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Xəbərverdiyimizkimi,dünya
şöhrətlifotoqrafRezaDeqa
ti70illikyubileyiərəfəsində
PrezidentİlhamƏliyevin
müvafiqsərəncamınaəsasən
“Dostluq”ordeniilətəltifedi
lib.Azərbaycanəsilliməşhur
fotoreportyorölkəmizləbağlı
həqiqətlərindünyaictimaiy
yətinəçatdırılmasındaçoxillik
səmərəlifəaliyyətinəgörə
təltifedilib.

İyulun26-daMədəniyyətNa-
zirliyinin təşkilatçılığı, Heydər
ƏliyevFonduvəHeydərƏliyev
Mərkəzinin dəstəyi ilə dünya
şöhrətlifotoqrafRezaDeqatinin
70illikyubileyinəhəsrolunmuş
“Keçmiş və gələcək bəşəriyyə-
tinşahidi”adlıtədbirkeçirilib.
Heydər Əliyev Mərkəzində

keçiriləntədbirdəəvvəlcəReza
Deqatininhəyatvəyaradıcılığı-
nahəsrolunmuşvideoçarxnü-
mayişolunub.
Yubiley tədbirində Reza De-

qatinin fəaliyyətindən, Azər-
baycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılması üçün gördüyü iş-
lərdən, o cümlədən xaricdə və
Azərbaycandatəşkiledilənsər-
gilərindənsöhbətaçılıb.
MədəniyyətnaziriAnarKərimov

çıxış edərək Reza Deqatinin 70
illik yubileyinin qeyd olunmasını
əlamətdarhadisəkimidəyərləndi-
rib.Nazirdeyibki,RezaDeqatinin
fotoqraf kimi fəaliyyət göstərdiyi
55ilərzindədünyanınmüxtəliföl-
kələrindəyüzlərləsərgisikeçirilib.
Onun ən böyük əsəri isə elə öz
həyatıdır. Reza Deqati dünyanın
ən qaynar nöqtələrində olan in-
sandırvəgördüyühadisələrifoto-
larındiliiləinsanlaraçatdırır.
AnarKərimovunsözlərinəgö-

rə, Reza Deqatinin əsərlərinin
üçmesajı var: sülh,humanizm
vəyaddaş.

Mədəniyyət naziri Azərbay-
can dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra torpaqlarımızın
işğalı, xalqımıza qarşı qırğınlar
törədilənzamanRezaDeqatinin
xaricdəişiniburaxaraqölkəmizə
gəldiyini vurğulayıb. Bildirib ki,
Qarabağhəqiqətlərinindünyaya
çatdırılmasındaRezaDeqatinin
xüsusixidmətlərivar.O,20Yan-
var hadisələrini, Xocalı soyqırı-
mının şahidlərini, eləcə də şə-
hidlərini fotolara köçürüb.Onun
çəkdiyi fotolarda işğaldövründə
Qarabağdaermənilərtərəfindən
məhv edilmiş evlər, abidələr və
tarixibinalardaəksini tapıb.44
günlükVətənmüharibəsizama-
nıdaRezaDeqatiAzərbaycanın
haqq səsini dünyaya çatdırmaq
üçün fədakarlıq göstərib: “Bildi-
yiniz kimi, Reza Deqati bir çox
beynəlxalqmükafatlaralayiqgö-
rülüb. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin
müvafiq sərəncamına əsasən
RezaDeqati“Dostluq”ordeniilə
təltifedilib.Buəlamətdarhadisə

iləbağlımənRezaDeqatinitəb-
rikedirəm”.
Tədbirdə çıxış edən Beynəl-

xalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun prezidenti Günay
Əfəndiyeva Reza Deqatinin öz
sahəsindəsözünüdeyənpeşə-
kar fotojurnalist olduğunu vur-
ğulayıb:“O,dünyanınənqaynar
nöqtələrindən fotolar çəkərək
həqiqətləridünyaictimaiyyətinə

çatdırıb.Qarabağhadisələrində
Azərbaycangerçəklərinidünya-
ya cəsurluqla nümayiş etdirib,
Vətən borcunu vicdanla yerinə
yetirib.Onunfotoşəkillərinəba-
xarkən insanlar həm təsirlənir,
həmdəheyranlıqduyur”.
Heydər Əliyev Fondu tərəfin-

dənmüxtəlifölkələrdəkeçirilmiş
bir çox tədbirlərdə, Heydər Əli-
yev Fondunun vitse-prezidenti

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
“Xocalıya ədalət!” kampaniyası-
nınlayihələrindəRezaDeqatinin
yaxından iştirak etdiyini deyən
GünayƏfəndiyevabildiribki,o,
Azərbaycanhəqiqətləriiləyana-
şı, tariximizi, mədəniyyətimizi,
adət-ənənələrimizi beynəlxalq
müstəvidənümayişetdirir.
Sonra Günay Əfəndiyeva

Xalq rəssamıArif Hüseynovun
“Xarıbülbül”adlıtablosunu,elə-
cə də Beynəlxalq Türk Mədə-
niyyəti və İrsi Fondu adından
təbrikməktubunuRezaDeqati-
yətəqdimedib.
Azərbaycan Rəssamlar İt-

tifaqının sədri, Xalq rəssamı
Fərhad Xəlilov, “Azərbaycan
Televiziya və Radio Verilişləri”
QSC-ninəməkdaşıElnarMəm-
mədli, Alban-udi xristian dini
icmasının sədr müavini Rafik
Danakariçıxışedərəkyubilyara
təbrikləriniçatdırıblar.
Qeyd olunub ki, Təbrizdə

dünyayagözaçanRezailkdə-
fəatasınaməxsusfotokamera-

nıəlinəgötürəndəhələ14yaşı
tamamolmamışdı.1979-cuildə
İranda baş verən xalq hərəka-
tını öz fotokamerasının yadda-
şına köçürmək istəyib. Həmin
vaxtdano, fotojurnalist kimi ta-
nınmağa başlayıb. 1981-ci ildə
Fransayaköçüb.Dünyanınmə-
dəniyyət mərkəzlərindən olan
ParisŞərqmühitindəböyümüş
fotoqrafüçünyenibiraləmaçıb.
FransadabirmüddətBMT-nin

humanitarproqramüzrəməslə-
hətçisi vəzifəsində çalışan Re-
zaDeqati1990-cıildənhəyatını
Amerikada nəşr edilənməşhur
“NationalGeographic”jurnalıilə
bağlayıb. Jurnalın sifarişlərini
yerinəyetirərəkmüxtəlifölkələr-
də olub. Onun səyahət coğra-
fiyasının xəritəsi geniş və zən-
gindir. Bosfordan Çin səddinə,
Filippindən Mərkəzi Asiyaya,
Livandan Əfqanıstana, Ruan-
dadanSarayevoya,Yəməndən
Bosniyaya,AnqoladanQafqaza
səfərmarşrutları,müxtəlifölkə-
lərlə,müxtəlifinsanlarlatanışlıq
onunhəyattarixçəsinəyeni-ye-
ni səhifələr yazıb.115-dənçox
ölkədəolanRezadünyanın ta-
nınmışfotojurnalistikimiçoxdan
şöhrətqazanıb.
Çıxışlarda Reza Deqatinin

yorulmadan Azərbaycan həqi-
qətlərinidünyayaçatdırdığı, fə-
dakarlığıvurğulanıb.
Tədbirdə fransız sənət ku-

ratoru və yazıçısı Pierre Bon-
Giovanninin videomüraciəti ya-
yımlanıb.
SondaçıxışedənRezaDeqati

“Dostluq”ordeniilətəltifolunma-
sınagörəAzərbaycanPreziden-
tinə minnətdarlığını bildirib. O,
yubileytədbirinihəyatınınunudul-
maz günü kimi dəyərləndirib və
mərasimin təşkilində əməyi olan
hərkəsətəşəkkürünübildirib.
Tədbirbədiiproqramladavam

edib.

Keçmiş və gələcək bəşəriyyətin şahidi
Dünya şöhrətli fotoqraf Reza Deqatinin 70 illik yubileyi qeyd edilib

Vətən müharibəsi haqqında serial 
“Bozdağ film” ilə birgə çəkiləcək

Xəbərverildiyikimi,AzərbaycanvəTürkiyəkinematoqrafçı
ları44günlükVətənmüharibəsiiləbağlıbirgəseriallayihəsi
üzərindəişləyirlər.SerialTürkiyənintanınmış“Bozdağfilm”
studiyasıiləbirgəçəkiləcək.

BubarədəmədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyev
jurnalistlərəaçıqlamasındadeyib.
ElnurƏliyev qeydedibki,ekranəsərində türkiyəlivəazər-

baycanlıaktyorlarrolalacaq.Serialınilkinolaraqsəkkizbölüm-
dənibarətolmasınəzərdətutulub.“Hazırlıqişləritamamlanmaq
üzrədir.Hadisələriqabaqlamaqistəmirəm,ammaonudeyimki,
birincibölümünbu il təqdimatıgözlənilir”,–deyəElnurƏliyev
bildirib.
Qeyd edək ki, “Bozdağ film” Türkiyənin “Kuruluş Osman”,

“Destan”, “Mehmetçik” və s. tariximövzudaməşhur serialları-
nınistehsalçısıdır.StudiyanınqurucusuMehmetBozdağ“Diriliş
Ertuğrul”ve“KuruluşOsman”seriallarınınrejissorudur.Hazırda
“Bozdağfilm”təxminən30hektarərazidəinşaedilənTürkiyənin
ənböyükfilmplatolarındanbirinəmalikdir.

2022ciilinyarısınıgeridə
qoyduq.Ötəndövrdəteatrvə
konsertmüəssisələri,muzey
lərvəqalereyalarpandemiya
məhdudiyyətlərininaradan
qaldırılmasıilənormalfəaliy
yətinibərpaetməyəçalışdılar.

COVID19-danəvvəlmuzey-
lərin ziyarətçiləri arasında əc-
nəbi qonaqlar da bəlli bir yerə
sahib olurdular. Lakin hələ də
ölkələrin quru sərhədləri bağlı
olduğundan turist axınında da
müəyyəndurğunluqhissolunur.
Bunu Mədəniyyət Nazirliyinin
tabeliyində fəaliyyət göstərən
bir neçə muzeydən aldığımız
statistikməlumatdatəsdiqlədi.
Ölkəmizinaparıcımuzeylərin-

dənolanAzərbaycanMilliXalça
MuzeyininmətbuatkatibiÜlvinə
Fərzəliyevanın sözlərinə görə,
ilinbirinciyarısında30minəya-
xın ziyarətçiləri olub. Onlardan
12 mindən çoxu xarici ölkələr-
dəngələnqonaqlardır.

***
İlin I yarısında Azərbaycan

MusiqiMədəniyyətiDövlətMu-
zeyinəvəonunfiliallarına5668

ziyarətçigəlib.Muzeyinəsasbi-
nasınıziyarətedənlərdən3253
nəfərdən 3116-sı yerli, 137-si
isəxariciqonaqolub.
Muzeyin filialları – Niyazinin

Mənzil-Muzeyi,QaraQarayevin
Ev-Muzeyi, Vaqif Mustafaza-
dənin Ev-Muzeyi vəXalq çalğı
alətləridaimisərgisinə2415zi-
yarətçibaşçəkib.Onlardan72-
sixariciqonaqdır.
MusiqiMədəniyyətiDövlətMu-

zeyindənilinikinciyarısındakeçi-
riləcəktədbirlərhaqqındadamə-
lumat aldıq. Direktor, Əməkdar
mədəniyyət işçisiAlla Bayramo-

vaqeydetdi ki, avqustun17-də
görkəmli müğənni və bəstəkar,
SSRİ Xalq artisti Müslüm Ma-
qomayevin80,birgünsonraisə
böyük dirijor və bəstəkar, SSRİ
Xalq artisti Niyazinin 110 illiyinə
həsr olunmuş tədbirlər keçirilə-
cək.SentyabrayındaMilliMusiqi
Günü,BeynəlxalqSülhGünüvə
Vətənmüharibəsindəhəyatınıiti-
rənlərinAnımGünümünasibətilə
müxtəlif tədbirlər təşkil ediləcək.
Oktyabrda Beynəlxalq Musiqi
Günü,Xalqartisti,tarzənƏhməd
Bakıxanovun 130 illiyi, noyabr-
da Xalq artisti, bəstəkar Emin

Sabitoğlunun 85 illiyi, ZəfərGü-
nü münasibətilə konsert, Fikrət
Əmirovun100illiyi,dekabrdaisə
“Unudulmayanlar” rubrikasında
Xalq artistləri Şövkət Ələkbəro-
vavəSaraQədimovanın100illik
yubileyləri,həmçinin“HeydərƏli-
yev–müasirAzərbaycandövləti-
ninəbədiyaşarmemarı”adlıtəd-
birinkeçirilməsinəzərdətutulur.

***
Azərbaycan İstiqlal Muzeyi-

nindirektoruSədiMirseyiblibil-
dirdi ki, ilin I yarısındamuzeyə
ümumilikdə4630ziyarətçigəlib.

Bunlardan 4330-u yerli vətən-
daş, 300-ü isə xarici qonaqdır.
Bu ilin əvvəlindən həyata keçi-
rilənvə“Şuşaİli”nəhəsrolunan
“Şuşa – Qarabağın dünəni, bu
günü, sabahı”, vətənpərvərliyin
təbliği vəVətənmüharibəsi şə-
hidlərinin xatirəsini yad etmək
məqsədilə ötən ildən reallaş-
dırılan “Qəhrəmanlar can verir
yurduyaşatmaqüçün”adlı layi-
hələr ilin sonuna qədər davam
etdiriləcək.Bununlayanaşı,ötən
əsrin 30-cu illər repressiya ha-
disələrinin85illiyivərepressiya
qurbanlarındanolanistiqlalşairi
ƏhmədCavadın130illiyinəhəsr
olunmuş tədbirlərin keçirilməsi
planlaşdırılır.

***
Azərbaycan Milli İncəsənət

Muzeyi bu ilin altı ayında ən
çoxziyarətçi(həmdəxariciöl-
kələrdən) qəbul edən muzey-
lərdəndir. Yanvar-iyun ayların-
damuzeyi15767nəfərziyarət
edib.Bunlardan13785-iyerli,
1982-siisəəcnəbiqonaqlardır.

MuzeyinElmi-kütləviişlərşö-
bəsininmüdiri RəfiqəQuliyeva
vurğuladı ki, sentyabr ayından
başlayaraq “İncəsənətimizin
qaynaqları. Əbədi simvollar,
səyyar naxışlar”, “İslam incə-
sənəti”, “Mədəniyyətlərin dialo-
qu.AzərbaycanŞərqvəQərbin
qovşağında”, “Avropa ölkələri-
nintətbiqisənətiMilliİncəsənət
Muzeyində”və“Qafqazmövzu-
surusrəssamlarınınyaradıcılı-
ğında”adlımühazirələrkeçirilə-
cək.Həmçininhəraymuzeydə
uşaqlarüçünmaarifəndirici,əy-
ləncəliproqramlar,tədbirlərhə-
yatakeçirilir.
Muzeydə hazırda iki böyük

sərgi davam edir. Bunlar “Mə-
dəniyyətimizin incisi – Qara-
bağ” və “Həyata sevgi ilə:Mi-
kayıl Abdullayev” sərgiləridir.
“Həyatasevgiilə”sərgisiyaxın
zamanda sona çatacaq. “Mə-
dəniyyətimizin incisi – Qara-
bağ”sərgisi isə ilinsonunadək
davamedəcək.

Nurəddin Məmmədli

Mədəniyyət Nazirliyinin CNN kanalı ilə 
gələcək əməkdaşlığı nəzərdən keçirilib
MədəniyyətNazirliyininəməkdaşlarıABŞındünyacaməşhur
CNNtelekanalınınLondonbürosundaqonaqolub,kanalınfəaliy
yətiilətanışlıqimkanıqazanıblar.

CNN telekanalının başAvro-
paofisiLondondayerləşir.Lon-
donbürosunun fəaliyyəti kana-
lın ümumilikdə Avropa, Yaxın
ŞərqvəAfrikaüzrəinformasiya
məhsullarınıəhatəedir.
Mədəniyyət Nazirliyi Media

və kommunikasiya şöbəsinin
müdiri Məryəm Qafarzadə və
şöbəninbaşməsləhətçisiElna-
rə Kərimova “CNN London”un
rəhbərliyiiləgörüşüblər.Görüş
zamanı diqqətə çatdırılıb ki,
Azərbaycan Respublikası Mə-
dəniyyətNazirliyivəCNNillər-
dir əməkdaşlıq edir, ölkəmizlə

bağlı çoxsaylı süjetlər yayım-
lanıb.
Nazirliyin nümayəndələri ka-

nalınişi,beynəlxalqlayihələriilə
tanış olublar. Həmçinin çəkiliş
prosesi, məşhur “CNN Break-
ing News”un canlı yayımlarını,
montajvəhazırlıqişlərininnecə
getdiyini,redaksiyaişlərininne-
cə aparıldığını, strategiyaların
necəhazırlandığınıizləməkim-
kanı qazanıblar. Rəqəmsal və
yaradıcı həllər üzrə fikirmüba-
diləsiaparıblar.
GörüşzamanıAzərbaycantə-

rəfindən ölkəmizinmədəniyyəti

ilə bağlı məqalə hazırlanaraq
telekanalın saytında yerləşdiril-
məsinə dair razılıq əldə edilib.

Həmçinin gələcək layihələrlə
bağlımüzakirələraparılıb.
Kanalın təmsilçiləri media

sxemi, xəbər ötürmə, marke-
tinqləbağlıillərərzindəəldəet-
diyitəcrübələrinidəbölüşüblər.
Məryəm Qafarzadə kanalın

fəaliyyəti ilə tanışlıqüçünyaradı-
lanimkanavəsəmimigörüşəgö-
rə “CNN London”un rəhbərliyinə
təşəkküredərək,zənginmədəniy-
yətimizintəbliğiüçünyenimetod-
larıntətbiqivədavamlıəməkdaş-
lığınperspektivlərindənsözaçıb.
Qeydedibki,cariildəteleka-

nal Azərbaycanın mədəniyyət

paytaxtı Şuşada keçirilən təd-
birlər, eyni zamanda milli sər-
vətimiz olan muğam və xalça
sənətiiləbağlıvideoçarxlarnü-
mayişetdirib.
Nümayəndəheyətisondaşir-

kətin işşəraiti vəbinası iləya-
xındantanışolub.

İlin birinci yarısında muzeylərin nə qədər ziyarətçisi olub?

Dövlət Xidmətinin təşəbbüsü ilə
Vətəndaşlar mədəniyyət nümunələrini muzeylərə təqdim edirIər

MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorun
ması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətinin
bölgələrdəmədəniirsnümunələrinintoplanması
istiqamətindəyenitəşəbbüsçərçivəsindəvətən
daşlardaolanmaddimədəniyyətnümunələrinin
muzeylərətəqdimedilməsidavamedir.

Dövlət Xidmətindən bildirilib ki, bu dəfə Cəlil-
abadrayonununayrı-ayrıkəndlərindəaşkarolun-
muş45ədədmaddimədəniyyətnümunəsirayo-
nunTarix-DiyarşünaslıqMuzeyinətəhvilverilib.
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