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5 okt yabr 1918 – Xalq ar tis ti Qa li na Bo ri sov na Kol tu no va 
(1918-1994) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat-
rı nın akt ri sa sı (1943-cü il dən) olub.

5 okt yabr 1928 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, ya zı çı Mə sud 
Əlioğ lu (Və li yev; 1928-1973) Qu bad lı ra yo nu nun Mah mud lu kən-
din də ana dan olub. 

5 okt yabr 1928 – Azər bay can SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın 
qə ra rı na əsa sən, Ba kı Fəh lə Uşaq Teat rı nın rus böl mə si ya ra dı lıb. 
Teat rın Azər bay can böl mə si 1930-cu il də (ilk ta ma şa – 30 yan var) 
fəaliy yə tə baş la yıb.

5 okt yabr 1935 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Xəy yam Ha dı oğ lu Mir zə za də (1935 – 30.7.2018) Ba kı da ana dan 
olub. “Ağ lar və qa ra lar” ba le ti nin, sim fo ni ya la rın, mah nı la rın müəl-
li fi  dir. 30-dan çox fi l mə (“Bi zim kü çə”, “Yed di oğul is tə rəm”, “Ar xa-
dan vu ru lan zər bə” və s.), teatr ta ma şa la rı na mu si qi ya zıb.

5 okt yabr 1935 – Əmək dar ar tist Məc nun Sa lam oğ lu Ha cı bə-
yov (1935 – 16.11.2021) Qu ba ra yo nu nun İkin ci Nü gə di kən din də 
do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, te le vi zi ya ta ma-
şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

5 okt yabr 1955 – Əmək dar ar tist Si mu zər Məm məd qu lu qı zı 
Na ma zo va (1955 – 1.7.1996) Ağ dam ra yo nu nun Mu ğan lı kən din-
də do ğu lub. Ağ dam və Gən cə teatr la rın da ça lı şıb. 

5 okt yabr 1961 – Əmək dar ar tist Əli hü seyn Əb dül rə him oğ lu 
Qa far lı (15.3.1911 – 1961) və fat edib. Gən cə teat rın da, Mu si qi li 
Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb.

5 okt yabr 2002 – Əmək dar ar tist, ta nın mış ka man ça ifa çı sı 
Əda lət Sə fə rə li oğ lu Və zi rov (27.4.1951 – 2002) və fat edib. 

5 okt yabr 2021 – Xalq ar tis ti Va qif Ab dul la oğ lu Şə ri fov 
(12.8.1943 – 2021) və fat edib. Sum qa yıt, Ağ dam teatr la rın da baş 
re jis sor, Gən cə Döv lət Dram Teat rın da baş re jis sor və bə dii rəh bər 
iş lə yib, fi lm lə rə çə ki lib.

6 okt yabr 1930 – Döv lət xa di mi, pub li sist Sə məd ağa Ağa ma-
lıoğ lu (1867–1930) və fat edib. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
Par la men ti nin üz vü, so vet ləş mə dən son ra Azər bay can SSR MİK 
(res pub li ka hö ku mə ti) səd ri, Ümu mit ti faq Ye ni Türk Əlif ba sı Ko mi-
tə si nin səd ri olub. Azər bay can da və Or ta Asi ya res pub li ka la rın da 
la tın əlif ba sı na ke çil mə si nə rəh bər lik edib.

6 okt yabr 1975 – Ba kı da Sə məd Vur ğu nun Ev-Mu ze yi nin açı lı-
şı ke çi ri lib. Res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci 
ka ti bi Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.

7 okt yabr 1921 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı 
Gi ta Alek sand rov na Bes san ti na (1921-2000) ana dan olub. 

7 okt yabr 2021 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Na miq Əb dül-
xa liq oğ lu Da da şov (27.11.1945 – 2021) və fat edib. Üze yir Ha cı-
bəy li və Bül bü lün Şu şa şə hə rin də ki büst lə ri nin, Ba kı da Fik rət Əmi-
ro vun hey kə li nin müəl li fi  dir.

Dün ya
5 okt yabr Bey nəl xalq Müəl lim lər Gü nü dür. 1966-cı il okt yab rın 

5-də UNES CO-nun qə ra rı ilə tə sis edi lib. 

5 okt yabr 1713 – Fran sız mü tə fək ki ri, maarif çi, dra ma turq De-
ni Did ro (De nis Di de rot; 1713-1784) ana dan olub. Fran sız “En-
sik lo pe di ya”sı nın (“İzah lı elm, sə nət və pe şə lü ğə ti”) re dak to ru və 
müəl lifl  ə rin dən bi ri olub.

5 okt yabr 1936 – Çex ya zı çı-dra ma tur qu, döv lət xa di mi Vats lav 
Ha vel (Vac lav Ha vel; 1936-2011) ana dan olub. Pyes lə ri: “Hə yat 
irə li də dir”, “Bağ da bay ram”, “Sui-qəsd çi lər” və s. Çex Res pub li ka-
sı nın ilk Pre zi den ti (1993-2003) olub.

6 okt yabr 1914 – Nor veç səy ya hı, et noq raf və ant ro po loq Tur 
He yer dal (Thor He yer dahl; 1914 - 18.4.2002) ana dan olub. He-
yer dal də fə lər lə Azər bay can da olub, Qo bus ta na eks pe di si ya lar 
təş kil edib. 

6 okt yabr 1923 – Tür ki yə ya zı çı sı, şair Ya şar Ka mal (Ka mal 
Sa dık Gök çe li; 1923 – 28.2.2015) ana dan olub. “Tə nə kə”, “Yağ-
mur cuq qu şu”, “Qa nın sə si” ro man la rı nın müəl li fi  dir. Ki tab la rı bir 
çox dil lə rə tər cü mə olu nub.   

7 okt yabr 1915 – Rus şairə si Mar qa ri ta Ali ger (1915-1992) ana-
dan olub. Poema la rı: “İgid lə rin xa ti rə si nə”, “Zo ya” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan
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Kitabxanalar biznes-inkubatorlara
çevrilə bilər

Rə qəm sal im kan la rın sü rət lə art dı ğı müasir dün ya da ki tab-
xa na lar öz fəaliy yə ti ni gü nün tə ləb lə ri sə viy yə sin də qur maq 
üçün cə miy yət də ki rol la rı na ye ni dən bax ma lı dır.  Bu xü sus-
da ki tab xa na la rın star tap-in ku ba tor la ra çev ril mə si, biz nes 
la yi hə lə rin də iş ti rak et mə si, elə cə də mar ke tinq təh qi qat la rı 
apar maq la, müx tə lif əha li qrup la rı, təş ki lat lar la sıx əla qə lər 
qur ma sı gü nün va cib tə ləb lə rin dən bi ri dir. 

Biz nes-ki tab xa na əmək daş lı ğı nın qu rul ma sın da  “ya ra dı cı sa-
hib kar lıq” ide ya sı nın təb li ği sa hə sin də bir sı ra təd bir lə rin plan laş dı-
rıl ma sı, o cüm lə dən sa hib kar lar üçün ki tab xa na la ra tur la rın təş ki li, 
ki çik və or ta sa hib kar lıq sub yekt lə ri üçün “va hid mə lu mat gü nü”, 
“mü tə xəs sis gü nü” ki mi təd bir lə rin, ki çik və or ta biz nes nü ma yən-
də lə ri ilə  gö rüş lə rin ke çi ril mə si əhə miy yət kəsb edir. Bu ra ya elekt-
ron növ bə  və dis tan si ya dan (in ter net va si tə si lə) gös tə ri lən xid-
mət lə rin sa yı nın ar tı rıl ma sı, va hid in for ma si ya xid mə ti sis te mi nin 
ya ra dıl ma sı, ki tab xa na-nəş riy yat, ki tab xa na-mu zey, ki tab xa na-ki-
tab ma ğa za la rı, ki tab xa na-müəl lif əla qə lə ri nin ge niş lən di ril mə si və 
s. də da xil dir.

Ki tab xa na la rın kom mer si ya laş dı rıl ma sı nın əsas ide ya sı on la rı 
xü su si lə şə hər mə də ni hə ya tı nın mər kəz lə rin dən bi ri ki mi ic ti mai 
mə kan la ra çe vir mək dir. Bu mə sə lə nin həl lin də özəl  ki tab xa na la rın 
ya ra dıl ma sı mü hüm rol oy na ya bi lər. Be lə ki tab xa na lar ki tab ve ri li-
şi ilə ya na şı, oxu cu la ra in ter net dən is ti fa də et mək, ma raq la rı üz rə 
on lar üçün müx tə lif gö rüş lər ke çir mək im ka nı ya ra dır. Bu ra ya ki no-
teatr lar, kom pü ter oyun la rı və mu si qi sek si ya la rı cəlb olu na bi lər. 
Şəx si ki tab xa na la rın ica rə yə ve ril mə si də ye ri nə dü şər di. Bun dan 
əla və, özəl ki tab xa na adi ki tab xa na lar dan fərq li ola raq, ki tab la rı 
oxu cu la rın evi nə və ya ofi  si nə ödə niş li şə kil də çat dı ra bi lər.

Ki tab klu bu sta tu su na ma lik olan ki tab xa na-klub la rın, o cüm-
lə dən ki tab xa na-ki tab ma ğa za la rı nın sa yı nın ar tı rıl ma sı nı ti ca rət 
ki tab xa na la rı nın ya ra dıl ma sın da mü hüm ad dım ki mi qə bul et mək 
olar. Bu ra da ki tab la rı, CD-lə ri pul la ica rə yə gö tür mək olar. 

Ba ca rıq lı mar ke to loq la rın ki tab xa na la ra cəlb edil mə si nin də 
əhə miy yə ti bö yük dür. Çün ki ki tab xa na mar ke tin qi ki tab xa na xid-
mət lə ri və məh sul la rı nın real və po ten sial is ti fa də çi lə ri nin eh ti yac 
və tə ləb lə ri nin mak si mum şə kil də ödə nil mə si nə yö nəl miş ida rəet-
mə tex no lo gi ya sı dır. Ki tab xa na nın mar ke to lo qu hə dəf ki mi gö tü-
rü lən oxu cu audi to ri ya sı nı, on lar üçün nə zər də tu tu lan əm təə və 
xid mət lər ba za rı nı, rə qib lə ri asan lıq la təh lil edə cək və bu nun əsa-
sın da xid mət və məh sul la rın in ki şaf st ra te gi ya sı nı ha zır la ya caq. 

Be lə lik lə, ki tab xa na la rı biz nes-in ku ba tor ki mi təş kil edən za man 
hə min sa hə də möv cud ən yax şı təc rü bə yə mü ra ciət edil mə li və 
əsas ma liy yə ləş dir mə mən bə lə ri ta pıl ma lı dır. Bu işin da vam lı in ki-
şa fı və miq ya sı isə həm də pro se sin əsa sı nın ne cə qo yul ma sın-
dan ası lı dır.

Cəmilə Səmədova
Səbail rayon MKS-nin əməkdaşı

Gö rü lən işi heç vaxt göz dən sal ma ram. Ək si nə, bə zək li-dü-
zək li edib, yax şı ənə nə nin ya ran ma sı üçün se vi nə rəm. 
Xü su si lə bu əməl küt lə vi maarif lən mə, bi lik və in tel lek tin, 
zövq və dün ya gö rü şü nün art ma sı na he sab la nıb sa...

Bu oxu cu-iz lə yi ci təq di ri mi 
qa za nan və hər də fə zi ya rət 
et di yim təd bir lər dən bi ri – Mil li 
Ki tab Sər gi si nin dör dün cü sü bu 
gün lər də, 27 sent yabr – 1 okt-
yabr ta rix lə rin də ger çək ləş di.

“Qa nun” Nəşr lər Evi nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə Ba kı İd man Sa ra-
yın da ke çi ri lən sər gi yə iki də fə 
(29 sent yabr, 1 okt yabr) baş 
çək dim. İlk ge di şim də iz lə yi ci-
alı cı dan çox sa tı cı nın ol ma sı 
mə ni xey li bəd gü man et sə də, 
sər gi nin son gü nü mə kan da qə-
lə bə lik idi, hət ta bə zi stend lər 
önün də sıx lıq var dı. Hər çənd ilk 
ge di şim də “Müasir Azər bay can 
he ka yə si” ki mi ma raq lı möv zu 
ət ra fın da mü za ki rə nin din lə yi ci-
lə ri də  elə haq la rın da da nı şı lan 
ya zar lar idi. 

Bü tün hal lar da ki tab ənə nə-
si ni ya rat maq və küt lə vi oxu cu 
ilə ki ta bın sıx tə ma sı nı tə mi nat 
üçün dü şü nü lən təd bir baş tut-
du. Ya zı baş lı ğı na çı xar dı ğım 
nəs nə lər ara sın da ki tab ağır 
gəl mə sə be lə, ən azı alı cı, zi ya-
rət çi, ki tab çı, hət ta kol lek si ya çı-
lar hər vəch lə ki ta bı xi las et mə-
yə ça lış dı lar.

Təd bi rin təş ki lat çı sı – “Qa nun” 
Nəşr lər Evi nin di rek to ru Şah baz 
Xu duoğ lu ilə aya qüs tü söh bət-
də də bu  mə qam la rı so ruş dum.  
Mə sə lən, sər gi yə nə qə dər nəş-
riy yat müəs si sə si, ki tab sa tı şı və 
ya yı mı ilə məş ğul olan ma ğa za 
qo şu lub.

Həm söh bə tim bil dir di ki, təq ri-
bən 30 nəş riy yat və ki tab çı var, 
həm çi nin 60-dan çox iş ti rak çı müx-
tə lif əl iş lə ri, su ve nir lər və s. təq dim 
edir. “Yə ni ki min sat ma ğa ki ta bı var 
– gə ti rib lər” ca va bın da il kin təəs sü-
ra tım da ya nıl ma dı ğı ma əmin ol-
dum. Ki tab sər gi si nə 60 iş ti rak çı nın 
qey ri-sa hə dən məh sul çı xar ma sı, 
sa də cə, sat maq hə və si dir... 

Sər gi təş ki lat çı sı na bir mü şa-
hi də-qə naəti mi də de dim: sər-
gi də bə dii əsər lər lə dərs və sait-
lə ri san ki ya rış da dır. Şah baz 
Xu duoğ lu bu nu təs diq et di və bil-
dir di ki, hər nəş riy yat öz is teh sa lı 
ilə təm sil olu nur və on la ra me yar 
tə yin olun ma yıb. Bə li, stend lər-
də müx tə lif ya yın ev lə ri və təd ris 
müəs si sə lə ri nin test blok la rı xü-
su si lə nə zə rə çar pır dı.

Bir söz lə, hər nəş riy yat öz 
audi to ri ya sı na gö rə ki tab lar çı-
xar mış dı və on la rın sa tı şı na can 

atır dı lar. Bu nun üçün müəy yən 
en di rim lər də edir di lər. Uşaq 
ədə biy ya tı və ya yın ev lə ri nin xa-
ric dən gə tir dik lə ri əsa sən rus di-
lin də olan il lüst ra si ya lı nəşr lə ri 
çıx maq şər ti lə, or ta alı cı lıq qa bi-
liy yə ti nə ca vab ve rən nü mu nə lər 
ki fa yət qə dər idi.

Bir qi sim nəş riy yat lar yal nız 
son iki ilin ki tab la rı na üs tün lük 
ver dik lə rin dən qiy mət lə ri də ki-
fa yət qə dər “əl yan dı ran” idi. Bu 
stend lər qar şı sın da sey rək lik idi. 

Di gər bir ne çə nəş riy yat isə ba-
za rı nı en di rim ak si ya sı na (da ha 
çox 1 ma na ta və bi ri ni ala na bi ri 
hə diy yə) ümid li tə yin et miş di. 

Şah baz Xu duoğ lu təd bi rin 
ümu mi for ma tı na da diq qət çək-
di: “Bu ra da yal nız ki tab sər gi si 
de yil. Biz az qa la hər saat dan 
bir müx tə lif pa nel lər də mü za ki rə-
lər, gö rüş lər edi rik.  Gənc şair lər, 
ya zar lar, ifa çı lar təd bi rə rəng qat-
ma ğa, öz lə ri ni ifa də et mə yə ça lı-
şır lar. Əsas odur ki, bü tün möv-
zu la rın or ta sın da ki tab var...”.

Təş ki lat çı nın tə bi rin cə de sək, 
bə li,  bü tün möv zu la rın or ta sın da 
ki tab var. Am ma bə zi mə qam lar-
da ki ta ba çat maq üçün ma neə 
də. Mə sə lən, sər gi əra zi si nin 
əsas nə zə rə çar pa caq his sə lə ri nə 
ha kim ki tab dan çox bə zək-dü zək 
əş ya la rı, əl iş lə ri, müx tə lif ya ra dı-
cı lıq is ti qa mət lə ri üz rə nü mu nə lər 
idi. Sı ra lan mış əl iş lə ri ara sın da 

– stend dən sten də mun cuq dan 
çan ta la rın, ağac dan oy ma la rın, 
ba lıq qu la ğın dan bo yun ba ğı la rın, 
şü şə dən şə kil lə rin,  çi ni dən gül və 
kül qab la rı nın, növ bə növ şir niy-
yat la rın, üs tü ya zı-po zu lu köy nək-
lə rin, çan ta la rın, fərq li tex ni ka lar-
da şə kil lə rin və s. fo nun da ki tab 
bir az mis kin gö rü nür dü.

Təş ki lat çı dan sər gi yə ma raq-
la bağ lı fi  kir lə ri ni də öy rən dim. 
Onun mü şa hi də si nə gö rə, ma raq 
ar tır: “Baş qa sər gi lər də var və 

ha mı mı zın ümu mi is tə yi ki ta ba 
ma ra ğı ar tır maq dır. Tə bii ki, ti-
ca rət on dan son ra gə lir. İn sa nın 
bir nəs nə yə ma ra ğı var sa, müt-
ləq o tə lə bi ni tə min et mə yə ça-
lı şa caq. Bu mə na da ki tab gə rək 
daim gün dəm də, göz önün də 
ol sun. O za man ma raq ar tır. Bu 
mə na da se vi ni rəm ki, ten den-
si ya nı ar tan xətt üz rə gö rü rəm. 
Alı cı lıq qa bi liy yə ti nə gə lin cə, 
na ra zı de yi lik...”.

Se vin di ri ci hal dır ki, alı cı lar 
nə sil eti ba ri lə da ha çox gənc-
lər idi. Özü də o gənc lər ix ti-

sas sa hə lə rin dən da ha çox bə dii 
əsər lə rə, fəl sə fə və psi xo lo gi ya 
ilə bağ lı ki tab la ra üs tün lük ve rir-
di lər. Ara la rın da məş hur “Zən gin 
ol ma ğın qı zıl qay da la rı” ilə bağ lı 
po pul yar nəşr lə rə ümid lə nən lər 
də az de yil di.

Bü tün hal lar da ki tab üzə rin-
də əla və gə lir ver gi si nin ara dan 
qal dı rıl ma sı və di gər müəy yən 
gü zəşt lə rin tət bi qi nə rəğ mən ki-
tab la rın qiy mə ti or ta alı cı lıq qa bi-
liy yə ti nə mü na sib de yil di. Dü şü-
nü rəm ki, ki tab is teh sa lı və onun 
ti ca rə ti ilə məş ğul olan lar alı cı ba-
za rı nı öy rən mək lə ya na şı, onun 
döv riy yə si ni də mü şa hi də edib 
iş lək me xa niz mi təq dim et mə li-
dir lər. Əks hal da bu gün çap dan 
çı xıb, ba za ra nis bə tən ba ha qiy-
mə tə təq dim edi lən ki tab çox yox, 
elə növ bə ti sər gi də en di rim sə bə-
tin də 1 ma na ta tək lif olu na caq...

Həmidə Nizamiqızı

1970-ci il lə rin pam bıq yı ğı mı möv süm lə ri nin 
bi rin də Üze yir Ha cı bəy li adı na Azər bay can 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin bə dii rəh bə ri və 
baş di ri jo ru maest ro Ni ya zi rəh bər lik et di yi 
kol lek tiv lə bir lik də res pub li ka mı zın ra yon-
la rı na sə fə ri za ma nı ma gist ral av to mo bil 
yo lu nun kə na rın da kı pam bıq sa hə sin də 
pam bıq yı ğan gənc qız la rı gö rür. Da hi mu si-
qi çi yol bo yu bu mən zə rə ni çox ma raq la seyr 
edə rək ma şı nı sax la dır. Maest ro gü nəş li, 
tən dir ki mi is ti qız mar ha va da “ağ qı zıl” top la-
yan la rın zəh mə ti nə bö yük qiy mət ki mi mu si qi 
kol lek ti vi nin üzv lə ri nə məhz bu ra da, açıq sə-
ma al tın da kon sert ver mə yi məs lə hət gö rür. 
Or kest rin ifa sın da Azər bay can bəs tə kar la rı na 
məx sus əsər lə rin bu ra da səs lən mə si bö yük 
di ri jo run zəh mət keş in san la ra olan həd siz 
mə həb bə ti və hör mə ti nin ba riz nü mu nə si idi. 

Əl bət tə, bu elə bir vax ta tə sa düf edir di ki, 
hə min il lər də res pub li ka mı zın ic ti mai- si ya si, 
mə də ni-iq ti sa di hə ya tın da bö yük in ki şaf mər-
hə lə si baş la mış dı. Azər bay can Kom mu nist 
Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si nin Bi rin ci ka ti bi 
Hey dər Əli ye vin rəh bər li yi ilə res pub li ka da 
di gər is teh sal sa hə lə ri ilə ya na şı, aq rar sa hə-
nin, o cüm lə dən pam bıq çı lı ğın in ki şa fı il dən-
ilə ge niş lə nir di. Haq qın da söh bət aça ca ğı mız 
qəh rə ma nı mız da əmək cəb hə si nə məhz hə-
min vaxt lar da qə dəm qoy muş du... 

Mə ta nət Sə fər qı zı Məm mə do va 1951-ci il 
okt yab rın 20-də Əli Bay ram lı ra yo nu nun (in di ki 
Şir van şə hə ri) Da daş bəy li kən din də fəh lə ailə-
sin də dün ya ya göz açıb. 1966-cı il də kənd də 8 
il lik mək tə bi ba şa vur duq dan son ra Sa bi ra bad 
ra yo nu nun “Kom mu nizm” kol xo zun da əmək 
fəaliy yə ti nə baş la yıb. Tez lik lə ça lış qan lı ğı sa yə-
sin də sı ra vi pam bıq çı dan kol xoz da kı 7 nöm rə li 
pam bıq çı lıq bri qa da sı nın bri qa di ri və zi fə si nə dək 
yük sə lir. 1970-ci il də SS Rİ Ali So ve ti nin Rə ya-
sət He yə ti tə rə fi n dən kənd tə sər rü fa tı sa hə sin-
də yük sək nailiy yət lə rə və V.İ.Le ni nin 100 il li yi 
mü na si bə ti lə ona yu bi ley me da lı təq dim olu nur. 

1973-cü il de kab rın 21-də SS Rİ Ali So ve ti 
Rə ya sət He yə ti nin qə ra rı ilə Mə ta nət Məm-
mə do va “Şə rəf ni şa nı” or de ni ilə, 1973-cü il 
iyu lun 23-də SS Rİ Xalq Tə sər rü fa tı Nailiy yət-
lə ri Sər gi si nin bü rünc me da lı na la yiq gö rü lür. 

1974-cü il də Sa bi ra bad seç ki dairə sin dən 
9-cu ça ğı rış SS Rİ Ali So ve ti nə de pu tat se çi lir. 
1975-ci il də res pub li ka üz rə “So sializm ya rı-
şı nın qa li bi” döş ni şa nı, 1976-cı il də Ümu mit-
ti faq Le nin Kom mu nist Gənc lər İt ti fa qı tə rə-
fi n dən “Ən yax şı gənc pam bıq çı” döş ni şa nı, 
1978-ci il də SS Rİ Xalq Tə sər rü fa tı Nailiy-
yət lə ri Sər gi si nin qı zıl me da lı ilə təl tif edi lir. 
1979-cu il də pam bıq çı lıq sa hə sin də yük sək 
əmək nailiy yət lə ri əl də et di yi nə gö rə SS Rİ 
Kənd Tə sər rü fa tı Na zir li yi, SS Rİ Kənd Tə sər-
rü fa tı Nailiy yət lə ri Sər gi si nin Baş Ko mi tə si və 
Ümu mit ti faq Le nin Kom mu nist Gənc lər İt ti fa-
qı tə rə fi n dən “Le nin kom so mo lu mü ka fa tı”na, 
1980-ci il də ye ni dən “So sializm ya rı şı nın qa-
li bi” döş ni şa nı na la yiq gö rü lür.   

Gənc pam bıq çı ey ni za man da təh si li ni də 
ar tı rır. 1981-ci il də Gən cə şə hə rin də ki S.Ağa-
ma lıoğ lu  adı na Azər bay can Kənd Tə sər rü fa-
tı İns ti tu tu nu (Azər bay can Döv lət Aq rar Uni-
ver si te ti in di ki Aq rar Uni ver si tet) aq ro nom luq 
ix ti sa sı üz rə ba şa vu rur.

Bü tün hə ya tı bo yu zəh mət lə ya şa mış Mə-
ta nət Məm mə do va müs tə qil lik il lə rin də də 
ra yon rəh bər li yi nin diq qə tin dən kə nar da qal-
ma yıb. “Kənd tə sər rü fa tı iş çi lə ri gü nü” mü-
na si bə ti lə Sa bi ra bad Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fi n dən fəx ri fər ma na la yiq gö rü lüb. Ha zır-
da tə qaüd çü olan təc rü bə li kənd tə sər rü fa tı 
mü tə xəs si si ulu ön dər Hey dər Əli ye vin vax-
ti lə Sa bi ra bad ra yo nun da zəh mət keş lər lə et-
di yi söh bət lə ri hər za man  hə vəs lə xa tır la yır. 
Keç di yi hə yat və zəh mət yo lu isə nə sil lə rə 
ör nək dir...

M.Əbilov
Sabirabad rayon Mədəniyyət Mərkəzi 

Güdəcühür kənd Folklor evinin direktoru

Kitab, kökə,
kəhrəba arasında...
Milli Kitab Sərgisindən təəssürat

Zəhmətlə ucalanlar...

İçərişəhərdə Qala divarlarında çəkilən 
qraffi tilər silinib

İçə ri şə hər də Qa la di var la rın da qa nun suz ola raq  
çə ki lən qraf fi ti lər ta ma mi lə si li nib. 

“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda rə sin-
dən bil di ri lib ki, mo ni to rinq nə ti cə sin də qo ruq əra zi sin də 
70-dən çox “ya zı” və qraffi    ti aş kar la nıb. 

Son bir il ər zin də “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq 
Qo ru ğu İda rə si də fə lər lə van da lizm akt la rı ilə qar şı la şıb. 
Bir müd dət əv vəl ic ti maiy yə tə dün ya əhə miy yət li abi də 
olan Qa la di var la rı na qar şı van da lizm ak tı ba rə də mə lu-
mat ve ril miş di. Ta ri xi ti ki li ni zə də lə yən şəxs lər vax tın da 
müəy yən edi lib və ba rə lə rin də qa nu ni təd bir lər gö rü lüb.

Qa la di va rın da van da lizm iz lə ri nin ara dan qal dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də apa rı lan bər pa iş lə ri ötən həf tə ba şa çat-
dı rı lıb. İş bey nəl xalq təc rü bə yə ma lik mü tə xəs sis lə rin 
nə za rə ti al tın da yer li he yət tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lib.

SSRİ Ali Sovetinin Azərbaycandan olan deputatları (1974).
Mətanət Məmmədova ikinci sırada soldan 7-ci

“Su və rəng ahəngi – 2022” akvarel sərgisi keçiriləcək
“IWS Azer baijan” və Xə tai Sə nət 
Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Su və 
rəng ahən gi – 2022” ad lı növ bə ti 
il lik ak va rel sər gi si təş kil olu na caq.

Mə də niy yət Na zir li yi, Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qı və Azər bay can Döv-
lət Rəsm Qa le re ya sı nın dəs tə yi ilə 
real la şa caq sər gi yə 18 yaş dan yu xa rı 
hər rəs sam 1-2 əsər gön də rə bi lər.

Əsər lər öl kə mi zin mə də niy yə ti, ənə-
nə lə ri, ta ri xi abi də lə ri və mən zə rə lə ri ni 
əha tə edən möv zu lar da ol ma lı dır. Pla-
kat və kol laj lar qə bul edil mir.

Ak va rel iş lə rin fo to la rı iw sa zer-
baijan@gmail.com elekt ron ün va nı na 
gön də ril mə li dir.

Son mü ra ciət ta ri xi 10 no yabr dır. Jü ri 

he yə ti tə rə fi n dən se çil miş iş ti rak çı la rın 
si ya hı sı no yab rın 14-də elan edi lə cək.

Sər gi Xə tai Sə nət Mər kə zin də təş kil 
olu na caq.
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