaiştiraketmişBXAnınmüəllimvətələblərinə
fəxridiplomlartəqdimedib.
TədbirBXAmüəllimvətələblərininifasındaSSRİXalqartisti

MüslümMaqomayevin“Azərbaycan”mahnısınınsəslənməsiilə
yekunlaşıb.

Respublika Uşaq Kitabxanasının 
Nizami haqqında metodik vəsaiti

F.KöçərliadınaRespublikaUşaqKitabxanasınınElmimetodi
kaşöbəsi“Azərbaycanvədünyapoeziyasınınqiymətliincisi
–NizamiGəncəvi”adlımetodikvəsaitiistifadəçilərətəqdim
edib.

Vəsaitikihissədənibarətdir.“Bədiisözüntanrısı”adlıbirinci
hissəşairinhəyatvəyaradıcılığındanbəhsedir.“Kamillikzirvə
sindədayanandahi–NizamiGəncəvi”adlanan IIhissədə isə
şairinirsinioxucularadahaətrafıçatdırmaqməqsədiləkitabxa
nalardatəşkilolunacaqtədbirlərinssenarisiverilib.
VəsaitdəMədəniyyətNazirliyivəF.KöçərliadınaRespublika

Uşaq Kitabxanasının birgə  “Bərpanəşr” layihəsi çərçivəsində
uşaqlarüçünnəşrolunan“XeyirvəŞər”,“Simnar”,“Şahvəxid
mətçi”,“İsgəndərinBərdəyəgəlməsivəNüşabəiləgörüşməsi”,
“Türküstangözəlininhekayəti”,“Fitnə”,“İlinfəsilləri”,“Kərpickə
sən”,“FitnəvəBəhramşah”,”Məğribgözəlininhekayəti”,”Xa
rəzmgözəlininhekayəti”vəs.elektronkitablar,görkəmlişəxsiy
yətlərinNizamiiləbağlıfikirləri,RespublikaUşaqKitabxanasının
fonduəsasındahazırlanmışədəbiyyatsiyahısıdayeralır.
Metodikvəsaitrayonşəhərmərkəzikitabxanalarınınuşaqşö

bələri,MKSninşəhər,qəsəbə,kəndkitabxanafiliallarıüçünnə
zərdətutulub.

Gənclər Kitabxanası 100-dən çox 
buktreyler hazırlayıb

Kitabtreyleri(buktreyler)hərhansıbirkitabdanbədiiforma
dabəhsedənqısavideodur.Buvideolarınməqsədiyeniçap
olunankitablarıictimaiyyətindiqqətinəçatdırmaqvəmütaliəni
təşviqetməkdir.Müddətibirneçədəqiqəolanbucürvideolar
hazırlanarkənillüstrasiyalar,fotoşəkillər,kitabörtüklərindən
istifadəolunur.2016cıildənMədəniyyətvəTurizmNazirliyinin
dəstəyiiləölkəmizdəBuktreylerfestivalıkeçirilir.

C.CabbarlıadınaRespublikaGənclərKitabxanasıtərəfindən
kitabvəmütaliənintəşviqiməqsədiləindiyədək100dənçoxki
tabtreylerihazırlanıb.BirsıradünyavəAzərbaycanklassikləri
nin,eləcədəmüasiryazarlarınəsərləriəsasındaərsəyəgələn
kitab treylerləri “Kitabxanaçı məsləhət edir” aksiyası çərçivə
sindəkitabxananınsosialşəbəkələrdəkisəhifələri,ocümlədən
“Youtube”kanalıvasitəsiləyayımlanır.Hazırlananhərbirtreyler
dəmüəllifinadı,əsərinsüjetxətti,əsərhaqqındamaraqlıfaktlar,
əsərinmotivləriəsasındaçəkilmişfilmlərinadlarıvəs.barədə
məlumatlarəksinitapıb.
Kitabxananınəməkdaşları tərəfindənindiyədəkİlyasƏfəndi

yev,Anar,ƏlibalaHacızadə,ElxanElatlı,VarisYolçuyev,Röv
şənAbdullaoğlu, FyodorDostoyevski,EdqarPo,AqataKristi,
Rəşad Nuri Güntəkin, Fenimor Kuper, Kolin Makkalou, Con
Boyne,QabrielQarsiyaMarkes,SumeyyaKoç,TeodorDrayzer,
JülVern,XalidHüseynvəs.müəllifərinbir,ikivədahaçoxəsə
rinətreylerçəkilib.
İstifadəçilərkitabtreylerləriiləkitabxananın“İnstagram”səhi

fəsindətanışolabilərlər.

“Səhnədə” olmaq şansını qaçırma!
Müsabiqəyə müraciətlər davam edir

Xəbərverdiyimiz
kimi,Azərbay
canRespublikası
GənclərFon
dunundəstəyi,
Azərbaycan
RespublikasıMə
dəniyyətNazirliyi
vəRÄNGleyblın
tərəfdaşlığıvə
“GəncSİMA”İcti
maiBirliyinintəşkilatçılığıilə“Səh
nədə”adlımüsabiqəkeçiriləcək.

Səhnədə ulduz kimi parlamaq
istəyən, səsinə güvənən gənclər
üçünunikalşansyaradılıb.
Öz ifaçılıq bacarıqlarını uğura

çevirmək arzusu olan, respubli
kanın bütün rayon və şəhərlərin
dəyaşayan1625yaşarasındakı
gənclər 10 iyun 2021ci il tarixi
nədək www.gencistedad.az say
tı vasitəsilə qeydiyyatdan keçib
müraciət edə bilərlər.Müraciətlər
əsasında seçilmiş iştirakçılarBa
kı,Gəncə,Naxçıvan,Şəki,Quba,
Lənkəran və Bərdə şəhərlərində
keçiriləcək kastinqlərə dəvət olu
nacaqlar.

Kastinq mərhələsindən uğurla
keçən 10 finalçı Bakı şəhərində
reallaşacaq möhtəşəm konsert
proqramınıniştirakçısıolacaq.Mü
sabiqəninyekunundaqalib3gənc
ifaçıRÄNGleyblı iləbirillikəmək
daşlıqmüqaviləsi imzalamaqşan
sıəldəedəcək.
Müsabiqənin münsifər heyəti

ölkəmizin musiqi sahəsində ta
nınan peşəkar simaları – Sevda
Ələkbərzadə,Pərvizİsaqov(Pro
Mete)vədigərməşhurlardaniba
rətdir.
“Səhnədə”müsabiqəsiAzərbay

can Televiziyasında (AzTV) tele
şouformatındayayımlanacaq.
Səhnədəulduzolmaqvaxtıdır!

Dahişairvəmütəfəkkirin
880illiyimünasibətilə
ölkəmizdəelanedi
lən“NizamiGəncəvi

İli”çərçivəsindəmüxtəlif
qurumlartərəfindənsilsilə
tədbirvəlayihələrhəyata
keçirilir.Stansiyalarından
birişairinadınıdaşıyan
“BakıMetropoliteni”QSCdə
bumünasibətləlayihələr
hazırlayıb.

Pandemiya səbəbindən sək
kiz aydır bağlı qalan və mayın
31də açılan paytaxt metrosu
nun“Nizami”stansiyasısərnişin
lərimaraqlısərgiiləqarşılayıb.
Qeydedəkki,Bakımetropoli

teninin şöhrətini dünyaya tanıt
dıran rəmzlərdənbiri də “Niza
mi” stansiyasıdır. Bu stansiya
təkcəAzərbaycanmemarlığının
deyil,eləcədədünyatəsvirisə
nətivəmetroinşaatısahəsində

dəözunikallığıiləseçilir.Dünya
şöhrətli rəssam Mikayıl Abdul
layevin eskizləri əsasında ka
şı daşlarla işlənmiş Nizaminin
portreti və onun ölməz “Xəm
sə”sinin motivləri əsasında iş
lənmiş 18 panno bu məkana
daxilolanhərkəsiheyranedən
nadirsənətnümunəsidir.
“2021 – Nizami İli” adlanan

sərgi stansiyanın giriş mey
dançasından diqqəti cəlb edir.
Stansiya binasının tağlarından
birində Azərbaycan Prezidenti
İlhamƏliyevin2021ciili“Niza
miGəncəvi İli”elanetməsi xa
tırladılır. Digər tağda isə dahi
şairin özü və sənəti haqqında
beytiyeralır.
Stansiyavestibülününkassa

zalındabirtərəfdəNizamiGən
cəvi yaradıcılığının ana xəttini
təşkiledən“eşq”və“söz”məf

humlarına verdiyi tərif yer alır.
Burada şairin dünyəvi, insani
dəyərkimiyaradıcılığındayax
şılığıxarakterizəedənmisrala
rı bəşər övladını safığa, xeyir
əməlsahibiolmağaçağırır.
Kassa zalının digər tərəfində

dünyanın müxtəlif sənət mər
kəzlərinin incisinə çevrilmiş 5
miniatür sənəti nümunəsinin
fotoreproduksiyası yer alır. Bu
miniatürlərNizamiyaradıcılığın
dan bəhrələnmiş Azərbaycan
təsvirisənətinininciləriolmaqla
ölkəmizindəzənginmədəniirsi
ningöstəricisidir.
Vestibülün eskalator mey

dançasında şairin sənətinə
həsr olunmuş daha 5 miniatür
sənəti nümunəsi nümayiş olu
nur. İlk dəfə nümayiş olunan
bu miniatürlərin reproduksiya
sı “BakıMetropoliteni”QSCyə

AzərbaycanMilliElmlərAkade
miyasının Məhəmməd Füzuli
adınaƏlyazmalar İnstitutundan
təqdimedilib. “Xəmsə”ninnəfis
tərtibatlıbunümunəsiXVIIəsr
dəDostMəhəmmədbinDərviş
MəhəmmədəlDəraxçıvəYusif
Behbehani tərəfindən köçürü
lüb. Əlyazmadakı miniatürlər
məşhurTəbrizminiatürməktə
binəaiddir.
Eskalatorunaşağımeydança

sınınbirtərəfində“Nizami”bədii
filmi (1982) haqqındaməlumat
vəçəkilişmeydançasında foto
şəkillər,digərtərəfdəisə“Niza
mi” stansiyası haqqında məlu
mattəqdimolunur.
Nizami yaradıcılığına həsr

olunmuş pannoların müşayiəti
iləplatformanınortazalınınso
nuna doğru irəlilədikcə Nizami
portretininhərikitərəfindəsərgi

izləyicilərinə dahi şair və onun
“Xəmsə”si haqqında qısa mə
lumatlartəqdimedilir.Xalqrəs
samı MikayılAbdullayevin adı
nın olduğu divar yaxınlığında
isə püpitr üzərində pannoların
müəllifi haqqında məlumat da
təqdimolunur.
Stansiya yollarının gözləmə

zalının pannoarxası divarlarını
dahi sənətkarın yaradıcılığın
danmisralar bəzəyir. Hər pan
nonun arxa hissəsində izləyici
lər həm “Xəmsə”dən beytlərlə,
həmdəəsərlərinməhzpanno
lardatəsvirolunmuşhissələrin
dəyeralanvəonu təsviredən
misralarlatanışolabilərlər.
Stansiyanın yol divarlarında

təqdim edilən Nizami yaradıcı
lığındannadirmisralarhərbiri
mizisənətkardühasınınmənəvi
aləminəsəyahətədəvətedir.
Bundanəlavə,2021ciilin“Ni

zamiGəncəvi İli” elanedilməsi
metropolitenin bütün stansiya
larınınmonitorlarındadaxüsusi
elektronposterlərlə təqdimolu
nur.
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Bakı metrosunda Nizami Gəncəviyə 
həsr olunan sərgi

TürkmənXalçasıGünü
(mayayınınsonuncu
bazargünüqeydolu
nur–red.)münasibətilə

“Türkmənxalçası–gözəllik
nümunəsi”adlıbeynəlxalq
konfranskeçirilib.

Azərbaycan Milli Xalça Mu
zeyinin direktoru, İCOM Azər
baycan Milli Komitəsinin sədri,
Əməkdar mədəniyyət işçisi Şi
rin Məlikova onlayn formatda
beynəlxalq konfransda iştirak
edib. O, “Qarabağ xalçalarının
gözəlliyi” mövzusunda geniş
təqdimatlaçıxışedib.
Azərbaycanxalçaçılıqsənəti

ninbirçoxşahəsərlərininməhz
Qarabağdayaradıldığınıdiqqə

təçatdıranŞirinMəlikovaqeyd
edibki,XVXVIəsrlərdəkütləvi
şəkildə Avropaya ixrac edilən
Qarabağ xalçaları Azərbaycan
xalçaçılığınındörd regionalnö

vündən biridir. Direktor Azər
baycanMilliXalçaMuzeyininilk
eksponatınındaməhzQaraba
ğınXIXəsrəaid“Balıq”xalçası
olduğunuvurğulayıb.Bildiribki,

bugünQarabağxalçalarıdün
yanın məşhur muzeylərini və
şəxsikolleksiyalarıbəzəyir.
Qarabağın məşhur “Xətai”,

“Əjdahalı”, “Malıbəyli”, “Qa
sımuşağı”, “Bəhmənli”, “Çələ
bi”, “Ləmpə” və s. xalçalarının
kompozisiyaları, simvol və or
namentlərinin semantik mə
nası haqqında ətrafı söz açan
Ş.MəlikovaQarabağdatoxunan
xovluxalçalarlayanaşı,xovsuz
xalçalar – kilim, cecim, şəddə,
vərni,zilivəs. iləbağlıdamə
lumatverib.
Direktor “Azərbaycan Res

publikasında xalça sənətinin
qorunmasına və inkişaf etdiril
məsinə dair 20182022ci illər
üçünDövlətProqramı”çərçivə
sindəgörülən işlərdəndəbəhs
edib,ölkərəhbərliyinin,Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
Azərbaycanın xalçaçılıq sənə
tinin şedevrlərinin vətənə qay
tarıldığınıbildirib.Qeydedibki,
AzərbaycanMilliXalçaMuzeyi
ninkolleksiyasındakıəndəyərli
eksponatlardanbiri2018ciildə
HeydərƏliyevFondutərəfindən
muzeyə bağışlananQarabağın
XVIIəsrəaid“Xətai”xalçasıdır.
BeynəlxalqkonfransaSəudiy

yəƏrəbistanı,Türkiyə,Almani
ya,BirləşmişƏrəbƏmirliklərin
dənmütəxəssislərdəqatılıb.

“Ünsiyyət bağları”nda növbəti görüş

BeynəlxalqMuzeylərŞurası–İCOMun
AzərbaycanMilliKomitəsinin“Ünsiyyət
bağları:görüşlərvədiskussiyalar”layi
həsininnövbətigörüşüAzərbaycanMilli

XalçaMuzeyindəkeçirilib.

Milli komitəninbirqrupüzvümuzeyinkolleksi
yasınayenidaxiledilmişunikaleksponatlar,mu
zeyin Ənənəvi texnologiya şöbəsində toxunan
xalçalarınsərgisivədahiAzərbaycanşairiNizami
Gəncəvinin“Yeddigözəl”poemasınahəsredilmiş
“BəhramGurvəDürsəti”xalçasıilətanışolublar.

Sənətdə effektiv idarəçilik zamanın tələbidir

Xəbərverdiyimizkimi,Mədəniy
yətNazirliyivəAzərbaycanDövlət
RəsmQalereyasınıntəşkilatçılığıilə
mayın25də“ArtManagement”

(“Sənətidarəçiliyi”)adlısilsilətreninqlərə
başlanılıb.

“Zoom” tətbiqi vasitəsilə keçirilən trenin
qinilkvebinarındaDövlətRəsmQalereya
sınındirektoruQalibQasımovçıxışedərək
layihəninəhəmiyyətindənsözaçıb.Bildirib
ki, layihə rəssamların yaradıcılıq poten
sialından səmərəli istifadə etmək, onların
“art management” istiqamətləri üzrə ha

zırlıq səviyyəsini yüksəltmək, yeni bilgi və
təcrübəmübadiləsiplatformasınıyaratmaq
məqsədidaşıyır.
Bildirilib ki,hazırdadünyadayaradıcılıq

sənayesi(“Creative industry”) inkişafedir,
yeni özünürealizə vəməhsul təqdimetmə
imkanları yaradır. Bu baxımdan ölkəmiz
dəəksər rəssamların “artmanagement”in
müasir satış bazarında rolundan istifadə
etmələri, ənənəvi və rəqəmsal platforma
larda özlərini təqdimetmə, bilik və baca
rıqları, habelə kuratorluq sahəsində sə
nətşünasların fəaliyyətinin yüksəldilməsi
zəruridir.

TreninqdədahasonraAzərbaycanDövlət
YuğTeatrınınquruluşçurəssamıVüsalRə
himinməruzəsi dinlənilib. Rəssammüasir
incəsənətvəmüasirrəssamlıq,kreativsə
nayedərəssamlarınrolu,gəncrəssamların
işi,çağdaşrəssamlığınproblemlərimövzu
sundafikirlərinibölüşüb.
Qeydedəkki,təlimlərəqoşulmaqistəyən

lərAzərbaycanDövlətRəsmQalereyasının
saytı (www.azgallery.az), “Facebook” və
“İnstagram”sosialmediahesablarını izləyə
bilərlər.Treninqlərəardıcılolaraqqatılandin
ləyicilərəsertifikatlartəqdimediləcək.

LALƏ

“Duyğusal mənaların yeddi qatı” 
İyunun3də“YARAT”MüasirİncəsənətMəkanınıntəş
kilatçılığıilə“ARTIMLab2021”proqramıiştirakçılarının
“Dalğıc:duyğusalmənalarınyeddiqatı”adlısərgisi
keçiriləcək.

SərgidəElmiraBabayeva,SəidəQuluzadə,AynaMoaz
zen, Səbinə Mehdiyeva, Ləman Məmmədova, Nəzrin
Məmmədova, Rəfiqə Novruzlu, Marta Ramazan, Nərgiz
Səmədova,NigarSəfərovavəŞəbnəmVəliyevanınəsər
lərinümayişolunacaq.
“YARAT”danbildirilibki,proqramınilkstudiyasərgisində

iştirakçılarınbudəfəkimentoruolanCahangirSəlimxanov
iləsilsiləgörüşlərinyaradıcılıqnəticələritəqdimedilir.
“Nəzirə”konsepsiyasıaltındakeçirilmişseminar,yeniya

radıcı layihələrin digər incəsənət əsərindən götürülən hər
hansı bir elementdən bəhrələnərək ərsəyə gətirilməsinə
həsredilib.“Nəzirə”–Şərqpoeziyasıənənələrindəistənilən
sənətkarınəsərinintəsirialtındayazılmış“cavab”əsəridir.
Məşğələlərin məqsədi nümunə olaraq seçilmiş Nizami

Gəncəvinin“Yeddigözəl”poemasınaənmüxtəlifvasitələr
lə,həttaqeyriaditərzdəvəformatda“nəzirələr”(ithaf,ca
vab)yaratmaqidi.
İştirakçılaraəsərioxuyub,özləriüçünhərhansısüjetsə

bəbi(motivi),məcazı(metaforası), təsviri,həttadolayımə
lumatı–astronomiya,sosialzümrələr,sevgi ifadəsinədair
ədəb,astrologiya,sarayəyləncələri,mədənicoğrafiya,land
şaft memarlığına və digər mövzulara aid edilən elementi
seçmək,həmin “mənimsədilmiş”materialın rəssamlarınöz
bədiitəxəyyüllərinəhansışəkildətəkanverəbiləcəyibarədə
düşünməktəklifolunmuşdu.Sərgihəminprosesinnəticələ
riniizləməkvəqədimdövrdəngələnədəbiabidəyəmüasir
yaradıcışəxslərinyanaşmasınıduymaqimkanıyaradır.

Milli Xalça Muzeyinin direktoru 
beynəlxalq konfransda təqdimatla çıxış edib

Mehebbet
Машинописный текст
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