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Sentyabrın18-dəilkdəfəŞu-
şadaMilliMusiqiGünüqeyd
edilibvəÜzeyirHacıbəyliXIII
BeynəlxalqMusiqiFestivalının
ilkkonsertikeçirilib.

Tədbirdə iştirak edən nüma
yəndə heyəti əvvəlcə Üzeyir
Hacıbəyli,XurşudbanuNatəvan
vəBülbülün1992ci ildəŞuşa
nınişğalızamanıermənivanda
lizmininqurbanıolmuşvətarix
də “güllələnmiş heykəllər” kimi
qalacaq büstlərinin önünə gül
dəstələriqoyublar.
PrezidentİlhamƏliyevhələillər

öncəqeydetmişdiki,ərazibütöv
lüyümüzbərpaedildikdən sonra
Üzeyir bəyin, Natəvanın, Bülbü
lünbüstləriŞuşayaqaytarılacaq.
AzərbaycanPrezidentinin sözlə
ri Vətən müharibəsindən sonra,
2021ci ilin yanvarında reallığa
çevrildi.Dahişəxsiyyətlərinbüst
ləriŞuşadayenidənbuqədimşə
hərəgələnqonaqlarısalamlayır.
Sonra qonaqlarBülbülün ye

ni bərpa olunmuş evmuzeyini
ziyarət edib, Natəvan bulağına
başçəkiblər.

Musiqi bayramı Üzeyir Ha
cıbəylinin heykəlinin yenidən
ucaldıldığıparkdakeçirilib.
Xatırladaq ki, 1985ci ildə

Üzeyir Hacıbəylinin 100 illik

yubileyi münasibətilə Şuşada
bəstəkarınheykəliucaldılmışdı.
Abidə1992ci ildəerməni van
dalizminəməruzqalaraqməhv
edilib.Prezident İlhamƏliyevin
tapşırığına uyğun olaraq bəs
təkarın yeni heykəli hazırlanıb.
HeydərƏliyevFondunundəstə
yiiləbürüncdənhazırlananhey
kəl Şuşa şəhərində öz əvvəlki
yerindəucaldılıb.
TədbiriaçanPrezidentinŞu

şa rayonunda xüsusi nüma
yəndəsiAydınKərimov bildirib
ki, ulu öndər Heydər Əliyevin
fərmanı ilə 1995ci ildən qeyd
olunanMilliMusiqiGünü bu il
Ali Baş Komandan İlham Əli
yevin dəmir iradəsi və müzəf
fər Ordumuzun rəşadəti sayə
sində işğaldan azad edilmiş
Şuşada keçirilir: “Bu tədbirin
xüsusiəhəmiyyətivar.MilliMu
siqi Günümüz vaxtilə erməni

vandallarınındağıtdığıvəbu il
avqustun 29da Prezidentimi
ziniştirakıiləaçılışıolanÜzeyir
bəyin heykəli qarşısında təşkil
olunub. Digər maraqlı məqam

ondan ibarətdir ki, bu gün çı
xışedəcəkFikrətƏmirovadına
MahnıvəRəqsAnsamblı85 il
əvvəl dahi bəstəkar tərəfindən
yaradılıb”.
Qeydolunubki,Birinci vitse

prezident Mehriban xanım Əli
yevanınrəhbərliketdiyiHeydər
Əliyev Fondunun Şuşada icra
etdiyi genişmiqyaslı restavrasi
ya işləriçərçivəsindəölkəəhə
miyyətli tariximədəniyyət abi
dələri yüksək səviyyədə bərpa
olunur.
Tədbirdə çıxış edən mədə

niyyət nazirinin birinci müavini
Vaqif Əliyev azad Şuşada ilk
dəfəMilliMusiqiGünününqeyd
olunmasınıntarixihadisəoldu
ğunuvurğulayıb.Bildiribki,Şu
şadailkdəfəqeydolunanMilli
MusiqiGünündədahibəstəka
rın adını daşıyan festivalın da
ilk konserti keçirilir. Nazirin bi

rincimüaviniŞuşanınAzərbay
can mədəniyyətinin paytaxtı
olaraqbundansonradabirçox
tədbirlərəevsahibliyiedəcəyini
vurğulayıb.

Azərbaycanın Rusiyadakı
səfiri, Xalq artisti Polad Bül
büloğlu Şuşaya yeni həyatın
qayıtdığını deyib. O, bu gözəl
məkandaVaqifPoeziyaGünlə
rinin, “Xarıbülbül” Musiqi Fes
tivalının keçirildiyini, tarixi və
mədəniabidələrinbərpaedildi
yinisöyləyib.
Çıxışlardan sonra Fikrət

Əmirov adına Mahnı və Rəqs
Ansamblı Xalq çalğı alətləri
orkestrinin (dirijor – Xalq artis
ti Ağaverdi Paşayev) ifasında
Üzeyir Hacıbəyli, Vasif Adıgö
zəlov, Süleyman Ələsgərov və
başqa bəstəkarların əsərləri
səsləndirilib.XalqartistiMənsur
İbrahimov, Əməkdar artistlər
Qoçaq Əsgərov, Anar Şuşalı,
Nərgiz Kərimova,ArzuƏliyeva
vədigərifaçılarmillimusiqisə
nətimizinbənzərsiznümunələri
nitəqdimediblər.

Azad Şuşada ilk – Milli Musiqi Günü

Azərbaycanla Türkiyə arasında mədəniyyət 
üzrə birgə tədbirlər planı hazırlanır

BuilinmartındaAnkaradaAzərbaycanlaTürkiyəarasın-
daMədəniyyətüzrəbirgəkomissiyanıniclasındamüzaki-
rəolunanməsələlərədairtədbirlərplanınınhazırlanması
yekunlaşmaqdadır.

Bu barədəAzərbaycanınmədəniyyət naziriAnar Kərimovun
sentyabrın16daÖzbəkistanınXivəşəhərindəTÜRKSOYDaimi
Şurasının iclası çərçivəsində Türkiyəninmədəniyyət və turizm
naziriMehmetNuriErsoyiləgörüşündəfikirmübadiləsiaparılıb.
Söhbət zamanı nazirAnar KərimovunTürkiyəyə vəTürkiyə

mədəniyyətvəturizmnazirininmüaviniAhmetMisbahDemirca
nınrəhbərliketdiyinümayəndəheyətininölkəmizəsəfərlərindən
sözaçılıb,ortaqlayihələrvəmədəniyyətsahəsindəbirgəfəaliy
yətinvəəməkdaşlığınperspektivlərimüzakirəedilib.İncəsənət,
muzey, kitabxana, mədəni irs kimi sahələrdə davamlı işlərin
aparılmasınınvacibliyiqeydolunub.
AnarKərimovikitərəfiqardaşlıqmünasibətlərininbütünsahə

lərdə uğurla inkişaf etdiyini qeyd edib,mədəniyyət sahəsində
əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsindən məmnunluğunu
ifadəedib.Nazirvurğulayıbki,AzərbaycanTürkiyəmünasibət
ləribütüntürkdövlətləriüçünörnəkolmalıdır.
Nazir türkiyəli həmkarınaAzərbaycanın işğaldanazadolun

muşərazilərindəaparılanyenidənqurmavəbərpaişləribarədə
məlumatverib.
ÖlkələrimizarasındaTürkƏməkdaşlıqvəKoordinasiyaAgent

liyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsindəmədəni irsin qorunması, tarixi
abidələrinbərpasıistiqamətindədəmünasibətləringenişlənmə
sindənməmnunluqifadəedilib.
AnarKərimovcariilin610oktyabrtarixindəMədəniyyətNa

zirliyinintəşkilatçılığıiləVIIBakıBeynəlxalqKitabSərgiYarmar
kasınınkeçiriləcəyinidiqqətəçatdırıb,sərgiyarmarkadaTürki
yədənnümayəndələrinvənəşriyyatlarındaiştirakınınnəzərdə
tutulduğubildirilib.
HəmçiningörüşdəTürkiyədə“YunusƏmrəİli”vəAzərbaycan

da “NizamiGəncəvi İli” çərçivəsindəhəyata keçirilən layihələr
vəgələcəkdəbirgətəşkiliplanlaşdırılantədbirlərbarədəmüza
kirələraparılıb.

Macarıstan ölkəmizlə 
əməkdaşlıqda maraqlıdır

İki ölkənin qədim şəhərləri Şuşa və Vesprem 
mədəni əlaqələrin yeni məkanları ola bilər

MədəniyyətnaziriAnarKərimovsentyabrın16-daÖzbəkista-
nınXivəşəhərindəkeçirilənTÜRKSOYDaimiŞurasınıniclası
çərçivəsindəMacarıstanınxariciişlərvəticarətnaziriPeterSi-
yartoilədəgörüşüb.TürkŞurasındamüşahidəçiüzvolanMa-
carıstanınnaziriiclasdafəxriqonaqstatusundaiştirakedib.

MacarıstaniləAzərbaycanarasındaəməkdaşlığıntarixindən
sözaçanAnarKərimovAzərbaycanRespublikasınınPrezidenti
İlhamƏliyevinbuəlaqələrininkişafınaxüsusiəhəmiyyətverdiyi
nibildirib.NazirhəmçininErmənistanın30iləyaxınişğalaltında
saxladığıAzərbaycanərazilərindəxalqımızaməxsusmədəniirs
nümunələrinivandalizməməruzqoyduğunu,mənimsədiyini,ha
zırdaişğaldanazadolunmuşərazilərdəbərpavəyenidənqurma
işlərininhəyatakeçirildiyinideyib.
NazirMacarıstanınAzərbaycanınərazibütövlüyünüdəstəklə

məsiniyüksəkqiymətləndirərək, mövcudəməkdaşlığıngeniş
ləndirilməsiüçünəlverişlipotensialınolduğunuqeydedib.
PeterSiyartoölkəsininLiviyada,İraqdavədigərölkələrdəabi

dələrinbərpasındaiştirakınıdiqqətəçatdıraraqAzərbaycanıniş
ğaldanazadedilmiştorpaqlarındadabuistiqamətdəfəaliyyətdə
maraqlıolduqlarınıbildirib.
O,Şuşanın2023cü ildə“TürkDünyasınınMədəniyyətPay

taxtı” elan edilməsi ilə bağlı təşəbbüsü alqışlayaraqMacarıs
tanın qədim Vesprem şəhərinin də 2023cü ildə “Avropanın
Mədəniyyət Paytaxtı” olacağını bildirib. Bu zəmində qarşılıqlı
tədbirlərinkeçirilməsibarədəfikirmübadiləsiaparılıb.
SöhbətzamanıişğaldanazadolunmuşərazilərəAzərbaycanın

dəvətetdiyiUNESCOmissiyasıiləbağlıməsələyədətoxunulub.
Görüşdə həmçinin humanitar sahədə əməkdaşlıq çərçivə

sində Macarıstanda Azərbaycan dilinin tədris olunmasından
sözaçılıbvəbununlaəlaqədarAzərbaycantərəfindənmüvafiq
dəstəyingöstəriləcəyivurğulanıb, ikiölkəningəncləri,yaradıcı
şəxsləriarasındaəlaqələringenişləndirilməsi,qarşılıqlısəfərlə
rintəşkiliməsələlərimüzakirəedilib.

AzərbaycanRespublikası
NazirlərKabinetinin2
avqust2001-ciiltarixli
132nömrəliQərarıilə

6308tarixvəmədəniyyət
abidəsidövlətmühafizəsinə
götürülüb.

Mədəniyyət Nazirliyi yanında
MədəniİrsinQorunmasıİnkişafı
və Bərpası üzrə Dövlət Xidmə
tindən verilən məlumata görə,
tarixvəmədəniyyətabidələrinin
pasportlaşdırılmasıvəmühafizə
zonalarının müəyyənləşdirilmə
si istiqamətində ardıcıl tədbirlər
həyatakeçirilir.
2021ci ildə 110 tarixmədə

niyyət abidəsinin pasportu ha
zırlanaraqtəsdiqedilib.Sonillər
ümumilikdə 368 tarixi abidənin
pasportlarıhazırlanıb.
Pasportlaşdırılan abidələrdən

15i işğaldan azad edilmiş əra
zilərdəki tarixmemarlıq nümu
nələridir. Həmin pasportlar hələ

işğal dövründə arxiv mate
rialları, tarixisənədlər, foto
larvəinternetresurslarıhe
sabınaərsəyəgəlib.
Pasportlarıhazırlananta

rixmemarlıqabidələriŞuşa
şəhərində yerləşən Yuxarı
Gövhər ağa,AşağıGövhər
ağa və Saatlı məscidlə
ri, Xan qızı Natəvanın evi,
Mehmandarovların malika
nə kompleksi, Hacıqulla
rınmalikanəsi, Əsəd bəyin
mülkü, Ağa Qəhrəman Mirsi
yaboğlununkarvansarası,Şirin
su hamamı, Ağdam şəhərində
QutluMusaoğlu türbəsi,Cümə
məscidi, Kəlbəcər rayonunda
GəncəsərvəXudavəngmonas
tırları, Laçın rayonunda Malik

ƏjdərtürbəsivəXocavəndrayo
nundayerləşənAmarasmonas
tırıdır.
Abidələrin mühafizə zonala

rının müəyyənləşdirilməsi üzrə
243 layihə hazırlanıb. Mühafi
zə zonaları müəyyən edilərkən
müvafiqolaraqlayihələrrayon

şəhər icra hakimiyyətləri,
Azərbaycan Respublikası
nınŞəhərsalmavəArxitek
tura Komitəsi və İqtisadiy
yatNazirliyiyanındaƏmlak
Məsələləri Dövlət Xidməti
ilə razılaşdırılır və  Mədə
niİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXid
mətitərəfindəntəsdiqlənir.
Cariilüçünpasportlaşma

üzrə155,mühafizəzonala
rının müəyyənləşdirilməsi

üzrə108layihəninhazırlanması
nəzərdətutulur.Burayaişğaldan
azadedilmişərazilərdəyerləşən
42 tarixmədəniyyət abidəsinin
pasportunun hazırlanması və
10abidəninmühafizəzonasının
müəyyənləşdirilməsidədaxildir.

Həmidə Məmmədquluzadənin Ev-Muzeyində görüş 
AMEA-nınvitse-prezidenti,
MilliMəclisindeputatı,akade-
mikİsaHəbibbəyliAğcabədi
rayonununKəhrizlikəndində
görkəmliAzərbaycanyazıçısı
vəictimaixadimiCəlilMəm-
mədquluzadəninömür-gün
yoldaşıvətaleortağıHəmidə
MəmmədquluzadəninEv-Mu-
zeyindəolub,muzeyinkollektivi
vəkəndsakinləriiləgörüşüb.

Evmuzeyi tanınmış ziyalı
xanım Həmidə Məmmədqulu
zadəninmənsubolduğuocağa
– Cavanşirlər nəslinə məxsus
tarixi binada yerləşir. Bina Hə
midə xanımın vəfatından son
ra əvvəlcə orta məktəb, sonra
musiqi məktəbi kimi fəaliyyət
göstərib, 2005ci ildən Ağca
bədi Rayon TarixDiyarşünas
lıq Muzeyinin filialı statusunda
Həmidə Məmmədquluzadənin
EvMuzeyinə çevrilib. Direktor
Zeynəb Quliyeva qonağa ev
muzeyinin fondu və ekspozisi
yasıbarədəməlumatverib.

Muzeydə Həmidə xanımın
atası, dövrünün tanınmış tarixi
şəxslərindən olan Əhməd bəy
Cavanşirin (18281903) tərcü
meyihalsənədləri,nadirfotola
rı nümayiş etdirilir, əlyazmaları
qorunub saxlanılır. Cəlil Məm
mədquluzadəninhəyatvəyara
dıcılığına,ailəüzvlərinədairki
tablar, fotolar,məktublar, xatirə
əşyaları eksponatlar sırasında
xüsusiyertutur.

Muzeydə Həmidə xanım
Məmmədquluzadəninxatirəəş
yaları,zövqlətoxunmuşəlişlə
ri, şəkillər, məktublar nümayiş
etdirilir. Burada həmçinin Kəh
rizlikəndinintarixinədairmate
riallarvar.
İsaHəbibbəylimuzeyinəmək

daşları,rayonunmədəniyyətişçi
ləri və kənd camaatı qarşısında
CəlilMəmmədquluzadəvəHəmi
də xanım Məmmədquluzadənin

münasibətləri, onların övladları,
nəslin davamının sonrakı taleyi
ilə əlaqədar çıxış edib, suallara
cavabverib.
Sonra akademik Ağcabədi

Regional Mədəniyyət İdarəsi
ninrəisiQalibHəsənovlabirlik
dəmuzeydəkixatirəotaqlarıvə
eksponatlarla tanış olub, bəzi
tövsiyələrini və arzularını bildi
rib,muzeyin rəy kitabına təəs
sürat və ürək sözlərini yazıb.
AlimsonillərdəCəlilMəmməd
quluzadəvəmüasirlərihaqqın
daçapolunmuşkitablarıevmu
zeyinəhədiyyəedib.
Sonra akademik İsa Həbib

bəyliregionalidarəninrəisiQalib
HəsənovvəKəhrizli kəndbələ
diyyəsininsədriRayisMəhərrə
mov ilə birlikdəKəhrizli qəbiris
tanlığına gedərək Əhməd bəy
Cavanşirin, Cəlil Məmmədqulu
zadənin qardaşı, Səttarxan və
Xiyabanihərəkatınınfəaliştirak
çısıƏləkbərMəmmədquluzadə
nin(18721922)vədigərşəxslə
rinməzarlarınıziyarətediblər.

“Qala” qoruğunda Rusiya xalqlarının mədəniyyət festivalı 
“Qala”DövlətTarix-EtnoqrafiyaQoruğun-
daaçıqsəmaaltındaRusiyaxalqlarının
mədəniyyətfestivalıkeçirilib.“Dilmədə-
niyyətlərimozaikası”adlıfestivalBakıda
RusEvi(RusiyaİnformasiyavəMədəniyyət
Mərkəzi)tərəfindəntəşkiledilib.

KonsertproqramındaAzərbaycanınrusic
masınınnümayəndələrivəmusiqikollektivlə
ri–“İqray,qarmon”ansamblı,tataricmasının
“Tuqan Tel” ansamblı və azərbaycanlı rəq
qas Fərid Kazakov, ləzgi icmasının “Suvar”
ansamblı və solist CəvahirAbdulova iştirak
ediblər. Festivalda “Naxış” kollektivinin və

“Davam” gənclər hərəkatı nümayəndələri
nin–“Xarıbülbül”kollektivininifasındaAzər
baycanxalqmusiqisivərəqsləriifaedilib.
BakıCazFestivalının iştirakçısı–Mosk

vadangələn“JazzduSoleil”musiqiqrupu
vəkollektivinsolistiAnnaKaşina festivalın
xüsusiqonaqlarıolub.
Festivala gələnlər Rusiyanın müxtəlif

xalqlarınınmədəniyyətiilətanışolub,yara
dıcı kollektivlərin çıxışlarını izləyiblər. Milli
azlıqlarözetniksimalarınıqoruyaraqümu
miAzərbaycanmədəniyyətinəöztöhfələrini
verir, onu zənginləşdirir və eyni zamanda
ondanbəhrələnirlər.

Festivalın aparıcısı beynəlxalq musiqi
libədii layihələrin müəllifi və təşkilatçısı,
müəllifmahnılarıfestivallarınınlaureatıVə
faMəmmədovaolub.

Tarixi abidələrin pasportları hazırlanıb, mühafizə zonaları müəyyən edilib
Pasportlaşdırılan abidələrdən 15-i işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yerləşir

Regionlardan qısa xəbərlər
AğstafaRegionalMədəniyyət İdarəsiTovuz rayonHeydər

ƏliyevMərkəzininvəTovuzrayonMKSninbirgətəşkilatçılığı
ilə“Əsrinmüqaviləsi–minilliyəhesablanmışaddım”mövzu
sundadəyirmimasakeçirilib.
QazaxrayonHeydərƏliyevMərkəzi,MədəniyyətMərkəzivə

MKSninE.HüseynovadınaMərkəziKitabxanası21sentyabr
–BeynəlxalqSülhGünüiləəlaqədartədbirlərtəşkilediblər.
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQubarayonMKSnin

Növdünkəndkitabxanafilialıtərəfindənaçıqhavadakitabxa
nanınfondunayenidaxilolmuşkitablarıntəqdimatıkeçirilib.
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsi, “ARB”, “ARBGünəş”

və“EL”telekanallarınınbirgəlayihəsiolan“Sözünsehri”şeir
müsabiqəsininilkçəkilişlərinəbaşlanılıb.
AğdaşrayonMərkəziKitabxanasınınoxuzalındaşairCa

birHəsənovun“Baxdalıncagedənömrün”kitabınıntəqdimatı
keçirilib.TədbirdəregionalidarəninrəisiSəxavətMəmmədov,
şairinqələmdostları,bədiiqiraətustalarıiştirakediblər.
ZərdabrayonMərkəziKitabxanasınıntəşkilatçılığıilə“Gələ

cəyimizibirlikdədüşünək,narkomaniyayayoxdeyək!”mövzu
sundatədbirtəşkiledilib.Həmçinin“Dinimiz,mənəviyyatımız”
başlığıaltındaDiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsininki
tabxanayahədiyyəetdiyinəşrlərintəqdimatıkeçirilib.


