
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”.

davamı səh. 2-də

MƏDƏNİYYƏT
12 oktyabr 2022   №75 (1948)                 www.medeniyyet.az

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.
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Fikrət Əmirovun 100 illiyi Türkiyədə 
konsert proqramları ilə qeyd olunub
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