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MƏDƏNİYYƏTMƏDƏNİYYƏT

 Noyabrın 1-də keçirilmiş açılış mərasimində 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 
nitq söyləmişdir. «Bülbül əsl milli müğənni, milli 
xanəndə, milli sənətkar idi. Onda vətənpərvərlik ruhu çox 
yüksək səviyyədə idi. Bülbül, eyni zamanda, gözəl 
aktyor idi. Onun yaratdığı obrazlar bu gün də yaşayır və 
bir çoxları üçün Koroğlu obrazı məhz Bülbülün obrazı ilə 
eyniləşdirilir. Bu gün mən Bülbülün yaradıcılığı 
haqqında bir vətəndaş, Azərbaycan xalq musiqisinə bağlı 
olan bir insan kimi öz fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. 
Doğrudan da, onun təkrarolunmaz səsinin məlahəti 
unudulmazdır. Onun ifasında səslənən mahnılar ölməz 
mahnılardır. Artıq əlli il keçdi, bundan sonra da əlli il, yüz 
il keçəcək və Bülbülün sənəti, onun təkrarolunmaz səsi 
yaşayacaq və bizim hamımızı sevindirəcək», deyə 
prezident İlham Əliyev bildirib.

«Bülbül, eyni zamanda, böyük ictimai xadim, əsl 
Azərbaycan ziyalısı, öz xalqına, öz milli köklərinə bağlı 
və həmçinin dünyaya açıq insan idi. O, Azərbaycanın 

musiqi sənətini sovet məkanında və dünyada təbliğ edirdi. O illərdə xalqımızı dünyaya tanıtdırmaq üçün 
incəsənət, musiqi, ifaçılıq sənəti, ədəbiyyat yeganə bir vasitə idi. Çünki Azərbaycan müstəqil deyildi və 
Azərbaycan xalqı, Azərbaycan diyarı haqqında dünyada və sovet məkanında təsəvvürü məhz bizim görkəmli 
incəsənət xadimləri yaratmışlar. Bülbülün bu istiqamətdəki rolu çox böyük idi», deyə dövlət başçısı vurğulayıb.

“Bülbül ölkəmizin gözəl diyarında - Qarabağda dünyaya gəlib, Şuşada doğulub. Qarabağın gözəl təbiəti, 
havası, bulaqları, gözəl mənzərələri ona güc, ilham verirdi. Onun təkrarolunmaz səsi məhz Qarabağ diyarının 
sərvətlərindən, nemətlərindən qaynaqlanırdı”, deyə prezident Əliyev bildirib. 

Bülbülün abidəsinin açılışından sonra Prezident İlham Əliyev böyük sənətkarın ailə üzvləri və digər 
iştirakçılarla  xatirə şəkli çəkdirmişdir.

BAKIDA  BÜLBÜLÜN  ABİDƏSİ

Bakıda görkəmli opera müğənnisi Bülbülün xatirəsinə  abidə ucaldılmışdır 
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mədəniyyətinin bütün dövrlərinin yüksək səviyyədə 

təmsil olunduğu sərginin əsas cəhətlərindən biri də 

ölkəmizin mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların 

kəsişmə məkanı kimi təqdim olunması idi. Altı 

bölmədən ibarət sərgi ilə tanış olan qonaqlara 

məlumat verilmişdir ki, burada ilk insan məskənlə-

rindən biri - Azərbaycan ərazisində tapılan arxeoloji 

materiallar nümayiş etdirilir. Təqdim olunan 

eksponatların hamısı Azərbaycanın mədəniyyətini və 

həyat tərzini layiqincə əks etdirir. Müxtəlif sənətkar-

Azərbaycan ilə Vatikan arasında diplomatik 

münasibətlərin qurulmasının 20-ci ildönümü ilə 

əlaqədar Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və 

dəstəyi ilə noyabrın 14-də Vatikanda “Azərbaycanın 

zəngin incilərinə tarixi baxış” adlı sərgi açılmışdır. 
Azərbaycan ilk müsəlman ölkəsidir ki, Vatikanda 

mədəni dəyərlərinin nümayiş olunduğu sərgi təşkil 

edir. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə təntənəli 

açılışı olan sərginin əhəmiyyətini artıran ən mühüm 

cəhət də məhz bu amillə bağlıdır.

lıq nümunələrinin - silahların, zinət əşyalarının və 

qədim misgərlik məmulatlarının nümayiş olunduğu 

sərgidə UNESCO-nun mədəni irs siyahısına daxil 

edilmiş Azərbaycan muğam sənətinə və musiqi 

alətlərimizə də geniş yer ayrılmışdır. Qədim 

əlyazmalar, müxtəlif dinlərə aid müqəddəs kitablar 

isə ölkəmizdə tolerantlıq ənənələrinin nə qədər güclü 

dayaqlara söykəndiyini göstərir.
Azərbaycan xalçaları sərginin ən qiymətli 

inciləri sırasındadır. Coğrafi mövqeyinə, naxış Sərginin açılışı münasibətilə təşkil olunan 
kompozisiyasına, rənglərin ahənginə və texniki mərasimdə çıxış edən Vatikanın mədəniyyət naziri, 
xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan xalçaçılıq məktə-kardinal Canfranko Ravazi ölkələrimiz arasında 
binin bütün istiqamətlərinin təmsil olunduğu bu yaranan əlaqələrin mədəniyyət və humanitar sahədə 
sərgidəki xalçalar milli və dünyəvi dəyərləri daha çox inkişaf etdiyini bildirmişdir. Azərbaycan 
qonaqlara təqdim edir.tərəfdən mərasimdə iştirak edən Baş nazirin müavini 

Sərgi çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun 
Elçin Əfəndiyev ölkəmizin qədim tarixi, zəngin 

müxtəlif layihələrini əks etdirən kitablar, bukletlər və 
mədəniyyəti və keçdiyi inkişaf yolu barədə məlumat 

digər nəşrlərlə yanaşı, “Azərbaycan” nəşrinin italyan 
vermişdir.

dilində versiyası təqdim olunmuşdur. Sonra “Azərbaycanın zəngin incilərinə tarixi 

baxış” sərgisi açılmışdır. Azərbaycan tarixinin və 

 

“AZƏRBAYCANIN  ZƏNGİN  İNCİLƏRİNƏ  TARİXİ  BAXIŞ”

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Vatikanda “Azərbaycanın zəngin incilərinə tarixi 
baxış” adlı sərgi nümayiş etdirilmişdir
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