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“Rinay” muzeyi – dəniz incilərinin saxlanc yeri
Haqqında söhbət açmaq istədiyimiz bu özəl muzey paytaxtımızın 

Füzuli küçəsindəki 53 nömrəli binada, onun yaradıcısı, tanınmış geoloq-
alim Tofiq Qarayevin mənzilində yerləşir. 

“Rinay” muzeyi haqqında 
Beynəlxalq reyestrdə, Azərbaycan 
Milli Ensiklopediyasında, həmçinin 
“Azərbaycan Muzeyləri” kitabında 
məlumatlar yer alıb və iki dissertasiya 
yazılıb. Burada zəngin malakofauna 
növləri – su kirpisi, dəniz ulduzları, 
molyusk rakovinləri (qabıqları), sualtı 
tısbağa qını, karal, lanqust, mişar ba-
lığının buynuzu kimi okean və dəniz 
“qənimət”ləri toplanıb. 

Muzeyə giriş pulsuzdur, içəri daxil 
olan kimi, özünü qeyri-adi bir aləmdə 
hiss edirsən. Sanki hidrokombinezon 
geyinmiş, skafandr taxmış dalğıc kimi 
nəhrin dibinə baş vurmusan, oranın 
qəribə canlılar aləminə nüfuz etmisən. 
Təmaslar fantastik və unudulmaz təsir 
bağışlayır. 

Hazırda ömrünün 88-ci ilini yaşa-
yan Tofiq müəllim “Rinay”dan həvəslə 
danışaraq deyir: “Bu kolleksiyanı 
1932-ci ildən atam Sadıq Qarayev top-
lamağa başlayıb. O, neftçi-mühəndis 
olub, 1932–1937-ci illərdə İngiltərə 

və ABŞ-da neft üzrə ekspert işləyib. 
Rokfeller, Rotşild, Ford kimi milyon-
çularla tanışlığı vardı. Həmin vaxt-
lar kolleksiya həvəskarları əsasən, 
müxtəlif pullar – əskinas və sikkələr, 
markalar, şəkillər yığırdılar. Atam isə 
molyusk qabıqlarına meyil salıb. Hər 
ezamiyyətdən gələndə bir çamadan 
molyusk qabığı gətirərdi. Həmin çama-
dan hazırda Tarix Muzeyindədir. Atam 
1937-ci ildə Sibirə sürgün olunduqdan 
sonra ailəmiz kolleksiyanın dağılma-
sına qıymadı, çətinliklə də olsa, onu 
qoruyub saxladı. İndiyə qədər ümumi 

kolleksiyamızda 6 mindən artıq eks-
ponat toplanıb ki, bunun 4 mindən 
çoxu Heydər Əliyev Fonduna bağış-
lanıb. Kolleksiyanın bir hissəsini də 
Azərbaycan Tarixi Muzeyinə hədiyyə 
etmişik. Babam, professor Kərim bəy 
Qarayevə məxsus qoz ağacından ha-
zırlanmış mücrünü isə Şirvanşahlar 
Muzeyinə bağışlamışıq”. 

“Rinay”ın ən əsas özəlliyi budur 
ki, dünyadakı bənzər muzeylərin hər 
birində ayrılıqda bir okeanın və ya 
dənizin inciləri toplandığı halda, bura-
da üç okeandan və beş kontinentdən 
olan xeyli suda və quruda yaşayan 
malakofauna nümunəsi var. 1986-cı 
ildən fəaliyyət göstərən, nadir incilərə 
ünvan olan muzeyin adı ilə maraqlan-
dığımızda T. Qarayev bildirdi ki, onu 
övladları Riad və Nailənin adlarının 
ilk hecalarını birləşdirməklə yaradıb. 
“Rinay”ın terminoloji mənası isə “Qa-
nuni nailiyyət” deməkdir.

Sözügedən muzeyin bir özəlliyi də 
var: buraya qonaq gələn hər kəsə bəzi 

eksponatlardan hazırlanmış suvenirlər 
bağışlanır. Qonaqları həmişə çox 
olur. Tofiq müəllimin muzeyinə gələn 
xarici turistlər, diplomatik korpus 
nümayəndələri də qeyri-adi və bol eks-
ponatlara heyranlıqla tamaşa ediblər. 

Tofiq Qarayev çox maraqlı 
şəxsiyyətdir. Yeniyetmə və gəncliyində 
idmanın yüngül atletika, voleybol, çox-
növçülük və üzgüçülük növləri üzrə, 
ümumilikdə, 12 dəfə Azərbaycan çem-
pionu adını qazanıb (bunun özü nadir 
göstəricidir). O, həmçinin zamanında 
aviamodel idmanı, avarçəkmə üzrə 

beynəlxalq səviyyəli yarışlarda ən 
yüksək nəticələrə nail olub. Beynəlxalq 
səviyyəli arbitr, Azərbaycan Atlan-
tika Federasiyasının, Milli Olimpiya 
Akademiyasının vitse-prezidentidir. 
Daim öndə olmaq, seçilmək arzusu 
ilə yaşayan, çox vaxt da buna nail ola 
bilən Tofiq müəllim, bəlkə də yeganə 
üzgüçüdür ki, Nargin adasından Bakı-
ya qədər üzə-üzə gəlib çıxıb və buna 
görə “Əsrin üzgüçüsü” mükafatına la-
yiq görülüb. Yüngül atletika federasi-
yası 1995-ci ildən etibarən hər il SSRİ 
rekordçusu Tofiq Qarayevin şərəfinə 
üçnövçülük üzrə yeniyetmələrin turni-
rini keçirir. 

Universal qabiliyyət sahibi sayı-
lan, idmançı, alim və mədəniyyət xa-
dimi olan, üz tutduğu bütün sahələrdə 
uğurlara imza atan Tofiq müəllim 
ömrün hər anından maksimum 
səmərəli istifadə etmiş bir şəxsiyyət 
kimi hörmət-izzət sahibidir. Onun 
incəsənətə də böyük sevgisi var. 
Yeniyetmə çağlarında fortepiano və 
skripka üzrə musiqi məktəbini bitirib. 
Moskva Dövlət Universitetində oxu-
duğu zaman isə çoxşaxəli istedadını 
konsertlərdə estrada mahnıları oxu-
maqla göstərə bilib. 1957–1961-ci 
illərdə Moskva və Berlində Ümumdün-
ya Tələbə və Gənclər festivallarında 
iştirak edib, diplomant olub. Sonradan 
sırf elmi-təcrübi sahədə çalışan Tofiq 
müəllim illərdir ki, geologiya-minera-
logiya elmləri namizədi, təbiət elmləri 
üzrə professor, Əməkdar ixtiraçıdır. 
 80-dən çox elmi nəşrin, 3 monoqra-
fiyanın və ixtiranın müəllifidir. Atasın-
dan əxz edilən hobbi – ailə ənənəsi 
isə ömrü boyu onunla, necə deyərlər, 
yoldaşlıq edib.

“Rinay” muzeyi fədakar kolleksi-
yaçının yaşadığı mənzildə yerləşir. 
Əlbəttə, belə bir xəzinənin ayrıca ün-
vanda, geniş salonda yerləşməsi daha 
məqsədəuyğun olardı. 

Muzeydə Şimali və Cənubi Ame-

rika, Avrasiya, Avstraliya, Afrikanın, 
həmçinin Sakit, Atlantik və Hind oke-
anlarının malakofauna nümunələri 
var. Nümayiş etdirilən hər molyusk 
qabığına onun adını bildirən xüsusi 
etiket yapışdırılıb: “Bəzilərini ağacdan, 
çaydan, göllərdən yığmışam. Hətta 
qədimdə Azərbaycanda mövcud ol-
muş molyuskları qazıntılar yolu ilə ta-
pıb kolleksiyaya əlavə etmişəm”. Mu-
zeyin eksponatları sırasında “Qırmızı 
Kitab”a düşən molyusklar da çoxdur. 

Tofiq Qarayev Azərbaycanın ilk ge-
oloq-malakolo qu kimi bir müddət Qara 
dəniz, Fars körfəzi, Qırmızı dəniz, 
Hind okeanı boyunca beynəlxalq eks-
pedisiyanın tərkibində böyük təcrübə 
keçib, təkrarsız nümunələr toplayıb.

Onun səbirlə yığıb sistem-
ləşdirdiyi, qayğısına qalıb xarab olma-
ğa qoymadığı malakofauna nümunələri 
arasında elələri də var ki, iki-üç min 
il bundan öncə Ağcaqıl və Abşeron 
paleodənizlərində mövcud olmuş şi-
rin su molyusklarının qabıqlarına aid 
stendlərlə təqdim olunur. Bu toplunun 
bəzi nümunələri Avstraliya, Argentina, 
İndoneziya milli muzeylərinə qədər 
gedib çıxıb. Molyusk qabıqlarına həsr 
edilmiş geniş elmi materiallara əsasən 
professor Tofiq Qarayevin kəşf et-
diyi Ceyrançöl cinsli və digər növdə 
molyusklar və onların monoqrafik 
təsviri verilib. Onun muzeyi ekoloqlar, 
paleontoloqlar, paleocoğrafiyaçılar 
üçün böyük maraq kəsb edir. Ekspo-
natlar geoloji araşdırmalar baxımın-
dan dəyərli əyani vəsaitdir. Medal və 
diplomlara layiq görülən muzey 14 
ölkədə müxtəlif beynəlxalq sərgilərdə 
təmsil edilib. Kolleksiyalarından 
nümunələr mübadilə yolu ilə Avstra-
liya, Kanada, Argentina, İspaniya, Al-
maniya, Türkiyə, Əlcəzair, İndoneziya, 
Rusiya və Ukrayna paleontologiya 
muzeylərinə verilib. 

Azərbaycan malakofaunasının 
tədqiqat nəticələri, elmi məruzə və 
kolleksiya stendləri bir sıra mötəbər 
geoloji konqreslərdə, simpozium-
larda təqdim edilib. Fərdi Muzeylər 
Beynəlxalq Assosiasiyası Şurası-
nın üzvü olan həmyerlimiz xaricdə 
elmi məclislərdə məruzələrlə çıxış 
etməklə yanaşı, apardığı kolleksi-
ya nümunələrini tədbirlərin keçirildiyi 
ölkələrə bağışlayıb ki, bu da onun bir 
azərbaycanlı kimi necə ürəyigeniş və 
səxavətli olduğunu göstərir.

İmran CƏFƏRZADƏ,  
fəlsəfə elmləri doktoru, 

professor, Əməkdar elm xadimi, 
Əli NƏCƏFXANLI,  

“Xalq qəzeti”

MDU-nun Bakı Filialında “Açıq qapı” günü
Noyabrın 26-da M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin 

(MDU) Bakı Filialında 2023-2024-cü tədris ili üçün bu ali məktəbə qəbulun 
şərtləri və qaydaları ilə tanışlıq məqsədilə “Açıq qapı” günü keçirilib. 
Tədbirə 700-dən çox şagird qatılıb.

Tədbiri açan Moskva Dövlət 
Universitetinin Mexanika-riyaziyyat 
fakültəsinin Ümumi topologiya və 
həndəsə kafedrasının müdiri, fizika-
riyaziyyat elmləri doktoru, professor 
Yuri Sadovniçi “Açıq qapı” günündə iş-
tirak edən professor-müəllim heyətini 
təqdim edib.

Professor Yuri Sadovniçi bildirib ki, 
bugünkü görüş pandemiyadan sonra 
əyani formatda keçirilən ilk “Açıq qapı” 
günüdür. Pandemiya dövründə MDU-
nun Bakı Filialı dərhal onlayn tədrisə 
keçdi və beləliklə, tədrisdə fasilə olma-
dı. Bu il təhsil əyani formatda həyata 
keçirilir. Gələn il epidemioloji şəraitdən 
asılı olaraq tədris tam şəkildə əyani 
aparılacaq. 

MDU-nun Bakı Filialının tarixi haq-
qında məlumat verən Yuri Sadovniçi 
xatırladıb ki, əgər 2008-ci ildə Filial üç 
fakültə - Tətbiqi riyaziyyat, Kimya və 
Filologiya fakültələri ilə fəaliyyətə baş-
lamışdısa, sonralar Psixologiya, İqti-
sadiyyat və Fizika fakültələri də açılıb. 
Filialın bütün fakültələri üzrə magist-
ratura təhsili almaq mümkündür. Ali 
təhsil müəssisəsinin bu və digər uğur-
ları MDU-nun Bakı Filialının rektoru, 
akademik Nərgiz Paşayevanın böyük 
xidmətləri sayəsində reallaşıb. Filial 
təkcə təhsil müəssisəsi deyil, eyni za-
manda, Azərbaycanda nüfuzlu elmi-
tədris mərkəzidir. Yəni burada elmi 
tədqiqatlar da aparmaq mümkündür. 

2012-ci ildən etibarən Filial-
da tədris Xocasəndə yerləşən 
mükəmməl kampusda aparılır. Bu-
rada tələbələrin təhsili və istirahəti 
üçün hər cür şərait yaradılıb. Tədris 
rus dilində, əyani təhsil formasın-
da, M.V.Lomonosov adına Mosk-
va Dövlət Universitetinin tədris 

planları və proqramları əsasında 
müasir innovasiya texnologiyala-
rı və tədris üsullarının tətbiqi ilə 
keçirilir. Məzunlara dünyada tanı-
nan M.V.Lomonosov adına Mosk-
va Dövlət Universitetinin diplomu 
verilir. Məzunlar Azərbaycanda və 
xaricdə müxtəlif nüfuzlu qurumlarda 
çalışırlar.

Qəbul komissiyasının məsul kati-
bi, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, 
Diferensial həndəsə və tətbiqlər ka-
fedrasının dosenti Denis İlyutko qəbul 
qaydaları haqqında ətraflı məlumat 
verib. Bildirib ki, qəbulla bağlı bütün 
məlumatları Bakı Filialının http://msu.
az/ saytından öyrənmək mümkündür.

Azərbaycan Respublikasın-
da büdcə hesabına ali təhsil almış 
vətəndaşlar istisna edilməklə, res-
publika vətəndaşları üçün baka-
lavr səviyyəsində təhsil pulsuzdur. 
Həmçinin əvvəllər büdcə hesabına 
ali təhsil almamış və Azərbaycanda 
daimi yaşayan əcnəbilər üçün təhsil 
ödənişsizdir.

Filiala qəbul imtahanına bura-
xılmaq üçün Azərbaycan Respubli-

kası Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) 
tərəfindən keçirilən imtahanda iştirak 
etmək lazımdır. Bu zaman istənilən (I-
IV) ixtisas qrupu üzrə DİM-in qəbul im-

tahanında azı 150 bal toplamaq tələb 
olunur.

Ərizələri yalnız bir fakültəyə 
vermək olar. Lakin fakültədə bir 
neçə tədris proqramı varsa, bü-
tün istiqamətlər üzrə ərizə vermək 
mümkündür, eyni zamanda, priori-
teti göstərmək lazımdır. Ərizə for-
ması http://msu.az/  saytında və ya  
DİM-in saytında (http://dim.gov.
az/) doldurula bilər. Sualı olanlar  
info@msu.az ünvanına yaza bilərlər.

MDU-nun Bakı Filialının magistra-
turasına da qəbul olmaq üçün əvvəlcə 
DİM tərəfindən keçirilən imtahanda 
iştirak etmək lazımdır. Bu zaman DİM-
in keçirdiyi magistraturaya qəbul im-
tahanında azı 40 bal toplamaq tələb 
olunur. Azərbaycan Respublikasında 
büdcə hesabına magistratura təhsili 
almış vətəndaşlar istisna edilməklə, 
respublika vətəndaşları üçün magis-
tratura təhsili pulsuzdur. Həmçinin 
əvvəllər büdcə hesabına magistratu-
ra təhsili almamış və Azərbaycanda 
daimi yaşayan əcnəbilər üçün təhsil 
ödənişsizdir.

“Açıq qapı” günündə  

M.V.Lomonosov adına MDU-nun Me-
xanika-riyaziyyat fakültəsinin Diferen-
sial tənliklər kafedrasının professoru, 
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Qri-
qori Çeçkin, Fizika fakültəsinin Ümu-
mi fizika kafedrasının professoru, 
fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Yuri 
Kokşarov, Kimya fakültəsinin Kimya 
texnologiyaları və yeni materiallar ka-
fedrasının professoru, kimya elmləri 
doktoru Boqdan Lazoryak, İqtisadiy-
yat fakültəsinin Dünya iqtisadiyyatı 
kafedrasının dosenti, iqtisad elmləri 
namizədi, MDU-nun Bakı Filialının iq-
tisadiyyat fakültəsinin elmi-tədris işinin 
əlaqələndirilməsinə məsul Ceyhun 
Hüseynov, MDU-nun Bakı Filialının 
psixologiya fakültəsinin elmi-tədris 
işinin əlaqələndirilməsinə məsul şəxs 
Leonid Babanin, Filologiya fakültəsinin 
Rus dili kafedrasının dosenti Valeriya 
Baqryantseva çıxış ediblər. 

Diqqətə çatdırılıb ki, Bakı Filialı-
nın Kimya və Fizika fakültələrinin la-
boratoriyaları ən müasir avadanlıqla 
təchiz edilib. Tələbələr nəzəriyyə ilə 
yanaşı, təcrübi biliklərə ən yüksək 
səviyyədə nail olurlar. Fakültələrdə 
oxumaq çətin olsa da, məzunların iş 
tapmaqda problemləri olmur. Filialın 
elmi-tədqiqat işi müasir elektron kitab-
xananın bazası, habelə ən qabaqcıl 
avadanlıqlarla təchiz edilmiş 21 labo-
ratoriya və linqafon kabinet əsasında 
aparılır. 

“Açıq qapı” günündə çıxış edənlər 
tədbir iştirakçılarının çoxsaylı sualları-
nı cavablandırıblar. Sonra onlara xü-
susi avtobuslarda Xocasəndə MDU-
nun Bakı Filialının kampusuna getmək 
imkanı yaradılıb.

Beləliklə, tədbir iştirakçıları bu 
ali təhsil müəssisəsinin Filologiya, 
Tətbiqi riyaziyyat, Kimya, Psixologiya, 
İqtisadiyyat və Fizika fakültələrində 
bakalavr və magistr hazırlığı ilə bağlı 
hərtərəfli məlumat əldə ediblər.

AZƏRTAC

Ömər Faiqin ömür yolu  
elektron bazada

Bu il Azərbaycan milli mətbuatının görkəmli nümayəndəsi, publisist, tanınmış 
maarifçi və ictimai xadim Ömər Faiq Nemanzadənin anadan olmasından 150 il 
keçir. Prezident İlham Əliyev yubileyin qeyd edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. 

Mədəniyyət Nazirliyinin Tədbirlər Planına müvafiq olaraq, Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
əməkdaşları tərəfindən “İctimai xadim, maarifçi Ömər Faiq Nemanzadə” adlı elektron 
məlumat bazası hazırlanıb.

Ömər Faiq Nemanzadə XX əsrin əvvəl-
lərində    Azərbaycan mətbuatı  tarixinə par-
laq səhifələr yazmış və son dərəcə mürəkkəb 
şəraitdə onun inkişafına istiqamət verərək, 
keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlməsində 
müstəsna rol oynamış maarifpərvər ziyalı-
lardandır. Ədəbi-mədəni həyatda mühüm 
hadisəyə çevrilmiş “Qeyrət” mətbəəsinin və 
Yaxın Şərq ölkələri ədəbiyyatında demok-
ratik meyillərin güclənməsinə qüvvətli təsir 
göstərmiş məşhur “Molla Nəsrəddin” jurna-
lının yaradılması ədibin gərgin və səmərəli 
fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissələridir. Ana 
dilinə sevgini Vətənə məhəbbətin ən vacib 

şərti sayan geniş erudisiyalı, fədakar qələm 
sahibi doğma xalqının mədəni dirçəlişi, is-
tiqlalı və xoşbəxt gələcəyi naminə bilik və 
bacarığını əsirgəmədən əzmlə mübarizə 
aparmışdır. Ümumxalq əhəmiyyəti daşıyan 
bütün taleyüklü məsələlərin zamanın qabaq-
cıl ideyaları fonunda daim azərbaycançılıq 
məfkurəsi cəbhəsindən işıqlandırılması Ömər 
Faiq Nemanzadənin milli ideyalarla zəngin və 
dərin siyasi-ictimai məzmuna malik publisistik 
irsinin başlıca leytmotivini təşkil etmişdir.  

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
 “Xalq qəzeti” 

“Siqnalı çox vermə, amandı, sürücü!”
(Özümüzün yaratdığımız problem)

Yaşlı nəslin yadına gələr. Belə bir 
toy mahnısı vardı: “Asta sür maşını, 
amandı, sürücü”. Biz həmin mahnının 
nəqarət sözlərini diqqətə çəkmək 
istədiyimiz problemlə əlaqədar 
bir qədər dəyişəsi olduq. Çünki 
düşdüyümüz müşkül məhz yollarda 
yerli-yersiz səslənən siqnallarla 
bağlıdır. 

Toyları xatırlamışkən, bir vaxtlar yalnız toy 
karvanları gəlin aparanda maşınlar səs-səsə 
verib siqnal “estradası” yaradırdı. İndi isə 
mənasız siqnallar adama “toy” tutur, əsəbləri 
oynadır.

Dəqiq olanı budur ki, yol hərəkətinin 
təhlükəsizliyi birbaşa sürücü, sərnişin və pi-
yadaların mədəniyyətindən asılıdır. Təəssüf 
ki, bu gün Azərbaycanda, xüsusilə paytaxt 
Bakıda məhz yol mədəniyyəti kifayət qədər 
yüksək səviyyədə deyil. Səs siqnalından yer-
li-yersiz istifadə edən sürücülərə tez-tez rast 
gəlirik. İşıqforun yaşıl işığı yanmamış, arxa-
dakı avtomobillərin kəm hövsələ sürücüləri 
öndəkilərə, öndəkilərsə yol verdikləri pi-
yadalara, eləcə də bir-birinə səs siqnalı 
verərək “Tələs!” xəbərdarlığı etməyə çalışır-
lar. Bəzən isə siqnaldan “təşəkkür” və hətta 
“söyüş” mənasında istifadə olunur. Nəticədə 
gərginlik yaranır, lazımsız səs-küy insanların 
əsəblərinə toxunur. Çox vaxt şəhərin mərkəzi 
küçələrində artıq ənənə halını almış tıxa-
ca görə sürücülərin müxtəlif səsli, bəzən şit 
melodiyalı, necə deyərlər, beyin cırmaqlayan 
siqnallardan, həyəcan yaradan qondarma 
sirenalardan istifadə etməsinin də şahidi olu-

ruq. Bu da sakinlərin haqlı narazılıqlarına və 
şikayətlərinə səbəb olur. 

Bəs, qanunvericilikdə bu hal necə nizam-
lanır? 

Hindistanın Mumbay şəhərində 
sürücülərin lazımsız yerə siqnal verməsinin 
qarşısını almaq üçün işıqforlara səsölçən 
qurğular quraşdırılıb. Yeni sistemdə siqnal 
səsləri 85 desibeldən çox olduqda işıqforlar 
sıfırlanır. “Nə qədər çox siqnal versən, bir o 
qədər də gözləyəcəksən!” şüarı ilə yeni sis-
tem bütün ölkədə təqdim edilir. ABŞ-ın Ar-
kanzas ştatında isə axşam saat 9-dan sonra 
siqnal vermək qəti qadağandır. Bununla da 
ətrafda yaşayan sakinlərin dincliyi qorunur.

Bizdə də qanunvericilik səs siqnalların-
dan istifadə ilə bağlı məsuliyyəti nəzərdə 
tutur. Səs siqnallarından yalnız yaşayış 
məntəqələrindən kənarda ötmə  əməliyyatı 
zamanı, zərurət yarandıqda  xəbərdarlıq 
kimi və ya baş verə biləcək yol-nəqliyyat 
hadisəsinin qarşısının alınması məqsədilə 
istifadə edilməlidir.

Şəhər daxilində ciddi ehtiyac yaranmadı-
ğı halda siqnaldan istifadə qadağandır. Bəs, 
sürücülər bu yasağa niyə önəm vermirlər? 
Çünki, həm Dövlət Yol Polisi buna qarşı lazı-
mi tələbkarlıq göstərmir, həm də sürücülərin 
bir qisminin yol mədəniyyəti arzuolunan 
səviyyədə deyil.

"İnzibati Xətalar Məcəlləsinin (İXM) 
 151-2.2-ci maddəsində nəqliyyat vasitəsində 
mövcud olan standarta uyğun səs siqna-
lından qaydaları pozmaqla istifadəyə görə 
30 manat cərimə nəzərdə tutulur. Lakin 
nəqliyyat vasitəsinə standartdan kənar ço-
xavazlı səs siqnallarının, sirenaların qoyul-
ması zamanı 155.7-ci maddəsinə əsasən, 
500 manatdan 800 manatadək cərimə tətbiq 
edilir: "Belə siqnal nəqliyyat vasitəsinin 
dayandırıldığı yerdəcə sökülüb müsadirə 
edilməlidir. Bu, mümkün olmadıqda isə həmin 
nəqliyyat vasitəsi mühafizə olunan duracağa 
yerləşdirilməlidir. Siqnallar söküldükdən son-
ra avtomobil sahibinə qaytarıla bilər". 

Bir sözlə, tələbkarlıq da artırılmalı, qayda-
lara riayət də lazımınca olmalıdır.

Hər bir sürücü avtomobillə davranış qay-
dalarını avtotəlim, yaxud sürücülük kursların-
da öyrənir və bu bölmə üzrə testlərdən ke-
çir. Qaydaların tətbiq edilməsinə gəlincə isə, 
nədənsə, buna əsas etibarı ilə əməl edilmir. 
Psixoloqlar bu problemi sürücünün psixo-
loji durumu ilə də əlaqələndirməyə çalışır-
lar. Amma siqnaldan yersiz istifadənin digər 
problemlə – bezdirici tıxaclarla bağlı olduğu-
nu da diqqətdən kənarda saxlamaq olmaz.  

 Əziz sürücülər, gəlin, səbəbsiz yerə siq-
nal verməyək. Təmkinli olaq. Əlimiz dinc 
dursun. Bir-birimizə və ətrafdakı insanlara 
hörmətlə yanaşaq. Çalışaq ki, hər günümüz 
“Yolda maksimum siqnalsız gün” olsun. 

Nəriman HƏSƏNZADƏ, 
Əli NƏCƏFXANLI,

“Xalq qəzeti”

“Üzeyir Hacıbəyli: bir portretin ştrixləri”
“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyliyə həsr 

olunmuş bədii-sənədli filmin təqdimat mərasimini keçirib. 

“Üzeyir Hacıbəyli: bir portretin ştrixləri” adlanan 
film-tamaşanın premyerası Azərbaycan Dövlət 
Film Fondunda keçirilib.  

Təqdimat mərasimində filmin yaradıcı heyəti, 
QSC rəsmiləri, media mənsubları və digər qonaq-
lar iştirak ediblər.

“Sabah” Yaradıcılıq Studiyasının “Yad et məni” 
bədii-sənədli filmlər silsiləsindən olan bu filmdə 
Üzeyir Hacıbəyli ilə bağlı uzun illər gizli qalmış 
faktlar açıqlanır, onun həyatı ilə bağlı maraqlı 
məqamlar üzə çıxarılır. Yaradıcı heyət bu film-
tamaşanı dahi bəstəkarın 140 illiyi ilə bağlı ərsəyə 

gətiriləcək iriçaplı bədii filmin başlanğıcı hesab 
edir.  

“Üzeyir Hacıbəyli: bir portretin ştrixləri”nin qu-
ruluşçu rejissoru Adil Azay, ssenari müəllifi Afaq 
Vasifqızı, Üzeyir Hacıbəylini canlandıran aktyor 
isə Ədalət Əbdülsəmədovdur.

Əli ƏLİYEV,  
“Xalq qəzeti”
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