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ÖN SÖZ 
 

F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
Mədəniyyət üzrə İnformasiya şöbəsinin 2006-cı ilin 

aprеl ayından tərtib etdiyi “Mədəniyyət, incəsənət və turizm 
haqqında yеni ədəbiyyat” adlı cari biblioqrafik informasiya 
göstəricisi 2009-cu ilin fevral ayından yeni təşkil olunmuş 
Analitik Elektron Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi tərəfindən 
hazırlanır. Bu vəsaiti nəşr еtməkdə məqsəd Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyinin rəhbər işçilərinə və aparıcı mütəxəssisləri-
nə müvafiq mövzu üzrə Azərbaycan və rus dillərində kitab-
xanaya daxil olan bəzi yeni kitablar, jurnal və qəzet səhifələ-
rində dərc еdilən məqalələr haqqında opеrativ məlumat 
vеrməkdir.  
       Vəsaitdə kitabxananın fonduna daxil olan mövzu üzrə 
kitabların şifrələri də verilmişdir. Bu da мütəxəssislərin 
istifadəsini asanlaşdırmaq məqsədi daşıyır. 
       Qarşısında ulduz işarəsi qoyulmuş məqalələrin tam 
elektron mətnini Milli Kitabxananın saytı (www.anl.az) və 
elektron kataloqu vasitəsilə açıb oxumaq mümkündür.  

Digər materialların isə kserosurətlərini və elektron 
variantını əks əlaqə vasitəsilə istifadəçilərə çatdıra bilərik.  

Nəşrlə bağlı arzu, təklif və iradlarını Milli Kitabxanaya 
göndərən mütəxəssislərə əvvəlcədən minnətdarlığımızı bildi-
ririk. 
 
 Ünvan: AZ 1000. Bakı şəh., Xaqani küç., 57 
 Е-mail: contact@anl.az 
 Tel.: 493 98 96 

                         
   M.F.Axundov adına Azərbaycan  Milli  

                   Kitabxanasının Analitik Elektron 
Məlumat Bazasının Təşkili şöbəsi 

M 
 

 

http://www.anl.az/
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MƏDƏNİYYƏT 
 

Mədəniyyət, incəsənət və turizm haqqında rəhbər 
materiallar 

                              
1.  *R.H.Əliyevin “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilməsi haq-

qında: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 16 
iyul 2014-cü il: [Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında böyük 
xidmətlərinə görə] //Azərbaycan.- 2014.- 17 iyul.- S.2.  

 
________ 

 
2. *Rasizadə, A. “Azərbaycan Respublikası ərazisində 

dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət 
abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-
netinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli qərarında dəyi-
şikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin Qərarı:  № 222; 7 iyul 2014-cü il //Azərbaycan.- 
2014.- 20 iyul.- S.2.  

3. *Rasizadə, A. “Azərbaycan Respublikasının Nazir-
lər Kabineti yanında “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memar-
lıq Qoruğu İdarəsinin bəzi məsələləri haqqında”Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 13 iyun tarixli 136 
nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə: Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı //Azərbaycan.-
2014.-27 iyul.-S.2.     
 

________ 
 

4.   Amanov, R. Lahıc dünya gənclərinin diqqətində: İsma-
yıllı: [rayonun qədim tarixi və memarlıq üslubu]  //Respubli-
ka.- 2014.- 16 iyul.- S.5.  

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/383859.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/384423.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/01.htm
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5. *“Azerbaijan Art Festival-2014”: Layihənin növbəti 
sərgisi Gəncədə təşkil olunub: [“Azərbaycan İncəsənət Festiva-
lı” layihəsinin bölgələrdə sərgiləri davam edir] //Mədəniyyət.- 
2014.- 18 iyul.- S.16.  

6. *“Azərbaycanın mədəni irsinin qorunması və inkişafı-
na dəstək”: [Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində “ELS - Müstəqil 
Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyinin eyniadlı layihəsinin 
təqdimatı olub] //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S.2.  

7.  *Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Konsepsi-
yası: [konsepsiyanın məqsədi mədəniyyət sahəsində insan və 
vətəndaş hüquq və azadlıqlarını təmin etməkdir] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 18 iyul.- S.6.; 23 iyul.- S.6.   

8.  *Azərbaycan Respublikasinin Mədəniyyət Konsepsi-
yası: [konsepsiyanın məqsədi mədəniyyət sahəsində insan və 
vətəndaş hüquq və azadlıqlarını təmin etməkdir] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 25 iyul.- S. 6.   

9.  *Bakıda “Davamlı inkişaf mədəniyyəti: universal və 
milli dəyərlərin qarşılıqlı əlaqəsi” mövzusunda IV Beynəlxalq 
elmi konfrans keçirilir: [mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs 
Qarayev konfransda çıxış etmişdir] //Azərbaycan.- 2014.- 9 
iyul.- S.2.  

10.  *Bakının cazibəsinin yeni cizgiləri: [“Baku” jurnalının 
növbəti (iyul-avqust) nömrəsində paytaxtda keçirilən mədəniy-
yət tədbirləri, festivallar və müxtəlif sərgilər haqqında da məlu-
mat verilir]  //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S.10.  

11.  *Bakıda “Şərq tərəfdaşlığı” ölkələrində “Mədəniyyət” 
proqramı çərçivəsində seminar keçirilir //Azərbaycan.- 2014.- 
22 iyul.- S.9.  

12.  Canməmmədova, G. Kəngərlidə toy mərasimi //Kre-
do.- 2014.- 5 iyul.- S.12. 

13.  Cavadov, Z. Ağdamın mədəni-maarif müəssisələri fəa-
liyyətdədir: [Ağdam Rayon Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384356.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382284.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384231.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/385138.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/382158.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382573.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/384561.htm
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müdiri Şahin Qasımovun söhbəti] //Respublika.- 2014.- 16 iyul.- 
S.7.  

14.  *Gənclərin folklor festivalı: [Quba-Xaçmaz zonası üz-
rə keçirilən festival başa çatıb] //Mədəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- 
S.7.  

15.  Hacıyev, Y. Sənət incisi: [“Şıxlar” sənəti haqqında] 
//Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- S.42-43.  

16.  *Həbibova, Z. Azərbaycandakı multikulturalizm ideya 
və dəyərlərinin təbliğində Heydər Əliyev Fondunun rolu artır 
//Xalq qəzeti.- 2014.- 9 iyul.- S.5.  

17. Hidayətoğlu, Y. Bu əziz günümdə: [Adil İsgəndərov 
adına Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Hacı Əliyev haqqında] 
//Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- S.66-69.  

18. *Hüseynov, F. “Davamlı inkişaf üçün cəmiyyətdə tole-
rant münasibətlər zəruridir”: Beynəlxalq elmi konfrans başa çat-
dı: [“Davamlı inkişaf mədəniyyəti: universal və milli dəyərlərin 
qarşılıqlı əlaqəsi” mövzusunda IV beynəlxalq elmi konfrans] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 11 iyul.- S.4.  

19.  *Hüseynov, F. Dəyərlərin və ənənələrin qorunması gə-
ləcək inkişafın təminatıdır: “Davamlı inkişaf mədəniyyəti: uni-
versal və milli dəyərlərin qarşılıqlı əlaqəsi” mövzusunda IV 
beynəlxalq elmi konfrans //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S.3.  

20. *Hüseynov, F. Qədimliklə müasirliyin qovuşduğu mə-
kan: [Qafqaz regionunun ən böyük ticarət, mədəniyyət və elm 
mərkəzi olan Bakı həm də Xəzər dənizi sahilində ən iri liman 
şəhəridir] //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S.10.  

21.   *Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin Mil-
li Mətbuat Günü münasibətilə jurnalistlərə təbriki: [Azərbaycan 
mətbuatının 139-cu ildönümü münasibətilə] //Mədəniyyət.- 
2014.- 23 iyul.- S.2.  

22.  *Mədəniyyət və turizm naziri Qax şəhərində vətəndaş-
ları qəbul edəcək //Mədəniyyət.- 2014.- 18 iyul.- S.3.  

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381749.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2014/iyul/382342.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382933.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382297.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382562.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384715.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384100.htm


 
 

 7 

23. *Mədəniyyət və turizm naziri Qaxda vətəndaşları qəbul 
etdi //Azərbaycan.- 2014.- 26 iyul.- S.6.  

24. *Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin yeni Aparat rəh-
bəri təyin olunub: [Rafiq Bayramov ] //Mədəniyyət.- 2014.- 25 
iyul.- S. 2.    

25.  *Milli mədəniyyət siyasəti: hədəf və perspektivlər: 
Yevlax şəhərində seminar keçirilib //Mədəniyyət.- 2014.- 2 
iyul.- S.6.  

26.  *Nazirliyin kollektivi Firudin Qurbanova yeni vəzifə-
sində uğurlar arzulayıb: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
Aparat rəhbəri təhsil nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olunub] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.3.  

27.  *Sarıyeva, İ. Klassik Azərbaycan poeziyasında dövləti-
mizin və mədəniyyətimizin təbliği... //Bakı xəbər.- 2014.- 21 
iyul.- S.11.  

28.  *Sarıyeva, İ. Şəhərlərimiz “Mədəniyyət paytaxtı” statu-
sunda... //Bakı xəbər.- 2014.- 22 iyul.- S.15.  

29.  *Sarıyeva, İ. Şəhərlərimizin “Mədəniyyət paytaxtı” 
elan edilməsi mədəniyyətimizin təbliğində hansı rolu oynayır? 
//Bakı xəbər.- 2014.- 23 iyul.- S.15.  
 
“Mədəniyyət və rəqəmsallaşmanın mübadiləsi üzrə birinci 

platforma - Bakı konfransı” 
 

30. *Avropa Şurasının dəstəyi ilə Bakıda beynəlxalq kon-
frans: [Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası Nazirlər Ko-
mitəsinə sədrliyi çərçivəsində “Mədəniyyət və rəqəmsallaşma-
nın mübadiləsi üzrə birinci platforma - Bakı konfransı” keçirilə-
cək] //Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.2.   

31. *Azəri, L. Mədəniyyət və rəqəmsallaşmanın mübadiləsi: 
Bakıda Avropa Şurasının dəstəyi ilə beynəlxalq konfrans keçi-
rildi //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S.5.  

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/04.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/385025.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381678.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384756.htm
http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber/2014/iyul/384512.htm
http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber/2014/iyul/384936.htm
http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber/2014/iyul/384969.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381901.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382355.htm
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32. *“Mədəniyyət və rəqəmsallaşmanın mübadiləsi üzrə 
birinci platforma – Bakı konfransı” başa çatmışdır 
//Azərbaycan.- 2014.- 6 iyul.- S.5.   

33. *“Mədəniyyət və rəqəmsallaşmanın mübadiləsi üzrə 
birinci platforma – Bakı konfransı” keçirilir //Azərbaycan.- 
2014.- 5 iyul.- S.6.    
 

Şəkidə beynəlxalq şirniyyat festivalı 
 

34.  Abdullayeva, S. Beynəlxalq şirniyyat festivalı Şəkidə 
gerçəkləşib //525-ci qəzet.- 2014.- 23 iyul.- S.4.  

35.  Cavidan. Şəkidə beynəlxalq şirniyyat festivalı keçirilib 
//Palitra.- 2014.- 22 iyul.- S.13.  

36. *Şəki daha bir festivala hazırlaşır: [qədim şəhərdə bey-
nəlxalq milli şirniyyat festivalı keçiriləcək] //Mədəniyyət.-
2014.- 2 iyul.- S.2.   

37. *Şəkidə şirin festival: Beynəlxalq tədbir dostluğun və 
qardaşlığın tərənnümünə çevrilib: [Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyinin Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin, Azərbaycan 
Milli Kulinariya Assosiasiyasının və Şəki Şəhər İcra Hakimiy-
yətinin birgə təşkilatçılığı keçirilən beynəlxalq milli şirniyyat 
festivalı] //Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.8.  
 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR 
 

38.  *Abdullayeva, F. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezi-
denti Leyla Əliyevanın adından Moskvada dindarlar üçün iftar 
süfrəsi açılmış və Azərbaycan Respublikası Günü təşkil edilmiş-
dir: [tədbir konsert proqramı ilə davam etmişdir] //Azərbaycan.- 
2014.- 4 iyul.- S.4.  

39.  *Abdullayeva, F. Şotlandiya qəzetində Bakı haqqında 
məlumat: [Şotlandiyanın “The Press and Journal” qəzetində Ba-
kıda müasir mehmanxana şəbəkəsinin qurulduğu, yeni hava yo-

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/381735.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/381564.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381528.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384809.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/381301.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383131.htm
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lu xətlərinin turizm üçün əlverişli imkan yaratdığı diqqətə çatdı-
rılır] //Mədəniyyət.- 2014.-11 iyul.- S.9.  

40.  Abdullayeva, S. Azərbaycan Günləri çərçivəsində silsi-
lə tədbirlər keçirilib: [Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə] 
//525-ci qəzet.- 2014.- 12 iyul.- S.17.   

41.  Amerikalının Azərbaycan zövqü: “Qaraçöp” ən sevdi-
yim Azərbaycan xalçasıdır» (ABŞ): [“Azər-İlmə”nin qonağı ol-
muş məşhur xalça kolleksioneri Conatan Danın fikirləri] //Azər-
baycan  xalçaları.-2014.- Cild 4.-№ 10.- S.106-107.  

42. *Ankarada Azərbaycanın işğal altındakı mədəni irsin-
dən söz açılıb: [Ankaradakı Türkiyə Orta Şərq İdarəçilik İnstitu-
tunda “Azərbaycanın işğal altında saxlanılan torpaqları” mövzu-
sunda elmi konfrans keçirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- 
S.5.   

43.  *Arslan, Ə. “Bakıda Türkiyə mədəniyyəti həftəsinin 
uğurla gerçəkləşəcəyinə əminəm”: [Türkiyənin Azərbaycandakı 
səfirliyinin tanıtım müşaviri Seyit Əhməd Arslanla müsahibə] 
/müsahibəni apardı Mehparə Sultanova //Mədəniyyət.- 2014.- 
23 iyul.- S.11.  

44.  *Azərbaycanda aparılan arxeoloji tədqiqatların Türki-
yədə təqdimatı: [Anadolu və Azərbaycan kurqanları mədəniyyə-
tinin məlumat bazasının (data baza) yaradılması layihəsi həyata 
keçirilir] //Mədəniyyət.- 2014.-11 iyul.- S.12.  

45.  *Azərbaycanla İtaliya arasında mədəniyyət və turizm 
əlaqələri uğurla inkişaf edir: [mədəniyyət və turizm nazirinin bi-
rinci müavini Vaqif Əliyev Bakıda səfərdə olan İtaliya Senatının 
təhsil və mədəni irs komissiyasının sədri Andrea Markuççinin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib] //Mədəniyyət.- 
2014.- 2 iyul.- S.5.  

46.   *Azərbaycanla İtaliya arasında mədəni əlaqələr gen-
işlənir: Prezident İlham Əliyevin Romaya səfəri gedişində mə-
dəniyyət sahəsində əməkdaşlığa dair iki sənəd imzalanıb //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 16 iyul.- S.3.  

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382031.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384841.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383222.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381616.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383586.htm
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47.  *Azərbaycan-İtaliya sənədləri imzalanmışdır: Azər-
baycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyaya rəsmi səfəri: [strateji 
tərəfdaşlıq,  dəniz nəqliyyatı haqqında,  iqtisadi əməkdaşlıq,  
mədəniyyət sahəsində və idman əməkdaşlığına dair Anlaşma 
Memorandumları imzalanmışdır] //Azərbaycan.- 2014.- 16 
iyul.- S.1.  

48.  *Azərbaycan ilə Xorvatiya arasında mədəniyyət və tu-
rizm sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə edilmişdir: 
[mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayevin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyətinin Xorvatiyada 65-ci Dubrovnik yay festiva-
lında və “Xorvatiya Forumu”nda iştirakı çərçivəsində] //Azər-
baycan.- 2014.- 11 iyul.- S.7.   

49.  *Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun gücləndir-
ilməsinə öz töhfəsini verir: [Prezident İlham Əliyev müqəddəs 
Ramazan ayı münasibətilə müsəlman ölkələrinin Azərbaycanda-
kı səfirlərini və diplomatik nümayəndəliklərinin rəhbərlərini qə-
bul edib] //Mədəniyyət.- 2014.- 11 iyul.- S.3.  

50.   Azərbaycan xalçaları Qazaxıstanda: [Astana şəhərin-
də keçirilən “Astana ətrafında Minilik” festivalı haqqında] //Pa-
litra.- 2014.- 12 iyul.- S.10.   

51.  *“Azərbaycan - tolerantlıq məkanı”: İsraildə fotosər-
gi açılıb: [Heydər Əliyev Fondunun və Milli Tolerantlıq Mərkə-
zinin birgə dəstəyi ilə] //Mədəniyyət.- 2014.- 11 iyul.- S.6.   

52.  *Azəri, L. “Şərq tərəfdaşlığı” ölkələrində mədəniyyət 
siyasəti: Bakıda keçirilən seminarda Azərbaycan təcrübəsi geniş 
müzakirə olundu: [“Park İnn” hotelində] //Mədəniyyət.- 2014.- 
23 iyul.- S.4.  

53. *Azərbaycanlı rejissor Alanya bələdiyyəsinin qonağı -
olub: [Cahangir Novruzov] //Mədəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 5.     

54.  *Balaca istedadın uğuru: [Bolqarıstanın Varna şəhə-
rində uşaqlar arasında keçirilən “Golden Sparkles European 
Music Festival”da ölkəmizi Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla 
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Teatrının solisti 7 yaşlı Aylin Nəcəfli təmsil edib] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 9 iyul.- S.12.  

55.  *Bayramov, V. Azərbaycan nümayəndə heyəti Kalmı-
kiyada: [Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzinin vit-
se-prezidenti Rasim Məmmədovun başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyətinin səfəri və konserti haqqında] //Xalq qəzeti.- 2014.- 5 
iyul.- S.6.   

56.  *Belçikada UNESCO tərəfindən sualtı mədəni irsin 
qorunması üzrə elmi konfrans keçirilmişdir: Konfransda Azər-
baycan da təmsil olunmuşdur: [tədbirlərdə UNESCO üzrə Azər-
baycan Respublikasının Milli Komissiyasının birinci katibi Gü-
nay Əfəndiyeva “Azərbaycanın sualtı mədəni irsi” mövzusunda 
məruzə ilə çıxış etmişdir] //Azərbaycan.- 2014.- 1 iyul.- S.9.     

57.  *Beynəlxalq müəllif mahnıları festivalı: [Gənclər və 
İdman, Mədəniyyət və Turizm nazirliklərinin dəstəyi ilə] //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.2.  

58.  *Cəfərli, N. Riqada Azərbaycan rəssamlarının “Şərq 
nağılı” sərgisi açılmışdır: [“Riqa Avropanın mədəniyyət paytax-
tıdır” proqramı çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2014.- 12 iyul.- 
S.11.  

59.  *“Daha yaxşı bir dünya üçün, sülh üçün incəsənət”: 
Ölkəmiz Tehranda keçirilən beynəlxalq sərgidə təmsil olunub: 
[İranın paytaxtı Tehranın Qəsr muzeyində beynəlxalq “Art Col-
lect” sərgisi keçirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.7.  

60. *Dünyanın xor kollektivləri “Avropanın mədəniyyət 
paytaxtı”nda: [Latviyanın paytaxtı Riqada VIII Dünya Xor 
Oyunları keçirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 4.     

61.  *Dünyanın usta aşpazları Norveçdə bir araya gəliblər: 
Beynəlxalq konqresdə ölkəmiz də təmsil olunub: [Dünya Usta 
Aşpazlar Birlikləri Assosiasiyasının konqresi keçirilib] //Mədə-
niyyət.- 2014.- 11 iyul.- S.4.  
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62.  *Dünya Turizm Təşkilatının Orta Şərq üzrə komissi-
yasının toplantısı: [Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində komissiya-
nın 39-cu iclası keçiriləcək] //Mədəniyyət.- 2014.- 11 iyul.- S.3.  

63.   *Gürcüstan parlamentinin sədri Heydər Əliyev Mər-
kəzində olmuşdur: [qonaqlar Mərkəzdə “Azərbaycan inciləri” 
sərgisi ilə də tanış olmuşlar] //İki sahil.- 2014.- 9 iyul.- S.6.  

64. *“Halay” Dunay festivalında ölkəmizi uğurla təmsil 
edib: [Macarıstanın Kaloça şəhərində] //Mədəniyyət.- 2014.- 9 
iyul.- S.16.   

65. *Heydər Əliyev Mərkəzi London Dizayn Muzeyinin 
mükafatını qazanıb //Mədəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.3.  

66.   *İlk əməkdaşlıq proqramı imzalanmışdır: [Vyetnam 
Sosialist Respublikasının mədəniyyət, idman və turizm naziri 
Hoanq Tuan Anhın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Mədə-
niyyət və Turizm Nazirliyində görüşü çərçivəsində] //Azərbay-
can.- 2014.- 3 iyul.- S.4.      

67.   *İsmayılov, O. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezi-
denti Leyla Əliyeva: “Biz belə cinayətlərin təkrarını bir daha 
görməməliyik”: [bu sözləri Heydər Əliyev Fondunun vitse-pre-
zidenti Leyla xanım Əliyeva Londonda Britaniya Film və Tele-
viziya İncəsənəti Akademiyasında “Sonsuz dəhliz” sənədli fil-
minin premyerasından sonra  demişdir] //Azərbaycan.- 2014.- 2 
iyul.- S.9.      

68.  *Kanadada Azərbaycan musiqisi günü: [“Music Nia-
gara” beynəlxalq musiqi festivalı çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 
2014.- 16 iyul.- S.2.  

69.  *Kaseinov, D. “Şəki gələcəkdə “Türk dünyasının mədə-
niyyət paytaxtı” ola bilər”: “TÜRKSOY-un bu layihəsi türkdilli 
ölkələrin qədim, gözəl şəhərlərini tanıdır”: [TÜRKSOY-un baş 
katibi Düsen Kaseinovla müsahibə] /müsahibəni apardı Mehpa-
rə Sultanova //Mədəniyyət.- 2014.- 16 iyul.- S.5.  
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70.  *Kazanda “Türkvizyon-2014” mahnı müsabiqəsinin 
təqdimatı: [türkdilli ifaçıların II beynəlxalq televiziya mahnı 
müsabiqəsi] //Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.5.  

71.  *Kəlağayı və ipəkçilik sənətimiz İordaniyada “Diplo-
matik bazar”da: [xarici ölkələrdə Azərbaycanın xalq sənəti nü-
munələrinin təbliği] //Mədəniyyət.- 2014.- 18 iyul.-  S.16.  

72.  *Qastrol səfəri uğurla başa çatıb: [Sumqayıt Dövlət 
Dram Teatrının kollektivinin Gürcüstana qastrol səfəri çərçivə-
sində “Qocanı öldürməliyik” tamaşası rejissor Tatyana Şevçen-
konun quruluşunda nümayiş etdirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 18 
iyul.- S.5.  

73.  Qurbanlı, R. Rəşid Behbudovun donunu cırdığı rus ak-
trisa: [“Bəxtiyar”  filmində Saşa obrazını yaradan Rusiyanın 
Əməkdar artisti Tamara Çernova haqqında] //Ədalət.- 2014.- 16 
iyul- S.4. 

74.  *Lalə. Azərbaycan və Vyetnam arasında mədəniyyət 
sahəsində əməkdaşlıq proqramı imzalanıb: [mədəniyyət və 
turizm naziri Əbülfəs Qarayev ölkəmizdə səfərdə olan Vyetnam 
Sosialist Respublikasının mədəniyyət, idman və turizm naziri 
Hoanq Tuan Anhın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul 
etdi] //Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.3.  

75.  *Lapaitis, R. “Qarabağ faciəsi fotolarda” : Albom hazır 
olandan sonra BMT-yə, ATƏT-ə və digər beynəlxalq təşkilatla-
ra təqdim ediləcək: [tanınmış fotoqraf Riçardas Lapaitis ilə mü-
sahibə] /müsahibəni apardı Təranə Məhərrəmova //Kaspi.- 
2014.- 9 iyul.- S.6.   

76.   *“Maskarad” diploma layiq görülüb: [Səməd Vurğun 
adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı Moskva vilayətinin 
Sergiyev qəsəbəsində rus kilsə monarxı Sergey Radonejskinin 
700 illiyi münasibətilə keçirilən “Üçlükdə” adlı beynəlxalq teatr 
festivalında uğurla iştirak edib] //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- 
S.6.  
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77. *Mehparə. Yalovada “Türk Boyları Mədəniyyət Festi-
valı”//Mədəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 5.      

78. Məmmədova, N. Xarici qonaqlar Qəbələdə: [tarix-di-
yarşünaslıq muzeyində] //Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- S.11.  

79.  *Mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Xorva-
tiyada səfərdədir: Azərbaycan nümayəndə heyəti 65-ci Dubrov-
nik yay festivalının açılış mərasimində iştirak edib //Mədəniy-
yət.- 2014.- 11 iyul.- S.3. 

80.  *“Mədəniyyətlərarası körpülərin qurulması”: Varşa-
vada Azərbaycanla bağlı fotosərgi və konfrans təşkil olunub 
//Mədəniyyət.- 2014.- 18 iyul.-S.3.  

81.  *Musiqili Teatr Novosibirskə dəvət alıb: [“Rus-Azər-
baycan Evi” Regional İctimai Təşkilatı tərəfindən] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 18 iyul.- S.5.  

82.  *Opera və Balet Teatrının orkestri Almaniyada festiva-
la dəvət alıb: [Qut-İmmlinq opera sənəti festivalına] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 9 iyul.- S.3.   

83.  *Ölkəmiz Türkmənistanda mədəniyyət həftəsində 
təmsil olunub: [beynəlxalq sərgidə incəsənət nümunələri, Azər-
baycan guşəsi nümayiş etdirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- 
S.9.  

84.  *Ölkəmizin gözəl təbiəti rusiyalı rəssamın xalçasında: 
[Lətif Kərimov adına Azərbaycan Xalça Muzeyində Rusiyanın 
Əməkdar rəssamı İqor Burqanovun eskizi əsasında toxunmuş 
xalçanın kəsilməsi mərasimi keçirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 9 
iyul.- S.12.  

85. *“Rənglər çələngi: Qarabağın rəngləri Melburnda”: 
[Avstraliyada keçirilən eyniadlı rəsm sərgisi] //Mədəniyyət.- 
2014.- 9 iyul.- S.14.   

86.  Rusiyada Azərbaycan mədəniyyət ocağı: [“Azərbay-
can xalçaları. İlmələrin əfsanəsi” qalereyası haqqında] //Azər-
baycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.82-85.  
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87.   *Sankt-Peterburqda mədəniyyətlərarası və dinlər-
arası dialoq üzrə “Asiya-Avropa” Forumunun yüksək səviyyəli 
konfransı keçirilir: [Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bül-
büloğlu tədbirdə çıxış etmişdir] //Azərbaycan.- 2014.- 5 iyul.- 
S.6.   

88.  *Suk, Ç. “Dostluq ittifaqımız çoxşaxəli yollarla ildən-
ilə güclənir”: [Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfiri 
Çoi Suk ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 2014.- 18 iyul.- S. 7.  

89.  *Sumqayıt teatrı qastrola hazırlaşır: [Gürcüstana] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.5.   

90.  *Syam festivalı ilk dəfə bütünlüklə Azərbaycan musiqi-
sinə həsr olunmuşdur: [Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı 
ilə Fransanın Syam qəsrində keçirilən festival haqqında] //İki sa-
hil.- 2014.- 8 iyul.- S.31.   

91. *“Türk xalqlarının qeyri-maddi irsi mühafizə obyek-
ti kimi”: Azərbaycan alimləri Kazanda beynəlxalq konfransda 
iştirak ediblər: [türk xalq mədəniyyətlərinin sistemləşdirmə və 
tədqiq məsələləri müzakirə edilmişdir] //Mədəniyyət.- 2014.- 25 
iyul.- S. 5.     

92.  “Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı”: [TÜRKSOY-
un baş direktoru Düsen Kaseinovun fikirləri] //İki sahil.- 2014.- 
31 iyul.- S.17.  

93.  *“Yenidən Bakıda olduğuma görə şadam”: Robertino 
Loretti Beynəlxalq Muğam Mərkəzində çıxış edib: [İtalyan mü-
ğənnisi] //Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.3.  
 
Bax: 173, 224, 226, 230, 244, 247, 280 
 

Fransanın Kann şəhərində keçirilən  Azərbaycan günləri 
 

94. *Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondu-
nun prezidenti Mehriban Əliyeva Fransanın Kann şəhərində ke-
çirilən “Azərbaycan cazı” gecəsində iştirak etmişdir: [Heydər 
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Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2014.- 10 
iyul.- S.3.  

95. *Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Kann 
şəhərinin meri ilə görüşmüşdür //Azərbaycan.- 2014.- 11 iyul.- 
S.5.  

96.  “Azərbaycan: ənənələrin və gələcəyin ölkəsi”: Mədə-
niyyətimiz Kannda nümayiş olunur: //Mədəniyyət.- 2014.-16 
iyul.- S.16.  

97.  *Əliyev, Ə. Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əli-
yev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Kann şəhərinin keç-
miş meri ilə görüşmüşdür //Azərbaycan.- 2014.- 15 iyul.- S.5; 
Səs.- 2014.- 15 iyul.- S.5.  

98. *Əliyev, Ə. Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası 
Kannda keçiriləcək Azərbaycan günləri ilə bağlı mətbuat açıqla-
ması yaymışdır: [Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə] 
//Azərbaycan.- 2014.- 9 iyul.- S.5.  

99. *Əliyev, Ə. Fransanın “Nice-Matin” qəzeti Kannda 
keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri barədə məqalə dərc 
etmişdir //Azərbaycan.- 2014.- 11 iyul.- S.5.  

100.  *Əliyev, Ə. Kann şəhərində keçirilən Azərbaycan 
mədəniyyəti günləri çərçivəsində caz musiqisindən ibarət kon-
sert təşkil olunmuş Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əli-
yeva konsertdə iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 2014.- 13 iyul.- 
S. 3.  

101.  *Əliyev, Ə. Kannda Azərbaycan mədəniyyəti gün-
ləri çərçivəsində Avropa Oyunlarına həsr olunan yürüş keçiril-
mişdir: [Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliye-
va yürüşdə iştirak etmişdir] //Azərbaycan.- 2014.- 12 iyul.- S.5.  

102.  *Əliyeva, M. Fransanın Kann şəhərində Azərbay-
can mədəniyyəti günləri çərçivəsində “Bakı Avropa Oyunları-
2015”in təntənəli təqdimatı olmuşdur: Birinci xanım Mehriban 
Əliyevanın çıxışı  //Azərbaycan.- 2014.- 11 iyul.- S.5.  
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103.  *Əliyeva, M. Kannda Azərbaycan mədəniyyəti gün-
ləri çərçivəsində sərginin açılışı olmuşdur Azərbaycanın birinci 
xanımı Mehriban Əliyeva açılış mərasimində iştirak etmişdir: 
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın çıxışı: 
[“Azərbaycan: ənənələrin və gələcəyin ölkəsi” adlı sərginin] 
//Azərbaycan.- 2014.- 12 iyul.- S.4.  

104.  *Festivallar şəhərində Azərbaycan günləri davam 
edir //Mədəniyyət.- 2014.-11 iyul.- S.8.  

105.  *Fransada keçirilən festival Azərbaycan musiqisinə 
həsr olunub: [Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə] //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S.12.  

106.  *Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və təşəbbüsü ilə 
Kannda keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri “Euronews” 
kanalında //Azərbaycan.- 2014.- 16 iyul.- S.8.  

107.  *Kannda Azərbaycan mədəniyyəti günləri çərçivə-
sində Avropa Oyunlarına həsr olunan yürüş keçirilmişdir 
//Olimpiya dünyası.- 2014.- 15-17 iyul.- S.1-2.  

108.  *Kannda Azərbaycan mədəniyyəti günləri çərçivə-
sində moda nümayişi keçirilmiş:  Azərbaycanın birinci xanımı 
Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak etmişdir //Azərbaycan.- 
2014.- 15 iyul.- S. 5; Səs.- 2014.- 15 iyul.- S.4.   

109.  *Kannda Azərbaycan mədəniyyəti günləri davam 
edir: [Fransanın eyniadlı şəhərində Heydər Əliyev Fondunun 
təşkilatçılığı ilə] //Mədəniyyət.- 2014.-16 iyul.- S.8.  

110.  *Lacivərd sahildə Azərbaycan günləri: Heydər Əli-
yev Fondunun təşkilatçılığı ilə Fransanın Kann şəhərində ölkə-
mizin möhtəşəm təqdimatı: [Azərbaycan günlərində ölkəmizin 
tarixini, adət-ənənələrini, müasir incəsənətini əks etdirən sərgi-
lər, muğam sənəti, klassik və caz musiqisi, milli mətbəximizdən 
nümunələr təqdim olunacaq] //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S.2.  

111.  *Salmanlı, R. Avropaya səs salan Azərbaycan mədə-
niyyəti: Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Fransanın 
Kann şəhərində bu gün də uğurla davam edən “Azərbaycan gün-
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ləri” dünyanın diqqət mərkəzinə çevrilib //Azərbaycan.- 2014.- 
18 iyul.- S.5.  
 

“İpək Yolu” V Beynəlxalq musiqi festivalı 
 

112. *Çin mahnı və rəqs ansamblı Azərbaycanda ilk də-
fə geniş konsert proqramı ilə çıxış etmişdir: [Şəkidə keçirilən 
“İpək Yolu” V Beynəlxalq musiqi festivalı çərçivəsində] //Azər-
baycan.- 2014.- 6 iyul.- S.6.  

113.  *Əlizadə, F. “Hər il layihəyə yeni-yeni əlavələr 
edəcəyik”: “İpək Yolu” böyük bir coğrafiyanı əhatə edir. Burada 
o qədər yeni gözəl ideyalar var ki, onlar tükənmir”: [festivalın 
bədii rəhbəri, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq ar-
tisti, professor, UNESCO-nun “Sülh artisti” Firəngiz Əlizadə ilə 
müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə //Mədəniyyət.- 2014.- 
11 iyul.- S.7.  

114.   Əlizadə, F. “İpək Yolu” festivalının coğrafiyası get-
gedə genişlənir: [festivalın bədii rəhbəri, Azərbaycan Bəstəkar-
lar İttifaqının sədri, Xalq artisti, professor, UNESCO-nun “Sülh 
artisti” Firəngiz Əlizadə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Meh-
parə Sultanova //Ekran-efir.- 2014.- 18 iyul.- S.12. 

115.   *Festival iştirakçıları Tovuzda hərbçilər qarşısında 
çıxış ediblər: [Şəkidə keçirilən “İpək Yolu” V beynəlxalq musi-
qi festivalında iştirak edən Türkiyənin xalq musiqisi kollektivi 
konsert verib] //Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.2.   

116.  *Fərəcov, S. Niyazinin mənzil-muzeyində “İpək Yo-
lu” festivalının iştirakçıları ilə görüş: [tədbiri Azərbaycan Musi-
qi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin direktoru, Əməkdar mədəniy-
yət işçisi Alla Bayramova açdı] //Mədəniyyət.- 2014.- 11 iyul.- 
S.6.  

117.  *Firəngiz Əlizadə: “İpək Yolu” festivalında ilk dəfə 
məşhur kollektivlər çıxış edəcək”: [beynəlxalq musiqi festivalı 
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başlanıb] //Palitra. -2014.- 3 iyul.- S. 13; 525 qəzet. - 2014.- 3 
iyul.- S. 4;  4 iyul.- S.4; 5 iyul.- S.31.  

118.  Hacıxanoğlu, İ. F. Əlizadə: “Biz yenidən Şəkidə 
“İpək yolu” musiqi festivalının zəngin mühitini yaşayırıq”: [fes-
tivaldakı yeniliklər haqqında bəstəkarın fikirləri] //Вышка.- 
2014.- 4 iyul. - С.12. 

119.  *“İpək Yolu” dünya musiqilərini bir araya gətirib: 
Festivalda Azərbaycan, Hindistan, Çin, Türkiyə və Rusiyanın 
kollektivləri iştirak edir: [Şəki şəhərində Azərbaycan Bəstəkar-
lar İttifaqının və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilat-
çılığı, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və “Mədəni İrsin 
Qorunmasına Dəstək” İctimai Birliyinin dəstəyi ilə eyniadlı V 
beynəlxalq musiqi festivalı başlayıb] //Mədəniyyət.-2014.- 2 
iyul.- S.2.  

120.  “İpək yolu”nda qovuşan sənət telləri: [Şəki şəhərin-
də eyniadlı V beynəlxalq musiqi festivalı zəngin proqramla da-
vam edir] //Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.16. 

121.  *“İpək Yolu”nun rəngləri: Beynəlxalq festivalda 
türk xalqlarının musiqiləri və milli geyimləri nümayiş olundu 
//Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.2.  

122.   *Mehparə. “İpək Yolu” V beynəlxalq musiqi festi-
valı başa çatdı: [Şəki şəhərində] //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- 
S.6.  

123.   *Mehparə. “İpək Yolu” festivalından vətənimizə ən 
xoş duyğularla qayıdırıq”: Türkdilli ölkələrin rəssam və model-
yerlərin Şəki təəssüratları //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S.8.  

124.   *Nəzərli, T. “İpək Yolu” V Beynəlxalq musiqi festi-
valı yeniliklərlə zəngin oldu //Azərbaycan.- 2014.- 12 iyul.- 
S.11.  

125.  *Sultanova, M. Qədim şəhərdə ecazkar musiqi 
bayramı: “İpək Yolu” V beynəlxalq musiqi festivalı zəngin 
proqramla davam edir: [Şəki şəhərində] //Mədəniyyət.- 2014.- 
4 iyul.- S.8-9.  
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126.  *Şəkidə “İpək Yolu” V Beynəlxalq musiqi festiva-
lı başa çatıb //Palitra.- 2014.- 8 iyul.- S.13.  

127. *TÜRKSOY “İpək Yolu” festivalının təşkilat ko-
mitəsinə təşəkkür edib //Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.5.  

 
Montrö Caz Festivalında 

 
128. *Azərbaycan musiqiçiləri Montrö beynəlxalq caz 

festivalında: [İsveçrənin şəhərində] //Mədəniyyət.- 2014.- 9 
iyul.- S.4.  

129. *Montrö Caz Festivalında Azərbaycan günü: İncə-
sənət ustalarımızın möhtəşəm çıxışları festivalın tarixinə unu-
dulmaz möhür vurub: [İsveçrədə] //Mədəniyyət.- 2014.- 18 
iyul.-S.2.  

130. *Montrö festivalında “Azərbaycanın sehrli nəfəs-
ləri”nin təqdimatı: [İsveçrədə] //Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- 
S.8.  
 

SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ İSTİRAHƏT 
PARKLARI 

 
131. Cavadov, Z. Bibiheybət qəsəbə mədəniyyət evi 

//Respublika.- 2014.- 13 iyul.- S.8. 
132. *Əmənullayev, İ. Akademik Həsən Əliyev adına 

Zəngəzur Milli Parkı: [Ordubad Milli Parkı əsasında yaradılmış 
park haqqında] //Xalq qəzeti.- 2014.- 20 iyul.- S.7.  

133. *Mükərrəmoğlu, M. Parklar Bakının yaraşığıdır: 
[memar Cahid Həsənovun fikirləri] //Xalq qəzeti.- 2014.- 5 
iyul.- S.7.  
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134. Ağayeva, Z. Müasir dövrdə informasiya-kommuni-
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137. Sevinc. MHM-də “Elektron qəbul otağı” yaradıla-
caq //Həftə içi.- 2014.- 25 iyul.- S.6. 

 
 

KİTABXANA İŞİ 
 
138. *Abbaslı, T. 389000»1”-ci kitab...: Hələ yazılası, 

gec-tez oradakı 389000 “bilik mənbəyi”nin sırasına qoşulası ki-
tab...: [Füzuli rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi haq-
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139. *Dövlət kitabxana siyasətinə həsr olunmuş 
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canda dövlət kitabxana siyasəti: nəzəriyyəsi və tarixi inkişaf 
ənənələri” mövzusunda növbəti elmi seminar keçirilib] //Mədə-
niyyət.- 2014.- 11 iyul.- S.6.  

140. *Ədəbiyyatşünas alimin kitabları akademiyanın 
kitabxanasında: [Əməkdar elm xadimi Abbas Zamanovun şəxsi 
kitab kolleksiyası] //Mədəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 4.  

141. *“Gəzən kitabxana” yenə bölgələrdədir //Mədəniy-
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143. *Tərlan. “Milli rəqəmsal yaddaş” yaradılıb: Kitab-
xana-informasiya sistemində elektron kataloq: [AMEA Mərkəzi 
Kitabxana - İnformasiya Resursları Mərkəzində “Azərbaycan 
Kitabxana İnformasiya Sistemində elektron kataloq və MARC 
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148.  *Muzey əməkdaşları üçün səyyar seminar-
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olunub] //Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.3.  

159. *“Azerbaijan Art Festival - 2014” layihəsi başa 
çatdı: Layihə çərçivəsində sonuncu sərgi Ağstafada keçirilib 
//Mədəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 4.      

160.  *“Azərbaycan İncəsənət Festivalı” davam edir: 
Layihənin daha bir sərgisi Lənkəranda açılıb //Mədəniyyət.- 
2014.- 11 iyul.- S.6.  

161. *“Azərbaycan mənzərələri”: Qusarda gənc rəs-
samların əl işləri sərgilənib: [Qusar Dövlət Rəsm Qalereyasında] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.8.   

162.  *Azərbaycanlı rəssam Roma Rəssamlıq Akademi-
yasından dəvət alıb: [gənc rəssam Məryəm Ələkbərli haqqında] 
//Azərbaycan müəllimi.- 2014.- 18 iyul.- S.6.  

163. *Bakıda Dünya Sənət Akademiyası üzvlərinin sər-
gisi: [İncəsənət Muzeyində “Yeni era” Dünya Sənət Akademi-
yası üzvlərinin “11” adlı sərgisi açılıb] //Mədəniyyət.- 2014.- 2 
iyul.- S.4.  

164. *Əliyeva, D. Rənglərdə yaşanan ömür: [Ağsu şəhər 
Mədəniyyət evində rəssam Eyzam Şıxəliyevin yaradıcılıq sərgi-
si] //Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.13.  

165. *Gəncənin qadın rəssamlarının əsərlərindən ibarət 
sərgi açılmışdır:  [“Dünya Azərbaycan qadınlarının gözü ilə” 
mövzusunda] //Azərbaycan.- 2014.- 13 iyul.- S.6.  

166. *Gənc rəssam Roma Rəssamlıq Akademiyasından 
dəvət alıb: [Məryəm Ələkbərli] //Mədəniyyət.- 2014.- 16 iyul.- 
S.2.  

167. *Fərəcov, S. “Azerbaijan Art Festival”: Bölgələrdə 
sərgi və ustad dərsləri //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S.16.  

http://www.anl.az/down/meqale/express/2014/iyul/384225.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384768.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/385059.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383039.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381772.htm
http://www.anl.az/down/meqale/az_muellimi/2014/iyul/384248.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381600.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384863.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/383256.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383576.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382662.htm


 
 

 25 

168. *Hüseynov, E. Milli simvolizmdə obrazlar: Təsviri 
sənətin çağdaş mərhələsində: [Xalq rəssamı Arif Hüseynovun və 
Əməkdar rəssam İsmayıl Məmmədovun yaradıcılığı haqqında] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 16 iyul.- S.11.  

169.  *Hüseynov, F. Vətənin tarixi rənglərin möcüzəsin-
də: [rəssam Kirman Abdin haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 4 
iyul.- S.11.  

170. *İmanquliyev, B. Mətbuatın vətənpərvərlik missi-
yası: [Naxçıvan MR-in Əməkdar rəssamı Məhəmmədəli Ələk-
bərovun “Xocalının harayı” adlı əsəri Quba Soyqırımı Memorial 
Kompleksinə təqdim edildi] //Azərbaycan.- 2014.- 16 iyul.- S.9.  

171.  İsmayılov, R. Rafis İsmayılov: “Kinoda çox şey 
quruluşçu rəssamın işindən asılıdır”: [Xalq rəssamı ilə müsahi-
bə] /müsahibəni apardı Günay Camalqızı //Ekran-efir.- 2014.- 
18 iyul.- S.28.  

172.   *Sadıqoğlu, A. Xalqımızın tarixini, qan yaddaşını 
plakatlarda yaşadan rəssam: [rəssam Kirman Abdinin yaradıcılı-
ğı haqqında] //Xalq qəzeti.- 2014.- 20 iyul.- S.7.  

173. *Sakit Məmmədov Avropa Təbiət Elmləri Akade-
miyasının akademiki adına layiq görülüb: [Rusiyada keçirilən 
“Euromedika-Hannover 2014” XIII beynəlxalq tibb konqresin-
də] //Mədəniyyət.- 2014.- 18 iyul.-S.4.  

174.   Şəkidə “İpək yolu” V Beynəlxalq musiqi festifalı 
çərçivəsində TÜRKSOY rəssamlarının sərgisi açılıb //Səs.- 
2014.- 4 iyul.- S.12.   

175.  *Şəmkirdə tanınmış rəssamların sərgisi: [“Zəka” 
gənclərin intellektual inkişaf və yaradıcılıq mərkəzinin müasir 
incəsənət qalereyasında Azərbaycanın Əməkdar rəssamı Nazim 
Babayevin və tanınmış fırça ustası Faiq Abdullayevin fərdi ya-
radıcılıq sərgisi açılıb] //Mədəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.8.  

176. *Uğur. Rəssamlıqda azad yaradıcılıq: Ziyadxan 
Əliyev: “Füzulinin poeziyada elədiklərini Səttar rəngkarlıqda 
gerçəkləşdirə bildi”  II yazı: [sənətşünas Ziyadxan Əliyevin rəs-

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383764.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382237.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/383820.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2014/iyul/384406.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384132.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381770.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqcebhesi/2014/iyul/380295.htm


 
 

 26 

sam Səttar Bəhlulzadə haqqında araşdırmaları] //Xalq cəbhəsi.- 
2014.- 1 iyul.- S.11.     

177. *Tanınmış rəssamın yubiley sərgisi: [Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqının Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda 
rəssam Elçin Muradovun 55 illik yubileyinə həsr olunmuş sərgi] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.4.  

178. *Teymur, M. Tanınmış teatr rəssamı: Nüsrət Fətul-
layev səhnəni əsərdə “oynamayan” yersiz əşyalarla ağırlaşdır-
mağın əleyhinə idi //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 17 iyul.- S.13.  

179.  Yusifli, V. Rənglərin sirri, sehri və müəmması: [ya-
zıçı-rəssam Adil Mirseyidin vəfatı münasibətilə] //Ədəbiyyat 
qəzeti.- 2014.- 18 iyul.- S.6.  
 
Bax: 58 
 

DEKORATİV – TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT 
 

180.  Amaşov, Ə. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər: [jurnalın yubileyi münasibətilə müəllifin təbriki] //Azər-
baycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.26. 

181.  Anar. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik edirlər: 
//Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.23. 

182.  Aynurə Əsədullayeva: “Milliliyi, özülü saxlamaqla 
yenilik etmək mümkündür”: Rənglərin və düşüncələrin qovuşu-
ğunda...:  [gənc xalçaçı rəssamın fikirləri] //Azərbaycan  xalça-
ları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.54-55.  

183.  Azərbaycan xalça qrupları //Azərbaycan  xalçaları. 
- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.90-97. 

184.  Baxşəliyeva, G. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını 
təbrik edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- 
S.19. 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384791.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqcebhesi/2014/iyul/383889.htm


 
 

 27 

185.  Babayeva, T. Zər qədrini zərgər bilər: [“Azər-
İlmə”nin qonağı olmuş məşhur xalça kolleksionerlərinin fikirlə-
ri] //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.98-105.  

186.  Cəfərov, N. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.50-53. 

187.  Dünyanın ən bahalı xalçası: [oraqşəkilli yarpaq 
ornamentli güldanlı Klark (Kirman-İran) xalçası haqqında] 
//Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.116-117.  

188.  Eldarov, Ö. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.36. 

189.  *Əliyev, A. Naxışların xalı dili: [“Qədim Quba” Xal-
çaçılıq MMC-n fəaliyyəti haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 13 
iyul.- S.6.  

190.  Əfəndiyev, T. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təb-
rik edirlər: //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S. 29. 

191.  Faiq Əhməd: “Xalçaçılıq yaradıcılığımın dönüş nöq-
təsi oldu”: [gənc xalçaçı rəssamın müsahibəsi] /müsahibəni 
apardı Nərmin Muradova //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 
4.-№ 10.- S.118-123.  

192.   Əsədullayeva, A. Rənglərin və düşüncələrin qovu-
şuğunda...: “Milliliyi, özülü saxlamaqla yenilik etmək mümkün-
dür”: [gənc xalçaçı rəssamın fikirləri] //Azərbaycan  xalçaları.- 
2014.- Cild 4.-№ 10.- S.54-55.  

193.  Hacıyev, İ. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.18.  

194.  Harpaz, R. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.31. 

195.  Hüseynov, R. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər: [jurnalın yubileyi münasibətilə müəllifin təbriki] 
//Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.24-25. 

196.  Hüseynov, M. “İnsan təbiətə qayıtdıqca təbiətin 
özündən gələn sənətlərə meylli olacaq”: [müəllifin sənət barədə 

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/383252.htm


 
 

 28 

düşüncələri] //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- 
S.56-57.  

197.  Xəlilov, F. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.32. 

198.  *“İlmələrin dili ilə”: Qax Dövlət Rəsm Qalereyasın-
da satış-sərgi: [gənc toxucu Hekayət Xəlilovanın əl işlərindən 
ibarət eyniadlı sərgi] //Mədəniyyət.- 2014.- 18 iyul.- S.8.  

199.  Kərimi, S. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.34. 

200.  Qarayev, Ə. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.15. 

201.  Qasımzadə, E. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təb-
rik edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.35. 

202. Məmmədəliyev, V. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını 
təbrik edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- 
S.22. 

203.  Məhərrəmov, N. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını 
təbrik edirlər: Məmmədova, G. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını 
təbrik edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- 
S.28. 

204.  Muradov, V. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təb-
rik edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.40-
49.  

205. Muradov, V. “Azərbaycan xalçaları”nın təqdima-
tında bəşəri incilər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 
10.- S.160-161.  

206.  Muradov, V. Xalçaya baxarsan: [xalçalara qulluq ba-
rədə “Azər-İlmə”nin direktorunun fikirləri] //Azərbaycan  xalça-
ları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.108-115.  

207.  Muradov, V. Təbiətdən qaynaqlanan sənət- boyaqçılıq 
//Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.124-133.  

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384275.htm


 
 

 29 

208.  *Nərimanoğlu, M. Ağac üzərində oymanın yaratdığı 
gözəllik: Xalq sənətini yaşadanlar: [rəssam-usta Nizami Abba-
sovun yaradıcılığı haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 9 iyul.- S.6.  

209.  Rzayev, O. Azərbaycan xalçaları dünya hərraclarında 
//Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.154-159. 

210.  Rzayev, O. Azərbaycan xalçaları “Viktoriya və 
Albert” muzeyində //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 
10.- S.86-89. 

211.  Salahov, T. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər: [jurnalın yubileyi münasibətilə müəllifin təbriki] //Azər-
baycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.21. 

212. Səfərov, B. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.30.  

213.  Şah xalça: [eyniadlı xalçanın yaranması və ornament-
ləri haqqında] //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- 
S.162-185. 

214.  *Şükürova, N. Qobustan monumental keramikada: 
[Azərbaycan dekorativ sənətində mühüm yer tutan Zahid 
Hüseynovun yaradıcılığı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 25 
iyul.- S. 12.    

215.  Vəlixanlı, N. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təb-
rik edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.20.  

216. Vəliyev, Ə. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.37.  

217.  Yaqub, Z. “Azərbaycan xalçaları” jurnalını təbrik 
edirlər: [jurnalın yubileyi münasibətilə müəllifin təbriki] //Azər-
baycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- S.33. 
 
Bax: 50, 71, 86 
 
 
  

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/382274.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/385217.htm


 
 

 30 

 
QRAFİKA 

 
218. Allahyarova V. “Karikaturaçı rəssam daha huma-

nist olmalıdır”: [Karikaturaçı Rəssamlar Birliyinin üzvü Vəfa 
xanım Allahyarova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Günay Ca-
malqızı //Ekran-efir.- 2014.- 4 iyul.- S.10.  

219.  *İlk Avropa Oyunları karikaturalarda: [“Park Bul-
var” əyləncə mərkəzində “Bakı-2015” gənc karikaturaçıların gö-
zü ilə sərgisi keçirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 16 iyul.- S.2.  
 

BƏDİİ FOTOQRAFİYA 
 

220.   *Hüseynov, F. “Mənim ölkəm Şərq əməkdaşlığın-
da”: Fotomüsabiqənin qalibləri mükafatlandırıldı: [Müasir İncə-
sənət Mərkəzində fotoqrafiyanın yaranmasının 175 illiyinə həsr 
olunmuş müsabiqəyə yekun vuruldu] //Mədəniyyət.- 2014.- 16 
iyul.- S.12.  

 
HEYKƏLTƏRAŞLIQ 

 
221.  *Əhmədalılar, T. Daşdan...: Çörəyi də, şan-şöhrəti 

də bu kobud əşyadan çıxmış incəsənətçi: [heykəltəraş Cəlal Qar-
yağdı haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.-16 iyul.- S.10.  

222.  Qasımov, F. Xalq rəssamı Natiq Əliyev yaradıcılı-
ğında memorial abidələr //Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- S.22-25. 
 

MUSİQİ 
 

223.  Abdullayeva, C. Muğam və bəstəkar yaradıcılığı 
//Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- S.32-34. 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383566.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383778.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383738.htm


 
 

 31 

224. *“Ana yurdum”: Özbəkistanda azərbaycanlı xa-
nəndə Aytən Məhərrəmovanın diskinin təqdimatı keçiriləcək 
//Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.5.  

225. Araplı, Y. Şirin bir nağıl kimi: [Əlizadə Səyyad 
Əşrəf oğlu haqqında] //Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- S.15-17.  

226.  *Azəri, L. Gənc pianoçunun növbəti uğuru: [ABŞ-
ın Kaliforniya ştatında keçirilən pianoçuların XV beynəlxalq 
müsabiqəsində Bakı Musiqi Akademiyasının məktəb-studiyası-
nın şagirdi, Prezident təqaüdçüsü Firuzə Bəylərova mükafata 
layiq görülüb] //Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.5.  

227. *Azəri, L. Tarixin yaddaşında musiqi: [ən qədim 
dövrdən müasir dövrümüzə qədər inkişaf yolu keçmiş musiqi 
sənətinin tarixi haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 16 iyul.- S.13.  

228. *Azərbaycan milli mətbuatının yaranmasının 
139-cu ildönümü qeyd edilib: [mərasim konsert proqramı ilə 
davam edib] //Azərbaycan.- 2014.- 23 iyul.- S. 6.; Səs.- 2014.- 
23 iyul.- S. 7.; Yeni  Azərbaycan.- 2014.- 23 iyul.- S. 3.; Res-
publika.- 2014.- 23 iyul.- S.5.  

229.  *Əliyeva, A. Azərbaycanlı pianoçu haqqında çəki-
lən film 3 min telekanalda göstəriləcək: Adilə Əliyeva: “Azər-
baycan, Fransa və İsveçrə musiqiçilərindən ibarət bir müsabiqə 
keçirmək istəyirəm”: [Dünya şöhrətli pianoçu ilə müsahibə] 
/müsahibəni apardı Fuad Hüseynzadə //Palitra.- 2014.- 24 iyul.- 
S. 7.; Kaspi.- 2014.- 24 iyul.- S.12.   

230.  *Azərbaycanlı vokalçı dünya səhnələrində: [Azər-
baycanın Əməkdar artisti, Moskvadakı Böyük Teatrın solisti, 
soprano Dinara Əliyeva Praqada keçirilən beynəlxalq festival-
da iştirak edib]  //Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.3.  

231.  *Azəri, L. Musiqidə əbədi iz: Tofiq Əhmədov – 90 
//Mədəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.10.  

232.  *Azəri, L. “İnsan orqanizmi sanki bir canlı orkestr-
dir:  İnsanın ürəyi başqa ritmdə, qaraciyəri isə tamam başqa 
ritmdə hərəkət edir. Hər orqanın öz səsi var”: [bu fikirləri həm-

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382110.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382026.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383786.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/384738.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/iyul/384952.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381936.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381780.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383147.htm


 
 

 32 

yerlimiz, uzun müddət Türkiyədə çalışan musiqişünas, bəstəkar 
Züleyxa Abdullayevanın da yaradıcılığına aid etmək olar] 
//Mədəniyyət.- 2014.-11 iyul.- S.10.  

233.  *Bakı Musiqi Akademiyasının professoru Belqrad-
da festivalda iştirak edib: [Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyasının professoru Rasimə Babayeva festivalda iştirak 
edib] //Mədəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.4.  

234.  *Cavadov, Z. 34 saylı musiqi məktəbində: [Bakı 
şəhərində yerləşən Uşaq Musiqi Məktəbinin fəaliyyəti haqqın-
da] //Respublika.- 2014- 2 iyul.- S.9.  

235.  *Cavadova, C. “İlk andan bu alətin səsinə valeh 
oldum”: Həmyerlimiz Cəmilə Cavadova-Spitsberq okeanın o 
tayında Azərbaycan musiqi mədəniyyətini uğurla təmsil edir:  
[musiqi ifaçılığı sənəti doktoru adını qazanmış ilk orqan ifaçısı 
ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Azəri //Mədəniyyət.- 
2014.- 18 iyul.- S.10.  

236. *Əliyeva, A. “Mənim işim həm də diaspor fəaliy-
yətidir”: Adilə Əliyeva: “Xaricdə musiqi ifaçılığı həm də dias-
por işidir”: [Fransada yaşayan həmyerlimiz Adilə Əliyevanın 
fikirləri] //Olaylar.- 2014.- 24 iyul.- S.15.  

237.   Əliyev, F. “Özümü operada tapdım...”: Fərid Əli-
yev: “Vokal ifaçılığı sadəcə oxumaq deyil”:  [vokal ifaçısı Fə-
rid Əliyevin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Xədicə Qiyas 
//Ekspress.- 2014.- 5-7 iyul.- S.19.  

238.  *Fərəcov, S. Azərbaycanlı professor Tbilisi musiqi 
məktəbinin qonağı olub: [Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidəki 
M.M.İppolitov-İvanov adına 6 nömrəli musiqi və incəsənət 
məktəbində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası-
nın professoru, Əməkdar müəllim Adilə Yusifova ilə görüş ke-
çirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.13.  

239.  *Fəttah Heydərov: Dünyanın hər yerindən Qəbə-
lənin səsi gəlir, bu gözəl diyarda isə dünya musiqisi səsləndiri-
lir //Azərbaycan.- 2014.- 26 iyul.- S.7.  

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381580.htm
http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2014/iyul/381409.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384301.htm
http://www.anl.az/down/meqale/olaylar/2014/iyul/384903.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381860.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/03.htm


 
 

 33 

240.  *Gənc bəstəkar beynəlxalq müsabiqənin qalibi 
olub: [IX “Frans Şubert və müasir musiqi” adlı müsabiqənin 
qalibi Ayaz Qəmbərlidir] //Mədəniyyət.- 2014.- 16 iyul.- S.2.  

241.  *Gənc pianoçuların ümumməktəb festivalı: 
[“Uşaq və Tələbə Gənclər Dünyası” İctimai Birliyinin Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun 
dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “Uşaq və gənclər üçün musiqi festi-
valı” layihəsi çərçivəsində] //Mədəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.13.  

242.  Həsənova, C. “İntizar” tariximizi canlandıran ope-
ra: [Xalq artisti, professor Firəngiz xanım Əlizadənin eyniadlı 
operası yeni quruluşda] //Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- S.52-55.  

243.  *Hüseynova, L. Azərbaycan musiqisinin əcnəbi ifa-
çıları və yaxud Şəki “İpək yolu” Festivalının ötəri məqamları 
//525-ci qəzet.- 2014.- 12 iyul.- S.16.  

244.  *Hüseynov, F. “Əsas işimiz Azərbaycan mədəniyyə-
tini təbliğ etməkdir”: Özbəkistanda fəaliyyət göstərən Azərbay-
can Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi əsasında hazırlanan diskin 
təqdimatı: [gənc xanəndə Aytən Məhərrəmovanın “Ana yur-
dum” adlı albomunun təqimatı] //Mədəniyyət.- 2014.- 16 iyul.- 
S.2.   

245.  *İbrahimova, S. Sevgidən yaranan musiqilər: 
[Əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış bəstəkar Vasif və Cey-
hun Allahverdiyevlərin Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasındakı 
növbəti yaradıcılıq gecəsi keçirildi] //Mədəniyyət.- 2014.- 2 
iyul.- S.3.   

246.  *İlyasoğlu, R. Mənəvi sərvətlərimizi göz bəbəyi ki-
mi qoruyaq: [“Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi-
nin həyata keçirdiyi “Saz və balabanı Azərbaycan xalqının mil-
li musiqi aləti kimi erməni mənimsəməsindən qoruyaq” adlı la-
yihə haqqında] //Respublika.- 2014.- 5 iyul.- S.6.    

247.   *İordaniya mətbuatı incəsənət ustalarımızın uğur-
lu çıxışından yazıb: [İordaniyada keçirilən “Jaraş” mədəniyyət 
və incəsənət festivalında Azərbaycanın Xalq artisti, xanəndə 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383558.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381856.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/iyul/383421.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383578.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381853.htm
http://www.anl.az/down/meqale/respublika/2014/iyul/381542.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381762.htm


 
 

 34 

Mələklxanım Əyyubova, Xalq artisti, tarzən Möhlət Müslümov 
və kamança ifaçısı Elnur Salahov iştirak ediblər] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 2 iyul.- S.8.  

248. Kazımova, M. Balabəy Balabəyov – milli musiqi 
alətlərini “danışdıran” sənətkar: [alət ustası Balabəy Balabəyov 
haqqında] //Azərbaycan  xalçaları.- 2014.- Cild 4.-№ 10.- 
S.148-153.  

249.  *Qaraca, B. Üzeyir bəyin böyük həyat dərsləri 
//Azərbaycan.- 2014.- 22 iyul.- S.6.   

250.  *Qəbələdə beynəlxalq uşaq muğam festivalının se-
çim turu //Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.11.   

251.   Məhərrəmova, T. “Azərbaycan qadını” jurnalının 
yay buraxlışı təqdim olundu: Tədbirdə Sevda Ələkbərzadənin 
“İntro”musiqi albomunun təqdimatı da keçirildi //Kaspi.- 
2014.- 5-7 iyul.- S.8. 

252.  *Milli musiqi alətləri xalqımızın mədəni irsidir: 
[“Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı” İctimai Birliyi “Saz və bala-
banı Azərbaycan xalqının milli musiqi aləti kimi erməni mə-
nimsəməsindən qoruyaq” adlı layihə həyata keçirib] //Mədə-
niyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.3.   

253.   *Mehparə. “Ömrümün ən gözəl illərini televiziyada 
keçirmişəm”: “İndi də dönüb geriyə baxanda həyatımda ən çox 
təəssüfləndiyim, peşman olduğum məqam televiziyanı tərk et-
məyimlə bağlıdır”: [dövrünün tanınmış müğənnisi, gözəl diktor 
Rəna Nəsirova ilə söhbət] //Mədəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.12.  

254.  Məmmədova, R. “Azərbaycan muğam ensiklopediya-
sı”: [eyniadlı ensiklopediyanın rus dilində nəşr olunması haq-
qında] //Respublika.- 2014.- 12 iyul.- S.7. 

255.  Mustafayev, N. Uşaq musiqi və incəsənət məktəbləri-
nin məşğələlərində Azərbaycan xalq rəqslərinin fortepiano 
üçün işləmələrindən istifadə musiqi pedaqogikasının zəruri mə-
sələlərindən biri kimi //Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- S.80-82. 

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/384532.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382248.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381955.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381823.htm


 
 

 35 

256.  *Naxçıvanda Bakıxanovun 220 illik yubileyi qeyd 
olunub: [Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musi-
qili Dram Teatrında xalq çalğı alətləri orkestrinin müşayiəti ilə 
konsert olmuşdur] //Mədəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.4.  

257.  *Nigar. “Saz və balabanı qoruyaq”: [“Aşıq Şəmşir” 
Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi “Saz və 
balabanı Azərbaycan xalqının milli musiqi aləti kimi erməni 
mənimsəməsindən qoruyaq» adlı layihə haqqında] //Palitra.- 
2014.- 3 iyul.- S.13.; Təzadlar.- 2014.- 3 iyul.- S.11.     

258.  “Onu hamı sevirdi”: [Xalq artisti Mirzə Babayev haq-
qında] //Ekran-efir.- 2014.- 18 iyul.- S.6.  

259.  Rəhmanlı, Ə. Muğamlarımız qarmon ifaçılığında 
//Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- S.18-21. 

260.  *Rəqsanə. Bəstəkardan professional mahnı istəyənlər 
azalır : Gövhər Həsənzadə: “Əvvəlki qədər peşəkarlar yoxdur, 
ağır, mürəkkəb mahnılar ifa etmirlər”; Faiq Sücəddinov: “Oxu-
maq xatirinə oxuyurlar”: [Xalq artisti, bəstəkar Faiq Sücəddin-
ov və bəstəkar Gövhər Həsənzadənin fikirləri] //Üç nöqtə. - 
2014.- 25 iyul.- S. 13.    

261.  Rüstəmova, P. Tədris prosesində ritm: [musiqili ritm 
haqqında] //Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- S.83-87.  

262.  *Sarıyeva, İ. Möhtəşəm tarixi abidələr və musiqi mə-
dəniyyətinin beşiyi Şuşa //Bakı xəbər.- 2014.- 17 iyul.- S.15.  

263.  *Şükürova, N.  Qobustan monumental keramikada: 
[rəssam Zahid Hüseynovun yaradıcılığı haqqında] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 25 iyul.- S. 12.     

264.  *Tahirqızı, Ü. Azərbaycan dirijorluq məktəbinin usta-
dı – Niyazi //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 10 iyul.- S.15.  

265.  *Tahirqızı, Ü. Repressiyaya uğrayan barmaqlar: Xədi-
cə Qayıbova Şərq Konservatoriyasının əsasını qoymuşdu 
//Xalq cəbhəsi.- 2014.- 19 iyul.- S.13.  

266.   *Ulu öndərə həsr olunur: [Ağdaş rayon Heydər Əli-
yev Mərkəzində ümummilli liderimizin hakimiyyətə gəlişinin 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/382017.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/iyul/380939.htm
http://www.anl.az/down/meqale/uc_noqta/2014/iyul/385246.htm
http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber/2014/iyul/384139.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/385217.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqcebhesi/2014/iyul/383494.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqcebhesi/2014/iyul/384459.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384189.htm


 
 

 36 

45-ci ildönümü münasibətilə konsert keçirilib] //Mədəniyyət.- 
2014.- 18 iyul.- S.5.  

267.   *Uğur. Cabbar Qaryağdıoğluya atası oxumağı qada-
ğan edibmiş: O, Azərbaycanda, Gürcüstanda, hətta Orta Asiya 
və İranda da tanınan sənətkar olub //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 22 
iyul.- S.14.  

268.   Zelmixanqızı, S. Bir görüşün tarixçəsi: [Gəncə şəhər 
uşaq musiqi məktəbində Fikrət Əmirovun yubileyi ilə bağlı] 
//Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- S.12-14.  
 
Bax: 60, 174 
 

VI Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı 
 

269.   *VI Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılışı 
olub: [Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə] //Səs.- 2014.- 
25 iyul.- S.12.   

270.  *VI Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsin-
də Yohannesburq Simfonik Orkestrinin konserti maraqla qarşı-
lanıb //Azərbaycan.- 2014.- 27 iyul.- S.12.   

271.  VI Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı //Mədəniyyət.- 
2014.- 25 iyul.- S.16.  

272.  *VI Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində 
növbəti kamera musiqisi axşamı: [Heydər Əliyev Fondunun 
təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2014.- 25 iyul.- S.6.  

273.  *Azərbaycanda növbəti möhtəşəm incəsənət bayra-
mı – VI Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başladı: [Heydər 
Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə] //Azərbaycan.- 2014.- 24 
iyul.- S.5.  

274.   *Dağlar qoynunda növbəti musiqi bayramı: İyulun 
23-də VI Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festvalı başlanır //Mədə-
niyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.2.  

http://www.anl.az/down/meqale/xalqcebhesi/2014/iyul/384551.htm
http://www.anl.az/down/meqale/ses/2014/iyul/385098.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/06.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/385070.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/384971.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/384707.htm


 
 

 37 

275.  *Festivalın növbəti günündə tanınmış bəstəkarla-
rın əsərləri səsləndirilib //Azərbaycan.- 2014.- 26 iyul.- S.7.  

276.  *Qəbələ dünya musiqiçilərini bir araya gətirib: 
[Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə VI Qəbələ Beynəl-
xalq Musiqi Festivalının təntənəli açılış mərasimi] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 25 iyul.- S. 3.  

277.   *Məmmədli, H. Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı - 
mədəniyyətlərin canlı ünsiyyəti: Heydər Əliyev Fondunun təş-
kilatçılığı ilə keçirilən VI Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı 
əsl musiqi bayramı kimi böyük şöhrət qazanıb //Yeni  Azərbay-
can.- 2014.- 25 iyul.- S.3.    

278.   Rəis X.  VI Qəbələ Beynəlxalq Musiqi festivalı davam 
edir //Kaspi.- 2014.- 26-28 iyul.- S.8. 

279.  *Tural. Qəbələ VI Beynəlxalq Musiqi Festivalı başla-
nıb: [Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən Qəbə-
lə VI Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasimi olub] 
//Palitra.- 2014.- 25 iyul.- S.10.; Ədalət.- 2014.- 25 iyul.- S.2.; 
525-ci qəzet.- 2014.- 25 iyul.- S.4.; Xalq cəbhəsi.- 2014.- 25 
iyul.- S.16.   

280.  *Yohannesburq Filarmonik Orkestri VI Qəbələ 
Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində növbəti konsert proq-
ramını təqdim etdi //Azərbaycan.- 2014.-31 iyul.- S.5.   

 
XALQ YARADICILIĞI 

 
281.  Cəlaloğlu, E. Gözləri ürəyinin başında olan aşıq: Tale 

bənzərliyi: [aşıq Göyçə haqqında] //Türküstan.- 2014.- 20-26 
iyul.- S.14.  

282.  Cəlaloğlu, E. Gözləri ürəyinin başında olan aşıq: [aşıq 
Göyçə haqqında] //Türküstan.- 2014.- 27 iyul-2 avqust.- S.14. 

283.  *Fərəcov, S. “Nəfs tox olarsa, ürək dar olmaz...”: [aşıq 
Nəcəf Bayramov haqqında ] //Mədəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 
15.        

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/02.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/385053.htm
http://www.anl.az/down/meqale/yeni_az/2014/iyul/385166.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/iyul/385094.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/iyul/06.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/385227.htm


 
 

 38 

284.  *Rəhimov, Ə. “Saza da, aşığa da dil öyrətmək lazım-
dır”: [Aşıq Əhliman Rəhimovla müsahibə] /müsahibəni apardı 
Qvami Məhəbbətoğlu //Zaman.- 2014.- 5 iyul.- S.6.  

285. Sabit, E. Şifahi xalq sənətimizi yaşadan aşıq: [aşıq 
Ağahüseyn haqqında] //Azad Azərbaycan.- 2014.- 13 iyul.- 
S.7.  

286.  Şirvani, Ə. Əqidəsi ilə bütövləşmiş Aşıq: Məhərrəm 
Hüseyinli //Türküstan.- 2014.- 27 iyul.- S.15. 
 

BALET VƏ RƏQS 
 

287. Mehdiyeva, R. İncəsənətimizin bəzəyi: [Qax rayo-
nunun S.Vurğun adına rayon mədəniyyət evində Beynəlxalq 
rəqs günü münasibətilə bayram konserti] //Mədəni həyat.- 
2014.- № 6.- S.62 

288. *Mehparə. Yalovada “Türk Boyları Mədəniyyət 
Festivalı”: [Türkiyədə] //Mədəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 5.   

289. *Sarıyeva, İ. Ömrün 85 fəsli...: Səhnəyə vüqarla 
gəlib, onu ləyaqətlə tərk edən xanım: [Xalq artisti, görkəmli 
rəqs ustadı, xoreoqraf-baletmeyster Roza Cəlilova haqqında] 
//Bakı xəbər.- 2014.- 2 iyul.- S.11.   

 
 

KİNO 
 

290.  *“Adına yaraşan oğul”: [rejissoru Yalçın Verdi-
yevə məxsus olan Milli Qəhrəman Qorxmaz Eyvazova həsr 
edilmiş eyniadlı sənədli filminin təqdimatı keçirilib] //Mədə-
niyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.7.   

291. *Azəri, L. “Dəli Kür”ün Mələyi: Zemfira Sadıqo-
vanın 75 illiyi qeyd olundu: [Cəfər Cabbarlı adına “Azərbay-
canfilim” kinostudiyasında] //Mədəniyyət.- 2014.- 16 iyul.- 
S.4.  

http://www.anl.az/down/meqale/zaman/2014/iyul/381812.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/385128.htm
http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber/2014/iyul/382836.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/381745.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/iyul/383615.htm


 
 

 39 

292. *Azərbaycanın diaspor hərəkatı ekran əsərlərin-
də //Olaylar.- 2014.- 22 iyul.- S.15.  

293.  *Azərbaycan filmi Karlovı Varı festivalında: 
[“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının istehsalı olan “Axınla aşa-
ğı” bədii filminin rejissoru Asif  Rüstəmovdur] //Mədəniyyət.- 
2014.- 2 iyul.- S.7.   

294. *Azərbaycan Kinosu Günü qeyd ediləcək: Niza-
mi Kino Mərkəzində “Nabat” bədii filminin təqdimatı olacaq 
//Mədəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 2.    

295. *Başıbəlalı “Qaçaq Nəbi” filmi: [filmin çəkilişləri 
haqqında kinorejissor Əbdül Mahmudovun fikirləri] //Azadlıq.- 
2014.- 14 iyul.- S.13.  

296. *Cəfərov, E. “Dolu”dakı bütün personajlar mifik-
dir... Rejissor Elxan Cəfərov: “Mən bir qədər mistikaya inanan 
adamam”: [“Dolu” filminin  rejissoru ilə müsahibə] /müsahibə-
ni apardı Xədicə Qiyas //Ekspress.- 2014.- 19-21 iyul.- S.14.   

297.  *Erməni operator “Yol əhvalatı”nı zay plyonka-
ya çəkmişdi: “Kadrarxası” rubrikasının növbəti filmi “Yol əh-
valatı”dır //Azadlıq.- 2014.- 5-6 iyul.- S.13.   

298. *“Güllələnmə təxirə salınır”: On ilə çəkilən film: 
[Ələkbər Muradovun quruluş verdiyi eyniadlı filmin çəkilişləri 
haqqında operator Rafiq Əliyevin fikirləri] //Azadlıq.- 2014.- 
21 iyul.- S.14.  

299. *Xocalı haqqında filmin London premyerası: 
[Londondakı Britaniya Film və Televiziya İncəsənəti Akademi-
yasında (BAFTA) Xocalı soyqırımından bəhs edən “Sonsuz 
dəhliz” (“Endless Corridor”) sənədli filminin premyerası keçi-
rilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.4.  

300. *Kinomuzun Cahandar ağası əbədiyyətə qovuş-
du: Gəncədə Xalq artisti Ələddin Abbasovla vida mərasimi ke-
çirilib: [Gəncə Dövlət Dram Teatrının mərhum aktyoru] //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 16 iyul.- S.7.  
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301. *Kinorejissor Əjdər İbrahimovun yubileyi qeyd 
ediləcək: [Dövlət Film Fondunda] //Mədəniyyət.- 2014.- 23 
iyul.- S.2.  

302. *II Bakı Beynəlxalq İdman Filmləri Festivalı keçi-
riləcək: Müsabiqə proqramına beş kateqoriyada ekran əsərləri 
təqdim olunacaq: [Nizami Kino Mərkəzində] //Mədəniyyət.- 
2014.- 16 iyul.- S.2.  

303. *Milli kinomuzda mərdliyin rəmzi – Ələddin Ab-
basov: “O, yaratdığı obrazı hiss edirdi”: [Xalq artistinin vəfatı 
münasibətilə] //Olaylar.- 2014.- 15 iyul.- S.16.  

304. *Nəzakət. Xocalı həqiqətləri Londonda: Leyla 
Əliyeva:  “Sonsuz dəhliz” erməni qəddarlığını üzə çıxaran Xo-
calı qırğınının ağlagəlməz dəhşətlərini əks etdirən real sənədli 
filmdir”: [Londonda Britaniya Film və Televiziya İncəsənəti 
Akademiyasında Aleksandr Brokasın quruluş verdiyi “Endless 
Corridor” (“Sonsuz dəhliz”) sənədli filminin təqdimat mərasi-
mi keçirilmişdir] //Səs.- 2014.- 2 iyul.- S.5.      

305.  *Nizami Kino Mərkəzində uşaqlar üçün pulsuz 
film nümayişi //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S.4.  

306. Rəqsanə. Aktrisalar uşaqlıq illərini xatırladılar : 
Suğra Bağırzadə: “Həmişə çiyinlərimdə məsuliyyət daşımı-
şam”; Zərnigar Ağakişiyeva: “Uşaqlıq illərində böyük çətinlik-
lərim olmayıb”: [Əməkdar artist Suğra Bağırzadə və Xalq artis-
ti Zərnigar Ağakişiyevanın söylədikləri] //Üç nöqtə.- 2014.- 16 
iyul.- S.13.  

307. *Şabanova, E. “Rejissorları qınamaq olmur...”: El-
mira Şabanova: “Oğlumun ən böyük arzusu Azərbaycanda 
dövlət səviyyəsində tarixi bir film çəkməkdir”: [Xalq artisti ilə 
müsahibə] /müsahibəni apardı Xədicə Qiyas //Ekspress.- 2014.- 
19-21 iyul.- S.19.   
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II Bakı Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalı 
 

308. *Abdullayeva, F. Bakıda yeni görüşədək!: Beynəl-
xalq turizm filmləri festivalı yekunlaşdı: [Nizami Kino Mərkə-
zində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçi-
rilən II Bakı Beynəlxalq Turizm Filmləri Festivalının qalibləri-
nin mükafatlandırılması və bağlanış mərasimi keçirildi] //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.9.   

309.   Kammel, A. Yaxşı filim odur ki, insanlar ona bax-
mağa gedir: [Turizm Filmləri Festivalları Beynəlxalq Komitəsi-
nin direktoru Aleksandr Kammel ilə müsahibə] /müsahibəni 
apardı Təranə Məhərrəmova //Kaspi.- 2014.- 1 iyul.- S.9.  

310.  *Məhərrəmova, T. II Bakı Beynəlxalq Turizm Film-
ləri Festivalı başa çatdı //Kaspi.- 2014.- 1 iyul.- S.9.     

  
 

TEATR 
 
311. *ASSİSTEJ-in dünya konqresi keçirilib: Qurumun 

rəhbərliyində dəyişikliklər baş verib: [Polşanın paytaxtı Varşa-
vada Uşaq və Gənclər Teatrları Beynəlxalq Assosiasiyasının 
(ASSİSTEJ) 18-ci dünya konqresi keçirilib] //Mədəniyyət.- 
2014.- 2 iyul.- S.5.  

312. *Azər Əlibala oğlu Mirzəyev: [Əməkdar artistin 
vəfatı münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S. 7.  

313. *Azərbaycan teatrının inkişaf yolu təhlil olunub: 
[Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsə-
nət İnstitutunun teatr, kino və televiziya şöbəsi “Azərbaycan 
teatrı: dünəni, bu günü və sabahı” mövzusunda elmi-praktik se-
minar keçirib] //Mədəniyyət.- 2014.- 2 iyul.- S.5.  

314. Azər Mirzəyev dünyasını dəyişdi: [Əməkdar artist] 
//Reytinq.- 2014.- 20 iyul.- S.2. 
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315. *Azəri, L. “Tarixi həqiqətlər ədəbiyyat və incəsə-
nətdə əksini tapmalıdır”: [Cəfər Cabbarlı adına Gəncə Dövlət 
Dram Teatrında “Üç dəniz əfsanəsi” adlı tamaşa rejissor Əmək-
dar artist Ramiz Vəliyevin quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2014.- 
23 iyul.- S.12.  

316. *Azərbaycanlı rejissor Alanya bələdiyyəsinin qo-
nağı olub: [Əməkdar incəsənət xadimi Cahangir Novruzov] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 5.   

317. Cahangir, İ. Yaxşı sənətə hər zaman maraq var...: 
İlqar Cahangir: “Artıq Oda Teatrı böyüməyə başlayır”: [Əmək-
dar artistin müsahibəsi] //Ekspress.- 2014.- 12-14 iyul.- S.21.  

318. Dadaşova, A. Gənc qıza “yox” deyən İlyas Əfəndi-
yev...: [“Unudulmaz əfəndi” tamaşası rejissor Vidadi Həsən-
ovun quruluşunda] //Kaspi.- 2014.- 25 iyul.- S.10.  

319. *Eynəli Bilal oğlu Nurullayev: [Nəcəf bəy Vəzirov 
adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrının aktyorunun vəfatı müna-
sibətilə] //Mədəniyyət.- 2014.- 11 iyul.- S.13.  

320. Ələsgərli, Ç. Gənc rejissorların tamaşalarına baxış: 
[Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında] //Ədəbiyyat qəzeti.- 
2014.- 4 iyul.- S.5. 

321. *Ələsgərli, Ç. Aktyor yaradıcılığı haqqında düşün-
cələr: [Cəfər Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram 
Teatrının aktyoru Əjdər Zeynalovun yaradıcılığı haqqında] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 16 iyul.- S.12.   

322. Əliyev, K. Gənclik həvəsi ilə: [aktyor Musa Murtuz 
oğlu Məhərrəmov haqqında] //Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- 
S.63-65.  

323. *“Ər və arvad” Mingəçevir səhnəsində: [Üzeyir 
Hacıbəylinin eyniadlı tamaşası] //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S. 
12.  

324.  *Füzuli Dram Teatrının internet saytı yaradılıb: 
[eyniadlı teatrın saytı www.fuzuliteatr.az-dır] //Mədəniyyət.- 
2014.- 18 iyul.- S.5.  
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325. *Gənc Tamaşaçılar Teatrı yeni mövsümdə “Qoğa-
lın nağılı”nı təqdim edəcək: [rejissor, Əməkdar artist Nicat Ka-
zımovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2014.- 11 iyul.- S.5.  

326. *Həmidə. Bölgələrin uşaq teatrları nə göstərəcək? 
//Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.12.  

327. *Xanım Abdulqafar qızı Qafarova: [Əməkdar 
artist Xanım Qafarovanın vəfatı münasibətilə] //Mədəniyyət.- 
2014.- 16 iyul.- S.6.  

328.  İsmayıloğlu, A. Sənətin mahiyyəti Mehdi Məm-
mədovun yanaşmasında: [rejissorun yaradıcılığı haqqında] 
//Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 11 iyul.- S.11.  

329. *Lənkəran Dram Teatrı əsgərlər qarşısında çıxış 
edib: [Maarif Məmmədovun “Əcnəbi kürəkən” komediyası 
Əməkdar artist Adil Zeynalovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 
2014.- 9 iyul.- S.12.   

330. *Lənkəran Dram Teatrı “Qəribə oğlan” la mövsü-
mü başa vurub: [rejissor TuralMustafayevin quruluşunda] //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 7.      

331. *Muxtar respublikada xalq teatrları festivalı: [Cə-
lil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram 
teatrında] //Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.2.  

332. *Nizamiqızı, H. Bir ömürlük xatirə...: Əməkdar 
artist Azər Mirzəyev istedadlı aktyor, sədaqətli dost, qayğıkeş 
ailə başçısı idi //Mədəniyyət.- 2014.- 23 iyul.- S.7.  

333. Qafarlı, V. İrəvanda xal qalmadı... yaxud aktyor Əj-
dər Zeynalovun 50 illiyinə 50 kəlmə //Kaspi.- 2014.- 11 iyul.- 
S.12.  

334.   Qasımov, Ə. Qədim sənət ocağının bərq vuran közü: 
[Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram 
Teatrının aktyoru Vidadi Rəcəbli haqqında] //Mədəni həyat.- 
2014.- № 6.- S.70-73.  
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335.  Qasımov, T. Səhnə salondan ucadır: Tariyel Qa-
sımov-75: [Xalq artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Ataba-
ba İsmayıloğlu //Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 11 iyul.- S.10-11.  

336. *Qaraçöplü, S. “Heç bir qalın kitab bir tamaşanın 
verdiyi qədər məsləhət verə bilməz”: [aktyor Salman Qaraçöplü 
ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2014.- 4 
iyul.- S.11.  

337.  *Qazaxda “Kişi və qadın”a ictimai baxış: [Xalq 
artisti Zülfüqar Abbasovun quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2014.- 
2 iyul.- S.5.  

338. *Qəbələdə “Hekayəti-xırs quldurbasan”: [tamaşa-
nın quruluşçu rejissoru Xalq artisti Cənnət Səlimovadır] //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 4 iyul.- S.5.  

339.  *Qəbələ səhnəsində “Rəşid bəy və Səadət xa-
nım”: [eyniadlı tamaşa rejissor Füzuli Sərkərovun quruluşun-
da] //Mədəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 7.      

340. Qiyas, X. “O, bizi bizə tanıtdı...”: Məmməd Səfa: 
“Aktyor ilk növbədə insan olmalıdır”: Əməkdar artist, Yuğ 
Teatrının aktyoru və Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Univer-
sitetinin dosenti Məmməd Şəfanın müsahibəsi //Ekspress.- 
2014.- 26-30 iyul.- S.14. 

341.   *Nizamiqızı, H. Gənc rejissorun sənət uğuru: 
[rejissor İradə Gözəlovanın Rus  Dram Teatrına səfəri ilə bağlı 
təəssüratları] //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S.7.  

342. *Nizamiqızı, H. Bölgə teatrları mövsümü necə ba-
şa vurdu?: Yeni mövsümdə teatrsevərləri maraqlı tamaşalar 
gözləyir //Mədəniyyət.- 2014.- 18 iyul.- S.12.  

343. *Pənahova, A. Nargilə obrazı mənim üçün əfsa-
nəyə çevrilib: [Xalq artisti Amaliya Pənahova ilə müsahibə] 
/müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2014.-  2 iyul- S.12.   

344. *Pənahqızı, T. Kəpənək ruhlu Xanım: [Əməkdar 
artist, mərhum Xanım Qafarova haqqında] //Kaspi.- 2014.- 15 
iyul.- S.10.  
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345. Rəis, X. Azər Mirzəyevin qismət payı Səhnədən 
boylanan sənətkar ömrü: [Əməkdar artistin vəfatı münasibəti-
lə] //Kaspi.- 2014.- 25 iyul.- S.12.   

346.  *Rəis, X. Xanım Qafarovasıız... 7 gün: [Əməkdar 
artist, mərhum Xanım Qafarova haqqında] //Kaspi.- 2014.- 18 
iyul.- S.12.  

347.  *Səfərova, İ. “Teatr aləmində çox islahatlara ehti-
yac yoxdur”: [Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktri-
sası İlahə Səfərova ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Qvami 
Məhəbbətoğlu //Zaman.- 2014.- 12 iyul.- S.6.  

348.  Səhnə Xanımını itirdi... Əməkdar artist Xanım Qa-
farova uzun müddət mübarizə apardığı xərçəngə yenildi 
//Ekspress.- 2014.- 12-14 iyul.- S.31. 

349.  *Sumqayıt Dram Teatrında əcnəbi rejisssorlar ta-
maşa hazırlayacaq: [eyniadlı teatrda mövsümün bağlanması 
münasibətilə konfrans keçirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 25 
iyul.- S. 5.    

350.  Süleymanov, M. “Bu sənətə gələn gərək dolanmaq 
məsələsini fikirləşməsin”: Məzahir Süleymanov: “Fəxri ad 
alandan sonra mənə qarşı maraq söndü”: [Xalq artisti ilə müsa-
hibə] /müsahibəni apardı Natiq Məmmədli //Ekspress.- 2014.- 
12-14 iyul.- S.20.  

351.  Süleymanova, A. Gənc rejissorların festivalı: 
[Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında “Rejissor laboratori-
yası” nın festivalı keçirilib] //Kaspi.- 2014.- 11 iyul.- S.10. 

352.  *Şəki Dövlət Dram Teatrında yubiley tamaşası: 
[“Sevgililərin cəhənnəmdə vüsalı” tamaşası rejissor Mirba-
la Səlimlinin quruluşunda] //Mədəniyyət.- 2014.- 25 iyul.- S. 2.      

353.  *Şuşa Musiqili Dram Teatrının “Varlı qadın”ı: 
[eyniadlı tamaşasının quruluşçu rejissoru Əməkdar artist Firu-
din Məhərrəmovdur] //Mədəniyyət.- 2014.- 9 iyul.- S.4.  
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354.  Talıbova, G. J.B.Molyerin “Tartüf” pyesi Cənnət 
Səlimovanın rejissor yozumunda //Mədəni həyat.- 2014.- № 6.- 
S.28-31. 

355.  Tofiq, H. Səhnəmiz Xanımsız qaldı  //Azad Azər-
baycan.- 2014.- 13 iyul.- S.7. 
 
Bax: 76,81,89  
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КУЛЬТУРА 
 

Руководящие материалы по культуре и искусству 
 

418.  *О награждении орденом «Истиглал» 
Р.Г.Алиева //Бакинский рабочий.- 2014.- 17 июля.- С.1.     

_________ 
 

419.  *Алиева, З. «Баку - это моя  самая большая 
любовь»: Echo.az продолжает рубрику «Мой Баку»: Очеред-
ным  гостем стала глава пресс-службы  Министерства Куль-
туры и Туризма Азербайджана Зохра Алиева /интервьюер 
Ж. Мамедова  //Эхо.- 2014.- 19 июля.- С. 7.   

 
«Бакинская конференция - первая платформа по 

обмену культурой и цифрованием» 
 

420.  *Абульфас Гараев: «Работа «Бакинской конфе-
ренции - первой платформы по обмену культурой и цифрова-
нием» - будет плодотворной» //Бакинский рабочий.- 2014.- 5 
июля.- С.3.   

421. *Использование цифровых технологий в разви-
тии культуры //Азербайджанские известия.- 2014.- 5 июля.- 
С.1.  

422. *Завершилась «Бакинская конференция – пер-
вая платформа по обмену культурой и цифрованием» //Ба-
кинский рабочий.- 2014.- 8 июля.- С.7.  

423. *Руслан, М. «Культура устойчивого развития:   
взаимосвязь универсальных и национальных ценностей 
//Эхо.- 2014.- 10 июля.- С.8.  
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Международный фестиваль национальных сладостей в 
Шеки 

 
424. *Баннаева, Н. Фирни, халва, пахлава… В Шеки 

состоялся Международный фестиваль национальных сладос-
тей //Азербайджанские известия. 2014.- 22 июля.- С. 1.   

425.  Касумова, Н. Международный  фестиваль сладос-
тей превратился в символ дружбы и братства //Вышка.- 
2014.- 25 июля.- С. 10. 

426.  Мамедгусейнова, С. Фестиваль национальных 
сладостей: [в рамках V Международного музыкального фес-
тиваля «Шелковый  путь»] //Комсомольская правда (Азер-
байджан).- 2014.- 8-14 июля.- С. 9.  

427. *Международный фестиваль национальных 
сладостей в Шеки: В нем примут участие представители 15 
стран: [в рамках V Международного музыкального фести-ва-
ля «Шелковый путь»] //Эхо.- 2014.- 18 июля.- С. 8.  

428.  Праздник  для сладкоежек!: [Международный 
традиционный фестиваль сладостей в Шеки] //Неделя.- 
2014.- 25 июля.- С. 18. 

429. *Проведенный в Шеки Международный тради-
ционный фестиваль сладостей превратился в символ дружбы 
и братства //Бакинский рабочий. 2014.- 22 июля.-С. 5. 
 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
 

430. Азербайджан и Вьетнам подписали документы о 
сотрудничестве в сфере культуры  //Вышка.- 2014.- 4 июля.- 
С.1. 

431. Азербайджан с успехом выступил на ХХ фестива-
ле песни и танца «Дунай» в венгерском городе Калоча //Ба-
кинский рабочий.- 2014.- 9 июля.- С.4. 
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432. *Багирова, Т. Восточная сказка: В Риге при орга-
низационной поддержке Министерства Культуры и Туризма 
Азербайджана, мэрии Риги, посольства Азер-байджана в 
Латвии, а также Arts Council Azerbaijan, латвийской НПО 
Arts Council Latvia и организации Gencler Sebekesi («Моло-
дежная сеть») открылась выставка азербайджанских худож-
ников //Азербайджанские известия.- 2014. - 17 июля. - С.1.   

433. *Баннаева, Н. Мелодии Азербайджана в горах 
Юра: Во Франции стартовал фестиваль азербайджанской му-
зыки, организованный Фондом Гeйдaра Aлиeва //Азербайд-
жанские известия.- 2014.- 8 июля.- С. 1.  

434. *В Риге открылась выставка азербайджанских ху-
дожников «Восточная сказка»: [при организационной под-
держке Министерства Культуры и Туризма Азербайджана] 
//Бакинский рабочий.- 2014. - 12 июля. - С. 10.     

435. Все краски природы: В Баку состоялась церемо-
ния срезания ковра, созданного по эскизу известного рос-
сийского художника: [Игоря Бурганова] //Азербайджанские 
известия.- 2014.- 9 июля.- С. 3. 

436. Годжаева, К. Давняя традиция срезания ковра: 
[состоялась церемония срезания ковра, созданного по эскизу 
известного российского художника Игоря Бурганова] //Неде-
ля.- 2014.- 11 июля.- С.18. 

437. *Грицай, С. Творческий тандем: Сергей Грицай: 
Не устаю восторгаться красотой Баку!:  [беседа с российским 
хореографом, Заслуженным деятелем искусств РФ Сергеем 
Грицай] //Каспiй.- 2014.- 12 июля.- С. 17.      

438. Кязимова, С. Голос ангела: На бакинскую сцену 
Робертино Лоретти вышел вместе со своим учеником Эми-
ном Эминзаде: [в Международном Центре Мугама] //Азер-
байджанские известия 2014.- 23 июля.- С. 3. 

439. *Кязимова, С. Нескучное одиночество: В Центре 
Современного Искусства представлены полотна Натальи 
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Нестеровой и фотографии Юрия Роста //Азербайджанские 
известия.- 2014.- 2 июля. - С.4.  

440. *Кязимова, С. С мечтами о Родине: Проект аме-
риканского фотографа Эда Каши посвящен азербайджанским 
беженцам и вынужденным переселенцам //Азербайджанские 
известия.- 2014 - 17 июля.- С.4.   

441.  *Лоретти, Р. О чем жалеет кумир миллионов? В 
Баку с сольным концертом выступил Робертино Лоретти:  
[беседа с итальянским вокалистом] /провела К.Алиева //Кас-
пiй.- 2014.- 22 июля.- С. 12.     

442.  Манаф, Р. Восточная сказка: В Риге были предс-
тавлены работы азербайджанских художников: [при органи-
зационной поддержке Министерства Культуры и Туризма 
Азербайджана] //Эхо.- 2014. - 16 июля. - С.8. 

443.  *Насиров, Р. Азербайджан и Италию связывают 
не только тесные политические и экономические, но и куль-
турные связи //Бакинский рабочий.- 2014.- 17 июля.- С. 3.    

444. Обсуждены перспективы сотрудничества в об-
ласти культуры и туризма между  Азербайджаном и Хорва-
тией //Бакинский рабочий.- 2014. - 12 июля. - С. 9.  

445. Первая леди удостоена премии Римской академии 
искусств //Азербайджанские известия.- 2014. - 9 июля.- С. 1. 

446. *Прокопцов, В. И музей с музеем говорит: Баку-
Минск: переспективы партнерства: [о Договоре о сотрудни-
честве между Национальным Художественным Музеем Рес-
публики Беларусь и Национальным Музеем Искусств Азер-
байджана рассказывает директор Минского музея] /вела бе-
седу Г.Микеладзе //Каспiй.- 2014.- 26 июля.- С.16-17.  

447. Территория толерантности: [фотовыставка  
«Азербайджан-территория толерантности» путешествует по 
разным городам Израиля] //Азербайджанские известия.- 
2014.- 11 июля.- С.1. 
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448. Фотовыставка «Азербайджан-территория толе-
рантности» путешествует по разным городам Израиля //Ба-
кинский рабочий.- 2014.- 10 июля.- С.6.  
 

Дни культуры Азербайджана в Каннах  
 

449. *Азербайджан-Франция: высокий уровень сот-
рудничества //Каспiй.- 2014.- 12 июля.- С.1, 3.     

450. Баннаева, Н. Страна традиций и будущего //Азер-
байджанские известия.- 2014.- 10 июля.- С.1.  

451. *В Каннах в рамках Дней азербайджанской куль-
туры состоялось открытие выставки: В церемонии открытия 
приняла участие первая леди Азербайджана Мехрибан Али-
ева  //Бакинский рабочий.- 2014.- 12 июля.- С.5.      

452. *В Каннах в рамках Дней азербайджанской куль-
туры состоялся показ моды: На мероприятии присутствовала 
первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева //Бакинский ра-
бочий.- 2014.- 15 июля.- С.4.       

453. *В рамках Дней азербайджанской культуры в 
Каннах состоялся забег, посвященный Европейским играм  
//Бакинский рабочий.- 2014.- 12 июля.- С.4-5.   

454. *В рамках Дней культуры Азербайджана во фран-
цузском городе Канны состоялась торжественная презента-
ция «Бакинских Европейских игр-2015» //Бакинский рабо-
чий.- 2014.- 11 июля.- С.3.  

455. В Каннах начались Дни Азербайджана //Ежед-
невные новости.- 2014.- 11 июля.- С.10.  

456. Дни  Азербайджана в Каннах //Неделя.- 2014.- 11 
июля.- С.18. 

457. Дни азербайджанской культуры в Каннах - на те-
леканале Euronews  //Бакинский рабочий.- 2014.- 12 июля.- 
С.5. 
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458. *Euronews подготовил сюжет о состоявшемся в 
Каннах забеге, посвященном первым Европейским играм Ba-
ku 2015 //Бакинский рабочий.- 2014.- 15 июля.- С.4.     

459. *Концерт джазовой музыки в рамках проходящих 
в Каннах Дней азербайджанской культуры: На концерте при-
сутствовала первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева  
//Бакинский рабочий.- 2014.- 15 июля.- С.4.      

460. *Манаф, Р. «Азербайджан - страна традиций и бу-
дущего»: Программа Дней Азербайджана в Каннах при орга-
низации Фонда Гейдара Алиева проходит   под таким деви-
зом //Эхо.- 2014.- 10 июля.- С.8.  

461. *Манаф, Р. В Каннах продолжаются Дни культу-
ры Азербайджана: Первая леди Мехрибан Алиева встрети-
лась с экс-мэром Канн, а также посетила показ коллекции 
«Очарование Азербайджана в современной моде» //Эхо.- 
2014.- 15 июля.- С.8.      

462. *Манаф, Р. В презентации бакинских Европейских 
игр-2015 в Каннах приняла участие    первая  леди Азербай-
джана Мехрибан Алиева //Эхо.- 2014.- 11 июля.- С.8.  

463. Мехрибан Алиева: «Азербайджан намерен про-
вести первые Европейские игры на уровне летних Олим-
пийских игр»: [о презентации  первых Европейских игр в 
Каннах где  проходят Дни азербайджанской культуры] 
//Вышка.- 2014.- 11 июля.- С.7; Неделя.- 2014.- 11 июля.- 
С.18. 

464. Очарование Азербайджана в современной моде: 
//Каспiй.- 2014.- 15 июля.- С.3.       

465.  *Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева 
встретилась с мэром города Канны //Бакинский рабочий.- 
2014.- 11 июля.- С.3.  

466. *Первая леди Азербайджана, президент Фонда 
Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с бывшим 
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мэром города Канны //Бакинский рабочий.- 2014.-15 июля.- 
С.4.      

467. *Первая леди Азербайджана, президент Фонда 
Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с бывшим 
мэром города Канны //Бакинский рабочий.- 2014.- 15 июля.- 
С.4.      

468. *Первая леди Азербайджана, президент Фонда 
Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в вечере 
«Азербайджанский джаз» во французском городе Канны 
//Бакинский рабочий.- 2014.- 11 июля.- С.4.  

469. Страна традиций и будущего //Каспiй.- 2014.- 10 
июля.- С.1,3. 

470. Страна традиций и будущего в Каннах //Азер-
байджанские известия.- 2014.- 12 июля.- С.1. 

471. *Французская газета Nice-matin написала о встре-
че мэра города Канны с первой леди Азербайджана //Бакинс-
кий рабочий.- 2014.- 11 июля.- С.4.  
 

ФОНД ГЕЙДАРА АЛИЕВА 
 

472. *Благодарственное письмо первой леди Азербай-
джана направил коллектив Музыкального Театра //Эхо.- 
2014.- 16 июля.- C. 8.     

473. *От имени вице-президента Фонда Гейдара 
Алиева Лейлы Алиевой в Москве был дан ифтар и организо-
ван День Азербайджанской Республики //Бакинский рабо-
чий.- 2014.- 4 июля.- С. 2.  
 

ДВОРЦЫ, ДОМА КУЛЬТУРЫ И ПАРКИ  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

 
474. *Знакомство с условиями, созданными в парке 

Джафара Джаббарлы после реконструкции: Поездка Прези-
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дента Азербайджана Ильхама Алиева в Хызинский район  
//Бакинский рабочий.- 2014.- 23 июля.- С.3.   

475. *Меджидов, Н. Любимый бульвар:  [беседа с за-
местителем начальника Управления Национальным Примор-
ским  Парком Н.Меджидовым] //Каспiй.- 2014.- 12 июля.- С. 
9.     

476.  *Общественное объединение IDEA совместно с 
Центром Гейдара Алиева объявило конкурс «Мой экорас-
сказ» //Бакинский рабочий - 2014. - 9 июля.- С.4.  

477. *Президент Ильхам Алиев ознакомился с рабо-
той по реконструкции, проводимой в Парке Гейдара Алиева 
в Хызы: Поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева 
в Хызинский район //Бакинский рабочий 2014.- 23 июля.- 
С.1.  

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 
 

478.  *Алиева, Г. Из рук друзей: В первой летней выс-
тавке подарков от друзей, которая будет проходить в На-
циональном Музее Истории Азербайджана НАНА еще июль 
и август и завершится только 1 сентября, представлено более 
половины из того, что хранится в запасниках //Азербайд-
жанские известия.- 2014.- 19 июля.- С. 1.   

479.  *В фонд Музея Независимости Азербайджана 
поступили новые экспонаты: [о национально-освободитель-
ном движении в Южном Азербайджане -  «21 Азер»] //Ба-
кинский рабочий.- 2014.- 11 июля.- С.6.    

480. Велиханлы, Н. Наиля Велиханлы, директор Наци-
онального Музея Истории НАНА, академик: «Музей -это 
место, где собираются раритеты, но это еще и лаборатория, 
где они подвергаются научному анализу»: [беседа с  дирек-
тором музея истории Н. Велиханлы] /провела Г.Алиева 
//Азербайджанские известия.- 2014.- 5 июля.- С.1, 3. 
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