
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.

davamı səh. 2-də

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.

davamı səh. 2-də

“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;4.

Ayten
Машинописный текст

Ayten
Машинописный текст
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Vətən fədailəri unudulmur
əvvəli səh. 1-də
AğdaşRMİZərdabrayonMKS-nin1saylışəhərkitabxanafilialı

və1saylıDiyarşünaslıqevininbirgətəşkilatçılığıilə“Gənclərqü-
ruryerimizdir”adlıVətənmüharibəsiqaziləriiləgörüştəşkiledilib.

***
SumqayıtRMİAbşe-

ron rayon Mədəniyyət
Mərkəzinintəşkilatçılığı
iləXırdalanşəhərindəki
Heydər Əliyev Mərkə-
zindəVətənmüharibəsi
şəhidi Sahib Musaye-
vinanımgünükeçirilib.
Tədbirdəşəhidinhəyat
və fəaliyyətini özündə
əksetdirənsənədlifilm
nümayişolunub.

***
ŞəkiRMİŞəkişəhərHeydərƏliyevMərkəzindəgəncyazarSe-

vindikNəsiboğlununşəhidlərimizəhəsretdiyi“MöhtəşəmZəfərin
nişanəsi”kitabınıntəqdimatıkeçirilib.ŞəkiŞəhərİcraHakimiyyəti
vəşəhərMKS-ninbirgə təşkilatçılığı iləkeçirilən tədbirdəşəhid
ailələrininüzvləri,ziyalılar, təhsilvəmədəniyyət işçilərivədigər
qonaqlar iştirak ediblər. Kitabda torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsiuğrundacanlarınıqurbanverənVətənoğullarınındöyüş
yolundan,qəhrəmanlıqlarındanbəhsolunur.
QaxşəhərHeydərƏliyevMərkəzivərayonMədəniyyətMərkə-

zininbirgətəşkilatçılığıilə“Ölümsüzlüyəucalanlar”devizialtında
şəhidailələri, qazilər vəVətənmüharibəsi iştirakçıları iləgörüş
keçirilib.Çıxışedənlərtorpaqlarımızınazadlığıuğrundaşəhidol-
muşigidlərinəzizxatirəsinəhörmətvəehtiramlarınıbildiriblər.

***
Vətən müharibəsin-

də şəhidlik zirvəsinə
ucalanqəhrəmanoğul-
lardanbiridəZaqatala
rayonununAşağı Çar-
daxlar kəndindən olan
NailAbakarovdur. İyu-
lun 24-də şəhidin do-
ğumgünüiləəlaqədar
rayon rəsmiləri, icti-
maiyyət nümayəndə-
ləri,kəndsakinləriNail

Abakarovunməzarınıziyarətedib,xatirəsinəehtiramlarınıbildiriblər.
Məktəblilərşəhidlərə,Vətənəhəsrolunmuşşeirlərsöyləyiblər.
NailAbakarov2020-ciiloktyabrın2-dəSuqovuşanistiqamətin-

dəgedəndöyüşlərdəşəhidolub,doğmakəndindətorpağatapşı-
rılıb.Ölümündənsonra“Vətənuğrunda”və“Laçınınazadolun-
masınagörə”medallarıilətəltifedilib.

“Cənubda kino günləri”
MasallıRMİNizamiGəncəviadınaMasallırayonMədəniyyət
MərkəzindəAzərbaycanKinematoqrafçılarİttifaqının“Cənub
dakinogünləri”layihəsiçərçivəsində“Titrəmə”(rejissor–Amil
Amal),“Sizəməktubvar”(MəzahirHəşimov)və“Danyeli”(Ka
malYaşar)qısametrajlıfilmlərinümayişetdirilib.

MasallıRMİ-ninYar-
dımlı rayonu üzrə nü-
mayəndəsiAyazƏliyev
iştirakçıları salamlayıb,
layihənin əhəmiyyətin-
dəndanışıb.
“Cənubdakinogün-

ləri” layihəsinin icra-
çı prodüseri İntiqam
Hacılı və Xalq artisti
Qabil Mehdixanlı la-
yihənin məqsədi və

nümayiş etdiriləcək filmlər haqqında məlumat veriblər. Bildirilib
ki,layihəninməqsədiAzərbaycanfilmlərinigenişekranlardayerli
tamaşaçılaranümayişetdirməkləkinohəvəskarlarınasonillərdə
istehsalolunan,eləcədə,bəzibeynəlxalqkinofestivallardauğur-
larqazananfilmlərimizivərejissorlarımızıtanıtmaqdır.

Gənclər asudə vaxtını necə keçirir?
LənkəranRMİ,Lənkə
ranGənclərvəİdman
İdarəsininbirgə
təşəbbüsüilə“Gənc
lərinasudəvaxtı
nınsəmərəlitəşkili”
layihəsiçərçivəsində
kəndlərdəsilsiləgö
rüşlərkeçirilir.

Növbəti belə gö-
rüşSütəmurdovkənd

DiyarşünaslıqevivəMamustakəndFolklorevində təşkiledilib.
LənkəranRMİ-ninrəisiŞahinŞahbazovbildiribki,yeniyetməvə
gənclərinasudəvaxtınınsəmərəli təşkiliüçünmədəniyyətevlə-
rininnəzdindətəşkilolunandərnəklərəcəlbolunmasıvacibdir.
LənkəranGənclərvəİdmanİdarəsininrəisvəzifəsiniicraedən

TeymurBabazadəsağlamlıqlarınıqorumaqüçüninsanlarınerkən
yaşlarındanidmanlaməşğulolmalarınıqeydedib.
Tədbirinbədiihissəsindəadıçəkilənmədəniyyətmüəssisələ-

rindəözfəaliyyətdərnəklərininüzvlərişeirlərvəmusiqinömrələri
təqdimediblər.

Zəngilan hava limanına beynəlxalq kod verilib
ZəngilandainşaedilənhavalimanınaZZE–üçhərflibeynəl
xalqkodtəyinedilib.“AzərbaycanHavaYolları”ndanbildiriblər
ki,müvafiqqətnaməBeynəlxalqHavaNəqliyyatıAssosiasiya
sınınsərnişindaşımalarınadairkonfransında(IATAPassenger
ServicesConference)qəbuledilib.

Havalimanınatəyinedilmişkodşəhərin(Zəngilan)vəyerləşdi-
yiregionun(ŞərqiZəngəzur)adındanistifadəedilərəkyaradılıb.
IATA-nınüçhərfihavalimanıkodusərnişinvəyükaviadaşıma-

larınınkommersiyatəşkilinəxidmətedir.O,beynəlxalqtəxsiset-
məzamanıvəaerovağzalkomplekslərininyerüstüxidmətlərinin
fəaliyyətində,yənibeynəlxalqaviabiletsatışısistemlərində,uçuş
cədvəlində,havaəlaqəsindəvəs.istifadəolunur.
Xatırladaqki,Zəngilandabeynəlxalqhava limanının inşasına

2021-ci ilin yazında başlanılıb. Tikinti işlərinin bu ilin sentyabr
ayındabaşaçatdırılmasıplanlaşdırılır.Buradabütüntipsərnişin
vəyüktəyyarələrienişedəbilər.Havalimanınınuçuş-enişzola-
ğınınuzunluğu3000metr, eni 60metrdir.Terminalın buraxılış
qabiliyyətisaatda200sərnişinüçünnəzərdətutulub.

“Yay Fest”də Vətən müharibəsinin 
igidləri ilə görüş

Şamaxıdafəaliyyətgöstərən
tələbəgənclərin“YayFest”dü
şərgəsindəVətənMüharibəsi
qəhrəmanlarıVüsalYaqubov
vəAzərAbdullazadə,qazilər
BəhruzMəmmədzadə,Rəfail
Nuriyev,ƏqilSultanov,Əhliyət
Mehdiyevgənclərləgörüşüb.

GörüşdəAli Baş Komandan İl-
hamƏliyevinrəhbərliyiilə44gün-
lük Vətənmüharibəsində qazanı-
lan tarixi Zəfərdən söhbət açılıb.
Qonaqlarkeçdikləridöyüşyoluba-
rədəxatirələrinisöyləyib,gənclərlə
maraqlımüzakirələraparıblar.

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin
ehtiyatda olan zabit və gizirləri
tərəfindən sıra hazırlığı, silahla
davranış,atəşhazırlığı,əlbəya-
xa döyüş üzrə praktiki təlimlər
keçirilib.Gənclər üçün hərbi id-
man oyunları, təbiətə ekskursi-
yalar və asudə vaxtda müxtəlif
əyləncələrtəşkilolunub.
Qeyd edək ki, sentyabrın

9-dəkdavamedəcək“YayFest”
çərçivəsində mərhələli şəkildə
fərqli mövzular üzrə 8 düşər-
gə təşkil olunacaq. Ümumilik-
də 2000 gəncin “Yay Fest”dən
faydalanması nəzərdə tutulur.

FestivalGənclərFondunundəs-
təyi,AzərbaycanTələbəGənclər
Təşkilatları İttifaqı, Azərbaycan
KönüllüTəşkilatları İttifaqı, “Ca-

van” Gənclər Hərəkatı İctimai
Birliyivə“GənclərinMaarifəndi-
rilməsinəDəstək” İctimaiBirliyi-
nintəşkilatçılığıiləkeçirilir.

GəncəRMİnintəşəbbüsüiləGən
cədəilkmusiqiməktəbininvəmu
siqitexnikumununyaradılmasında
mühümroloynamışMəşədiCəmil

Əmirovun(18751928)məzarıziyarət
edilib.Anımmərasimindəidarəninrəisi
VasifCənnətov,mədəniyyətişçilərivə
ziyalılariştirakediblər.

GəncəRMİ-nin rəisiMədəniyyətNazirliyi
tərəfindən“Şuşaİli”çərçivəsindəuşaqmusi-
qi,incəsənətməktəblərişagirdlərininiştirakı
iləkeçirilənMuğammüsabiqəsindəIIIyerin
qalibi, Goranboy rayon M.Nazarov adına
Qızılhacılı qəsəbəUşaqmusiqiməktəbinin
şagirdiTunarSalahov,müsabiqədəfəxrifər-
manlarlatəltifolunmuşGəncəşəhərZ.Qayı-
bovadına5nömrəliUşaqmusiqiməktəbinin
şagirdiLeylaMehdiyevavəmüəllimləriNiza-
miƏliyev, İlqarQasımovlagörüşüb.V.Cən-
nətovşagirdləri təbrikedib,yeniuğurlarar-
zulayıb.
Goranboy rayon Heydər Əliyev Mərkə-

zində“Xanqızı–XurşidbanuNatəvan”adlı
tədbirkeçirilib.Görkəmlişairənin190illiyinə
həsr olunan tədbirdə “Xurşidbanu Natəvan
haqqında birlikdə öyrənək” adlı videoçarx
nümayişetdirilib.

***
AğstafaRMİaşıqƏ.CəfərovadınaTovuz

rayon Mədəniyyət Mərkəzi, rayon Heydər
ƏliyevMərkəzivəTovuzDövlətRəsmQale-
reyasınınbirgətəşkilatçılığıilə30iyul-İnsan
alverinə qarşı beynəlxalq mübarizə günü
münasibətiləəlaqədar“Heçkimsəyəlaqeyd
olmayaq!”adlıtədbirkeçirilib.
Tovuz Dövlət Rəsm Qalereyasında Xur-

şidbanuNatəvanın190münasibətilədərnək
üzvlərininəlişlərindənibarətsərgitəşkilolu-
nub.

***

İsmayıllı RMİ Qəbələ rayon Mədəniyyət
Mərkəzində Gənclər və İdman Nazirliyinin
yaradılmasının 28-ci ildönümünə həsr edil-
miş rəsmsərgi-müsabiqəsi keçirilib.Rayon
Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı,
Qəbələ Dövlət RəsmQalereyasının dəstə-
yi iləkeçirilənsərgidə30-dəkyeniyetməvə
gəncrəssamın60-dəkəsərinümayişetdiri-
lib.

***
KürdəmirRMİ İmişli rayonHeydərƏliyev

Mərkəzində regional idarənin tabeliyində
fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələ-
ri rəhbərlərinin iştirakı ilə yığıncaq keçirilib.

Mədəniyyətmüəssisələriningündəlik fəaliy-
yətinə,qarşıdaduranvəzifələrinmüzakirəsi-
nəhəsredilənyığıncaqdaəhaliyəgöstərilən
mədəni xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldil-
məsiistiqamətindəprioritetlərmüəyyənolu-
nub.

***
BərdəRMİ-nintəşəbbüsüiləəvvəllərmə-

dəniyyətsahəsində fəaliyyətgöstərmiş,ha-
zırda təqaüddə olan mədəniyyət işçiləri ilə
görüşkeçirilib. İdarəninrəisiVəsiləMöhsü-
mova fəaliyyətləri dövründə yerlərdə sahə-
nin inkişafınaverdikləri töhfəyəgörəonlara
təşəkküredib.TədbirBərdərayonMədəniy-
yətMərkəzi tərəfindən təşkil olunmuş ədə-
bi-bədii kompozisiya və rəngarəng musiqi
nömrələriilədavamedib.YevlaxşəhərXalq
teatrıvəKuklateatrıtamaşalarnümayişet-
diriblər.Sondakeçmişmədəniyyətişçilərire-
gionalidarəninfəxrifərmanıilətəltifolunub.

***
Biləsuvar RMİ-nin təşkilatçılığı, rayon İc-

raHakimiyyətinindəstəyiiləBiləsuvarrayon
Uşaq incəsənət məktəbində uzun müddət
mədəniyyətsahəsindəçalışmış,hazırdatə-
qaüddəolanmədəniyyətişçiləriiləgörüşke-
çirilib.

Bölgələrdən müxtəlif səpkili xəbərlər

SabirabadRMİSabirabadrayonHeydər
ƏliyevMərkəzivərayonMKSninbirgə
təşkilatçılığıilə“Cümhuriyyətnəğməkarı
ƏhmədCavad–130”adlıtədbirkeçirilib.
TədbirdəSabirabadrayonHeydərƏliyev
MərkəzinindirektoruRənaHacızadə,rayon
MKSnindirektoruEldarUrufovvədigərləri
çıxışedərəkƏhmədCavadyaradıcılığıvə
onunTürkdünyasındakıyeribarədəfikirləri
nibölüşüblər.

***

MasallıRMİYardımlırayonHeydərƏliyev
Mərkəzində “ƏhmədCavad–130”mövzu-
sunda tədbir keçirilib. Mərkəzin əməkdaşı
ElşənAbışov istiqlalşairininhəyatvəyara-
dıcılığıbarədəməruzəedib.Sonramərkəzin
könüllüsü Kəmalə İbişli tərəfindən çəkilmiş
ƏhmədCavadınportretinümayişolunub.

***
AğstafaRMİTovuzRayonTarix-Diyarşü-

naslıqMuzeyində “Qəhrəmanövladınşanlı
vətəni”mövzusundatədbirkeçirilib.Əhməd

Cavadınəzablıhəyatyoluvəhəmişəmüasir
olanyaradıcılığıhaqqındaməlumatverilib.

***

AğdaşRMİAğdaşrayonMKS-nin1saylı
Gənclər Kitabxanası və rayon Heydər Əli-
yevMərkəzininbirgə təşkilatçılığı ilə istiqlal
şairi Əhməd Cavadın (1892-1937) anadan
olmasının130illiyiiləəlaqədartədbirkeçiri-
lib.Tədbirdə“ƏhmədCavad–130”adlısərgi
nümayişetdirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Cümhuriyyət nəğməkarı – Əhməd Cavad

Azərbaycanın multikulturalizmini öyrənən 
əcnəbi tələbələr bir araya gəliblər

BakıBeynəlxalqMultikulturalizmMərkəzinin(BBMM)ənənə
vi“Yayməktəbi”builnövbətidəfətəşkiledilib.2022ciilin
yazsemestrində“Azərbaycanmultikulturalizmi”və“Multi
kulturalizməgiriş”fənlərinintədrisolunduğuxaricivəyerli

universitetlərdətəhsilalantələbələrinqatıldığıXII“Beynəlxalq
MultikulturalizmYayMəktəbi”iyulun24dən31dəkBakışə
həriiləyanaşı,Şəki,QəbələvəQaxrayonlarındadafəaliyyət
göstərəcək.

“Multikulturalizm siyasəti qlo-
bal və regional sülhün açarı ki-
mi” devizi altında təşkil olunan
layihədə 14 ölkənin –Azərbay-
can, Ukrayna, Rusiya, Türkiyə,

Fransa, İspaniya, Misir, Türk-
mənistan,Gürcüstan,Rumıniya,
Qana, Nigeriya, Bolqarıstan və
Suriyanınuniversitetlərindən20-
dənçoxtələbəiştirakedir.

Qəbələ rayonuna səfər edən
iştirakçılarNickəndindəyerləşən
Udi ocağını və Müqəddəs Mər-
yəmAnakilsəsiniziyarətediblər.
GörüşzamanıAlban-UdiXristian
Dini İcmasınınsədriRobertMo-
bililayihəiştirakçılarınımaraqlan-
dıransuallarıcavablandırıb.
Sonra Qəbələ şəhərinə eks-

kursiya təşkil edilib. Qonaqlar
“Tufandağ”istirahətkompleksin-
dədəolublar.
“Beynəlxalq Multikulturalizm

YayMəktəbi”nin iştirakçılarıŞə-
kidəbirneçəmühazirədəiştirak
edib, şəhərin tarixi məkanları
ilə tanış olub, görməli yerlərini
gəziblər. Tələbələrin diqqətinə
çatdırılıb ki, 2019-cu ildə “Xan
sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi
mərkəzi” UNESCO-nun Dünya
İrsiSiyahısınadaxiledilib.
Budəfəki “Beynəlxalq Multi-

kulturalizmYayMəktəbi”nəmü-
hazirəçi kimi dəvət alanlardan
biridəyeni fəaliyyətəbaşlayan

NizamiGəncəviVəqfinindirek-
toruRəfiQurbanovdur.
“Mən Beynəlxalq Multikultura-

lizmYayMəktəbini iki cəhətdən
faydalıhesabedirəm.Birincicə-
hətodurki,burada iştirakedən-
lərinböyükəksəriyyəti təmsilet-
dikləriölkələrinuniversitetlərində
Azərbaycan multikulturalizmi
fənnindəndərsalmıştələbələrdir.
Onlaruniversitetlərdəöyrəndiklə-
rininnəzəri tərəfiniburadaprak-
tikicəhətdənözgözləriiləgörür,
kitablardaoxuduqlarıməqamlara
dahadaaydınlıqgətirirlər”,–de-
yəo,layihəiştirakçılarıiləŞəkidə
görüşdənsonrabildirib.
NizamiGəncəviVəqfinindirek-

toru qeyd edib ki, belə tədbirlər
Azərbaycanın gənc dostlarının
sayınınartırılmasınatöhfəverən
amillərdənbiridir:“İnsanözgözü
iləgördüyüşeyədahatezinanır,
nəinkieşitdiyi.Bubaxımdanmul-
tikulturalizmməktəblərininfəaliy-
yətinimüsbətqiymətləndirirəm”.




