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13 ap rel 1909 – Əmək dar ar tist, teatr və ki no akt yo ru Sü ley-
man Mə şə di İs ma yıl oğ lu Ta ğı za də (1909 – 12.9.1960) Gən cə də 
do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.  

13 ap rel 1917 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Arif 
Əmir oğ lu Nə ri man bə yov (1917 – 16.5.1992) ana dan olub. Çək di yi 
fi lm lər: “Bəx ti yar”, “Qız mar gü nəş al tın da”, “Bir qa la nın sir ri”, “Bi zim 
Cə biş müəl lim”, “İn san məs kən sa lır”, “Onun bə la lı sev gi si” və s.

13 ap rel 1922 – Azər bay can ar fa ifa çı lı ğı mək tə bi nin ya ra dı cı-
sı, Əmək dar ar tist Aida Həm dul la qı zı Ab dul la ye va (1922-2010) 
Ba kı da do ğu lub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

13 ap rel 1929 – Şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi To fi q Mü-
təl lim oğ lu Mü təl li bov (1929 – 30.10.1992) Nax çı van şə hə rin də 
ana dan olub. Uşaq lar üçün çox say lı əsər lə rin müəl li fi  dir.

14 ap rel 1870 – Gör kəm li ya zı çı-pub li sist, maarif çi, döv lət xa di mi 
Nə ri man Nə ri ma nov (1870 – 19.3.1925) ana dan olub. 1894-cü il də 
Ba kı da mü səl man əha li üçün ilk küt lə vi ki tab xa na nı təş kil edib. “Na-
dan lıq”, “Na dir şah”, “Ba ha dır və So na”, “Şam dan bəy” və s. əsər-
lə rin müəl li fi  dir. Azər bay ca nın so vet ləş mə sin dən son ra res pub li ka 
hö ku mə ti nin – Xalq Ko mis sar la rı Şu ra sı nın səd ri (1920-1922) olub.

14 ap rel 1907 – Xalq ar tis ti Fat ma Qə dir qı zı Qəd ri (1907 – 
29.2.1968) ana dan olub. Səh nə fəaliy yə ti nə 1927-ci il də Ba kı 
Türk İş çi Teat rın da baş la yıb. Rus Dram Teat rın da, Mil li Dram 
Teat rın da çı xış edib, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib.

14 ap rel 1952 – Te le jur na list, Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı 
Alı Mus ta fa oğ lu Mus ta fa yev (1952 - 20.11.1991) Qa zax ra yo-
nun da do ğu lub.

14 ap rel 1970 – Əmək dar ar tist Qafl  an Məm mədr za oğ lu Mu-
ra dov (1890-1970) və fat edib. Ağ dam, Fü zu li Dram teatr la rı nın 
akt yo ru olub.

15 ap rel 1892 – Na sir, tər cü mə çi Əli Səb ri (Əli Ca mal oğ lu Qa-
sı mov; 1892 – 19.2.1983) ana dan olub.

15 ap rel 1905 – Məş hur me mar, aka de mik Sa diq Ələk bər oğ lu 
Da da şov (1905-1946) ana dan olub. Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı 
Mu ze yi, Ni za mi Ki no Mər kə zi, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı və s. ti-
ki li lə rin la yi hə lən di ril mə sin də iş ti rak edib. 

15 ap rel 1907 – Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın ilk səd ri İs ma-
yıl Hü seyn oğ lu Axun dov (1907 – 13.9.1969) ana dan olub. Qra fi  ka, 
de ko ra tiv-tət bi qi sə nət, teatr rəs sam lı ğı sa hə sin də ça lı şıb. “Ko roğ-
lu” ope ra sı nın ilk ge yim es kiz lə ri nin ya ra dıl ma sın da iş ti rak edib.

15 ap rel 1912 – Şair, pub li sist Ək bər Məf tun (Ək bər Qur ban 
oğ lu Ək bə rov; 1912-1990) ana dan olub.

15 ap rel 1928 – Cə nu bi Azər bay can şairi Sə hənd (Bu lud Qa-
ra çor lu Sə hənd; 1928-1979) Ma ra ğa şə hə rin də do ğu lub.

15 ap rel 2010 – Ta nın mış akt yor, Xalq ar tis ti Tel man Adı gö zə lov 
(17.7.1953 – 2010) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da, te-
le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı ob raz lar ya ra dıb, fi lm lər də çə ki lib.

Dünya  
13 ap rel 1883 – Rus bəs tə ka rı və di ri jo ru Alek sandr Alek sand-

rov (1883-1946) ana dan olub. Keç miş SS Rİ-nin him ni nin mu si-
qi si nin və tən pər vər lik mah nı la rı nın (“Mü qəd dəs mü ha ri bə” və s.) 
müəl li fi  dir. 

13 ap rel 1906 – İr land ya zı çı sı və dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fa tı (1969) laureatı Se muel Bek ket (Sa muel Bec kett; 
1906-1989) ana dan olub. Ab surd teat rı nın ya ra dı cı la rın dan dır. 
Əsər lə ri: “Qo do nun in ti za rın da”, “Oyu nun so nu” (pyes), “Mol loy”, 
“Ad sız” (ro man). Bəs tə kar Fə rəc Qa ra yev ya zı çı nın “Qo do nun 
in ti za rın da” əsə ri nə mu si qi ya zıb.

14 ap rel 1925 – Ame ri ka akt yo ru, “Os kar” mü ka fat çı sı Rod 
Stay ger (Rod ney Step hen Steiger; 1925-2002) ana dan olub.

14 ap rel 1930 – Lit va ki no re jis so ru Vi tautas Ja lak ya vi çus 
(1930-1996) ana dan olub. Re jis so run “Bu şi rin söz – azad lıq” 
fi l min də azər bay can lı akt yor lar da çə ki lib.

15 ap rel 1452 – İtal yan rəs sa mı, hey kəl tə raş, me mar, Av ro pa 
İn ti ba hı nın gör kəm li nü ma yən də si Leonar do da Vin çi (Leonar do 
di ser Piero da Vin ci; 1452 – 2.5.1519) Flo ren si ya da do ğu lub. 
Məş hur əsər lə ri: “Mo na Li za” (“Co kon da”), “So nun cu şam” və s.

15 ap rel 1489 – Me mar Si nan (Si na ned din Yu sif Ab dül men-
nan oğ lu; 1489 – 7.2.1588) Kay se ri də do ğu lub. İs tan bul da Sü-
ley ma ni yə ca mi si, Ədir nə də Sə li mi yə ca mi si, kör pü lər və s. ti ki-
li lə rin müəl li fi  dir.

15 ap rel 1931 – İs veç şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (2011) To mas Transt rö mer (To mas Gös ta Transt rö mer; 
1931 – 26.3.2015) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

13-15 aprelXatirə təqvimi

Rəng lə rin möv cud lu ğu işıq da sü but 
olu nur. Ge cə nin zül mə tin də ila hi nin 
ya rat dı ğı ən mü kəm məl tab lo ad lan-
dır dı ğı mız dün ya bir rəng də gö rü nür. 

Gü nə şin işı ğın da isə dün ya nın min bir 
rən gə bo yan mış gö zəl li yi göz lə ri mi zə 
rəng lə rin di li ilə öz mu si qi si ni “din lə dir”. 

Rəs sa mın ya ra dı cı lı ğı nın cöv hə ri ni 
məhz rəng lər təş kil edir. O rəs sam bəx tə-
vər sə nət kar dır ki, göy qur şa ğı nın 7 rən-
gin dən min bir rəng ça la rı ya ra dır, tab lo la-
rın da gör dü yü müz gö zəl lik lə ri ye ni bi çim də 
gös tər mə yə mü vəff  əq olur. Yu ran Məm mə-
dov məhz rəng lə rin mö cü zə vi es te tik di li ni 
bi lən rəs sam lar dan olub. Cə mi 50 il ömür 
sü rən rəs sam fi t ri ya ra dı cı lıq qa bi liy yə ti sa-
yə sin də ölüm süz lük qa za nıb. 

Yu ran Əli oğ lu Məm mə dov (1934-1984) 
Nax çı van şə hə rin də, qə dim Şa hab mə həl-
lə sin də ana dan olub. Or ta təh si li ni Nax çı-
van da alıb. Rəs sam lı ğa olan ma raq onu 
Ba kı ya, Ə.Əzim za də adı na Azər bay can 
Döv lət Rəs sam lıq Tex ni ku mu na gə ti rir. 
Bu ra da Azər bay ca nın ta nın mış rəs sam la-
rı Ha fi z Məm mə dov, Əy yub Hü sey nov və 
Əy yub Məm mə dov dan sə nə tin sir lə ri ni bö-
yük hə vəs lə öy rə nir. 1955-ci il də tex ni ku mu 
fərq lən mə dip lo mu ilə bi ti rən gənc rəs sam 
Nax çı va na qa yı dıb iki il şə hər mək tə bin də 
müəl lim iş lə yir. 

Rəs sam lı ğa son suz sev gi i lə o, ali təh sil 
al maq üçün Sankt-Pe ter burq şə hə ri nə yol la-
nır. İ.Re pin adı na Sankt-Pe ter burq Rəng kar-
lıq, Hey kəl tə raş lıq və Me mar lıq İns ti tu tu na 
qə bul olu nan (1957) Y.Məm mə dov bu ra da 
SS Rİ Xalq rəs sa mı V.Oreş ni ko vun sin fi n də 
təh si li ni da vam et di rir. Rəs sam 1962-ci il də 
təh si li ni bi ti rib bir müd dət Sankt-Pe ter burq-
da qa lır, “Len fi lm” stu di ya sın da və Puş kin 
adı na Aka de mik Dram Teat rın da rəs sam 
as sis ten ti və zi fə sin də iş lə yir. Bə dii ya ra dı-
cı lıq təc rü bə si nə yi yə lə nən rəs sa mı doğ ma 
yur da sev gi si bir an be lə ra hat bu rax mır. O, 
Nax çı va na dö nə rək öm rü nü bu di ya ra bağ-
la yır. 

C.Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van 
Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da 20 ilə ya-
xın fəaliy yət gös tə rən Y.Məm mə dov yük-
sək rəs sam lıq şöv qü ilə bir çox səh nə 
əsər lə ri nin bə dii tər ti ba tı nı ha zır la yır. Rəs-
sa mın uğur lu teatr de ko ra si ya iş lə rin dən 
C.Məm məd qu lu za də nin “Ölü lər”, “Də li yı-
ğın ca ğı”, C.Cab bar lı nın “Oq tay Eloğ lu”, 
N.Və zi ro vun “Ya ğış dan çıx dıq, yağ mu ra 
düş dük”, Ş.Qur ba no vun “Sən siz”, H.Ra-
zi nin “Gü nəş” və baş qa səh nə əsər lə ri ni 
gös tər mək olar. 

1970-ci il dən Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü 
olan Y.Məm mə do vun sağ lı ğın da əsər lə rin-
dən iba rət fər di sər gi si ke çi ril mə yib. 50 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə fər di sər gi si ni təş kil et-
mək is tə yən rəs sa ma bu nə sib ol mur. 

Y.Məm mə dov dəz gah rəs sam lı ğı sa hə-
sin də bir çox uğur lu sü jet li tab lo, port ret və 
mən zə rə əsər lə ri ya rat mış dır. O, əsər lə ri ni 
yağ lı bo ya və tem pe ra tex ni ka sın da iş lə-
miş dir. Əsər lə ri ni seyr et dik cə onun ka mil 
ko lo rit us ta sı, rəng lə rin es te tik ma hiy yə-
ti ni və qüv vət li tə sir gü cü nü də rin dən du-
yan is te dad lı rəs sam ol du ğu nu əmin lik lə 
söy lə mək olar. Əcəl rəs sa mın öm rü nü tez 
bi tir mə sə idi, müd rik çağ la rın da ne çə-ne-
çə bit kin sə nət əsər lə ri ya ra da caq dı. Rəs-
sa mın sü jet li tab lo la rın dan “Mə nim ailəm” 
(1980), “Nax çı van XII əsr də” (1982), “Xal ça 
to xu yan lar” (1982), “Dağ lar da in şaat çı lar” 
(1983), “Tü tək sə si” (1984) və di gər lə ri ni 
qeyd et mək olar. 

“Mə nim ailəm” əsə rin də dağ lar qoy nun-
da yer lə şən Nax çı va nın mən zə rə si fo nun da 
rəs sam ailə si ilə ey van da, ma sa ət ra fın da 
əy lə şib. Əsər mü kəm məl kom po zi si ya qu-
ru lu şu na və ko lo rit həl li nə ma lik dir. Ar xa fo-
nun da Yu sif Kü se yir oğ lu tür bə si nin təs vi ri 
diq qə ti cəlb edir. Əlin də fır ça tut muş rəs-
sa mın fi  kir li nə zər lə ri ta ma şa çı ya zil lə nib. 

Sa mo var və ma sa üzə rin də kə sil miş qar pız 
təs vi ri əsə rin sü jet xət ti nin açıl ma sı nı şərt-
lən di rir. İs ti yay gün lə rin dən bi rin də rəs sa-
mın ailə üzv lə ri ilə is ti ra hət et di yi mə qam 
can lı tə biət löv hə lə ri ilə ahəng dar bi çim də 
əks olu nub.

“Nax çı van XII əsr də” tab lo su san ki ulu di-
ya rın rəng lər lə bəs tə lən miş sim fo ni ya sı dır. 
Nuh əy ya mı, Əs ha bi-kəhf mö cü zə si, Əcə mi 
xil qə ti, Mö mi nə xa tın şöh rə ti, qə dim İpək Yo-
lu, yük lü də və kar van la rı, na ğıl ki mi şi rin ta-
ri xi səh nə lər əsə rə ta ma şa edər kən ada mın 
göz lə ri önün də can la nır. 

“Tü tək sə si” ad lı əsər də yük sək bə dii-es-
te tik mə ziy yət lə ri ilə se çi lir. Rəs sa mın sü jet li 
tab lo la rın da mən zə rə təs vi ri nin do mi nant lıq 
təş kil et mə si mü şa hi də olu nur. Kom po zi si-
ya da açıq tə biət qoy nun da, ağac la rın köl-
gə sin də əsa sı na söy kə nən, qay ğı lı ba xış lı 
qo ca nə və lə ri ilə və on dan bir qə dər sol da 
mil li ge yim li qa dın təs vir olu nub. Nə və lər dən 
bi ri tü tək ça lır. Sü jet də kənd hə ya tı nın bü tün 

in cə lik lə ri va hid tab lo da ək si ni ta pıb. Tə bii 
ki, bu mə ziy yət rəs sa mın us ta lı ğın dan irə li 
gə lir. 

Y.Məm mə dov ya ra dı cı lıq döv rün də yad-
da qa lan port ret və mən zə rə lər qa le re ya sı 
ya rat mış dır. “Xə ya la dal mış qız” (1978), 
“Hə yat yol da şı” (1979), “Se vil” (1981), 
“Sə hər” (1982), “Poezi ya nın sehr li dün ya-
sı. Hü seyn Ca vid” (1982), “Qa dın” (1984), 
“Toğ rul dün ya sı” və baş qa port ret əsər lə-
rin də rəs sam qəh rə man la rı nın da xi li mə-
nə vi dün ya la rı na nü fuz et miş, on la rın hiss 
və hə yə can la rı nı us ta lıq la gös tə rə bil miş-
dir.

Rəs sam “Poezi ya nın sehr li dün ya sı” 
əsə rin də Hü seyn Ca vid dün ya sı nı, onun 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın fa ci si ni və dra ma-
tik li yi ni şairin mə na lı çöh rə sin də və onu 
əha tə lə yən fon da əsl real lı ğı ilə təs vir edib, 
gös tər miş dir. Bu tab lo şairə həsr edil miş ən 
uğur lu əsər lər dən bi ri dir. Hüs nü xu da şairi 
H.Ca vi din ya ra dı cı lıq dün ya sı və şairin hə-
yat fa ciəsi qəh rə ma nın su rə ti nə və əsə rin 
rəng qam ma sı na ha kim dir. Ko lo ri tin kont-
rast lı ğı məz mu nun dra ma tik li yi ni da ha da 
qüv vət lən di rir. 

Y.Məm mə dov SS Rİ Xalq rəs sa mı Toğ rul 
Nə ri man bə yov və Xalq ya zı çı sı Anar la ya-
xın dost olub. “Toğ rul dün ya sı” ad lı əsə rin də 
o, T.Nə ri man bə yo vu öz ema lat xa na sın da, 
Ana rın port re ti ilə bir gə təs vir edib. Rəs sam 
dos tu T.Nə ri man bə yov haq qın da mü sa hi bə-
lə ri nin bi rin də de yir di: “Cə sa rət lə de yə bi lə-
rəm ki, ha mı dan əv vəl Toğ ru la borc lu yam. 

Mux tar res pub li ka mı zın 50 il lik yu bi le yi ərə-
fə sin də Toğ rul la bir gə ya ra dı cı lıq fəaliy yə tim 
mə nə çox şey lər öy rət di. Onun ya ra dı cı lıq 
yo lu mə nim üçün il ham mən bə yi, əsl sə nət-
kar lıq mək tə bi ol du...”.

“Qə dim, ulu Nax çı van tor pa ğı mə nim əbə-
di lik möv zum dur. Dağ lar, ya mac lar, ya şıl me-
şə lər mə ni göz lə yir” de yən rəs sam bu tor pa-
ğın tə biəti ni öz pa lit ra sın da se və-se və təs vir 
et mək dən doy ma yıb. “Dağ lar da mart” (1976), 
“Rə səd xa na nın hə yə ti” (1980), “İlk şüa” 
(1981), “Dağ lar da pa yız” (1982), “Ca mış lar” 
(1983), “Gü nor ta” (1984) “Nəimi nin qəb ri” və 
baş qa mən zə rə lə ri bu qə bil dən dir. Y.Məm-
mə do vun mən zə rə lə rin də elə bil Nax çı va nın 
ha va sı, bu di ya rın tə biəti nin ye tir di yi min bir 
ne mə tin ra yi hə si du yu lur. Doğ ru dan da, o əsl 
rəs sam ola raq bə rə kət li tor pa ğın mi sil siz gu-
şə lə ri ni, ül vi gö zəl lik lə ri ni rəs sam tə xəy yü lü ilə 
kə tan da can lan dır mış dır. Y.Məmmədov Nax-
çı va nı qa rış-qa rış gəz miş di, mü şa hi də et miş-
di, gö rüb duy muş du, özü də ən ya xın dos tu, 
ya ra dı cı həm ka rı Sət tar Bəh lul za də ilə bir lik də. 

Ya zı çı Anar “Bir dos tum var dı” ad lı xa ti rə 
ya zı sın da rəs sam haq qın da ya zır: “Sən bu 
tor pa ğı se vir din, onun tək rar sız mən zə rə lə-
ri ni se vir din, zəh mət keş adam la rı nı se vir din, 
keç mi şi ni se vir din, bu gü nü nü se vir din. Se-
vir din və sev dik lə ri ni kə tan üzə rin də tə rən-
nüm edir din...”. 

Şüb hə siz ki, Y.Məm mə dov ya ra dı cı lı ğı öz 
gü cü nü Azər bay ca nın qə dim xal ça sə nə-
tin dən, təs vi ri sə nə ti miz dən al mış dır. Onun 
pa lit ra sı xal ça la rı mı zın, mi niatür sə nə ti mi zin 
əl van rəng lər qam ma sı nı, lo kal rəng ke çid-
lə ri ni özün də ya şa dır, ya şat dıq ca da rəs sa-
mın adı nı ya şat mış olur.

Əsəd Qu li yev
sə nət şü nas, AMEA-nın dis ser tan tı

Rəssam Yuran Məmmədovun 
yaradıcılıq dünyası

Respublika Gənclər Kitabxanası “Nəşrlərin satınalınması müsabiqəsi”ni elan edib
Cə fər Cab bar lı adı na Res pub li ka Gənc-
lər Ki tab xa na sı fon du nu ye ni nəşr lər lə 
zən gin ləş dir mək və komp lekt ləş dir mək 
məq sə di lə “Nəşr lə rin sa tı na lın ma sı mü-
sa bi qə si”ni elan edib.

Mü sa bi qə ni ki tab xa na tə rə fi n dən ya ra dı-
lan Nəş riy yat məh sul la rı nın sa tı na lın ma sı 
üz rə ko mis si ya ke çi rə cək.

Ko mis si ya tə rə fi n dən se çi lən nəşr lər dən 
mi ni mum 15 nüs xə alı na caq.

İş ti rak çı lar tə rə fi n dən nəşr lər 10 may 
2022-ci il ta ri xi nə dək ko mis si ya ya təq dim 
olun ma lı dır. Mü sa bi qə üçün müəy yən edil-
miş müd dət ba şa çat dıq dan son ra təq dim 
olu nan nəşr lər qə bul edil mə yə cək.

Bu ra xı lış mə lu ma tın da qiy mə ti gös tə ril-
mə yən nəşr lə rin də yə ri onun tex ni ki gös tə ri-
ci lə ri nə, po liq ra fi k key fi y yə ti nə gö rə möv cud 
ba zar şərt lə ri əsa sın da müəy yən ləş di ri lə-
cək.

Məz mun və po liq ra fi k ba xım dan qü sur lu, 
ümu mi ti ra jı 200-dən aşa ğı (iki və da ha çox 
cild li ol duq da hər cil din ti ra jı 200-dən aşa ğı) 
olan nəşr lə rin sa tı na lın ma sı na yol ve ril mir.

Mü sa bi qə yə xa ri ci dil lər də (əsa sən in gi-
lis, rus, fran sız, al man, ərəb) olan nəşr lər də 
təq dim olu na bi lər.

Mü sa bi qə də iş ti rak qay da la rı
Mü sa bi qə də Azər bay can Res pub li ka sı nın 

əra zi sin də olan və (və ya) fəaliy yət gös tə rən 
nəş riy yat lar, jur nal re dak si ya la rı, nəş riy yat 
işi ilə məş ğul olan po liq ra fi  ya müəs si sə lə ri, 
di gər hü qu qi şəxs lər və müəl lifl  ər (müəl lifl  ik 
hü qu qu sa hib lə ri) iş ti rak edə bi lər lər.

Mü sa bi qə də iş ti rak et mək is tə yən müəl lif-
lər (müəl lifl  ik hü qu qu sa hib lə ri) ver gi ödə yi-
ci si nin ey ni ləş dir mə nöm rə si nə sa hib ol ma lı 
və ya müəl li fi  (müəl lifl  ik hü qu qu sa hi bi) ol-
duq la rı nəşr lə ri çap olun du ğu nəş riy yat lar 
va si tə si lə təq dim et mə li dir lər.

8 ap rel 2022-ci il ta ri xin dən iş ti rak çı lar 
tə rə fi n dən ko mis si ya ya ün van lan mış mü ra-
ciət və mü ra ciət də sa tı na lın ma sı gös tə ri lən 
nəşr lər dən 1 nüs xə Cə fər Cab bar lı adı na 
Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sı na (Ba kı 
şə hə ri Ya sa mal ra yo nu N.Nə ri ma nov kü çə-
si 203/205) təq dim edil mə li dir. Mü sa bi qə yə 
son iki il də çap olu nan nəşr lər qə bul olu nur.

Təq dim olu nan nəşr lə rin satınalınması 
qay da sı

Mü sa bi qə ba şa çat dıq dan son ra ko mis-
si ya tə rə fi n dən 1 ay ər zin də təq dim olu nan 
nəşr lə rin də yər lən di ril mə si apa rı lır və sa tı-
na lın ma sı qə rar laş dı rı lan nəşr lər ba rə də ye-
kun pro to kol tər tib edi lir.

Təs diq olun muş ye kun pro to ko la əsa sən, 
nəşr lə ri nin sa tı na lın ma sı na qə rar ve ril miş 
iş ti rak çı lar la sa tı nal ma mü qa vi lə si bağ la-
nı lır. Sa tı nal ma mü qa vi lə si üz rə he sab laş-
ma lar bank he sa bı na kö çür mə yo lu ilə təh-
vil- təs lim ak tı im za lan dıq dan son ra hə ya ta 
ke çi ri lir.

İş ti rak çı lar dan alın ma sı nə zər də tu tu lan 
nəşr lə rin eh ti mal olu nan qiy mə ti müəy yən 
edil miş mi ni mum məb ləğ dən (5 min ma nat) 
yu xa rı ol duq da, hə min nəşr lə rin alı şı “Döv lət 
sa tı nal ma la rı haq qın da” Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Qa nu nu na əsa sən hə ya ta ke-
çi ri lə cək.

Mə lu mat üçün bil di ri rik ki, mü sa bi qə yə 
təq dim olu nan nəşr lə rin nü mu nə nüs xə lə-
ri ge ri qay ta rıl mır və ki tab xa na nın fon du na 
da xil edi lir.

Ordubadinin 150 illiyi münasibətilə 
biblioqrafi k göstərici hazırlanıb

Bu il gör kəm li na sir, dra ma turq, pub li sist, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Məm məd Səid Or du ba di nin  (1872-1950) 150 il lik yu-
bi le yi qeyd edi lir. Ya rım əs rə ya xın ya ra dı cı lıq yo lu ke çən ədib 
ya ra dı cı lı ğı nın ilk döv rün də şair, “Mol la Nə si rəd din”çi sa ti rik 
ki mi, döv ri mət buat da fəal jur na list ki mi, ən baş lı ca sı isə, na sir, 
ro man çı ola raq ədə biy ya tı mı zın in ki şa fı na mü hüm töh fə lər 
ve rib.

1933-cü il də “Du man lı Təb riz” əsə ri ilə Azər bay can ədə biy ya-
tın da ta ri xi ro man jan rı nın əsa sı nı qo yan ədib son ra kı il lər də qə-
lə mə al dı ğı “Dö yü şən şə hər” (1938), “Giz li Ba kı” (1940), “Qı lınc 
və qə ləm” (1946-1948) ro man la rı ilə bu sil si lə ni da vam et di rib, 
Azər bay can ta ri xi nin müx tə lif dövr lə ri haq qın da oxu cu lar da dol-
ğun təəs sü rat ya rat ma ğa ça lı şıb.  

Ədi bin yu bi le yi mü na si bə ti lə Sum qa yıt şə hər S.Vur ğun adı na 
Mər kə zi Ki tab xa na nın əmək daş la rı tə rə fi n dən “Məm məd Səid 
Or du ba di” ad lı bib lioq ra fi k gös tə ri ci tər tib olu nub. Gös tə ri ci nin 
tər tib çi si Mər kə zi Ki tab xa na nın İn for ma si ya-re surs şö bə si nin 
əmək da şı Mə ta nət Əli ye va, re dak to ru Sum qa yıt şə hər MKS-nin 
di rek to ru, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ye ga nə Əh mə do va dır. 

Mü tə xəs sis lər, təd qi qat çı lar, müəl lim lər, tə lə bə lər və ge niş oxu-
cu küt lə si üçün nə zər də tu tul muş gös tə ri ci də Or du ba di nin hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı nın əsas ta rix lə ri, ki tab la rı və mət buat da çap olun-
muş əsər lə ri, pub li sis tik ya zı la rı, “Mol la Nəs rəd din” jur na lın da 
dərc edi lən sa ti rik şeir lə ri, fel ye ton la rı, söz lə ri nə bəs tə lən miş mu-
si qi əsər lə ri,  haq qın da ki tab lar da və döv ri mət buat da yer al mış 
mə qa lə lər əha tə olu nub.

Əsas eti ba ri lə 1930-2021-ci il lər də dərc olun muş ma te rial la rı 
əha tə edən bib lioq ra fi k gös tə ri ci Azər bay can və rus dil lə rin də tər-
tib olu nub, ma te rial lar xro no lo ji qay da da, da xil də isə əlif ba sı ra sı 
ilə qrup laş dı rı lıb. İs ti fa də ni asan laş dır maq məq sə di lə son da ya-
zı çı nın əsər lə ri nin, onun haq qın da ya zan müəl lifl  ə rin əlif ba gös-
tə ri ci lə ri də tər tib olu nub.

Bib lioq ra fi k gös tə ri ci S.Vur ğun adı na Mər kə zi Ki tab xa na nın 
say tın da (http://sum lib.az/) yer ləş di ri lib.

İna nı rıq ki, tər tib olun muş bu və sait həm ədi bin 150 il lik 
yu bi le yi nə də yər li töh fə, həm də  Or du ba di nin ya ra dı cı lı ğı, 
şəx siy yə ti və fəaliy yə ti ilə ma raq la nan lar üçün eti bar lı mən-
bə ola caq. 

Pərvanə Qasımova
Sumqayıt şəhər S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın əməkdaşı


