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AÇIQ  TENDERƏ  DƏVƏT  EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 

dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına 
(portal) elektron imzaları vasitəsilə da-
xil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olma-
lıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal 
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs – Məmmədov Mü-
bariz Məmməd oğlu, telefon – 050 264-
62-48.

İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqının ödənilməsi yal-

nız Asan Ödəniş vasitəsilə həyata 
keçirilə bilər. İddiaçılar "Asan Ödəniş et" 
düyməsini sıxaraq ödənişi etdikdən sonra 
müsabiqədə iştirak edə bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-
dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

-tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü (ten-
der təklifinin qüvvədə olma müddətindən 
30 bank günü çox) qüvvədə olmalıdır);

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə 
alınmadan) vergi ödəyicisinin Azərbaycan 
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə 
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud olma-
ması haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış;

- satınalma prosedurlarının başlanma-
sından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin,habelə 
işlərini idarə edənlərin,qulluqçularının 

peşəkar fəaliyyətləri,yaxud satınalma 
müqaviləsinin bağlanması üçün ixti-
sas göstəricilərini yanlış göstərmələri 
ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum 
olunmaması,yaxud onların müvafiq 
peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olması-
nın məhkəmə qaydasında qadağan 
edilməməsi barədə arayış;

-öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması, müflis 
elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs 
qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun 
olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kom-
mersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs ol-
maması barədə arayış;

-satınalma müqaviləsini bağla-
maq səlahiyyəti olması barədə müvafiq 
sənədlər;

-sahibkarlıq subyektinin bölgüsü 
barədə arayış;

-satınalma müqaviləsinin icrası-
nı təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və 
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 

idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığının 
olması barədə müvafiq sənədlər.

Tender təklifi Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satı-
nalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 28 no-
yabr 2022-ci il saat 11.00-a, tender təklifi 
və bank təminatını isə 6 dekabr 2022-ci 
il saat 17.00-a qədər portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər.

İddiaçıların təklifləri 7 dekabr  2022-ci 
il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar 
açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə tanış 
ola bilərlər.

Qeyd- tenderdə iştirak, təkliflərin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prose-
durlar elektron qaydada portal vasitəsilə 
aparılır.

Tender komissiyası 

Azərbaycan Respublikası  
Elm və Təhsil Nazirliyinin 

Geologiya və Geofizika İnstitutu

ştatda vakant olan aşağıdakı 
vəzifələri tutmaq üçün

MÜSABİQƏ  ELAN  EDİR
“Yer təkində istilik-kütlə daşınma” şöbəsi üzrə:
Aparıcı elmi işçi – 1 yer
“Yerin radioaktiv sahələri” şöbəsi üzrə:
Böyük elmi işçi – 1 yer
“Seysmologiya və seysmik təhlükənin qiymətləndirilməsi” şöbəsi üzrə:
Elmi işçi – 1 yer
“Hidrogeologiya və geoekologiya” şöbəsi üzrə:
Elmi işçi – 1 yer
Müsabiqədə elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi və yuxarıda göstərilən 

elm sahələri üzrə böyük təcrübəsi olan mütəxəssislər iştirak edə bilərlər.
Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun  elan dərc  olunan  gündən etibarən 1 

ay müddətində aşağıdakı ünvana təqdim edilməlidir:
Ünvan-AZ1143, Bakı, H.Cavid prospekti  119.
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Geologiya və Geofizika İns-

titutu. Telefonlar- 537-23-34, 510-01-41 (119).

Bu ay xalqımızın böyük bəstəkarı, SSRİ və Azərbaycan Respublikasının 
Xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının müxbir üzvü Fikrət Əmirovun 100 yaşı tamam olur. 
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı  martın 15-də sərəncam imzalayıb. 
Yubiley ərəfəsində bəstəkarın yaradıcılıq yolu bir daha yada salınır, musiqi 
kollektivləri onun əsərlərinə müraciət edir, konsertlər, konfranslar, xatirə 
gecələri keçirilir... 

“Xalq üçün yazıb-yaratmaq, onun-
la birlikdə nəfəs alıb işləmək sənətkar 
üçün ən böyük səadətdir”– bu sözlər 
onun sənət devizi idi. Və biz bunun  
təsdiqini bəstəkarın bütün əsərlərində, 
həyatının bütün anlarında müşahidə 
edir və görürük. Azərbaycan pro-
fessional bəstəkarlıq məktəbinin 
korifeylərindən biri olan Fikrət Əmirov 
zəngin yaradıcılığı ilə musiqimizin inki-
şafında yeni mərhələ açmış, onu dün-
ya miqyasında tanıtmışdır. 

Bəstəkarın “Sevil” operası, “Min 
bir gecə”, “Nəsimi dastanı”, “Nizami” 
baletləri, “Şur”, “Kürd-ovşarı”, “Gülüs-
tan Bayatı-Şiraz” simfonik muğamla-
rı, “Nizami” simfoniyası, “Azərbaycan 
kapriççiosu”, skripka və fortepiano 
üçün “Muğam-poema”sı, süitala-
rı, instrumental konsertləri, mahnı 
və romansları, dram tamaşaları-
na və kinofilmlərə yazdığı musiqilər 
Azərbaycan  mədəni irsinin qiymətli 
inciləridir.

Fikrət Əmirovun  yaradıcılığı dərin 
köklərlə milli zəminə bağlıdır. Bəstəkar 
xalqın musiqi dili və təfəkkürünə  elə 
dərindən nüfuz edib ki, onlar bəstəkarın 
özünəməxsus dəst-xəttinin, musiqi 
dilinin  əsas mayasına çevrilib. Eyni 
zamanda, xalq musiqisinin qanunauy-
ğunluqları F.Əmirovun yaradıcılığında 
inkişaf etdirilərək, dünya klassik musi-
qi ənənələri və müasir bəstəkarlıq tex-
nikası ilə rövnəqlənmiş, cilalanmışdır.
Odur ki, inamla F.Əmirovun yaradıcılıq 
üslubunun iki özəyin – Şərq və Qərb 
musiqi ənənələrinin qovuşmasından 
yarandığını söyləyə bilərik.

Bəstəkarın əsərləri dünyanın ən 
böyük konsert salonlarında səslənib, 
Niyazi, Stokovski, Münş, Abendrot, 
Svetlanov, Rojdestvenski, Raxlin 
kimi görkəmli dirijorların repertuarını 
bəzəyib. Bu əsərlərə xas olan huma-
nizm, fəlsəfi dərinlik, parlaq obrazlılıq, 
bədii kamillik dinləyicini valeh etməyə 
bilmir.

Sənətkarın yetişməsində, dünya-
görüşünün formalaşmasında onun 
boya-başa çatdığı mühitin böyük rolu 
olub. Dövrünün məşhur muğam bi-
licisi, görkəmli tarzən Məşədi Cəmil 
Əmirovun oğlu olan Fikrət  belə bir 
ecazkar mühitdə tərbiyə almış, özü də 
musiqi sənətinə tarzən kimi gəlmişdi. 
F.Əmirovun etiraf etdiyi kimi, “tar və 
muğam onun ürəyinə uşaqlıqdan da-
xil olmuşdu”. Bütün bunlar bəstəkarın 
xalq musiqisinin gözəl bilicisinə 
çevrilməsi və onun  özünəməxsus ya-
radıcılıq dəst-xətti üçün əsas zəmin 
olub.

Fikrət Əmirov Azərbaycan 
bəstəkarlarının elə nəslinə mənsubdur 

ki, onlar bilavasitə musiqimizin patriar-
xı Üzeyir Hacıbəylinin xeyir-duası ilə 
sənət yoluna qədəm basıb, onun yara-
dıcılığından bəhrələnib və Üzeyir bəyin 
açdığı yolla inamla irəliləyərək milli 
ənənələri inkişaf etdiriblər. F.Əmirovun 
aforizmə çevrilmiş “Biz hamımız Üze-
yir məktəbindən çıxmışıq” sözləri bu-
nun sübutudur. 

Böyük opera müğənnisi, ma-
hir təsnif ustası Bülbül də F.Əmirov 
yaradıcılığında böyük rol oynayıb.  
Təsadüfi deyil ki, bəstəkar Bülbü-
lü   Azərbaycan musiqisi haqqında 
dərin, mənalı bir kitaba bənzədərək, 
onu “əsərlərinin ən yaxşı dostu, 
məsləhətçisi və köməkçisi” adlandırır-
dı. Bülbülün tövsiyəsi ilə 1948-ci ildə 
F.Əmirovun yaratdığı “Şur” və “Kürd 
ovşarı” simfonik muğamları musi-
qi ictimaiyyəti tərəfindən böyük ruh 
yüksəkliyi ilə qarşılanıb. Dahi bəstəkar 
Qara Qarayev F.Əmirovun bu simfonik 
muğamları ilə musiqi ədəbiyyatında 
yeni səhifə açıldığını qeyd edərək ya-
zırdı ki, “F.Əmirov böyük yaradıcılıq 
təşəbbüsü göstərərək, qədim muğama 
yeni məzmun vermiş, muğamı başqa 
xalqlar üçün anlaşıqlı etmişdir”. 

“Şur” və “Kürd ovşarı” simfonik mu-
ğamlarından 23 il sonra F.Əmirov bir 
daha bu janra müraciət edərək “Gülüs-
tan Bayatı-Şiraz” simfonik muğamını 

yaradıb.  Bu əsər ilk dəfə Moskvada 
1973-cü ildə keçirilən VII Beynəlxalq 
musiqi konqresində dirijor Genna-
di  Rojdestvenskinin rəhbərliyi altında 
ifa olunub. Təbiidir ki, bu əsərləri bir-
birindən ayıran zaman məsafəsində 
bəstəkarın yaradıcılıq üslubu daha 
da təkmilləşmişdir. “Gülüstan Bayatı-
Şiraz”ı yaradarkən bəstəkar Şərq po-
eziyasının klassikləri Sədi və Hafizin 
şerlərindən ilham almışdır. Sədinin 
məşhur “Gülüstan” əsərinin muğamın 
adı ilə yanaşı, qoyulması da buna 
işarədir. 

F.Əmirovun yaradıcılığından 
danışarkən, təbii ki, onun səhnə əsərləri  
xüsusi qeyd edilməlidir. “Koroğlu”dan 
sonra opera sənətimizin ikinci yüksək 
zirvəsi olan “Sevil”i  o, 1953-cü ildə 
bəstələyib. Operanın libretto müəllifi 
şair Tələt Əyyubovdur. “Sevil” böyük 
Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cab-
barlının eyniadlı dramı əsasında ya-
zılıb. Son illərdə Azərbaycan Dövlət 
Opera və Balet Teatrında bu əsər yeni 
quruluşda tamaşaya qoyulub. Opera 

əsasında, həmçinin kinofilm də çəkilib. 
Bu, bir daha göstərir ki, milli musiqi 
tariximizdə ilk  lirik-psixoloji əsər olan 
“Sevil” operası xalq tərəfindən sevilən, 
populyar bir əsərdir.

Onun  “Min bir gecə” baleti 
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet 
Teatrında müvəffəqiyyətlə oynanıl-
dıqdan sonra keçmiş SSRİ-nin bir 
çox şəhərlərində və xarici ölkələrdə 
də tamaşaya qoyulmuş və böyük 
rəğbətlə qarşılanmışdır. Əsər SSRİ 
Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür. 
Baletin librettosu Maqsud və Rüstəm 
İbrahimbəyovlara məxsusdur. Əsərdə 
müxtəlif süjetli nağıl epizodlarının bir-
birini əvəz etməsinə baxmayaraq, o, 
ideya cəhətdən bitkin əsər olub, tam 
halında qavranılır.

Bütün həyatı boyu yaradıcılıq ax-
tarışlarında olmuş Fikrət Əmirovun 
əsərlərinin mövzu dairəsi çox geniş, 
yaradıcılıq palitrası rəngarəngdir. 
Simfonik musiqi və səhnə janrları ilə 
yanaşı, vokal və instrumental musiqi 
sahəsində də F.Əmirovun yaratdığı 
əsərlər Azərbaycan musiqi xəzinəsini 
zəngiləşdirən incilərdir. Kiçik həcmli 
instrumental və vokal miniatürlərdən 
tutmuş iri həcmli konsert janrına kimi 
F.Əmirovun əsərləri istər uşaq musiqi 
məktəblərində, istərsə də orta ixtisas 
və ya ali musiqi məktəblərində ifaçı-

ların tədris və konsert repertuarlarını 
bəzəyir.  Kiçik yaşlı musiqiçilər onun 
“Uşaq albomu”na daxil olan pyeslərini, 
prelüdlərini həvəslə ifa edirlər. 
E.Nəzirova ilə birlikdə yazdığı “Ərəb 
mövzuları əsasında fortepiano və or-
kestr üçün konserti” isə gənc ifaçıların 
proqramında daimi yer tutur. Professi-
onal xarici ölkə ifaçıları da öz repertu-
arlarına F.Əmirovun əsərlərini həvəslə 
daxil edir və bu əsərlərin özünəməxsus 
yeni təfsirini yaradırlar.

Dünya xalqları tərəfindən tanın-
mış və dəyərləndirilmiş Fikrət Əmirov 
musiqisi tərcüməyə ehtiyacı olmayan 
bir dil kimi insanlar arasında ünsiyyət 
vasitəsidir. Onların bir-birini daha yax-
şı başa düşməsinə, yaxınlaşmasına 
əvəzsiz kömək edir.

Cəmilə HƏSƏNOVA,  
Bakı Musiqi Akademiyasının 
müəllimi, sənətşünaslıq üzrə 

elmlər doktoru, Əməkdar 
müəllim,  professor

FİKRƏT ƏMİROV – 100

Humanistlik, fəlsəfi 
dərinlik, bədii kamillik 

Putindən hərbçilərə mükafat 
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkənin Silahlı Qüvvələrində müqavilə ilə xidmət 

edən hərbi qulluqçulara 195 min rubl məbləğində birdəfəlik pul mükafatının verilməsi 
haqqında fərman imzalayıb. Məlumatı “İnterfaks.ru” verib. 

Sənəddə bildirilir: “Hazırkı fərman 
21 sentyabr 2022-ci ildən sonra yaran-
mış hüquqi münasibətlərə aiddir”. Qeyd 
edək ki, bu il sentyabrın 21-də Rusiyada 
qismən səfərbərlik elan olunub. Oktyabrın 
28-də isə Müdafiə naziri Sergey Şoyqu 
prosesin başa çatdığını elan edib. 

Fərmanla Nazirlər Kabinetinə tapşırılır 
ki, birdəfəlik pul ödənişi ilə bağlı qaydala-
rı müəyyənləşdirsin və sənədin icrası ilə 
bağlı maliyyələşməni təmin etsin. 

İmran Xanın həyatı üçün təhlükə varmı?

Pakistanın sabiq Baş naziri və müxalif Ədalət Uğrunda Hərəkat partiyasının lideri 
İmran Xan ona edilən sui-qəsd nəticəsində hər iki ayağından yaralanıb. Bu 
barədə Geo.tv telekanalı siyasətçinin müalicə aldığı klinikanın tibbi heyətinə 

istinadla məlumat yayıb. “Güllə onun hər iki ayağına dəyib. Sağ ayağını yaralayıb və 
sol ayağının sümüyünü zədələyib”, – məlumatda belə deyilir.

Xatırladaq ki, İmran Xan 2018– 2022-ci 
illərdə Pakistanın baş naziri olub. Bu il 
oktyabrın 3-də İmran Xana Qucranvala 
dairəsinin Vəzirabad şəhərində siyasi yü-
rüş zamanı hücum edilib. Sabiq Baş nazi-
rin rəhbərlik etdiyi “Real müstəqillik uğrun-
da uzun yürüş” oktyabrın 28-də Pəncab 
əyalətinin inzibati mərkəzi Lahor şəhərindən 
başlayıb. Hadisə nümayişçilər Vəzirabadın 
küçələrində yürüş edərkən baş verib. Hü-
cum edən gənc yük maşınının damında da-
yanan İmran Xana aşağıdan tapança ilə bir 
neçə dəfə atəş açıb. İnsident nəticəsində bir 
nəfər ölüb, 13 nəfər yaralanıb. Siyasətçinin 
həyatı üçün təhlükə olmadığı bildirilir.

İmran Xan 2022-ci ilin aprelində par-
lamentin aşağı palatasının etimadsızlıq 
səsverməsi nəticəsində baş nazir postu-
nu tərk edib. Onu bu vəzifədə Pakistan 
Müsəlman Liqasının sədri Şahbaz Şərif 

əvəzləyib. Həmin ilin mayından başlayaraq, 
İmran Xanın partiyası hakimiyyətə qayıt-
maq, üçün kampaniya aparır.

Pakistan hökumətinin hazırkı rəhbəri 
Ş.Şərif İmran Xana qarşı həyata keçirilən 
sui-qəsdi pisləyib və belə hadisələrin 
yolverilməz olduğunu bildirib. 

“Xalq qəzeti” 

“Enerji terroru” – adamlar işıqsız qaldı 
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bəyan edib ki, Rusiya ölkəsinə qarşı 

“enerji terroru” həyata keçirir. Onun sözlərinə görə, Rusiya Ukraynanın, əsasən, 
enerji təchizatı sistemlərinə zərbələr endirir. Nəticədə, 4,5 milyon insan işıqsız qalıb. 
Məlumatı “Strana.ru” verib. 

Dünən Kiyev şəhərinin meri Vitali Kliçko 
da bildirib ki, “Ukrayna paytaxtında 450 min 
ev işıqsız qalıb”. Kliçko paytaxt sakinlərini 
elektrik enerjisinə maksimum dərəcədə 
qənaət etməyə çağırıb.

Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş 
Qərargahının məlumatına görə, dünən 
döyüşlər, əsasən, Donetskin Baxmut və Av-
deevsk yaşayış məntəqələri istiqamətində 
gedib. Ən çətin vəziyyət Uqledarda yaranıb. 
Bu istiqamətdə Rusiya ordusu bütün silah 
növlərindən zərbələr endirir. Ukrayna or-
dusu isə aviasiya və artilleriya qüvvələri ilə 
cavab qaytarır. 

Məlumata görə, Ukraynanın Qara dəniz 
sahillərindəki Nikolayev şəhərində insanlar 
saatlarla su növbəsində dayanmalı olurlar. 
Çünki müharibə nəticəsində şəhərdə bütün 
infrastruktur darmadağın edilib. 

ABŞ KXDR-i hədələyib
Əgər Pxenyan nüvə silahından istifadə etsə, ABŞ Şimali Koreya rejimini məhv edər. 

Belə bir bəyanatla Birləşmiş Ştatların müdafiə naziri Lloyd Ostin çıxış edib. Məlumatı 
“İnterfaks.ru” verib.

Pentaqon rəhbəri deyib ki, ABŞ-a, onun 
müttəfiqlərinə və tərəfdaşlarına qarşı qey-
ri-strateji nüvə silahlarından istifadə də 
daxil olmaqla istənilən hücum Kim Çen In 

 rejiminin məhvinə səbəb olacaq.
Qeyd edək ki, ABŞ və Cənubi Kore-

ya son illərdə Şimali Koreyanın (KXDR) 
nüvə potensialını artırmasından, ballistik 
raket sınaqları keçirməsindən və taktiki 
nüvə silahından istifadə ilə bağlı ritorika-
sından ciddi narahatlıqlarını ifadə edirlər. 
Vaşinqton və Seul “informasiya mübadiləsi, 
məsləhətləşmə, birgə planlaşdırma və 
qərarların icrası” sahələrində əməkdaşlığı 
möhkəmləndirmək barədə razılığa gəliblər.

Paşa ƏMİRCANOV, “Xalq qəzeti”

UNESCO Baş direktorunun müavini: Dahi bəstəkar 
Fikrət Əmirov təşkilatın dəyərlərinə böyük töhfə verib

UNESCO-nun 70 illik Proqramı çərçivəsində  qurumun dəyərlərinin 
təşviqinə töhfə verən incəsənət xadimlərinin, tanınmış şəxsiyyətlərin 
yubileyi qeyd olunur. Azərbaycanın dahi bəstəkarı Fikrət Əmirov da UNESCO-
nun həmrəylik, qarşılıqlı anlaşma kimi dəyərlərinə böyük töhfə verib. Bu gün 
onun anadan olmasının 100 illiyini qeyd edirik. 

Bu fikirləri UNESCO-nun Baş direk-
torunun xarici əlaqələr və Afrika prio-
riteti üzrə müavini Firmin Eduard Ma-
toko Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı 
Fikrət Əmirovun anadan olmasının 100 
illiyinə həsr edilmiş konsertdən sonra 
AZƏRTAC-a müsahibəsində ifadə edib. 

Firmin Eduard Maotoko gecənin 
təşkilinə görə Azərbaycan Mədəniyyət 
Nazirliyinə və təşkilat yanındakı daimi 
nümayəndəliyinə təşəkkür edərək, belə 

bir gecənin təşkilindən çox şad olduqla-
rını bildirib.  

“Belə bir gecənin təşkili, həmçinin 
Azərbaycan ilə UNESCO arasında sıx 
əməkdaşlığı əks etdirir. Azərbaycanın 
dahi bəstəkarı Fikrət Əmirov öz musi-
qisi vasitəsilə UNESCO-nun həmrəylik, 
qarşılıqlı anlaşma kimi dəyərlərinin 
təşviqinə töhfə verib. 

Musiqi bütün dillər üçün əlçatandır 
və bədii ifadə baxımından mühüm 

dəstəkdir. Musiqi universal xarakterə 
malik mesajdır. Mədəniyyətlərin qar-
şılıqlı zənginləşməsinə töhfə vermiş 

görkəmli şəxsiyyətlərin, əsərlərin, 
eləcə də hadisələrin qeyd olunması 
beynəlxalq anlaşmaya, xalqlar ara-
sında yaxınlaşmaya və sülhə kömək 
edir. UNESCO-nun artıq 70 ildir həyata 
keçirdiyi proqram vasitəsilə qurumun 
dəyərlərinin təşviqinə töhfə vermiş və 
verən incəsənət xadimlərinin, tanınmış 
vacib şəxsiyyətlərin yubileyi qeyd olu-
nur”, – deyə F.E.Matoko vurğulayıb. 

Qeyd edilib ki, bu tədbir mədəni irs, 
dialoq, mədəniyyət müxtəlifliyi əks etdi-
rir.

Şəhla AĞALAROVA,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Paris
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