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muzeylərə təhvil verək
Dövlət Xidmətindən əhaliyə çağırış

Arxeolojinümunələrtariximizəişıqsalan,mədəniirsimizin
mühümelementlərindənbiridir.Tez-tezmüxtəliftəsərrü-
fatfəaliyyətlərinəticəsindəvətəndaşlarımıztərəfindəndə
arxeolojinümunələrinaşkarolunmasıhallarıilərastlaşırıq.
Vətəndaşlarınbirqismitapıntılarıaidiyyətiqurumlaratəhvil
versələrdə,bəzihallardatapılanartefaktlarıözlərindəsaxla-
yırlar.

BununlabağlıMədəniyyətNazirliyi yanındaMədəni İrsinQo
runması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətibölgələrdəmə
dəni irsnümunələrinintoplanmasıistiqamətindəyenitəşəbbüsə
startverib.Qurumvətəndaşlarımədəni irsnümunələrinintopla
naraqqorunması,gələcəknəsillərəötürülməsiüçünonlarıtarix
diyarşünaslıqmuzeylərinətəhvilverməyəçağırır.
ArtıqDövlətXidmətininŞabranRegionalİdarəsininəməkdaş

larıtərəfindənyerlisakinlərinköməyiilətapılanmühümarxeoloji
nümunələrtarixdiyarşünaslıqmuzeylərinətəhvilverilib.
Beləarxeolojinümunələriolanhərkəshəminartefaktları təh

vilverməkləxalqımızınmədəniirsininqorunmasınaöztöhfələrini
verəbilərlər.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi 
Fondunun Qazaxıstanla əlaqələri inkişaf edir

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGü-
nayƏfəndiyevaQazaxıstanınAzərbaycandakısəfiriSerjan
Abdıkarimovlagörüşüb.

Görüşdə Beynəlxalq
Türk Mədəniyyəti və İr
si Fondunun qurucu üzv
ölkəsi kimi Qazaxıstanla
sıx münasibətlərdən söz
açan Günay Əfəndiyeva
birgə əməkdaşlıq çərçi
vəsində həyata keçirilən
mədəni tədbirlərin əhə
miyyətinivurğulayıb.
Fondun türk xalqları

nın maddi mədəni irsi
nin təbliği istiqamətində
fəaliyyətininönəminivur
ğulayan səfir SerjanAb
dıkarimovbuistiqamətdə
gələcəkdə reallaşacaq
layihələrsayəsindəQazaxıstanlaəlaqələrindahadagenişlənə
cəyinəinandığınıdeyib.
Görüşdə gələcək əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikirmü

badiləsiaparılıb.

Bakıdakı Rus Evində Oqtay Mirqasımovla görüş
BakıdakıRusEvində(RİMM)görkəmlikinorejissor,Xalqartisti
OqtayMirqasımovlayaradıcılıqgörüşükeçirilib.

Bubarədə
RİMMdənməlu
matverilib.Görüş
dəkinorejissorhə
yatvəyaradıcılıq
yolundansöhbət
açıb,iştirakçıla
rımaraqlandıran
suallarıcavablan
dırıb.
Oqtay Mirqası

movalirejissorluq
təhsiliniMoskvadaÜmumrusiyaDövlətKinematoqrafiya İnstitu
tunda alıb. “Qisas almadan ölmə. Keçmişdənməktublar”, “Ov
sunçu”,“Şeytangözqabağında”,“Gümüşüfurqon”vəs.filmlərin
quruluşçurejissorudur.
GörüşünsonundaOqtayMirqasımovun“Yollar”və“Gecəsöh

bəti”filmlərinümayişetdirilib.

AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
tapşırığınauyğunolaraq,mərkəziicraha-
kimiyyətiorqanlarıvədigəridarəetməqu-
rumlarınınrəhbərləritərəfindənbölgələr-
dəvətəndaşlarınqəbulukeçirilir,sakinlərin
müxtəlifməsələlərləbağlımüraciətlərinin
həlliiləəlaqədarmüvafiqaddımlaratılır.

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət
naziri Anar Kərimov iyulun 21də Qəbələ
Rayon Mədəniyyət Mərkəzində Qəbələ və
Oğuz sakinləri, eləcə də digər rayonlardan
qəbulagələnvətəndaşlarlagörüşüb.
Əvvəlcəmədəniyyət naziriAnar Kərimov

və rayonun icra başçısıSəbuhiAbdullayev
QəbələşəhərindəuluöndərHeydərƏliyevin
abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri
qoyublar.
SonraAnar Kərimov Qəbələ Rayon Mə

dəniyyətMərkəzininfəaliyyətiilətanışolub.
Nazirə məlumat verilib ki, müəssisə 1958
ci ildənmədəniyyət evi, 2013cü ildənmə
dəniyyət mərkəzi olaraq fəaliyyət göstərir.
Nazirmədəniyyətmərkəzinin birincimərtə
bəsindəyerləşənQəbələDövlətRəsmQa
lereyasınabaxışkeçirib.Bildirilibki,2006cı
ildənfəaliyyətgöstərənqalereyanınfonduna
ümumilikdə224əsərdaxildir.
Daha sonra Qəbələ Rayon Mədəniyyət

Mərkəzindənazirliyinməsuləməkdaşlarının
daiştirakıiləvətəndaşlarınqəbulukeçirilib.

Qəbula gələn sakinlərin müraciətləri işlə
təminolunma,əməyinqiymətləndirilməsi,ki
tabnəşrinəköməklikgöstərilməsi,işyerinin
dəyişdirilməsi,şəhidadınınəbədiləşdirilmə
si,diniməkanınbərpasıvədigərməsələləri
əhatəedib.

AnarKərimovvətəndaşlarınayrıayrımə
sələlərlə bağlı müraciətlərini dinləyib, ərizə
vəşikayətlərinəbaxıb.Qaldırılanməsələlə
rin operativ, hərtərəfi araşdırılması və qa
nunvericiliyintələblərinəuyğunhəlledilməsi
üçünmüvafiqtapşırıqlarverilib.

AzərbaycanMilliKi-
tabxanasınınMə-
dəniyyətNazirliyiilə
birgəhəyatakeçirdiyi

“Azərbaycanıdünyaya
tanıdaq”layihəsiçərçivəsin-
dəQaçqınlarınvəMəcbu-
riKöçkünlərinİşləriüzrə
DövlətKomitəsinindəstəyi
iləərsəyəgələnnəşr-
lər–almaniyalışərqşünas
MixaelHessin“Şuşanınirsi.
Azərbaycanınmədəniyyət
paytaxtınıntarixivəinki-
şafyolu”(almandilində)və
PeterTiborVeresin“Qafqaz
Albaniyası:Əsrlərindərin-
liklərindəngələnbirölkədir”
(ingilisdilində)kitablarıbir
sıraölkələrinkitabxanaları-
nagöndərilib.

MilliKitabxanadanbildirilib ki,
Mixael Hessin kitabı (Michael
ReinhardHeß. “Schuschasver
machtnisgeschichteundwerde
gangderkulturhauptstadtAser
baidschans”, München, 2022)
Almaniya,Avstriya,İsveçrə,Lük
semburqMillikitabxanaları,ABŞ
Konqres Kitabxanası, Berlin

HumboldtUniversitetikitabxana
sı, Lixtenşteyn Dövlət Kitabxa
nası, Belçika Kral Kitabxanası,
RomaMilliMərkəziKitabxanası,
YaponiyaMilli Parlament Kitab
xanası olmaqla ümumilikdə 17
ölkəyəgöndərilib.

Peter Tibor Veresin Qaf
qaz Albaniyası haqqında kitabı
(“Caucasian Albania: a country
from the depths of the centu
ries”, Budapest, 2021) isəABŞ
Konqres Kitabxanası, LosAn
celes Universitet Kitabxanası,

Fransa, Britaniya, İsveç, İspa
niya, İsrail, Estoniya, Belarus,
Bolqarıstan,Çexiya,Çin,Qətər,
Latviya, Litva,Macarıstan,Mol
dova,Polşa,Rumıniya,Slovaki
ya,Türkiyə,Yunanıstan,Cənubi
Koreya, Rusiya, Pakistan Milli
kitabxanaları, eləcə də Roma
MilliMərkəziKitabxanası,Kana
daMilliElmiKitabxanası,Make
doniyaKlimentOhridUniversitet
vəMilliKitabxanası,Danimarka
Kopenhagen Kral Kitabxanası,
Serbiya Matice adına Elmi İns
titutunun kitabxanası, Yaponiya
Milli Parlament Kitabxanasının
fondlarındayeralacaq.
Son iki il ərzində Milli Kitab

xana “Azərbaycanı dünyaya
tanıdaq” layihəsi çərçivəsində
“Vətənmüharibəsinintarixi.Şəx
siyyət faktoru. 27 sentyabr10
noyabr 2020ci il” (rus dilində),
Y.Bertelsin “Böyük Azərbaycan
şairiNizami”(ingilisvəərəbdil
lərində), Z.Göyüşovun “Niza
mi Gəncəvinin “İskəndərnamə”
poemasının mədəniyyətlərarası
dialoqda rolu” (yunan dilində),
Çingiz Qacarın “Köhnə Şuşa”
(ingilis və rus dillərində), Kərim
Şükürovun “Azərbaycan millət
lərarasımünasibətlərsistemində
16481991”(rusdilində),“İrəvan
xanlığı” (ingilis dilində), Musta
fa Topçubaşovun “Paris arxivi:
19191921”(rusdilində)kitabla
rını vəAzərbaycan tarixinə dair
digərnəşrlərindünyanınbirçox
kitabxanalarına göndərilməsini
təminedib.

Mədəniyyət naziri Qəbələdə 
vətəndaşların müraciətini dinləyib

“Azərbaycanı dünyaya tanıdaq”
Şuşa və Qafqaz Albaniyası haqqında nəşrlər 30-dək ölkənin 

kitabxanalarına göndərilib

“BizAzərbaycanədəbiyyatıhaqqındaməlumatıdinləyərəkməm-
nunluqvəşərəfduyduq,ədiblərinizinözxalqıüçünnecəböyük
işlərgördüyününbirdahaşahidiolduq.Bizgözəltəəssüratla
muzeydənayrılır,beləbirədəbiyyatmuzeyininPakistandayara-
dılmasıideyasıiləvətənədönürük”.

Pakistanın Lahor Dövlət Uni
versitetin Urdu dili kafedrasının
müdiri, professor Saima İram
bu sözləri AMEAnın Nizami
GəncəviadınaMilliAzərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyi ilə tanışlıq
dan sonra muzeyin “Rəy kita
bı”nayazıb.
Dost ölkənin nümayəndə he

yətiAMEANizamiGəncəviadı
naƏdəbiyyatİnstitutunda“Azər
baycanPakistan elmiədəbi
əlaqələri” mövzusunda beynəl
xalq konfransda iştirak etmək
üçünBakıyagəlib.
Konfransın açılış mərasimin

də çıxış edənAMEAnın vitse
prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutu
nunbaşdirektoru,akademikİsa
Həbibbəyli AzərbaycanPakis
tan diplomatik əlaqələrinin 30
illiyinətöhfəolantədbirinLahor
DövlətUniversitetiiləbirgətəş

kil edildiyini bildirib. Qeyd edib
ki, bu səfər ərəfəsindəAMEA
nınMərkəziElmiKitabxanasın
da Pakistan guşəsi təşkil olu
nub.
Mərasimdə Pakistan İslam

Respublikasının Azərbaycan
dakısəfirininmüaviniMüəzzəm
Əli, Lahor Dövlət Universite
ti Urdu dili kafedrasının müdi
ri, professor Saima İram çıxış
ediblər.
AMEA Sosiologiya İnstitutu

nun icraçı direktoru, tarix elm
ləri doktoru, Azərbaycan Res
publikasının Pakistan İslam
Respublikasındakı sabiq səfiri
Eynulla Mədətli “Azərbaycan
Pakistan: dostluq və qardaşlı
ğın tarixi kökləri”, LahorDövlət
UniversitetininƏrəbşünaslıqvə
islamşünaslıqkafedrasınınmü
diri Hafiz Məhəmməd Nayem

“Azərbaycan: multikulturalizmin
vədinlərarasıharmoniyamode
li kimi”, Ədəbiyyat İnstitutunun
AzərbaycanAsiyaədəbiəlaqə
ləri şöbəsininmüdiri, professor
Bədirxan Əhmədov “Azərbay
canPakistan ədəbi əlaqələri:
tarix və bu gün”, Lahor Dövlət
Universitetinin Fars dili kafed
rasının dosenti Babar Naseem
Assi “Nizami Gəncəvi: “Xəm
sə”nin yaradıcı şairi” mövzula
rındaməruzəediblər.
Pakistandan gələn nümayən

də heyəti AMEAnın prezidenti
vəzifəsini icra edən akademik
ArifHəşimovlagörüşüb,AMEA
nınRəyasətHeyətininbinasıilə
tanışolub,MilliAzərbaycanTari
xiMuzeyini,NizamiGəncəviadı
na Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyiniziyarətedib.
Pakistanlı alimlərin Nizaminin

yurdu Gəncəyə də səfəri təşkil
olunub.Onlardahişairinməqbə
rəsini,buradakıNizamiGəncəvi
muzeyini ziyarət ediblər. Səfər
çərçivəsində 44 günlük Vətən
müharibəsizamanıermənisilah
lı qüvvələri tərəfindən raket hü
cumunəticəsindədincsakinlərin
qətledildiyiəraziziyarətolunub.
DahasonraqonaqlarŞahAbbas
məscidi, Cavad xan türbəsi və
Gəncə Dövlət Filarmoniyasında
olublar.
 “AzərbaycanPakistan elmi

ədəbiəlaqələri”beynəlxalqkonf

rans çərçivəsində AMEAnın
Mərkəzi Elmi Kitabxanasında
Pakistanguşəsininaçılışıolub.
Tədbir çərçivəsində Eynulla

Mədətlinin “Pakistan: qısa tari
xisiyasi oçerklər”, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin (AYB) Bə
dii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr

Mərkəzinin “Dünya ədəbiyyatı”
dərgisinin “Pakistan” xüsusi bu
raxılışı, pakistanlı məşhur şair,
mütəfəkkir Məhəmməd İqbalın
(18771938) “Seçilmiş əsərləri”,
Bəsirə Əzizəlinin “Məhəmməd
İqbalınhəyatıvəyaradıcılığı”ki
tablarınıntəqdimatıolub.

İsa Həbibbəyli qeyd edib ki,
“Dünya ədəbiyyatı” jurnalının
Pakistana həsr olunan xüsusi
sayı Azərbaycanda qardaş öl
kənin ədəbiyyatını öyrənmək
baxımından sanballı mənbədir.
Bildiribki,bizPakistanAzərbay
canədəbiəlaqələrininyenimər
hələsinə başlayırıq.  Ədəbiyyat
İnstitutunun və AYBnin birgə
layihəsiolaraqPakistandaAzər
baycan ədəbiyyatı antologiyası
vəLahorUniversitetindəNizami
Gəncəvihaqqındakitabçapolu
nacaq.
Məhəmməd İqbalın “Seçilmiş

əsərləri”nintərcüməçisivəşərh
lərin müəllifi, Mahmud Kaşğari
adına Beynəlxalq Fondun rəh
bəri Elxan Zal Qaraxanlı nəşr
haqqında, AYB Bədii Tərcümə
və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin
sədriSəlimBabullaoğlu “Dünya
ədəbiyyatı” jurnalınınxüsusisa
yıhaqqındaməlumatveriblər.
Lahor Universitetinin profes

soru Saima İram Azərbaycan
ədəbiyyatı nümunələrinin urdu
dilinəçevrilməsivəyayılmasına
dəstək olacaqlarını bildirib. “Siz
Məhəmməd İqbalı sevdiyinizki
mi,bizdəNizamiGəncəvinise
virik”,–deyəoqeydedib.

“Nizami Gəncəvini biz də sevirik”
Bakıda “Azərbaycan-Pakistan elmi-ədəbi əlaqələri” beynəlxalq 

konfransı keçirilib

Urdu-Azərbaycan poeziya və mədəniyyət gecəsi 
“UrduDailyJadidPost”qəzetininbaşredak-
toru,QlobalMədəniyyətFederasiyasınınbaş
katibiTariqFeyzinintəşkilatçılığıiləBakıdailk
dəfəUrdu-Azərbaycanpoeziyavəmədəniy-
yətgecəsikeçirilib.

AMEAnın vitseprezidenti, Nizami Gəncə
vi adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş direktoru,
akademik İsa Həbibbəyli,  Ədəbiyyat İnstitutu

nunAzərbaycanAsiyaƏdəbiəlaqələrişöbəsinin
müdiri, professorBədirxanƏhmədov, professor
Qəzənfər Paşayev, Bakı Dövlət Universitetinin
Şərqşünaslıq fakültəsinin urdu dili müəllimi El
dostİbrahimovtədbirdəiştirakediblər.
Ədəbiyyatİnstitutundanbildirilibki,tədbirdəPa

kistan, Hindistan vəAzərbaycan şairləri urdu və
Azərbaycandillərindəşeirlərinitəqdimediblər.Son
dasufirəqslərivəurdudilindəmahnılarifaolunub.

ICESCO rəhbərindən ekstremist ideyalara qarşı mübarizəyə çağırış
İslamDünyasıElm,TəhsilvəMədəniyyət
Təşkilatının(ICESCO)BaşdirektoruSalimbin
Məhəmmədəl-Malikdünyadanifrətritorikası
vəekstremistideyalarınsürətləyayılmasının
dayanıqlıinkişafhədəflərinəəngəltörətdiyini
bildirib.

O,MərakeşKrallığının təşəbbüsü iləkeçirilən
Dini Liderlərin Fəaliyyət Planının qəbul edilmə
sinin 5ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq
simpoziumdadiniliderləri,beynəlxalqtəşkilatları
bumənfi tendensiya iləmübarizədə səyləri bir
ləşdirməyəçağırıb.

Başdirektorksenofobiyavəekstremizməqar
şıICESCOnunyeni layihələrivəproqramından
bəhsedib.Vurğulayıbki,dinivəetniktolerantlıq,
dincyanaşıyaşamaprinsipinəvəqanunlaraciddi
əməl edilməsi sabitliyin və inkişafın təminatıdır.
Beynəlxalqvəregionaltəşkilatlar,diniliderlərvə
vətəndaşcəmiyyətləribu istiqamətdəsıxəmək
daşlıqetməlidir.
Tədbirdə çıxış edən ekspertlər və ilahiyyatçı

alimlər dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialo
qunəhəmiyyətindəndanışıb,həmçininislamofo
biyameyillərininartmasıiləbağlınarahatlıqifadə
ediblər.


