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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.

***
NazirAnar

Kərimovokt
yabrın5də
İranınmə
dəniyyətvə
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.

KitabxanaVIIIBakı
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.
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