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27 iyul 1991 – Əmək  dar in  cə  sə  nət xa  di  mi, piano  çu, “Dan ul -
du  zu” inst  ru  men  tal an  samb  lı  nın ya  ra  dı  cı  sı Gü  la  rə Əziz qı  zı Əli -
ye  va (17.11.1933 – 1991) və  fat edib. “Şüş  tər” rap  so  di  ya  sı, “Hu -
ma  yun” süita  sı, “Ba  ya  tı-kürd”, “Şur” fan  ta  zi  ya  la  rı  nın müəl  li  fi   dir. 

27 iyul 2012 – Əmək  dar rəs  sam, Azər  bay  can de  ko  ra  tiv-tət -
bi  qi sə  nə  ti  nin ta  nın  mış nü  ma  yən  də  si, pro  fes  sor Za  hid İsa oğ  lu 
Hü  sey  nov (20.3.1945 – 2012) və  fat edib. 

28 iyul 1935 – Gör  kəm  li bəs  tə  kar, Xalq ar  tis  ti, pro  fes  sor Va  sif 
Zül  fü  qar oğ  lu Adı  gö  zə  lov (1935 – 15.9. 2006) Ba  kı  da do  ğu  lub. 
Ora  to  ri  ya (“Od  lar yur  du”, “Ça  naq  qa  la”), ope  ra (“Ölü  lər”, “Na  tə -
van”), kan  ta  ta və s. əsər  lə  rin müəl  li  fi   dir.  Film  lə  rə mu  si  qi (“Şə  rik  li 
çö  rək”, “Hə  yat bi  zi sı  na  yır”) ya  zıb. Bəs  tə  kar  lar İt  ti  fa  qı  nın səd  ri 
(2000-2006) olub.

28 iyul 1937 – Gör  kəm  li bəs  tə  kar, Əmək  dar in  cə  sə  nət xa  di  mi 
Müs  lüm Mə  həm  məd oğ  lu Ma  qo  ma  yev (18.9.1885 – 1937) və  fat 
edib. Azər  bay  can pe  şə  kar mu  si  qi  li teat  rı  nın ba  ni  lə  rin  dən bi  ri  dir, “Şah 
İs  ma  yıl” (1916), “Nər  giz” (1935) ope  ra  la  rı  nı ya  zıb. Azər  bay  can Ra -
diosu  nun mu  si  qi şö  bə  si  nin rəh  bə  ri olub, “Ra  dio mar  şı”nı ya  zıb.

28 iyul 1945 – Us  tad aşıq, Əmək  dar mə  də  niy  yət iş  çi  si Səy -
yad Mə  şə  di oğ  lu Pə  na  hov (1945 – 16.2.2019) Gə  də  bəy ra  yo  nu -
nun Kə  rim  li kən  din  də ana  dan olub.

29 iyul 1939 – Əmək  dar ar  tist, vo  kal ifa  çı  sı (ba  ri  ton) Əli Hə -
sən oğ  lu Haq  ver  di  yev (1939 – 14.9.1992) Ba  kı  da do  ğu  lub. 
Azər  bay  can Ope  ra və Ba  let Teat  rı  nın so  lis  ti olub, fi lm  lər  də (“Də -
də Qor  qud”, “Şir ev  dən get  di”) çə  ki  lib.

Dünya  
27 iyul 1824 – Fran  sız ya  zı  çı-dra  ma  tur  qu Alek  sandr (oğul) 

Dü  ma (Ale  xand  re Du  mas; 1824 - 27.11.1895) ana  dan olub. 
Əsər  lə  ri: “Ka  me  li  ya  lı qa  dın” (ro  man və pyes), “Diana de Lis”, 
“Ya  rı  qa  ran  lıq” (pyes), “Dok  tor Ser  van” (po  vest) və s. “Ka  me  li  ya  lı 
qa  dın” əsa  sın  da C.Ver  di “Tra  viata” ope  ra  sı  nı ya  zıb.

27 iyul 1835 – İtal  yan şairi, ədə  biy  yat üz  rə No  bel mü  ka  fa  tı 
laureatı (1906) Co  zue Kar  duç  çi (Giosue Car  duc  ci; 1835-1907) 
ana  dan olub.

27 iyul 1853 – Rus ya  zı  çı  sı Vla  di  mir Ko  ro  len  ko (1853-1921) 
ana  dan olub. Əsər  lə  ri: “Ma  ka  rın yu  xu  su”, “Kor mu  si  qi  çi”, “Qaz -
ma  da ya  şa  yan uşaq  lar” və s.

27 iyul 1915 – İtal  yan ope  ra mü  ğən  ni  si, məş  hur te  nor Ma  rio 
del Mo  na  ko (Ma  rio del Mo  na  co; 1915-1982) ana  dan olub.

28 iyul 1750 – Al  man bəs  tə  ka  rı Yo  hann Se  bast  yan Bax (Jo -
hann Se  bas  tian Bach; 31.3.1685 – 1750) və  fat edib. Ope  ra  dan 
sa  va  yı ək  sər mu  si  qi janr  la  rın  da əsər  lər, o cüm  lə  dən 200-dən 
çox kan  ta  ta, 250-dək or  qan mu  si  qi  si ya  zıb.

28 iyul 1812 – Pol  şa ya  zı  çı  sı və ta  rix  çi  si Yu  zef Kra  şevs  ki (Jo -
zef İg  nacy Kras  zews  ki; 1812-1887) ana  dan olub. “Sehr  li çı  raq”, 
“Qra  fi n  ya Ko  zel”, “Br  yul” və s. ro  man  la  rın müəl  li  fi   dir.

28 iyul 1866 – İn  gi  lis ya  zı  çı  sı və rəs  sa  mı Beat  riks Pot  ter 
(Beat  rix Pot  ter; 1866-1943) ana  dan olub. Uşaq  lar üçün əsər -
lə  rin müəl  li  fi   dir: “Ux  ti-Tux  ti”, “Dov  şan Pi  ter və di  gər əh  va  lat  lar”.

28 iyul 1887 – Fran  sız rəs  sa  mı və in  cə  sə  nət nə  zə  riy  yə  çi  si, 
da  daizm və sür  realiz  min ba  ni  lə  rin  dən Mar  sel Dü  şam (Mar  cel 
Duc  hamp; 1887-1968) ana  dan olub.

29 iyul 1900 – İs  veç ya  zı  çı  sı, ədə  biy  yat üz  rə No  bel mü  ka  fa  tı 
laureatı (1974) Ey  vind Gun  son (Ey  vind Olov Ver  ner John  son; 
1900-1976) ana  dan olub.

29 iyul 1921 – Fran  sız re  jis  so  ru, dün  ya sə  nəd  li ki  no  su  nun ta -
nın  mış nü  ma  yən  də  si Kris Mar  ker (Ch  ris  tian Bouc  he-Vil  le  neuve; 
1921-2012) ana  dan olub. Film  lə  ri: “Uçuş zo  la  ğı”, “Gü  nəş  siz”, 
“Də  rin  lik  də ha  va qır  mı  zı  dır” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

22–26 iyulXatirə təqvimi

Ö
l kə mi zi dün ya da bə şər 
mə də niy yə ti nin ilk məs-
kən lə rin dən bi ri ki mi 
təq dim edən Qo bus-

tan abi də lə ri nin öy rə nil mə si 
Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii 
Qo ru ğu nun əsas fəaliy yət 
is ti qa mət lə rin dən bi ri dir. 
El mi-təd qi qat müəs si sə si 
ki mi qo ruq da yer li mü tə xəs-
sis lə rin iş ti ra kı ilə mü tə ma-
di təd qi qat lar və ar xeolo ji 
iş lər apa rı lır. Ey ni za man da 
qo ruq tə rə fin dən Qo bus tan 
abi də lə ri nin xa ri ci mü tə xəs-
sis lər lə bir gə öy rə nil mə si işi 
də diq qət də sax la nı lır, bey-
nəl xalq tər kib li el mi eks pe-
di si ya la rın fəaliy yə ti nin təş ki li 
üçün la zı mi şə rait ya ra dı lır.

Ha zır da Qo bus tan Mil li Ta-
rix-Bə dii Qo ru ğu el mi-təd qi qat 
müəs si sə si ki mi dün ya mü tə-
xəs sis lə ri nin diq qət mər kə zin-
də dir. Son ay lar bu məq səd lə 
qo ru ğa gə lən əc nə bi mü tə xəs-
sis lə rin sa yın da ar tım mü şa hi də 
olu nur.

İta li ya nın Tu rin Uni ver si te ti-
nin dok to ran tı Si mon Rad çen ko 
“Mə də ni irs üçün tex no lo gi ya lar” 
proq ra mı çər çi və sin də hə ya ta 
ke çi ri lən təd qi qat işi üçün 29 iyun 
– 12 iyul  ta rix lə rin də Qo bus tan 
qo ru ğun da eza miy yət də ol muş, 
ye ni el mi-tex ni ki me tod lar dan 
is ti fa də et mək lə Qo bus tan abi-
də lə ri və qa yaüs tü təs vir lər möv-
zu sun da araş dır ma apar mış dır. 
Daş döv rü nə aid edi lən ar xeolo ji 
ma te rial lar la ta nış lıq məq sə di lə 
Qo bus tan qo ru ğu na gə lən Ru si-
ya Elm lər Aka de mi ya sı nın hə qi qi 
üz vü, aka de mik Xiz ri Amir xa no-

viç sə fə ri çər çi və sin də bu ra da kı 
daş ma te rial lar la, o cüm lə dən 
qa yaüs tü təs vir lər lə ta nış ol muş-
du. Ey ni za man da ali min Qo-
bus tan abi də lə ri nin təd qi qat çı sı, 
ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru, AMEA 
Ar xeolo gi ya, Et noq ra fi  ya və Ant-
ro po lo gi ya İns ti tu tu nun el mi iş çi si 
Fü ru zə Mu ra do va ilə gö rü şü təş-
kil edil miş dir. Gö rüş çər çi və sin də 
qo ru ğun el mi iş çi lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ge niş el mi mü za ki rə lər və qar şı-
lıq lı fi  kir mü ba di lə si apa rıl mış dır. 

Qo ruq da həm çi nin xa ri ci tə-
rəf daş lar la müş tə rək el mi təd-
qi qat la yi hə lə ri hə ya ta ke çi ri lir. 
“Qər bi Asi ya da ib ti dai in cə sə-
nə tin ya ran ma sı, in ki şa fı və ya-
yıl ma sı: Qo bus tan” la yi hə si də 
bu is ti qa mət də real laş dı rı lan 
diq qə tə la yiq təd bir lər dən dir. 
Av qust ayın da üçün cü mər hə-
lə si nə baş la nı la caq la yi hə nin 
ic ra müd də ti üç il dir. La yi hə çər-

çi və sin də qo ruq əra zi sin də ki 
Bö yük daş da ğı nın yu xa rı sə ki 
sa hə sin də yer lə şən “Ana za-
ğa” və “Ov çu lar” ma ğa ra la rı, o 
cüm lə dən da ğın aşa ğı sə ki sa-
hə sin də yer lə şən sək kiz nöm rə li 
qa ya üzə rin də ki təs vir lər, həm-
çi nin Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii 
Qo ru ğun da qo ru nub sax la nı lan 
ar xeolo ji ma te rial lar müasir el mi 
me tod lar la öy rə ni lir. 

La yi hə nin ic ra sı Qo bus tan da 
il kin məs kun laş ma pro se si nin 
təd qi qi nə və qa yaüs tü təs vir lə-
rin öy rə nil mə sin də ən mü hüm 
mə sə lə lər dən olan xro no lo gi ya 
prob le mi nə ay dın lıq gə ti ril mə si-
nə kö mək lik edə cək.

La yi hə də Mar kos Qar si ya 
Diez (Mad rid Komp lu ten se Uni-
ver si te ti, İs pa ni ya), Ma nuel Va-
quero Rod ri ges (Ro vi ra və Vir gi-
li Uni ver si te ti, İs pa ni ya), Bian ka 
Oçoa Freyl (Bask lar Öl kə si Uni-

ver si te ti, İs pa ni ya), Da rio Si qa ri 
(İta li ya nın Fer ra ra Uni ver si te ti, 
Por tu qa li ya nın Koimb ra Uni-
ver si te ti) və Qo bus tan Mil li Ta-
rix-Bə dii Qo ru ğu nun əmək da şı 
Se vinc Şi rin li iş ti rak edir.

İna nı rıq ki, dün ya alim lə ri 
apar dıq la rı el mi təd qi qat iş lə ri 
ilə Qo bus ta nın öy rə nil mə si nə 
ye ni töh fə lər ve rə cək, ey ni za-
man da abi də nin ak tiv təb li ğat çı-
sı na çev ri lə cək lər.

Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii Qo-
ru ğu bun dan son ra da əra zi də ki 
abi də lə rin qo run ma sı, təd qi qi, təb-
li ği ki mi şə rəfl  i işin mə su liy yə ti ni 
qü rur la da şı ya caq və xal qı mı zın 
qə dim ta ri xi nin, zən gin mə də niy-
yə ti nin təq di mat mə ka nı ki mi çox-
şa xə li fəaliy yə ti ni la yi qin cə da vam 
et di rə cək.

Vüqar İsayev
Qobustan Milli Tarix-Bədii 

Qoruğunun direktoru

Qobustan abidələri dünya 
mütəxəssislərinin diqqətində

Qoruqda bir sıra ölkələrin tədqiqatçıları ilə müştərək araşdırmalar aparılır

“Bə yin oğur lan ma sı” fil mi ni sev mə yən, bu film də ob raz la rın di-
lin dən səs lə nən bir sı ra fi kir lə ri ye ri gə lən də mə səl çək mə yən 
az adam var. İn di sö zü müz hə min film də de yi lən “Hə lə çək mə-
di yi fil min in ter vü sü nü ve rir” mə sə li nə bən zə mə sin, am ma hə lə 
açıl ma yan, la kin ya xın gün lər də, yə ni Mil li Ki no Gü nü (2 av qust) 
ərə fə sin də təq dim olu na caq... ya rı bə dii, ya rı sə nəd li, et noq ra fik... 
bir sər gi dən söz aç maq is tər dim.

“Ay kişi, səni gah göyə 
qaldırır, gah arabaya 

mindirirlər...”
Bir ne çə gün əv vəl sə hər işə 

gə lən də re dak si ya mı zın yer-
ləş di yi Döv lət Film Fon du nun 
hə yə tin də ala-bə zək bir re jis sor 
kra nı və əla və bir ne çə ki no tex-
ni ka sı na rast gəl dim. Dü zü, ilk 
növ bə də kran diq qə ti mi çək di. 
Ani ola raq “Bə yin oğur lan ma sı” 
fi l min də ki kadr, unu dul maz akt-
yor la rı mız Sə mən dər Rza yev 
və Hə sə na ğa Tu ra bo vun dialo-
qu can lan dı göz lə rim qar şı sın-
da.

Fon dun hə yə ti nə çı xa rı lan bu 
ava dan lıq lar, bir an lıq da ol sa, 
bi zi ki no mu zun ta ri xi sə hi fə lə ri-
nə sə ya hə tə a pa rır. Hər fi lm bir 
xa ti rə, bir akt yo run, re jis so run 
sə nət ta le yi dir. Bu ava dan lıq-
lar hə min sə nət adam la rın dan 
ya di gar qa lan, on la rın fəaliy yə-
ti nin çə tin, se vinc li an la rın dan 
bi zə əma nət dir. Ey ni za man da 
bu çə ki si ağır, üzü par-par pa-
rıl da yan tex ni ka lar san ki Azər-
bay can ki no su nun ta ri xin dən, 
şe devr ki no nü mu nə lə ri mi zin 
ya ran ma sın da öz rol la rın dan 
məm nun luq la rı nı ifa də edib qü-
rur la da ya nıb lar... 

Bü tün bu dü şün cə lər fo nun da 
Döv lət Film Fon du nun şö bə mü-
di ri Rə şad Qa sı mov la aya qüs tü 
söh bət edi rik. Şö bə mü di ri eks-
po nat lar haq qın da ge niş mə lu-
mat ver mək lə ya na şı, on la rın 
hər bi ri nin qı sa ta rix çə si ni də da-
nı şır: “Mil li Ki no Gü nü ərə fə sin də 
ki no sa hə sin də ça lı şan, Azər-
bay can ki no sun da xid mə ti olan, 
ki no nu se vən hər kə si sər gi yə 
də vət edə cə yik. Açıq sər gi Cə fər 
Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” 
Ki nos tu di ya sı və Döv lət Film 
Fon du ilə bir gə təş kil edi lir. Ki-
no mu zun səs siz mər hə lə sin dən 
baş la mış so vet lər dö nə mi bi tə nə 
qə dər is ti fa də edil miş tex ni ka lar 
bu ra da nü ma yiş olu na caq”.

Həm söh bə tim de yir ki, sər gi yə 
ha zır lıq get di yin dən və kü lək li ha-
va şə raiti im kan ver mə di yi üçün 
hə lə lik bü tün eks po nat la rı hə yə tə 
çı xa ra bil mi rik. Qar şı da kı gün lər-
də nə zər də tu tu lan bü tün ava-
dan lıq lar sər gi üçün ha zır ola caq: 
“Bu ra da gör dü yü nüz bu şta tiv qu-
raş dı rıl mış səh nə lər üçün is ti fa də 
edi lib. İn di çox adam ba xan da bu 
ağır tex ni ka nın nə ol du ğu nu bəl-
kə də ağ lı na be lə gə ti rə bil məz. 
Bu bö yük işı ğı isə ha zır da çox ki-
çik lam pa lar əvəz edir. Bu hün dür 
lam pa lar isə kö mür lə iş lə yir. Onun 
ar xa sın da güz gü var ki, iş lə di lən 
za man həm də ət ra fa işıq sa çır. 

Bu gün ki no çə ki liş lə rin də is ti fa də 
edi lən kran la rın çə ki si gör dü yü nüz 
bu kra nın çə ki sin dən bəl kə də 10 
də fə lər lə az dır. Rels lər də var, on-
lar da nü ma yiş üçün sər gi yə çı xa-
rı la caq. Elə cə də ötən əs rin 60-cı 
il lə rin də “Bir cə nub şə hə rin də” və 
di gər məş hur fi lm lə ri mi zin len tə 
alın dı ğı ka me ra lar bu ra da dır...”.

Hə lə hə yə tə çı xa rıl ma yan 
və fon dun fo ye sin də qo ru nan 
“BASF” səs ava dan lı ğı da diq qə-
ti mi çə kir. Çə ki si çox, həc mi bö-
yük dür. Bu səs apa ra tı ilə “Qız mar 
gü nəş al tın da” və di gər fi lm lə ri miz-
də açıq ha va da mu si qi olan səh-
nə lər üçün is ti fa də edi lib. 300 kq 
olan səs apa ra tı çə ki liş mey da nın-
da fi lm də is ti fa də edi lən mu si qi ni, 
mah nı nı səs lən dir mək üçün dür. 

Bu mə qam da ye nə “Bə yin oğur-
lan ma sı”ndan Hə sən Tu ra bo-
vun əzə mət li sə si san ki qu laq-
la rım da əks-sə da ve rir: “Qız lar, 
bir az şən, hə vəs lə... Çə ki rik!”. 
“Fo noq ra mı ve rin!”. 

“Şəhərdən 
kinoçıxardanlar gəlib...”
Bəs bu eks po nat, ya xud ki no 

ava dan lıq la rı bu gü nə ki mi ha ra-
da qo ru nur du sualı ma da ca vab 
ta pı ram. Rə şad müəl lim de yir 
ki, iri həcm li ava dan lıq lar ki nos-
tu di ya da qo ru nur. Am ma di gər 
ək sə riy yə ti isə şəx si ar xiv lər dən 
fon da da xil olub: “Kom bas” ad lı 
ka me ra nın Ba kı ya gə li şi nin də 
ma raq lı ta ri xi var. Bu ka me ra ilə 
vax ti lə “Bril yant əl” fi l mi nin səh-

nə lə ri çə ki lib. Ka me ra nı Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi Ay dın Ka-
zım za də fi l min ope ra to ru nun 
ailə sin dən sa tın alıb Ba kı ya gə-
ti rib. Di gər çox say lı ki no tex ni-

ka la rı da var ki, bun la rı gör kəm li 
ki no xa dim lə ri Ni ya zi Bə də lo vun 
qı zı, Mux tar Da da şo vun oğ lu və 
baş qa ki no xa dim lə ri mi zin ailə 
üzv lə ri fon da akt la ve rib lər...”. 

Səs siz ki no mu zun döv rün dən 
baş la ya raq gör kəm li ki no xa dim-
lə ri nin ya ra dı cı lıq pro se sin dən 
kadr la rın da əks olu na ca ğı sər gi, 
ina nı ram ki, ma raq do ğu ra caq. 
Azər bay can ki no su nun ta ri xi ni 
əks et di rən fo to sər gi, so vet döv rü 
fi lm lə ri mi zin afi  şa la rı da bu sər gi-
də diq qət mər kə zin də ola caq. 

Əziz ki no hə vəs kar la rı, əgər siz 
də ki no mu zun ma raq lı keç mi şi nə 
sə ya hət et mək is tə yir si niz sə, av-
qus tun 1- də açı la caq sər gi ni qa-
çır ma yın. 

Lalə Azəri

“Öz kinomuza baxmırıq...”
Barı filmlərimizin çəkilişində istifadə olunan avadanlıqların sərgisinə gələk...

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi 
ictimaiyyətə müraciət edib

“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me-
mar lıq Qo ru ğu İda rə si qo ruq 
əra zi sin də apa rı lan mo ni to-
rinq lər za ma nı xo şa gəl məz 
hal la rın aş kar olun ma sı ilə bağ lı 
ic ti maiy yə tə mü ra ciət edib.

Mü ra ciət də qeyd olu nur ki, 
İçə ri şə hər Ba kı nın və bü töv lük-
də öl kə mi zin ən də yər li in ci si, 
ey ni za man da ta ri xi me mar lıq 
abi də lə ri nin mü ha fi  zə olun du-
ğu qo ruq dur. Bu ra müx tə lif mə-
də niy yət lə rin, di ni inanc la rın, 
tə zad la rın ahəng dar lıq la qo vu-
şa raq mü kəm məl har mo ni ya 
ya rat dı ğı mə kan ol maq la ya na-
şı qə dim ta ri xə və zən gin mə də-
niy yə tə ma lik Azər bay can xal qı-
nın mil li sər və ti dir.

Öl kə mi zin or ta əsr lər də yük-
sək in ki şaf et miş şə hər sal ma 
sə nə ti nin mi sil siz ya di ga rı olan 
bu uni kal mə kan lar da kı dün ya, 
öl kə və yer li əhə miy yət li me-
mar lıq və ta ri xi abi də lər Azər-
bay can me mar lı ğı nın par laq 
nü mu nə lə ri dir və Azər bay can 
Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 
77-ci mad də si nə gö rə bu abi də-
lə ri qo ru maq hər bir şəx sin bor-

cu dur. Əsr lə rin sı na ğın dan keç-
miş mə də ni ir si mi zin bu gü nə dək 
qo ru nub sax la nıl ma sı döv lə tin 
si ya sə ti, cə miy yə tin mə də ni ir si-
mi zə mü na si bə ti və hər bir fər din 
mə su liy yə ti sa yə sin də baş ve rib.

“La kin təəs süfl  ə qeyd et-
mə li yik ki, “İçə ri şə hər” Döv lət 
Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda-
rə si tə rə fi n dən apa rı lan mo ni-
to rinq za ma nı bə zən xo şa gəl-
məz hal lar müəy yən olu nur. 
Ta ri xi abi də lə rin bə dii-es te tik 
gö rü nü şü nü po zan van da lizm 

akt la rı ilə bağ lı daima hü quq 
mü ha fi  zə or qan la rı ilə əmək-
daş lıq edi lir. Hü quq mü ha fi  zə 
or qan la rı ilə bu sa hə də edi lən 
əmək daş lıq hər za man öz töh-
fə si ni ve rir.

Mə lu mat üçün bil di ri rik ki, ta ri xi 
abi də lə rə qar şı yol ve ri lən hü qu-
qa zidd əməl lər mə su liy yət ya ra-
dır və Azər bay can Res pub li ka sı 
İn zi ba ti Xə ta lar mə cəl lə si nə, ey ni 
za man da, Ci na yət mə cəl lə si nə 
əsa sən mə su liy yə tə cəlb olun-
ma ğa əsas dır. La kin zə rər vu ra-

raq cə za al maq dan fərq li ola raq 
mə də ni ir si mi zə hör mət lə ya na-
şıb onu qo ru maq hər bir və tən da-
şın mə su liy yə ti və bor cu dur.

Hör mət li həm və tən lər, ta ri xi-
mə də ni abi də lə rin qo run ma sı 
hər bir kəs dən ası lı dır! Mə də ni 
ir si gə lə cək nə sil üçün qo ru maq 
hər bi ri mi zin mə nə vi bor cu və 
mə su liy yə ti dir. Ta ri xi mi zi bir lik də 
qo ru yaq!”, – de yə ida rə nin ic ti-
maiy yə tə mü ra ciətin də bil di ri lir.

“Əzizə Cəfərzadə” biblioqra� yası nəşr olunub
M.F.Axund za də adı na Azər bay can Mil li Ki tab-
xa na sı tə rə fin dən ədə biy ya tımı  zın gör kəm li 
nü ma yən də si, Xalq ya zı çı sı, fi lo lo gi ya elm-
lə ri dok to ru Əzi zə Cə fər za də nin (1921-2003) 
ana dan ol ma sı nın 100 il li yi mü na si bə ti lə tər tib 
edi lən bib lioq ra fi ya çap dan çı xıb.

Ki tab xa na dan bil di ri lib ki, “Əzi zə Cə fər za də” 
bib lioq ra fi  ya sın da  ya zı çı nın hə yat və ya ra dı cı-
lı ğı nın əsas ta rix lə ri, el mi və ədə bi fəaliy yə ti nin 
məh su lu olan əsər lə ri, tər tib et di yi, re dak to ru ol-
du ğu, ön söz yaz dı ğı ki tab lar, rəh bə ri və məs lə-
hət çi si ol du ğu təd qi qat iş lə ri, həm çi nin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da 1937-2021-ci il lər də dərc 
edil miş ma te rial lar əha tə olu nub.

Və sait də həm çi nin Azər bay can el mi və 
ədə biy ya tı qar şı sın da bö yük xid mət lə ri olan 
Əzi zə Cə fər za də nin Sal man Müm taz adı-
na Ədə biy yat və İn cə sə nət Ar xi vin də və ev 
ar xi vin də sax la nı lan əsər lə ri nin əl yaz ma la-
rı, qeyd dəf tər lə ri, gün də lik lə ri, çı xış la rı nın 
mətn lə ri, fo to şə kil lər, rəy lər, mək tub lar, te leq-
ram lar, ya zı çı haq qın da müx tə lif sə nəd lər və 
di gər ma te rial la rın bib lioq ra fik təs vir lə ri əks 
olu nub.

Bib lioq ra fi  ya ədə biy yat şü nas alim lər, təd qi qat-
çı lar, ki tab xa na çı-bib lioq rafl  ar və ge niş oxu cu 
küt lə si üçün nə zər də tu tu lub.

Bib lioq ra fi k gös tə ri ci ilə Mil li Ki tab xa na nın 
say tın da mü va fi q link də ta nış ol maq olar.
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