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Fevralın 26-da Parisdəki Azərbaycan Mədəniyyəti 
Mərkəzində Heydər Əliyev Fondunun, Heydər Əliyev 
Mərkəzinin və Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin 
təşkilatçılığı ilə fransız rəssamı Reno Baltzinjerin Xocalı 
faciəsinə həsr etdiyi rəsm əsərlərindən ibarət “Xocalı 
faciəsi” sərgisinin vernisajı keçirilmişdir. Sərginin açılış 
mərasimində  səfir Elçin Əmirbəyov çıxış edərək 
iştirakçıların nəzərinə çatdırmışdır ki, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zəminində 
azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparan 
Ermənistan ölkəmizin tarixi ərazisinin 20 faizini işğal 
etmiş, bir milyondan artıq azərbaycanlını ata-baba 

yurdlarından silah gücünə çıxarmışdır. 1992-ci ildə 
bəşəriyyətə qarşı yönələn və silahsız Xocalı sakinlərinə 
qəddarcasına divan tutan silahlı erməni dəstələrinə rəhbərlik 
edən Serj Sərkisyan bu gün Ermənistan prezidenti 
kürsüsündə əyləşmişdir. Xocalıya qarşı soyrımı aktını 
törədənlər ədalət məhkəməsi qarşısında dayanmalıdrlar. 
Beynəlxalq ictimayyət buna siyasi qiymət verməlidir. Xocalı 
soyqırımı heç zaman unudulmayacaqdır. 

Səfir həyatdan vaxtsız gedən Fransanın Azərbaycandakı 
səfirliyinin mədəniyyət məsələləri üzrə əməkdaşı Hüq 
Baltzinjerin Azərbaycanı Fransada tanıtmaq istəyinin qardaşı 
Reno Baltzinjerin tərəfindən davam etdirildiyini vurğulamış-
dır.

Fransada işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov, senator 
Natali Gule,  Sorbon Universitetinin doktarantı Leyla Cəfərova mərasimdə çıxış etmişlər.

Sərgi tamaşaçılarda böyük maraq doğurmuşdur.

PARİSDƏ  FRANSIZ  RƏSSAMININ  “XOCALI  GECƏSİ” 
 SƏRGİSİNİN  VERNİSAJI  KEÇİRİLMİŞDİR

Sərgidə rəsm əsərləri ilə yanaşı, qanlı faciə ilə bağlı fotolar da nümayiş etdirilmişdir 

MƏDƏNİYYƏTMƏDƏNİYYƏT

 Rejissor və aktyor Ben Afflekin quruluş 
verdiyi “Arqo” filmi “Ən yaxşı film” 
nominasiyasında birinciliyi əldə etmişdir. 
“Xarici dildə ən yaxşı film” nominasiyasında 
avstriyalı rejissor Mixael Hanekenin quruluş 
verdiyi “Amour” (“Sevgi”) filmi “Oskar” 
mükafatına layiq görülmüşdür.

2012-ci ilin “Ən yaxşı kino aktyoru” 
nominasiyasında “Linkoln” filmində ABŞ 
Prezidenti Avraam Linkoln rolunu oynayan 
Daniel Dey-Luis, “Ən yaxşı aktrisa” 
nominasiyasında isə “Sevdiyim oğlan dəlidir” 
filmində çəkilən Cennifer Lourens “Oskar” 
mükafatı almışlar.

Fevralın 24-də ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində Amerika Kino Akademiyası 
2012-ci ilin ən yaxşı filmləri və aktyorlarını müəyyənləşdirmişdir 

“OSKAR”  MÜKAFATININ  85-Cİ  TƏQDİMAT  MƏRASİMİ 
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Ruslan Məmmədov AzərTAc-a bildirmişdir ki, öz evində 
yaratdığı kitabxanada 2 minə yaxın qədim əlyazmalar, müxtəlif 
əsrlərdə çap olunmuş kitablar və müasir ədəbiyyat nümunələri 
mühafizə olunur. Onlar arasındakı ən qədim kitabın 725 yaşı vardır. 
Ərəbcə olan əlyazma “Qurani-Kərim”in təfsiridir.

Kitabxanada Əssar Təbrizinin “Mehr və Müştəri” əlyazmasının 
420, “İmam Birqivinin risaləsinin şərhi” əlyazmasının 290, 
S.Ə.Şirvaninin “İbtidai qəzəliyyat” kitabının 100 yaşı vardır. 

“Mehr və müştəri” kitabının qədim və nəfis əlyazmaları hazırda 
İngiltərə, Rusiya, Türkiyə, İran və Hindistanın kitabxanalarında 
mühafizə edilir. Ölkəmizdə bu kitabın cəmi 4 nüsxəsi mövcuddur ki, 
onlardan 3-ü Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunda, biri isə Ruslan 
Məmmədovun şəxsi kitabxanasındadır. 

Ruslan Məmmədovun mühafizə etdiyi ən kiçik ölçülü kitabın 
uzunluğu 4, qalınlığı 2 santimetrdir. Səkkizguşəli bu əlyazma kitabın 
310 yaşı vardır. Kitabxanada, ümumilikdə, 300-dən artıq nadir 
əlyazma saxlanılır. Ruslan Məmmədov qədim kitabları toplamaqla 
yanaşı, onları bərpa edərək ömrünü uzadır. O, öz evində kitabların 
üzünü yenidən cildləyir, səhifələrini müxtəlif üsullarla bərpa edir. 

Ruslan Məmmədov müxtəlif sahələrə aid kitablarla yanaşı, 
qədim kağız pullar və metal sikkələr, markalar, məişət əşyaları da toplamaqla məşğuldur. O, bu günədək 200-ə 
yaxın belə qədim əşya toplamışdır. Ruslan 
Məmmədov qədim kitabları, əsginaz və məişət 
əşyalarını müxtəlif rayonlarda yaşayan 
insanlardan topladığını bildirmişdir.

Şəxsi kitabxanasını və muzeyini daha da 
zənginləşdirəcəyini bildirən Ruslan Məm-
mədov onun kitab və eksponatları ilə tanış 
olmaq istəyənlərə hər zaman şərait yaratdığını 
demişdir.

Göyçay rayonunda 20 ildən çoxdur ki, qədim və nadir nüsxəli kitabları 
toplamaqla məşğul olan Ruslan Məmmədov son vaxtlar şəxsi kitabxanasını 

daha da zənginləşdirmişdir 

GÖYÇAYDA  725  YAŞI  OLAN  KİTAB  SAXLANILIR

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Şəki Regional Elmi Mərkəzi 
(ŞREM) tərəfindən nəşr olunmuş kitabın tərtibçiləri ŞREM-in direktoru, professor 
Zəkəriyyə Əlizadə və professor Qüdrət Əbdülsəlimzadə, elmi redaktoru isə professor 
Ədalət Tahirzadədir.

“Apostrof” nəşriyyatında çapdan çıxmış kitabda bütün həyatı boyu doğma 
Vətəninin və xalqının tərəqqisi yolunda yorulmadan çalışaraq yeni dövrün irəli 
sürdüyü mühüm elmi, mədəni və ictimai-siyasi məsələlərə dair fəal münasibət ifadə 
edən və zamanın qabaqcıl ideyalarından bəhrələnməyə çağıran yaradıcılığı ilə 
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı tarixində parlaq səhifə açan M.F.Axundzadə 
haqqında ətraflı məlumat verilir.

Nəşr geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

M.F.Axundzadə haqqında yazılar toplusu kitabı nəşr olunmuşdur

“MƏN  BƏŞƏR  DOSTU  BİR  İNSANAM” 
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Rusiyada yaşayan həmyerlimiz vokal və skripka Türkiyə, İspaniya, Sankt-Peterburq, Krasnoyarsk, 
ifaçısı, 11 yaşlı Əli Muradovun ifası bu ölkənin Qızıl Moskvada keçirilən Beynəlxalq müsabiqələrdə və 
fonduna daxil edilib. Lent.az-ın məlumatına görə, Qala-konsertlərdə iştirak edib. Rusiyada fəaliyyət 
həmyerlimiz indiyədək qalib olduğu beynəlxalq göstərən Azərbaycan Diasporunun təşkil etdiyi bir 
müsabiqələrə görə təltif edilib və onun adı Qızıl sıra tədbirlərdə, konsert proqramlarında ölkəmizi 
fonda daxil edilib. Bu fonda adı düşən ilk layiqincə təmsil edib. 11 yaşlı Əli Rusiyanın 
azərbaycanlı olan Əli Muradovun haqqında fondun Novosibirsk vilayətinin qubernatoru Vasiliy 
kitabında geniş informasiya dərc olunub. Yurçenko tərəfindən Qubernator təqaüdünə layiq 

görülüb. Bu yaxınlarda isə İspaniyanın Lloret De Mar  Bundan başqa, 11 yaşlı həmyerlimizin adı əlaçı 
şəhərində skripka üzrə keçirilən beynəlxalq şagirdlərin daxil edildiyi “Medalist”lər qrupuna da 
əhəmiyyətli “El festival De Mar Y Sol” festivalında I salınıb. Bu münasibətlə təntənəli and içmə mərasimi 
dərəcəli laureat diplomu ilə təltif olunub. Əli keçirilib, həmyerlimizə xüsusi medal verilib.
Muradov həm Rusiya, həm də Azərbaycan Dövlət  Qeyd edək ki, Rusiyanın Novosibirsk şəhərində 
Filarmoniyasının simfonik orkestri ilə birgə çıxışlar yaşayan Əli Muradov Beynəlxalq müsabiqələr 
edib.laureatı və Qrand-pri mükafatları laureatıdır. O, 

  RUSİYADA  QIZIL  FONDA  SALINDI 

11  YAŞLI  HƏMYERLİMİZİN  ADI

Ermənilərin Türkiyədə və Azərbaycanda törətdikləri faciələrdən bəhs edən növbəti 
kitab “Qara xaç yürüşü-genosid” adlanır.

“Zərdabi LTD” MMC nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsində çap edilmiş kitab gənc 
nəslin vətənpərvərlik və dövlətçiliyə sədaqət ruhunda tərbiyə olunması məqsədi ilə 
qələmə alınmışdır. 

AzərTAc xəbər verir ki, tədqiqatçı, Qarabağ müharibəsi veteranı Etibar Məmmədli 
və Elxan Yaqubov tərəfindən yazılmış bu kitabda ermənilərin Azərbaycan və bütün türk-
müsəlman dünyasına qarşı terrorçuluq və işğalçılıq fəaliyyətlərinin səbəbləri, mənbə və 
məqsədləri geniş təhlil edilmişdir. 

Azərbaycan və türkiyəli alimlərin elmi məsləhətləri ilə işıq üzü görən əsərin yaxın 
gələcəkdə beş dilə tərcümə olunması nəzərdə tutulmuşdur.

Nəşrə Bakı İslam Universitetinin rektoru, ilahiyyat elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 
Hacı Sabir Həsənli “Ön söz” yazmışdır.

Kitabın tarixi və coğrafi miqyası çox böyükdür. Burada yer alan “Qara xaç yürüşü -
200 illik savaş”, “Erməniliyin mənşəyi haqqında”, “Erməni terror təşkilatları”, 

“Azərbaycan mədəniyyətinə qarşı erməni vandalizmi” və digər başlıqlı yazılar dolğun və tarixi faktlarla 
zəngindir.

“Qara xaç yürüşü-genosid” kitabı erməniliyin mahiyyətini ifşa edən sanballı tədqiqat əsəridir

ERMƏNİLİYİN  MAHİYYƏTİNİ  İFŞA  EDƏN  KİTAB
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Avrasiya Təbii Sərvətlər Korporasiyasının (ENRC) dəstəyi ilə gerçəkləşən 
sərgi martın 4-də Londonda, “Sotheby”nin Nyu-Bond küçəsindəki zalında 
açılmışdır.

 “Yol ayrıcında” adlı sərgi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələrinin ustad 
rəssamlarının əsərlərindən təşkil olunmuş ilk belə tədbirdir. 

Sərgidə 1960-cı illərin nonkonformizm və sosrealizmindən yeni bədii 
təcrübələrədək olan dövrü əhatə edən incəsənət nümunələri nümayiş olunur. 
Ümumilikdə 47 əsərin satışa çıxarıldığı sərgidə qiymətlər 3 min dollardan 500 
min dollar arasında dəyişir.

Sərginin kuratoru, “Sotheby”nin rus incəsənəti şöbəsinin mütəxəssisi Suad 
Qarayevadır. 

“Yol ayrıcında” satış-sərgisində Azərbayca-
nın tanınmış rəssamlarından Tahir Salahov, 
Toğrul Nərimanbəyov, Mirnadir Zeynalov, Cavad Mircavadov, Əşrəf Murad, 
Faiq Əhməd, Altay Sadıqzadə, Aydan Salahova, Mahmud Rüstəmov və Rasim 
Babayevin əsərləri nümayiş olunur.

Dünya şöhrətli fırça ustası, SSRİ Xalq Rəssamı Tahir Salahovun 
yaradıcılığında portret janrı mühüm yer tutur. Sərgidə rəssamın 1987-ci ildə 
yağlı boya ilə çəkdiyi “Dmitri Şostakoviçin portreti” təqdim edilir.

Satış-sərgidə təmsil olunan azərbaycanlı rəssam Aydan Salahova AzərTAc-a 
müsahibəsində demişdir ki, Azərbaycanın zəngin incəsənətinin beynəlxalq 
aləmdə tanınması qürurvericidir. Rəssam bildirmişdir ki, ölkəmizin 
incəsənətinin beynəlxalq sərgilərdə təmsil olunması və Azərbaycanın 

beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinə ev sahibliyi etməsi təqdirəlayiqdir. 
İncəsənətimizi tanımağa başlayan insanlar ona böyük maraq göstərirlər. Bu, 
həm ölkəmiz, həm də incəsənətimizi təmsil edən insanlar üçün böyük fəxrdir. 
Satış-sərgidə təmsil olunan digər azərbaycanlı rəssam Faiq Əhməd AzərTAc-a 
müsahibəsində demişdir ki, dünya ictimaiyyətinin Azərbaycan incəsənətinə 
marağı getdikcə  artır. O, qeyd etmişdir ki, beynəlxalq sərgilərdə Azərbayca-
nın məşhur rəssamlarının təmsil olunması ölkəmizin incəsənətinə olan böyük 
marağı göstərir. “Yol ayrıcında” sərgisində iştirak edən insanlar Böyük 
Britaniyanın və dünyanın nüfuzlu rəssamları və qalereyaların sahibləridir. Bu 
insanlar, bu cür sərgilərdə ölkəmizin zəngin incəsənətinin olduğunu dərk edir 
və böyük maraq göstərirlər.

Satış-sərgidə, həmçinin Gürcüstandan Avto Varazi, Qazaxıstandan Almagül 
Menlibayeva, Özbəkistandan Camol Usmanov, Qırğızıstandan Alimcan 
Jorobayev və başqalarının əsərləri yer almışdır.

“Sotheby” 1744-cü ildən sənət əsərləri kolleksiyaçılarını öz ətrafında 
cəmləşdirir. O, dünyanın ilk beynəlxalq hərrac evidir. Bu gün “Sotheby” Nyu-York, London və Parisin onlarla 
satış mərkəzlərində hərraclar təşkil edir, 40 ölkədə 90-dan çox ofis şəbəkəsinə malikdir.

Orxan İsmayılov,
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri

London
04. 03. 2013

Böyük Britaniyanın məşhur “Sotheby” hərrac evi ilk dəfə Qafqaz və Mərkəzi 
Asiya ölkələrinin müasir incəsənət nümunələrinin satış-sərgisini təşkil etmişdir

AZƏRBAYCAN  RƏSSAMLARININ  ƏSƏRLƏRİ
  “SOTHEBY”  SATIŞ - SƏRGİSİNDƏ
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