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Milli Kitabxanada “Nizami Gəncəvi. Xəmsə” 

kitabının təqdimat mərasimi olub 

P rezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə elan edilmiş “Nizami 
Gəncəvi İli” çərçivəsində bu il ölkəmizdə və ölkəmizdən  kənarda 
silsilə tədbirlərlə yadda qaldı. Bu gün Mədəniyyət Nazirliyinin 

təşəbbüsü ilə çox nəfis şəkildə çap edilən dahi şair və mütəfəkkir Nizami 
Gəncəvinin beş poemasının bir arada yer aldığı kitabın - “Nizami Gəncəvi. 
Xəmsə” kitabının təqdimatına toplaşmışıq. Kitabda şairin əsərlərinə 
çəkilmiş miniatürlər də yer alıb. Görkəmli şairin 880 illiyi ilə əlaqədar bir 
neçə kitab çap edilib. Bu kitablar nəinki bu gün, gələcəkdə də hər zaman 
tədqiqat mənbəyi olacaq, təkrar-təkrar çap ediləcək və heç zaman öz 
əhəmiyyətini itirməyəcək. Gələcək nəsillər Nizami Gəncəvi yaradıcılığına 
olan diqqətin şahidi olacaqlar.

Bu sözləri M.F.Axundzadə adına 
Azərbaycan Milli Kitabxanasının direkto-
ru Kərim Tahirov dekabrın 27-də “Niza-
mi Gəncəvi. Xəmsə” kitabının təqdimat 
mərasimində səsləndirib. 

Milli Kitabxananın direktoru qeyd 
edib ki, dahi şairin bir çox əlyazmaları 
digər ölkələrdən kitabxanaya gətirilib. 
“50-dən artıq ölkədən əldə etdiyimiz 
əlyazmaların elektron surətləri Milli 
Kitabxanadadır. Onlar da kitab şəklində 
çap edilərək Milli Kitabxananın fondun-
da qorunacaq. Bunlar Nizamişünaslar 
üçün, tədqiqatçılar üçün ən dəyərli 
hədiyyə olacaq. Biz bu işi davam 
etdirəcəyik”.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
çıxış edərək “Nizami Gəncəvi İli” 
çərçivəsində görülən işlərdən, təşkil 
olunmuş tədbirlərdən, həyata keçirilən 
layihələrdən bəhs edib. Nazir söyləyib 
ki, Prezident İlham Əliyevin dahi 
şəxsiyyətlərin yaradıcılığına və onların 
irsinin yaşadılmasına göstərdiyi diqqət 
və qayğı onların həm də beynəlxalq are-
nada tanıdılması və xatırlanması üçün 
çox mühüm amildir: “Biz bu şəxsiyyətlər 
vasitəsilə ölkəmizi tanıdırıq. Nizami 
Gəncəvi bizim üçün təkcə şair deyil, 
eyni zamanda, ümumbəşəri dəyərə 
malik bir şəxsiyyətdir. Biz il ərzində 
dahi şairin 880 illiyi ilə əlaqədar çoxlu 
tədbirlər, konsertlər, tamaşalar, layihələr 
təşkil etmişik. Bu il “Nizami Gəncəvi İli” 
çərçivəsində ən möhtəşəm tədbirlərdən 
biri də Nizami Gəncəvi Beynəlxalq 
Festivalı oldu. Festivala dünyanın 
bir sıra ölkələrindən qonaqlar qatıldı. 
Festivalboyu şairin zəngin yaradıcılı-
ğından danışıldı, yeni məlumatlar əldə 
edildi. Bundan əlavə, dünyanın bir sıra 
ölkələrində dahi şairin büstü qoyuldu. 
“Nizami Gəncəvi İli” bundan sonra da 
bizim üçün davam edəcək”.

“Nizami Gəncəvi. Xəmsə” kitabının 
məziyyətləri haqqında məlumat verən 

nazir deyib ki, kitabda ilk dəfə olaraq 
şairin əsərləri əsasında miniatürlər 
də əks olunub.  Nizami Gəncəvinin 
“Leyli və Məcnun” poeması əsasında 
yeni filmin ekranlaşdırıldığını söyləyən 
nazir deyib ki, film hazırda istehsalat 
mərhələsindədir və təqdimatı gələn il 
üçün nəzərdə tutulur. 

Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyev “Niza-
mi Gəncəvi İli” çərçivəsində ölkəmizdə 
reallaşan tədbirlərin önəmini qeyd edib. 
“Hər bir xalqın ədəbiyyat və incəsənət 
xadiminin təbliği, eyni zamanda, o xal-
qın özünün və tarixinin təbliğidir. Nizami 
Gəncəvinin təqdimatı, bir Azərbaycan 
şairi kimi, böyük əhəmiyyət daşıyır. 
Aradan 880 il ötməsinə baxmayaraq, 
Nizami Gəncəvi haqqında çoxsaylı 
kitablar yazılıb, araşdırmalar aparılıb və 
bu ənənə davam edir. Nizami Gəncəvi 
o qədər müasir şairdir ki, öz doğma 
Azərbaycanında heykəltaraşlığın, musi-
qinin, rəngkarlığın, opera və baletin in-
kişafında müstəsna rol oynayıb. Bu gün 

əgər dünyanın ən qədim təhsil ocaq-
larından olan Oksford Universitetində 
Nizami Gəncəvinin adına mərkəz yara-
dılırsa, bu, özü Azərbaycanın təbliğidir”.

Kitabın xüsusi əhəmiyyət daşıdığını 
qeyd edən Xalq yazıçısı, nəşrə görə 
Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyinə 
təşəkkür edib. 

Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin 
sədri Qənirə Paşayeva çıxış edərək 
deyib ki, bundan sonra neçə-neçə əsrlər 
ötsə də, yeni nəsil azərbaycanlılar 
böyük şair Nizami Gəncəvi ilə fəxr 
edəcəklər: “Nizaminin yaradıcılığında 
Azərbaycan xalqının əxlaqı, mədəniyyəti 
və dünyaya, insanlığa baxışı var. Ona 
görə də belə böyük şəxsiyyətin adı ilə 
keçirilən hər bir tədbir çox qiymətlidir. 
Mən ümummilli lider Heydər Əliyevi 
hörmətlə anmaq istəyirəm. Çünki 
Nizami Gəncəvinin abidəsinin hazır-
lanması, onun irsinin araşdırılması, 
təbliği istiqamətində onun müstəsna 
xidmətləri olub. Cənab Prezidentimiz 
İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Ona 
görə ki,  bu ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan 
edilməsi, sadəcə, mədəni hadisə deyildi, 
həm də çox önəmli siyasi hadisə idi.  
Dövlətimizin başçısı Nizaminin irsinin 
araşdırılması, yaradıcılığının təbliği 
yönündə çox böyük dəstək göstərdi. 
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyevaya da təşəkkür edirəm. Dünya 
ölkələrində Nizami Gəncəviyə qoyulan 
abidələrin sayı artır. Onun irsinin təbliği 
istiqamətində işlər daha da genişlənir. 
Burada da çox hörmətli Mehriban xanı-
mın rolu olduqca böyükdür”.

“Nizami Gəncəvi İli”nin çox önəmli 
tədbirlərlə yadda qaldığına diqqət 
çəkən Qənirə Paşayeva Mədəniyyət 
Nazirliyinə görülən işlərə görə təşəkkür 
edib.  O, “Nizami Gəncəvi. Xəmsə” 
kitabı ilə bağlı fikirlərini bölüşüb, önəmini 
qeyd edib. 

Milli Məclisin deputatı, akade-
mik Nizami Cəfərov görkəmli şairin 
zəngin yaradıcılığından, əsərlərinin 
səciyyəsindən və tədqiqindən söz açıb, 
“Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində təşkil 
olunmuş tədbirlərdən bəhs edib. 

Sonda bir neçə şəxsə Nizami 
Gəncəvi irsinin təbliği ilə əlaqədar şairin 
880 illiyi münasibətilə Mədəniyyət Na-
zirliyi tərəfindən təsis edilmiş döş nişanı 
təqdim edilib.

AZƏRTAC

Ədəbiyyat Muzeyində “Nizaminin səsi” 
musiqili-ədəbi kompozisiyalar silsiləsindən 

“Gülüm” romansının təqdimatı olub
Dekabrın 27-də AMEA Nizami 

Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyində “Nizami 
Gəncəvi İli” çərçivəsində 
“Nizaminin səsi” musiqili-ədəbi 
kompozisiyalar silsiləsindən 
“Gülüm” romansının təqdimatı 
olub.

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muze-
yinin baş direktoru akademik Rafael 
Hüseynovun layihə rəhbəri olduğu mu-
siqi əsəri bəstəkar Ridvan Sədirxanov 
və Azərbaycan klassik vokal sənətinin 
ifaçısı, Əməkdar artist Ramil Qasımovun 
birgə əməyi nəticəsində ərsəyə gəlib.

Tədbiri akademik Rafael Hüseynov 
açaraq başa çatmaqda olan  2021-ci 
ilin Azərbaycan xalqının tarixində 
ən xoşbəxt illərdən biri kimi yadda 

 qalacağını söyləyib. Akademik bildirib 
ki, 2021-ci ili xalqımız həm 44 günlük 
Vətən müharibəsində qazandığımız 
böyük Zəfərin ildönümünü, həm də 
“Nizami Gəncəvi İli”ni böyük təntənə 
ilə qeyd edir. Prezident İlham Əliyevin 
“Azərbaycan Respublikasında 2021-ci 
ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi 
haqqında” müvafiq Sərəncamını xatır-
ladan R.Hüseynov başa çatmaqda olan 
bu il çərçivəsində ölkədə və Ədəbiyyat 
Muzeyində dahi şairin yubileyinin 
müxtəlif tədbirlərlə qeyd olunduğunu 
söyləyib. 

“1939-cu ildə Nizaminin qarşıdan 
gələn 800 illik yubileyi ərəfəsində 
Bakıda xatirə muzeyinin yaradılması 
qərara alınmışdı. 1941-ci ildə SSRİ 
məkanında Nizami Gəncəvinin 800 
illik yubileyinin təntənəli şəkildə qeyd 
edilməsi planı hazırlansa da, ancaq 
II Dünya müharibəsinin başlaması 
bu planın həyata keçirilməsinə imkan 
vermədi. Şairin 800 illik yubileyi ancaq o 
vaxt blokada şəraitində olan Leninqrad 
şəhərində Ermitajda Rusiya alimlərinin 
və ədəbiyyatşünaslarının iştirakı ilə 
qeyd edildi. 1945-ci il mayın 14-də isə 
Ədəbiyyat Muzeyi qapılarını tamaşaçıla-
rın üzünə açdı. Dahi şairin adını daşıyan 
bu muzey sonradan bütün Azərbaycan 
ədəbiyyatını əhatə edən bir məkana 
çevrildi”, - deyə R.Hüseynov bildirib.

Dahi Nizaminin zəngin yaradıcılığı 
barədə məlumat verən akademik onun 
dünya miqyasında tanınmış mütəfəkkir 
olduğunu deyib, böyük Azərbaycan 

 şairinin yubileylərinin hər zaman 
ölkəmizdə yüksək səviyyədə qeyd olun-
duğunu söyləyib. Vurğulanıb ki, “Niza-
mi Gəncəvi İli”ni xalqımız qalib, Zəfər 
qazanmış xalq kimi qeyd edir. 

Nizami Gəncəvinin bəşəriyyətin bədii 
fikir salnaməsində özünəməxsus yerə 
malik nadir şəxsiyyətlərdən olduğunu 
deyən akademik dahi şairin xalqımızın 
mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə çev-
rilmiş parlaq irsindən danışıb. Bildirilib 
ki, Nizami özünün bu torpağa, bu dilə, 
bu mədəniyyətə bağlılığını bütün yaradı-
cılığında dönə-dönə ifadə edib. 

“Ötən əsrin 40-cı illərində Üzeyir 
Hacıbəyli və yetirmələri tərəfindən 

Nizami Gəncəvinin qəzəllərinə mahnılar 
yazıldı, ilk romanslar yarandı. Bunun-
la da Azərbaycan musiqisində yeni 
bir istiqamət yarandı. Bu gün təqdim 
olunan Nizaminin “Gülüm” qəzəlinə isə 
tanınmış bəstəkar Ridvan Sədirxanov 
musiqi bəstələyib, romansı klassik 
vokal sənətinin ifaçısı Ramil Qasımov 
səsləndirib”, - deyə akademik bildirib.

R.Hüseynov bəstəkar Ridvan 
Sədirxanov və Əməkdar artist Ramil 
Qasımovun yaradıcılığı barədə məlumat 
verib.

Akademik Rafael Hüseynov tədbirdə, 
həmçinin tanınmış rəssam, Əməkdar 
mədəniyyət işçisi Elçin Hami Axundovun 

“Yeddi gözəl və Bəhram şah” obrazları-
nın fiqurlardan hazırlanmış kompozisi-
yasının təqdim edildiyini diqqətə çatdı-
rıb. Bildirilib ki, Elçin Hami Axundovun 
rəhbərliyi altında Ədəbiyyat Muzeyinin 
Bədii tərtibat və bərpa şöbəsində Nizami 
mövzu və süjetləri istiqamətində anima-
siya filmlərinin hazırlanması üzərində iş 
gedir. Təqdim olunan kompozisiya da 
həmin filmlər silsiləsinə müqəddimə kimi 
dəyərləndirilə bilər.

Sonra vokalist Ramil Qasımovun 
ifasında “Gülüm” romansının videoçarxı 
nümayiş etdirilib.

AZƏRTAC

Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Nizami Gəncəvinin 
880 illiyinə həsr edilmiş konsert olub

Dekabrın 27-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində dünya 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycanın dahi şairi 
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 880 illiyinə həsr olunmuş 
növbəti konsert proqramı təqdim edilib.
Konsert “Dünya musiqi  incisi 

 muğam” İctimai Birliyinin və 
 AMEA-nın Folklor İnstitutunun  
dəstəyi ilə gerçəkləşib.

Konsertdə ifaçıları tarzən Rövşən 
Qurbanovun rəhbərlik etdiyi ansambl 
müşayiət edib.  

Proqramda Üzeyir Hacıbəylinin 

“Arazbarı” əsəri, Çilənay Hüseynova-
nın ifasında sözləri Nizami Gəncəviyə 
məxsus “Sənsiz”, “Sevgili canan” 
romansları, Əməkdar artist Nuriyyə 
Hüseynovanın ifasında “Çahargah” 
muğamı, Nizaminin qəzəllərinə 
bəstələnən “Şur”, “Segah” kompo-
zisiyaları, “Qaragilə” xalq mahnısı 

ifa olunub, Əməkdar artist, qiraətçi 
Azad Şükürovun ifasında Nizami 
qəzəllərindən nümunələr oxunub.

Çıxışlar tamaşaçılar tərəfindən 
alqışlarla qarşılanıb.

AZƏRTAC

Nazir müavini:  Azad olunmuş 
ərazilərdə 20 mindən çox ağac əkilib  

Ekologiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini Firdovsi Əliyev 
jurnalistlərə açıqlamasında qeyd edib ki, azad edilmiş ərazilərdə meşə 
zolaqlarının salınması prosesi davam edir.

Nazir müavini eyib: "Azad olunmuş 
ərazilərə böyük qayıdışın bir istiqaməti də 
həmin ərazilərdə ekologiyanın, ətraf mühitin 
sağlamlaşdırılması üçün atılan addımlardır. O 
ərazilər 30 il düşmən tapdağında qalıb, orada 
ermənilər ekosit törədiblər. Biz həmin əraziləri 

bərpa etməklə dünyaya sübut edəcəyik ki, 
bu torpaqların sahibləri bizik. Biz bu il həmin 
ərazidə 20 mindən artıq ting əkmişik, 3 tona 
yaxın müxtəlif cinsli ağacların toxumlarını 
səpmişik".
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