
Pay tax tı mız növ bə ti bey nəl xalq ki tab bay-
ra mı na ev sa hib li yi edir. 2009-cu il də əsa sı 
qo yu lan Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si 8-ci 
də fə ki tab la bağ lı və ki ta ba bağ lı olan hər 
kə si – na şir lə ri, ya zar la rı, ki ta bın ça pı, ya yı-
mı ilə məş ğul olan tə si sat la rı, ki tab xa na la-
rı, bu sa hə də aidiy yə ti döv lət qu rum la rı nı, 
ən nə ha yət, oxu cu la rı bir ara ya gə ti rib.

Okt yab rın 5-də Ba kı Eks po Mər kə zin də Mə-
də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə VIII Ba kı 
Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si nin açı lı şı ke çi ril di.

Açı lış mə ra si min də Azər bay can Res pub-
li ka sı Baş na zi ri nin müavi ni Əli Əh mə dov, 
mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, Tür ki yə 
mə də niy yət və tu rizm na zi ri nin müavi ni Ser-
dar Çam, bir ne çə öl kə nin Azər bay can da kı 
sə fi r lə ri, mil lət və kil lə ri, elm və mə də niy yət 
xa dim lə ri, di gər qo naq lar iş ti rak edir di lər.

Mə ra sim də gi riş sö zü söy lə yən Baş na zi rin 
müavi ni Əli Əh mə dov qo naq la rı sa lam la dı. 
Qeyd et di ki, ki tab bə şə riy yə tin və in san la rın 
hə ya tın da çox mü hüm yer tu tan at ri but lar-
dan bi ri dir: “Əsr lər bo yu ki tab in sa nı mü şa-
yiət edib, on la ra bi lik lər ve rib. Hət ta göy lər-
dən gə lən məs lə hət lər, mü qəd dəs kə lam lar 
da in san la ra ki tab lar va si tə si lə çat dı rı lıb. 
Doğ ru dur, bu gün kü dövr də elm və tex ni ka-
nın in ki şa fı ilə əla qə dar in san hə ya tın da ki ta-
bın ro lu nu oy na yan di gər va si tə lər mey da na 
gə lib. Bü tün bun la ra bax ma ya raq ki tab in san 

hə ya tın da ye nə də öz ye ri ni tut maq da dır”.
Döv lə ti miz tə rə fi n dən el mə, ki ta ba bö yük 

diq qət ye ti ril di yi ni söy lə yən Əli Əh mə dov 
Azər bay ca nın ki tab la bağ lı il lər bo yu for ma-
laş mış ənə nə lə ri nə hər za man sa diq ol du-
ğu nu vur ğu la dı: “Bu nun ba riz nü mu nə lə rin-
dən bi ri ar tıq sək ki zin ci də fə dir ki, öl kə miz də 
ke çi ri lən Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si dir. 
Ümid edi rəm ki, sər gi ki ta bın təb li ği nə və ya-
yıl ma sı na öz töh fə si ni ve rə cək”.

Təd bir də çı xış edən mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov bil dir di ki, hər bir xal qın bö-
yük lü yü, onun ədə biy ya tı nın zən gin li yi həm 
də ki ta ba və nəş riy ya ta olan mü na si bə tin dən 
ası lı dır: “Əsr lər bo yu ya zar la rı mız, mü tə fək-
kir lə ri miz dün ya ədə biy ya tı na zən gin töh fə lər 
ve rib lər. Bu nun la da Azər bay ca nı ədə biy yat 
və fi  kir mə ka nı ki mi dün ya xə ri tə si nə yer ləş-
di rib lər”.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Bakıda böyük kitab bayramı
“Hər bir xalqın böyüklüyü onun ədəbiyyatının zənginliyi və kitaba münasibətindən də asılıdır”

Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı
fransız yazıçıya verilib

2022-ci il Ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı fran sız ya zı çı An ni Er-
no ya (An nie Er naux) ve ri lib.

No bel Ko mi tə si nin okt yab rın 
6-da yay dı ğı mə lu mat da qeyd 
olu nur ki, An ni Er no “şəx si yad-
da şın mən şə yi ni, öz gə ləş mə si ni 
və kol lek tiv çər çi və si ni if şa et di yi 
cə sa rət və cər ra hi də qiq li yə” gö rə 
mü ka fa ta la yiq gö rü lüb.

Xa tır la daq ki, bun dan ön cə is-
veç li ge ne tik Svan te Peebo tibb və fi  ziolo gi ya, fran sa lı fi  zik Alen 
As pekt, ame ri ka lı fi  zik Con Fren siz Klo zer, avst ri ya lı fi  zik An ton 
Tsay lin ger fi  zi ka, ame ri ka lı kim ya çı lar Ka ro lin Ber tot si və Karl 
Bar ri Şarp less, da ni mar ka lı kim ya çı Mor ten Mel dal kim ya üz rə 
mü ka fa tı qa za nıb lar.

Okt yab rın 7-də sülh və okt yab rın 10-da iq ti sa diy yat üz rə No bel 
mü ka fat la rı nın laureat la rı açıq la na caq. Mü ka fat lar de kab rın 10-
da, Alf red No be lin anım gü nün də sa hib lə ri nə təq dim olu na caq.

İşğaldan azad edilmiş əraziləri
yenidən qurmaq bizim milli ideyamızdır
Okt yab rın 5-də BMT-nin Məs kun laş ma Proq ra mı (UN-HA BI TAT) 
və Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si nin bir gə əmək daş-
lı ğı, ADA Uni ver si te ti nin təş ki la ti dəs tə yi ilə Ağ dam da “Da ya nıq lı 
İn ki şaf Məq səd lə ri” və “Ye ni Şə hər Gün də li yi” – post mü na qi şə 
döv rün də bər pa və ye ni dən qur ma nın apa rı cı qüv və si ki mi” möv-
zu sun da Azər bay can Mil li Şə hər sal ma Fo ru mu işə baş la yıb.

Fo ru ma BMT-nin Məs kun laş ma Proq ra mı nın ic ra çı di rek to ru 
Maimu na Mohd Şə rif və 44 öl kə dən nü ma yən də lər qa tı lıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və bi rin ci xa-
nım Meh ri ban Əli ye va Fo ru mun açı lış mə ra si min də iş ti rak edib lər.

Mə ra sim də çı xış edən döv lət baş çı sı BMT-nin be lə bir mö tə bər 
təd bi ri nin Ağ dam da ke çi ril mə si nin əhə miy yə ti ni diq qə tə çat dı rıb: “İn-
di gö rə bi lər si niz ki, bir za man lar hə yat do lu olan şə hər dən heç nə 
qal ma yıb. O, da ğı dı lıb, iş ğal döv rün də da ğı dı lıb. Ağ dam Bi rin ci Qa-
ra bağ mü ha ri bə si döv rün də da ğıl ma mış dı. O, son ra dan, de mək olar 
ki, otuz il ər zin də daş la rı bir-bir sö kül mək lə da ğı dı lıb, bü tün bi na lar 
vi ran qo yu lub və sö kü lüb, daş lar oğur la nıb və sa tı lıb... Bu ra da – Ağ-
dam da gör dük lə ri ni zi Qa ra bağ əra zi sin də hər bir kənd də gö rə bi lər-
si niz. Bi li rəm ki, qo naq la rı mız bu ra ya təy ya rə ilə ye ni ti kil miş Fü zu li 
Ha va Li ma nı na gə lib lər. Fü zu li şə hə ri ta ma mi lə da ğı dı lıb. Bir ti ki li 
be lə qal ma yıb. Ey ni lə Cəb ra yıl, ey ni lə Qu bad lı, Zən gi lan da. Bü tün 
bi na la rın da ğı dıl ma dı ğı ye ga nə yer lər Şu şa, La çın və qis mən Kəl-
bə cər olub. La kin bu nun sə bə bi odur ki, Er mə nis tan döv lə ti müx tə lif 
öl kə lər dən olan er mə ni lə ri iş ğal edil miş əra zi lər də yer ləş dir mək üçün 
qa nun suz məs kun laş ma si ya sə ti yü rü dür dü...”.
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Natəvanın özbək dilinə tərcümə edilmiş 
kitabının təqdimatı 

Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev adı na Azər bay can Mə də niy yət Mər-
kə zi nin (AMM) la yi hə si ilə öz bək di li nə tər cü mə olun muş Azər bay-
ca nın ta nın mış şairi Xur şid ba nu Na tə va nın ki ta bı nın okt yab rın 6-da 
VIII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si çər çi və sin də təq di ma tı ke çi ri lib. Ki-
ta bı öz bək di li nə öz bə kis tan lı şairə Şəh la Qa sı mo va tər cü mə edib.

Təq di mat mə ra si min də AMM-in di rek to ru Sa mir Ab ba sov, Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin di rek to ru, aka-
de mik Ra fael Hü sey nov və öz bək şairə Xo si yat Rüs təm çı xış edib lər.

Bil di ri lib ki, nəşr də Na tə va nın əsər lə ri həm Azər bay can, həm də 
öz bək di lin də təq dim olu nur. Bun dan baş qa, şairə nin ir si, əl iş lə ri, 
çək di yi rəsm lər ki tab da ək si ni ta pıb.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, aka de mik Ra fael Hü sey no vun ön söz yaz dı ğı 
ki tab “Şu şa İli” mü na si bə ti lə nəşr edi lib.

Qeyd edək ki, sər gi də Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev adı na AMM-
in sten din də Azər bay ca na dair öz bək di li nə tər cü mə edil miş nəşr lər 
sər gi lə nir.

“Azərbaycan və
qədim şəhərləri”

İlber Ortaylı kitabını Bakıda təqdim edib

Ba kı Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si çər çi və sin də 
məş hur tür ki yə li  ta rix çi, 
elm xa di mi İl ber Or tay-

lı nın “Azər bay can və qə dim 
şə hər lə ri” (“Azer bay can ve 
ka dim şe hir le ri”) ki ta bı nın 
təq di mat mə ra si mi ke çi ri lib.

Təq di mat da çı xış edən müəl lif 
bil di rib ki, Tür ki yə ilə Azər bay-
can, sa də cə, si ya si bir lik ba xı-
mın dan bir ara ya gə lən öl kə lər 
de yil, or taq mə də niy yət, din, dil, 
sə nət bi lik lə ri nə sa hib mə kan lar-
dır. Bu iki döv lə ti bir ləş di rən bir 
çox də yər lər, mə nə vi bağ lar var.

İl ber Or tay lı çı xı şın da türk 
ədə biy ya tı və ta ri xi ilə bağ lı bir 

çox kon sep tual mə qam la ra to-
xu nub. Alim XIV-XV əsr lər də 
ya şa mış hü ru fi zm tə rəf da rı İma-
dəd din Nə si mi dən bəhs edər-
kən mü tə fək kir şairin ədə bi di li 
zən gin ləş dir mək üçün da nı şıq 
di lin də və şi fa hi xalq ədə biy ya-
tın da kı bən zət mə, kə lam və de-
yim lər dən is ti fa də et di yi ni vur-
ğu la yıb. Bil di rib ki,  Nə si mi nin 
müasir lə ri Mus ta fa Zə rir, Qa zi 
Bür ha nəd din, Qa sım Ən var və 
Qi ya səd din Əh məd türk di lin də 
ya zıb lar.

Alim bil  di  rib ki, XVI əsr  də Sə -
fə  vi hökm  dar  la  rı I İs  ma  yıl və I 
Təh  ma  si  bin ha  ki  miy  yət döv  rü 
Azər  bay  can di  li  nin və ədə  biy -
ya  tı  nın ta  ri  xin  də ən par  laq dövr 

he  sab edi  lir. Şah İs  ma  yıl Xə -
taidən baş  la  ya  raq təq  ri  bən bir 
əsr bo  yun  ca Sə  fə  vi im  pe  ri  ya -
sın  da Azər  bay  can di  li sa  ray  da, 
or  du  da və məh  kə  mə  də is  ti  fa  də 
edi  lib. Döv  rün qı  zıl  baş eli  ti linq -
vis  tik ideolo  gi  ya və Azər  bay  can 
di  lin  də ədə  biy  ya  tın in  ki  şa  fı  na öz 
töh  fə  si  ni ve  rib. Bu dövr  də İraq  da 
ya  şa  mış, azər  bay  can  ca, fars  ca, 

ərəb  cə ya  zan Mə  həm  məd Fü  zu -
li Azər  bay  can poezi  ya  sı  nın klas -
si  ki he  sab edi  lir.

Ta  rix  çi alim ona ün  van  la  nan 
sual  la  rı ca  vab  lan  dı  rıb, iki qar  daş 
öl  kə  nin ta  ri  xi-ədə  bi mətn  lə  ri  ni or -
taq ədə  biy  yat kon  teks  tin  dən təh -
lil pred  me  ti  nə çe  vi  rib.

Son  da İl  ber Or  tay  lı ki  ta  bı  nı 
oxu  cu  lar üçün im  za  la  yıb.

Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin 
nizamlanması Praqada müzakirə olunub

Pre zi dent İl ham Əli yev okt yab rın 6-da Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın 
Pre zi den ti Şarl Mi şe lin və Çex Res pub li ka sı nın Baş na zi ri Petr 
Fiala nın də və ti ilə “Av ro pa si ya si bir li yi” Zir və Top lan tı sın da iş ti-
rak et mək üçün Pra qa ya sə fər edib.

Pra qa da Pre zi dent İl ham Əli ye vin Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre-
zi den ti Şarl Mi şel ilə gö rü şü ke çi ri lib.

Döv lət baş çı sı “Av ro pa si ya si bir li yi” Zir və Top lan tı sı nın açı lış 
ple nar ic la sın da və “Av ro pa qi tə sin də sülh və təh lü kə siz lik” möv-
zu sun da də yir mi ma sa da iş ti rak edib.

 “Av ro pa si ya si bir li yi” qi tə nin öl kə lə ri ara sın da si ya si əla qə lən dir-
mə plat for ma sı dır. Bir li yin məq sə di ümu mi ma raq do ğu ran mə sə lə lə-
rin həl li üçün si ya si dialo qu və əmək daş lı ğı in ki şaf et dir mək, Av ro pa 
qi tə si nin təh lü kə siz li yi ni, sa bit li yi ni və ri fa hı nı güc lən dir mək dir. Zir və 
top lan tı sın da 44 öl kə nin döv lət və hö ku mət baş çı la rı iş ti rak edir lər.

Sam mit çər çi və sin də Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev, Tür-
ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan və Er mə nis ta nın Baş na-
zi ri Ni kol Pa şin yan ara sın da qey ri-for mal gö rüş olub. Söh bə tə 
Fran sa Pre zi den ti Em ma nuel Mak ron da qo şu lub.

Okt yab rın 6-da ax şam Pra qa da Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi-
den ti Şarl Mi şel, Fran sa Pre zi den ti Em ma nuel Mak ron, Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və Er mə nis ta nın Baş 
na zi ri Ni kol Pa şin ya nın iş ti ra kı ilə dörd tə rəfl  i gö rüş də ke çi ri lib.

“İrəvan necə varsa: keçmişdən bu günə”
Qədim yurd yerimizin tarixi-mədəni irsi 

haqqında kitab
Mə də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi ilə “İrə van ne cə 
var sa: keç miş dən bu 
gü nə” ki ta bı çap dan çı-
xıb. VIII Ba kı Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi si çər çi və sin-
də okt yab rın 5-də Ba kı 
Eks po Mər kə zin də ki ta-
bın təq di ma tı ke çi ril di.

Təd bir də çı xış edən mə-
də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov qə dim Azər bay can 
tor pa ğı olan İrə van da kı 
mə də ni ir si mi zin təd qi qi 
və təb li ği nin önə min dən söz aç dı: “İrə van da Azər bay can mə də-
niy yə ti nə, ta ri xi nə aid çox lu iz lər, əsər lər var ki, ge niş ic ti maiy yə tə 
təq dim edil mə li dir. Ey ni za man da bey nəl xalq sə viy yə də biz bu işi 
gör mə li yik. Əsr lər bo yu İrə van tor pa ğın da olan mə də ni ir si mi zin 
da ğı dıl ma sı, sax ta laş dı rıl ma sı ki mi fakt lar diq qət dən kə nar da qa-
lıb. Ona gö rə də İrə van da, Zən gə zur da olan mə də ni ir si mi zi təd-
qiq edə rək ic ti maiy yə tin diq qə ti nə çat dır ma lı yıq. Bu sa hə də alim-
lə ri mi zin üzə ri nə çox önəm li iş dü şür”.

Anar Kə ri mov qeyd et di ki, Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fi n dən qon şu 
öl kə lə rin ar xiv lə rin də araş dır ma lar apa rı la caq: “Tür ki yə, İran, Ru si-
ya və Gür cüs ta nın ar xiv lə rin də araş dır ma la ra baş la ya ca ğıq ki, be lə 
el mi mən bə lər, bu sa hə də olan ki tab la rı mız da ha da ço xal sın. Be lə 
la yi hə lə ri miz çox ol ma lı dır. “İrə van ne cə var sa: keç miş dən bu gü-
nə” bu la yi hə üz rə nəşr olu nan ilk ki tab dır”.
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MədəniyyətnaziriAnarKərimovoktyabrın5-dəVIIIBakıBey-
nəlxalqKitabSərgisinin“fəxriqonaqölkə”siolanTürkiyənin
mədəniyyətvəturizmnazirininmüaviniSerdarÇamınrəhbər-
liketdiyinümayəndəheyətiiləgörüşüb.GörüşdəTürkiyənin
AzərbaycandakısəfiriCahitBağcıdaiştirakedib.

Qonaqları
səmimisa
lamlayannazir
AnarKərimov
Türkiyənin
sərgidəgeniş
tərkibdə,həm
də“fəxriqonaq
ölkə”kimiişti
rakındanməm
nunluğunu
bildirib.Nazir
bukimitədbir
lərinikiölkəninqardaşlıqbağlarınındahadamöhkəmlənməsinə
vəgələcəknəsillərəötürülməsinətöhfəverəcəyinivurğulayıb.
TÜRKSOYun2023cüildəAzərbaycanınŞuşaşəhərini“Türk

DünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”elanetməsininxalqımızaböyük
qüruruhissiyaşatdığınısöyləyənAnarKərimovTürkdünyasının
zənginliyinigöstərməküçünbukimibirgə layihələrinəhəmiyyə
tiniqeydedib.Nazirliyinmədəniyyətsahəsindəhəyatakeçirdiyi
layihələrəTürkƏməkdaşlıqvəKoordinasiyaAgentliyi(TİKA)və
YunusƏmrəİnstitutunundəstəkgöstərməsininəhəmiyyətinidiq
qətəçatdırıb.
Türkiyə mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Serdar Çam

Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində iştirakından böyükməmnun
luğunu bildirib, yüksək təşkilatçılığa görə nazirə təşəkkür edib.
O,Türkiyəninbusərgidə“fəxriqonaqölkə”kimiiştirakınınikiöl
kəarasındamünasibətlərindavamlı inkişafındanxəbərverdiyini
söyləyib,bukimilayihələrinbeynəlxalqsəviyyədədahagenişşə
kildətəqdimedilməsinəümidvarolduğunubildirib.
Görüşdəmədəniyyətsahəsindəgələcəkəməkdaşlığadairfikir

mübadiləsiaparılıb.
SondaAnarKərimov2022ciildəŞuşanın270illiyimünasibə

tilənazirlik tərəfindən təsisolunanxatirənişanınıSerdarÇama
təqdimedib.
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islamiirşad
nazirinin
müaviniYasər
Əhmədvənd
ilədəgörüşüb.
VIIIBakı

Beynəlxalq
KitabSərgisi
çərçivəsindəgerçəkləşəngörüşzamanıikiölkəarasındadost
luq,əməkdaşlıqmünasibətininbundansonradainkişafedəcəyi
nəinamifadəolunub.
İranın kitab sərgisində iştirakını yüksək qiymətləndirən Anar

Kərimovbelətədbirlərinyazarvənaşirlərarasındakörpürolunu
oynadığınıvurğulayıb,İranınAzərbaycandakıSəfirliyivəİranMə
dəniyyətMərkəzivasitəsiləölkələrimizarasındamədəniəlaqələ
rindavamlıinkişafetdiyinibildirib.
Sərgiyə dəvətə görə təşəkkürünü bildirən Yasər Əhmədvənd

qarşılıqlıəməkdaşlıqçərçivəsindəAnarKərimovu2023cüilinmay
ayındaTehrandakeçiriləcəkbeynəlxalqkitabsərgisinədəvətedib.
Görüşdətərəfərimaraqlandıranbirsıraməsələlərinmüzakirəsi

aparılıb.

Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisinə 
Türkiyədən 40 nəşriyyat qatılıb

TürkiyəVIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisinəgenişheyətləqa-
tılıb.Qardaşölkənisərgidə40nəşriyyattəmsiledir.Oktyabrın
5-dəsərgiməkanındaTürkiyəMədəniyyətvəTurizmNazirliyi-
ninstendininaçılışmərasimiolub.

TürkiyəmədəniyyətvəturizmnazirininmüaviniSerdarÇambildi
ribki,sonzamanlarölkədəkitabaolanmaraqartıb.Müxtəlifdillərdə
kitablartürkdilinətərcüməedilir.O,AzərbaycanMədəniyyətNazirli
yinətəşəkküredib,sərgidəiştirakedənnəşriyyatlaravəsərgiyəqa
tılanyazarlarauğurlararzulayıb.
MədəniyyətnaziriAnarKərimovbildiribki,Türkiyəninbusər

gidəgenişheyətlə iştiraketməsihamınısevindirir:“İnanıramki,
busərginəşriyyatlararasındadaişbirliyiyaradacaq.Azərbaycan
dabuilİstanbuldatəşkilolunacaqkitabsərgisinəfəxriqonaqqis
mindədəvətolunub.Bizbudəvətiməmnuniyyətləqəbuletmişik”.
AnarKərimov“İrəvannecəvarsa–keçmişdənbugünə”kitabını

Türkiyəningörkəmlitarixçialimi,professorİlberOrtaylıyabağışlayıb.
BaşnazirinmüaviniƏliƏhmədovdeyib:“Bucürtədbirlərqar

daşlığımızıdahadamöhkəmləndirirvəillərkeçdikcəbubirlikda
ha damöhkəmlənəcək. Türkiyənin tədbirdə belə geniş şəkildə
iştiraketməsibizimüçünqürurdur”.
Sonraklassiktürkmusiqisindənnümunələrsəsləndirilib.

Rusiya stendində ədəbiyyat müzakirələri
Oktyabrın5-dəVIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisiçərçivəsində
Rusiyastendinindəaçılışıolub.

Tədbirdə
Rusiyanın
ölkəmizdəki
səfiriMixail
Boçarnikov,
RusiyaFede
rasiyasının
Rəqəmsalİnki
şaf,Rabitəvə
KütləviKom
munikasiyalar
Nazirliyinin
Kitabsənayesi
departamentininrəhbəriVladimirQriqoryev,“Rossotrudniçest
vo”agentliyininnümayəndəsiİrekZinnurovvəyazıçıYevgeniya
Vodolazkinaçıxışediblər.
Bildirilib ki,Azərbaycan unikal yerdir. Bu torpaqda tarix boyu

müxtəlifxalqlarbirarayagəliblər.Azərbaycanindidəxalqlarıbir
yerətoplayır,birbirlərinibaşadüşməyəçağırır,onlaramultikultu
raldəyərləraşılayır.
RusiyaFederasiyasıstendindəmüxtəlif tədbirlər təşkilolunur.

YazıçıAfanasiMamedovlaşairAlinaTalıbovaarasındaBakıhaq
qındadialoqkeçirilib.Oktyabrın6daVIIIBakıBeynəlxalqKitab
Sərgisi çərçivəsində yazıçı NinaDaşevskaya və “Literaturnaya
qazeta”nınredaktoruMaksimZamşevin iştirakı ilə “ədəbiyyatda
musiqi”mövzusundamüzakirəkeçirilib.

əvvəli səh. 1-də
Nazir vurğuladı ki, mədəniy

yətimizinböyükhamisi, ümum
milli lider Heydər Əliyev hələ
sovet Azərbaycanına rəhbərliyi
dövründəədəbi irsimizə,kitaba
diqqət və qayğı göstərib: “Bö

yük şair və mütəfəkkirlərimizin
adlarıəbədiləşdirilib,təbliğiisti
qamətindəmühümaddımlaratı
lıb.1982ciildəölkəmizdəVaqif
Poeziya Günlərinin keçirilməsi
Azərbaycan milli ədəbiyyatı
nın təntənəsi idi. Bu diqqət və
qayğı hazırda Prezident İlham
Əliyev tərəfindən davam etdiri
lir. Torpaqlarımızın düşməndən
azad edilməsindən sonra Şu
şada 2021ci ildə Vaqif Poezi
yaGünləri bərpaolundu vəbu
il ikinci dəfə gerçəkləşdi. Bu il
Azərbaycanədəbiyyatınındörd
görkəmli nümayəndəsi – Xur
şidbanuNatəvanın190,Əhməd
Cavadın 130, Hüseyn Cavidin
140,ÖmərFaiqNemanzadənin
isə150illiyidövlətsəviyyəsində

qeyd edilir. Natəvanın yubileyi
münasibətilə“Məclisiüns”ədə
bi məclisi azad Şuşada bərpa
edildi”.
Sərgi haqqında danışanAnar

Kərimov bildirdi ki, “Şuşa İli”nə
həsr olunan kitab bayramında
10dan çox ölkə, 100dən artıq
yerli və xarici nəşriyyat iştirak
edir. Beş gün davam edəcək
sərgi müddətində müxtəlif for
matdaümumilikdə200dən çox
tədbir təşkil olunacaq: “Xüsu
si olaraq qeyd etmək istəyirəm
ki,builki sərgimizin fəxriqonağı
qardaşTürkiyəCümhuriyyətidir.
Sərgidə Türkiyə mədəniyyət və
turizm nazirinin müavini Serdar
Çamınrəhbərliyi ilənümayəndə
heyəti iştirakedir.Bizəminikki,

Türkiyəninbusərgidə iştiraket
məsiikiölkəarasındakitabdöv
riyyəsi, kitab sənayesi və ədə
biyyatla bağlı bütün sahələrdə
əməkdaşlığın inkişafına öz töh
fəsiniverəcək”.
AnarKərimovçıxışınınsonun

da kitab bayramı münasibətilə
bütün kitabsevərləri təbrik etdi,
sərgiiştirakçılarınauğurlararzu
ladı.
Türkiyəmədəniyyət və turizm

nazirininmüaviniSerdarÇamçı
xışedərəkPrezidentRəcəbTay
yib Ərdoğan və nazir Mehmet
Nuri Ersoyun salamlarını tədbir
iştirakçılarınaçatdırdı.44günlük
Vətənmüharibəsindəqazanılan
Zəfərdən sonra belə tədbirlərin
keçirilməsinin böyük əhəmiyyət

kəsb etdiyini vurğulayan nazir
müavinisərginintəşkilindəəmə
yiolanhərkəsəminnətdarlığını
bildirdi.
AzərbaycanYazıçılarBirliyinin

sədri, Xalq yazıçısı Anar sərgi
nin bütün xalqımızın, ən əsası
isəyazıçılarınbayramıolduğunu
söylədi.
Çıxışlardan sonra sərginin

rəmziaçılışınıbildirənlentkəsil
di. Tədbir iştirakçıları sərgimə
kanı, stendlərlə yaxından tanış
oldular.
Oktyabrın9dəkdavamedəcək

VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sər
gisi “Caspian Event Organisers”
(CEO) şirkətinin təşkilati dəstəyi
iləhəyatakeçirilir.

Nurəddin

Bakıda böyük kitab bayramı
“Hər bir xalqın böyüklüyü onun ədəbiyyatının zənginliyi və 

kitaba münasibətindən də asılıdır”

VIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisininmaraqlıtədbirvətəqdimatlardan
ibarətzənginproqramıvar.Oktyabrın5-dəsərgiçərçivəsindəmədə-
niyyətnaziriAnarKərimovunBakıDövlətUniversiteti(BDU)vəAzər-
baycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetinin(ADMİU)kitab-
xanaçılıqvəinformasiyaixtisasıüzrəməzunlarıiləgörüşükeçirildi.

Bakı Ekspo Mərkəzində ger
çəkləşəngörüşdəçıxışedənAnar
Kərimov Mədəniyyət Nazirliyinin
kitabxanainformasiya sahəsi üz
rə apardığı islahatlardan söz aç
dı. Dedi ki, hazırda nazirliyin ta
beliyində olan mərkəzləşdirilmiş
kitabxana sistemlərində işçilərin
20 faizi ixtisaslı kadrlardır: “Bu
sahənin inkişafı üçün ən başlıca
meyarlardan biri məhz peşəkar
mütəxəssislərincəlbolunmasıdır.

Bu istiqamətdəhəmşəfafığı tə
minetməküçün,həmdəmüvafiq
sahəüzrəəməkbazarındarəqa
bətinformalaşdırılmasıməqsədilə
nazirliyintabeliyindəolankitabxa
nalarda işəgötürmə prosesi artıq
test vəmüsahibəmərhələsindən
ibarət olmaqla imtahanla həyata
keçiriləcək”.
Nazirbildirdi ki, artıq imtahan

prosesini tənzimləyən qaydalar
datəsdiqolunub:“Sizlərbupro

sesin ilk iştirakçılarısınız. Əmi
nəmki,qazandığınıznəzəritəc
rübə,əldəetdiyinizbilikvəpeşə
hazırlığınız vasitəsilə ölkədə ki
tabxana sahəsinin inkişafınaöz
töhfələrinizi verəcəksiniz. Bəzi
ləriniz karyeranıza regionlarda,
bəziləriniz isə Bakı şəhərində
başlamaq arzusunda olduğunu
zuifadəetmisiniz”.
AnarKərimovməzunlarıtəbrik

edərək onlara gələcək işlərində
uğurlararzuladı.
BDUnun Kitabxanaçılıqin

formasiya fakültəsinin dekanı,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosentƏləmdarCabbarlıvurğu
ladı ki, Azərbaycanda kitabxa
nasahəsinədiqqətvəqayğının
ənənələrivar:“UluöndərHeydər
Əliyevhərzamankitabxana işi
nə,kitabxanaçıəməyinəyüksək
qiymət verib. Bu ənənələr Pre
zident İlham Əliyev və Birinci
vitseprezident Mehriban Əliye

va tərəfindən layiqincə davam
etdirilir. Mədəniyyət naziri Anar
Kərimovunməzunlarlabugünkü
görüşünü də bu ənənələrin da
vamı kimi yüksək qiymətləndiri
rik.Mənilkdəfəbizimfakültənin
məzunlarınınnazirsəviyyəsində
qəbulununşahidioluram”.
Azərbaycan Milli Kitabxana

sınındirektoru,professorKərim
Tahirovqeydetdiki,bu ilBDU
nun Kitabxanaçılıqinformasiya
fakültəsinin4nəfərməzunuelm
ocağındaişlətəminolunub.
MədəniyyətNazirliyiKitabsə

nayesişöbəsininmüdiriAkifMa
rifidiqqətəçatdırdıki,hərikiuni
versitet üzrə 20212022 tədris
ilinin 178 nəfərməzunu arasın
dan20nəfərişlətəminolunmaq
üçün seçilib. Seçilən gənclərin
hərbiri ilə fərdiqaydadamüsa
hibəaparılıb.
Sonda görüş iştirakçıları ilə

xatirəşəkliçəkdirildi.

Kitabxana işinə 
gənc kadrlar gəlirlər

Mədəniyyət naziri BDU və ADMİU-nun 
məzunları ilə görüşüb

Gənclər Kitabxanası sərgiyə geniş çeşiddə kitablar gətirib

RespublikaGənclərKitabxana-
sıdaVIIIBakıBeynəlxalqKitab
Sərgisinə200-dəkaddakitab
gətirib.Onlarınarasındakitab-

xananınbuilelanetdiyi“Nəşrlərin
satınalınmasımüsabiqəsi”nəticə-
sindəəldəedilənkitablarüstünlük
təşkiledir.

Bundan əlavə, kitabxananın sten
dində Fikrət Əmirovun 100, Əhməd
Cavadın 130, Hüseyn Cavidin 140,
Ömər Faiq Nemanzadənin 150, Xur
şidbanuNatəvanın190illikyubileylə
rinəvə“Şuşaİli”nəhəsrolununnəşr
ləryeralır.

MilliMəclisindeputatlarıQənirəPa
şayeva, Əziz Ələkbərli, AMEAnın
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu
nun baş direktoru, akademik Teymur
Kərimli,filologiyaelmləridoktoru,pro
fessorQəzənfərPaşayev,Albaniyanın
“FanNoli”nəşriyyatınındirektoruRex
hep Hida və başqaları kitabxananın
stendiniziyarətediblər.
Oktyabrın7dəRespublikaGənclər

Kitabxanasınınnəşrəhazırladığı“Sən
azadsan!”kitabınıntəqdimatmərasimi
keçiriləcək.Kitabda20yəyaxıngənc
yazarınAzərbaycanınşanlıZəfərtari
xi–44günlükmüharibəyəhəsrolun
muşəsərləritoplanıb.

Bakı Ekspo Mərkəzində Milli Kitabxananın təqdimatları 

MilliKitabxanaVIIIBakı
BeynəlxalqKitabSər-
gisindəzənginstendlə
təmsilolunur.Sərginin

ilkgünü“Şuşatarixisənədlərdə
(MilliKitabxananınfondundan)”
kitabının,“Bizsənidirçəldəcəyik,
əzizŞuşa!”adlıelektronməlumat
bazasınıntəqdimatıkeçirilib.

Baş nazirin müavini Əli Əhmədov,
mədəniyyətnaziriAnarKərimov,Tür
kiyəninmədəniyyətvəturizmnazirinin
müavini Serdar Çam, Milli Məclisin
Mədəniyyət komitəsinin sədri Qənirə
Paşayeva,BeynəlxalqTürkMədəniy
yəti və İrsi Fondunun prezidenti Gü
nay Əfəndiyeva və digər rəsmilər, yerli və
xariciqonaqlartəqdimatdaiştirakediblər.
Milli Kitabxananın direktoruKərimTahirov

qonaqlarastendinmüxtəlifbölmələrindəkiki
tablar, kitabxananın əməkdaşları tərəfindən
hazırlanmış“Bizsənidirçəldəcəyik,əzizŞu
şa!”elektronbazasıhaqqındaməlumatverib.

Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanmış
“Şuşa tarixi mənbələrdə” biblioqrafiya kita
bından da söz açan direktor bildirib ki, bu,
kitabxananınŞuşayahəsrolunanikincibib
lioqrafiknəşridir.
AMEAnın vitseprezidenti, akademik İsa

Həbibbəylibildiribki,biblioqrafiyakitabıQara

bağın,onuntacıolanŞuşaşəhərininta
rixininöyrənilməsindətədqiqatçılarüçün
bələdçi rolunu oynayacaq.O həmçinin
diqqətə çatdırıb ki, Ədəbiyyat İnstitutu
MədəniyyətNazirliyivəMilliKitabxana
nın “Qarabağa kitabla gedək!” kampa
niyasınaqoşularaq1000nüsxəyəyaxın
kitabhədiyyəedib.
Oktyabrın 6da sərgidə Mədəniyyət

NazirliyivəMilliKitabxananınbirgətəş
kilatçılığıilə“XurşidbanuNatəvan”bib
lioqrafiya kitabının, eləcə də “Xurşid
banu Natəvan” adlı elektron məlumat
bazasının təqdimat mərasimi keçirilib.
Milli Kitabxananın direktoru, professor
KərimTahirovnəşrhaqqındaməlumat
verib.

AzərbaycanYazıçılarBirliyininkatibi İlqar
FəhmibiblioqrafiyanınNatəvanınyubileyinə
birtöhfəolduğunuqeydedib.
TədbirdəiştirakedənRusiyaDövlətKitab

xanasının prezidenti Viktor Federov bildirib
ki,təqdimedilənbiblioqrafiyarustədqiqatçı
larıüçündəqiymətlinəşrdir.


