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6 iyul 1918 – Ya zı çı-tər cü mə çi Şə fi  qə Əli qı zı Ağa ye va 
(1918-1983) Ağ dam da ana dan olub. Azər bay can uşaq ədə-
biy ya tı nın in ki şa fı na töh fə lər ve rib. Rus ya zı çı la rı nın uşaq və 
ye ni yet mə lər üçün he ka yə və po vest lə ri ni di li mi zə tər cü mə 
edib.

6 iyul 1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı 
Xan lar Daş də mir oğ lu Cə fə rov (1947-2016) ana dan olub. 

7 iyul 1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si in cə sə nət abi də lə ri 
və əsər lə ri nin si ya hı ya alın ma sı və mü ha fi  zə si haq qın da qə rar 
qə bul edib.

7 iyul 1939 – Ya zı çı, təd qi qat çı-alim, pro fes sor El mi ra Nə zər 
qı zı Za ma no va (1939-2010) Göy çay şə hə rin də ana dan olub. 
Rus və Azər bay can dil lə rin də el mi-fan tas tik əsər lə rin müəl li fi  dir: 
“Ye ral tı dün ya”, “Vaxt dır, qar da şım” və s.

7 iyul 1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Hə sən Nə sib oğ-
lu Hə sə nov (1950 – 6.4.2021) Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun 
Fax ra lı kən din də ana dan olub. Müx tə lif teatr lar da (İrə van, Min-
gə çe vir teatr la rı, Döv lət Gənc lər Teat rı) di rek tor iş lə yib.

7 iyul 1961 – Əmək dar ar tist, akt yor, re jis sor Ələk bər Adı gö-
zəl oğ lu Hü sey nov (1961 – 2.8.2007) Ba kı da do ğu lub. Azər bay-
can Döv lət Kuk la Teat rı nın baş re jis so ru iş lə yib. Te le vi zi ya ta-
ma şa la rın da yad da qa lan rol lar oy na yıb. 

7 iyul 2019 – UNES CO-nun Dün ya İrs Ko mi tə si nin Ba kı da 
ke çi ri lən 43-cü ses si ya sın da Şə ki şə hə ri nin ta ri xi his sə si Şə ki 
Xan sa ra yı ilə bir lik də UNES CO-nun Dün ya irs si ya hı sı na da xil 
edi lib.  

8 iyul 1888 – Xalq ar tis ti Pyotr Pav lo viç Ja ri kov (1888-
1969) Mosk va da ana dan olub. Azər bay can Döv lət Rus Dram 
Teat rın da akt yor və re jis sor ki mi fəaliy yət (1928-1963) gös-
tə rib.

8 iyul 1909 – Məş hur dil çi alim, aka de mik, Əmək dar elm xa-
di mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Əb dü lə zəl Məm məd oğ lu Də mir-
çi za də (1909 – 10.4. 1979) Şə ki də do ğu lub. Müasir Azər bay can 
di li nin fo ne ti ka sı na, eti mo lo gi ya sı na və ümu mi dil çi li yə aid əsər-
lə rin müəl li fi  dir. 

8 iyul 1931 – Xalq ar tis ti Zül fü qar Ya qub oğ lu Ba rat za də 
(1931 – 11.2.1991) Gən cə də do ğu lub. 1949-cu il dən Gən cə 
Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib. 

Dün ya
6 iyul 1859 – İs veç şairi və ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 

mü ka fa tı laureatı (1916) Karl Qus tav Ver ner fon Hey dens tam 
(Carl Gus taf Ver ner von Heidens tam; 1859-1940) ana dan olub. 
Əsər lə ri: “En di mion”, “XII Kar lın dö yüş çü lə ri” və s.

6 iyul 1887 – Yə hu di əsil li rus-fran sız rəs sa mı Mark Za xa ro-
viç Şa qal (Xas ke le viç; 1887-1985) ana dan olub. Rəng kar lıq və 
qra fi  ka əsər lə ri ilə bə dii avan qar dın ən ta nın mış si ma la rın dan 
bi ri dir.

7 iyul 1860 – Avst ri ya bəs tə ka rı Qus tav Ma ler (Gus tav Mah-
ler; 1860-1911) ana dan olub.

7 iyul 1882 – Be la rus ədə biy ya tı nın ba ni lə rin dən şair Yan ka 
Ku pa la (əsl adı İvan Dmit ri ye viç Lu se viç; 1882-1942) ana dan 
olub.

7 iyul 1884 – Yə hu di əsil li al man ya zı çı sı Lion Feyxt van ger 
(Lion Feucht wan ger; 1884-1958) ana dan olub. “Qoy ya”, “İs pan 
bal la da sı”, “Lauten zak qar daş la rı” və s. ta ri xi ro man la rın müəl-
li fi  dir.

7 iyul 1901 – İtal yan akt yo ru, ki no re jis sor, 4 də fə “Os kar” mü-
ka fa tı laureatı Vit to rio De Si ka (Vit to rio De Si ca; 1901-1974) 
ana dan olub. Film lə ri: “Gü nə ba xan lar”, “Dü nən, bu gün, sa bah”, 
“İtal yan sa ya ğı ni kah” və s.

8 iyul 1621 – Fran sız şairi, məş hur təm sil lər müəl li fi  Jan de 
La fon ten (Jean de La Fon taine; 1621-1695) ana dan olub. An tik 
dövr müəl lifl  ə ri nin (Ezop, Fedr və s.) əsər lə rin dən ya rar la na raq 
təm sil jan rı nı ya ra dıb.

8 iyul 1892 – İn gi lis ya zı çı sı Ri çard Ol dinq ton (Ric hard Al-
ding ton; 1892-1962) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qəh rə ma nın ölü-
mü”, “Bü tün in san lar düş mən dir” və s. 

8 iyul 1938 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti, ta nın mış akt yor And rey 
Va sil ye viç Myaq kov (1938 – 18.2.2021) ana dan olub. “Xoş tə sa-
düf və ya hə mi şə tə miz lik də”, “İş də mə həb bət ma cə ra sı”, “Qa-
raj” və s. fi lm lər də çə ki lib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

6–8 iyulXatirə təqvimi

“Mədəni gənclik” layihəsinə yekun vuruldu

Mə də niy yət Na zir li yi 
tə rə fin dən hə ya ta 
ke çi ri lən “Mə də ni 
gənc lik” la yi hə si 

ba şa ça tıb.

Bu mü na si bət lə iyu lun 1-də 
Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də 
(BDU) mə də niy yət na zi ri nin 
bi rin ci müavi ni El nur Əli yev və 
uni ver si te tin rek to ru El çin Ba-
ba ye vin tə lə bə lər lə gö rü şü ke-
çi ril di.

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci 
müavi ni El nur Əli yev çı xı şın da 
de di ki, hər bir gən cin uğur lu 
ol ma sı üçün özü nü ta nı ma sı 
va cib dir: “Siz lər BDU-da təh sil 
ala raq öz dü şün cə qa bi liy yə-
ti ni zi aş kar la yır sı nız. Pe şə kar 
dün ya da ən va cib tə ləb olu nan 
key fi y yət dü şün cə tər zi dir. Ar tıq 
elə bir dövr də yik ki, mə lu mat lı 
ol maq üs tün lük təş kil et mir. Yə-
ni dün ya nın hər han sı bir ye rin-
də nə isə icad olu nur sa, dər hal 
qlo bal sə viy yə də mə lum olur. Bu 
dövr də əsas üs tün lük öz uni kal 
dü şün cə qa bi liy yə ti ilə bəl li olan 
mə lu mat la rı, fakt la rı fərq li cür 
təq dim et mək dir. Mə sə lən, bir 
azər bay can lı və ame ri ka lı ey ni 
fak tı oxu yub fərq li cür nə ti cə yə 
gə lə bi lər lər. Bu fərq li lik isə mə-
də niy yət dən irə li gə lir. Bu ra da 
da kim da ha zən gin mə də niy-
yə tə sa hib dir sə, o üs tün lük qa-

za nır. Bil di yi niz ki mi, dün ya nın 
bəl li bir coğ ra fi  xə ri tə si var. Biz 
dü şü nü rük ki, gös tə ri ci lər üzə-
rin də iş lə yə rək dün ya nın mə də-
niy yət xə ri tə si ni tər tib edək. Bu 
xə ri tə coğ ra fi  xə ri tə ilə üst-üs tə 
düş mə yə cək. Bu xə ri tə mil lə tin, 
xal qın dün ya mə də niy yət ta ri xin-
də oy na dı ğı ro la, ver di yi töh fə yə 
əsas la na caq. Dü şü nü rəm ki, bu 
xə ri tə də biz bö yük öl kə lər dən bi ri 
ola ca ğıq. “Mə də ni gənc lik” la yi-
hə mi zin əsas məq səd lə rin dən 
bi ri də odur ki, gənc lə ri miz Azər-
bay ca nın hə min mə də niy yət xə-
ri tə si ni gö rə bil sin lər”.

Da ha son ra El nur Əli yev tə lə-
bə lə rin la yi hə haq qın da tək lifl  ə-
ri ni din lə di, on la rı ma raq lan dı-
ran sual la rı ca vab lan dır dı.

Bu cür la yi hə lə ri nin da vam-
lı ol ma sı nı ar zu la yan BDU-nun 
rek to ru El çin Ba ba yev “Mə də ni 
gənc lik” la yi hə si nin təş ki li nə gö-
rə Mə də niy yət Na zir li yi nə, la yi-
hə də iş ti rak edən tə lə bə lə rə və 
uni ver si te tin Tə lə bə Həm kar lar 
İt ti fa qı Ko mi tə si nə tə şək kü rü nü 
bil dir di.

Təd bi rin so nun da tə lə bə lər ara-
sın da la yi hə üz rə ke çi ri lən sor ğu-
nun (ən çox bə yə ni lən ta ma şa, 
ar tist və s.) nə ti cə lə ri elan olun du. 
La yi hə də fəal iş ti rak edən tə lə bə-
lə rə ser ti fi  kat lar təq dim edil di.

Qeyd edək ki, bu ilin may 
ayın dan hə ya ta ke çi ri lən “Mə-
də ni gənc lik” la yi hə si nin məq-
sə di gənc lə rin in cə sə nə tə ma ra-
ğı nın ar tı rıl ma sı, on la rın öl kə nin 

mə də ni pro ses lə ri nə cəlb edil-
mə si, Azər bay can gən ci və mə-
də niy yə ti miz ara sın da kör pü 
sal maq, mə də ni də yər lə ri mi zə 
sa hib çı xa caq nəs lin ye tiş di ril-
mə si nə töh fə ver mək dir. İki ay 
da vam edən la yi hə yə BDU-dan 
300 nə fər kö nül lü tə lə bə qa tı lıb. 
Tə lə bə lər 5 mə də niy yət oca ğın-
da – Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Mil li Dram, Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba-
let, Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Mu si qi li, Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Rus Dram teatr la rın-
da və Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Fi lar mo ni ya sın da ta ma şa 
və kon sert lə rə bax maq im ka nı 
əl də edib lər.

Nu rəd din

AMEA-da Firəngiz Əlizadənin yubileyinə
həsr olunmuş elmi sessiya

Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı-
nın səd ri, Xalq ar tis ti, pro fes sor, 
AMEA-nın müx bir üz vü Fi rən giz 
Əli za də nin 75 il li yi mü na si bə ti lə 

iyu lun 1-də AMEA Hu ma ni tar Elm lər 
Böl mə si və Me mar lıq və İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə el mi 
ses si ya ke çi ri lib. 

Təd bir də əv vəl cə bəs tə ka rın hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edən “Fi rən giz Əli-
za də nin ya ra dı cı lıq sə hi fə lə ri” ad lı sə nəd-
li fi lm nü ma yiş olu nub. Film də bəs tə ka rın 
əsər lə ri nin məş hur or kestr lər, mu si qi çi lər 
tə rə fi n dən ifa sı, elm və in cə sə nət xa dim lə-
ri nin F.Əli za də haq qın da söy lə dik lə ri fi  kir lər 
yer alıb. Bəs tə ka rın “Ha bil sa ya ğı”, “Dər viş”, 
gi ta ra üçün “Fan ta zi ya”, “Mu ğam sa ya ğı”, 
“Na ğıl lar”, “Də niz”, “İt haf”, “Na si mi Pas sion” 
əsər lə rin dən, “İn ti zar” ope ra sın dan par ça-
lar təq dim olu nub. Bu əsər lər Ni der land da 
– “Ams ter dam Ro yal Con cert ge bouw” za lın-
da, Al ma ni ya, İs veç rə, Fran sa, Por tu qa li ya, 
Ar gen ti na və  di gər öl kə lər də səs lə nib.

AMEA-nın vit se-pre zi den ti, aka de mik İsa 
Hə bib bəy li çı xış edə rək yu bil ya rın ya ra dı-
cı lı ğın dan söz açıb. Bil di rib ki, Fi rən giz Əli-
za də türk-mü səl man dün ya sı nın Av ro pa nı 
fəth et miş ən də yər li bəs tə kar la rın dan bi ri-
dir. Gör kəm li bəs tə kar Azər bay can mo ti vi ni 
və fəl sə fə si ni Qərb mu si qi si nin di li ilə dün ya 

ic ti maiy yə ti nə çat dı rır. Fi rən giz Əli za də nin 
ya ra dı cı lı ğı nı Azər bay can la dün ya mu si qi si 
ara sın da mə nə vi kör pü yə bən zə dən aka-
de mik bu mə na da bəs tə ka rın fəaliy yə ti nin 
dün yə vi əhə miy yə tə ma lik ol du ğu nu qeyd 
edib.

Aka de mik İsa Hə bib bəy li Fi rən giz Əli za-
də nin ey ni za man da Azər bay can mu si qi şü-
nas lıq el mi ni zən gin ləş di rən də yər li zi ya lı 
ol du ğu nu vur ğu la yıb, ona möh kəm can sağ-
lı ğı, uzun ömür və ye ni ya ra dı cı lıq nailiy yət-
lə ri ar zu edib.

Yu bi ley təd bi rin də AMEA-nın müx bir üz-
vü Rə na Məm mə do va nın “Azər bay can xal-
qı nın gör kəm li bəs tə ka rı”, pro fes sor Hə cər 

Ba ba ye va nın “Fi rən giz Əli za də və azər-
bay can çı lıq”, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru Gü la rə Və zi ro va nın “Fi rən giz Əli-
za də nin ya ra dı cı lı ğı nın əsas mər hə lə lə-
ri” və sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, 
do sent Ja lə Qu la mo va nın “Fi rən giz Əli za-
də nin ba let mu si qi si” möv zu sun da mə ru-
zə lə ri din lə ni lib. 

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Fi rən giz Əli za də 
gör kəm li bəs tə kar və mu si qi şü nas ol maq-
la ya na şı, pe da qo ji fəaliy yət lə də məş ğul 
olub. O, hər za man gənc bəs tə kar la ra 
diq qət və qay ğı gös tə rir. Fi rən giz xa nı mın 
ya ra dı cı lı ğı yal nız ifa çı la rı mız üçün de yil, 
mu si qi el mi miz üçün də də yər li mən bə dir.

El mi ses si ya da AMEA-nın vit se-pre zi-
den ti, aka de mik İra də Hü sey no va, Me mar-
lıq və İn cə sə nət İns ti tu tu nun baş di rek to ru 
Ər te gin Sa lam za də, gör kəm li mu si qi şü nas, 
aka de mik Zem fi  ra Sə fə ro va çı xış edə rək yu-
bil ya rın ömür sal na mə sin dən, zən gin ya ra-
dı cı lıq fəaliy yə tin dən, Azər bay can mə də niy-
yə ti nə ver di yi də yər li töh fə lər dən söz açıb lar.

Son da Fi rən giz Əli za də çı xış edə rək təd-
bi rin təş ki lat çı la rı na və iş ti rak çı la ra tə şək kür 
edib, Azər bay can mu si qi si nin təb li ği na mi-
nə bun dan son ra da əzm lə ça lı şa ca ğı nı 
vur ğu la yıb.

Fidan Nəsirova
BMA-nın Elmi-tədqiqat

laboratoriyasının elmi işçisi

Folklorşünaslar Türkiyədə beynəlxalq konfransda iştirak ediblər
Tür ki yə nin Kay se ri vi la yə ti nin Də və li böl gə-
sin də 30 iyun – 2 iyul ta rix lə rin də ke çi ri lən III 
Bey nəl xalq Də və li Aşıq Sey ra ni və Türk Mə də-
niy yə ti Konf ran sın da AMEA Folk lor İns ti tu tu nun 
alim lə ri də iş ti rak edib lər.

Də və li şə hə rin də ki Mus ta fa Ak su Mə də niy yət 
Mər kə zin də ger çək lə şən təd bi rə müx tə lif türk dil-
li öl kə lər dən 100-dən çox elm xa di mi qa tı lıb.

Konf rans da azər bay can lı alim lər – pro fes sor 
Sey fəd din Rza soy “XIX əsr aşıq şeirin də “aşıq” 
xa rak te ri nin se man tik xü su siy yət lə ri: Aşıq Sey-
ra ni və Aşıq Ələs gər”, Əli Şa mil “Or ta Asi ya 

türk lü yü”, do sent Qa lib Sa yı lov “Aşıq şeirin də 
ti ca rət an la yış la rı”, do sent İl ha mə Qə sə bo va 
“Türk et nik-mə də ni ənə nə sin də ar xaik yas ənə-
nə lə ri”, do sent Lə man Sü ley ma no va “Xı na mə-
ra sim lə ri nin keç mi şi və bu gü nü”, do sent Ay nur 
İb ra hi mo va “Bəx ti yar Va hab za də nin ya ra dı cı lı-
ğın da mil li yad daş dan gə lən ener ji: “Özü mü zü 
kə sən qı lınc” əsa sın da” və Məh sə ti Sü ley ma no-
va “Uşaq la rın təh si lin də və in ki şa fın da oyun la rın 
ro lu” möv zu la rın da mə ru zə ilə çı xış edib lər.

Təd bir çər çi və sin də Bey nəl xalq Türk Mə də-
niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-un Öz bə kis ta na 
həsr olun muş fo to sər gi si də nü ma yiş olu nub. 

Ayten
Машинописный текст
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