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əvvəli səh. 1-də
Anar Kə ri mov qeyd et di ki, ta

ri xən Azər bay can us ta la rı nın  
ha zır la dıq la rı si lah lar həm çi nin 
yük sək sə nət kar lıq nü mu nə si, de
ko ra tivtət bi qi sə nə tin şe devr lə ri 
olub: “Bu si lah la rın bir çox nü mu
nə lə ri bu gün dün ya mu zey lə rin də 
qo ru nur. Ye ni nəşr olu nan ka ta loq 
sü but edir ki, ta ri xən Azər bay can 
de ko ra tivtət bi qi sə nə ti nin əsas 
is ti qa mət lə rin dən bi ri də si lah saz
lıq və me ta liş lə mə olub”.

Ka ta lo qun müəl li fi, mu ze yin El
mi eks po zi si ya və sər gi lə rin təş
ki li şö bə si nin mü di ri, ta rix üz rə 
fəl sə fə dok to ru, do sent Sə bu hi 
Əh mə dov nəş rin st ruk tu ru və əks 
olu nan ma te rial lar haq qın da mə
lu mat ver di. Müəl lif 300dən ar tıq 
fo to şə kil lə zən gin ləş di ril miş, nə fis 
tər ti bat lı ka ta loq da XVIXIX əsr 

Azər bay can si lah la rı nın növ lə
ri, tə yi na tı və xü su siy yət lə rin dən 
da nış dı. Bil dir di ki, ka ta loq da sö
zü ge dən sər gi də nü ma yiş olu nan 

eks po nat la rın fo to şə kil lə ri va si
tə si lə si lah la rın ümu mi gö rü nü şü 
ilə ya na şı, on la rın de ko ra tiv tər
ti ba tı na da diq qət ye ti ri lib: “Ka ta
loq da yer alan, mu ze yin Si lah lar 
və bay raq lar fon dun da qo ru nan 
so yuq və od lu si lah lar Azər bay
can xal qı nın şan lı hərb ta ri xi ilə 
bə ra bər, sə nət kar lı ğın si lah saz

lıq sa hə si nin də yük sək in ki şa fı nı 
nü ma yiş et di rir. Bu si lah lar ey ni 
za man da yük sək zövq lə ha zır
lan mış in cə sə nət əsər lə ri dir”.

S.Əh mə dov Azər bay ca nın 
ənə nə vi si lah la rı nın sə nət kar
lıq ir si mi zin tər kib his sə si ki mi 
araş dı rıl ma sı nın va cib li yin dən 
də bəhs edə rək bu is ti qa mət də 
prak tik fəaliy yə tin əhə miy yə ti ni 
diq qə tə çat dır dı. 

Son ra ka ta lo qun ha zır lan ma sın
da əmə yi olan şəxs lə rə Mil li Azər

bay can Ta ri xi Mu ze yi adın dan tə
şək kür na mə lər təq dim edil di.

Son da Mü da fiə Na zir li yi Hə zi 
As la nov adı na Or du İdeolo ji və 

Mə də niy yət Mər kə zi nin mah nı 
və rəqs an samb lı hər bivə tən
pər vər lik ru hun da mu si qi nöm rə
lə ri təq dim et di. Çı xış lar al qış lar
la qar şı lan dı.

Təd bir iş ti rak çı la rı na “Si la hın 
mis tik gö zəl li yi” ka ta lo qu təq dim 
olun du.

Savalan Fərəcov

Kitabla görüş yeri yenə Bakıdır...
Müəllif, naşir və oxucuları bir araya gətirən VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi

əvvəli səh. 1-də
Ki tab bay ra mın da həm çi nin 

Azər bay ca nın ta nın mış ya zı çı və 
şair lə ri, gənc ya zar lar, elə cə də 
məş hur xa ri ci müəl lif ər, sə nət
çi lər iş ti rak edə cək lər. Sər gi də 
ki tab ma ğa za la rı, uni ver si tet lər, 
mə də niy yət mər kəz lə ri, mu zey
lər və s. qu rum la rın da iş ti ra kı 
nə zər də tu tu lur.

Sər gi çər çi və sin də uşaq lar və 
bö yük lər üçün us tad dərs lə ri, 
ink lü ziv lik və di gər ak tual möv
zu lar üz rə ki tab təq di mat la rı, im
za gün lə ri, konf rans lar, qi raət və 
mu si qi saat la rı, ki tab sə na ye si 
sek to ru nun sub yekt lə ri ara sın da 
əmək daş lıq plat for ma la rı təş kil 
edi lə cək. Buil ki sər gi də ilk də
fə ola raq az yaş lı oxu cu lar üçün 
spe si fik for ma da “Uşaq dün ya sı” 
ad lı stend qu raş dı rı la caq. Sər gi 
müd də tin də müx tə lif for mat da 
ümu mi lik də 200dən çox təd bi rin 
təş ki li nə zər də tu tu lur.

Xalq şairi Ra miz Röv şən və ta
nın mış şair Aq şin Ye ni sey VIII Ba kı 
Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si nin “fəx ri 
ya zar lar”ı ola caq lar. Hər iki müəl li
fin iş ti ra kı ilə müx tə lif səp ki li təd bir
lər ke çi ri lə cək. Buil ki sər gi nin “fəx ri 
qo naq öl kə”si isə Tür ki yə dir.

Akif Ma rif i bil dir di ki, sər gi 
müd də tin də 2021ci il dən Mə
də niy yət Na zir li yi ilə Mil li Ki tab
xa na nın bir gə hə ya ta ke çir di yi 
“Qa ra ba ğa ki tab la ge dək!” ak si
ya sı da da vam edə cək. Ha zır da 
bu ak si ya çər çi və sin də iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lər də ya ra dı
la caq ki tab xa na lar üçün 94 min 
nüs xə yə ya xın ki tab top la nıb. 
Sər gi nin son gü nü isə təş ki lat 
ko mi tə si tə rə fin dən “Ən yax şı 
nəş riy yat” və “Ən yax şı ki tab” 
no mi na si ya la rı üz rə qa lib lər se
çi lə cək. Şu şa ya həsr olun muş 

məz mun və po liq ra fik ba xım dan 
ən yax şı ki ta bı çap et miş na şir 
isə mə də niy yət pay tax tı mı zın 
270 il li yi mü na si bə ti lə tə sis olu
nan xa ti rə ni şa nı ilə təl tif edi lə
cək.

“Cas pian Event Or ga ni sers” 
şir kə ti nin baş di rek to ru Fə rid 
Məm mə dov vur ğu la dı ki, ötən 
il ki sər gi nin 30 min dən çox zi ya
rət çi si olub. Sər gi nin ke çi ri lə cə yi 
Ba kı Eks po Mər kə zin də qu ru lan 
inf rast ruk tur onu de mə yə im kan 
ve rir ki, buil ki sər gi də da ha da 
çox ki tab se vər iş ti rak edə cək.

Son da me dia nü ma yən də lə ri
nin sual la rı ca vab lan dı rıl dı.

Qeyd edək ki, sər gi nin əsas 
məq sə di Azər bay can döv lə ti
nin ki tab nəş ri, ki ta bın təb li ği və 
ya yıl ma sı, dərs lik lə rin, lü ğət lə
rin, tər cü mə və el mi ədə biy ya
tın işıq üzü gör mə si nə yö nəl miş 
qə rar və gös tə riş lə ri nin mü hüm 
ro lu nu vur ğu la maq, öl kə miz də 
ki tab sə na ye si sek to ru nun, ədə
bi pro ses lə rin və mü ta liə mə də
niy yə ti nin in ki şa fı nı dəs tək lə
mək dir.

Sər gi zi ya rət çi lə ri nin met ro nun 
“Elm lər Aka de mi ya sı”, “28 May” 
və “Ko roğ lu” stan si ya la rın dan 
Ba kı Eks po Mər kə zi nə xü su si 
av to bus lar va si tə si lə ge dişgə li şi 
tə min edi lə cək.

Ba kı Eks po Mər kə zin də saat 
10:00dan 20:00dək açıq ola
caq sər gi yə gi riş ödə niş siz dir.

Zi ya rət çi lər https://ba ku book
fair.az/azre gis ter/ lin ki va si
tə si lə qey diy yat dan keç mək lə 
bu ra xı lış və rə qə lə ri ni əl də edə 
bi lər lər. Sayt da həm çi nin VIII 
Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si 
haq qın da əla və mə lu mat al maq 
olar.

Nurəddin

Ömər Faiq Nemanzadənin 150 illik yubileyinin 
qeyd edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2022-ci ilin de kabr ayın da Azər bay can mil li mət buatı nın bö-
yük nü ma yən də si, gör kəm li pub li sist, ta nın mış maarif çi və 
ic ti mai xa dim Ömər Faiq Ne man za də nin ana dan ol ma sı nın 
150 ili ta mam olur.

Ömər Faiq Ne man za də XX əs rin əv vəl lə rin də Azər bay can mət
buatı ta ri xi nə par laq sə hi fə lər yaz mış və son də rə cə mü rək kəb 
şə rait də onun in ki şa fı na is ti qa mət ve rə rək key fiy yət cə ye ni mər
hə lə yə yük səl mə sin də müs təs na rol oy na mış maarif pər vər zi ya
lı lar dan dır. Ədə bimə də ni hə yat da mü hüm ha di sə yə çev ril miş 
“Qey rət” mət bəəsi nin və Ya xın Şərq öl kə lə ri ədə biy ya tın da de
mok ra tik me yil lə rin güc lən mə si nə qüv vət li tə sir gös tər miş məş hur 
“Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın ya ra dıl ma sı ədi bin gər gin və sə mə
rə li fəaliy yə ti nin ay rıl maz tər kib his sə lə ri dir. Ana di li nə sev gi ni və
tə nə mə həb bə tin ən va cib şər ti sa yan ge niş eru di si ya lı, fə da kar 
qə ləm sa hi bi doğ ma xal qı nın mə də ni dir çə li şi, is tiq la lı və xoş bəxt 
gə lə cə yi na mi nə bi lik və ba ca rı ğı nı əsir gə mə dən əzm lə mü ba ri zə 
apar mış dır. Ümum xalq əhə miy yə ti da şı yan bü tün ta le yük lü mə
sə lə lə rin za ma nın qa baq cıl ide ya la rı fo nun da daim azər bay can
çı lıq məf ku rə si cəb hə sin dən işıq lan dı rıl ma sı Ömər Faiq Ne man
za də nin mil li ide ya lar la zən gin və də rin si ya siic ti mai məz mu na 
ma lik pub li sis tik ir si nin baş lı ca leyt mo ti vi ni təş kil et miş dir.

Döv rün və tən pər vər ruh lu bir çox şəx siy yət lə ri ki mi Ömər Faiq 
Ne man za də də to ta li tar so vet re ji mi nin 1930cu il lər rep res si ya sı
nın qur ban la rın dan ol muş dur.

Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 109cu mad də si nin 
32ci bən di ni rəh bər tu ta raq, Azər bay can mil li mət buatı nın in ki
şa fı na də yər li töh fə lər ver miş gör kəm li maarif çizi ya lı Ömər Faiq 
Ne man za də nin ana dan ol ma sı nın 150ci il dö nü mü nün qeyd olun
ma sı nı tə min et mək məq sə di lə qə ra ra alı ram:

1. Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət Na zir li yi Azər bay can 
Mil li Elm lər Aka de mi ya sı ilə bir lik də Ömər Faiq Ne man za də nin 150 
il lik yu bi le yi nə dair təd bir lər pla nı ha zır la yıb hə ya ta ke çir sin.

2. Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti bu Sə rən cam
dan irə li gə lən mə sə lə lə ri həll et sin.

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 3 oktyabr 2022-ci il

AMEA-nın yeni strukturunda 
22 elmi müəssisə fəaliyyət göstərəcək

Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın ye ni st ruk tu ru və iş çi-
lə ri nin say həd di təs diq edi lib. Bu nun la bağ lı Na zir lər Ka bi ne-
ti nin mü va fiq qə ra rı  im za la nıb.

Baş na zir Əli Əsə do vun sent yab rın 30da im za la dı ğı qə ra ra 
əsa sən, AMEAnın ye ni st ruk tu run da 22 el mi müəs si sə fəaliy yət 
gös tə rə cək.

Xa tır la daq ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin iyu lun 28də im za la dı ğı 
sə rən cam la AMEAnın Fi zi kaRi ya ziy yat və Tex ni ka Elm lə ri, Kim
ya Elm lə ri, Yer Elm lə ri, Biolo gi ya və Tibb Elm lə ri böl mə lə ri, ha be lə 
Nax çı van və Gən cə böl mə lə ri üz rə ümu mi lik də 37 müəs si sə ye ni 
ya ra dı lan Elm və Təh sil Na zir li yi nin ta be li yi nə ve ri lib.

Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə AMEAnın iş çi lə ri nin ümu mi say 
həd di 3510 nə fər müəy yən ləş di ri lib. AMEAnın 2015ci il də təs diq 
edi lən əv vəl ki st ruk tur da ümu mi iş çi sa yı 11 200 ştat va hi di müəy
yən edil miş di.

“Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq 
üçün” layihəsində növbəti tədbir-sərgi

Azər bay can İs tiq lal Mu ze yi nin 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si 
şə hid lə ri nin xa ti rə si ni yad et mək və və tən pər vər li yin təb li ği 
məq sə di lə ötən il dən hə ya ta ke çir di yi “Qəh rə man lar can ve rir 
yur du ya şat maq üçün” la yi hə si da vam edir. 

Okt yab rın 4də la yi hə çər çi və sin də “Ar zu lar...” ad lı təd birsər gi 
ger çək lə şib. Təd bir də şə hid ailə lə ri, Mil li Aviasi ya Aka de mi ya sı
nın tə lə bə lə ri, ic ti mai bir lik lə rin nü ma yən də lə ri və di gər qo naq lar 
iş ti rak edib lər.

Sər gi də əş ya la rı nü ma yiş olu nan şə hid lə rin ailə üzv lə ri çı
xış edə rək öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü uğ run da ta rix ya zan, gənc 
ömür lə ri nə bö yük qəh rə man lıq lar sığ dı ran cə sur Və tən oğul la rın
dan bəhs edib lər. Bil di ri lib ki, 30 ilə ya xın düş mən iş ğa lın da olan 
tor paq la rın azad olun ma sın da ca nın dan ke çən qəh rə man şə hid
lə ri miz heç vaxt unu dul ma ya caq, on la rın əziz xa ti rə si xal qı mı zın 
qəl bin də əbə di ya şa ya caq.  

Son da təd bir iş ti rak çı la rı mu zey də qo ru nan, Və tən mü ha ri bə si 
şə hid lə ri – pol kov nikley te nant Əf qan Ab du rah ma nov, ma yor To
fiq Kə ri mov, tibb xid mə ti ley te nant la rı Tur qut Xə lil bəy li, Adil Əfən
di yev, gi zir lər Ni cat Sə mə dov, Təb riz Qa sı mov, əs gər Sər xan Hə
sə nov, Mus ta fa Ba ba yev və Sey mur Meh di ye və məx sus 120yə 
ya xın şəx si əş ya nın nü ma yiş olun du ğu sər gi ilə ta nış olub lar.

Milli Kitabxananın silsilə təqdimatları olacaq
VIII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi sin də M.F.Axund za də adı na 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı tə rə fin dən bir ne çə ki tab və la yi-
hə nin  təq di ma tı ke çi ri lə cək.

Okt yab rın 5də Mil li Ki tab xa na nın sten di qar şı sın da “Şu şa ta ri xi 
sə nəd lər də (Mil li Ki tab xa na nın fon dun dan)” və “Xur şid ba nu Na tə
van – 190” möv zu sun da na dir ki tab la rın və “Biz sə ni dir çəl də cə yik, 
əziz Şu şa!” ad lı elekt ron mə lu mat ba za sı nın, həm çi nin “Şu şa ta ri xi 
mən bə lər də” ad lı bib lioq ra fi ya ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lə cək.

Okt yab rın 6da Ba kı Eks po Mər kə zi nin təq di mat zo na sın da 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı ilə Al ba ni ya Mil li Ki tab xa na sı ara
sın da əmək daş lıq me mo ran du mu im za la na caq. Hə min gün “Xur
şid ba nu Na tə van” bib lioq ra fi ya ki ta bı, elə cə də “Xur şid ba nu Na tə
van” ad lı elekt ron mə lu mat ba za sı təq dim olu na caq.

Okt yab rın 8də Ba kı Eks po Mər kə zi nin təq di mat zo na sın da Mə
də niy yət Na zir li yi və Mil li Ki tab xa na nın bir gə la yi hə si olan “Qa ra ba
ğa ki tab la ge dək!” ki tab top la ma kam pa ni ya sı na dəs tək məq sə di lə 
nəş riy yat lar tə rə fin dən ki tab hə diy yə et mə mə ra si mi ke çi ri lə cək.

“Xur şid ba nu Na tə va nın 190 il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da” öl kə 
baş çı sı nın mü va fiq sə rən ca mı nın ic ra sı ilə bağ lı Təd bir lər pla nı na 
əsa sən, Mə də niy yət Na zir li yi və Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın təş ki lat çı lı ğı ilə gör kəm li bəs tə kar, Xalq 
ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Va sif Adı gö zə lo vun “Na tə van” 
ope ra sı ye ni dən səh nə yə qa yı dıb. 

Ta ma şa okt yab rın 2də, Xur
şid ba nu Na tə va nın (18321897) 
anım gü nün də Aka de mik Ope ra 

və Ba let Teat rın da nü ma yiş olu
nub. Na tə van par ti ya sı nı Bö yük 
Bri ta ni ya Kral Mu si qi Aka de

mi ya sı nın mə zu nu, vo kal çı la
rın bey nəl xalq mü sa bi qə lə ri nin 
laureatı Sel can Nə sib li ifa edib. 
Ta ma şa da teat rın təc rü bə li so
list lə ri (Azər Zey na lov – Xa say 
bəy, Ca han gir Qur ba nov – Xa
say bə yin əmi si, Tu ral Ağa sı yev 
– Qa ra pal tar lı, Təy yar Bay ra mov 
– Xa nən də) ilə ya na şı, gənc vo
kal çı lar da yer alıb lar. Ta leh Yah
ya yev Qa sım bəy Za kir, Ma hir 
Ta ğı za də Alek sandr Dü ma, Fəh
min Əh məd li Ha cı Ab bas Agah, 
Rə va nə Əmi ras lan lı Xa nən də 
qız par ti ya la rın da çı xış edib lər.

Ope ra ta ma şa sı ilk də fə 2003
cü il də Azər bay can və Öz bə kis
ta nın Xalq ar tis ti, re jis sor Fi ru din 
Sə fə rov tə rə fin dən səh nə yə qo

yu lub. Ta ma şa nın mu si qi rəh bə ri 
və di ri jo ru Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Yal çın Adı gö zə lov, səh nə tər ti
bat çı sı Xalq rəs sa mı, Döv lət mü
ka fa tı laureatı Ra fiz İs ma yı lov, 
rəqs lə rin qu ru luş çu su Xalq ar tis
ti Ta mil la Şi rə li ye va, xor meys ter 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Se vil 
Ha cı ye va dır. Bir ne çə il ər zin də 
səh nə də ol ma yan ope ra nı bu 
də fə Əmək dar in cə sə nət xa di
mi, re jis sor Ha fiz Qu li yev təq dim 
edib.

Səh nə əsə rin də Xan qı zı nın 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı ilə bə ra bər, 
o dövr də Qa ra bağ da baş ve rən 
ic ti maisi ya si ha di sə lə rə də yer 
ve ri lib və bu gü nü müz lə səs lə
şən möv zu ya to xu nu lub.

“Silahın mistik gözəlliyi” sərgisinin 
kataloqu təqdim edildi

Anar Kərimov: “Vətən müharibəsində Qələbəmizdən sonra 
hərb tariximizə ictimai maraq artıb”

Afrika ölkələrinin UNESCO üzrə milli komissiyalarının nümayəndələri Xalça Muzeyində
ADA Uni ver si te ti, UNES CO üz rə Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li 
Ko mis si ya sı, İn ki şaf və Dip lo ma ti ya İns ti tu tu nun (ADA Uni ver si te-
ti) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Af ri ka nın 14 öl kə si nin UNES CO üz rə mil li 
ko mis si ya la rı nın baş ka tib lə ri və nü ma yən də lə ri üçün ke çi ri lən tə-
lim proq ra mı çər çi və sin də növ bə ti təd bir Azər bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yin də təş kil edi lib.

Mu zey dən bil di ri lib ki, təd
bir də mu ze yin di rek to ru Şi rin 
Mə li ko va “Mə də niy yət lə ra ra sı 
dialoq: rən ga rəng Azər bay can” 
möv zu sun da çı xış edib. O, 
Qa ra ba ğın, o cüm lə dən Şu şa 
şə hə ri nin ta rix və mə də niy yət 
abi də lə ri, on la rın otuz ilə ya
xın iş ğal döv rün də er mə ni van
dal la rı tə rə fin dən da ğı dıl ma sı, 
min lər lə eks po na tın ta lan edil
mə si haq qın da mə lu mat ve rib. 

Mu ze yin di rek to ru ha zır da iş
ğal dan azad edil miş əra zi lər də 
ta ri ximə də ni abi də lə rin bər pa
sı is ti qa mə tin də gö rü lən iş lə ri 
diq qə tə çat dı rıb.

Təd bir dən son ra qo naq lar mu
ze yin eks po zi si ya sı ilə ya xın dan 
ta nış olub lar. Ş.Mə li ko va on la ra 
Azər bay can xal ça sə nə ti, mu ze
yin ta ri xi, fəaliy yə ti, zən gin kol
lek si ya la rı ba rə də ət raf ı mə lu
mat ve rib.

Son da proq ram iş ti rak çı la rı na 
Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi
nin ka ta lo qu hə diy yə olu nub.

Qeyd edək ki, sent yab rın 24
dən baş la yan tə lim proq ra mı 
okt yab rın 8dək da vam edə cək.

Admin
Машинописный текст
Mədəniyyət .-2022.- 5 oktyabr.- S.2.

Admin
Машинописный текст




