
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev okt yab rın 
11-də Qır ğız Res pub li ka sı na döv lət 
sə fə ri nə ge dib. Biş kek şə hə ri nin 

“Ma nas” Bey nəl xalq Ha va Li ma nın da 
Pre zi dent İl ham Əli ye vi Qır ğı zıs ta nın 
döv lət baş çı sı Sa dır Ja pa rov qar şı la yıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev rəs mi gö rüş lər dən 
ön cə Biş kek də “Ata-Be yit” Mil li Ta ri xi-Me mo-
rial Komp lek si ni zi ya rət edib. Döv lət baş çı sı 
gör kəm li qır ğız ya zı çı sı Çin giz Ayt ma to vun 
mə za rı nı da zi ya rət edib və üzə ri nə gül dəs-
tə si qo yub.

Mə lu mat ve ri lib ki, “Ata-Be yit” Mil li Ta ri xi-
Me mo rial Komp lek si 2000-ci il də Qır ğız döv-
lət çi li yi nin ən mü hüm in ki şaf mər hə lə lə ri nin 
ta ri xi yad da şı nın bər pa sı və qo ru nub sax-
la nıl ma sı məq sə di lə ti ki lib. Me mo rial Çin giz 
Ayt ma to vun tək li fi  ilə “Ata-Be yit” – “Ata la rın 
mə zar lı ğı” ad lan dı rı lıb. Ümu mi sa hə si iki 
hek tar olan komp leks də 1920-1930-cu il lər-
də Qır ğı zıs ta nın si ya si hə ya tı nı əks et di rən 
sə nəd lər və fo to şə kil lər, di gər ta ri xi ma te rial-
lar top la nıb. Komp lek sin mər kə zin də mə zar-
lıq yer lə şir, həm çi nin bu ra da mu zey fəaliy yət 
gös tə rir. Komp leks də qır ğız xal qı nın mü ba-
ri zə si nin rəm zi olan “Ur kun” abi də si də var.

Okt yab rın 11-də Biş kek də ki Ala-Ar ça döv-
lət iqa mət ga hın da Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin rəs mi qar şı lan ma mə ra si mi 
olub.

Son ra pre zi dent lər İl ham Əli ye vin və Sa dır 
Ja pa ro vun iş ti ra kı ilə Azər bay can la Qır ğı zıs-
tan ara sın da Bi rin ci Döv lət lə ra ra sı Şu ra nın 
məh dud tər kib də ic la sı ke çi ri lib.

Azər bay can Pre zi den ti ni sa lam la yan Sa-
dır Ja pa rov de yib: “Si zin döv lət sə fə ri ni zə 
ol duq ca bö yük əhə miy yət ve ri rik. Çün ki bu 
sə fər bi zim qar daş öl kə lə ri miz ara sın da əsl 
st ra te ji tə rəf daş lıq mü na si bət lə ri ni nü ma yiş 
et di rir. Bi zim xalq la rı mı zın dost lu ğu za ma nın 
və ta ri xin sı na ğın dan çıx mış uzun müd dət li 
eti bar lı və sə mi mi mü na si bət lə rə əsas la nır. 

Öl kə lə ri miz bu il “Dost luq və əmək daş lıq 
haq qın da mü qa vi lə”nin 25 il li yi ni qeyd edib-
lər. Üç ay dan son ra bi zim ye ni yu bi le yi miz 
– dip lo ma tik mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 30 
il li yi ola caq. Biz bu ta ri xə yax şı nə ti cə lər lə 
ya xın laş mı şıq. Bi zim əmək daş lı ğı mız st ra te ji 
tə rəf daş lıq sə viy yə si nə yük sə lib”.

Bu ilin ap rel ayın da Ba kı ya sə fə ri ni xa tır la-
dan Sa dır Ja pa rov Qır ğı zıs tan-Azər bay can 
qar şı lıq lı əla qə lə ri nə dair mə sə lə lə ri ye ni dən 
mü za ki rə et mək für sə ti nə gö rə də məm nun-
lu ğu nu bil di rib: “Fə rəh li hal dır ki, di na mik şə-
kil də möh kəm lə nən və ge niş lə nən əla qə lər 
öl kə lə ri mi zin par la ment lə ri, hö ku mət lə ri və 
aidiy yə ti qu rum la rı ara sın da ak tiv qar şı lıq lı 
fəaliy yət lə nə ti cə lə nib. Ap rel ayın da kı bir sı ra 
ra zı laş ma la rı mız hö ku mət lə ra ra sı bir gə ko-
mis si ya nın xət ti ilə əmə li su rət də hə ya ta ke-
çi ri lib, İş gü zar Şu ra ya ra dı lıb, Hey dər Əli yev 
adı na, Ni za mi Gən cə vi adı na mək təb lə ri, 
Qır ğı zıs tan-Azər bay can Dost luq par kı nı bir-
lik də aça ca ğıq. Əmi nəm ki, Si zin sə fə ri niz və 
Döv lət lə ra ra sı Şu ra nın ic la sı nın ke çi ril mə si 
iki tə rəfl  i mü na si bət lə rə ye ni tə kan ve rə cək. 

Bu, bi zim əmək daş lı ğı mı zın si ya si, ti ca ri-in-
ves ti si ya və mə də ni-hu ma ni tar sa hə lər də 
fəal in ki şa fı nın par laq gös tə ri ci si dir. Xü su si-
lə vur ğu la maq is tər dim ki, Qır ğı zıs tan qar-
daş Azər bay can la sis tem li və uzun müd dət li 
əmək daş lıq əz min də dir və st ra te ji sa hə lər də 
cid di qar şı lıq lı fəaliy yə tə ha zır dır”.

Qar  daş Qır  ğı  zıs  ta  na döv  lət sə  fə  ri  nə də -
və  tə gö  rə tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rən Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev ya  rım il ön cə Ba  kı  da ke  çi  ri -
lən gö  rü  şü məm  nun  luq  la xa  tır  la  ya  raq de -
yib: “Mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin be  lə di  na  mi  ka  sı 
on  dan xə  bər ve  rir ki, biz qar  şı  lıq  lı əmək -
daş  lıq po  ten  sialı  nı ar  tır  maq əz  min  də  yik. 
Si  zin Azər  bay  ca  na rəs  mi sə  fə  ri  niz za  ma  nı 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da “St  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
haq  qın  da Bə  yan  na  mə” im  za  la  nıb. Bu Bə -
yan  na  mə bi  zim əla  qə  lə  ri  mi  zi da  ha yük  sək 
sə  viy  yə  yə qal  dı  rıb. Əmi  nəm ki, mə  nim sə -
fə  ri  min ye  kun  la  rı  na dair ra  zı  laş  ma  lar əl  də 
olu  na  caq və bu ra  zı  laş  ma  lar bir çox sa  hə -
lər  də əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si  nə kö  mək 
edə  cək”.
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Opera və
Balet Teatrının 
şanlı Zəfərə 
sənət hədiyyəsi

səh. 3

Avropa Şurası
Mədəni Marşrutlarının

Məşvərət Forumu keçirilib

səh. 8

“Uşaqların 
Nizami 
Gəncəvi 
dünyası”

səh. 8

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Xalqlarımızın dostluğu zamanın və tarixin sınağından çıxıb
“Qırğızıstan qardaş Azərbaycanla uzunmüddətli əməkdaşlığa və

strateji sahələrdə ciddi qarşılıqlı fəaliyyətə hazırdır”

“Arşın mal alan” Rusiya Musiqi 
Akademiyasının səhnəsində

Okt yab rın 14-də Mosk va-
da kı Qne sin lər adı na Ru si-
ya Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
kon sert za lın da da hi Azər-
bay can bəs tə ka rı Üze yir 
Ha cı bəy li nin “Ar şın mal 
alan” mu si qi li ko me di ya sı 
nü ma yiş olu na caq.

Üze yir bə yin dün ya ca 
məş hur ope ret ta sı nı Ka-
zan Kon ser va to ri ya sı Ope-
ra Stu di ya sı TA TA Rİ CA or-
kest ri (di ri jor Ri nat Xə li tov) 
ilə bir lik də təq dim edə cək.

Uk ray na nın Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Ri nat Bek-

ta şe vin qu ru luş ver di yi ta ma şa da ope ra stu di ya sı nın so list lə ri 
Syum bel Ki ya mo va, Ay rat Qə ni yev, Ay gül Qar dis la mo va, Yev ge ni 
Şor ni kov, Diana Mu xut di no va və baş qa la rı iş ti rak edir lər.

Bu, bizim mədəniyyətimizə və dilimizə 
ehtiramınızı nümayiş etdirir

Azər bay can di li ni öy rən di yi ni zə gö rə si zə tə şək kür edi rəm. Bu, 
si zin bi zim mə də niy yə ti mi zə və di li mi zə eh ti ra mı nı zı nü ma yiş 
et di rir. Bi li rəm ki, sə fir tə yin edil mə miş dən əv vəl siz bir ne çə 
həf tə Azər bay ca nın böl gə lə rin dən bi rin də ya şa mı sı nız. Bu, 
si zin ye ni və zi fə yə tə yin edil mə yi niz lə əla qə dar nü ma yiş et dir-
di yi niz yük sək mə su liy yə tin da ha bir gös tə ri ci si dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri Bö yük Bri ta ni ya nın öl kə miz-
də ye ni tə yin olun muş sə fi  ri Fer gus Aul dun eti mad na mə si ni qə bul 
edər kən de yib. Qeyd edək ki, dip lo mat eti mad na mə si ni təq dim 
edər kən döv lət baş çı sı ilə Azər bay can di lin də da nı şıb.

səh. 2

Kitab sənayesi: həll edilən və
həllini gözləyən məsələlər

Sək ki zin ci də fə ger çək lə şən Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si beş 
gün (5-9 okt yabr) ki tab la bağ lı və ki ta ba bağ lı olan la rı – na şir-
lə ri, ya zar la rı, oxu cu la rı, çap və ya yım la məş ğul olan tə si sat la rı, 
ki tab xa na la rı və bu sa hə də aidiy yə ti rəs mi lə ri bir ara ya gə tir di.

Okt yab rın 6-da sər gi çər çi və sin də mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mo vun na şir lər lə gö rü şü ke çi ril di. Top lan tı nın əsas ma hiy yə ti ötən 
il sər gi də gö rüş za ma nı qal dı rı lan mə sə lə lə rin və edi lən tək lifl  ə rin 
na zir lik tə rə fi n dən ic ra sı, ye ni tək lifl  ə rin alın ma sı, ey ni za man da 
möv cud prob lem lə rin mü za ki rə si ilə bağ lı idi.

İş ti rak çı la rı sa lam la yan Anar Kə ri mov bil dir di ki, ötə nil ki gö rüş-
də ki tab sə na ye si sek to ru nun in ki şa fı ilə bağ lı bir sı ra tək lifl  ər səs-
lən di ri lib və on lar “Azər bay can Nəş riy yat la rı As so siasi ya sı” İc ti mai 
Bir li yi tə rə fi n dən ümu mi ləş di ri lə rək Mə də niy yət Na zir li yi nə təq dim 
olu nub. Hə min tək lifl  ə rin bir qis mi bir ba şa bi zim sə la hiy yət lə ri mi zə 
aid mə sə lə lər idi. Bə zi lə ri nin həl li ilə bağ lı na zir li yin va si tə çi qis min-
də çı xış et mə si nə zər də tu tu lur du. Bir ne çə tək li fi n real laş dı rıl ma sı 
isə aidiy yə ti qu rum lar la ra zı laş dır ma tə ləb edir di.

Na zir qeyd et di ki, təq dim olu nan tək lifl  ər ara sın da bə zi mə sə-
lə lər ar tıq həl li ni ta pıb. Bun lar dan bi rin ci si ki tab nəş ri sa hə sin də 
qa nun ve ri ci lik də də yi şik lik edil mə si, yə ni ki ta bın ƏDV-dən azad 
olun ma sı idi. Mə lum ol du ğu ki mi, bu mə sə lə də həll edi lib.

davamı səh. 3-də

UNESCO-da ölkəmizin həyata keçirdiyi layihələr 
haqqında məlumat verilib

5-19 okt yabr ta ri xin də Pa ris də UNES-
CO-nun qə rar ga hın da qu ru mun İc raiy-
yə Şu ra sı nın 215-ci ses si ya sı ke çi ri lir.

Ses si ya nın açı lı şın da UNESCO- nun 
Baş di rek to ru Od ri Azu le ötən dövr ər-
zin də təş ki la tın man da tı na uy ğun ola raq, 
bey nəl xalq sə viy yə də gö rül müş iş lər dən, 
ke çi ri lən təd bir lər dən söz açıb, kol lek tiv 
mə su liy yə tin va cib li yi nə to xu nub.

Ses si ya nın ple nar ic las la rın da İc raiy yə 
Şu ra sı nın 28 üzv öl kə si nin, elə cə də qu-
ru mun üz vü olan Azər bay ca nın mil li bə-
ya nat la rı din lə ni lib.

UNES CO üz rə Azər bay can Res pub-
li ka sı Mil li Ko mis si ya sı nın baş ka ti bi 
Sey mur Fə tə li yev çı xış edə rək, Azər bay-
can-UNES CO mü na si bət lə rin dən da nı-

şıb. Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-pre zi den ti 
Meh ri ban Əli ye va nın bu mü na si bət lə rə 
ver di yi töh fə lə ri diq qə tə çat dı rı lıb, Mil li 
Ko mis si ya nın fəaliy yə ti haq qın da ət rafl  ı 
mə lu mat ve ri lib.

davamı səh. 2-də

Tür ki yə də Azər bay ca nın dün-
ya şöh rət li bəs tə ka rı Fik rət 
Əmi ro vun (1922-1984) 100 il li yi 
mü na si bə ti lə kon sert proq-
ram la rı ke çi ri lib. Kon sert lər 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti 
Təş ki la tı – TÜRK SOY-un elan 
et di yi “2022 – Fik rət Əmi rov 
İli” çər çi və sin də, Azər bay can 
Mə də niy yət Na zir li yi və Tür ki-
yə də ki sə fir li yi mi zin də dəs tə yi 
ilə ger çək lə şib.

Okt yab rın 7-də Ada na Bö yük-
şə hər Bə lə diy yə si nin kon sert 
sa lo nun da Çu ku ro va Sim fo nik 
Or kest ri ilə bir gə təş kil edi lən 
kon sert proq ra mı təq dim olu nub. 
Kon sert də so list lər – Öz bə kis-
tan dan Noir Yu su pov, Fe ru za 
Yu su po va, Tür ki yə dən Em rah 
Sö zer, Azər bay can dan Xalq ar-
tis ti Tey yub As lan çı xış edib lər. 
Or kest ri azər bay can lı di ri jor Mus-
ta fa Meh man da rov və tür ki yə-
li di ri jor Eray İnal ida rə edib lər. 

Proq ram ada na lı sə nət se vər lər 
tə rə fi n dən al qış lar la qar şı la nıb.

Fik rət Əmi ro vun yu bi le yi An-
ka ra da da qeyd edi lib. Okt yab-
rın 9-da Tür ki yə Mə də niy yət və 

Tu rizm Na zir li yi nin “Pay taxt Mə-
də niy yət Yo lu Fes ti va lı” la yi hə si 
çər çi və sin də Çu ku ro va Döv lət 
Sim fo nik Or kest ri nin iş ti ra kı ilə 
bəs tə ka ra həsr olun muş xa ti-

rə kon ser ti ke çi ri lib. Cüm hur-
baş qan lı ğı Sim fo nik Or kest ri nin 
(CSO) səh nə sin də dü zən lə nən 
təd bi rə Azər bay ca nın Tür ki yə-
də ki sə fi  ri Rə şad Məm mə dov, 
TÜRK SOY-un Baş ka ti bi nin 
müavi ni Bi lal Ça kı cı, An ka ra Mu-
si qi və Gö zəl Sə nət lər Uni ver si te-
ti nin rek to ru Er han Öz den, yer li 
qu rum və təş ki lat la rın nü ma yən-
də lə ri və sə nət se vər lər qa tı lıb. 

Di ri jor Mus ta fa Meh man da-
rov və Eray İna lın ida rə et dik lə ri 
kon sert də Türk dün ya sı so list-
lə ri nin ifa sın da səs lə nən Fik rət 
Əmi ro vun əsər lə ri ta ma şa çı lar 
tə rə fi n dən rəğ bət lə qar şı la nıb. 
Proq ram dan son ra iş ti rak çı la ra 
Rə şad Məm mə dov və Bi lal Ça-
kı cı tə rə fi n dən pla ket lər təq dim 
olu nub.

Görkəmli memarlar Mikayıl Hüseynov və 
Sadıq Dadaşovun birgə abidəsi ucaldılacaq

Azər bay can da me mar lıq 
sə nə ti nin tə şək kü lün-
də mü hüm xid mət lə ri 
olan gör kəm li me mar lar 
Mi ka yıl Hü sey nov (1905-
1992) və Sa dıq Da da-
şo vun (1905-1946) Ba kı 
şə hə rin də bir gə abi də si 
ucal dı la caq.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
bu nun la bağ lı okt yab rın 
8-də sə rən cam im za la yıb.

Sə rən ca ma əsa sən,  Mi-
ka yıl Ələs gər oğ lu Hü sey-
no vun və Sa dıq Ələk bər 
oğ lu Da da şo vun xa ti rə lə ri-

nin əbə di ləş di ril mə si məq sə di lə on la rın va hid kom po zi si ya şək lin də 
bir gə abi də si qo yu la caq.

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nə Mə də niy yət Na zir li yi ilə bir lik də 
Mi ka yıl Hü sey no vun və Sa dıq Da da şo vun bir gə abi də si nin ucal dıl-
ma sı ilə bağ lı təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si ni tə min et mək, Na zir lər 
Ka bi ne ti nə sə rən cam dan irə li gə lən mə sə lə lə ri həll et mək tap şı rı lıb.

“Zəngəzur –
Türk dünyasının qapısı” 

Öz bə kis tan lı ta rix çi Şux rat Sa la mo vun “Zən gə-
zur – Türk dün ya sı nın qa pı sı” ad lı əsə ri VIII Ba-
kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi sin də təq dim olu nub.

Ki ta bın ça pı na Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi (AMM) 
dəs tək gös tə rib.

Təd bi ri AMM-in di rek to ru Sa mir Ab ba sov aça-
raq Şux rat Sa la mo vun Er mə nis tan-Azər bay can 
mü na qi şə si, er mə ni daş nak la rın re gion da, o 
cüm lə dən Tür küs tan da hə ya ta ke çir dik lə ri iş ğal 
və soy qı rı mı si ya sə ti möv zu sun da araş dır ma-
la rı haq qın da da nı şıb, ta rix çi ali min ye ni ki ta bı-
nın əhə miy yə ti ni diq qə tə çat dı rıb. Qeyd edib ki, 
“Zən gə zur – Türk dün ya sı nın qa pı sı” ki ta bı ilk 
də fə ola raq xa ri ci bir müəl lif tə rə fi n dən apa rıl mış 
ob yek tiv təd qi qa tın nə ti cə si ola raq ər sə yə gə lib.

davamı səh. 4-də

Fikrət Əmirovun 100 illiyi Türkiyədə 
konsert proqramları ilə qeyd olunub
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Azərbaycan kitabın 
ƏDV-dən azad olunduğu 

50 ölkədən biridir
Nəşriyyat işinin predmeti üzrə əsas

materiallarvəməhsullar,eynizamanda
kitabsatışıəlavədəyərvergisindənazad
olunub.HazırdaAzərbaycankitabıntam
şəkildəƏDV-dənazadolunduğudünya-
nıntəxminən50ölkəsindənbiridir.
Nazirbildirdiki,digər təklifBakıBey-

nəlxalqKitabSərgisininhərilkeçirilməsi
iləbağlıidivə2021-ciildənsərgininhəril
təşkilolunmasıqəraraalınıb.Xatırladaq
ki,bunadəksərgiikiildənbirkeçirilirdi.
Dahabirtəklifstendlərinnəşriyyatların

kitabhəcminəgörəbölüşdürülməsimə-
sələsi iləbağlıolub.Nazirbu təklifində
həlli reallaşan işlər sırasında olduğunu
nəzərə çatdırdı və bildirdi ki, bu il Bakı
BeynəlxalqKitabSərgisininstrukturuvə
formatıbeynəlxalqkitabsərgilərinintəc-
rübəsinəuyğunyenilənib.Yerləşməpla-
nıseksiyalarüzrətərtibolunubvəhərbir
nəşriyyata istədiyi həcmdə sahəni əldə
etmək imkanı yaradılıb. Bütün iştirakçı-
lara tam təchiz olunmuş 6 kvadratmetr
sahəödənişsizverilibvəəlavəsahələrin
icarəyəgötürülməsiüçüntəşkilatidəstəyi
təminedənşirkətəödənilən vəsaitinbir
qisminazirliktərəfindənqarşılanıb.

Gələcək sərgilərə Nobel və 
Buker mükafatçıları 

dəvət ediləcək
Tanınmış əcnəbi yazarların sərgidə iş-

tirakı məsələsinin builki sərgidə prioritet
mövzulardanolduğunudeyənAnarKəri-
movdiqqətəçatdırdıki,VIIIBakıBeynəl-
xalqKitabSərgisinəTürkiyədən16,Rusi-
yadan13,Özbəkistandan2müəllifdəvət
olunub. Onların arasında dünya şöhrətli
türkiyəli tarixçi-yazar İlbər Ortaylı, Türki-
yəninmodernpoeziyasınınnümayəndəsi
AdnanÖzər,uşaqədəbiyyatıüzrə tanın-
mışyazarıFatehƏrdoğanyeralıb.Növbə-
tisərgiyəədəbiyyatüzrəNobelvəBuker
laureatlarınındəvətolunmasıplanlaşdırılır.

Nazir Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-
sininpiarvə reklamaksiyalarınınkeçi-
rilməsi iləbağlısəsləndirilən təklifində
həllini tapdığını bildirərək vurğuladı ki,
budəfəki sərginin təşkilati, piar və rek-
lamişlərininxüsusiproqramıvəsistemi
hazırlanıb. Kütləvi informasiya vasitə-
lərində,elektronmediadavəsosialşə-
bəkələrdə geniş təbliğat işləri aparılıb.
Sərgiyəçağrıməzmununda2ədədvi-
deoçarx və10ədəbiyyat və incəsənət
xadiminin iştirakı ilə videomüracətlər
hazırlanıb. Ən çox dinlənilən 3 radio
tezliyində gün ərzində sərgi haqqında
mütəmadiməlumatsəsləndirilib.
AnarKərimovbildirdiki,bütünbunlar

bizəediləntəklifərarasındareallaşdırı-

lan,həllini tapanməsələlər idi.Bunun-
labelə,bəzihəllinigözləyənməsələlər
də var: “Məsələn,Azərbaycanda kitab
gününün və ya naşirlər gününün təsis
olunması.Məlumatüçünqeydedimki,
Azərbaycan Respublikasında “Naşirlər
və kitabxanaçılar günü”nün təsis olun-
masıiləbağlımüvafiqqaydadavəsatət
qaldırılmışdır”.

İSBN-in naşirlərə 
ödənişsiz verilməsi, 

gənc yazarlara dəstək...
Nazir bildirib ki, daha bir məsələ

İSBN-in naşirlərə ödənişsiz verilməsi
ilə bağlıdır: “Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə

İSBN-inverilməsivətənzimlənməsina-
zirliyin səlahiyyətləri çərçivəsində de-
yil. Biz bu məsələnin həlli ilə intensiv
məşğul oluruq. Bu məsələnin həllində
Azərbaycannəşriyyatlarıda fəalolma-
lıdır. Mərkəzə illik ödənişin edilməsini
vənəşriyyatlarımıza İSBN-inödənişsiz
verilməsini məqbul hesab edirik. Eyni
zamanda biz buməsələniAzərbaycan
RespublikasıMüəllifHüquqlarıAgentliyi
ilədəmüzakirəedirik”.
Nazirgəncyazarlarınəsərlərininnəş-

rininbirqisminindövlət tərəfindənqar-
şılanmasıvəAzərbaycanədəbiyyatının
dünyadatanıdılmasıməsələsininhəllini
gözləyən işlər sırasında olduğunu nə-
zərəçatdıraraqqeydetdiki,gələnilbu
iki layihənin icrasına başlanılması nə-
zərdətutulur.
Mədəniyyət Nazirliyi Kitab sənayesi

şöbəsininmüdiriAkifMarifibildirdiki,bu
ilkitabalışıiləbağlınəşriyyatlarıntəklif-
ləridənəzərəalınıb.Nazirliktərəfindən
bu ilinəvvəlindəelanedilən “Nəşrlərin
satınalınması müsabiqəsi” çərçivəsin-
dənazirliyintabeliyindəolankitabxana
fondlarıüçün498174manatdəyərində
50 465 nüsxə kitab alınıb.Bu, ötənilki
alışlamüqayisədə5dəfəçoxdur.
Görüş zamanı naşirlər kitab alışına

göstərilənböyükdəstəyəvəkitabsəna-
yesi sektorunun inkişafı istiqamətində
reallaşdırılan təklifərə görə təşəkkü-
rünü bildirdilər. Eyni zamanda naşirlər
tərəfindən yeni təklifər səsləndirildi və
mövcudproblemlərinhəlliistiqamətində
MədəniyyətNazirliyinindəstəkgöstərə-
cəyinəəminlikifadəolundu.

Kitab sənayesi: həll edilən və həllini gözləyən məsələlər
Nazir Anar Kərimovun naşirlərlə görüşündə gündəmdəki mövzular müzakirə edildi

Xəbərverdiyimizkimi,VIIIBakı
BeynəlxalqKitabSərgisinin
proqramındaAzərbaycanMilli
Kitabxanasınıntəşkilatçılığıilə
birsıratədbirləryeralmışdı.

Oktyabrın 7-də sərgi çərçivə-
sində Milli Kitabxanada Albani-
yaya dair daimi guşənin açılışı,
Azərbaycan vəAlbaniyamilli ki-
tabxanası arasında əməkdaşlıq
memorandumunun imzalanma
mərasimi və “Müasir dövrdə ki-
tabxanalar:gələcəyəbaxış”möv-
zusundadəyirmimasakeçirilib.
Albaniya, Latviya, Rusiya və

Qırğızıstandan olan nümayən-
də heyəti əvvəlcə kitabxana ilə
tanış olublar. Sonra Beynəlxalq
əməkdaşlıq zalında Albaniyaya
dairdaimiguşəninaçılışmərasi-
mikeçirilib.
Milli Kitabxananın direktoru,

professor Kərim Tahirov qonaq-
larısalamlayaraqbildiribki,ənə-
nəviolaraqhərdəfəBakıBeynəl-
xalq Kitab Sərgisi çərçivəsində
kitabxananın Beynəlxalq əmək-
daşlıqzalındabirölkəyəaidguşə
yaradılır.BudəfəAlbaniyayadair
daimiguşətəşkiledilib.

SonraAzərbaycanMilliKitabxa-
nası iləAlbaniya Milli Kitabxanası
arasındaqarşılıqlıəməkdaşlığadair
memorandum imzalanıb. Sənədi
kitabxanalarındirektorlarıKərimTa-
hirovvəMişaPiroimzalayıblar.
K.Tahirov diqqətə çatdırıb ki,

Azərbaycan Milli Kitabxanası
dünyanın 60-a yaxın ölkəsinin
kitabxanaları iləəməkdaşlıqsə-
nədiimzalayıb.O,AlbaniyaMilli
Kitabxanası iləəlaqələrindəbu

memorandum sayəsində möh-
kəmlənəcəyinibildirib.
Albaniya Milli Kitabxanasının

direktoruMişaPirodaöznövbə-
sində memorandumun qarşılıqlı
mübadiləyə,əməkdaşlığıngeniş-
lənməsinəzəminolacağınıdeyib.
Sonra iştirakçıölkələrinkitab-

xananümayəndələriözölkələri-
ninədəbiyyatına,mədəniyyətinə
dairkitablarıAzərbaycanMilliKi-
tabxanasınatəqdimediblər.

Daha sonra “Müasir dövrdə
kitabxanalar: gələcəyə baxış”
mövzusunda dəyirmi masa ke-
çirilib.KərimTahirov bu gün ki-
tabxanaların öz işlərini dövrün
tələbləri səviyyəsində qurmaq
üçün yeni iş forma vəmetodla-
rından istifadəetdiklərini vurğu-
layaraqiştirakçılarıaktivmüzaki-
rəyədəvətedib.
Rusiya Dövlət Kitabxanasının

prezidenti Viktor Fyodorov bey-
nəlxalqtədbirədəvətəgörəMilli
Kitabxananınrəhbərliyinətəşək-
kürünü  bildirib. Natiq kitabxa-
naların öz fəaliyyətlərini dövrün
tələblərinə uyğun qurmalı ol-
duğunu, çap əsərlərinin elekt-
ronlaşdırıldığını, bununla belə
kitabxanaşünaslıqelmininkitab-
xanatəcrübəsindənxeyligeridə
qaldığını, bu sahədə yeni nəsil
savadlı tədqiqatçıların yetişdiril-
məsinin, təhsilin inkişafının va-
cibliyiniqeydedib.

Rusiya Dövlət Kitabxanasının
Beynəlxalq əlaqələr üzrə müdir
müavini, Avrasiya Kitabxana-
larAssambleyasının (BAE) baş
direktoru Mariya Neryuyeva iki
ölkə kitabxanaları arasında sıx
əməkdaşlıqvəoxşarxüsusiyyət-
lərdəndanışıb.
AMEA-nınMərkəziElmiKitab-

xanasının direktoru, professor
MəmmədƏliyevQarabağda iş-
ğaldövründədağıdılmışkitabxa-
nalarhaqqındaməlumatverərək
Rusiya Dövlət Kitabxanası ilə
kitabxanaişisahəsindəmövcud
olan problemlərin həllinə yönəl-
mişbirgəonlayngörüşünvəŞu-
şada beynəlxalq səviyyədə bir
iclasıntəşkilinitəklifedib.
Kərim Tahirov bu il Ankara-

dakeçirilmişİFLA-nıniclasında
Azərbaycan ərazilərinin işğalı
zamanı dağıdılmış kitabxana-
larla bağlı məsələ qaldırdığını,
bununla bağlı İFLA-ya kitabxa-

na tərəfindən xüsusi müraciət
ünvanlandığını diqqətə çatdı-
raraq, xarici qonaqları yenidən
bərpa ediləcək olan kitabxana-
larınfondlarınıformalaşdırmaq-
da köməklik göstərməyə çağı-
rıb.
Dəyirmi masada BDU-nun

Biblioqrafiyaşünaslıq kafedra-
sının müdiri, pedaqogika üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Nadir
İsmayılov, Qırğızıstan Milli Ki-
tabxanasının Dissertasiya və
avtoreferatlar şöbəsinin müdiri
Gülnara Almankulova, F.Köçərli
adınaRespublikaUşaqKitabxa-
nasının şöbəmüdiri Leyla İbra-
himova çıxış ediblər. Çıxışlarda
bu gün kitabxanalar üçün əsas
problemlərdən olan müəllif hü-
quqlarıməsələsinəxüsusivurğu
edilib.
Tədbir zamanı Milli Kitabxa-

nanın direktoru Kərim Tahirova
Rusiya Dövlət Kitabxanasının
“Nikolay Rumyantsev” medalı
təqdimolunub.
Sonda iştirakçı ölkələrin nü-

mayəndələrinə Milli Kitabxana-
nınEhtiyatmübadiləfondundan
kitablarhədiyyəedilib.

“Müasir dövrdə kitabxanalar: gələcəyə baxış”
Beynəlxalq sərgi çərçivəsində dəyirmi masa

XalqşairiRamizRövşən
VIIIBakıBeynəlxalq
KitabSərgisinin
“fəxriyazar”ıidi.

Oktyabrın8-dəBakıEkspo
Mərkəzində,sərginin
“XurşidbanuNatəvan”
təqdimatzalındaRamiz
Rövşənləgörüşvəimza
saatıkeçirilib.

“Kitaba olan sevginizə 
heyranam”

Xalq şairi görüşə toplaşanları
salamlayaraq ədəbiyyat, poezi-
ya,sənətləbağlıqənaətlərinibö-
lüşüb.Yeni nəsil, çağdaşmətn-
lər, şeir ruhu, ədəbiyyatın gücü
və başqa məsələlər ətrafında
fikirlərinibildirənRamizRövşən
kitaba, mütaliəyə yönələn ma-
rağınonusevindirdiyinivurğula-
yıb:“Sizinkitabaolansevginizə
heyranam. Əslində mən belə
düşünürdümki, indikitabmüta-
liəedənyoxdur.Ammasizmənə
yanıldığımı göstərirsiniz. Kitabı
yazırıq ki, sevdiklərimizi saxla-
yaq, gördüklərimizi saxlayaq,
zamanısaxlayaq.Şopenhauerin
gözəlbirsözüvar:“Poeziyaza-
man haqqında tarix kitabların-

dan daha dəqiq danışır”. Mən
indiki gəncləri həddindən artıq
çoxsevirəm.Səbəbisəodurki,
dünyanınhərüzünübilən,ayıq,
özdaxilindəprinsiplərini,mənəvi
dəyərlərinisaxlayangənclərimiz
çoxdur.Mənimonlaraənböyük
arzum budur ki, onlar sevməyi
sevsinlər...”.
Görüşsual-cavabşəklindəda-

vam edib. Şairə poetik dünyası,
şeirlərininmövzusu, yaradıcılığı-
nınbirçoxaspektləriiləbağlıma-
raqlı suallar ünvanlanıb.Onların
hər birini özünəməxsus üslubda

cavablandıran Ramiz Rövşən
“Mənəbirdəfəbeləbirsualün-
vanlandı:“Ramizmüəllim,axısi-
zisevməyənlərdəvar”.Ozaman
beləbircavabverdim:“Bizisev-
məyənlər bizi tanımayanlardır”.
Nə yaxşı ki, buradakı oxucular,
yetişən gənclik məni tanıyanlar-
dır.Beləauditoriyaşairüçünhər
zamanstimul,həyatqaynağıdır”
deyib.
Daha sonra Ramiz Rövşən

sevgi şeirlərindən nümunələr
söyləyib, oxucular üçün kitabla-
rınıimzalayıb.

Vətənpərvərlik və 
dünyəvilik mövzusunda 

sərbəst çıxış
VIIIBakıBeynəlxalqKitabSər-

gisinindahabir“fəxriyazar”ı,şair,
publisistAqşinYenisey6oktyabr-
da “Vətənpərvərlik və dünyəvilik
mövzusunda sərbəst çıxış” adlı
məruzəsinitəqdimedib.
O,çıxışındaədəbiyyatınyara-

dıcılıqproblemləriiləbağlıbirsıra
məqamlaratoxunaraq,tarixilikvə
bəşərilik məsələləri, dünya ədə-
biyyatındabununişlənmərakurs-

ları, prioritet mövzular ətrafında
fikirlərini bölüşüb. Qloballaşma-
nın dünyanı düşündürən ən ak-
tualproblemolaraqqaldığınınə-
zərə çatdıran yazar xalqın milli
simasının qorunmasında bəzi
praktikişlərhəyatakeçirilməsinin
labüdlüyününəzərəçatdırıb.Bil-
diribki,bugünqlobalizməqarşı
ənçoxmübarizəaparanölkələr-
dən biri Fransadır. Fransa bələ-
diyyələri ingilisdilli reklam lövhə-
lərinin asılmasına görə yüksək
cərimələr tətbiq edir. Fransız di-
lininAmerikakinosuvəmədəniy-

yətinin dilinə yenilməməsi üçün
kinoteatrlardaAmerikafilmlərinin
nümayişiməhdudlaşdırılır.
DahasonraAqşinYeniseyhər

birxalqınmilliözünəməxsusluğu-
nun qorunmasının vacibliyi mə-
sələsinə toxunub: “Düşünürəm
ki,bizbəşəridəyərləri itirməmək
şərtiləözmillikimliyimiziunutma-
malıyıq.Çünkionunbizəqatdığı
çoxyüksəkkeyfiyyətlərvar”.
Oktyabrın 9-da sərgi çərçivə-

sindəAqşinYeniseylə “Şeir ax-
şamı” keçirilib. Müəllif görüşdə
yaradıcılığındansözaçıb,şeirlə-
rinioxuyub.
Mədəniyyət Nazirliyi Kitab

sənayesi şöbəsinin müdiri Akif
Marifiyazaranazirliktərəfindən
təsisolunan “Şuşa-270”döşni-
şanınıtəqdimedib.
Aqşin Yenisey Bakı Beynəl-

xalqKitabSərgisindəbeşincidə-
fəiştiraketdiyinivəilkdəfəbelə
bir təltifə layiq görüldüyünü bil-
dirib: “Bumənimüçünçoxgöz-
lənilməz oldu. Şuşa şəhərinin
adınıdaşıyanhərbirşeymənim
üçündəyərli vəqiymətlidir.Çox
qürurlamənbudöşnişanınıöz
üzərimdədaşıyacam.Budəyərə
görə Mədəniyyət Nazirliyinə öz
dərintəşəkkürümübildirirəm”.

Milli İncəsənət Muzeyində “açıq qapı” günləri
İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün dünya səyahəti
AzərbaycanMilliİncəsənətMu-
zeyininvəUNICEF-inölkəmizdəki
nümayəndəliyininbirgətəşkilat-
çılığı,AzərbaycanRespublikası
MədəniyyətNazirliyininvəEko-
logiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyi-
nintərəfdaşlığıiləuşaqlarüçün
hazırlanmış“Hippolar:iqlimdə-
yişikliyiiləmübarizəüçündünya
səyahəti”sərgisidavamedir.

Milli İncəsənətMuzeyindən veri-
lən məlumata görə, sərgi ilə bağlı
9-30 oktyabr tarixində “açıq qapı”
günləri elan edilib. Sərgi layihəsi
gənc nəslə, uşaq və yeniyetmələ-

rə faciəvi nəticələrdən xilas olmaq
üçüniqlimdəyişiklikləri,ətrafmühi-
tinçirkləndirilməsiproblemlərivəbu
yoldaatılmasızəruriolanaddımlar
haqqında maarifəndirici xarakter
daşıyır. Sərgidə Layen Haykensin
şəxsikolleksiyasındanhazırkıiqlim
dəyişikliyinin faciəvi nəticələrinin
simvollarından birinə çevrilən can-
lıları – hippopotamları əks etdirən
eksponatlarnümayişetdirilir.
Layihə ekosistemlər dünyasının

deqradasiyasının qarşısını almaq
məqsədiləBMT-ninEkosisteminBər-
pasıüzrəOnillikProqramının (2030-
cuilədək)birhissəsiolaraqhazırlanıb.

Sərginin “fəxri yazar”ları ilə görüşlər

“Babək” baleti – Opera və Balet Teatrının şanlı Zəfərə sənət hədiyyəsi
Oktyabrın8-dəAzərbaycanDövlət
AkademikOperavəBaletTeatrında
114-cüteatrmövsümününilkprem-
yerası–görkəmlibəstəkar,Xalq
artistiAqşinƏlizadənin“Babək”bale-
tininnümayişiolub.

Akademik Opera və Balet Teatrında
1983-cüildəXalqartistləriRəfiqəAxun-
dovavəMaqsudMəmmədovunqurulu-
şundatamaşayaqoyulan“Babək“baleti-
ningünümüzləsəsləşənmövzusuonun
yenidənsəhnəyəqayıdışınasəbəbolub.
IXəsrdəxalqqəhrəmanıBabəkinərəbis-
tilaçılarınaqarşı20ildənartıqdavamedən
mübarizəsi Azərbaycan tarixində önəmli
yer tutur. Xalqımızın 30 ilə yaxın davam
edən erməni işğalına son qoyulması ilə
nəticələnənVətənmüharibəsinin ikinci il-

dönümündəvəZəfərGününüqeydetmə-
yəhazırlaşdığımızərəfədəbuəsərinyeni
quruluşdanümayişiçoxaktualdır.
Tamaşaya Xalq artisti Kamilla Hüsey-

novaquruluşverib.O,həmçininbaletinilk
quruluş librettosunaqismənəlavələredib.

Tamaşanın musiqi rəhbəri dirijorların
A.Dorati adına müsabiqəsinin laureatı
Orxan Həşimov, quruluşçu rəssamı
Əməkdar mədəniyyət işçisiTehranBa-
bayevdir. Premyera tamaşasında gənc
maestroorkestribacarıqlaidarəedib.İki-
pərdəli tamaşanınT.Babayevtərəfindən
hazırlanandekorasiyalarınıtruppanınvə
orkestrinpeşəkarifasıtamamlayıb.
TamaşadaəsasrollarıƏməkdarartist-

lərAnarMikayılov(Babək),MakarFerş-
tandt(Əmir),CəmiləKərimova(Alnisə),
balet artistlərinin Almaniyada keçirilən

beynəlxalq müsabiqəsinin laureatı Ayan
Eyvazova (Pərişad),gəncsolistSeymur
Qədiyev(Cavidan)ifaediblər.
Premyerası uğurla gerçəkləşən “Ba-

bək”baletiOperavəBaletTeatrınınxal-
qımızınşanlıZəfərinəsənəthədiyyəsidir.




