
2 av qust Azər bay can da ki no iş çi lə ri üçün 
əla mət dar ta rix, pe şə bay ra mı dır. 1898-ci 
il av qus tun 2-də fran sız fo toq raf Alek sandr 
Mi şon len tə al dı ğı “Bi bi hey bət də neft fon-
ta nı yan ğı nı”, “Əla həz rət Bu xa ra əmi ri nin 
yo la sal ma mə ra si mi”, “Qaf qaz rəq si” xro-
ni kal sə nəd li və “İliş din” ad lı bə dii sü jet lə rin 
müs tə qil nü ma yi şi ni təş kil edib. 

Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 18 de kabr 
2000-ci il ta rix li sə rən ca mı ilə av qus tun 2-si 
öl kə miz də ki no iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı – 
Azər bay can Ki no su Gü nü elan olu nub. 

Bəs buil ki ki no bay ra mı mız han sı təd bir-
lər lə əla mət dar ola caq?

Cə fər Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” Ki-
nos tu di ya sı av qus tun 1-də “Azər bay can Ki no-
su Gü nü” ad lı təd bir təş kil edə cək. Hə min gün 
ki nos tu di ya nın ye ni lo qo və say tı nın təq di ma tı 
ke çi ri lə cək. Ey ni za man da ki nos tu di ya sı nın 100 
il li yi (2023) mü na si bə ti lə elan olu nan Qa ra bağ 
möv zu sun da sse na ri mü sa bi qə si qa lib lə ri nin 
ad la rı açıq la na caq, mü ka fat lan dır ma mə ra si mi 
ola caq. Bun dan əla və, təd bir də “Azər bay can-
fi lm”in rəh bər li yi tə rə fi n dən qar şı dan gə lən 100 
il lik yu bi ley lə bağ lı təd bir lər pla nı haq qın da da 

ic ti maiy yə tə mə lu mat ve ri lə cək. 
Av qus tun 1-də həm çi nin Azər bay can Döv-

lət Film Fon du nun hə yə tin də Mil li Ki no Gü nü 
mü na si bə ti lə sər gi ke çi ri lə cək. 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 nun bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə real la şa caq. 
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“Kino
rəssamı 
filmi fəzada 
görməlidir...”

səh. 5

Sentyabrda Bakıda
V “Animafilm” Beynəlxalq Animasiya 

Festivalı keçiriləcək

səh. 2

Çexovun 
“Təklif”i 
DOST-un
inklüziv 
səhnəsində

səh. 5

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Bu kino ki var... – həm qəliz işdir, həm də vacib
Azərbaycan kinosunun builki bayramı nə ilə yadda qalacaq?

Ana dilimizin və əlifbamızın bayramı

1 av qust Azər bay can Əlif ba sı və Azər bay can Di li Gü nü dür. Pre zi-
dent Hey dər Əli ye vin 18 iyun 2001-ci il ta rix də im za la dı ğı fər ma-
na əsa sən, hə min il av qus tun 1-də öl kə əra zi sin də bü tün ida rə 
və təş ki lat lar, Azər bay can di lin də nəşr lər la tın qra fi ka lı əlif ba ya 
ke çib. Öl kə miz müs tə qil li yi ni bər pa edən dən son ra, 1991-ci ilin 
de kab rın da Azər bay can da la tın qra fi ka lı əlif ba ya ke çid ba rə də 
qə rar qə bul edil sə də, onun fak ti ki ic ra sı il lər lə uzan mış dı.

On ilə ya xın da vam edən la tın qra fi  ka lı Azər bay can əlif ba sı na 
ke çid 2001-ci ilin 1 av qus tun da ba şa çat dı. Bu, Azər bay ca nın ic-
ti mai-si ya si hə ya tın da, ya zı mə də niy yə ti mi zin ta ri xin də mü hüm 
ha di sə idi. Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 2001-ci il 9 av qust ta rix li 
fər ma nı ilə 1 av qust “Azər bay can Əlif ba sı və Azər bay can Di li Gü-
nü” elan edil di.

Elm və Təhsil Nazirliyi yaradılıb
AMEA-nın 30-dan çox elmi müəssisəsi

yeni nazirliyin, 3 muzeyi isə
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib

Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 28-də “Azər bay can Res pub li ka-
sın da elm və təh sil sa hə sin də ida rəet mə nin tək mil ləş di ril mə si 
ilə bağ lı bə zi təd bir lər haq qın da” Fər man im za la yıb.

Fər ma na əsa sən, Təh sil Na zir li yi bun dan son ra Elm və Təh-
sil Na zir li yi ad lan dı rı la caq. Elm sa hə sin də döv lət si ya sə ti nin və 
tən zim lən mə nin hə ya ta ke çi ril mə si, el mi müəs si sə və təş ki lat la-
rın el mi fəaliy yə ti nin əla qə lən di ril mə si və is ti qa mət lən di ril mə si ilə 
bağ lı sə la hiy yət lər Elm və Təh sil Na zir li yi nə hə va lə edi lir.

Na zir li yin ya nın da Elm və Ali Təh sil üz rə Döv lət Agent li yi və 
Mək tə bə qə dər və Ümu mi Təh sil üz rə Döv lət Agent li yi ya ra dı lır.

Fər ma na əsa sən, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Elm və Təh sil Na zir li yi nin ta be li yi nə 
ve ri lən el mi müəs si sə və təş ki lat la rı nın, ha be lə di gər qu rum la rı-
nın si ya hı sı təs diq edi lib. Si ya hı ya AMEA-nın Fi zi ka-Ri ya ziy yat 
və Tex ni ka Elm lə ri Böl mə si, Kim ya Elm lə ri Böl mə si, Yer Elm lə ri 
Böl mə si və Biolo gi ya və Tibb Elm lə ri Böl mə si, ha be lə aka de mi-
ya nın Nax çı van və Gən cə böl mə lə ri üz rə ümu mi lik də 30-dan çox 
el mi müəs si sə si – ins ti tut lar, el mi is teh sa lat bir lik lə ri və s. da xil dir.
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Mədəniyyət Nazirliyində
məşhur kinorejissorla görüş

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov iyu lun 27-də dün ya şöh rət li 
re jis sor Ti mur Bek mam be to vu qə bul edib.

Gö rüş də Azər bay can ki no sə na ye si nin in ki şa fı və pers pek tiv-
lə ri, müm kün bir gə la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si, o cüm lə dən 
Azər bay can da ani ma si ya fi lm lə ri mək tə bi nin ya ra dıl ma sı ət ra fın-
da fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

səh. 2

CNN-lə gələcək əməkdaşlıq
nəzərdən keçirilib

Mə də niy yət Na zir li yi nin əmək daş la rı ABŞ-ın dün ya ca məş hur 
CNN te le ka na lı nın Lon don bü ro sun da qo naq olub, ka na lın 
fəaliy yə ti ilə ta nış lıq im ka nı qa za nıb lar.

səh. 3

Vətən fədailəri unudulmur
Lən kə ran şə-
hə ri nin Şağ la-
kü çə kən din də 
Və tən mü ha-
ri bə si şə hi di 
Ay xan Qur-
ban za də nin 
xa ti rə si nə in şa 
edi lən bu laq 
komp lek si nin 
açı lı şı olub.

Lən kə ran Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Ta leh Qa ra şo vun çı-
xı şın dan son ra mək təb li lə rin ifa sın da şə hid lə ri mi zə həsr edi lən şeir-
lər səs lən di ri lib, mu si qi lər ifa olu nub.

Qeyd edək ki, Ay xan Qur ban za də ölü mün dən son ra öl kə baş-
çı sı nın mü va fi q sə rən cam la rı ilə “Və tən uğ run da”, “Cə sur dö yüş-
çü”, “Fü zu li nin azad olun ma sı na gö rə” və “Şu şa nın azad olun ma-
sı na gö rə” me dal la rı ilə təl tif edi lib.

davamı səh. 4-də

Sankt-Pe ter bur qun Ma riinski 
Teat rı nın ye ni səh nə sin də 
(Ma riins ki-2) dün ya şöh rət li 
Azər bay can bəs tə ka rı, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Fik rət Əmi ro vun 
“Min bir ge cə” ba le ti nü ma yiş 
olu na caq. 

Bu il 100 il lik yu bi le yi qeyd olu-
nan da hi bəs tə ka rın dün ya nın 
məş hur səh nə lə ri nin bə zə yi nə 
çev ri lən “Min bir ge cə” ba le ti 30 və 
31 iyul ta rix lə rin də, gün də iki se-
ans ol maq la təq dim edi lə cək. Nü-
ma yiş lər Pri mors ki səh nə si (Vla-
di vos tok şə hə ri) ba let trup pa sı nın 
Sankt-Pe ter bur qa qast rol sə fə ri 
çər çi və sin də ger çək lə şə cək. 

Ta ma şa nın qu ru luş çu rəs sa mı 
Ma riins ki Teat rı Pri mors ki səh-
nə si nin baş xo reoq ra fı, Ru si ya-
nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
həm yer li miz El dar Əli yev dir.

Ta ma şa nın mu si qi rəh bə ri 
Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın baş 
di ri jo ru, Əmək dar ar tist, bey nəl-
xalq mü sa bi qə lər laureatı Əy-
yub Qu li yev dir. Səh nə əsə ri ni 
Ma riins ki Teat rı nın Sim fo nik Or-
kest ri mü şa yiət edə cək. 

Xa tır la daq ki, bu ilin 17-18 və 
22-23 yan var ta rix lə rin də Ma-
riins ki Teat rı nın ye ni səh nə sin də 
“Min bir ge cə” ba le ti nin nü ma yi şi 
ger çək ləş miş di. Ma yın 31-də isə 
məş hur sə nət nü mu nə si ye nə də 
El dar Əli ye vin qu ru lu şun da So fi -
ya Ope ra və Ba let Teat rın da (Bol-
qa rıs tan) nü ma yiş olun muş du.

Əh məd Ca vad öm rü nü, 
ca nı nı, bü tün var lı ğı nı 
türk çü lük və tu ran çı-
lıq ide ya la rı na həsr 

edib. Düş mən lə ri ide ya və 
tə fək kü rün dən daim tə laş 
ke çir dik lə ri üçün onun mə-
za rı nın ol ma sı na be lə im kan 
ver mə yib lər. Bü tün bun la ra 
bax ma ya raq, Tür ki yə və 
Azər bay ca nın müs tə qil li yi 
yo lun da yo rul maz fəaliy yət 
gös tə rən is tiq lal şairi mi zin 
əziz xa ti rə si on mil yon lar la 
in sa nın qəl bin də ya şa yır. 
Əh məd Ca vad və tə nə, tor-
pa ğa, Azər bay can-Tür ki yə 
qar daş lı ğı na, bay raq la rı-
mı za ən çox şeir həsr edən 
poezi ya sər ra fı ki mi əbə di 
hə yat qa za nıb.

Bu fi  kir lər iyu lun 27-də An ka-
ra da kı Azər bay can Evi nin “Şu-
şa” konf rans sa lo nun da “Əh məd 

Ca vad – türk ru hu nun söz bay-
ra ğı” ad lı ki ta bın təq di ma tın da 
vur ğu la nıb.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi-
tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va və 
fəl sə fə üz rə fəl sə fə dok to ru Faiq 
Ələk bər li nin həm müəl lifl  yi ilə Tür-
ki yə türk cə sin də nəşr olu nan ki-
tab da bö yük is tiq lal şairi nin hə yat 
və fəaliy yə ti ba rə də türk dil li ic ti-
maiy yə tə mü fəs səl mə lu mat ve ri lir.

Təq di mat mə ra si mi Mil li Məc-
li sin Mə də niy yət ko mi tə si, Azər-
bay ca nın Tür ki yə də ki Sə fi r li yi, 
Azər bay can Mə də niy yət Na zir li yi, 
Türk Əmək daş lıq və Koor di na-
si ya Agent li yi (Tİ KA) və Tür ki-
yə-Azər bay can Dost luq, Əmək-
daş lıq və Həm rəy lik Fon du nun 
(TA DƏHF) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lib.
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“Min bir gecə” yenidən
Sankt-Peterburq səhnəsində

Türk ruhunun söz bayrağı

Keçmiş və gələcək bəşəriyyətin şahidi
Təb riz də dün ya ya 
göz açan Re za ilk 
də fə ata sı na məx sus 
fo to ka me ra nı əli nə 
gö tü rən də hə lə 14 
ya şı ta mam ol ma-
mış dı. 1979-cu il də 
İran da baş ve rən 
xalq hə rə ka tı nı öz 
fo to ka me ra sı nın 
yad da şı na kö çür mək 
is tə yib. Hə min vaxt-
dan o, fo to jur na list ki mi ta nın ma ğa baş la yıb. 1981-ci il də Fran-
sa ya kö çüb. Dün ya nın mə də niy yət mər kəz lə rin dən olan Pa ris 
Şərq mü hi tin də bö yü müş fo toq raf üçün ye ni bir aləm açıb...

İyu lun 26-da Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı, Hey dər Əli yev 
Fon du və Hey dər Əli yev Mər kə zi nin dəs tə yi ilə dün ya şöh rət li fo toq raf 
Re za De qa ti nin 70 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş təd bir ke çi ri lib.

səh. 3

Ayten
Прямоугольник

Ayten
Машинописный текст
Mədəniyyət.- 2022.- 29 iyul. S. 1;2.

Ayten
Машинописный текст
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Elm və Təhsil Nazirliyi yaradılıb
əvvəli səh. 1-də

AMEA-nın Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi, Ni za mi Gən cə vi adı-
na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi və Hü seyn Ca vi din Ev-
Mu ze yi əm lak la rı ilə bir lik də Mə də niy yət Na zir li yi nin ta be li yi nə 
ve ri lib.

Fər ma na əsa sən, Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi-
ne ti üç ay müd də tin də Elm və Təh sil Na zir li yi nin ye ni əsas na mə-
si nin və st ruk tu ru nun, ha be lə ye ni ya ra dı lan Agent lik lə rin əsas-
na mə lə ri nin la yi hə si ni ha zır la yıb Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti nə təq dim et mə li, Elm və Təh sil Na zir li yi nin Apa ra tı nın 
və st ruk tu ru na da xil olan qu rum la rın iş çi lə ri nin ümu mi say həd di-
ni, ha be lə na zir li yin st ruk tu ru na da xil ol ma yan ta be li yin də ki qu-
rum la rın si ya hı sı nı təs diq edə rək bu ba rə də Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti nə mə lu mat ver mə li dir.

Elm və Təh sil Na zir li yi ta be li yi nə ve ri lən qu rum la rın sa yı nın op-
ti mal laş dı rıl ma sı və fəaliy yə ti nin sə mə rə li li yi nin ar tı rıl ma sı is ti qa-
mə tin də tək lif ə ri ni al tı ay müd də tin də ha zır la yıb Na zir lər Ka bi ne-
ti nə təq dim et mə li dir.

Fər ma na əsa sən, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı Ümu mi 
Yı ğın ca ğın da qə bul edil miş ye ni ni zam na mə si ni üç ay müd də tin-
də Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti nə təq dim et mə li dir.

Həm çi nin Mə də niy yət Na zir li yi nə fər man dan irə li gə lən mə sə lə-
lə rin həl li üçün zə ru ri təd bir lər gör mək tap şı rı lıb.

AMEA-nın tabeliyində hansı müəssisə və 
təşkilatlar qalacaq?

PrezidentİlhamƏliyeviniyulun28-dəimzaladığısərən-
camlaAzərbaycanMilliElmlərAkademiyasının(AMEA)Fizi-
ka-RiyaziyyatvəTexnikaElmləri,KimyaElmləri,YerElmləri,
BiologiyavəTibbElmləribölmələri,habeləNaxçıvanvə
Gəncəbölmələriüzrə37müəssisə-institutlar,elmiisteh-
salatbirlilərivəs.yeniyaradılanElmvəTəhsilNazirliyinin
tabeliyinəverilib.

Bu si ya hı ya AMEA Hu ma ni tar Elm lər Böl mə si (Ni za mi Gən-
cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu, Nə si mi adı na Dil çi lik İns ti tu tu, 
Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu, Me mar lıq və İn-
cə sə nət İns ti tu tu, Folk lor İns ti tu tu)  və İc ti mai Elm lər Böl mə si 
(Ar xeolo gi ya, Et noq ra fi ya və Ant ro po lo gi ya İns ti tu tu, Aka de mik 
Zi ya Bün ya dov adı na Şərq şü nas lıq İns ti tu tu, Ab bas qu lu Ağa Ba-
kı xa nov adı na Ta rix İns ti tu tu, Fəl sə fə və So siolo gi ya İns ti tu tu, 
Qaf qaz şü nas lıq İns ti tu tu, Elm Ta ri xi İns ti tu tu) üz rə ins ti tut lar da-
xil de yil.

Bun dan əla və, Mər kə zi El mi Ki tab xa na, “Azər bay can Mil-
li En sik lo pe di ya sı” El mi Mər kə zi, Res pub li ka Seys mo lo ji Xid mət 
Mər kə zi, elə cə də AMEA-nın Nax çı van və  Gən cə böl mə lə ri üz-
rə hu ma ni tar və ic ti mai elm lər is ti qa mət lə rin də ins ti tut və di gər 
müəs si sə lər, Şə ki Re gional El mi Mər kə zi AMEA-nın ta be li yin də 
qa lıb.

Şuşada “Diaspor Gənclərinin Yay Düşərgəsi” 
Pənahəli xanın nəslindən gənc də iştirak edəcək

DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsivəHeydərƏliyevFondunun
birgətəşkilatçılığıilə2022-ciilin2-8avqusttarixindəŞuşada
“DiasporGənclərininIIIYayDüşərgəsi”təşkilediləcək.Layihənin
tərəfdaşlarıGənclərvəİdmanNazirliyi,GənclərFondu,Dövlət
TurizmAgentliyivəŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsidir.

Şu şa da ke çi-
ri lə cək Dias por 
Gənc lə ri nin III 
Yay Dü şər gə-
sin də Qa ra-
bağ xan lı ğı nın 
qu ru cu su Pə-
na hə li xa nın 
nəs lin dən olan 
gənc də iş ti rak 
edə cək. Bu ba-
rə də Dias por la 
İş üz rə Döv lət 

Ko mi tə sin dən mə lu mat ve ri lib. 
İs pa ni ya da do ğu lub bö yü yən Mə həm mə də li Ək bə rov iş ti rak et-

mək üçün və tə nə gə lib. O, “Dias por TV”-nin “Və tən uzaq da de yil” 
proq ra mı nın qo na ğı olub, ulu ba ba la rı və mən sub ol du ğu nəs lin 
şə cə rə si, ey ni za man da ailə lə rin də hə min şə cə rə ni əks et di rən 
sə nəd lə rin ol ma sı ba rə də da nı şıb. 

Qeyd edək ki, Pre zi dent İl ham Əli yev hər za man xa ric də ya şa-
yan azər bay can lı la rı ta ri xi Və tən lə əla qə lə ri ni kəs mə mə yə, vax t-
aşı rı Azər bay ca na sə fər et mə yə ça ğı rıb. 2022-ci il ap re lin 22-23-
də Şu şa da ke çi ri lən Dün ya Azər bay can lı la rı nın V Qu rul ta yın da 
da döv lət baş çı sı dün ya azər bay can lı la rı nı ana di li ni unut ma ma-
ğa, Azər bay can ta ri xi ni və mə də niy yə ti ni öy rən mə yə, Azər bay can 
hə qi qət lə ri ni dost xalq la rın dias por la rı ilə bir lik də təb liğ et mə yə 
ça ğı rıb. “Dias por Gənc lə ri nin Yay Dü şər gə si” la yi hə si də bu mə-
ra ma xid mət edir.

Azərbaycan və İsrail kinematoqrafçıları 
birgə film çəkir

Oğuzrayonundayaşayandağyəhudiləriiləbağlıyenisənədli
filmçəkilir.Azərbaycanvəİsrailkinematoqrafçılarınınbirgəişi
olan“Oğuzyəhudiləri”adlıfilminssenarimüəllifivərejissoru
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Fil min çə ki-
liş lə ri Azər-
bay can da və 
İs rail də apa rı-
la caq. Ek ran 
əsə ri nin qəh rə-
ma nı İs rail də 
ya şa yan, əs lən 
Oğuz ra yo-
nun dan olan 
həm və tə ni miz 
rav vin Şmuel 
Si man tov dur. 

Film də Oğuz ra yo nun da məs kun laş mış dağ yə hu di lə ri nin ta ri xi, 
hə yat tər zi Şmuel Si man to vun di lin dən nəql edi lir.

Re jis sor Rü fət Əsə dov dağ yə hu di lə ri ilə bağ lı in di yə dək beş 
sə nəd li film çə kib.

əvvəli səh. 1-də
Əv vəl cə şə hid lə ri mi zin əziz 

xa ti rə si eh ti ram la yad edi lib. 
Son ra Azər bay ca nın və Tür ki-
yə nin döv lət himn lə ri səs lən di-
ri lib.

Mə ra sim də Azər bay ca nın 
Tür ki yə də ki sə fi ri Rə şad Məm-
mə dov, Mil li Məc li sin Mə də niy-
yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə 
Pa şa ye va, TA DƏHF rəh bə ri 
Ay gün At tar, An ka ra Uni ver si-
te ti nin rek to ru Nec det Ünü var, 

İğ dır Uni ver si te ti nin rek to ru 
Meh met Hak kı Al ma, Azər bay-
can da fəaliy yət gös tə rən “Unity 
Com pany” şir kə ti nin tə sis çi si 
Fik rət Əli yev və baş qa la rı çı xış 
edib lər.

Türk dün ya sı nın bir li yi, ta ri-
xi şəx siy yət lə ri mi zin ta nın ma sı, 
or taq türk bə dii ədə biy ya tı nın 
və poezi ya alə mi nin ya ran ma-
sı is ti qa mə tin də ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin at dı ğı ad dım-
lar dan bəhs edən çı xış çı lar bil-

di rib lər ki, Pre zi dent İl ham Əli-
yev bu məq səd yön lü si ya sə ti 
uğur la da vam et di rir. Bö yük is-
tiq lal şairi Əh məd Ca va dın 130 
il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da 
döv lət baş çı sı nın sə rən ca mı da 

bu is ti qa mət də atı lan ad dım lar-
dan bi ri dir.

Çı xış lar da Ali Baş Ko man-
dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
Azər bay can Or du su nun qa zan-
dı ğı qa li biy yət dən də söz açı lıb. 
Əmin lik lə ifa də olu nub ki, Qa-

ra bağ Zə fə ri öm rü nü Azər bay-
can və Tür ki yə nin müs tə qil li yi, 
azad lı ğı, bü töv lü yü yo lun da fə da 
edən Əh məd Ca vad ki mi bö yük 
in san la rın şəx siy yə ti nə ən bö yük 
ər mə ğan dır.

Çı xış çı lar təq dim olu nan ki tab 
ba rə də fi kir lə ri ni də bö lü şüb lər.

Pro fes sor Ne ca ti De mir “Də də 
Qor qud das ta nı” ki ta bın dan bir 
ne çə nüs xə ni sə fir Rə şad Məm-
mə do va təq dim edib.

Qə ni rə Pa şa ye va Xalq rəs-
sa mı Sa kit Məm mə do vun “Türk 
dün ya sı qa dın la rı” sil si lə sin dən 
“Azər bay can xa nı mı” tab lo su nu 
Azər bay can Evi nə hə diy yə edib.

Mə ra sim TA DƏHF-nin mu si qi 
qru pu nun ifa sın da bə dii his sə ilə 
da vam edib.

Türk ruhunun söz bayrağı
Ankarada Əhməd Cavad haqqında kitabın təqdimatı keçirilib

Bu kino ki var... – həm 
qəliz işdir, həm də vacib

əvvəli səh. 1-də
Sər gi də 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 film çə ki liş-
lə rin də is ti fa də edil miş tex ni ka və 
ava dan lıq lar nü ma yiş olu na caq. 
Təq dim edi lə cək eks po nat lar 
“Azər bay can film” və Film Fon-
dun da qo ru nan ava dan lıq lar dır. 

Azər bay can Res pub li ka sı Ki-
ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı (AR Kİ) 
da Mil li Ki no Gü nü nə xü su si 
ha zır la şıb. Av qus tun 2-də təş kil 
edi lə cək bay ram təd bi rin də Mil li 
Ki no Mü ka fa tı təq dim edi lə cək. 
Həm gənc, həm də yaş lı nə sil 
ki ne ma toq raf çı la ra mü ka fat lar 
təq dim olu na caq. Yu bi le yi olan 
ki no xa dim lə ri, il ər zin də bu sa-
hə də uğur qa za nan lar da diq qət-
dən kə nar da qal ma ya caq. Qeyd 
edək ki, buil ki Mil li Ki no Mü ka fa-
tı na 75 il lik yu bi le yi ni qeyd edən 
Xalq rəs sa mı Ra fiq Nə si rov  la-
yiq gö rü lüb.

Əv vəl ki il lər dən fərq li ola raq 
AR Kİ bu il me dia nü ma yən də lə-
ri ni də yad dan çı xar ma yıb. Qu-
ru mun mət buat xid mə tin dən bil-
di ri lib ki, hə min gün jur na list lər 
də mü ka fat lan dı rı la caq. 

Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar 
İt ti fa qı (AKİ) isə Mil li Ki no Gü-
nün də ənə nə vi ola raq özü nün 

üç no mi na si ya da ki no mü ka fa-
tı nı sa hib lə ri nə təq dim edə cək. 
İyu lun 28-də AKİ 2022-ci il üçün 
mü ka fat çı la rı elan edib. 

“Mən qəh rə man ax ta rı ram” sə-
nəd li fil mi nin uğur lu re jis sor həl-
li nə gö rə” İl kin Yu sif, “Azər bay-
can ani ma si ya sı nın bey nəl xalq 
əla qə lə ri nin in ki şa fın da xid mət-
lə ri nə gö rə” Rə şid Ağa ma lı yev, 
“Müs tə qil ki no nun in ki şa fın da və 
böl gə lər də ki no mü hi ti nin can-
lan dı rıl ma sın da xid mət lə ri nə gö-
rə” İn ti qam Ha cı lı dip lom və pul 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb lər.  

Av qus tun 1-də AKİ-nin bu ilin 
fev ra lın da elan et di yi “Mən qa dı-
nam” qı sa met raj lı sse na ri mü sa-

bi qə si nin qa lib lə ri də elan olu na-
caq. 

Lalə Azəri 

Ankarada Əli Kərimin 
“Seçilmiş şeirlər”i təqdim olunub

Türkiyədəfəaliyyətgöstə-
rənAvrasiyaYazarlarBirli-
yitərəfindənAzərbaycan
poeziyasınıngörkəmli

nümayəndəsiƏliKərimin
“Seçilmişşeirlər”kitabınəşr
edilib.İyulun28-dəAnka-
radakıAzərbaycanEvinin
“Şuşa”konfranssalonunda
kitabıntəqdimatıkeçirilib.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko-
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye-
va nın ön söz yaz dı ğı ki tab “Ben-
gü” nəş riy ya tın da çap edi lib.

Təq di mat da Tür ki yə-Azər bay-
can Dost luq, Əmək daş lıq və 
Həm rəy lik Fon du nun (TA DƏHF) 
rəh bə ri Ay gün At tar, mil lət və-
ki li Qə ni rə Pa şa ye va, Av ra si ya 

Ya zar lar Bir li yi nin səd ri, ya zı-
çı-pub li sist Ya qub Ömə roğ lu və 
baş qa la rı ki tab ba rə də fi kir lə ri ni 

bö lü şüb lər. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, 
nəş rin ha zır lan ma sın da məq səd 
Azər bay can poezi ya sın da xü su-

si ya ra dı cı lıq xət ti ilə se çi lən şair 
Əli Kə ri mi Tür ki yə ic ti maiy yə ti nə 
da ha ya xın dan ta nıt maq dır.

Ay gün At tar qeyd edib ki, “Şu-
şa” konf rans sa lo nun da da vam lı 
ola raq be lə təq di mat la rın ke çi ril-
mə si Azər bay can ədə biy ya tı nın 
təb li ği de mək dir.

Qə ni rə Pa şa ye va çı xı şın da 
Türk dün ya sı nın gör kəm li şəx-
siy yət lə ri nin ta nı dıl ma sı is ti qa-
mə tin də gö rü lən iş lə rin əhə miy-
yə tin dən bəhs edə rək bil di rib ki, 
türk xalq la rı nın  qə ləm sa hib lə ri 
bir-bi ri nin ta ri xin dən, mə də niy-
yə tin dən yaz dıq ca bu iş lə rin tə si-
ri və fay da sı da ha da ço xa la caq.

Əli Kə ri min “Se çil miş şeir-
lər”inin nəş ri ni Azər bay can poezi-
ya sı nın Tür ki yə də da ha ge niş 
ta nın ma sı üçün ye ni ad dım ki mi 
də yər lən di rən çı xış çı lar ki ta ba 
gö rə Av ra si ya Ya zar lar Bir li yi nin 
rəh bə ri Ya qub Ömə roğ lu na min-
nət dar lıq la rı nı ifa də edib lər.

AzərbaycanRespublika-
sınınmədəniyyətnaziri
AnarKərimoviyulun
27-dədünyaşöhrətli

rejissorTimurBekmambeto-
vuqəbuledib.

Gö rüş də Azər bay can ki no sə-
na ye si nin in ki şa fı və pers pek-
tiv lə ri, müm kün bir gə la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si, o cüm lə dən 
Azər bay can da ani ma si ya film lə ri 
mək tə bi nin ya ra dıl ma sı ət ra fın-
da fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Ti mur Bek mam be tov na zir 
Anar Kə ri mo va sə mi mi qə bu la 
gö rə tə şək kü rü nü bil di rib.

Qeyd edək ki, qa zax əsil li Ti mur 
Bek mam be tov Ru si ya da, elə cə 
də Hol li vud da bir sı ra məş hur film-
lə rin re jis so ru və pro dü se ri dir.

Ona Ru si ya da şöh rət gə ti rən 
ilk ek ran işi 2004-cü il də çək di-
yi “Ge cə gö zət çi lə ri“ (“Ночной 
дозор”) fil mi olub. 2006-cı il də 

onun da va mı ki mi “Gün düz gö-
zət çi lə ri“ ek ran la ra çı xıb və hə-
min il Ru si ya da kas sa yı ğı mı na 
gö rə bi rin ci film olub.

2005-ci il də Hol li vu da də vət 
alan Ti mur Bek mam be tov “Fox” 
Ki nos tu di ya sın da, “Uni ver sal 
Pic tu res”də bir sı ra la yi hə lər 
hə ya ta ke çi rib. Hol li vud da “Xü-
su si lə təh lü kə li dir”, “Pre zi dent 
Lin koln: vam pir lər ov çu su”, “Ben 
Qur” və s. film lə ri çə kib. Son il-
lər özü nün la yi hə si sk rin layf 
(sc reen li fe) for ma tın da film lər 
(bü tün ha di sə lər kom pü ter və 
ya smart fon ek ra nın da cə rə yan 
edir) ha zır la yır.

Mədəniyyət Nazirliyində 
məşhur kinorejissorla görüş

Azərbaycan kino sənayesinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb

V “Animafilm” festivalına 75 film qəbul edilib
Sentyabrın7-dən11-dək
BakıdaV“Animafilm”Bey-
nəlxalqAnimasiyaFestivalı
keçiriləcək.

Fes ti va lın se çim ko mis si ya sı 
mü sa bi qə proq ra mı na da xil edil-
miş film lə rin si ya hı sı nı elan edib. 
Si ya hı fes ti va lın www.ani ma film.
az say tın da dərc olu nub.

Buil ki fes ti va la 50 öl kə dən 230 
film da xil olub. Se çim ko mis si-
ya sı mü sa bi qə yə 29 öl kə dən 75 
film qə bul edib. Film lər 1 yer li və 6 bey nəl xalq ka-
te qo ri ya üz rə ya rı şa caq. Bun dan baş qa, bu il “Ta-
ma şa çı se çi mi” mü sa bi qə si də elan olu nur. “Ta-

ma şa çı se çi mi”nin qa li bi film 
nü ma yiş lə ri za ma nı ta ma şa çı 
səs ver mə si nin nə ti cə lə ri üz rə 
müəy yən ləş di ri lə cək.

Xa tır la daq ki, Mə də niy yət 
Na zir li yi nin dəs tə yi ilə ke çi-
ri lə cək buil ki fes ti val “İq lim 
də yi şik li yi” möv zu su na həsr 
olu nub. Fes ti val çər çi və sin də 
iq lim də yi şik li yi möv zu sun da 
film lə rin nü ma yi şi və mü za ki-
rə si ilə ya na şı, ge niş xey riy yə 
ak si ya sı da ke çi ri lə cək. Fes ti-

va lın bi let sa tı şın dan əl də olu nan və sait öl kə əra-
zi sin də ağac əkil mə si nə sərf edi lə cək.




