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Firəngiz Əlizadənin əsərləri ifaçılarımız və 
musiqi elmimiz üçün dəyərli mənbədir

AzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyindəBəstəkarlar
İttifaqınınsədri,Xalqartisti,professor,UNESCO-nun“Sülhartisti”
FirəngizƏlizadəiləyaradıcılıqgörüşükeçirilib.

Əvvəlcə muzeyin direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Alla
Bayramovaçıxışedərəkbəstəkarınmusiqimədəniyyətimizinin
kişafındaxidmətlərindəndanışıb.
Bildirilibki,daimyaradıcılıqaxtarışındaolanFirəngizƏlizadə

nin əsərlərinin sədası dünyanın ənməşhur konsert salonların
dan gəlir. Firəngiz xanımın hər bir uğuruAzərbaycanmusiqisi
ningenişmiqyasdanüfuzununartmasınaxidmətedir.Bəstəkarın
yaradıcılığımusiqişünaslar üçünəsl tədqiqatmənbəyidir.Onun
yaradıcılığınadairbirsıraelmitədqiqatişləriyazılıb,əsərləridis
sertasiya səviyyəsində araşdırılıb. Firəngiz xanımın yaradıcılığı
yalnızifaçılarımızüçündeyil,musiqielmimizüçündədəyərlibir
mənbədir.
Tədbirdə“FirəngizƏlizadəninyaradıcılıqsəhifələri”sənədlifil

minintəqdimatıdakeçirilib.
Nümayişdən sonra mədəniyyət nazirinin birinci müavini El

nurƏliyev,MilliMəclisindeputatıAydınMirzəzadə,Xalqartisti,
tarzənRamizQuliyev,BakıMusiqiAkademiyasınınprorektoru,
Əməkdar incəsənət xadimi Gülnaz Abdullazadə çıxış edərək
filmhaqqındatəəssüratlarınıbölüşüb,FirəngizƏlizadəninAzər
baycanmusiqimədəniyyətinininkişafındavətəbliğindəmüstəs
naxidmətlərindəndanışıblar.
ƏməkdarartistRənaRzayevabəstəkarınfortepianoüçünəsə

riniifaedib.
SondaFirəngizƏlizadəgələcəkyaradıcılıqplanlarındandanışıb.

Eldar Mansurovun 
yubileyi münasibətilə konsert

Oktyabrın2-dəHeydərƏliyevSarayındaXalqartisti,Prezident
təqaüdçüsü,“Şöhrət”ordenlibəstəkarEldarMansurovun70
illikyubileyimünasibətiləkonsertkeçirilib.

Mədəniyyət Nazirliyi,Azərbaycan DövlətAkademik Filarmo
niyasıvəHeydərƏliyevSarayınıntəşkilatçılığı iləgerçəkləşən
tədbirdəAzərbaycanDövlətSimfonikOrkestri(dirijor–Xalqar
tistiCavanşirCəfərov),AzərbaycanDövlətRəqsAnsamblı(bə
diirəhbər–XalqartistiRüfətXəlilzadə),XalqartistləriMübariz
Tağıyev,FloraKərimova,CavanZeynallı,BrilliantDadaşovavə
digərsolistləriniştirakıiləbəstəkarınbirbirindənmaraqlımusiqi
nömrələritəqdimolunub.
Sonda çıxış edən yubilyar gecənin təşkilində dəstəyinə görə

MədəniyyətNazirliyinətəşəkkürünübildirib.

“INTERACT Film Lab” layihəsinə yekun vurulub
32 iştirakçıya sertifikat verilib

Oktyabrın3-dəNizamiKinoMərkəzindəMədəniyyətNazirliyinin
sifarişiilə“Azərbaycanfilm”Kinostudiyasının“INTERACTFilmLab”
təlimlayihəsininfinaltəqdimatıkeçirilib.

Tədbirdə mədəniyyət naziri
Anar Kərimov, “Azərbaycan
film” Kinostudiyasının direkto
ru Nazim Hüseynov, müstəqil
kino təşkilatlarının təmsilçilə
ri, kino mütəxəssisləri iştirak
ediblər.
Layihə meneceri Mələk Bay

ramlıçıxışedərəkbildiribki, tə
lim kursunun məqsədi peşəkar
mütəxəssislər yetişdirərək ölkə
nin kino sənayesinin inkişafına
təkanverməkdir.Qeydedilibki,
150dənçoxgəncinqatıldığı la
yihə may ayında start götürüb.

Keçirilənmərhələlimüsahibələr
dənsonra60gənc “INTERACT
FilmLab”iştirakçısıolmaqimka
nınıqazanıb.
“INTERACTFilmLab”ınkom

munikasiya meneceri Nəzrin
Ağarzayeva bildirib ki, 6 ay
davam edən layihə çərçivəsin
də xaricdən dəvət olunan kino
mütəxəssisləri yerli tələbələrlə
nəzərivəpraktikidərslərkeçib
lər.Kinosənayesinin5əsassa
həsi – rejissorluq üzrə Natalya
Merkulova, ssenari yaradıcılığı
üzrə Aleksey Çupov, təsvir re

jissorluğu üzrə Yevgeni Rodin,
quruluşçu rəssamlıq üzrə Qu
ram Navrozaşvili və prodüser
ixtisası üzrə Valeriya Lebid öz
bilik və bacarıqlarını iştirakçı
larla bölüşüb. Layihə boyunca
bir sıra tanınmış xarici və yerli
kino mütəxəssisləri dərslərdən
əlavə, tələbələrlə bir araya gə
lərək yaradıcılıq istiqamətində
söhbətləraparıb.
Tədbirdə həmçinin xarici mü

təxəssislər intensivşəkildəreal
laşdırılan dərslər və bu proq
ramdaiştirakedəngənckadrlar
haqqında fikirlərini bölüşüblər.
Eyni zamanda layihənin başla
dığıtarixdənetibarəniştirakçıvə

mentorəlaqələrini,onlarınnəzə
rivəpraktikidərslərzamanıgö
rüntüləriniəksetdirənvideoçarx
nümayişolunub.
Sonra layihə iştirakçılarının

komanda halında ərsəyə gətir
diyifinalyaradıcılıqişləritəqdim
olunub. Kino sahəsi mütəxəs
sislərindən ibarət münsifər he
yəti təqdim olunan yaradıcılıq
işlərindənseçimedərəknövbəti
mərhələ üçün Mədəniyyət Na
zirliyinə bununla bağlı məlumat
verəcək.
Təqdimatınsonundabuproq

ramıuğurlatamamlamış32işti
rakçıya sertifikatlar təqdim olu
nub.

Xəbərverdiyimizkimi,28-30sentyabrtarixindəMeksikanınpaytaxtı
MexikodaUNESCO-yaüzvölkələrinmədəniyyətnazirlərininMədəni
StrategiyavəDayanıqlıİnkişafadairDünyaKonfransı(“Mondiacult
–2022”)keçirilib.160ölkənintəmsilolunduğukonfransdaAzərbay-
canmədəniyyətnaziriAnarKərimovdaiştirakedib.

Konfransda “İrs və mədəni
müxtəlifik böhran dövründə”,
“Yenilənmiş və gücləndirilmiş
mədəniyyət siyasəti”, “Mədəniy
yətdayanıqlı inkişafüçün”,“Ya
radıcı iqtisadiyyatın gələcəyi”
mövzularında müzakirələr apa
rılıb.
Sentyabrın29daAnarKərimov

“İrsvəmədənimüxtəlifikböhran
dövründə”mövzusunahəsrolun
muşsessiyadaçıxışedib.
Nazir çıxışında tədbir iştirak

çılarının diqqətini Azərbaycanın
otuz ilə yaxınErmənistanın  iş
ğalı altında olmuş ərazilərində
törədilmiş etnikmədəni soyqırı
mına yönəldib. Bildirib ki, işğal

dövründəAzərbaycanınmədəni
irsinə qarşı misli görünməmiş,
sistemli və məqsədyönlü əməl
lər nəticəsində çox saydaməs
cidlər, tarixi abidələr, müxtəlif
mədəniyyət müəssisələri tama
milə dağıdılıb.Təəssüf ki, ölkə
mizin tariximədəni irsinə qarşı
busoyqırımıəməlləribeynəlxalq
təşkilatlartərəfindənsükutlaqar
şılanıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, 2020ci

ildəAzərbaycan öz torpaqlarını
işğaldan azad etdikdən sonra
buərazilərdəgenişmiqyaslıbər
paquruculuq  işləribaşlanıbvə
bukontekstdəmədəni irsinbər
pasıxüsusiəhəmiyyətkəsbedir.

Vurğulanıb ki, bu proses mən
şəyindən asılı olmayaraq bütün
mədəni və dini abidələri əhatə
edir.AnarKərimovçıxışında iş
ğaldan azad edilmiş ərazilərə
texniki missiya göndərilməsi ilə
bağlı UNESCOya növbəti dəfə
çağırışdaünvanlayıb.
Anar Kərimov ölkəmizin yeni

təşəbbüsüolan“Mədəniyyətna
minə sülh” qlobal çağırışı haq
qındadakonfransiştirakçılarına
məlumat verib. Bildirilib ki, bu
təşəbbüs2008ciildənAzərbay
can tərəfindən irəli sürülmüş,
mədəniyyətlərarası dialoqu təş
viqedən“BakıProsesi”üçünbir
müstəvidir. Sözügedən qlobal

çağırış dayanıqlı sülhün mədə
niyyətətöhfəsinəvurğuetməklə,
dünyanın müxtəlif bölgələrində
mövcudpostmünaqişəvəziyyət
lərindəsülhün təşviqimodeliki
mitətbiqediləbilər.
Sessiya zamanı mədəniyyət

naziri ölkəmizin Qoşulmama
Hərəkatının (QH) sədri qismin
dəQHölkələriadındanbəyanat
da səsləndirib. Bəyanatda QH
ölkələri irqçilik, irqi ayrıseçki
lik, ksenofobiya və dözümsüz
lüyünbütünformalarınıpisləyir,
mədəni mülkiyyətin qorunması
üçün milli, regional və beynəl
xalqtəşəbbüslərinəhəmiyyətini
qeydedir.

İrs və mədəni müxtəliflik böhran dövründə
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov “Mondiacult – 2022” Dünya Konfransında çıxış edib

Beynəlxalq konfrans çərçivəsində görüşlər

MədəniyyətnaziriAnar
KərimovMeksika
paytaxtındakı“Mon-
diacult–2022”Dün-

yaKonfransıçərçivəsindəbir
sıragörüşlərdəkeçirib.

Albaniyada Azərbaycan 
mədəniyyət həftəsi 

keçirilə bilər
Albaniyanınmədəniyyət nazi

ri Elva Marqariti ilə görüşdə iki
ölkə arasında mədəniyyət sa
həsində əməkdaşlıq üçün ge
niş imkanların olduğu, bu kon
tekstdə qarşılıqlı mədəniyyət
günlərinin keçirilməsinin xalqlar
arasında mədəni bağların güc
ləndirilməsinətöhfəverəbiləcəyi
qeydedilib.
2023cüildəAzərbaycanlaAl

baniya arasında diplomatik əla
qələrin qurulmasının 30 illiyinin
tamam olacağını deyən E.Mar
qaritiAlbaniyatərəfiningələnilin
ilkyarısındaAzərbaycanmədə
niyyət həftəsinə ev sahibliyi et
məyəhazırolduğunubildirib.
Görüşdə iki ölkə arasında

UNESCO çərçivəsində əmək
daşlığın mədəniyyətin müxtəlif
sahələrində ikitərəfi əlaqələrə
dəzəminolabiləcəyivurğulanıb.

Andorra ölkəmizlə 
əməkdaşlıqda maraqlıdır
Anar Kərimov Andorranın

mədəniyyətvə idmannaziriSil
via Riva Qonzalezlə də görü
şüb. Görüş zamanı Andorranın
“Youth ArtCamp Shusha and
Baku”layihəsinəverdiyidəstəyə
görə təşəkkür bildirilib, bu layi
həninölkələrarasındamədəniy
yətsahəsindəəməkdaşlıqüçün
əlverişli platforma olduğu qeyd
edilib. Andorralı nazir ölkəsinin
bu əməkdaşlıqda maraqlı oldu
ğunubildirib.
Bununla yanaşı, UNESCO

çərçivəsindəəməkdaşlıqvəbir
gə fəaliyyətlər üçün imkanlara
diqqət çəkilib. Həmçinin Azər
baycantərəfindənirəlisürülmüş
“Bakı Prosesi” və onun vacib
yeni ölçüsü olan “Mədəniyyət
naminə sülh” qlobal çağırışına
dəstək və bu çərçivədə birgə
layihələrin reallaşdırılmasının
önəminəvurğuedilib.

UNESCO-ya 
daha bir çağırış

Nazir Anar Kərimovun
UNESCO Baş direktorunun
mədəniyyət məsələləri üzrə
müavini Ernesto Ottone ilə də
görüşündə ölkəmizin təşkilatla
münasibətlərinə nəzər salınıb.
Azərbaycanın təşkilatla əmək
daşlıqdamaraqlıolduğu,birsıra
mühüm istiqamətlərdə, xüsusilə
dəmədəniyyətlərarasıdialoqvə
UNESCOnun tərəfdaşı olduğu
“Bakı Prosesi” çərçivəsində da
vamlıfəaliyyətintəminedilməsi
ninvacibliyivurğulanıb.

Bununlayanaşı,AnarKərimov
tərəfindən UNESCOnun öz
mandatınauyğun fəaliyyət gös
tərməsininvacibliyiqeydolunub.
İndiyədəkedilənçağırışlararəğ
mən UNESCOnun işğaldan
azad edilmiş ərazilərə missiya
göndərməməsinin Azərbaycan
cəmiyyətində haqlı anlaşılmaz
lıq və suallar doğurduğu nəzə
rə çatdırılıb.NazirUNESCOnu
bu texniki səfəri tezliklə real
laşdırmağa çağırıb. UNESCO
rəsmisinə həmçinin ölkəmizin
təşəbbüsüolan“Mədəniyyətna
minəsülh”qlobalçağırışınadair
məlumat verilib, dünyanınmüx
təlif bölgələrində sülh quruculu
ğu fəaliyyətlərinə töhfə vermək
niyyətini bəyan etmiş bir təşki
latkimiUNESCOnunölkəmizin
sözügedən təşəbbüsünə soyuq
münasibətnümayişetdirməsinin
məyusluqdoğurduğubildirilib.
E.Ottone öz növbəsində təm

silçisi olduğu təşkilatın qeyd
olunan məsələlərlə bağlı Azər

baycanla təmaslarının davam
etdirilməsinə, eyni zamanda
yaradıcı iqtisadiyyat kimi yeni
sahələrdə əməkdaşlıq imkanla
rının və mümkün fəaliyyətlərin
yaxından araşdırılmasına hazır
olduqlarınıdeyib.

Serbiya və Meksika ilə 
mədəni işbirliyi üçün 

imkanlar
Anar Kərimovun Serbiya mə

dəniyyətvəinformasiyanazirinin
müaviniStankoBlaqoyeviçləgö
rüşündəikiölkəarasındamədə
niyyət sahəsində əməkdaşlığın
dagenişləndirilməsininvacibliyi
nətoxunulub.Bukontekstdəhər
iki ölkədə qarşılıqlı mədəniyyət
günlərinin təşkilinin bu prosesə
töhfəverəcəyiqeydedilib.Həm
çininUNESCO çərçivəsində öl
kələr arasında əməkdaşlığın
uğurla inkişaf etdiyi və bu plat
formada qarşılıqlı dəstək kimi
məsələlərin mühüm əhəmiyyəti
vurğulanıb.

***

Səfər çərçivəsində daha bir
görüş Meksika mədəniyyət na
zirinin müavini Marina Nunyez
Bespalovailəkeçirilib.AnarKə
rimov Meksika rəsmisinə Azər
baycanərazilərininerməniişğalı
zamanımədəni irsinə vurulmuş
ziyan, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə görülən bərpa işləri,
ölkəmizin mədəniyyət siyasə
ti iləbağlıətrafıməlumatverib.
Mədəni mübadilələrin iki ölkə
arasında bu sahədə əməkdaş
lığa töhfə verəcəyi vurğulanıb.
Meksikalı həmsöhbət mədəni
irsin qorunması və mədəniyyət

obyektlərinin qeyriqanuni alve
rinə qarşı mübarizə sahəsində
ölkəsinin geniş təcrübəyəmalik
olduğunu və Azərbaycana bu
sahələrdə təlim və ekspert yar
dımıgöstərəbiləcəklərinideyib.
Azərbaycanın Meksikada tanı
dılmasıüçünbuölkədəAzərbay
canmədəniyyətgünlərinintəşki
lininmühümroloynayabiləcəyi
qeydolunub.

***
Mədəniyyət naziri Anar Kəri

movsentyabrın30daMeksikada
fəaliyyət göstərənaparıcımedia
təşkilatlarıvəbeyinmərkəzlərinin
nümayəndələriiləgörüşüb.
Görüşzamanınazirerməniiş

ğalı nəticəsində Azərbaycanın
mədəni irsinə vurulmuş ziyan,
işğaldanazadedilmişərazilərdə
mədəniirsinbərpasıistiqamətin
dəgörülənişlərvənəzərdətutu
lantədbirlərədairməlumatverib.
Ümumilikdə işğaldan azad

edilmiş ərazilərdə 2600dən ar
tıq tariximədəni abidənin möv
cudluğu, bunlardan 706 abidə
nindövlətqeydiyyatındaolduğu
və onların da böyük əksəriy
yətinin dağıdıldığı vurğulanıb.
Məscidlərindağıdıldığıvə İslam
dininə qarşı həqarət olaraq bu
məkanlarda heyvanların saxla
nıldığı diqqətə çatdırılıb. Eyni
zamandakilsələrindəvandaliz
məməruz qaldığı qeyd olunub.
Azərbaycan hökumətinin bu
ərazilərdə mədəni irsin bərpası
istiqamətində davamlı işlər gör
düyü, dağıntılara məruz qalmış
mənşəyindən asılı olmayaraq
bütün tariximədəni abidələrin
bərpasında qətiyyətli olduğuna
diqqətçəkilib.

Görüş zamanı həmçinin əsr
lər boyu Azərbaycanda forma
laşmış tolerantlıq ənənələrinə
dairməlumatverilib,busahədə
ölkəmizin müxtəlif təşəbbüsləri
nin olduğu qeyd olunub,mədə
niyyətlərarasıdialoqadair “Bakı
Prosesi”və“Mədəniyyətnaminə
sülh” qlobal çağırışı çərçivəsin
dənəzərdə tutulan fəaliyyətlərə
dairməlumattəqdimedilib.
Anar Kərimovun konfransda

çıxışı, habelə bir sıra ikitərəfi
görüşləri və eksklüziv müsahi
bələri Meksika mediasında ge
nişyayılıb.


