
4 region
www.medeniyyet.az

№51 (1924)
8 iyul 2022

SumqayıtRMİSumqayıtınTarixiMuzeyindəBirinciQarabağmü
haribəsişəhidiElmanAbbasovunxatirəsinəhəsrolunan“Vətən
mənəoğuldedi...”adlıtədbirkeçirilib.TədbirdəmuzeyinŞəhidlər
qalereyasındaBirinciQarabağmüharibəsininsumqayıtlışəhid
vəqazilərininşəxsiəşyalarındanibarətsərginümayişolunub.

RMİ-nin Qu bad lı ra yon nü ma-
yən də li yin də I Qa ra bağ mü ha ri bə-
si şə hi di Əbül fəz Meh di ye vin anım 
gü nü ke çi ri lib. Təd bir də V.Əli yev 
adı na ra yon Mə də niy yət evi, Mah-
mud lu kənd Mə də niy yət evi, elə cə 
də şə hid Ə.Meh di ye vin adı nı da-
şı dı ğı Qu bad lı şə hər Uşaq mu si qi 
mək tə bi nin ha zır la dı ğı ədə bi-bə dii 
kom po zi si ya, şeir lər, mu ğam par-
ça la rı təq dim edi lib.

***
Ağ daş RMİ Zər dab Ra yon 

Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin 
əmək daş la rı Və tən mü ha ri bə si-
nin şə hid ma yo ru Rə him Hü sey-
no vun do ğum gü nü ilə əla qə dar 
ailə si ni zi ya rət edib lər.

Zər dab ra yon Mər kə zi Ki tab xa-
na sın da isə şə hid ma yo run do-
ğum gü nü ilə əla qə dar “Və tə nin 
vü qar lı oğ lu” ad lı təd bir ke çi ri lib.

***

Bər də RMİ-nin rəisi Və si lə 
Möh sü mo va “Şə hid ru hu nun sə-
si” fil mi nin ya ra dı cı he yə ti ilə gö-
rüş ke çi rib. Film Və tən mü ha ri bə-

si şə hi di Sa mir Ələk bər li nin hə yat 
və dö yüş yo lun dan bəhs edir. Ek-
ran işi nin ya xın gün lər də re gional 
ida rə nin əha tə et di yi Bər də, Tər-
tər ra yon la rın da, Min gə çe vir və 

Yev lax şə hər lə rin də təq di ma tı nın 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lub. Fil-
min sse na ri müəl li fi Şöh rət Ey va-
zov, mu si qi bəs tə ka rı Se vinc To-
fiq qı zı, qu ru luş çu ope ra to ru Za hir 
Əsə dov dur.

***
Le rik ra yo nu nun Am bur də rə 

kən din də 44 gün lük Və tən mü ha-
ri bə si şə hi di Ba ba zey nal Ba ba-
za də nin do ğum gü nün də xa ti rə si 
anı lıb. Təd bir də Le rik Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın sə la hiy-
yət lə ri ni ic ra edən Cə lil Bax şi yev, 
Lən kə ran RMİ-nin Le rik ra yo nu 
üz rə baş məs lə hət çi si Mü qəd dəs 
Dən zi yev, Le rik ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zi nin di rek to ru Hü-

sa məd din Ab ba sov, mə də niy yət 
iş çi lə ri, ic ti maiy yət nü ma yən də-
lə ri, şə hid ailə lə ri nin üzv lə ri iş ti-
rak edib lər.

***
F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət 

Fi lar mo ni ya sın da Mə də niy yət 
Na zir li yi nin ta be li yin də fəaliy yət 
gös tə rən Res pub li ka Xa ti rə Ki-

ta bı Re dak si ya sı tə rə fin dən nəşr 
olun muş “44 gün – ta ri xi Zə fər” 
ad lı üç cild li yin bi rin ci cil di nin (“A-
Ə” hərf ə ri üz rə) təq di ma tı ke çi-
ri lib. Mə ra sim də Gən cə RMİ-nin 
rəisi Va sif Cən nə tov, teatr şü nas, 
pub li sist Anar Bur cə li yev və Res-
pub li ka Xa ti rə Ki ta bı Re dak si ya-
sı nın rəh bə ri, nəş rin baş re dak-
to ru Nə za kət Məm məd li çı xış 
edib lər. Bil di ri lib ki, ki ta bın bi rin ci 
cil din də 2020-ci ilin Və tən mü ha-
ri bə sin də, elə cə də Ap rel (2016) 
və To vuz (2020-ci il, iyul) dö yüş-
lə rin də hə lak olan lar – ümu mi lik-
də min nə fə rə ya xın soy da şı mız 
haq qın da en sik lo pe dik mə lu mat 
yer alıb.  

Go ran boy ra yon Mər kə zi Ki-
tab xa na sı To vuz dö yüş lə ri nin 
2-ci il dö nü mü ilə əla qə dar “Ta rix 
ya zan igid lər” baş lıq lı ki tab sər gi-
si təş kil edib.

***
Sa bi ra bad RMİ-nin rəisi Fə rid 

Qur ban za də və Mə də niy yət İş çi-
lə ri Həm kar lar İt ti fa qı Sa bi ra bad 
ra yon ko mi tə si nin səd ri Tel man 
Əzi mov tə rə fin dən Və tən mü ha-
ri bə si şə hid lə ri Sü ley man Qa ra-
yev və Fə rid Hü sey no vun ailə lə ri 
zi ya rət olu nub.

Həm çi nin tə qaüd də olan mə-
də niy yət iş çi lə ri nin zi ya rət edil-
mə si ənə nə si nə uy ğun ola raq, 
uzun müd dət Sa bi ra bad ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zi nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən A.İs gən də rov 
adı na Xalq teat rı nın üz vü ol muş 
Gül də rən Aza ye va ya da baş çə-
ki lib. 

Vətən sizə oğul deyir...

Azad olunmuş ərazilərdəki yaylaqlara köç
Ən azı 200 baş qoyunu və 40 arı ailəsi olanlar üçün

İşğaldanazadedilmişərazilərdəyerləşənyaylaqlaraqoyunçu
luqvəarıçılıqtəsərrüfatlarınınköçübaşaçatmaqüzrədir.

Kənd Tə sər rü fa tı Na zir li yin-
dən bil di ri lib ki, köç pro se si 
mü va fiq döv lət qu rum la rı ilə ra-
zı laş dı rıl mış va hid req la ment 
əsa sın da hə ya ta ke çi ri lir. Req la-
men tə əsa sən, azad edil miş böl-
gə lər dən olan, tə sər rü fa tın da ən 
azı 200 baş xır da buy nuz lu hey-
van və Elekt ron Kənd Tə sər rü-
fa tı İn for ma si ya Sis te min də qey-
diy yat dan keç miş 40 arı ailə si 
olan fer mer möv süm döv rün də 
öz tə sər rü fa tı nı azad olun muş 

əra zi lər də ki yay laq la ra kö çür-
mək üçün elekt ron mü ra ciət edə 
bi lər. Yay laq la ra tə sər rü fat da kı 
xır da buy nuz lu hey van la rın 10 
faizi həc min də iri buy nuz lu hey-
van apar ma ğa da ica zə ve ri-
lib. Tə sər rü fa tın rəh bə ri özü ilə 
şəx si se çi mi əsa sın da müəy yən 
et di yi 9 kö mək çi apar maq hü qu-
qu na ma lik dir.

Köç dən əv vəl mü ra ciət lə ri təs-
diq lən miş fer mer lə rə ANA MA-nın 
Göy göl də yer lə şən Tə lim Mər kə-

zin də mü va fiq təh lü kə siz lik və 
dav ra nış qay da la rı ilə bağ lı tə lim 
ke çi ri lib. Azad olun muş əra zi lər-
də təh lü kə siz lik qay da la rı ilə ta-
nış ol duq la rı na dair ser ti fi kat al-
mış fer mer lə rə öz tə sər rü fat la rı nı 
müəy yən olun muş müd dət ər zin-
də yay laq la ra kö çür mə yə ica zə 
ve ri lib.

Yay laq la ra köç lə bağ lı elekt ron 
mü ra ciət üçün iki ay vaxt ay rı-
lıb, mü ra ciət lə rin təs diq lən mə si 
və ad la rın por ta la da xil edil mə si 

müd də ti iyun ayı nın əv vəl lə rin də 
ba şa ça tıb.

İyu lun 1-dək azad Kəl bə cər və 
La çın yay laq la rı na 940 qo yun-
çu luq tə sər rü fa tı köç edib. Şər qi 
Zən gə zur və Qa ra bağ iq ti sa di 
zo na la rın da kı yay laq la ra 1101 
arı çı tə rə fin dən 61 min dən çox 
arı ailə si apa rı lıb. Ümu mi lik də 
2022-ci il yay laq möv sü mün də 
17406 şəx sin fer mer tə sər rü fat-
la rı nın tər ki bin də azad olun muş 
əra zi lər də ki yay laq la ra get mə si-
nə ica zə ve ri lib. Yay laq möv sü-
mü sent yab rın əv vəl lə rin də ba şa 
ça ta caq.

Sərgi, viktorina, maarifləndirici tədbirlər...
LənkəranRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)Lənkəranşəhər
MərkəziKitabxanasınınSütəmurdovkəndkitabxanafilialın
da“Şuşaİli”nəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.Şağlaserkənd
kitabxanafilialınıntəşkilatçılığıiləgerçəkləşəntədbirdəçıxış
edənlərŞuşanıntarixindən,mədəniirsindən,işğaldövründə
məruzqaldığıdağıntılardandanışıblar.BədiihissədəŞağlaser
kəndtamortaməktəbişagirdlərininvəmədəniyyətişçiləri
ninifasındavətənpərvərlikmövzusundaşeirlərvəmahnılar
səsləndirilib.

***
Bi lə su var RMİ-nin 

əha tə et di yi Neft ça la 
Ra yon Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı “Nar ko tik 
va si tə lə rin, psi xot rop 
mad də lə rin və on la rın 
pre kur sor la rı nın qa-
nun suz döv riy yə si nə 
və nar ko man lı ğa qar şı 
mü ba ri zə yə dair 2019-
2024-cü il lər üçün 
Döv lət Proq ra mı”nın 

ic ra sı ilə əla qə dar ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də sər gi təş kil edib.

***
Ağ daş RMİ Ağ daş ra yon MKS-nin 1 say lı Gənc lər ki tab xa na-

sı “Yay mək tə bi” çər çi və sin də asu də vax tın sə mə rə li ke çi ril mə si 
üçün sər gi təş kil edib. Sər gi də mək təb li lə rin ya şı na uy ğun müx tə lif 
möv zu lar da ki tab lar nü ma yiş olu nub.

***
Şə ki RMİ Za qa ta la 

ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Ulu ön-
dər sev gi si” möv zu-
sun da vik to ri na təş kil 
edi lib. Vik to ri na da ra-
yo nun Su may lı kənd 
tam or ta mək tə bi nin 
VI və VII si nif şa gird lə-
ri iş ti rak edib lər. Ön cə 
şa gird lə rə mər kə zin 
əmək daş la rı tə rə fin-

dən ümum mil li li der haq qın da ət raf ı mə lu mat ve ri lib. Vik to ri na nın 
qa li bi nə ki tab hə diy yə olu nub. 

Za qa ta la ra yon MKS-nin Pa şan kənd ki tab xa na fi lialı və kənd 
or ta mək tə bi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Zə rər li vər diş lə rə yox de yi-
rik!” adı al tın da nar ko ma ni ya ya qar şı mü ba ri zə yə həsr olun muş 
təd bir ke çi ri lib. Nar ko tik mad də lə rin ye ni yet mə gənc lər ara sın da 
da ha çox ya yıl ma təh lü kə si ni di lə gə ti rən ki tab xa na çı Naimə Kiç-
ni ye va nar ko tik və psi xot rop mad də lə rin bə şə riy yə tə bö yük zər bə 
vur du ğu nu, in san la rın hə yat və sağ lam lıq la rı na cid di təh lü kə ya-
rat dı ğı nı bil di rib.

***
Ağs ta fa RMİ Ağs ta fa ra yon MKS-nin Mər kə zi Ki tab xa na sı “Ki tab 

in san üçün mə nə vi qi da dır” baş lıq lı təd bir ke çi rib. Təd bir gənc lə rin 
asu də vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki li məq sə di lə təş kil edi lib.

Gəncə teatrının direktoru beynəlxalq 
festivalın münsiflər heyətində 

GürcüstanınÖzurgetişəhərindəNodarDumbadzeBeynəlxalq
TeatrFestivalıkeçirilir.Festivalınbeynəlxalqmünsiflərheyətin
dəGəncəDövlətDramTeatrınındirektoruAqilBəhramlıdayer
alıb.

Bu ba rə də mə lu mat ve rən 
Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın 
ədə bi his sə mü di ri Anar Bur cə-
li yev bil di rib ki, fes ti va lın açı lış 
mə ra si min də Gür cüs ta nın mə-
də niy yət, id man və gənc lər na zi ri 
xa nım Tea Su lu kiani, öl kə par la-
men ti nin de pu tat la rı, di gər rəs-
mi lər iş ti rak edib lər.

11-15 iyul ta ri xin də Özur ge ti 
şə hə rin də Av ra si ya Teatr lar Bir-
li yi nin növ bə ti top lan tı sı nın da 
ke çi ril mə si plan laş dı rı lır. Bir li yin 
Azər bay can təm sil çi si olan Gən-
cə Döv lət Dram Teat rı nın akt yo 

      vət alıb.

Lənkəran teatrında gənc aktyorlar üçün 
ustad dərsi

İyulun13dən15dəkLənkəran
DövlətDramTeatrındagənc
aktyorlarüçünustaddərsikeçi
riləcək.“Stanislavskisisteminin
psixofiziketapları”mövzusunda
məşğələləriBorisŞukinadına
MoskvaTeatrAkademiyasının
məzunu,AzərbaycanDövlət
AkademikRusDramTeatrı
nınaktyoruAbdullaElşadlı
aparacaq.

Məş ğə lə lər za ma nı diq qə tin 
akt yor tex ni ka sın da önə mi, əzə lə 
sər bəst li yi, fan ta zi ya və tə xəy yül, 
tək lif olun muş və ziy yət, fi zi ki əh-

val-ru hiy yə, əş ya ya, tə rəf-mü qa bi lə və mə ka na mü na si bət lə rin də-
yiş mə si və s. ba rə də ət raf ı mə lu mat ve ri lə cək, elə cə də akt yor sə-
nə ti üçün va cib olan di gər mə sə lə lər haq qın da söh bət apa rı la caq.

Bölgələrdən yubiley xəbərləri
SabirabadRMİHacıqabulrayonHey
dərƏliyevMərkəzindəgörkəmlişairə,
xeyriyyəçiXurşidbanuNatəvanın
(18321897)190illiyinəhəsrolunmuş
sərgiaçılıb.SərgidəNatəvanınkitabları,
onahəsrolunmuşməqalələr,həyatvə
fəaliyyətihaqqındamateriallar,fotolar
yeralıb.

***

Xaç maz RMİ Qu sar ra yon Mər kə zi Ki tab-
xa na sın da Azər bay can ədə biy ya tı nın gör-
kəm li nü ma yən də si, bö yük şair, ta nın mış 
maarif çi və ic ti mai xa dim Əh məd Ca va dın 
(1892-1937) 130 il li yi ilə əla qə dar “İs tiq lal 
şairi – Əh məd Ca vad” ad lı mə lu mat saatı ke-
çi ri lib və sər gi nü ma yiş et di ri lib.

***

Ma sal lı RMİ Cə li la bad ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də ta nın mış tar zən Əda lət Məm mə-
do vun 65 il li yi mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri lib. 
Mə ra sim də çı xış edən Ma sal lı RMİ-nin rəisi 
Bəx ti yar Qı lın cov yu bil ya rı təb rik edib, ona ye-
ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yıb. Təd bi rin so-
nun da Əda lət Məm mə dov mə də niy yət sa hə-
sin də uzun müd dət li sə mə rə li fəaliy yə ti nə gö rə 
re gional ida rə nin fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib.

***
Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın da gör kəm-

li bəs tə kar, pe da qoq, SS Rİ Xalq ar tis ti Rauf 
Ha cı ye vin (1922-1995) 100 il lik yu bi le yi mü-
na si bə ti lə təd bir ke çi ri lib. Gən cə RMİ-nin rəisi 
Va sif Cən nə to vun da iş ti rak et di yi təd bir bəs-
tə ka rın “Or dan-bur dan” ope ret ta sın dan uver-
tü ra ilə baş la yıb. Son ra sə nət ka rın bəs tə lə-
rin dən iba rət kon sert təq dim olu nub.

***
Ağs ta fa RMİ Qa zax ra yon MKS-nin E.Hü-

sey nov adı na Mər kə zi Ki tab xa na sı Azər-
bay can dra ma tur gi ya sı nın ba ni si, mü tə fək-
kir Mir zə Fə tə li Axund za də nin (1812-1878) 
ana dan ol ma sı nın 210 il li yi mü na si bə ti lə 
“Gör kəm li mü tə fək kir, dra ma turq, realist 
sə nət kar” ad lı təd bir ke çi rib. Təd bir də 
M.F.Axund za də nin əsər lə rin dən və onun 
haq qın da ya zı lan ədə biy yat lar dan iba rət 
sər gi nü ma yiş et di ri lib.

***

Şəm kir RMİ Daş kə sən ra yon Mər kə zi Ki-
tab xa na sı nın Uşaq şö bə sin də “Nə sil lər dən-
nə sil lə rə əma nət dir Əh məd Ca vad” ad lı təd-
bir ke çi ri lib. Təd bir də Uşaq şö bə si nin mü di ri 
Pər va nə Mə mi ye va şairin hə yat və ya ra dı cı-
lı ğı haq qın da söh bət açıb, mək təb li lə ri şairin 
ki tab la rı ilə ta nış edib.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Cənubda kino günləri” layihəsi Lerikdə davam edəcək

AzərbaycanKinematoqrafçılar
İttifaqının“Cənubdakinogün
ləri”layihəsiçərçivəsindəiyulun
1314dəLerikrayonundafilmlər

nümayişolunacaq.

Ki no gün lə rin də ta ma şa çı la ra Mir ba la 
Sə lim li nin “Qır mı zı bağ”, El vin Adı gö zə lo-
vun “Bi lə su var”, İl qar Nə cə fin “Nar ba ğı”, 
Na miq Ağa ye vin “Ol”, Mə za hir Hə şi mo-
vun “Si zə mək tub var”, Amil Ama lın “Tit rə-

mə”, “Dəh liz də”, Ka mal Ya şa rın “Dan ye-
li”, Nur lan Hə sən li nin “Bir ata haq qın da”, 
Röv şən Ni ca tın “Hə diy yə”, Tür kan Hü sey-
no va nın “Pa pa nin”, Ər tu ran Nə cə fin “Səs” 
qı sa met raj lı və tam met raj lı film lə ri gös tə-
ri lə cək.

Ek ran əsər lə ri saat 11:00-da Le rik Mə də-
niy yət Mər kə zin də və saat 15:00-da Pi ran 
kənd Folk lor evin də gös tə ri lə cək.

“Cə nub da ki no gün lə ri” la yi hə si nin ic ra çı 
pro dü se ri İn ti qam Ha cı lı dır.

Ayten
Прямоугольник

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2022.- 8 iyul. S. 4.




