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1 iyul 2022 7 Azərbaycan

2 iyul 1892 – Ya zı çı, maarif və mə də niy yət xa di mi Ta ğı Ab bas 
oğ lu Şah ba zi (Si mürq; 1892-1937) Ba kı da ana dan olub. Res-
pub li ka xalq maarif ko mis sa rı nın müavi ni, Azər bay can Döv lət 
Uni ver si te ti nin rek to ru iş lə yib. “Ağa nın kə ni zi”, “Al dan mış ümid”, 
“Qay çı” və s. he ka yə lə rin müəl li fi  dir. Rep res si ya qur ba nı dır.

2 iyul 1953 – Əmək dar ar tist To fi q Əş rəf oğ lu Qаrа yev (1953 
– 26.10.2013) Ağ dam da do ğu lub. Ağ dam Döv lət Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub.

2 iyul 1953 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Mə həb bət Al lah ver-
di oğ lu Ka zı mov (1953 – 27.1.2014) La çın ra yo nu nun Çor man 
kən din də do ğu lub. “Dan ul du zu” an samb lı nın so lis ti olub.

3 iyul 1940 – Ta nın mış piano çu, Xalq ar tis ti Zöh rab Əf ra si yab 
oğ lu Adı gö zəl za də (1940 – 24.5.2012) Ba kı da do ğu lub. Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub, Əs ki şə hər Uni ver si te ti-
nin (Tür ki yə) Döv lət Kon ser va to ri ya sın da ka fed ra mü di ri iş lə yib.

3 iyul 2000 – Aşıq Xas po lad Gü lab lı (Xas po lad Sal man oğ lu 
Mir za lı yev; 1919-2000) və fat edib.

4 iyul 1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si ki no qur ğu la rı nı mil li-
ləş di ril mə si haq qın da dek ret ve rib. Res pub li ka da kı bü tün ki ne ma-
toq ra fi  ya müəs si sə lə ri Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın ya nın da İn cə-
sə nət Şö bə si nin ix ti ya rı na ve ri lib. Da ha son ra İn cə sə nət Şö bə si nin 
ya nın da Mər kə zi Ki nop ro kat (Sent rop ro kat) ida rə si ya ra dıl dı.

4 iyul 1928 – Ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor, Əmək dar elm 
xa di mi Kam ran Nə bi oğ lu Rə hi mov (1928 – 4.7.2007) Nax çı van 
MR Şə rur ra yo nu nun Qa ra bağ lar kən din də do ğu lub. Maarif na-
zi ri (1983-1988), Ali So ve tin de pu ta tı (1990-1995) olub.

5 iyul 1851 – Pub li sist, alim və ic ti mai xa dim İsa sul tan Nə cəf-
qu lu oğ lu Şah tax tins ki (1851 – 18.10.1894) İrə van da ana dan 
olub. “Tifl  iss ki vest nik” qə ze tin də şö bə mü di ri, “Kav kazs ki al ma-
nax”ın tə sis çi si, na şi ri və re dak to ru olub.

5 iyul 1928 – Əmək dar ar tist Əzi za ğa (Ağa ba ba) Qa sım oğ-
lu Qa sı mov (1928 – 18.2.1985) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
Döv lət Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.  

Dün ya
2 iyul 1714 – Al man bəs tə ka rı Kris tof Vil li bald Qlük (Ch ris toph 

Wil li bald Rit ter von Gluck; 1714-1787) ana dan olub. “Or fey və 
Ev ri di ka”, “Pa ris və Ye le na”, “İfi  ge ni ya Tav ri da da” və s. ope ra la-
rın müəl li fi  dir.

2 iyul 1877 – Al man ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1946) Her man Hes se (Her mann Hes se; 1877-1962) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Tə kər al tın da”, “Çöl ca na va rı”, “Şərq öl-
kə si nə zi ya rət”, “Mun cuq oyu nu” və s.

2 iyul 1923 – Pol yak şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1996) Vis la va Şim bors ka (Wis la wa Szym bors ka; 1923 
– 1.2.2012) ana dan olub. “Son və əv vəl”, “Yüz ...” və s. ki tab la-
rın müəl li fi  dir.

2 iyul 1961 – Gör kəm li Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No-
bel mü ka fa tı (1954) laureatı Er nest He min quey (Er nest Mil ler 
He ming way; 21.7.1899 – 1961) və fat edib.

3 iyul 1883 – Yə hu di əsil li çex-al man ya zı çı sı, fi  lo sof Frans 
Kaf ka (Franz Kaf ka; 1883 – 3.6.1924) Pra qa da do ğu lub. Əsər-
lə ri:  “Bir xa nı mın xü la sə si”, “İtaət kar la söh bət”, “Çev ril mə”, 
“Qəsr”, “Kənd hə ki mi” və s.

3 iyul 1908 – Fran sız ya zı çı sı və sse na ris ti To ma Nar se jak 
(Tho mas Nar ce jac, əsl adı Pier re Ro bert Ay raud; 1908-1998) 
ana dan olub.

4 iyul 1918 – Rus fi  lo so fu, kul tu ro loq, “Mə də niy yət lə rin dialo-
qu” kon sep si ya sı nın müəl li fi  Vla di mir Bib ler (1918-2000) ana-
dan olub.

4 iyul 1927 – Ame ri ka dra ma tur qu və sse na ris ti Nil Say mon 
(Mar vin Neil Si mon; 1927-2018) ana dan olub. “Qə ri bə cüt lük”, 
“Park da ayaq ya lın” və s. ko me di ya la rı ilə məş hur la şıb.

5 iyul 1812 – İs pan ya zı çı-dra ma tur qu An to nio Qar sia Qut te-
res (An to nio Gar cia Gu tier rez; 1812-1884) ana dan olub. Dra-
ma tur qun “Tru ba dur” pye si əsa sın da ital yan bəs tə ka rı Cü zep pe 
Ver di ey niad lı ope ra ya zıb.

5 iyul 1889 – Fran sız ya zı çı sı, rəs sam, teatr nə zə riy yə çi si Jan 
Kok to (Jean Mauri ce Euge ne Cle ment Coc teau; 1889-1963) 
ana dan olub. “Əl la mə To ma”, “Ədəb siz uşaq lar” ro man la rı nın, 
“An ti qo na”, “Or fey” pyes lə ri nin müəl li fi  dir.

5 iyul 1901 – SS Rİ Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor, rəs sam, ya zı çı 
Ser gey Ob raz sov (1901-1992) ana dan olub. Uzun il lər Mosk va-
da Mər kə zi Kuk la Teat rı na rəh bər lik edib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

2–5 iyul

“Sabir və xalq gülüşü” mövzusunda
elmi konfrans keçiriləcək

Bu il bö yük Azər bay can şairi, bə dii-ic ti mai fi kir ta ri xi miz də ye ni 
ədə bi mək tə bin ba ni si, gör kəm li maarif pər vər Mir zə Ələk bər 
Sa bi rin (1862-1911) ana dan ol ma sı nın 160 il li yi qeyd olu nur. 

Da hi şair ço xəsr lik poezi ya mı zın par laq ənə nə lə ri ni la yi qin cə 
ya şat maq la bə ra bər, ədə biy ya tı mı zı key fi y yət cə ye ni mər hə lə yə 
yük səl də rək onu ic ti mai məf ku rə ba xı mın dan da ha da zən gin-
ləş di rən söz us ta sı ki mi ge niş şöh rət ta pıb. “Mol la Nəs rəd din” 
jur na lı ət ra fın da for ma laş mış ədə bi cə rə ya nın apa rı cı si ma la rın-
dan olan mü tə fək kir şairin yük sək is te dad la ya rat dı ğı əsər lə rin 
baş lı ca möv zu su nu mə nə vi safl  ı ğa, mə də ni yük sə li şə və maarif-
lən mə yə ça ğı rış təş kil edir. Azər bay can ədə bi di li nin in ki şa fın da, 
onun ümum xalq da nı şıq di li əsa sın da zən gin ləş di ril mə sin də də 
Sa bir ya ra dı cı lı ğı xü su si əhə miy yə tə ma lik dir. 

İyu lun 12-də AMEA-nın Folk lor İns ti tu tun da Mir zə Ələk bər Sa-
bi rin 160 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə “Sa bir və xalq gü lü şü” möv-
zu sun da el mi konf rans ke çi ri lə cək. 

Konf rans da iş ti rak et mək is tə yən lər 150-200 söz dən iba rət 
mə ru zə özət lə ri ni 1 iyul ta ri xi nə dək sa bir.160@mail.ru elekt ron 
poçt ün va nı na gön də rə bi lər lər.

“Ön Asiyanın mixi yazı sistemləri və
relikt dilləri” 

AMEA A.Ba kı xa nov adı na Ta rix İns ti tu tu nun Qə dim ta rix şö-
bə si nin mü di ri, ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru, do sent Al lah ver di 
Əli mir zə ye vin “Ön Asi ya nın mi xi ya zı sis tem lə ri və re likt dil lə ri” 
ad lı mo noq ra fi ya sı nəşr olu nub.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, ki ta bın el mi re dak to ru ta rix üz rə fəl sə fə 
dok to ru Rauf Mə li kov dur. Ki tab Ya xın və Or ta Şərq də möv cud 
ol muş pri mi tiv in for ma si ya ötü rü cü lə ri nin tə ka mü lü nə ti cə sin-
də mey da na gə lən qə dim ya zı sis tem lə ri nə həsr edi lib. Əsər də 
3000 il ər zin də mi xi işa rə lər lə gil ki ta bə lə rə əks olun muş şu mer, 
ak kad, elam, hur ri, biay ni ki mi re likt dil lər haq qın da mə lu mat ve-
ri lib. Bə şə riy yə tin və ta ri xi mi zin ilk ya zı lı döv rü bu dil lər də tər tib 
edil miş mən bə lər də əks olu nub.

“Bakı Yay Caz Günləri”nə hər kəs dəvətlidir

Xə bər ver di yi miz ki mi, 6-7 iyul ta rix-
lə rin də Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
par kın da 4-cü “Ba kı Yay Caz Gün lə-
ri” ke çi ri lə cək.

“Ba kı Yay Caz Gün lə ri” (Ba ku Sum mer 
Jazz Days) fes ti va lı pan de mi ya sə bə bin dən 
ya ran mış ikiil lik fa si lə dən son ra fəaliy yə ti ni 
bər pa edir. Əv vəl ki fes ti val la rın iş ti rak çı la rı nın 
coğ ra fi  ya sı na İs veç rə, Fran sa, İs rail, Gür cüs-
tan, ABŞ, Tür ki yə, Ma ca rıs tan, Ru si ya ki mi 
öl kə lər da xil idi. La yi hə çər çi və sin də  Avic hai 
Ko hen, Erik Eruff  az, Jacky Ter ras son, Step-
ha ne Bel mon do, Nik West ki mi məş hur mu si-
qi çi lər Ba kı da ilk də fə çı xış edib lər.

Caz mu si qi si pə rəs tiş kar la rı üçün növ bə ti 
sə nət bay ra mı nı ame ri ka lı caz piano çu su və 
bəs tə ka rı Em met Ko hen öz triosu ilə aça caq.

Trionun rəh bə ri – Ame ri ka Piano As so-
siasi ya sı nın, 2019-cu il “Ame ri ka Piano çu-
la rı Mü ka fa tı”nın sa hi bi Em met Ko hen ey ni 
za man da pe da qoq dur və bü tün yaş qrup la-
rın dan olan tə lə bə lə ri nə din lə yi ci ilə ün siy-
yət sə nə ti ni öy rə dir. O, Nyu port, Mon te rey 
və Rot ter dam da ke çi ri lən caz fes ti val la rın-
da, elə cə də Nyu-York da kı Ro se Hall və 
Va şinq ton da kı Ken ne di Mər kə zi ki mi bir çox 
məş hur mu si qi mə kan la rın da çı xış edib.

İyu lun 7-də proq ram məş hur İs veç-Tür-
ki yə sak so fon çu su, bəs tə kar, akt yor, pro-
dü ser İl han Er şa hi nin kvar te ti nin çı xı şı ilə 
da vam edə cək. Stok holm da bö yü yən və 
1990-cı il dən Nyu-York da ya şa yan mu si qi çi 
Wal la ce Rooney, Joe Lo va no, Jeff  Wil liams, 
Ca me ron Brown, Vik tor Le wis ki mi ifa çı lar-
la bir lik də çı xış edib. O, Ba kı da Tür ki yə dən 
olan caz men lə rin çı xış edə cə yi “İs tan bul 
Ses sions” la yi hə si ni təq dim edə cək.

Hər iki gün fes ti val səh nə sin də Azər bay-
ca nın caz qrup la rı da yer ala caq.

Diana Ha cı ye va müasir Azər bay can caz 
səh nə si nin is te dad lı nü ma yən də lə rin dən bi-
ri dir. Mü ğən ni, mu si qi pro dü se ri və bəs tə çi 
ki mi fəaliy yət gös tə rə rək müx tə lif he yət lər lə 
çı xış edir. 2012-ci il dən “Di Haj” adı al tın da 
çı xış edən mu si qi he yə ti nin pro dü se ri dir.

Fi ru din Hə mi dov gənc nəs lə aid olan caz 
trum pet ifa çı sı və bənd li de ri dir. Ha zır da 
Azər bay ca nın ən ta nın mış gənc he yət lə-
rin dən bi ri olan “H3 Col lec ti ve”in ya ra dı cı sı 
və rəh bə ri dir. “H3 Col lec ti ve” və F.Hə mi dov 
əsa sən ey sid-caz, fank-caz, hip-hop və di-
gər müasir caz is ti qa mət lə rin də ça lı şır.

Fes ti val Hey dər Əli yev Mər kə zi, Mə də-
niy yət Na zir li yi və “Pre mier LTD” şir kə ti nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lə cək. Yu nus Əm rə 
İns ti tu tu (Tür ki yə) da fes ti va la dəs tək ve-
rir.

Kon sert lə rin ic ti maiy yət üçün əl ça tan 
ol ma sı və bu nun la da Ba kı caz ənə nə lə ri-
nin ge niş ta ma şa çı audi to ri ya sı üçün can-
lan dı rıl ma sı fes ti va lın əsas məq sə di dir. 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nin par kın da açıq 
ha va da təş kil olu na caq kon sert lə rə gi riş 
sər bəst dir.

Azər bay can pro fes sional 
vo kal sə nə ti nin ba ni si, SS Rİ 
Xalq ar tis ti, pro fes sor Bül-
bü lün (Mur tu za Mə şə di Rza 
oğ lu Məm mə dov; 1897-1961) 
ana dan ol ma sı nın 125 il li yi ilə 
əla qə dar AMEA-nın Hu ma ni-
tar Elm lər Böl mə si tə rə fin dən 
təd bir lər pla nı ha zır la na raq 
ic ra olu nur.

Bu ba rə də AMEA-nın Hu ma-
ni tar Elm lər Böl mə si El mi şu ra-
sı nın ic la sın da aka de mi ya nın 
vit se-pre zi den ti, şu ra nın səd ri 
İsa Hə bib bəy li mə lu mat ve rib.

İc las da AMEA-nın Me mar lıq 
və İn cə sə nət İns ti tu tu Mu ğam-
şü nas lıq şö bə si nin mü di ri, pro-
fes sor Se vil Fər ha do va nın “Bül-
bü lün ya ra dı cı lıq yo lu Şərq və 
Av ro pa mə də niy yət lə ri nin sin te-
zi nin məh su lu ki mi” möv zu sun-
da mə ru zə si din lə ni lib.

Azər bay can dra ma tur gi ya sı-
nın ba ni si Mir zə Fə tə li Axund za-
də nin (1812-1878) 210 il li yi nin 
qeyd edil mə si haq qın da Hu ma-
ni tar Elm lər Böl mə si El mi şu ra-
sı nın təd bir lər pla nı da mü za-
ki rə yə çı xa rı lıb. Pla na əsa sən, 
ədi bin yu bi le yi mü na si bə ti lə 
el mi se mi na rın (Şə ki Re gional 
El mi Mər kə zi, Hu ma ni tar Elm-
lər Böl mə si) və konf ran sın (Ni-
za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat 

İns ti tu tu) ke çi ril mə si nə zər də 
tu tu lur. Həm çi nin Mir zə Fə tə li 
Axund za də nin şəx si ar xi vi, ya-
ra dı cı lı ğın da folk lor mo tiv lə ri və 
mi fo lo gizm lər, əlif ba, or foq ra fi -
ya, dram və nəsr di li mə sə lə lə ri 
və di gər möv zu lar da təd bir lə rin 
təş kil edil mə si qə ra ra alı nıb. 
“Mir zə Fə tə li Axund za də en-
sik lo pe di ya sı”nın, “Mir zə Fə tə li 
Axund za də. Hə ya tı və ya ra dı cı-
lı ğı” (“Sə nət ka rın el mi pas por tu” 
se ri ya sın dan) ki ta bı nın ha zır-

la nıb nəşr edil mə si, gör kəm li 
dra ma tur qun əsər lə ri, haq qın da 
ya zıl mış ki tab lar dan iba rət sər-
gi nin təş ki li ba rə də el mi təd qi qat 
müəs si sə lə ri nə mü va fi q tap şı-
rıq lar ve ri lib.

Aka de mik İsa Hə bib bəy li okt-
yab rın 24-də da hi şair və dra-
ma turq Hü seyn Ca vi din ana dan 
ol ma sı nın 140 il li yi nin ta mam 
ol du ğu nu xa tır la da raq, ədi bin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın təd qi qi 
və təb li ği is ti qa mə tin də Hü seyn 

Ca vi din Ev-Mu ze yin də, elə cə 
də AMEA-nın el mi müəs si sə lə-
rin də gö rü lən iş lər ba rə də da nı-
şıb.

Hü seyn Ca vi din 140 il li yi mü-
na si bə ti lə Hu ma ni tar Elm lər 
Böl mə si nin təd bir lər pla nı na 
dair mü za ki rə lər apa rı lıb. Ədi bin 
yu bi le yi ilə bağ lı müx tə lif konf-
rans və təd bir lə rin ke çi ril mə si, 
en sik lo pe di ya və mo noq ra fi  ya-
la rın, “Hü seyn Ca vi din Ev-Mu-
ze yi nin izah lı ka ta lo qu”nun (3 
cild də), AMEA Nax çı van Böl-
mə si nin “El mi əsər lər” jur na lı nın 
xü su si bu ra xı lı şı nın ha zır lan ma-
sı və bu ba rə də böl mə nin təd-
bir lər pla nı nın təs diq edil mə si 
haq qın da qə rar qə bul edi lib.

Gör kəm li şərq şü nas alim, 
AMEA-nın müx bir üz vü Aza-
də Rüs tə mo va nın (1932-2005) 
ana dan ol ma sı nın 90 il lik yu bi-
le yi ilə əla qə dar AMEA Rə ya-
sət He yə ti qar şı sın da və sa tət 
qal dı rı lıb. Bu mü na si bət lə “Elm 
fə daisi. Aza də Rüs tə mo va – 90” 
mə qa lə lər və xa ti rə lər top lu su-
nun ha zır la nıb nəşr edil mə si 
ba rə də Ni za mi Gən cə vi adı na 
Ədə biy yat İns ti tu tu na tap şı rıq 
ve ri lib.

İsa Hə bib bəy li böl mə nin el mi 
müəs si sə lə rin də türk xalq la rı 
ədə biy ya tı nın təd qiq edil mə si 
is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər dən 
də bəhs edib. Diq qə tə çat dı rı-
lıb ki, sent yabr ayın da qa zax 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma-
yən də si Mux tar Auezo vun 125 
il li yi (1897-1961) qeyd olu na-
caq. Həm çi nin hu ma ni tar sa hə-
də fəaliy yət gös tə rən ta nın mış 
alim lə rin yu bi ley lə ri nin böl mə-
nin el mi şu ra la rı nın ic las la rın da 
nə zə rə alın ma sı töv si yə olu nub.

“İnsan resurslarının idarəedilməsinə ümumi baxış” 
DİM tərəfindən təlim təşkil olunub

28-29 iyun ta ri x lə rin də Döv lət İm ta han Mər-
kə zi (DİM) tə rə fin dən Mə də niy yət Na zir li yi nin 
əmək daş la rı üçün “İn san re surs la rı nın ida rə-
edil mə si nə ümu mi ba xış” möv zu sun da tə lim 
ke çi ri lib.

DİM-in əmək da şı Mi ra nə Rüs təm li in san re-
surs la rı nın ida rə edil mə si nin əsas funk si ya və 
prin sip lə ri, əmək böl gü sü və əmək koope ra si ya-
sı nın növ lə ri, və zi fə tə li mat la rı nın düz gün müəy-
yən ləş di ril mə si qay da la rı, kadr la rın se çil mə si, 
yer ləş di ril mə si, on lar la apa rı lan iş lə rin əsas 

prin sip lə ri, prob lem lə ri, mü sa hi bə lər də sə riş tə-
lə rin müəy yən ləş di ril mə si me tod la rı və s. mə sə-
lə lər ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve rib.

Həm çi nin tə lim za ma nı iş ti rak çı la ra müasir 
mo ti va si ya me tod la rı, iş çi lə ri mo ti va si ya edən 
amil lər, mo ti va si ya nın prin sip və fay da la rı,  mü-
na qi şə si tuasi ya la rı, on la rın ya ran ma sə bəb lə ri 
və həl li, iş yer lə rin də st re sin ida rəolun ma sı və s. 
mə sə lə lər də izah edi lib.

Xa tır la daq ki, DİM mü tə ma di ola raq döv lət qu-
rum la rı, özəl sek tor və və tən daş la rın mü ra ciət lə ri 
əsa sın da bu və di gər möv zu lar da tə lim lər təş kil edir.
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