
Azərbaycan
22 iyun 1802 – Şərq şü nas, maarif çi Mir zə Ka zım bəy (Mir-

zə Mə həm məd Əli Ha cı Qa sım oğ lu; 1802-1870) ana dan olub. 
Pe ter burq Uni ver si te ti ni bi ti rib, 1839-cu il də “Türk-ta tar di li nin 
qram ma ti ka sı” dərs li yi ni çap et di rib. 1853-cü il də Pe ter burq Uni-
ver si te tin də açı lan Şərq şü nas lıq fa kül tə si nin de ka nı tə yin edi lib. 
Ru si ya Elm lər Aka de mi ya sı nın ilk azər bay can lı üz vü olub. 

22 iyun 1897 – Azər bay can pro fes sional vo kal mək tə bi nin ba-
ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Bül bül (Mur tu za Mə şə di Rza oğ lu Məm-
mə dov; 1897 – 26.9.1961) Şu şa da ana dan olub. Mi lan Kon ser-
va to ri ya sı nı bi ti rib. Xalq mah nı la rı və ro mans la rın, ope ra lar da 
(“Ko roğ lu”, “Əs li və Kə rəm”) baş par ti ya la rın unu dul maz ifa çı sı 
olub. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru olub, 
xalq mu si qi si ni öy rə nən el mi-təd qi qat ka bi ne ti ni ya ra dıb.

22 iyun 1916 – Əmək dar ar tist, vo kal çı So na Əy yub qı zı Mus-
ta fa ye va (Ba ğı ro va; 1916-1999) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba-
let Teat rı nın so lis ti olub.

22 iyun 1922 – Ki no re jis sor Rü fət İs ma yıl oğ lu Şa ba nov 
(1922-1998) Ba kı da do ğu lub. “Gə mi saatı nın sir ri”, “Lift çi qız” 
və s. fi lm lə ri çə kib,  “Azər bay can te le fi lm”in baş re jis so ru olub. 

22 iyun 1923 – Əmək dar ar tist Rə hi lə Məm məd qı zı Mə li ko va 
(Mus ta fa ye va; 1923 – 11.12.1996) Ba kı da do ğu lub. Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı olub, “Ar şın mal alan” (1945) fi l-
min də As ya ro lu nu oy na yıb.

22 iyun 1924 – Ya zı çı Cə lal Bər gü şad (Cə lal Nov ruz oğ lu Ca-
va dov; 1924 - 9.7.1996) Qu bad lı ra yo nu nun Qəz yan kən din də 
do ğu lub. Əsər lə ri: “Sıy rıl mış qı lınc”, “Bo za tın be lin də”, “Şərq çi-
çə yi” və s. 

22 iyun 1929 – Ta nın mış tür ko loq, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor Fər had Ra ma zan oğ lu Zey na lov  (1929-1984) Or du-
bad şə hə rin də ana dan olub.

22 iyun 1942 – Bəs tə kar, şair Bəh ram Pa şa oğ lu Nə si bov 
(1942-1998) Fü zu li ra yo nu nun Aşa ğı Rə fə din li kən din də ana-
dan olub. “Xa tır la mə ni”, “De yin, har da dır”, “Sə ni qəm li gö rən də” 
və s. po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir.

22 iyun 1947 – Şair El dar Ba xış (El dar Ba xış oğ lu Ağa yev; 
1947 – 22.5.1996) Qu bad lı ra yo nu nun Di lə li Müs kan lı kən din də 
do ğu lub. “Uzun Hə sən”, “Mə lik məm məd” pyes lə ri nin müəl li fi  dir. 
Rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib. 

22 iyun 1955 – Ta nın mış rəs sam Va qif Uca tay (Hü sey nov Va-
qif Hü seyn oğ lu; 1955 – 20.12.2020) Şab ran ra yo nu nun Tək yə 
kən din də ana dan olub.

22 iyun 1994 – Xalq şairi, ədə biy yat şü nas alim, ic ti mai xa dim 
Xə lil Rza Ulu türk (Xə lil Rza oğ lu Xə li lov; 21.10.1932 – 1994) 
və fat edib.

23 iyun 1923 – Ədə biy yat şü nas, şair, tər cü mə çi Qa sım Xan-
su var oğ lu Qa sım za də (1923 – 28.7.1993) Qu bad lı ra yo nu nun 
Xo cam sax lı kən din də ana dan olub. “Ürək dö yün tü lə ri”, “Ədə biy-
ya tı mız və mə nə viy ya tı mız” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.  

23 iyun 1925 – Xalq ar tis ti, ilk azər bay can lı qa dın – teatr re-
jis so ru Gül ca han Şüaul la qı zı Gü ləh mə do va-Mar tı no va (1925-
2018) ana dan olub. 30 ilə ya xın Döv lət Rus Dram Teat rın da qu-
ru luş çu re jis sor iş lə yib. Te le vi zi ya ta ma şa la rı na qu ru luş ve rib. 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

24 iyun 1944 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Faiq Məm mə də li 
oğ lu Əli yev (1944-2015) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” ki nos-
tu di ya sın da, Döv lət Film Fon dun da iş lə yib.

24 iyun 1939 – Cə nu bi Azər bay can ya zı çı sı Sə məd Beh rən gi 
(1939 – 31.8.1968) Təb riz də ana dan olub. “Ul duz və qar ğa lar”, 
“Ba la ca qa ra ba lıq” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Azər bay can na ğıl-
la rı nı fars di li nə tər cü mə edib.  

24 iyun 1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Va qif Mah mud 
oğ lu Ba ğır za də (1954 – 7.3.2021) Ba kı da ana dan olub. 2003–
2020-ci il lər də Ba kı Döv lət Sir ki nin di rek to ru iş lə yib.

24 iyun 1955 – Ta nın mış jur na list Nə cəf Adil oğ lu Nə cə fov 
(1955 – 17.12.1999) Ba kı da do ğu lub. Ali So ve tin de pu ta tı olub. 
Ölü mün dən son ra “Şöh rət” or de ni ilə (2005) təl tif edi lib.

24 iyun 1985 – Əmək dar ar tist Sü sən Ha cı As lan qı zı Mə ci do va 
(1916-1985) və fat edib. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da  ça lı şıb, “Bir 
cə nub şə hə rin də”, “Bi zim Cə biş müəl lim” və s. fi lm lər də çə ki lib.

25 iyun 1907 – Xalq ar tis ti So na Sal man qı zı Ha cı ye va (1907 
– 24.12.1979) Şə ki də do ğu lub. 1923-cü il dən Aka de mik Dram 
Teat rı nın akt ri sa sı olub. “Bəx ti yar”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Qız-
mar gü nəş al tın da”, “Sə hər” fi lm lə rin də çə ki lib.

25 iyun 1939 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Adil Sol tan oğ lu 
İs ma yı lov (1939-2011) ana dan olub. 1959-cu il dən “Azər bay-
can fi lm” ki nos tu di ya sın da ça lı şıb, bir sı ra fi lm lə rin 2-ci re jis so ru 
olub.

25 iyun 1940 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Ya şar Abu ta lıb oğ lu 
Sə fə rov (1940-2007) Nax çı van MR Şah buz ra yo nun da do ğu lub. 
Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun so lis ti olub.

Dünya
22 iyun 1887 – İn gi lis fi  lo so fu, UNES CO-nun ilk baş di rek to ru 

Cu lian Haks li (Ju lian So rell Hux ley; 1887-1975) ana dan olub.
22 iyun 1898 – Al man ya zı çı sı Erix Ma ria Re mark (Erich Ma-

ria Re mar que – Erich Paul Re mark; 1898-1970) ana dan olub. 
Ro man la rı: “Qərb cəb hə sin də də yi şik lik yox dur”, “Zə fər ta ğı”, 
“Ya şa maq və öl mək za ma nı dır” və s.

22 iyun 1906 – Ame ri ka re jis so ru, 4 də fə “Os kar” mü ka fa tı 
laureatı Bil li Uayl der (Billy Wil der; 1906-2002) ana dan olub.

23 iyun 1824 – Al man bəs tə ka rı, di ri jor Karl Rey ne ke (Carl 
Reinec ke; 1824-1910) ana dan olub.

23 iyun 1889 – Rus şairə si, ya zı çı, ədə biy yat şü nas An na And-
re yev na Ax ma to va (Qo ren ko; 1889 – 5.3.1966) ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Rek vi yem”, “Qəh rə man sız poema”, “Ağ dəs tə” və s.

23 iyun 1901 – Türk ya zı çı sı Əh məd Ham di Tan pı nar (1901-
1962) ana dan olub. “Ab dul lah Əfən di nin yu xu la rı”, “Ay da kı qa-
dın”, “Ay na” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

23 iyun 1927 – Ame ri ka xo reoq ra fı, ta nın mış ki no re jis sor Bob 
Foss (Bob Fos se; 1927-1987) ana dan olub. Film lə ri: “Ka ba re”, 
“Len ni”, “Bü tün bu caz” və s.

24 iyun 1842 – Ame ri ka ya zı çı sı Amb roz Birs (Amb ro se Gwin-
nett Bier ce; 1842-1914) ana dan olub.

24 iyun 1912 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti Ser gey Fi lip pov (1912-
1990) ana dan olub. Film lə ri: “12 stul”, “İvan Va sil ye viç pe şə si ni də-
yi şir” və s. Azər bay can da “Al ma al ma ya bən zər” fi l min də çə ki lib.

24 iyun 1930 – Fran sız re jis so ru, “ye ni dal ğa”nın ta nın mış 
nü ma yən də si Klod Şab rol (Claude Chab rol; 1930-2010) ana dan 
olub. “Qəs sab”, “Bay qu şun çı ğır tı sı” və s. fi lm lə ri çə kib.

25 iyun 1709 – İta li ya bəs tə ka rı Fran çes ko Aray ya (Fran ces-
co Do me ni co Araia; 1709-1770) ana dan olub. “Se mi ra mi da”, 
“Alek sand ra Hin dis tan da” və s. ope ra la rın müəl li fi  dir.

25 iyun 1903 – İn gi lis ya zı çı sı Corc Oruell (Geor ge Or well - 
Eric Art hur Blair; 1903-1950) ana dan olub. Ru si ya da kı 1917-ci 
il in qi la bı na al le qo ri ya olan “Hey van töv lə si” po ves ti nin, “1984” 
an tiuto pi ya-ro ma nın müəl li fi  dir.

25 iyun 1963 – Yu nan əsil li in gi lis mü ğən ni si və bəs tə ka rı 
Corc Maykl (Geor ge Mic hael – əsl adı Geor gios Ky riakos Pa na-
yiotou; 1963-2016) ana dan olub.
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Respublika Uşaq Kitabxanası Zəfər Gününə
həsr olunmuş hekayə müsabiqəsi elan edib

Rə şa dət li Mil li Or du mu zun 27 
sent yabr 2020-ci il ta ri xin də 
baş la nan 44 gün lük uğur lu 
əks-hü cum əmə liy yat la rı nə-

ti cə sin də əra zi bü töv lü yü müz və 
su ve ren li yi miz tə min edil di. 

30 ilə ya xın müd dət də iş ğal al tın da 
qa lan doğ ma Qa ra ba ğın azad olun-
ma sı gös tər di ki, is tər hərb çi lə ri miz də, 
is tər sə də cə miy yə ti miz də və tən pər-
vər lik ru hu ki fa yət qə dər yük sək dir. 
Və tən pər vər lik ha mı mız üçün ən ül-
vi hiss dir, doğ ma yur da olan son suz 
sev gi miz dir, el-oba ya bağ lı lı ğı mız dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev gənc lər 
qar şı sın da mü hüm və zi fə lər qo ya-
raq xü su si vur ğu la mış dır ki, gənc lər 
mil li ruh da, və tən pər vər lik ru hun da, 
ənə nə vi də yər lər əsa sın da tər bi yə 
olun ma lı, yax şı oxu ma lı, bi lik li, sa-
vad lı ol ma lı, öl kə nin ta ri xi ni yax şı 
bil mə li dir lər.

Fi ri dun bəy Kö çər li adı na Res-
pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı ye ni yet-
mə lər də və tən pər vər lik tər bi yə si və 
təb li ğin də fəaliy yə ti ni da vam et di rir. 
Və tən tor pa ğı na, mil lə tə sə da qət 
hiss lə ri ni aşı la maq məq sə di lə 8 No-
yabr – Zə fər Gü nü nə həsr olun muş 
“Rə şa dət lə ya şa yan lar – ölü mü fəth 
edən lər” ad lı ümum res pub li ka he-
ka yə mü sa bi qə si nə start ve rir.

 Mü sa bi qə nin təş ki lin də əsas məq-
səd xal qı mız da hər bi- və tən pər vər lik 
ru hu nun yük səl dil mə si, gənc lə rə 
mil li həm rəy lik və qəh rə man lıq ki mi 
ül vi hiss lə rin aşı lan ma sı, Və tə ni mi-

zin su ve ren li yi uğ run da Azər bay can 
əs gə ri nin dö yüş rə şa də ti və şə hid lə-
ri mi zin xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si 
məq sə di lə gə lə cək nə sil lər üçün ye ni 
bə dii mətn lə rin ya ra dıl ma sı, ya ra dı cı 
po ten sialı olan hər bir kə si mü sa bi-
qə yə cəlb et mək lə möv zu ba xı mın-
dan müasir ədə bi əsər lə rin ya zıl ma-
sı na sti mul ver mək dir.

 “Rə şa dət lə ya şa yan lar – ölü mü 
fəth edən lər” ad lı he ka yə mü sa bi qə-
si 16 iyun – 15 sent yabr ta rix lə rin də 
ke çi ri lə cək.

Mü sa bi qə nin şərt lə ri:
Ya zıl mış he ka yə də fi  kir lər ay dın 

və sə lis ifa də edil mə li, ta rix lə ri də-
qiq qeyd olun ma lı;

He ka yə lər də əks olu na caq rəsm-
lər iş ti rak çı la rın öz lə ri və ya xud 
dost la rı tə rə fi n dən çə kil mə li;

He ka yə nin həc mi 4 sə hi fə dən çox 
ol ma ma lı;

İş ti rak çı lar he ka yə ilə ya na şı öz lə-
ri haq qın da mə lu ma tı (adı, so ya dı, 
ata adı, oxu du ğu təh sil müəs si sə si, 
si nif, te le fon nöm rə si, e-mail və s.) 
təq dim et mə li dir lər.

Mü sa bi qə də iş ti rak et mək is tə-
yən lər 15 sent yabr 2021-ci il ta ri xi-
nə qə dər he ka yə lə ri ki tab xa na nın 
elekt ron ün va nı na və ya ki tab xa na-
ya gön dər mə li dir lər.

He ka yə mü sa bi qə si 3 no yabr 
2021-ci il ta ri xin də ye kun la şa caq.

Mü sa bi qə nin ye ku nun da təq dim 
olu nan he ka yə lər ara sın dan 20 ən 
yax şı sı se çi lə rək ki tab ha lın da nəşr 
olu na caq.

Kinosevərlərə açıq havada film izləmək imkanı
Öl kə miz də ko ro na vi rus pan de mi ya sı ilə 
bağ lı qa da ğa lar da müəy yən yum şal-
ma lar ol sa da, bu, hə lə lik teatr və ki no 
nü ma yi şi müəs si sə lə ri nə şa mil edil mə yib. 
Teatr se vər lər bö yük səh nə yə, ki no man lar 
isə bö yük ek ran həs rə ti nin bi tə cə yi gü nü 
sə bir siz lik lə göz lə yir lər.

Mə lum dur ki, açıq ha va da ki çik miq yas da 
mə də ni-küt lə vi təd bir lə rin ke çi ril mə si nə baş-
la nı lıb. Pay tax tın apa rı cı ki no mə kan la rın dan 
olan Ni za mi Ki no Mər kə zi ilə əla qə sax la yıb 
açıq ha va da fi lm nü ma yiş lə ri ilə ma raq lan-
dıq. Mər kə zin di rek tor müavi ni Ar zu Əhə-
do va bil dir di ki, ya xın gün lər də “Səy yar ki-
no teatr” la yi hə si nə start ve ri lə cək. La yi hə 
Ni za mi Ki no Mər kə zi və “Da vam” Gənc lər 
Hə rə ka tı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə iyu nun so-
nun dan  eti ba rən hə ya ta ke çi ri lə cək. “Səy yar 
ki no teatr” la yi hə si çər çi və sin də ka ran tin şərt-
lə ri nə uy ğun ola raq Azər bay ca nın bir ne çə 
böl gə sin də ki no nü ma yiş lə ri təş kil edi lə cək.

La yi hə nin əsas məq sə di öl kə mi zin re gion la-
rı nı gə zə rək gənc lə ri müasir Azər bay can ki no-
su ilə ta nış et mək və on la rın asu də vaxt la rı nın 
sə mə rə li ke çi ril mə si üçün şə rait ya rat maq dır. 
Film nü ma yiş lə ri ilə ya na şı, təq dim edi lə cək 
ek ran əsər lə ri nin ya ra dı cı he yə ti və ki no sə nə-
ti mü tə xəs sis lə ri ilə gö rüş və tə lim lər nə zər də 
tu tu lub. Yay möv sü mü bo yu ki no se vər lə rə hər 

həf tə Azər bay ca nın müx tə lif böl gə lə rin də fərq li 
janr da olan fi lm lər təq dim olu na caq.

Ta ma şa çı lar fi lm lə ri ödə niş siz iz lə yə bi lər-
lər. Film lə rin nü ma yiş ta ri xi və böl gə lər haq-
qın da qı sa za man da Ni za mi Ki no Mər kə zi-
nin və “Da vam” Gənc lər Hə rə ka tı nın so sial 
şə bə kə he sab la rın da mə lu mat ve ri lə cək.

***
“Ci ne maP lus” ki no teatr lar şə bə kə si isə 

ki no man lar üçün ye ni la yi hə ər sə yə gə ti-
rib. Şa ma xı şə hə rin də yer lə şən “Ab qo ra” 
res to ra nın da “Mey sə ri” şə rab bren di ilə “Ci-
ne maP lus”un bir gə la yi hə si olan “Open Air 
Ci ne ma”da qo naq lar hər həf tə so nu açıq ha-
va da, tə biətin qoy nun da ye ni fi lm lə ri iz lə yə 
bi lə cək lər. La yi hə re gion da hə ya ta ke çi ril sə 
də, pay taxt sa kin lə ri tə rə fi n dən də bö yük 
ma raq la qar şı la nıb.

“Ci ne maP lus” ki no teatr lar şə bə kə si nin baş 
di rek to ru Zaur Da rab za də dən “Open Air Ci-
ne ma” la yi hə si nin pay taxt da nə za man real-
la şa ca ğı nı so ruş duq. Baş di rek tor bil dir di ki, 
bu, tam pe şə kar bir ki no teatr dır: “Sa də cə, 
hə min res to ran bi zə öz əra zi sin də im kan lar 
ya rat dı ğı üçün la yi hə ni hə min əra zi də hə ya ta 
ke çir mə yə qə rar ver dik. Ba kı da da be lə la yi-
hə lər nə zər də tu tu lub. Xa tır la yır sı nız sa, biz 
hə lə ötən il bu yön də bir la yi hə hə ya ta ke çir-
mə yə ça lı şır dıq. “Av to Ci ne ma” ad lı la yi hə nin 
anon su nu ver miş dik. Ba kı da məhz bu la yi hə 
ger çək ləş dik dən son ra di gər la yi hə ni təq dim 
edə cə yik. “Av to Ci ne ma” la yi hə sin də ki no teatr 
açıq ha va da gi riş və çı xı şı olan bö yük av to-
park sa hə si ni xa tır la dır. İn san lar şəx si av to-
mo bil lə rin də əy lə şə rək bö yük ek ran da fi lm lə ri 
iz lə yə cək lər. Ça lış dıq ki, “Open Air Ci ne ma” 
bir pi lot la yi hə ki mi re gion da sı naq dan ke çi ril-
sin və da ha son ra ma raq və is tək lə ri nə zə rə 
ala raq bu təc rü bə ni pay tax ta kö çü rə bi lək. Bu 
la yi hə pan de mi ya şə raiti ilə əla qə li de yil, adi 
vaxt lar da da da vam et di ri lə bi lər. İna nı ram ki, 
ki no se vər lə ri miz ye ni la yi hə va si tə si lə fi lm lər 
iz lə mək im ka nı qa za na caq lar”.

Qeyd edək ki, “Open Air Ci ne ma”da fi lm-
lər və seans lar haq qın da mə lu ma tı “Ci ne-
ma Plus”un so sial şə bə kə he sab la rın dan 
əl də et mək müm kün dür.

Lalə AZƏRİ

Abdulla Şaiq və Lermontov
muzeyləri arasında videokonfrans

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə-
si nin ta be li yin də ki Ab dul la Şaiqin 
Mən zil-Mu ze yi əmək daş lıq et di yi 
Ru si ya nın “Tar xa nı” Döv lət Ler mon-
tov Mu zey-Qo ru ğu (Pen za vi la yə ti) 
ilə bir gə vi deokonf rans ke çi rib. İyu-
nun 18-də ger çək lə şən vi deokonf-
rans “Mu zey lər də uşaq proq ram la-
rı” möv zu su na həsr olu nub.

“Tar xa nı” mu ze yi nin əmək da şı Qa li-
na Da vıd ki na gör kəm li rus şairi Mi xail 
Ler mon to vun (1814-1841) ya şa dı ğı 
döv rün ənə nə lə ri, toy mə ra sim lə ri, o 
döv rün mək tub laş ma qay da la rı, uşaq-
lar la rəs sam lıq məş ğə lə lə ri nin ke çi ril-
mə sin dən da nı şıb. Mu ze yin el mi iş çi si 
Va len ti na Ay ka şe va və bə ləd çi Na tal ya 

İl yu şi na ke çi ri lən di gər küt lə vi təd bir lər 
və uşaq proq ram la rı haq qın da mə lu-
mat ve rib lər.

Ab dul la Şaiqin Mən zil-Mu ze yi nin 
di rek to ru Ül kər Ta lıb za də də öz növ-
bə sin də möv zu çər çi və sin də mu ze-
yin uşaq lar la apa rı lan maarifl  ən di ri ci 
proq ram la rın dan bəhs edib. Bil di rib 
ki, mu zey Ab dul la Şaiqin uşaq əsər lə ri 
əsa sın da ha zır la nan kuk la ta ma şa la rı 
gös tə rir, rəs sam lıq üz rə us tad dərs lə ri 
hə ya ta ke çi rir.

Hər iki mu ze yin əmək daş la rı vi-
deokonf ran sın əhə miy yə ti ni qeyd 
edə rək, təc rü bə mü ba di lə si nə gö rə 
məm nun luq la rı nı bil di rib lər. Son da 
gə lə cək vir tual iş çi gö rüş lə rin möv zu-
la rı mü za ki rə edi lib.

“Mənim düşüncəm 2021” –
rəsm yarışması

Mə də niy yət Na zir li yi, Təh sil Na zir li yi, “Azər bay can 
Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri liş lə ri” QSC, Xə tai Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı və Nax çı van 
Rəs sam lar Bir li yi nin dəs tə yi, Azər bay can Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də “Mə nim dü şün cəm 
2021” ad lı rəsm mü sa bi qə si elan olu nub.

Mü sa bi qə rəs sam lıq is te da dı olan uşaq və gənc lə rin 
yay tə ti li döv rün də təs vi ri sə nət ba ca rıq la rı nı in ki şaf et-
dir mək məq sə di lə ke çi ri lir.

Ya şı 21-ə qə dər olan 
is te dad lı şəxs lər 2021-
ci il okt yab rın 10-dək 
təq dim et di yi əsə rin fo-
to su nu və özü haq qın-
da mə lu mat la rı (adı, 
so ya dı, tə vəl lü dü, 
təh sil al dı ğı mək təb 
və əla qə nöm rə si) Xə-
tai Sə nət Mər kə zi nin 
“Fa ce book” qru pun da 
yer ləş dir mək lə mü sa-
bi qə yə qa tı la bi lər lər.

Mü sa bi qə yə hər müəl lif dən ən çox 2 əsər qə bul olu nur.
Möv zu sər bəst dir. Se çim za ma nı müəl li fi n ya şı nə zə-

rə alın maq la düz gün kom po zi si ya, rəng se çi mi və ide ya 
əsas gö tü rü lə cək. Mü sa bi qə də xa ri ci öl kə və tən daş la rı 
da iş ti rak edə bi lər.

Se çim 3 yaş ka te qo ri ya sı üz rə apa rı la caq və hər ka-
te qo ri ya da ay rı ca sər gi açı la caq: 11 ya şa qə dər, 11-16 
və 16-21 yaş.

Bi rin ci tur dan keç miş müəl lifl  ə rin əsər lə ri sər gi də nü-
ma yiş olun maq üçün Xə tai Sə nət Mər kə zi nə də vət olu-
na caq.

Əsə ri sər gi də nü ma yiş olu nan müəl lifl  ər ser ti fi  kat la və 
fəal təd ris mər kəz lə ri (dər nək, in cə sə nət mək tə bi və s.) 
tə şək kür na mə ilə təl tif olu na caq lar.

Mu zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El-
mi Bər pa Mər kə zi iyu nun 17-də da hi şair 
Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li yi nə həsr olun-
muş “Ni za mi ir si ni ya şa daq” ad lı on layn 
re gional se mi nar ke çi rib.

Se mi nar da Gən cə Döv lət Ta rix-Mə də niy-
yət Qo ru ğu nun Ni za mi fi  lialı, Gən cə şə hər 
Di yar şü nas lıq evi, Tər tər Ta rix-Di yar şü nas-
lıq Mu ze yi, Xaç maz Ta rix-Di yar şü nas lıq 
Mu ze yi və Ma sal lı Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu-
ze yi nin əmək daş la rı, həm çi nin El mi Bər pa 
Mər kə zi nin əmək daş la rı iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə Ni za mi Gən cə vi haq qın da təq di-
mat nü ma yiş et di ri lib, mü tə fək kir şairin hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı haq qın da fi  kir lər söy lə ni lib.

Təq di ma tın ikin ci his sə sin də Ni za mi ir si nin 
qo run ma sı və gə lə cək nə sil lə rə çat dı rıl ma-
sı  sa hə sin də gö rü lən iş lər dən bəhs olu nub. 
Qeyd olu nub ki, şairin ya ra dı cı lı ğı nın ya şa dıl-
ma sın da və ta nı dıl ma sın da ona həsr olu nan 
müx tə lif sə nət əsər lə ri də mü hüm rol oy na yır.

El mi Bər pa Mər kə zin də bər pa olu nan be-
lə sə nət əsər lə ri nin bər pa dan əv vəl ki, bər-
pa pro se sin də ki və bər pa dan son ra kı fo-
to şə kil lə ri nü ma yiş et di ri lib, apa rı lan bər pa 
pro ses lə ri haq qın da ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib.

Şə hər-ra yon mu zey lə ri nin əmək daş la rı 
Ni za mi və onun ir si nin ya şa dıl ma sı haq qın-
da öz fi  kir lə ri ni bö lü şə rək, əmək da şı ol duq-
la rı mu zey lər də da hi şairə həsr olu nan eks-
po nat la rı təq dim edib lər.

“Nizami irsini yaşadaq” 
Elmi Bərpa Mərkəzinin onlayn regional seminarı

Cahangir Cahangirovun 100 illiyi 
münasibətilə virtual sərgi

İ
yu nun 20-də Azər bay ca nın gör kəm li bəs tə ka rı, 
Xalq ar tis ti Ca han gir Ca han gi ro vun 100 il lik yu bi-
le yi ta mam ol du. Ca han gir Ca han gi rov əsər lə ri ilə 
Azər bay can mu si qi si nə çox say lı in ci lər bəxş edib.

O, so list, xor və sim fo nik or kestr üçün “Ara zın o ta-
yın da” vo kal-sim fo nik poema sı nın, “Fü zu li”, “Nə si mi” 
kan ta ta la rı nın, “Sa bir”, “Hü seyn Ca vid – 59” ora to ri-
ya la rı nın, “Azad”, “Xa nən də nin ta le yi” ope ra la rı nın və 
di gər əsər lə rin müəl li fi  dir. Bəs tə ka rın çox şa xə li ya ra-
dı cı lı ğın da xor mu si qi si xü su si yer tu tur.

Yu bi ley mü na si bə ti lə Azər bay can Mil li Ki tab xa-
na sı nın əmək daş la rı tə rə fi n dən “Ca han gir Ca han-
gi rov – 100” ad lı sər gi ha zır la na raq vir tual re jim də 
is ti fa də çi lə rə təq dim olu nub. Vir tual sər gi də da hi 
bəs tə ka rın müəl li fi  ol du ğu əsər lər, hə yat və ya ra-
dı cı lı ğı na dair ki tab lar, mə qa lə lər, fo to lar və s. nü-
ma yiş olu nur.
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