
www.medeniyyet.az

№75 (1948)
12 oktyabr 2022 kitab 5

Gözəlvəmaraqlıtəqdimatlarlayaddaqalandahabirbey
nəlxalqkitabsərgisinəşahidliketdik.Butədbirsayəsində
bizkitablabağlıadamlarlayanaşı,kitababağlıolanların
dabayramovqatınakökləndiklərinigördük...

Sevinirəm ki, kitaba kütləvi
maraqyaranıbvəburadagənc
lər üstünlük təşkil edir. Onlar
zəruriədəbiyyatlar,yənielm,is
tehsalat,ixtisassahələriiləbağlı
nəşrlərləyanaşı,bədiiədəbiyya
ta da maraq göstərirlər. Mədə
niyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı
ilə59oktyabrdareallaşankitab
bayramıbirneçəgünərzindəis
tənilənoxucuüçünkitabıəlçatan
etməyəçalışdı.
Sərgiqarşısınaqoyduğuməq

sədlərə çatdı. Çünki beş gün
ərzində müxtəlif təqdimatlar,
müzakirələr,görüşlər,imzasaat
ları keçirildi, nəşriyyatpoliqrafi
yasənayesininhazırkıvəziyyəti,
ümumilikdə kitab və onun nəş
rindən oxucuya çatmasına qə
dərfaydalımüzakirələraparıldı.

“Uşaq ədəbiyyatında 
Zəfər diskursu”

Sərgininbirsıratədbirvətəq
dimatlarına qatılmaq imkanım
oldu.Onlardanbiridəoktyabrın
5də baş tutan “Uşaq ədəbiy
yatında Zəfər diskursu” möv
zusundamüzakirə və şanlıQə
ləbəmizə həsr olunmuş uşaq
kitablarınıntəqdimatıidi.
Müzakirəninmoderatorufilolo

giyaüzrəelmlərdoktoru,AMEA
NizamiadınaƏdəbiyyatİnstitutu
Uşaq ədəbiyyatı şöbəsinin mü
diri Elnarə Akimova, qonaqlar
uşaq yazarları Zahid Xəlil, Se
vinc Nuruqızı, Qəşəm İsabəyli
idi.

ElnarəAkimova çıxışındabu il
səkkizincisikeçirilənBakıBeynəl
xalq Kitab Sərgisinin son iki ildə
uşaq ədəbiyyatına geniş yer ve
rilməsininəhəmiyyətiniqeydetdi:
“Builki sərgi “Şuşa İli” çərçivəsin
də reallaşır. Şuşanın 270 illiyidir,
həmçinin iki ildir qalaşəhərimiz
düşmən tapdağından azad olu
nub.Uşaqədəbiyyatındabumöv
zudamüəyyənmətnlərortayaqo
yulmaqdadır. Bura dəvət olunan
uşaqyazarlarınınhərüçüotuzilə
yaxınbirdönəmdəQarabağ,Şu
şa mövzusuna həssas yanaşan,
yaradıcılığındamövzunudaimak
tualsaxlayanziyalılardır”.
Daha sonra söz uşaq yazar

larına verildi. Zahid Xəlil Zəfər
tariximizi əks etdirən “Dəmir
yumruq”əsərininərsəyəgəlmə
sindənbəhsetdi,yeniəsərüzə
rindəişlədiyini,tezlikləuşaqların
görüşünəgələcəyinibildirdi.Se
vinc Nuruqızı yeni çap olunan
“Pıçıltı”və“Zəfərnəğməsi–Şu
şa”kitablarıhaqqındasözaçdı.
Qəşəm İsabəyli yeni çapolu

nan“Seçilmişəsərləri”ninbirinci
cildi haqqında danışdı. Orada
yeralanQarabağa,Şuşayaaid
mətnlərədiqqətyönəltdi,birne
çəşeirinisəsləndirdi.
F.Köçərli adına Respublika

Uşaq Kitabxanasının direkto
ru Şəhla Qəmbərova burada
adıçəkilən kitabların hər birinin
təqdimatını keçirəcəklərini dedi.
Müzakirədə uşaq ədəbiyyatın
dakı bir sıra problemlərə də to
xunuldu,təklifərsəsləndirildi.

“Cavid hikməti: 
seçmə aforizmlər”

Elmikütləvi nəşrlərin təq
dimatları da sərgi proqramını
zənginləşdirən amillərdən idi.
Busırada “Cavidhikməti: seç
mə aforizmlər” kitabını xüsu
si qeyd etməliyəm. Oktyabrın
7də Hüseyn Cavidin EvMu
zeyininbaşdirektoru,Əməkdar
mədəniyyətişçisi,filologiyaüz
rəelmlərdoktoruGülbənizBa
baxanlının tərtibçisi və ön söz
müəllifi olduğu “Cavid hikmə
ti: seçmə aforizmlər” kitabının
təqdimatıkeçirildi.
GülbənizBabaxanlıçıxışedə

rək böyük Azərbaycan şairi və
dramaturquHüseynCavidin140
illiyinin qeyd edilməsi haqqın
da imzaladığı sərəncama görə
dövlət başçısına təşəkkürünü
bildirdi. Qeyd etdi ki, təqdimatı
keçirilən kitab ədibin evmuze
yinin dahi sənətkarın yubileyi
münasibətilə cavidsevərlərə bir
ərməğanıdır.Oxucularınmarağı
nəzərəalınaraqsənətkarınəsər
lərindən seçmə aforizmlər yeni
redaksiyada,əlavələredilərəkilk
dəfə cib dəftərçəsi formasında
nəşrolunub.Kitabdamütəfəkkir
şairin insanlıq, haqqədalət, və
tən,millət, qadın,məhəbbət və
cəmiyyəti narahat edən aktual
problemlərləbağlımüdriksözlə
ri yer alıb. Topludakı aforizmlər
ədibin“Ana”,“Maral”,“ŞeyxSə
nan”,“Şeyda”,“Uçurum”,“İblis”,
“Afət”,“Peyğəmbər”,“TopalTey
mur”,“Knyaz”,“Səyavuş”,“Xəy
yam”, “İblisin intiqamı” pyeslə
rindən, “Azər” poemasından və
məqalələrindənseçilib.

Akademikin Şuşaya 
naməsi...

Oktyabrın 7də sərgi çərçivə
sində AMEAnın Məhəmməd
FüzuliadınaƏlyazmalar İnstitu
tunun baş direktoru, akademik
Teymur Kərimlinin “Şuşanamə”
kitabınındatəqdimatıkeçirildi.
Kitabhaqqındaməlumatverən

müəllif“Şuşaİli”nəhəsrolunanki
tabdaAzərbaycanınqədimmədə
niyyət mərkəzi, Qarabağın incisi
Şuşaya,müzəfərAliBaşKoman
dan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
əldəedilmişZəfərimizvəbirsıra
bəşəriproblemlərəhəsrolunmuş
şeirlərininyeraldığınıdedi.
Tədbirdə çıxış edən alimlər

müəllifəuğurlararzuladılar,onun
səmimihisslərinintəzahürüolan
poeziya nümunələrində xalqı
mızın tarixinin, mədəniyyətinin,
Qarabağ,Şuşaadlıincisininmü
kəmməlşəkildəəksolunduğunu
vurğuladılar.

“Şaiq nümunə məktəbi”
Kitabbayramınınmaraqlıtəq

dimatlarından biri də ədəbiyya
tımızda və pedaqoji fikir tarixi
mizdəəvəzsizyeriolanAbdulla
Şaiqlə bağlı idi. “Şaiq nümunə
məktəbi” adlı kitab təqdim olu
nurdu.Nəşrədibinmənzilmuze
yi tərəfindəntərtibedilib,Mədə
niyyətNazirliyinindəstəyiiləçap
olunub. Kitabın tərtibçiləri Ülkər
TalıbzadəvəArzuHacıyevadır.
Abdulla Şaiqin adı ilə bağlı

olan nümunə məktəbinin yaran
ması,fəaliyyətibarədəgenişmə
lumatınyeraldığıkitabdahəmçi
ninŞaiqinmüəllimhəmkarları,o
məktəbdəoxuyanvədigərtəhsil
müəssisələrindəondandərsalan
tələbələri haqqında informasiya,
müəllimləribarədəxatirələriveri
lib.KitabdaAbdullaŞaiqinMən
zilMuzeyinin əsas fondunun və
arxivinin nadir materiallarından
daistifadəedilib.

Giriş sözü söyləyən muzeyin
direktoru Ülkər Talıbzadə yeni
nəşr haqqında məlumat verdi,
nümunə məktəbinin yaranma
tarixindənbəhsetdi.O,Abdulla
Şaiqin özünün xatirələrində qə
ləməaldığımühümfaktvəfikir
lərindəkitabdayeraldığınınə
zərəçatdırdı.
Digərçıxışedənlərnəşrinönə

minədiqqətçəkdilər,Cümhuriy
yət dövründə məktəblərin milli
ləşdirilməsiişindəAbdullaŞaiqin
ilk anadilli sinifərin yaradılması
yolundadiqqətəlayiqfəaliyyətin
dəndanışıldı.

Sərginin 140 yaşlı 
kitabları...

Kitab sərgisində diqqəti cəlb
edən, öz tərtibatı və nümayişə
çıxarılan nümunələri ilə seçi
lən stendlər də var idi. Onların
arasında Əqli Mülkiyyət Agent
liyinin tabeliyində olan Respub
lika ElmiTexniki Kitabxanası
nın (RETK) guşəsini qeyd edə
bilərəm. Çünki onun nümayiş
masasında hər hansı yüksək
bədiitərtibatlı nəşrlər, poliqrafik
keyfiyyətli çap məhsulları yox,
rəngləri çoxdan saralmış “kağız
yığını”təəssüratıyaradabiləcək
kitablarsıralanırdı.

Nümunələrhaqqındaməlumat
almaqüçünstendəyaxınlaşdım.
KitabxananınKütləviişlərvətər
tibat şöbəsinin müdiri Amaliya
Qənbərovanümunələrbarədəət
rafıməlumatverdi.Bildirdiki,ən
böyük elmisahəvi kitabxanalar
danbiriolanRETKninfondunda
ictimaisiyasiədəbiyyat,elmitex
niki, sorğu materialları, dövri və
davamlı nəşrlər, təcrübəkonst
ruktor işləri, tərcümələr, sənaye
kataloqları, normativtexniki sə
nədlər, ixtiralar, ixtiraçılıqpatent
hüquqları haqqında ədəbiyyat,
patentlərvəs.qorunubsaxlanılır:
“Ammakitabxanamızıfərqliedən
amil isə Azərbaycanın neft və
qazhasilatıiləbağlıədəbiyyatlar
danibarətfondasahibolmasıdır.
1920ciildəAzərbaycandasovet
hakimiyyəti qurulduqdan sonra
neftsənayesihəmişəlikmilliləşdi
rildivə“Azneftkom”,onuntexniki
şöbəsində də kiçik bir məlumat
kitabxanası yaradıldı. Bu haqda
ilk məlumata “Azərbaycan neft
təsərrüfatı”jurnalındarastgəlirik.
1920ci ilə qədər Bakıda fəaliy
yətgöstərəntexnikicəmiyyətlərin
kitabxana fondları əsasında for
malaşdırılmış kitabxanada 271
nüsxəkitabtoplanmışdıki,buda
odövrüçünböyükrəqəmhesab
olunurdu.Hazırda fondumuz isə
14milyonnüsxədənçoxdur.
Gördüyünüzbukitablarisəki

tabxananın “qızıl fond”unadaxil
olan nümunələrdir.Əsasən neft
sahəsiiləbağlıolsalarda,bura
damemarlıq,elmvə texnikanın
digər sahələrini də əhatə edən
nəşrlər də var.Bəzi kitablarımı
zın130,140yaşıvar”.
Kitabla oxucunun görüş yeri

olan sərgi müxtəlif tədbirləri ilə
bərabər, sənətkarların əl işləri,
kitab çapı sənayesinin müxtə
lif dövrlərini əhatə edən texniki
avadanlıqların nümayişi ilə də
diqqəticəlbedirdi...

Həmidə Rüstəmova

Türkiyə səfirinin imza saatı
VIIIBeynəlxalqKitabSərgisiçərçivəsindəoktyabrın7dəTür
kiyəninölkəmizdəkisəfiriCahitBağcının“Yokuşunçocukları”
kitabınınyeninəşrinintəqdimatıvəimzasaatıtəşkilolunub.

Təqdimatda çı
xışedənsəfirCahit
Bağcı kitab bay
ramının təşkilinə
görə Azərbaycan
Mədəniyyət Nazir
liyinə təşəkkürünü
bildirib: “Azərbay
can kitaba verilən
dəyərməsələsində
ənöndəolanölkə
lərdəndir. Əvvəlki
sərgidəkitabımınilknəşrininburadastendəimzasaatınıkeçirmiş
dik,bugündənövbətinəşrinimzasaatınatoplanmışıq.Bizbulayi
hələrindavamlıolmasınıarzulayırıq.Kitabıyaşatmaqçoxönəmlidir.
Kitab insanınənyaxındostudur.Əslində,kitabı rəqəmsaldaoxu
maqmümkündür,ammakitabatoxunmaqdahaönəmlidir”.
Səfir qeyd edib ki, “Yokuşun çocukları” kitabında Türkiyənin

197080ci illərdəki həyatından, keçdiyi çətinliklərdən danışılır.
Kitabeynizamandasosialtarixvəbioqrafiksəciyyədaşıyır.
DahasonraCahitBağcıkitabınıtədbiriştirakçılarıüçünimzalayıb.

Xətai “Divan”ının Daşkənd nüsxəsi nəşr olunub

VIIIBeynəlxalqBakıKitabSərgisiçərçivəsindəböyükAzərbaycan
şairi,qüdrətlisərkərdəŞahİsmayılXətaininanadilli“Divan”ının
Daşkəndnüsxəsiəsasındahazırlanmışnəşrintəqdimatıda
keçirilib.NəşrÖzbəkistandakıHeydərƏliyevadınaAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzinin(AMM)layihəsiiləişıqüzügörüb.

AMMindirektoruSamirAbbasovXətainin535illikyubileyimü
nasibətiləhazırlanannəşrinÖzbəkistanElmlərAkademiyasıBiru
niadınaŞərqşünaslıqİnstitutundakıAzərbaycanadairəlyazma
larıntədqiqiəsasındaərsəyəgəldiyinibildirib.
MədəniyyətNazirliyiKitabsənayesişöbəsininmüdiriAkifMarifi

məsələyə tarixiaspektdənyanaşaraqXətai “Divan”ınınDaşkənd
nüsxəsininnəşrinimədəniyyətimizin,ədəbiyyatımızındünyadata
nıdılması,təbliğiistiqamətindəəhəmiyyətinivurğulayıb.
AMEAnın vitseprezidenti, akademik İsa Həbibbəyli, Nəsimi

adına Dilçilik Institutunun direktoru, professor Nadir Məmməd
li,tədqiqatçıalim,professorNizamiTağısoy,özbəkşairə,“Kitab
dünyası”qəzetininbaşredaktoruXasiyyətRüstəmAzərbaycan
Özbəkistan,mədəniədəbimünasibətlərhaqqındadanışaraqbu
nəşrinXətaiirsinintədqiqinəböyüktöhfəolduğunuqeydediblər.
Kitabıntərtibçisi,filologiyaüzrəfəlsəfədoktoruKərimullaMəm

mədzadətədqiqatişindəvənəşrinərsəyəgəlməsindəgöstərdiyi
dəstəyəgörəAMMyəminnətdarlığınıbildirib.

Sözümüz hər zaman 
kitabdan düşsün...

VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi nə ilə yadda qaldı?

MədəniyyətNazirliyi
nintəşkilatçılığıilə
59oktyabrtari
xindəBakıEkspo

MərkəzindəkeçirilənVIII
BakıBeynəlxalqKitabSərgisi
çoxsaylıtəqdimatlardanbiri
dəçərçivəsindəC.Cabbarlı
adınaRespublikaGənclər
Kitabxanasınınnəşrəhazır
ladığı“Sənazadsan!”kitabı
iləbağlıolub.Kitabdagənc
yazarlarınVətənmühari
bəsindəşanlıZəfərəhəsr
olunanşeir,essevəhekayə
ləritoplanıb.

Oktyabrın 7də gerçəkləşən
təqdimatda Respublika Gənclər
Kitabxanasının direktoru Aslan
Cəfərov nəşrin ərsəyə gəlmə
sində iştirak edən hər kəsə tə
şəkkürünübildirib.Qeydedibki,
kitabınadımüzəfərAliBaşKo
mandan İlham Əliyevin 2020ci
il noyabrın 8də Şuşanın azad
edilməsi müjdəsini Azərbaycan
xalqınaçatdırarkəndediyi “Əziz
Şuşa, sən azadsan!” sözlərin
dəngötürülüb.

Mədəniyyət Nazirliyi Kitab sə
nayesişöbəsininmüdiriAkifMa
rifi Azərbaycanın şanlı Zəfər
tarixinə həsr olunan kitabların
əhəmiyyətindən danışaraq, bu
nəşrləringələcəknəsillərəbirör
nək,xatirəolacağınıqeydedib.
Kitabın tərtibçisi və redaktoru

Fərid Hüseyn topluda əsərləri

yer alan gənc şair və yazıçılar
haqqında məlumat verib. Bil
dirib ki, kitabEminPirinin “Sən
azadsan!”şeiriiləbaşlayır.Gənc
yazarlarŞahanəMüşfiq,İntiqam
Yaşar, Gülnar Səma, Nargis
şeirlərini oxuyublar. Emin Piri,
RamilƏhmədazadŞuşayasə
fərlərihaqqındadanışıblar.

Qeyd edək ki, kitabda Azər
baycanınşanlıZəfər tarixi –44
günlük müharibə mövzusunda
20yə yaxın gənc yazarın əsər
ləri toplanıb.Kitabın layihə rəh
bərivəideyamüəllifiRespublika
Gənclər Kitabxanasının direkto
ru Aslan Cəfərovdur. Azərbay
can Yazıçılar Birliyinin sədr
müaviniRəşadMəcidkitabaön
sözyazıb.
Qeyd edək ki, sərgi müddə

tində Gənclər Kitabxanasının
stendiniçoxsaylıoxucularlaya
naşı, tanınmış elm, ədəbiyyat,
mədəniyyət xadimləri də ziya
rətediblər.Kitabxananınəmək
daşları ziyarətçilərə stenddə
sərgilənən incəsənət, tarix,
bədii ədəbiyyat və s. sahələri
əhatə edən kitablar haqqında
məlumat veriblər. Kitabxana
VIIIBakıBeynəlxalqKitabSər
gisinin təşkilatçıları tərəfindən
sertifikatlatəltifedilib.

Kitab bayramında Respublika 
Uşaq Kitabxanasının təqdimatları

VIIIBakıBeynəlxalqKitabSərgisindəzənginstendiiləiştirakedən
F.KöçərliadınaRespublikaUşaqKitabxanasıyeninəşrlərintəqdi
matlarınıdakeçirib.

Oktyabrın 7də Respublika
Uşaq Kitabxanası və “Təhsil”
nəşriyyatının (nəşriyyatpo
liqrafiya müəssisəsi) birgə la
yihəsi – uşaq yazarı Raziyyə
Rəhimzadənin rus dilində çap
olunmuş“QədimBakıhaqqında
əfsanələr” kitabının imza günü
keçirilib.

Kitabda yazıçının 11 hekayəsi
yeralıb.Müəllifözhekayələrində
birsehrbazkimitarixiOdlardiya
rınınşəklininxalçasınıtoxuyur.
Oktyabrın8dəsərgiçərçivəsin

dəRespublikaUşaqKitabxanası
və“Təhsil”nəşriyyatınıntərəfdaş
lığıiləTuralAxundovun“Şuşata
rixinobyektivində”kitabının,“Mən

Şuşanıçəkirəm”adlıvirtualrəsm
sərgisinintəqdimatıolub.
TədbirdəBakışəhəriYuriKo

valyovadına229saylıməktəbin
şagirdlərinin ifasında “AzadŞu
şa” kompozisiyası nümayiş olu
nub,AğdamrayonXanŞuşinski
adınaUşaqMuğamMusiqiMək
təbinin şagirdləri muğamlardan
parçalaroxuyublar.
TuralAxundovkitabbarədəmə

lumatverib.Bildiribki,kitab3his
sədənibarətdirvəŞuşanındünəni,
bu günü və sabahı haqqındadır.
Yazıçıpublisist Mustafa Çəmənli
kitablabağlıfikirlərinibölüşüb.
UşaqKitabxanasınındirektoru

ŞəhlaQəmbərova“Şuşaİli”çər
çivəsində məktəblilər arasında
keçirilən rəsm müsabiqəsi haq
qında məlumat verərək virtual
sərgidə “Palitra” art studiyasının
şagirdlərinin 60dək əl işinin yer
aldığınıbildirib.“MənŞuşanıçə
kirəm” virtual sərgisi kitabxana
nınsaytındatəqdimedilib.
Oktyabrın 8də sərgi çərçivə

sində “Təhsil” nəşriyyatı, Res
publikaUşaqKitabxanasınınvə

“Sultan” cizgi filmi studiyasının
tərəfdaşlığıiləyazıçıSevincNu
ruqızının“Pıçıltı”kitabınıntəqdi
matı da keçirilib. Kitab 2020ci
ilinVətənmüharibəsindəErmə
nistanın Gəncə şəhərində tö
rətdiyi terrorun qurbanları olan
uşaqlaraithafedilib.
Əvvəlcə kitabla bağlı “Sultan”

studiyasında çəkilmiş “Pıçıltı”
tanıtımfilmivə3nömrəliUşaq
Gənclər İnkişaf Mərkəzinin“Çi
çəyim” uşaq teatrının üzvlərinin
ifasında “Pıçıltı” kompozisiyası
nümayişolunub.
SevincNuruqızıbildiribki,“Pı

çıltı” kitabı bütün canlıların və
cansızlarınməhvinə səbəb olan
terrora “YOX”deyənlərinsəsidir.
Respublika Uşaq Kitabxanası
nın direktoru Şəhla Qəmbəro
va vurğulayıb ki, S.Nuruqızının
əsərlərindəuşaqdünyasınadair
ən əhəmiyyətli məqamlar əksini
tapır. “Pıçıltı”dabeləəsərlərdən
biridir.
“Təhsil” nəşriyyatının direkto

ruTuralAxundov,kitabınrəyçisi
–AMEANizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutu Uşaq ədə
biyyatı şöbəsinin müdiri, filolo
giyaüzrəelmlərdoktoruElnarə
Akimovanəşrhaqqındafikirlərini
bölüşüblər.

“Sən azadsan!” – Gənclər Kitabxanası 
yeni nəşrini təqdim edib


