
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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