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22 iyul 1884 – Fi lo sof və ta rix çi, Azər bay can Elm lər Aka de mi ya-
sı nın aka de mi ki Alek sandr Osi po viç Ma ko vels ki (1884-1969) ana-
dan olub. 1920-1960-cı il lər də Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də dərs de-
yib, aka de mi ya nın Fəl sə fə İns ti tu tu nun di rek to ru olub. 

22 iyul 1941 – Xalq ar tis ti, dik tor Yu sif Meh di oğ lu Mux ta rov 
(1941 – 25.4.2010) Sa bi ra bad ra yo nu nun Kür kən di kən din də do ğu-
lub. Film lər də, te le ta ma şa lar da çə ki lib. Film lə rin səs lən di ril mə sin də 
iş ti rak edib. 

22 iyul 1949 – Xalq ar tis ti Yu ri Ni ko la ye viç Ba li yev (1949-2018) 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, fi lm lə rə (“Ov sun çu”, “Hökm da rın ta le yi” və s.) çə ki lib.

22 iyul 1959 – Şair Akif Sə məd (Akif Sə məd oğ lu Məm mə dov; 
1959-2004) Qa zax ra yo nu nun As tan bəy li kən din də ana dan olub. 
“Uzaq lar dan gə li rik”, “Özü mə yol” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

23 iyul 1883 – Ədə biy yat şü nas və pub li sist Ab dul la Sur (Ab dul la 
Ağa Mə həm məd oğ lu Mə həm məd za də; 1883 – 8.5.1912) ana dan 
olub. 

23 iyul 1916 – Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən-
də si, Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ma ral Yu sif qı zı Rəh-
man za də (1916 – 16.3.2008) Ba kı da ana dan olub. Əsər lə ri Mosk-
va da Tret ya kov qa le re ya sın da, di gər xa ri ci mu zey lər də sax la nı lır.

23 iyul 1927 – Əmək dar rəs sam Ha fi z Əliab bas oğ lu Zey na lov 
(1927 – 2.5.1996) Ba kı da ana dan olub. Ta ri xi möv zu lu kom po zi si-
ya lar, ta nın mış şair lə rin port ret-ob raz la rı, məişət janr lı tab lo lar və 
na tür mort la rın müəl li fi  dir. 

23 iyul 2011 – Ta nın mış xa nən də, Əmək dar ar tist Sa bir Nüs rət oğ lu 
Mir zə yev (1942-2011) və fat edib. Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın 
so lis ti olub. Mu ğam və xalq mah nı la rı nın ma hir ifa çı sı ki mi ta nı nıb.

24 iyul 1937 – Xalq ar tis ti, ki no re jis sor Yal çın Əli hey dər oğ lu 
Əfən di yev (1937 – 10.12.2019) Ba kı da do ğu lub. Ciz gi və sə nəd-
li fi lm lə rin müəl li fi  dir, “Xa ti rə lər sa hi li” bə dii fi l mi nə qu ru luş ve rib. 
“Azər bay can te le fi lm”in bə dii rəh bə ri olub.

24 iyul 1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr re jis so ru Oruc İz-
zət oğ lu Qur ba nov Ba kı da do ğu lub. Müx tə lif teatr lar da ça lı şıb, 2017-
ci il də Lən kə ran Döv lət Dram Teat rı nın baş re jis so ru tə yin edi lib.

24 iyul 1949 – Əmək dar ar tist To fi q Əb dül rə him oğ lu Hü sey nov 
(1949 – 5.7.2020) Xır da lan da ana dan olub. İrə van, Sum qa yıt Dram, 
Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ça lı şıb. 2001-ci il dən Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib.

24 iyul 1956 – Əmək dar ar tist Gül nar Əli fa ğa qı zı Sal ma no va 
(1956 – 25.10.2015) Sal yan ra yo nu nun Xıl lı qə sə bə sin də do ğu lub. 
Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın akt ri sa sı olub.  

24 iyul 2021 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Sə məd Sə mə dov (17.9.1946 
– 2021) və fat edib.

25 iyul 1935 – Şair, pub li sist, Döv lət mü ka fa tı laureatı Məs tan 
Gü nər (Məs tan Rə sul oğ lu Əli yev; 1935-2010) To vuz ra yo nu nun 
Əs rik Cır da xan kən din də ana dan olub. Li rik şeir lə ri ilə ya na şı, uşaq-
lar üçün mən zum na ğıl la rın da müəl li fi  dir.

25 iyul 1935 – Na sir, ədə biy yat şü nas Va sif Nə si boğ lu (Əfən di-
yev; 1935-1997) ana dan olub.

26 iyul 1915 – Əmək dar ar tist, teatr re jis so ru Əli hey dər Əb dü lə li 
oğ lu Ələk bə rov (1915 – 14.3.1975) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Azər bay can Döv lət Teatr İns ti tu tun da 
dərs de yib.

26 iyul 1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ta nın mış fo to jur na list, 
fo to rəs sam Fa rid Xa bi bul la ye viç Xay ru lin (1947 – 27.8.2020) Ba kı-
da ana dan olub.

26 iyul 1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rəh man Ağa rə him 
oğ lu Qu li yev (1954-2010) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rı nın di rek to ru olub.

26 iyul 1995 – Xalq ya zı çı sı, ədə biy yat şü nas, pub li sist, ic ti mai xa-
dim İs ma yıl Şıx lı (22.3.1919 – 1995) və fat edib. “Də li Kür”, “Ay rı lan 
yol lar”, “Ölən dün yam” ro man la rı nın, po vest və he ka yə lə rin müəl li-
fi  dir. Azər bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı nın bi rin ci ka ti bi (1981-1987), Mil li 
Məc li sin de pu ta tı (1990-1995) olub.

26 iyul 2008 – Xalq rəs sa mı Na dir Qən bər oğ lu Əb dür rəh ma nov 
(5.12.1925 – 2008 ) və fat edib. Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı İda rə 
he yə ti nin səd ri olub.

Dün ya
22 iyul 1889 – Ame ri ka re jis so ru, qor xu fi lm lə ri nin ya ra dı cı la rın-

dan Ceyms Veyl (Ja mes Wha le; 1889-1957) ana dan olub. Film-
lə ri: “Köh nə qa ran lıq ev”, “Gö zə gö rün məz adam”, “Də mir mas ka lı 
adam” və s.

22 iyul 1926 – Rus ya zı çı sı Ser gey Ba ruz din (1926-1991) ana-
dan olub. Əsər lə ri: “Qa dın lar haq qın da po vest”, “Yar paq tö kü mü” 
və s. Uşaq lar üçün ki çik he ka yə lə rin müəl li fi  dir.

23 iyul 1884 – Al man akt yo ru, “Os kar” mü ka fa tı nın ilk əc nə bi 
laureatı Emil Yan niqs (Emil Jan nings; 1884-1950) ana dan olub.

23 iyul 1888 – Ame ri ka ya zı çı sı Rey mond Çand ler (Ray mond 
Chand ler; 1888-1959) ana dan olub. Əsər lə ri əsa sın da “Də rin yu-
xu”, “İki qat sı ğor ta” və s. fi lm lər çə ki lib.

24 iyul 1802 – Fran sız ya zı çı sı, ta ri xi və ma cə ra ro man la rı nın 
müəl li fi  Alek sandr (ata) Dü ma (Ale xand re Du mas, pe re; 1802 – 
5.12.1870) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qraf Mon te Kris to”, “Üç muş-
ket yor”, “Də mir mas ka lı adam”, “Qa ra zan baq”, “Kra li ça Mar qo” ro-
man la rı, “III Hen rix və onun sa ra yı” dra mı və s.

24 iyul 1803 – Fran sız bəs tə ka rı Adolf Adan (Adolp he Char les 
Adan; 1803-1856) ana dan olub. “Ji zel” və “Kor sar” ba let lə ri nin 
müəl li fi  dir.

24 iyul 1828 – Rus ya zı çı sı və ədə biy yat şü na sı Ni ko lay Qav ri-
lo viç Çer nı şevs ki (1828-1889) ana dan olub. Əsər lə ri: “Nə et mə li” 
(ro man), “İn cə sə nə tin ger çək li yə es te tik mü na si bə ti” (kul tu ro lo ji təd-
qi qat) və s.

24 iyul 1857 – Da ni mar ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı laureatı (1917) Hen rik Pon top pi dan (1857-1943) ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Mü qəd dəs tor paq”, “Xoş bəxt Pyotr”, “Ölü lər çar lı ğı”.

24 iyul 1931 - İtal yan re jis so ru Er ma no Ol mi (1931-2018) ana-
dan olub. Film lə ri: “Baş maq lar üçün ağac” (Kann fes ti va lı nın qa li bi, 
1978), “Mü qəd dəs iş çi düş kü nü haq qın da əf sa nə” (Ve ne si ya fes ti-
va lı nın qa li bi, 1988) və s.

25 iyul 1905 – Yə hu di əsil li Avst ri ya ya zı çı sı, kul tu ro loq, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı (1981) Elias Ka net ti (1905 – 1994) 
Bol qa rıs ta nın Ru se şə hə rin də ana dan olub. Əsər lə ri: “Şöh rət pə-
rəst lik ko me di ya sı”, “Küt lə və ha ki miy yət” və s.

25 iyul 1929 – Rus ya zı çı sı, re jis sor, akt yor Va si li Ma ka ro viç Şuk-
şin (1929 – 2.10.1974) ana dan olub. Film lə ri: “Be lə bir oğ lan ya şa-
yır”, “Qə ri bə adam lar”, “Qır mı zı ba şı na ğa cı” (hər üçün də sse na rist, 
re jis sor, so nun cu fi lm də həm də baş rol ifa çı sı).

26 iyul 1856 – İn gi lis (ir land əsil li) ya zı çı və dra ma tur qu, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı (1925) Corc Ber nard Şou (Geor ge 
Ber nard Shaw; 1856 – 2.11.1950) Dub lin şə hə rin də do ğu lub. “Kan-
di da”, “Piq ma lion”, “Şey ta nın şa gir di” və s. pyes lə rin, “Ar tis tin mə-
həb bə ti”, “Ke şel Bay ro nun sə nə ti” ro man la rı nın müəl li fi  dir.

26 iyul 1885 – Fran sız ya zı çı sı, psi xo lo ji və bioq ra fi k ro man la rın 
müəl li fi  And re Mo rua (And re Maurois – əsl adı Emi le Sa lo mon Wil-
helm Her zog; 1885-1967) ana dan olub.

26 iyul 1894 – İn gi lis ya zı çı sı Al dos Haks li (Al dous Leonard Hux-
ley; 1894-1963) ana dan olub.

26 iyul 1928 – Ame ri ka ki no re jis so ru Sten li Kub rik (Stan ley Kub-
rick; 1928-1999) ana dan olub. Film lə ri: “Spar tak”, “Lo li ta” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

22–26 iyul

Teatr, kino, xoreoqrafi ya üzrə qabiliyyət imtahanları davam edir

Teatr, ki no və xo reoq ra fi ya is ti qa-
mə ti üz rə 1200-dən çox abi tu ri yent 
xü su si qa bi liy yət im ta han la rın da 
iş ti rak üçün qey diy yat dan ke çib. Bu 

is ti qa mət üz rə xü su si qa bi liy yət im ta-
han la rı iyu lun 8-dən eti ba rən ke çi ri lir. 
İm ta han la rın av qus tun 1-dək da vam 
et mə si nə zər də tu tu lub. Ar tıq 3 il dir 
ki, bu is ti qa mət üz rə im ta han lar həm 
ənə nə vi, həm də on layn for ma da təş-
kil olu nur. Ba kı da və Nax çı van da təş kil 
edi lən im ta han lar da in di yə dək 700-ə 
ya xın abi tu ri yent iş ti rak edib. Abi tu ri-
yent lər im ta han ta ri xi və ye ri ba rə də 
mə lu mat la qa bi liy yət im ta ha nı na bu ra-
xı lış və rə qə lə rin də ta nış olur lar.

Bu ba rə də Döv lət İm ta han Mər kə zin dən 
(DİM) mə lu mat ve ri lib. Bil di ri lib ki, bu ra xı lış 
və rə qə lə ri nin çap edil mə si ba rə də mə lu mat 
im ta ha na azı 3 gün qal mış DİM-in in ter net 
say tın da yer ləş di ri lir. İm ta ha nın nə ti cə lə ri 
3 gün ər zin də elan olu nur və DİM-in say-

tı na – hər bir im ta han iş ti rak çı sı nın özü nə 
aid sə hi fə si nə yer ləş di ri lir. Abi tu ri yent lə rin 
öz şəx si sə hi fə lə rin də proq ram for ma la rı 
yer ləş di ri lib. Qa bi liy yət im ta ha nı na bu ra xı-
lış və rə qə si ni çap edən za man abi tu ri yent 
ix ti sa sı na uy ğun olan proq ram for ma sı nı da 
çap et mə li, ifa edə cə yi proq ra mı hə min for-
ma ya yaz ma lı və qa bi liy yət im ta ha nı na gə-
lər kən ko mis si ya ya təq dim et mə li dir.

Xo reoq ra fi  ya sə nə ti və rəqs müəl lim-
li yi ix ti sas la rı üz rə qa bi liy yət im ta ha nı na 
gə lər kən hər bir abi tu ri yent ko mis si ya ya 
çə ki si, bo yu, onur ğa sü tu nu, ürə yi, gör mə 
qa bi liy yə ti haq qın da tib bi ara yış da təq dim 
et mə li dir.

Abi tu ri yent lə rin fi  zi ki gös tə ri ci lə ri və sağ-
lam lıq la rı ba rə də qo yu lan konk ret tə ləb lər: 
boy və çə ki si bir-bi ri ilə uy ğun luq təş kil 
et mə li dir; abi tu ri yen tin bə dən ske le ti və 
əzə lə lə ri nin qu ru lu şu, si nir sis te mi nin və-
ziy yə ti, ürə yin, ağ ci yə rin, gör mə və eşit mə 
or qan la rı nın və ziy yə ti nor ma və tə ləb lə rə 
uy ğun ol ma lı dır; si nə və çi yin bı çaq la rı nın 

asim met ri ya sı, ge niş və qı sa bə dən qu ru lu-
şu, bə dən his sə si nin əy ri li yi yol ve ril məz dir.

Bun dan əla və, xo reoq ra fi  ya sə nə ti və 
rəqs müəl lim li yi ix ti sas la rı üz rə qa bi liy yət 
im ta ha nı na gə lər kən abi tu ri yent özü ilə rəqs 
pal ta rı gə tir mə li dir. Qa bi liy yət im ta ha nı na 
ge ci kən abi tu ri yent lər im ta ha na bu ra xıl mır 
və im ta ha nın tək rar ke çi ril mə si ilə bağ lı mü-
ra ciət lə rə ba xıl mır.

Ayten
Машинописный текст

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2022.- 22 iyul. S. 7.




