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Azərbaycan Dövlət Film Fondu 
 inzibati binasının mühafizəsi üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender l lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. Dövlət Film Fondunun inzibati 

binasının mühafizəsi.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun öz tender təkliflərini imzalanmış, 
möhürlənmiş, ikiqat bağlamada yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi 
və müqayisə edilməsi bal sistemi ilə həyata 
keçiriləcəkdir.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Müqavilə il ərzində yerinə 
yetirilməlidir. 

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün maraqlananlar əlaqələndirici şəxsə 
müraciət edə bilərlər.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 50 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu elanın dərc edildiyi 
gündən tender komissiyasından ala bilərlər. 
(əlaqələndirici şəxs Qalabəyov Şahin Za-
vid oğlu, telefon: 404-04-82)

Azərbaycan Respublikası Dövlət Film 

Fondunun rekvizitləri
VÖEN 1300177741:
Al. Ödəyən bank
Adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
KOD: 210005
VÖEN: 1401555071
M\h:AZ41NA

BZ01360100000000003944
S. W. I. F. T. Bik: CTREAZ22
A2. Ödəyən müştəri
Adı: Dövlət Film Fondu
H\h:AZ24CT

RE00000000000002178406
VÖEN: 1300177741 
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır. İddiaçılar tenderdə iştirak 
etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər.

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitlər;

- Daxili İşlər Nazirliyinin lisenziyası;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bankdan arayış;
- işləri yerinə yetirmək üçün potensial 

imkanları haqqında məlumat;
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə 

dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanları tərəfindən arayış;

- tender təklifinin təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank zəmanəti (zərflərin açıldığı 
gündən 60 bank qüvvədə olmalıdır);

- sənədlər Azərbaycan dilində, iki 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
qeyd olunan sənədləri (tender təklifi və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 4 dekabr 
2018-ci il saat 17.00-dək tender komissiya-
sına təqdim etməlidirlər.

Tender təklifi və bank zəmanəti 
möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2018-ci il de-
kabrın 13-dək tender komissiyasına təqdim 
edilməlidir.

Tender zərfləri 14 dekabr 2018-ci il 
saat 12.00-da Dövlət Film Fondunun bina-
sında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası
Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs
 əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsi xidmətinin satınalınması üçün 

 KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
İddiaçı kimi iştirak etmək 

istəyənlərə təklif olunur ki, öz ko-
tirovka təkliflərini möhürlənmiş və 
imzalanmış zərfdə təqdim etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
sorğu iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Kotirovka sorğusunda iştirak 
etmək üçün qeyd olunan sənədləri

• nizamnamənin surəti (notarial 
qaydada təsdiq olunmuş); 

• kommersiya hüquqi şəxsin dövlət 
qeydiyyatı haqqında şəhadətnaməsinin 
surəti (notarial qaydada təsdiq olun-
muş); 

• kommersiya hüquqi şəxsin 

rekvizitləri (möhürlənmiş və imzalan-
mış şəkildə); 

• kommersiya hüquqi şəxslərin 
dövlət reyestrindən çıxarış (notarial 
qaydada təsdiq olunmuş) ; 

• vergi uçotu haqqında arayış 
(ƏDV ödəyicisi olmayan təşkilatlar 
üçün); 

• iddiaçının tender təklifi.
Təkliflər Azərbaycan dilində,  

2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki təkliflər 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş-
dir). Kotirovka sorğusu proseduru 
“Dövlət satınalmaları haqqında” 
Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 

İddiaçılar kotirovka sorğusunda 
iştirak etmək üçün sənədləri 26 no-
yabr 2018-ci il saat 15.00-dək Bakı, 
M. Müşfiq küçəsi 1M (əlaqələndirici 
şəxs İlham Əliyevə, telefon- 012-
502-47-53/56/58, daxili 144) 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim 
olunan kotirovka təklifləri baxıl-
madan geri qaytarılacaqdır. İddi-
açılar və ya onların səlahiyyətli 
nümayəndələri 27 noyabr 2018-ci 
il saat 11.00-da zərflərin açılışında 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 
 8 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzi

2019-cu il üçün istilik enerjisinin (odunun) satınalınması ilə əlaqədar 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot - 1. İstilik enerjisinin (odunun) satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınal-

maları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun, yuxarıda göstərilən lot üzrə öz tender təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış, ikiqat zərfdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtın-
da yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq istəyənlər 
əlaqələndirici şəxsə müraciət edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs: Ərəmxan Məmmədov, telefon: 
02225-6-09-35.

Ünvan: Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 246. 

Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu aşağıdakı 
məbləğdə iştirak haqqını ödədikdən sonra yuxarıdakı 
ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində 

hazırlanmışdır.
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba 

köçürməlidirlər.
Təşkilat: Baş Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
H/h: AZ 79CTRE00000000000002160619
VÖEN: 9900000001
Bank: Baş Dövlət Xəzinədarlığı
Kod: 210005
VÖEN: 1400108191
M/h:AZ41NABZ013600000000003944
SWIFT BIK CTRE AZ 2 X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İştirakçılar tenderdə iştirak etmək üçün 24 dekabr 2018-

ci il saat 18.00-a kimi aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında 

bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, 

qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- iddiaçıların tender təklifləri Azərbaycan dilində 

tərtib olunmalıdır.
Tender təklifi 2 nüsxədə (əsli və surəti) tender təklifi 

dəyərinin 2 faizi həcmində bank təminatı ilə birlikdə 4 yan-
var 2019-cu il saat 18.00-a qədər ikiqat zərfdə bağlanmış 
və möhürlənmiş şəkildə 8 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma 
Mərkəzinin tender komissiyasına təqdim olunmalıdır.

Tender təklifi tender proseduru keçirildiyi tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır.

Tender təklifi dəyərinin 2 faizi həcmində bank 
təminatı tender proseduru keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 
60 bank günü qüvvədə olmaqla tender təklifi ilə birlikdə 
təqdim edilir. Bank təminatını tender təklifi zərfində 
təqdim etməyən iddiaçının tender təklifi etibarsız sayılır və 
qiymətləndirilməyə buraxılmır.

İddiaçıların tender zərfləri Gəncə Şəhər Təhsil 
İdarəsinin mərkəzi mühasibatlığında 7 yanvar 2019-cu il 
saat 10.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti
Yevlax şəhərinin ayrı-ayrı ərazilərinin müfəssəl 

planlarının hazırlanmasının satınalınması ilə əlaqədar 

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka təklifləri 20 noyabr 2018-ci il saat 15.00-a 

kimi qəbul ediləcəkdir.
Əlavə məlumat almaq üçün (02233) 6-49-38 nömrəli 

telefonla əlaqə saxlamaq olar.
Əlaqələndirici şəxs: Səməd Hüseynov .
Ünvan: Yevlax şəhəri, Azərbaycan küçəsi 3.

Siyəzən Regional Müalicə - 
 Diaqnostika Mərkəzi 

səhiyyə müəssisələrinə tələb olunan malların və 
xidmətlərin satınalınması ilə əlaqədar 

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR 
1. Digər nəqliyyat xidmətinin satınalınması.
Əlaqələndirici şəxs: Əliyeva Rəqsanə Fərhad qızı. 

Telefon: (023)-304-09-76.
Ünvan : AZ5300 Siyəzən şəhəri, Babək küçəsi 48a.
 Təkliflər 20 noyabr 2018-ci il saat 16.00-a qədər təqdim olunma-

lıdır.
Elektron ünvan: rmm_siyezen@esehiyye.az.

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı 

Fondu tərəfindən 2018-ci il sentyabrın 22-si və oktyabrın 5-də www.
sdf.gov.az və www.tender.gov.az saytlarında yerləşdirilmiş, həmçinin 
“Xalq qəzeti”ndə dərc edilmiş qalib qrant layihələri üzrə elmi cihazların, 
avadanlıqların, məmulatların, informasiya-kommunikasiya texnologi-
yaları avadanlıqlarının, azqiymətlilərin, reagentlərin və elmi analizlərin 
aparılması ilə bağlı iş və xidmətlərin satınalınması ilə bağlı tender 
elanına əsasən 14 noyabr 2018-ci il saat 10.00-da keçirilmiş açıq tender 
prosedurunda Lot-4 və Lot-6 üzrə yetərsay alınmadığına görə həmin 
lotlar baş tutmamışdır. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi 
 Azərbaycan Dövlət Film Fondu

dəftərxana, idarə, inventar, avadanlıq və istehsalatda istifadə 
olunan digər maddi aktivlərin xərcləri üçün 

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR 
Maraqlananlar 2018-ci il noyabrın 20-si saat 

17.00-dək 404-04-82 nömrəli telefona zəng vura 
bilərlər.

Ünvan: Bakı, Moskva prospekti 1D.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 7 noyabr 

2018-ci il tarixli nömrəsində 
dərc edilmiş Azərbaycan  
Respublikası Təhsil İnstitutu-
nun kotirovka elanı ləğv  
olunmuş hesab edilir. 

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
 2007-ci il noyabrın 26-da 0707-QU2-07 saylı şəhadətnamə ilə dövlət qeydiy-

yatına alınmış Ucar Rayon “Qazıqumlaq” Sudan İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN 
-7400099641), 2006-cı il dekabrın 20-də 0706-QU1-01 saylı şəhadətnamə ilə dövlət 
qeydiyyatına alınmış Ucar Rayon “Şahlıq”Sudan İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN – 
7400099643), 2007-ci il noyabrın 26-da 0707-QU2-08 saylı şəhadətnamə ilə dövlət 
qeydiyyatına alınmış Ucar Rayon “Qaradağlı” Sudan İstifadəedənlər Birliyi (VÖEN 
-7400077901) və 2007-ci il dekabrın 18-də 0707-QU2-14 saylı şəhadətnamə ilə 
dövlət qeydiyyatına alınmış Ucar Rayon “Alpout” Sudan İstifadəedənlər Birliyi 
(VÖEN -7400259901) birləşərək onların bazasında hüquqi varis olan”Nur” Sudan 
İstifadəedənlər Birliyi yaradılır. 

Azərbaycan filmləri 
dünyaya təqdim olunur

 � ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbir 
keçirilib.

Ölkəmizin Los-Ancelesdəki 
baş konsulluğunun keçirdiyi 
tədbirdə 1919-cu ildə Paris 
Sülh Konfransına göndərilmiş 
Azərbaycan nümayəndə 
heyətinin taleyindən bəhs edən 
“Əbədi ezamiyyət” bədii-sənədli 
filmi nümayiş olunub. Bakı Me-
dia Mərkəzinin Heydər Əliyev 
Fondunun dəstəyi ilə çəkdiyi 
filmin baş prodüseri Arzu xanım 
Əliyevadır.

Azərbaycanın Los-
Ancelesdəki baş konsulu 
Nəsimi Ağayev 100 il əvvəl 
Azərbaycan xalqının müsəlman 
Şərqi tarixinə ilk respublikanı 
bəxş etdiyini vurğulayaraq film 

haqqında məlumat verib.
Tədbirdə iştirak etmək üçün 

Los-Ancelesə gəlmiş Vayominq 
ştatının senatoru Leland Kristen-
sen çıxışında belə bir toplantıya 
qatılmasından məmnunluğunu 
bildirib, Azərbaycan-ABŞ 
dostluğu və tərəfdaşlığından söz 
açıb.

Sonra “Əbədi ezamiyyət” 
filmi nümayiş etdirilib. ABŞ-da 
ilk dəfə təqdim olunan ekran 
əsəri maraqla qarşılanıb.

Nümayişdən sonra amerika-
lı pianoçu, Yuta Universitetinin 
professoru Suzan Duelmayerin 
ifasında Azərbaycan musiqisi 
nümunələri təqdim olunub. 

* * *
Efiopiyanın paytaxtı Əddis-

Əbəbə şəhərində Avropa İttifaqı-
nın yerli nümayəndəliyinin 
təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 
Avropa filmləri festivalı keçi-
rilib.

Azərbaycanın Efiopiya-
dakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə 
festivalda “Əbədi ezamiyyət” 
bədii-sənədli filmi də nümayiş 
etdirilib.

Nümayişdən əvvəl səfir  
Elman Abdullayev film haqqın-
da danışaraq diqqətə çatdırıb 
ki, ekran əsəri Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin Əlimərdan 
bəy Topçubaşovun rəhbərliyi 
ilə Paris Sülh Konfransına 
ezam edilmiş nümayəndə 
heyətinin taleyindən, eləcə 

də dövlətçiliyimizin və diplo-
matiyamızın tarixindən bəhs 
edir. Diplomat 9 noyabrın 
Azərbaycanda müstəqilliyimizin 
simvolu olan Dövlət Bayrağı 
Günü kimi qeyd edildiyini 
vurğulayıb.

Film Əddis-Əbəbə 
şəhərində akkreditə olunmuş 
diplomatlar, yerli ictimaiyyət 
nümayəndələri tərəfindən ma-
raqla izlənilib.

* * *
Cümhuriyyət tarixindən 

bəhs edən daha bir ekran əsəri 
– “Son iclas” bədii-sənədli filmi 
isə Avstriyanın paytaxtı Vyana-
dakı Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzində nümayiş olunub.

Mədəniyyət mərkəzinin 
direktoru Leyla Qasımova 
bildirib ki, 2018-ci ildə həm 
Azərbaycan, həm də Avstriya-
da AXC-nin yüzillik yubileyi 
bayram edilir. Qeyd edib ki, 
Bakı Media Mərkəzinin istehsalı 
olan film Azərbaycan Parla-
mentinin son iclası fonunda 
AXC-nin bütün tarixinə nəzər 
salır, Cümhuriyyət qurucularının 
müstəqilliyin qorunması üçün 
necə çətin mübarizə apardıqla-
rını göstərir. Bədii-sənədli film 
tamaşaçılar tərəfindən böyük 
maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, “Son iclas” 
Bakı Media Mərkəzində Heydər 
Əliyev Fondunun dəstəyi və 
“BP Azerbaijan” şirkətinin 
sponsorluğu ilə ərsəyə gəlib.

Hazırladı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

TÜRKSOY-un baş katibi: Azərbaycan mədəniyyətinin 
dünyada təbliği əsas məqsədlərimizdəndir

 �  “Dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevi 
dünyada təbliğ etmək bu gün TÜRKSOY-un qarşıya qoyduğu 
məqsədlərdəndir”. Bunu TÜRKSOY-un Baş katibi Düsen 
Kaseinov Ankarada “Report.az” saytına açıqlamasında bildirib.

Baş katib deyib ki, biz 2018-ci ilə 
üç belə böyük şəxsiyyəti yad etdik ki, 
bunlardan da biri Qara Qarayevdir. Ha-
zırda TÜRKSOY-un təşkilatçılığı ilə gənc 
musiqiçilərdən ibarət kollektiv Avropa 
turlarına hazırlaşır və onlar da repertuarları-
na Qara Qarayevin əsərlərini daxil ediblər. 
Onlar Parisdə UNESCO-nun tədbirlərində, 
Vyananın ən məşhur konsert salonunda 
möhtəşəm proqramlarla çıxış edəcəklər.

Düsen Kaseinov qurumun Qara 
Qarayevin 100 illik yubileyi ərəfəsində 
onun həyatından bəhs edən “Qara Qarayev. 
Biblioqrafiya” kitabının da hazırlandığını 
deyib: “Kitabın təqdimatını etdik. Bu, çox 

vacibdir ki, musiqiçilər o kitabdan istifadə 
etsinlər. Onun yaradıcılığı tarixə yazılıb, 
biz yenidən yazmaqla bu tarixi bir daha 
dünyaya tanıtmaq niyyətindəyik”.

O, həmçinin, Azərbaycan 
ədəbiyyatının, mədəniyyətinin təbliği ilə 
bağlı TÜRKSOY-un qarşısına qoyduğu 
böyük hvəzifələrdən danışıb: “Bizim 
məqsədimiz Azərbaycan mədəniyyətini, 
xalqlarımızın milli adət-ənənələrini 
beynəlxalq aləmə təqdim etməkdir. Bunun 
üçün biz UNESCO və İSESCO ilə də sıx 
əməkdaşlıq edirik. TÜRKSOY müxtəlif 
beynəlxalq forumlarda yaxından iştirak 
edir, türkdilli xalqların mədəniyyətinin 

təbliğini həyata keçirmək üçün yeni yollar 
axtarır. Bu ənənəni 2019-cu ildə də davam 
etdirəcəyik”.

Hazırladı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

 “Xalq qəzeti”

İki xalqın böyük oğlunun 
yubileyi qeyd edildi

 � Dünən AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunda Azərbaycan xalqının böyük oğlu, 
özbək ədəbiyyatının, elminin görkəmli nümayəndəsi 
Maqsud Şeyxzadənin anadan olmasının 110 illik 
yubileyi münasibətilə “Maqsud Şeyxzadə – Azərbaycan 
və özbək xalqlarının görkəmli oğlu” mövzusunda 
beynəlxalq elmi konfrans keçirildi. Konfransdan 
əvvəl qonaqlar Maqsud Şeyxzadənin əsərlərinin yer 
aldığı, həmçinin, Özbəkistanın milli geyim və məişət 
əşyalarından ibarət sərgi ilə tanış oldular. 

Özbəkistan Respublikasının 
Azərbaycandakı səfirliyinin 
dəstəyi ilə keçirilən tədbiri 
AMEA Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun direk-
tor müavini, filologiya elmləri 
doktoru, professor Əlizadə 
Əsgərli açaraq, konfrans işti-
rakçılarını institut rəhbərliyi 
adından salamladı. Bildirdi ki, 
bu tədbir iki xalqın böyük oğlu 
Maqsud Şeyxzadəyə həsr edilib. 
Vurğuladı ki, Azərbaycan və 
özbək xalqları arasında mədəni 
əlaqələrin dərin kökləri var.

 Maqsud Şeyxzadənin 
Azərbaycanda ilk tədqiqat-
çılarından Xəlil Rza Ulutürkün 
olduğunu bildirən natiq hazırda 
“Elm” nəşriyyatında şairin 
əsərlərinin nəşrə hazırlandığını 
diqqətə çatdırdı.

Özbəkistan Respublikasının 
Azərbaycandakı səfiri Şerzod 
Fayziyev tədbirin təşkilinə görə 
minnətdarlığını bildirdi. Qeyd 
etdi ki, Maqsud Şeyxzadənin 
adı bu gün Özbəkistanda 
məşhur şəxsiyyətlərinin xatirəsi 
kimi əziz tutulur və ehtiramla 

xatırlanır. Səfir M. Şeyxzadənin 
100 illik yubileyinin 2008-ci 
ildə Daşkənddə və Bakıda geniş 
qeyd edildiyini xatırladaraq 
şairin çoxşaxəli yaradıcılığından 
nümunələr gətirdi.

Nizami Gəncəvi adı-
na Ədəbiyyat İnstitutunun 
“Azərbaycan-Türkmənistan-
Özbəkistan ədəbi əlaqələri 
şöbəsinin müdiri, filologiya 
elmləri doktoru Almaz Ülvi 
“Maqsud Şeyxzadə-taleyi və 
yaradıcılığı ədəbi əlaqələr 
müstəvisində” mövzusun-
da çıxış etdi. Qeyd edildi ki, 
Maqsud Şeyxzadə 1908-ci ildə 
Ağdaşda doğulub. Orta təhsilini 
bitirdikdən sonra Bakıda ali 
təhsil alıb. İlk şeirləri hələ 13 
yaşında ikən “Kommunist” 
qəzetində dərc edilən şair 
1928-ci ildən o dövrkü reji-
min təzyiqi ilə Azərbaycandan 
sürgün olunub. Həmin vaxtdan 
Özbəkistanı özünə ikinci Vətən 
seçən M.Şeyxzadə ömrünün 

sonunadək özbək ədəbiyyatını 
və elmini öz dərin məzmunlu 
əsərləri ilə zənginləşdirib. 
Əlişir Nəvai haqqında ilk 
elmi məqalənin müəllifi olan 
Maqsud Şeyxzadə bədii tərcümə 
işinin də yüksək bilicisi olmuş, 
yaradıcılığında Avropa və 
dünya klassiklərinin, eləcə 
də Azərbaycan ədəbiyyatının 
görkəmli simalarının əsərlərini 
özbək dilinə tərcümə etmişdir.

Özbəkistan Elmlər Aka-
demiyasının akademiki Naim 
Kərimov Maqsud Şeyxzadənin 
bir şair, dramaturq, tərcüməçi 
və alim kimi xüsusiyyətlərindən 
danışdı. Bildirdi ki, M.Şeyxzadə 
özbək xalqının dünya 
ədəbiyyatına bəxş etdiyi ən 
parlaq simalardan biridir.

Ədəbiyyat İnstitutunun baş 
elmi işçisi, filologiya elmləri 
doktoru Yaşar Qasımbəyli,  
Özbəkistan Elimlər Akademi-
yası Ədəbiyyat, Dil və Folklor 
İnstitutunun baş elmi işçisi, 
nəzəriyyəçi alim Akif Azalp, 
Əlişir Nəvai adına Daşkənd 
Dövlət Özbək dili və Ədəbiyyatı 
Universitetinin professoru, filo-
logiya elmləri doktoru Bokijon 
Tuxliyev, həmin universitetin 
dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru Gülbahor Aşurova və 
başqaları Maqsud Şeyxzadə 
yaradıcılığının səciyyəvi 
xüsusiyyətlərindən söz açdılar. 

Sonda şairin nəvəsi, 
AMEA-nın Abbasqulu ağa 
Bakıxanov adına Tarix İns-
titutunun elmi işçisi Gülşən 
Kəngərlinskaya babası ilə bağlı 
xatirələrini danışdı. O, tədbirin 
təşkilatçılarına, xüsusilə Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnsti-
tutunun direktoru, akademik İsa 
Həbibbəyliyə minnətdarlığını 
bildirdi.

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”


