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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. *Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 

18 aprel tarixli 393 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azər-
baycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haq-
qında Əsasnamə”də dəyişiklik edilməsi barədə: Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 11 sentyabr 2014-ci il 
//Azərbaycan.- 2014.- 13 sentyabr.-  S.4.   

2. *Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 
16 fevral tarixli 386 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azər-
baycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”də dəyişikliklər edilməsi barədə: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 11 sentyabr 
2014-ci il //Azərbaycan.- 2014.- 13 sentyabr.-  S.4.   

3. *Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi ilə İtaliya Respublikasının Mədəni İrs və Fəaliyyət, 
Turizm Nazirliyi arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə: 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 9 sentyabr 
2014-ci il //Azərbaycan.- 2014.- 14 sentyabr.-  S. 3.   

________ 
   

4. *Rasizadə, A. Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən 
mədəniyyət sahəsində keçirilən tədbirlərin dövlət maliyyələşdi-
rilməsi QAYDASI: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin Qərarı: № 292; 26 avqust 2014-cü il //Mədəniyyət.- 
2014.- 17 sentyabr.- S. 6.    

5. *Rasizadə, A. “Mədəni sərvətlərin idxalı, ixracı və 
Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçirilməsi 
Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında: Azərbaycan Respubli-

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/391154.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/391157.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/391213.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391855.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/390353.htm
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kası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 294; 29 avqust 2014-cü il 
//Azərbaycan.- 2014.- 9 sentyabr.- S. 2.   

6. *Rasizadə, A. “Sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, təq-
dimat, beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi ilə əla-
qədar mədəni sərvətlərin müvəqqəti ixracı Qaydası”nın təsdiq 
edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin Qərarı: № 293; 29 avqust 2014-cü il //Azərbaycan.- 
2014.- 9 sentyabr.- S. 2.    

7. *Rasizadə, A. Sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, təq-
dimat, beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi ilə əla-
qədar mədəni sərvətlərin müvəqqəti ixracı QAYDASI: Azər-
baycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı: № 293; 29 
avqust 2014-cü il //Mədəniyyət.- 2014.- 19 sentyabr.- S. 10.    

_________ 
 

8. *Ağayev, İ. Mübariz Qurbanlı: “Azərbaycanda bütün 
konfessiyaların ibadət evləri azad və dözümlülük şəraitində fə-
aliyyət göstərir”: [Bakı şəhərində keçirilən “Mədəniyyətlərarası 
dialoq: mədəniyyət və din arasında qarşılıqlı əlaqə” mövzusun-
da 2014-cü il mədəniyyətlərarası dialoqun dini ölçüsü üzrə Av-
ropa Şurasının mübadilə görüşü haqqında] //Palitra.- 2014.- 2 
sentyabr.- S. 6.   

9. *Azərbaycan beynəlxalq türk incəsənəti, tarixi və 
folkloru simpoziumunda təmsil olunub: [Hindistanın Dehli şə-
hərində keçirilən Simpoziumun açılış mərasimində Azərbay-
can-Hindistan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvü Qənirə 
Paşayevanın “Azərbaycan-Hindistan əlaqələri tarixdə və bu 
gün” mövzusunda məruzəsi dinlənilib] //Azərbaycan.- 2014.- 
27 sentyabr.- S.3.    

10. *Cəfərov, N. “Yaşın artması adama hörmət, nüfuz, 
müəyyən qədər təvazökarlıq gətirir”: [Milli Məclisin Mədəniy-
yət komitəsinin sədri, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdi-

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/390348.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/392012.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/sentyabr/390180.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/393288.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/392071.htm
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ri Nizami Cəfərovla müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə  
Sultanova //Mədəniyyət.- 2014.- 19 sentyabr.- S. 7.     

11. *Cəfərli, R. 65 yaşlı Sumqayıt: [Sumqayıtın 65 illik 
yubileyi münasibətilə incəsənət xadimləri konsert proqramı ilə 
çıxış etmişlər] //Azərbaycan.- 2014.- 26 sentyabr.- S. 3.    

12. “Əfsanələr paytaxtı”nda poeziya axşamı: [Mədəniy-
yət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Qəbələ Mədəniyyət 
Mərkəzində] //Palitra.- 2014.-  20 sentyabr.- S. 15.    

13. *Hacalıyev, E. Azərbaycanda aparılan çoxmədəniy-
yətli dialoq birgəyaşayışın yaxşı nümunəsi kimi istifadə oluna 
bilər //Azərbaycan.- 2014.- 12 sentyabr.-  S.5.    

14. *Hüseynov, F. “Əfsanələr paytaxtı”nda yeni görüşlə-
rədək: [Qəbələ Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən poeziya axşa-
mı “Qəbələ - Azərbaycanın Əfsanələr Paytaxtı - 2014” tədbir-
lər planı çərçivəsində gerçəkləşdi] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 
sentyabr.- S. 9.    

15. *Hüseynov, F. Mədəniyyət və turizm nazirinin əhali 
ilə növbəti görüşü Qusarda gerçəkləşdi //Mədəniyyət.- 2014.- 3 
sentyabr.- S.5.     

16. *İsmayıllı Rayon Mədəniyyət Sarayının əsaslı təmir 
olunan binasında hər cür şərait yaradılıb: Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyevin İsmayıllı və Qəbələ rayonlarına səfəri //Azər-
baycan.- 2014.- 24 sentyabr.- S.2.     

17. *“Qobustan kölgələri” baletinin UNESCO-da nü-
mayişi olub: Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva 
tədbirdə iştirak edib: [Azərbaycan bəstəkarı Fərəc Qarayevin 
eyniadlı əsərinin nümayişində mədəniyyət və turizm naziri 
Əbülfəs Qarayev də iştirak edib] //Azərbaycan.- 2014.- 19 sent-
yabr.- S.3.   

18. *Mədəniyyət və turizm naziri Qəbələ şəhərində və-
təndaşları qəbul edib: [Prezident İlham Əliyevin tapşırığına 
əsasən, mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Qəbələ 

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/393026.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/391005.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/392695.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/389790.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/392582.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/391864.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/390855.htm
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şəhərindəki Heydər Əliyev Mərkəzində] //Azərbaycan.- 2014.- 
11 sentyabr.- S. 11.   

19. *Nizamiqızı, H. Tapdım həqiqətdə şeriyyətimi...: 
Mirzə Şəfi Vazeh – 220: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 
təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində təşkil edilən 
gecə haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 26 sentyabr.- S. 4.     

20. *Nizamiqızı, H. “Tez gəldi hicran, ayrıldıq aman...” : 
Mahnı Teatrında nəğməkar şair, dramaturq Zeynal Xəlilin 100 
illiyi qeyd olundu //Mədəniyyət.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 7.     

21. Ömərov, V. Elmi mədəniyyətin hüquqi dövlətdə inki-
şaf xüsusiyyətləri //Səs.- 2014.- 3 sentyabr.- S.15.   

22. Ömərov, V. Ekoloji mədəniyyət, hüquqi dövlət və və-
təndaş cəmiyyəti //Səs.- 2014.- 5 sentyabr.- S.15.   

23. *Ömərov, V. Əxlaqi-mənəvi mədəniyyət, hüquqi 
dövlət və vətəndaş cəmiyyəti //Səs.- 2014.- 10 sentyabr.- S. 15.   

24. Ömərov, V. Hüquqi mədəniyyət, hüquqi dövlət və və-
təndaş cəmiyyəti //Səs.- 2014.- 6 sentyabr.- S.15.   

25. *Peşəkar diktorluq sənətimizin banisi: Siyəzəndə 
Aydın Qaradağlının 85 illik yubileyi qeyd olunub //Mədəniy-
yət.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 14.    

26. *Rəis, X. Hamısı maraqlı repertuar vəd edir: Mədə-
niyyət mərkəzləri yeni mövsümə yeni layihələrlə başlayırlar 
//Kaspi.- 2014.- 6-8 sentyabr.- S. 8.   

27. *Rəis, X. Kaş, o günlərə qayıda biləydim...: Məşhur-
lar ilk dərs günü xatirələrini kövrələrək yada salır: [mədəniy-
yət, şou aləmində üzdə olan məşhurların xatirələri] //Kaspi.- 
2014.- 16 sentyabr.- S. 12.    

28. *Sarıyeva, İ. Naxçıvanın əvəzsiz mədəniyyət incilə-
ri... //Bakı xəbər.- 2014.- 8 sentyabr.- S.12.    

29. *Sumqayıtın 65 illik yubileyi qeyd edilir: [yubileyə 
həsr edilmiş Şəhər Günü bayramı qeyd olunub] //Azərbaycan.- 
2014.- 24 sentyabr.- S.10.    

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/393514.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391777.htm
http://www.anl.az/down/meqale/ses/2014/sentyabr/390715.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/389635.htm
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi_az/2014/sentyabr/390620.htm
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi_az/2014/sentyabr/391471.htm
http://www.anl.az/down/meqale/baki_xeber/2014/sentyabr/390350.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/392656.htm
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30. *Vaqif Bəhmənli: “Ürəyi quş kimi yüngülləşdirən iki 
möcüzə var – göz yaşı və şeir”: [Mədəniyyət və Turizm Nazir-
liyinin Nəşriyyat, reklamın təşkili və informasiya şöbəsinin 
müdiri ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Sərvaz Hüseynoğlu 
//525-ci qəzet.- 2014.- 6 sentyabr.- S. 22-23.    
 
 

MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR 
 

31. *Abdullayeva, F. Almaniya turizm təmsilçilərinin öl-
kəmizə tanışlıq səfəri başa çatıb //Mədəniyyət.- 2014.- 3 sent-
yabr.- S. 6.    

32. *Abdullayeva, F. Dünya turizmində sabit artım da-
vam edir: Taleb Rifai: “Nəticələr son illərin pozitiv tendensiya-
larının möhkəmlənməsindən xəbər verir”: [Dünya Turizm Təş-
kilatının baş katibinin söylədikləri] //Mədəniyyət.- 2014.- 26 
sentyabr.- S. 8.    

33. *Abdullayeva, F. “Halay”ın Macarıstanda çıxışı əks-
səda doğurub: Folklor kollektivi dekabrda Budapeştdə keçirilə-
cək daha bir festivala dəvət olunub: [Macarıstanın Kaloça şəhə-
rində] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 12.   

34. *Abdullayeva, F. Kulinarlarımız beynəlxalq çempio-
natın qalibi olublar: [Rumıniyanın Kluj-Napoka şəhərində] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 24 sentyabr.- S. 13.     

35. *Abdullayeva, S. Əbülfəs Qarayev Polşa kinemtoq-
rafçıları ilə görüşüb //525-ci qəzet.- 2014.- 9 sentyabr.- S.7.   

36. *Abdullayeva, S. Özbəkistan mətbuatında Əbülfəs 
Qarayevin müsahibəsi dərc olunub //525-ci qəzet.- 2014.- 5 
sentyabr.- S.4.    

37. *Abdullayeva, S. “Sən həmişə mənimləsən”in Avro-
pa premyerası: Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin məşhur əsəri 
London səhnəsində uğurla nümayiş etdirilir //525-ci qəzet.- 
2014.- 20 sentyabr.- S. 17.    

http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/sentyabr/390125.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/389777.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/393301.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391540.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/392530.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/sentyabr/390412.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/sentyabr/389992.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/sentyabr/392090.htm
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38. ABŞ-ın məşhur musiqi qrupu Lənkəranda çıxış etdi: 
[“Meri Mak Brayd” musiqi qrupu] //Ədalət.- 2014.- 23 sent-
yabr.- S. 4.    

39. *Almaniyalı mütəxəssislər ölkəmizin turizm potensi-
alını öyrənir //Mədəniyyət.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 3.   

40. Arslan, Y. Həm Azərbaycanın, həm Türkiyənin yaşa-
dığı sıxıntılar dünyaya yetərli şəkildə çatdırılmayıb: TRT-nin 
Bakı təmsilçisi Yıldıray Arslan: “Hazırladığımız bütün proq-
ramlarda iki ölkənin ortaq mədəniyyət, adət və mədəniyət, adət 
və ənənələrini önə çıxarmaq hədəfimizdir”: [TRT-nin Bakı 
təmsilçisi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Aygün İbrahim 
//Olaylar.- 2014.- 2 sentyabr.- S. 4.    

41. *Azərbaycanla Argentina arasında mədəni əmək-
daşlıq müzakirə edilib //Mədəniyyət.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 6.   

42. *Azəri, L. Azərbaycan – Gürcüstan əlaqələri müzaki-
rə olunub: “Gürcüstan hər zaman Azərbaycanla əməkdaşlığı, 
mövcud əlaqələri genişləndirməyə hazırdır”: [mədəniyyət və 
turizm naziri Əbülfəs Qarayev ölkəmizdə səfərdə olan Gürcüs-
tanın xarici işlər naziri Maya Pancikidzenin başçılıq etdiyi nü-
mayəndə heyəti ilə görüşdü] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 sent-
yabr.- S. 3.    

43. *Azəri, L. “Bu təcrübə geniş yayılmalıdır”: [mədəniy-
yət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Nizami Kino Mərkəzində 
“Bakı sübhdən günbatanadək” praktik təlim kursu keçən Polşa 
kinematoqrafçıları ilə görüşdü] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 sent-
yabr.- S. 4.   

44. Azərbaycan kitabları Beynəlxalq Kitab Sərgisində: 
[Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Rusiyanın 
27-ci Moskva Beynəlxalq kitab sərgisində] //Kaspi.- 2014.- 13 
sentyabr.- S.9.   

45. *Azərbaycanın mədəniyyət və turizm naziri Türki-
yənin milli müdafiə naziri ilə görüşüb: [Azərbaycan Beynəl-

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391334.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391200.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/390971.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/390950.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/391183.htm


 
 

 10 

xalq müdafiə sənayesi “ADEX 2014” sərgisi çərçivəsində] 
//Azərbaycan.- 2014.- 13 sentyabr.-  S.6.    

46. *Azərbaycan mətbəxi Daşkənd festivalında: [“Ta-
sanno-2014” adlı milli mətbəx festivalında] //Mədəniyyət.- 
2014.- 24 sentyabr.- S. 12.    

47. *“Azərbaycan tolerantlıq məkanıdır”: Növbəti sər-
gi İsrailin Afula şəhərində açılıb: [İsrailin müxtəlif şəhərlərində 
eyniadlı səyyar fotosərgi davam edir] //Mədəniyyət.- 2014.- 12 
sentyabr.- S. 7.   

48. *Bakıda məşhur fransız rəssamı Bernar Buffenin 
fərdi sərgisi açılıb: [Heydər Əliyev Mərkəzində] //Azərbay-
can.- 2014.- 27 sentyabr.- S.3.    

49. Bakıda məşhur fransız rəssamı Bernar Buffenin fərdi 
sərgisi açılıb: Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 
Əliyeva sərgi ilə tanış olub //İki sahil.- 2014.- 27 sentyabr.- 
S.10. 

50. *Bakıdakı Misir Mədəniyyət Mərkəzinin 15 illiyi 
qeyd olunub //Mədəniyyət.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 6.   

51. *BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının Dünya Forumu 
keçirilib: Forumda Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak edib: 
[səfər çərçivəsində Elçin Əfəndiyev çıxışında Azərbaycanın 
müasir mədəniyyətlərarası münasibətlərə, multikulturalizmin 
inkişafına, tolerant mədəniyyətin beynəlxalq təbliğinə töhfəsi 
barədə iştirakçılara məlumat verib] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 
sentyabr.- S. 4.   

52. *Daşkənddə dostluq konserti: [Azərbaycan Dostluq 
Cəmiyyəti ilə birgə bu ölkənin müstəqilliyinin 23-cü ildönümü-
nə həsr edilən  “Mən səni sevirəm, mənə əzizsən, doğma Özbə-
kistan” adlı dostluq konserti təşkil edilib] //Mədəniyyət.- 
2014.- 12 sentyabr.- S.10.   

53. *“Dostluğun ipək yolu: mədəniyyətlərarası dialoq”: 
Bakının musiqi və incəsənət məktəblərinin şagird və müəllim-

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/392571.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391394.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/393249.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391196.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/389835.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391136.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391368.htm
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ləri Çelyabinskə səfər ediblər: //Mədəniyyət.- 2014.- 12 sent-
yabr.- S.2.   

54. *“Ədəbiyyat bizi birləşdirir”: Ölkəmiz beynəlxalq 
Uşaq Kitabı Şurasının konqresində təmsil olunub: [F.Köçərli 
adına Respublika Uşaq Kitabxanasının əməkdaşları Meksika-
nın paytaxtı Mexiko şəhərində İBBY-nin 34-cü konqresində] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 24 sentyabr.- S. 15.     

55. *Əliyev, Ə. Azərbaycan incəsənət ustalarının çıxışları 
fransalı tamaşaçılarının böyük marağına səbəb oldu: [“Qafqa-
zın mirvarisi olan Azərbaycanın mədəni dəyərləri” layihəsi çər-
çivəsində Parisin  Sen-Sülpis meydanında təşkil olunan “Azər-
baycan şəhərciyi”ndə] //Azərbaycan.- 2014.- 23 sentyabr.- 
S.11.    

56. *Fəxriyyə. Azərbaycan – Almaniya: tarixdən gələn 
dostluq: Baden-Vürttemberq əyalətinin Bayersbronn şəhərində-
ki musiqi məktəbinin kollektivi Göygöl rayonunda səfərdə olub 
//Mədəniyyət.- 2014.- 10 sentyabr.- S. 15.   

57. *Fransanın Ruan şəhərində Azərbaycan musiqisi 
səslənib //Mədəniyyət.- 2014.- 10 sentyabr.- S. 7.    

58. *Günəş. Koroğlu festivalı başlayır: [Türkiyənin Bolu 
şəhərində keçirilən eyniadlı beynəlxalq festival haqqında] //Pa-
litra.- 2014.-  27 sentyabr.- S. 15.     

59. *Hüseynzadə, F. Azərbaycanlı uşaqların Rusiyadakı 
uğurları: [“Ozan”ın, Çelyabinsk Şəhər Administrasiyasının 
Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatçılığı ilə “Dostluğun ipək yolu: 
mədəniyyətlərin dialoqu” maarifləndirici layihə çərçivəsində 
Bakıdan Çelyabinsk şəhərinə gənc virtuozlar gediblər] //Palit-
ra.- 2014.-  23 sentyabr.- S. 11.    

60. *İlkin. Türkiyədə Azərbaycan Gecəsi təşkil olunub: 
[Ankaranın Etimesqut Rayon Bələdiyyəsinin təşkil etdiyi 11-ci 
Beynəlxalq Anadolu Günləri Festivalı çərçivəsində] //Palitra.- 
2014.- 9 sentyabr.- S. 5.    

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/392492.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/392400.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/390551.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/390925.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/sentyabr/393403.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/sentyabr/392474.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/sentyabr/390398.htm
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61. *“İpək yolundan musiqi yolu ilə”: Veronada Azər-
baycan və İtaliya musiqiçilərinin konserti //Mədəniyyət.- 
2014.- 17 sentyabr.- S. 8.    

62. *“İncəsənətdə görkəmli şəxs”: Milli İncəsənət Mu-
zeyinin direktoruna Kembric Universitetinin təsis etdiyi müka-
fat təqdim olunub: [professor Çingiz Fərzəliyevə] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 5.   

63. İsmayıloğlu, A. “Sən həmişə mənimləsən” London-
da:[İlyas Əfəndiyevin eyniadlı pyesi Filiz Özcanın quruluşunda 
ingilis dilində nümayiş olunb] //Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 19 
sentyabr.- S.14.    

64. *“Qaranlıq işıqlar”: Azərbaycanın Avropa Şurası 
Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində sərgi: [“Avropa kök-
ləri” seriyasından eyniadlı incəsənət sərgisi] //Mədəniyyət.- 
2014.- 17 sentyabr.- S. 8.    

65. Qələndər. Alman musiqiçiləri Göygöldə: Bayers-
bronndakı musiqi məktəbinin şagird və müəllim kollektivi 
Göygölün tarixi və mədəniyyət abidələrini ziyarət edəcəklər 
//Həftə içi.- 2014.- 5 sentyabr.- S.4.   

66. *Mehparə. Çexiya - kurortlar və abidələr ölkəsi //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 10 sentyabr.- S. 10.   

67. *Məhərrəmova, T. Ankarada Azərbaycan gecəsi təş-
kil olunub: [Ankaranın Etimesqut Rayon Bələdiyyəsinin təşkil 
etdiyi 11-ci Beynəlxalq Anadolu Günləri Festivalı çərçivəsin-
də] //Kaspi.- 2014.- 10 sentyabr.- S. 3.   

68. *Məmmədov, E. ABŞ-ın məhşur “Meri Mak Brayd” 
musiqi qrupu Naxçıvanda konsert verib  //Azərbaycan.- 2014.- 
25 sentyabr.- S.7.    

69. *Milli İncəsənət Muzeyində yapon sənət ruhu: [“Şa-
raku müasir yapon rəssamların interpretasiyasında” adlı sərgi 
açıldı] //Mədəniyyət.- 2014.- 26 sentyabr.- S. 9.      

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391719.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391268.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391749.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/390815.htm
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi_az/2014/sentyabr/390572.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/392913.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/393272.htm
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70. *Monteneqronun Baş naziri Milo Cukanoviç Hey-
dər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olub: [Azərbaycana səfəri çərçivə-
sində] //Azərbaycan.- 2014.- 19 sentyabr.- S.1.    

71. Müşərrəf Akay: “Bakı inanılmaz şəkildə dəyişib, in-
kişaf edib”: [Bakı Slavyan Universitetinin növbəti qonağı Tür-
kiyə sənətçisi olub] //Palitra.- 2014.- 25 sentyabr.- S.7.    

72. *Niftəliyev, E. Azərbaycan və Avstriya musiqiçiləri 
Vyanada birgə konsert proqramı ilə çıxış ediblər: [Vyanada 
“Konzerthaus” mədəniyyət evində] //Azərbaycan.- 2014.- 28 
sentyabr.- S.5.     

73. *Nizamiqızı, H. Təbrizdə Şəhriyar günləri: Vaqif 
Bəhmənli: “Azərbaycan heç zaman Şəhriyardan ayrı olmayıb. 
Bunu tədbirdə çıxışımda da xüsusi vurğuladım”: [İranın Mədə-
niyyət və İslam İrşad Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Təbriz şəhə-
rində ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadan olmasının 
108-ci ildönümü ilə əlaqədar ənənəvi poeziya bayramı keçiri-
lib] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 sentyabr.- S. 6.    

74. *Pena J. “Səfirliyin açılması ilə mədəni əlaqələrimiz 
daha da inkişaf edəcək”: [Kolumbiyanın müvəqqəti işlər vəkili 
cənab Assad Jose Jater Pena ilə müsahibə] //Mədəniyyət.- 
2014.- 3 sentyabr.- S. 10.    

75. *Polşada Azərbaycan muğamı //Mədəniyyət.- 2014.- 
10 sentyabr.- S. 8.   

76. *Rəis, X. Bakıda Hindistan bazarı: Sərgidə məşhur 
hind çayı, geyimlər, yeməklər və astroloq xidməti təklif olunur 
//Kaspi.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 12.     

77. *Sultanova, M. “Sərgi ikitərəfli münasibətlərin geniş-
lənməsinə töhfə verəcək”: [“Amay” ticarət mərkəzində “Böyük 
Hindistan” satış-sərgisinin açılış mərasimi oldu] //Mədəniyyət.- 
2014.- 17 sentyabr.- S. 13.     

78. Tağıbəyli, V. Bakının mərkəzində kiçik Hindistan: 
Böyük Hindistan sərgisində nümayiş olunan əfsanəvi hind mə-

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/391853.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/393386.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/392765.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/389746.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/390920.htm
http://www.anl.az/down/meqale/kaspi_az/2014/sentyabr/391605.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391666.htm


 
 

 14 

dəniyyəti bakılıları heyran edir //Həftə içi.- 2014.- 16 sent-
yabr.- S.4.    

79. *Tural. UNESCO-da “Qobustan kölgələri”: [Azər-
baycan bəstəkarı Fərəc Qarayevin eyniadlı baletinin nü-
mayişində mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev də iş-
tirak edib] //Palitra.- 2014.- 19 sentyabr.- S. 4.     

80. Vaşinqtonda ənənəvi XII Türk Festivalı keçirilib: [fes-
tivalda Azərbaycanla bağlı stenddə ölkənin mədəniyyəti, tarixi 
barədə fotolor, kitablar və suvenirlər olub] //Palitra.- 2014.- 30 
sentyabr.- S. 9.     

81.  Vyetnamda Azərbaycan Tarixi və Mədəniyyətinin 
Araşdırmaları Mərkəzi yaradılıb: [iki ölkə arasında tarixi və 
mədəni əlaqərin genişlənməsi ilə bağlı] //Palitra.- 2014.- 30 
sentyabr.- S. 8. 

82. *“YAY!” qalereyasında əfqan rəssamı Reza Həzare-
nin “Anesteziya ” sərgisi açılıb //Azərbaycan.- 2014.- 12 sent-
yabr.-  S.12.    

83. *Yurdsevər, A. Borçalıda beynəlxalq mədəniyyət fes-
tivalı //525-ci qəzet.- 2014.- 23 sentyabr.- S. 7.    

84. *Zohir Saidov: “Ölkələrimiz arasında münasibətlə-
rin dərin kökləri mövcuddur”: [Tacikistanın Azərbaycandakı 
səfirinin müsahibəsi] /müsahibəni apardı Pərvanə //525-ci qə-
zet.- 2014.- 16 sentyabr.- S. 3.   
 
Bax: 9, 98, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 117, 220, 241, 
283, 303, 312, 315, 316, 342 
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Mədəniyyətlərarası dialoqun dini ölçüsü üzrə Avropa 
Şurasının mübadilə görüşü 

 
85. *Bakıda 2014-cü il mədəniyyətlərarası dialoqun dini 

ölçüsü üzrə Avropa Şurasının mübadilə görüşü işə başlayıb 
//Azərbaycan.- 2014.- 2 sentyabr.- S.5.    

86. *Əliyev, İ. 2014-cü il mədəniyyətlərarası dialoqun di-
ni ölçüsü üzrə Avropa Şurasının mübadilə görüşünün iştirakçı-
larına: [Azərbaycan Respublika Prezidentinin iştirakçılara ar-
zuları] //Azərbaycan.- 2014.- 2 sentyabr.- S.1.     

87. *Frekon, K. “Səylərimizi birləşdirməliyik”: “Əgər 
sən gerçək inanclısansa, hər kəsi sevəcəksən. Amma öz dilin-
dən millətçi vasitə kimi istifadə etmək yanlış yoldur”: [“Din 
arasında qarşılıqlı əlaqə” mövzusunda Avropa Şurasının müba-
dilə görüşündə Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər 
Konqresi Palatasının prezidenti Jan Klod Frekon ilə müsahibə] 
/müsahibəni apardı Mehparə //Mədəniyyət.- 2014.- 12 sent-
yabr.- S. 10.    

88. *Jan Klod Frekon: “Azərbaycanda dinlə mədəniyyə-
tin birgə fəaliyyəti üçün bütün şərtlər var”: Avropa Şurası Yerli 
və Regional Hakimiyyətlər Konqresi Palatasının prezidenti ilə 
müsahibə] / müsahibəni apardı Pərvanə //525-ci qəzet.- 2014.- 
19 sentyabr.- S. 5.   

89. *Jan Loren Mazas: “Azərbaycanın xalqların dini, 
mədəni irsinə hörmətlə yanaşması mədəniyyətlərarası dialoqa 
bir töhfədir”: [Roma Papasının yanında Mədəniyyət Şurasının 
üzvü ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Mehparə //525-ci qə-
zet.- 2014.- 17 sentyabr..- S. 5.    

90. *Qabriella Battaini-Draqoni: Azərbaycan dinlər və 
mədəniyyətlərarası dialoqla bağlı müzakirələrin keçirildiyi mə-
kana çevrilib: [Avropa Şurasının mübadilə görüşü ilə bağlı ke-
çirilən mətbuat konfransında Avropa Şurası baş katibinin müa-
vininin tədbirin təşkilinə görə Azərbaycan hökumətinə təşəkkü-

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/389701.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/389563.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391151.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/sentyabr/391865.htm
http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/sentyabr/391553.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/389704.htm
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rü] //Azərbaycan.- 2014.- 2 sentyabr.- S.5.; Xalq qəzeti .- 
2014.- 2 sentyabr.- S. 4.    

91. *Mazas, L. “Müxtəlif dinlərə hörmətlə yanaşan Azər-
baycan dünyaya nümunədir”: “Əgər sən gerçək inanclısansa, 
hər kəsi sevəcəksən. Amma öz dilindən millətçi vasitə kimi is-
tifadə etmək yanlış yoldur” [Roma Papasının yanında Mədə-
niyyət Şurasının üzvü, Jan Loren Mazas ilə müsahibə] /müsahi-
bəni apardı Mehparə //Mədəniyyət.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 10.     

92. *Mehparə. Mədəniyyətlərarası dialoq: mədəniyyət və 
din arasında qarşılıqlı əlaqə: Tədbir zamanı mədəniyyət və tu-
rizm naziri Əbülfəs Qarayevin Avropa Şurası Baş katibinin 
müavini Qabriela Battani-Draqoni ilə görüşü olub: //Mədəniy-
yət.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 3.; Xalq qəzeti .- 2014.- 2 sentyabr.- 
S.4.     

93. *Mendes, K. “Dünyada dinlərarası və mədəniyyətlər-
arası mübarizə çox ciddi problemdir”: “Öz aramızda dialoq qu-
ra bilsək, bu xoşagəlməz halları aradan qaldıra bilərik”: [“Mə-
dəniyyətlərarası dialoq: mədəniyyət və din arasında qarşılıqlı 
əlaqə” mövzusunda  Portuqaliyanın Avropa Şurasındakı daimi 
nümayəndəsi, qurumun Nazirlər Komitəsinin təhsil, mədəniy-
yət, idman, gənclər və ətraf mühit üzrə məruzəçi qrupunun səd-
ri Luis Fillipe Kastro Mendes ilə müsahibə] /müsahibəni apardı 
Mehparə //Mədəniyyət.- 2014.- 26 sentyabr..- S. 11. 

94. *Mədəniyyətlərarası dialoqun dini ölçüsü üzrə Av-
ropa Şurasının mübadilə görüşü başa çatıb: [“Mədəniyyətləra-
rası dialoq: mədəniyyət və din arasında qarşılıqlı əlaqə” möv-
zusunda] //Azərbaycan.- 2014.- 3 sentyabr.- S.3.    

95. *III Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu ilə 
bağlı müzakirələr aparılıb: Mədəniyyət və turizm naziri Bakıda 
səfərdə olan Avropa Şurasının Demokratik vətəndaşlıq və işti-
rak şöbəsinin direktoru ilə görüşüb: [Əbülfəs Qarayev Jan-
Kristof Bas ilə görüşüb] //Mədəniyyət.- 2014.- 5 sentyabr.- S.4.   
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http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/393259.htm
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HEYDƏR ƏLİYEV FONDU 
 

96. *Əliyev, Ə. Azərbaycanda çoxlu istedadlı gənc ifaçı-
lar vardır: [Parisin VI rayonundakı Sen-Sülpis meydanında təş-
kil olunan “Azərbaycan şəhərciyi” çərçivəsində keçirilən təd-
birlərin səkkizinci günü caz musiqisinə həsr olunub] //Azərbay-
can.- 2014.- 28 sentyabr.- S.5.     

97. *Əliyev, Ə. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 
Parisdə keçirilən Azərbaycan günləri böyük maraq doğurub: 
[Sen-Sülpis meydanında təşkil olunan “Azərbaycan şəhərciyi “ 
çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2014.- 25 sentyabr.- S.7.   

98. *Əliyev, Ə. “Qaytağı “ instrumental ansamblı fransız 
tamaşaçıları qarşısında çıxış edib: [Parisin VI rayonundakı 
Sen-Sülpis meydanında təşkil olunan “Azərbaycan şəhərciyi” 
çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2014.- 26 sentyabr.- S. 7.   

99. *Əliyev, Ə. Parisdə təşkil olunan “Azərbaycan şəhərci-
yi”ndə muğam səslənib: [Sen-Sülpis meydanında təşkil olunan 
“Azərbaycan şəhərciyi” çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2014.- 30 
sentyabr.- S.6.    

100.  *Əliyeva, M. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı 
ilə Afinada “Bakı-2015” Avropa Oyunlarının təqdimatı keçiri-
lib: Təqdimat mərasimində Azərbaycanın birinci xanımı Meh-
riban Əliyeva iştirak edib: Birinci xanım Mehriban Əliyevanın 
çıxışı //Azərbaycan.- 2014.- 30 sentyabr.- S.5-6.    

101. *Əliyeva, M. Parisdə “Azərbaycan şəhərciyi”nin açı-
lışı olub: Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva məra-
simdə iştirak edib: Birinci xanım Mehriban Əliyevanın çıxışı: 
[San- Sülpis meydanında Heydər Əliyev Fondu tərəfindən] 
//Azərbaycan.- 2014.- 21 sentyabr.- S.7.   

102.  *Hacıyev, İ. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı 
ilə Afinada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri başlayıb: [Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak 
edib] //Azərbaycan.- 2014.- 30 sentyabr.- S.5.   

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/393391.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/392911.htm
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http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/392246.htm
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103. *Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycanı fransızlara 
tanıtmaqla bağlı fəaliyyəti təqdirəlayiqdir: [Parisdə  təşkil olu-
nan “Azərbaycan şəhərciyi”-nin açılışında Bakıdan gələn incə-
sənət ustaları konsert proqramı ilə çıxış ediblər] //Azərbaycan.- 
2014.- 24 sentyabr.- S.10; Mədəniyyət.- 2014.- 24 sentyabr.- S. 
8.    

104. *Kazımov, M. Heydər Əliyev Fondunun bəşəri ideal-
lara xidməti beynəlxalq aləmdə yüksək dəyərləndirilir //Xalq 
qəzeti.- 2014.- 14 sentyabr.- S.3.   

105. *Parisdə Azərbaycan Dövlət rəqs ansamblının çıxışı 
böyük maraqla qarşılanıb: [Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
təşkil edilən “Azərbaycan şəhərciyi” layihəsi çərçivəsində] 
//Azərbaycan.- 2014.- 23 sentyabr.- S.11.    

106. *Parisdə təşkil olunan Azərbaycan günləri başa ça-
tıb: [Sen-Sülpis meydanında təşkil olunan “Azərbaycan şəhər-
ciyi” çərçivəsində] //Azərbaycan.- 2014.- 30 sentyabr.- S.6.   

107. Tural. Fransada “Azərbaycan şəhərciyi”: [Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən təşkil edilən eyniadlı layihə çərçivə-
sində] //Palitra.- 2014.- 23 sentyabr.- S.5.    

108. *Tural. Fransızlar Azərbaycana heyran qalıblar: 
[Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Fransada təşkil edilən “Azər-
baycan şəhərciyi” adlı layihə] //Palitra.- 2014.- 24 sentyabr.- 
S.5.    

109. *Tural. Fransızlar Azərbaycan rəqslərinə valeh olub: 
[Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil edilən “Azərbaycan şə-
hərciyi” layihəsi çərçivəsində] //Palitra.- 2014.- 27 sentyabr.- 
S.3.    

110. *Tural. Parisdə Azərbaycan Dövlət rəqs ansamblının 
çıxışı böyük maraqla qarşılanıb: [Heydər Əliyev Fondu tərəfin-
dən təşkil edilən eyniadlı layihə çərçivəsində] //Palitra.-2014.- 
23 sentyabr.- S.13.    

111. *Tural. “Qaytağı” fransalı tamaşaçıları heyran edib: 
[Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil edilən “Azərbaycan şə-

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/392658.htm
http://www.anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2014/sentyabr/391254.htm
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http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/sentyabr/393356.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/sentyabr/393356.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/sentyabr/392476.htm
http://www.anl.az/down/meqale/palitra/2014/sentyabr/393124.htm
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hərciyi” layihəsi çərçivəsində] //Palitra.- 2014.- 26 sentyabr.- 
S.11.      
 
 
SARAYLAR, MƏDƏNİYYƏT EVLƏRİ VƏ İSTİRAHƏT 

PARKLARI 
 

112. *Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla 
Əliyeva Dədə Qorqud parkında 3D qraffiti layihəsinin açılışın-
da iştirak edib: [DEA İctimai Birliyi və “YARAT” Müasir İn-
cəsənət Məkanının birgə təşəbbüsü ilə] //Azərbaycan.- 2014.- 
26 sentyabr.- S. 6.     
 
 

İNFORMASİYA VƏ REKLAM İŞİ 
 

113. *Rza, Z. Peşəkarlıq səviyyəsi bütün çağırışlara cavab 
verməlidir: [Kütləvi informasiya vasitələri haqqında] //İki sa-
hil.- 2014. - 2 sentyabr. S. 9.     

114. Vəfalı, T. “Elektron hökumət”ə və “Elektron imza”ya 
maraq artıb //Həftə içi.- 2014.- 11 sentyabr.- S. 3.   
 
 

KİTABXANA İŞİ 
 

115. *Azərbaycan kitabının növbəti uğuru: Moskvada 
MDB ölkələrinin XI beynəlxalq “Kitab sənəti” müsabiqəsinin 
mükafatları təqdim olunub: [Stenddə Heydər Əliyev Fondunun 
nəşrləri, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə işıq üzü 
görən kitablar, ölkənin ayrı-ayrı nəşriyyatlarının çap nümunələ-
ri yer alıb] //Mədəniyyət.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 7.  

116. *Azəri, L. Qədim Şumerdə kitab mədəniyyəti //Mədə-
niyyət.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 13.      

http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/393130.htm
http://www.anl.az/down/meqale/iki_sahil/2014/sentyabr/389680.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391433.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/389658.htm
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117. *Azərbaycan və Mərakeşin milli kitabxanaları ara-
sında əməkdaşlıq memorandumu imzalanacaq: [Mərakeş Kral-
lığının ölkəmizdəki səfiri Həsən Hami M.F.Axundzadə adına 
Azərbaycan Milli Kitabxanasında olub] //Mədəniyyət.- 2014.- 
12 sentyabr.- S. 5.   

118. *Bakıda ilk milli qiraətxananın 120 illiyi qeyd olu-
nub: [M.Ə.Sabir adına Mərkəzi Şəhər Kitabxanasında] //Mədə-
niyyət.- 2014.- 19 sentyabr.- S. 12.   

119. *Bəkirova, M. Oğuz MKS-də tələbə gənclərlə görüş 
//Mədəniyyət.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 13.    

120. *Qarayev, Ə. “Özümü kitabsız, mütaliəsiz təsəvvür 
edə bilmirəm”: “Kağız kitab hələ yarım əsr də öz mövqeyində 
qala bilər” deyən nazirin fikrincə, insanlarda antikitab ovqatı 
yaradan kitabxanalar ləğv olunmalıdır: [Mədəniyyət və Turizm 
naziri Əbülfəs Qarayevlə müsahibə] /Müsahibəni apardı Səlim 
Babullaoğlu //Mədəniyyət.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 8.   

121. *Qarayev, Ə. “Özümü kitabsız, mütaliəsiz təsəvvür 
edə bilmirəm”: “Kağız kitab hələ yarım əsr də öz mövqeyində 
qala bilər” deyən nazirin fikrincə, insanlarda antikitab ovqatı 
yaradan kitabxanalar ləğv olunmalıdır: [Mədəniyyət və Turizm 
naziri Əbülfəs Qarayevlə  müsahibə] /müsahibəni apardı Səlim 
Babullaoğlu //Mədəniyyət.- 2014.- 5 sentyabr.- S. 8-9.    

122. *Qırğızıstan Milli Kitabxanasının 80 illik yubiley 
tədbirlərində Azərbaycan da təmsil olunub: [M.F.Axundzadə 
adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahir-
ov yubiley tədbirlərində iştirak edib] //Azərbaycan.- 2014.- 23 
sentyabr.- S.12.     

123. *Qırğızıstan Milli Kitabxanasının 80 illiyi qeyd olu-
nub: [M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının 
direktoru Kərim Tahirov Bişkekdə keçirilən Qırğızıstan Milli 
Kitabxanasının 80 illik yubiley tədbirlərində iştirak edib] //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 24 sentyabr.- S. 4.   
 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391263.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391974.htm
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 Bax: 212, 251 
 

MUZEY İŞİ 
 

124. *Abdullayeva, F. Xalça Muzeyi qapılarını ziyarətçilə-
rin üzünə açdı: Muzey turizm şirkətləri ilə yaxından əməkdaş-
lıq edəcək //Mədəniyyət.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 9.      

125. *Bayramov, R. Maestronun xatirəsinə: Niyazinin 
mənzil-muzeyinin fəaliyyətə başlamasının 20 ili tamam olur 
//Mədəniyyət.- 2014.- 19 sentyabr.-S. 13.   

126. Cəbrayıloğlu, E. Hər gün qapısı döyülən Maestro: 
Niyazinin mənzil muzeyinin 20 yaşı tamam olur //Ədalət.- 
2014.-  6 sentyabr.- S. 12.   

127. Cəfərova, N. Azərbaycanda muzey fəaliyyətinin mo-
nitorinqinin aparılması nə üçün lazımdır? //Kaspi.- 2014.- 18 
sentyabr. - S.12.    

128. *“90 il. Naxçıvan Muxtar Respublikası” miniatür ki-
tabının təqdimatı oldu: [Heydər Əliyev Muzeyində təqdimatı 
keçirilən eyniadlı kitabın nasiri və tərtibatçısı, Azərbaycan Res-
publikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi Zərifə Salahovadır] 
//Azərbaycan.- 2014.- 30 sentyabr.- S.7.   

129. *Göygöldə Alman İcmasının Tarixi Muzeyi yaradı-
lacaq: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 
Göygöl şəhərində konfrans və seminar-treninq işə başlayıb] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 19 sentyabr.- S. 4.    

130. Heydərova, A. Dahi bəstəkarın ev-muzeyinə həsr 
olunmuş 30 il: [Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyinin direktoru 
Sərdar Fərəcovun muzeydə fəaliyyətinin 30 illiyi ilə bağlı] 
//Kaspi.- 2014.-  23 sentyabr.- S. 14.    

131. Xalça Muzeyi ictimaiyyət üçün açıq elan olundu 
//Kaspi.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 16.   

132. *Məmmədzadə, V. “Yeniyetmələrin mənəvi inkişa-
fında muzeylər güclü təsirə malikdir”: [Azərbaycan Turizm 

http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/389752.htm
http://www.anl.az/down/meqale/medeniyyet/2014/sentyabr/391948.htm
http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/2014/sentyabr/393610.htm
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İnstitutunun baş müəllimi Vüsalə Məmmədzadə ilə müsahibə] 
/müsahibəni apardı Nigar Abdullayeva //Palitra.- 2014.- 16 
sentyabr.- S. 11.    

133. Naxçıvanda növbəti “Muzey günləri” tədbiri: İki sa-
hil.- 2014.- 2 sentyabr. S. 14.   

134. *Sarıyeva, İ. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – mə-
dəniyyət və tariximizin qorunduğu məkan... //Bakı xəbər.- 
2014.- 18 sentyabr.- S.15.    

135. *Sarıyeva, İ. Tariximizin mədəniyyət və dövlətçilik 
saxlancları... Yaxud bayraqlarımızın zəfər ucalığı... //Bakı xə-
bər.- 2014.- 19-21 sentyabr.- S.15.    

136. *Seyidova, İ. Muzeydə görüş: [Qəbələ Rayon Tarix-
Diyarşünaslıq Muzeyində nəğməkar şairə Şərafət Dağıstanlı ilə 
bağlı görüş keçirildi] //Mədəniyyət.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 11.   

137. *Turan Cavidin xatirəsi yad edilib: [Hüseyn Cavidin 
ev-muzeyində Cavidlər ailəsinin layiqli davamçısının vəfatının 
10-cu ildönümü ilə bağlı xatirə mərasimi keçirilib] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 11.   
 

 
TARİX VƏ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ 

 
138. *Abdullayeva, S. Azərbaycanın  dövlətçilik və mədə-

niyyət tarixində Naxçıvanın yeri və rolu: //525-ci qəzet.- 2014.- 
3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27 sentyabr.  

139. *Aygün. Naxçıvan ərazisində tapılan abidələr nələr-
dən danışır? //Olaylar.- 2014.- 4 sentyabr.- S.4.    

140. *Əbülfəz Qarayev: İşğal olunmuş ərazilərə abidələ-
rin dağılması ilə bağlı araşdırıcı missiyanın göndərilməsi süni 
şəkildə uzadılır //İki sahil.- 2014.- 2 sentyabr. S. 14.     

141. Əhmədoğlu, M. Xan Sarayının bənzərsizliyi: [Şəki 
Xan Sarayı haqqında] //Ədalət.- 2014.- 27 sentyabr.- S. 4.  

142. *Əliyev, İ. “Tarixi abidələr baxımından Abşeron uni-
kal ərazidir”: Müsahibimiz Abşeron arxeoloji ekspedisiyasının 
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rəhbəri, tarix elmləri namizədi İdris Əliyevdir /müsahibəni 
apardı Xəyalə Günəş //Palitra.- 2014.- 2 sentyabr.- S. 13.    

143. *Hüseynov, H. “Dini abidələrdə tarixin izləri”  layi-
həsi tariximizin yeni səhifələrini üzə çıxaracaq: [Qarabağ üzrə 
qazi Hacı Ramazan Hüseynovun müsahibəsi] //525-ci qəzet.- 
2014.- 6 sentyabr.- S. 25.   

144. *Kərimova, S. “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu: Tarix mədəniyyət abidələrimiz //Azərbaycan müəlli-
mi.- 2014.- 12 sentyabr.- S.9.    

145.  *Sarıyeva, İ. Tarixi mədəniyyətimizin qədim tarixə 
malik qoruqları - Avey dağı və Damcılı mağarası...: [Gürcüs-
tanla Qazax rayonu arasında  yerləşən “Aveydağ” Dövlət Ta-
rix-Mədəniyyət Qoruğu və “Damcılı” mağarası haqqında] //Ba-
kı xəbər.- 2014.- 23 sentyabr.- S.15.    

146. *Tovuzda qədim yaşayış məskəni aşkar edilib //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 5 sentyabr.- S. 13.    
 
 

İNCƏSƏNƏT 
 

147.  *Azərbaycan incəsənətinin təbliği ilə bağlı layihə 
həyata keçirilir //Mədəniyyət.- 2014.- 5 sentyabr- S. 8.   

148. *Qaraca, B. Bizimlə yaşayan tarix: [ölüm və doğum 
tarixi sentyabr ayının son günlərinə təsadüf edən şair Mir Möv-
süm Nəvvab, kinorejissor Lətif Səfərov, xanəndə Səxavət 
Məmmədov və başqaları haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 30 
sentyabr.- S.11.     
 
 

RƏNGKARLIQ 
 

149. *Abdullayeva, S. “Azərbaycan milli geyimləri” Bakı 
İncəsənət Mərkəzində: [İsveçdə yaşayan rəssam Kəmalə Kəri-
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mova Janssonun fərdi yaradıcılıq sərgisi açılıb] //525-ci qəzet. 
2014.- 19 sentyabr.- S.7.    

150. *Abdullayeva, S. Müasir İncəsənət Muzeyində “Me-
qapolis” sərgisi: [kurator Fərid Məmmədzadənin  eyniadlı sər-
gisinin açılması haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 9 sentyabr.- 
S. 7.  

151. *Azəri, L. Neft salnaməsi sənət əsərlərində: “Əsrin 
müqaviləsi”nin 20 illiyinə həsr olunmuş təsviri sənət və musiqi 
müsabiqələrinin qalibləri mükafatlandırıldı: //Mədəniyyət.- 
2014.- 19 sentyabr.- S. 9.    

152. *Bakı Müasir İncəsənət Muzeyində Rəşad Babaye-
vin “Ada” adlı fərdi sərgisi açılıb //Azərbaycan.- 2014.- 30 
sentyabr.- S.11.    

153. *Eminbəyli, N. Heykəltəraş Ömər Eldarovun yaradı-
cılığında qadın portretləri //Təzadlar.- 2014.- 23 sentyabr.-  
S.15.    

154. *Fərzəliyev Ç. “Bu mükafatı muzeyimiz üçün uğur 
hesab edirəm”: Professor Çingiz Fərzəliyev: “Rəssamlıqla məş-
ğul olmağa son dövrlərdə vaxtım az olur. Amma bu işdən bö-
yük zövq alıram”: [Beynəlxalq Bioqrafik Mərkəzin “2014-cü il 
- İncəsənətdə görkəmli şəxs” mükafatına layiq görülmüş Azər-
baycan Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru, Əməkdar incəsə-
nət xadimi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə //Mədəniy-
yət.- 2014.- 26 sentyabr.- S. 6.  

155. *Hüseynov, F. Rəssamlıq Akademiyasında “Dostluq 
sərgisi”: [Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının mu-
zey-sərgi kompleksində eyniadlı sərginin açılışı oldu] //Mədə-
niyyət.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 2.    

156. *İpəkdə yaşayan izlər: [gənc rəssam Tünzalə Məm-
mədzadə və onun tələbələrinin eynadlı sərgisi açılıb] //Mədə-
niyyət.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 5.   

157. *Müasir İncəsənət Muzeyində “Meqapolis” sərgisi: 
[Azərbaycan rəssamları Məmməd Mustafayev və Niyaz Nəcəf-
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ovun əsərlərindən ibarət sərgi] //Azərbaycan.- 2014.- 7 sent-
yabr.- S. 6.    

158. *Nərimanoğlu, M. Əlil əllərin “danışan” tabloları: 
[gənc rəssam Könül İsmayılova haqqında] //Azərbaycan.- 
2014.- 23 sentyabr.- S.9.    

159. *Sumqayıt 65 illik yubileyini qeyd edir: [Sumqayıtın 
şəhər statusu almasının ildönümü çərçivəsində rəsm sərgisi ke-
çirilib] //Palitra - 2014.- 24 sentyabr.- S. 2.    
 

 
DEKORATİV – TƏTBİQİ İNCƏSƏNƏT 

 
160. *Əsədbəyli, S. Xalça Muzeyindən xoş təəssüratlarla 

//Ədalət.- 2014.- 30 sentyabr.- S. 4.    
161. Qasımxanlı, G. Əsrlərin yadigarı - Azərbaycan xalça-

sı //Palitra.- 2014.-  25 sentyabr.- S. 7.    
162. *Quluzadə, N. Azərbaycan xalçalarını bəzəyən orna-

mentlər //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 4 sentyabr.- S. 14.    
163. *Nərimanoğlu, M. Azərbaycanın daha bir rəmzi: 

[L.Kərimov adına Azərbaycan Xalçası və Xalq-Tətbiqi Sənəti 
Dövlət Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva ilə söhbət] //Azər-
baycan.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 8.    

164. *Oktay. Xalça muzeyi – tarixi kimliyimizə işıq salan 
məkan //Yeni  Azərbaycan.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 5.   

165. *Oktay. Azərbaycan xalçaçılıq ənənələrini yaşadan 
şirkət – “Azər-İlmə”: Vidadi Muradov: Xalqımızın qürur mən-
bəyi olan, nəsillərdən-nəsillərə yadigar qalan xalçaçılıq sənəti, 
həm də incəsənətimizin dünya mədəniyyətinə inteqrasiyasında 
bir vasitədir //Yeni  Azərbaycan.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 6.   

166. *Uğur. Xalça naxışları ilə xalqın tarixini öyrənmək 
mümkündür //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 10 sentyabr.- S. 14.   
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HEYKƏLTƏRAŞLIQ 
 

167. Məmmədova, G. Şəhərsalmada və memarlıqda hey-
kəltəraşlıq abidələrinin rolu və əhəmiyyəti //Palitra. - 2014.- 26 
sentyabr.- S. 13.  

 
 

MODA VƏ DIZAYN 
 

168. *Qorqud. “Excelsior Hotel Baku”da “Fashion Night 
2014” tədbiri keçirildi: [müasir moda mədəniyyətinin inkişafı 
və təbliği məqsədilə] //Palitra.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 15.   
 
 

MUSİQİ 
 

169. *Abdullayeva, S. “Türk xalqlarının musiqisi ortaq də-
yərlər müstəvisində” müzakirə edilib: [Beynəlxalq Musiqi Fes-
tivalı çərçivəsində Bəstəkarlar İttifaqında eyniadlı konfransın 
keçirilməsi haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 25 sentyabr.- S. 5.     

170. *Ağa, H. “İlk müəllimim Bakı radiosu olub”: [Təbriz-
də yaşayan, qeyri-adi muğam ifaçısı Həmid Ağa ilə sənəti barə-
də müsahibə] /müsahibəni apardı Fərqanə Mehdiyeva //Palitra.- 
2014.- 9 sentyabr.- S. 10.    

171. *Azəri, L. Azərbaycanlı musiqişünasın layihəsi İzmir 
sərgisində: [Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz, musiqi terapiyası 
ilə məşğul olan Züleyxa Abdullayevanın “Səni sənə çalım” adlı 
piano əsəri haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 5.    

172. *Azəri, L. Bilik Günü qeyd edildi: [V.Mustafazadə 
adına 2 saylı uşaq incəsənət məktəbində] //Mədəniyyət.- 2014.- 
17 sentyabr.- S. 13.   

173. *Azəri, L. “Dünya mədəniyyəti ilə tanış olmaq üçün 
sərhədləri aşmalıyıq”: Azərbaycanlı gənc violin ifaçısı İsveçrə-
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də yay kurslarında iştirak edib: [Prezident təqaüdçüsü Osman 
Eyyublu haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 5 sentyabr.- S. 5.   

174. *Azəri, L. Niyazinin mənzil-muzeyinin 20 illiyi qeyd 
olundu //Mədəniyyət.- 2014.- 26 sentyabr.- S. 6.    

175. *Bayramova, A. Unudulmuş musiqi alətlərinə yeni-
dən həyat verən Məcnun Kərim //Zaman.- 2014.- 26 sentyabr.- 
S. 13.    

176. *Beynəlxalq musiqi bayramı yekunlaşır //Mədəniy-
yət.- 2014.- 26 sentyabr.- S.3.    

177. *Əliyev, R. İlahidən gələn səs: [Xalq artisti Nəzakət 
Teymurova  haqqında] //Təzadlar.- 2014.- 11 sentyabr.- S. 6.   

178. *Əlizadə, F. “Hər cür şəraitdə yazıb-yaratmaq müm-
kündür”: [Xalq artisti, professor Firəngiz Əlizadənin müsahibə-
si] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 sentyabr.- S. 6.   

179. *Əsərləri dünyada ən çox səslənən bəstəkar: [gör-
kəmli bəstəkar  Arif Məlikovun 81 illiyi münasibətilə] //Səs.- 
2014.- 13 sentyabr.- S.12.    

180. *Fariz. Musiqi – mənəvi sərvətimiz: [M.S.Ordubadi-
nin xatirə muzeyində eyniadlı tədbir keçirilib] //Mədəniyyət.- 
2014.- 19 sentyabr.- S. 12.    

181. *Fərəcov, S. “Azərbaycan musiqi mədəniyyəti kori-
feylərinin gəncliyi”: [Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət 
Muzeyində eyniadlı tədbir keçirildi] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 
sentyabr.- S. 4.      

182. *Fərəcov, S. “Həyatdan və səhnədən doymayıb gedi-
rəm”: [Xalq artisti Firuzə Əlixanova haqqında] //Mədəniyyət.- 
2014.- 12 sentyabr.- S. 15.   

183. *Fərəcov, S. “Rəğbət elə tənbura, müğənni, gəl ürək-
dən...”: [simli musiqi aləti tənbur haqqında] Mədəniyyət.- 
2014.- 19 sentyabr.- S. 15.      

184. *Fərəcov, S. Niyazinin mənzil-muzeyində gənc ifaçı-
ların konserti //Mədəniyyət.- 2014.- 5 sentyabr.- S. 4.    
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185. *Fərhadov, P. “Milli musiqimiz gənclərimizin mənə-
vi inkişafına böyük təsir göstərir”: [kamança ifaçısı, Şuşa Mu-
siqi Kolleci və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimi 
ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Nigar Abdullayeva //Palitra.- 
2014.-  20 sentyabr.- S. 11.    

186. *Fətəliyev, R. Vətənin obrazını canlandıran bir ro-
mans haqqında düşüncələr: [sözləri Cəfər Cabbarlıya musiqisi 
bəstəkar Asəf Zeynallıya aid olan “Ölkəm” romansı haqqında]  
//Azərbaycan.- 2014.- 25 sentyabr.- S.6.     

187. Göyçayev, T. Ruhun qidasıdır musiqi: [Bülbül adına 
Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin direktoru Teymur Göyçayevlə 
müsahibə] / müsahibəni apardı Günay Camalqızı //Ekran-efir.- 
2014.- 19 sentyabr.- S.10.   

188. Gülayə. Səs sözün əlindən tutub gedirsə...: [Xalq ar-
tisti Arif Babayev haqqında] //Kaspi.- 2014.- 13 sentyabr.- S. 
24.    

189. *Günəş, X. “Musiqi mənəvi sərvətimizdir”: [M. S. 
Ordubadinin xatirə muzeyində tədbir keçirildi] //Palitra.- 
2014.- 17 sentyabr.- S. 13.   

190. *Hacıyev, K. “Türklər bizim klassik musiqimizə hey-
randırlar”: Kamil Hacıyev: “Məqsədimiz insanlara özümüzü 
dinlədə bilmək, konsertlər verməkdir”: [Türkiyədə fərqli mədə-
niyyətləri bir araya gətirən “No Land” (Məkansız) qrupunun 
rəhbəri, azərbaycanlı tələbə ilə müsahibə] /müsahibəni apardı 
Fuad Hüseynzadə //Palitra.- 2014.-  19 sentyabr.- S. 6.    

191. *Həmidə. Ecazkar “Yeddi gözəl: [Akademik Opera 
və Balet Teatrı böyük bəstəkar Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” 
baletinin tamaşası ilə 106-cı mövsümünə başladı] 
//Mədəniyyət.- 2014.- 24 sentyabr.- S. 4.   

192. *Həsənzadə, X. “Hər bir xalqın öz ənənəsinə söykən-
məsi, onun gələcəyinin göstəricisidir”: Xatirə Həsənzadə: “Çox 
istedadlı gənc nəslimiz yetişir. Bir müəllim və azərbaycanlı ki-
mi onların düşüncə tərzini gördükcə, qürur hissi duyuram”: 
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[Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti, 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, musiqişünasla müsahibə] 
/müsahibəni apardı Xəyalə Günəş //Palitra.- 2014.- 17 sent-
yabr.- S. 13.   

193. *Xalq artisti Tamilla Mahmudova dünyasını dəyişib: 
[Azərbaycanın Xalq artisti və Rusiyanın Əməkdar artisti, “Şöh-
rət” ordenli, Moskva Dövlət Pedaqoji Universitetinin musiqi 
fakültəsinin professoru, pianoçu] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 
sentyabr.- S. 14.   

194. *Kəbirlinskaya, E. Musiqi mədəniyyətimizdə parlaq 
imza – professor Elmira Səfərova: //525-ci qəzet.- 2014.- 12 
sentyabr.- S.4.    

195. *Kərimi, S. “Xoşbəxtlik – problemləri həll edə bil-
məkdir”: [Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, Xalq 
artisti, professor Səyavuş Kərimi ilə müsahibə] /müsahibəni 
apardı Sevinc Mürvətqızı //525-ci qəzet.- 2014.- 6 sentyabr.- S. 
18-19.   

196. Qurbanoğlu, Ə. “Mənə fəxri adı Niyazi verib”: Aşıq 
Qurbanın xanəndə oğlu bu gün şou-biznesdə olanlardan heç ki-
mi tanımır, heç də tanımaq istəmir: [xanəndə Vaqif Qurbanoğ-
lu ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Etibar Cəbrayıloğlu //Əda-
lət.- 2014.- 27 sentyabr.- S.11. 

197. *Lənkəranda Milli Musiqi Günü ilə bağlı tədbirlər: 
[Lənkəran Şəhər Mərkəzi Kitabxanasında eyniadlı mövzuda 
təd bir keçirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 24 sentyabr.- S.15.   

198. Mərdanov, Ç. 65 yaşlı ustad sənətkar: [Müslüm Ma-
qomayev adına 26 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin müəllimi, 
kamança ifaçısı Çingiz Mərdanov ilə müsahibə] /müsahibəni 
apardı Məmmədhəsən Məmmədov //Azad Azərbaycan.- 2014.- 
30 sentyabr.- S.7. 

199. Məmmədova, X. Hər yarışmanın öz yeri var: Mütə-
xəssislər ölkəmizin “Eurovision”la yanaşı, digər beynəlxalq 
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musiqi yarışmalarında da iştirak etməsinin tərəfdarıdır //Kaspi.- 
2014.-  23 sentyabr.- S. 12. 

200. *Məmmədov, T. “Musiqi Dünyası” beynəlxalq jurna-
lı 15 yaşında: Baş redaktor Tariyel Məmmədov: “Fəxr edirik 
ki, Azərbaycanda belə bir jurnal var”: [jurnalın naşiri və baş re-
daktoru, sənətşünaslıq doktoru, professor Tariyel Məmmədovla 
müsahibə] //Kaspi.-2014.- 13-15 sentyabr.- S. 8.   

201. *Nizamiqızı, H. Şirin nəğmələrdə acı bir ömür: Ya-
xud “Evlərinin önü yonca...” olmasa da...: [xalqın sənətkarı, se-
vilən ifaçısı kimi yaddaşlarda qalan Nərminə Məmmədova 
haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 13.    

202. *Salamqızı, Y. Sənətinizin vurğunu olan musiqiçiləri 
heyrətləndirin, İlqar müəllim: [Lənkəran Dövlət Humanitar 
Kollecinin müəlliminin 50 illiyi münasibətilə] //Zaman.- 2014.- 
23 sentyabr.- S. 6.    

203. *Teymurova, N. Həm öyrədirəm, həm də öyrəni-
rəm... Nəzakət Teymurova: “Muğam əmək tələb edir”: [Xalq 
artisti ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Xədicə Qiyas //Eks-
press.- 2014.- 13-15 sentyabr.- S.19.     

204. Vəliyeva, B. “Hazırda” “Arazbarı” adlı möhtəşəm la-
yihə üzərində işləyirik: Bəyimxanım Vəliyeva: “Hər dəfə Sona 
xanımın yaradıcılığına baş vuranda özümü rahat bir gəmidə, 
ucsuz-bucaqsız aləmdə hiss edirəm”: [gənc xanəndə ilə müsa-
hibə] /müsahibəni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2014.- 26 sent-
yabr.- S. 17.    

205. *Zeynalov, S. Azərbaycan muğamının mahir ifaçısı: 
[“İrs” folklor ansamblının solisti, xanəndə Sahib Zeynalov  ilə 
müsahibə] /müsahibəni apardı Məmmədov Məmmədhəsən 
//Azad Azərbaycan.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 5.   

206. Zümrüd. Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı dünya-
nın hər yerinə yenidən səs saldı: Heydər Əliyev Fondunun tə-
şəbbüsü və rəhbərliyi ilə Azərbaycan milli dəyərlərini Qərb 
dünyasına daha da yaxınlaşdırdı //Səs.- 2014.- 5 avqust.- S.12.   
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207. Zümrüd. Qəbələ Beynəlxalq tədbirlərin təşkil olundu-
ğu məkandır //Səs.- 2014.- 6 avqust.- S.12.  
 
Bax: 56, 57, 59, 61, 72, 75 

 
18 Sentyabr Üzeyir Musiqi Günü və VI Beynəlxalq Musiqi 

Festivalı 
 

208. *Abdullayeva, F. Üzeyir musiqisinin cazibəsi: Dahi 
bəstəkarın doğum günündə milli musiqi bayramı //Mədəniy-
yət.- 2014.- 19 sentyabr.- S. 3.    

209. *Abdullayeva, S. Üzeyir Hacıbəyli adına VI Beynəl-
xalq Musiqi Festivalı yekunlaşıb //525-ci qəzet.- 2014.- 30 
sentyabr.- S.7.     

210. Astanbəyli, E. Üzeyir Hacıbəyov haqqında... /Azad-
lıq.- 2014.- 18 sentyabr.- S.7.           

211. *“Azərbaycanın görkəmli bəstəkarları” fotoalbomu 
təqdim edilib: [Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyində] //Azərbay-
can.- 2014.- 19 sentyabr.- S.11.    

212. *Azəri, L. Dahi bəstəkarın irsi elektron topluda: [Mil-
li Kitabxanada dahi bəstəkar haqqında elektron məlumat baza-
sının və “Üzeyir Hacıbəyli irsi” mövzusunda kitab sərgisinin 
təqdimatı keçirildi] //Mədəniyyət.- 2014.- 19 sentyabr.- S. 4.    

213. *Azəri, L. Türk xalqlarının musiqisi ortaq dəyərlər 
müstəvisində: Festival çərçivəsində konfrans keçirilib //Mədə-
niyyət.- 2014.- 24 sentyabr.- S. 3.    

214. *“Azərbaycan Muğam Ensiklopediyası”nın təqdi-
matı //Palitra.- 2014.- 26 sentyabr.- S. 4.   

215. *Bakı Musiqi Akademiyasının qarşısında Milli Mu-
siqi Günü qeyd edildi //Azərbaycan.- 2014.- 19 sentyabr.- S.10.    

216. *Bakıda Üzeyir Hacıbəyli VI Beynəlxalq Musiqi 
Festivalı keçiriləcək //Ədalət.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 4.   
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 32 

217. Bu gün dahi bəstəkarın doğum günüdür //İmpuls.- 
2014.- 19 sentyabr.- S. 12.   

218. Cavidan. Üzeyir Hacıbəyli irsinə həsr olunmuş elek-
tron məlumat bazası yaradılıb: Azərbaycan professional musiqi 
yaradıcılığının təşəkkülü və inkişafı dahi bəstəkarın adı ilə bağ-
lıdır //Palitra.- 2014.- 19 sentyabr.- S.13.    

219. Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli yad edildi: Bakı Mu-
siqi Akademiyasının qarşısında Milli musiqi günü qeyd edilib 
//Kaspi.- 2014.- 19 sentyabr.- S. 2.   

220. “Euronews” Beynəlxalq Üzeyir Hacıbəyli festivalın-
dan bəhs edib: [İtaliya bölməsinin saytında] //Palitra.- 2014.-  
25 sentyabr.- S.3.  

221. Əhməd, D. Azərbaycanın vicdanı: [görkəmli bəstəkar 
Üzeyir Hacıbəyli haqqında] //Türküstan.- 2014.- 21-27 sent-
yabr.- S.11;  28 sentyabr-4 oktyabr.- S.15. 

222. Ələkbərov, F. Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığında Pey-
ğəmbər //Türküstan.- 2014.- 7-13 sentyabr.- S. 10.   

223. *Fərəcov, S. Milli musiqimizin əbədi parlayan ulduzu 
//Azərbaycan.- 2014.- 19 sentyabr.- S.10.    

224. *Fərəcov, S. Üzeyir bəyin xatirəsi ev-muzeyində yad 
olundu //Mədəniyyət.- 2014.- 19 sentyabr.- S. 4.    

225. *Fuad. NDU-da Milli Musiqi Günü qeyd olunub: 
[Naxçıvan Dövlət Universitetində] //Palitra.- 2014.- 18 sent-
yabr.- S.13.     

226. *Kazımzadə, A. Məşhur “Arşın mal alan” operettası-
nın ekran həyatı: Kino tariximizdən: [rejissorlar Rza Təhmasib, 
Nikolay Leşşenkonun quruluşunda Üzeyir Hacıbəylinin eyni-
adlı komediyasına çəkilmiş film haqında] //Azərbaycan.- 
2014.- 19 sentyabr.- S.11.     

227. *Mansurov, E. Xatirələrdə yaşayan Üzeyir bəy Hacı-
bəyli //Azərbaycan.- 2014.- 18 sentyabr.- S.6.    
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228. *Mansurov, E. Musiqimizin gələcək nəsillərə çatdı-
rılması şərəfli missiyadır:  [“Musiqi dünyası” jurnalının fəaliy-
yəti haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 18 sentyabr.- S.6.     

229. *Məmmədhəsən. Azərbaycan xalqının musiqi irsi 
zəngindir: Milli musiqi mədəniyyətimiz dünyada şöhrət qazan-
mış mənəvi xəzinə olmaqla azərbaycançılıq ideyalarını da 
özündə təcəssüm etdirir //Azad Azərbaycan.- 2014.- 28 sent-
yabr.- S. 5.   

230. Milli Musiqi Günü qeyd olundu: [Fəxri Xiyabanda 
bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin məzarı ziyarət olunub] //Zaman.- 
2014.- 19 sentyabr.- S. 2.    

231. Milli Musiqi Günü qeyd olundu: [Üzeyir Hacıbəyli 
adına Bakı Musiqi Akademiyasında eyniadlı tədbir keçirildi] 
//Ədalət.- 2014.- 19 sentyabr.- S. 4.   

232. *Mükərrəmoğlu, M. Dünyanı dolaşan “Arşın mal al-
an”: [Üzeyir Hacıbəyovun eyniadlı operası haqqında] //Xalq 
qəzeti.- 2014.- 19 sentyabr.- S.11.    

233. *Nərimanoğlu, M. Ənənəvi Üzeyir Hacıbəyli VI 
Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatdı /Azərbaycan.- 2014.- 
30 sentyabr.- S.6.   

234. *Nərimanoğlu, M. Üzeyir Hacıbəyli VI Beynəlxalq 
Musiqi Festivalı keçirilir //Azərbaycan.- 2014.- 18 sentyabr.- 
S.6.    

235. *18 Sentyabr Üzeyir Musiqi Günüdür //Səs.-2014.- 
18 sentyabr.- S.12.   

236. *Rəqsanə. “Yazılı, professional musiqinin təməlini 
Üzeyir Hacıbəyli qoydu” : Zümrüd Dadaşzadə: “Üzeyir Hacı-
bəyli Azərbaycan musiqisində köklü dönüş yaratmış dahi bəs-
təkardır” //Üç nöqtə.- 2014.- 18 sentyabr.- S. 13.    

237. *Sarıyeva, İ. Əzəmətli şəxsiyyətin yaratdığı möhtə-
şəm əsərlər qalereyası... //Bakı xəbər.- 2014.- 26-28 sentyabr.- 
S.15.     
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238. *Sarıyeva, İ. Mədəniyyətimizin, mətbuatımızın Üze-
yir Hacıbəyov zirvəsi... //Bakı xəbər.- 2014.- 25 sentyabr.- 
S.15.     

239. *Sarıyeva, İ. Milli mədəniyyətimizin Üzeyir zirvəsi... 
//Bakı xəbər.-2014.- 24 sentyabr.- S.15.   

240. Sabirqızı, İ. 18 sentyabr – Milli Musiqi Günü:  Dünən 
Fəxri Xiyabanda ölməz bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin məzarı 
ziyarət olunub //Hürriyyət.- 2014.- 19-21 sentyabr.- S.14. 

241. *Serbiyada Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsi anılıb //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 19 sentyabr.- S. 2.    

242. *Tural. Üzeyir Hacıbəyli VI Beynəlxalq Musiqi Fes-
tivalı keçiriləcək //Kaspi.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 2.   

243. *Tural. Üzeyir Hacıbəyli VI Beynəlxalq Musiqi Fes-
tivalı başa çatıb: [Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Ba-
let Teatrında V.A.Motsartın “Fiqaronun toyu” operasının prem-
yerası ilə festival öz işinə yekun vurub] //Palitra.- 2014.- 30 
sentyabr.- S. 15; Ədalət.- 2014.- 30 sentyabr.- S.4.   

244. Türk xalqlarına məxsus ortaq musiqi dəyərləri mü-
zakirə olunub: [“Türk xalqlarının musiqisi ortaq dəyərlər müs-
təvisində” adlı konfrans keçirilib] //Palitra.- 2014.- 24 sent-
yabr.- S. 13.  

245. *Uğur. Ulusumuzun Üzeyir Hacıbəylisi: Üzeyir bəyin 
əsərlərində səsləndirilən fikirlər xalq arasında zərb-məsələ çev-
rilib //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 17 sentyabr.- S.14.   

246. *Uğur. Üzeyir Hacıbəylinin publisistikasında azadfi-
kirlilik: O, sözünü ciddi və yumorla, yumşaq və satirik kəskin-
liklə, rahat və bitkin ifadə etməyi bacarıb //Xalq cəbhəsi.- 
2014.- 24 sentyabr.- S. 11.    

247. *Ülvi, A. Üzeyir bəy Hacıbəylinin adını daşıyan Bey-
nəlxalq Musiqi Festivalı ənənəyə çevrilmişdir //Xalq qəzeti.- 
2014.- 19 sentyabr.- S.11.   

248. *Üzeyir Hacıbəyli VI Beynəlxalq Musiqi Festivalı 
//Səs.- 2014.- 17 sentyabr.- S.12.   
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249. *Üzeyir Hacıbəyli VI Beynəlxalq Musiqi Festivalı 
//Mədəniyyət.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 3.   

250. *Üzeyir Hacıbəyli beynəlxalq musiqi festivalı davam 
edir //Mədəniyyət.- 2014.- 24 sentyabr.- S. 3.    

251. *Üzeyir Hacıbəyli irsinə həsr olunmuş kitab sərgisi-
nin açılışı və elektron məlumat bazasının təqdimatı olub: [M. 
F. Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında] //Azər-
baycan.- 2014.- 19 sentyabr.- S.11. 

252. *Yusifli, V. Milli iftixarımız //Azərbaycan.- 2014.- 18 
sentyabr.- S.6.   

 
 

ESTRADA VƏ SİRK 
 

253. *Bağırzadə, N. “İp üstdə süzən qız”: Çağdaşları onu 
belə çağırmışlar: [Azərbaycan sirkinin ilk şahzadəsi Şəfiqə xa-
nım Baxşəliyevanın anadan olmasının 85 illiyi haqqında] //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 12.   

254. *Tanınmış caz vokal ifaçısı tələbələrə ustad dərsi ke-
çib: [Londonda yaşayan həmyerlimiz Səbinə Hacıyeva] //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 24 sentyabr.- S. 12.    

 
Bax: 96 

 
 

XALQ YARADICILIĞI 
 

255. *Abdullayeva, F. Uzunömürlülər diyarından zəngin 
təəssüratla: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 
Lerik rayonunda ilk dəfə keçirilən uzunömürlülərin yaradıcılıq 
festivalı xoş anlarla yadda qaldı: [Yaradıcılıq Festivalında  mə-
dəniyyət və turizm naziri Əbulfəs Qarayev iştirak edib] //Mə-
dəniyyət.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 8-9.    
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256. *Nəcəfxanlı, Ə. Uzunömürlülərin yaradıcılıq festivalı 
//Xalq qəzeti.- 2014.- 12 sentyabr.- S.8.     

257. *Vəliməmmədov, H. Uzunömürlülərın yaradıcılıq 
festivalı keçirilib: [Lerikdə keçirilən Festivalda  mədəniyyət və 
turizm naziri Əbulfəs Qarayev iştirak edib] //Azərbaycan.- 
2014.- 10 sentyabr.- S.5.   

258. *“Əfsanələr paytaxtı”nda təntənəli tədbir: [“Xalq 
yaradıcılığı paytaxtları”nda müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi 
haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 2.   

259. “Əfsanələr paytaxtı”nda poeziya axşamı: [Qəbələ 
Mədəniyyət Mərkəzində] //Palitra.- 2014.-  20 sentyabr.- S. 15.    

260. *Əlifoğlu, Ş. Yol ver, dağlar, könlüm Vətən arzular... 
Aşıq Talıbın “Könlüm Vətən arzular” adlı şeirlər toplusu işıq 
üzü görüb //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 5 sentyabr.- S. 15.    

261. *Hüseynov, F. “Əfsanələr paytaxtı”nda poeziya axşa-
mı: [Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Qəbə-
lə Mədəniyyət Mərkəzində “Qəbələ - Azərbaycanın Əfsanələr 
Paytaxtı - 2014” layihəsi çərçivəsində poeziya axşamı keçiril-
di] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 2.    

 
 

BALET VƏ RƏQS 
 

262. *Əliyev, Ə. “Qobustan kölgələri” baleti Strasburqda 
təqdim olunub: [Azərbaycan bəstəkarı Fərəc Qarayevin eyniad-
lı əsərinin təqdimatı haqqında] //Azərbaycan.- 2014.- 19 sent-
yabr.- S.3.      
 

 
KİNO 

 
263. “Ad günü”ndə Səməndər Rzayev rejissordan nə tə-

ləb edib?: Filmin operatoru Kənan Məmmədov kadrarxasında 
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baş verən maraqlı hadisələrdən danışdı //Azadlıq.- 2014.- 8 
sentyabr.- S.14.     

264. *Akademik Xoşbəxt Yusifzadənin “Ömrün illəri və 
izləri” kitabındakı həyat oçerkləri əsasında bədii-sənədli film 
çəkilib: [Vasif Məmmədzadənin quruluşunda] //Azərbaycan.- 
2014.- 19 sentyabr.- S.9.    

265. Bakıda IX “Start” Gənclərin Beynəlxalq Film Festi-
valı keçiriləcək //Ədalət.- 2014.-  16 sentyabr.- S. 4.    

266. *“Çölçü” filmi Türkiyədə festivalda: [rejissor Şamil 
Əliyevin eyniadlı filmi Türkiyədə keçirilən III Beynəlxalq Van 
Gölü Film Festivalının müsabiqəsində iştirak edir] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 24 sentyabr.- S. 2.    

267. *“Çölçü” filmi “Dostların kinosu” festivalında: [Şa-
mil Əliyevin eyniadlı filmi Moskvada  dördüncü beynəlxalq 
festivalda] //Mədəniyyət.- 2014.- 26 sentyabr.- S. 2.    

268. *Əhmədalılar, T. Qoy yazaq dəə!..: Təbii ki, bu an 
hamı  “Əhməd haradadır” dakı “Qoy yazaq dəə!” reprikasını 
xatırladı: [Xalq artisti, Səyavuş Aslan haqqında] //Mədəniyyət.- 
2014.- 5 sentyabr.- S. 7.   

269. *Əhmədov, V. “Serial çəkməkdən zövq alıram, zövq 
aldığım işdən də maaş”: [“Xəzər” Televiziyasında (TV) çəkilən 
serialların baş ssenaristi ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Əs-
gər Hüseynov //Zaman.- 2014.- 16 sentyabr.- S. 7.    

270. *Əliyev, T. “Sənədli film bədii təxəyyülə deyil, sə-
nədlərə əsaslanmalıdır”: [kinorejissor Tahir Əliyev ilə 
müsahibə] /müsahibəni apardı Lalə Azəri //Mədəniyyət.- 
2014.- 10 sentyabr.- S. 11.   

271. “Xarı bülbül” çiçəyindən bəhs edən film: [“Mini 
Cinema Klub”da eyniadlı film rejissor Pərvin Qorçuyevin qu-
ruluşunda təqdim edildi] //Palitra.- 2014.- 27 sentyabr.- S. 2. 

272. *Xoşbəxt Yusifzadə haqqında bədii-sənədli film çə-
kilib: [akademikin 85 illik yubileyi münasibətilə lentə alınan 
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“Fədakar” adlı ikihissəli film rejissor Rafiq Quliyevin qurulu-
şunda] //Palitra.- 2014.-  19 sentyabr.- S. 2.    

273. *İsmayıl, S. Qarabağ haqqında yeni filmin təqdimatı 
oldu: [“Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin musiqi və sənət əsəri 
“ sənədli filminin ingilis dilində hazırlanması ilə bağlı lahiyə] 
//Palitra.- 2014.-  12 sentyabr.- S. 15.   

274. *“İşığın düşmə bucağı”: Azərbaycanda ilk qadın 
nəşrinə həsr olunmuş sənədli filmin təqdimatı: [Şəki şəhərində-
ki  “Şəki saray” hotelində Azərbaycanda ilk qadın nəşri olan 
“İşıq” qəzetinə həsr olunmuş “İşığın düşmə bucağı” sənədli fil-
minin təqdimatı keçirilib] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 sentyabr.- 
S.11.    

275. Kazımzadə, A. Uşaq filmləri rejissoru: [Azərbaycanın 
Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor Gülbəniz Əzimzadənin 
60 illik yubileyi münasibətilə] //Kaspi.- 2014.- 6-8 sentyabr.- S. 
22-23.   

276. *Kazımzadə, A. Məşhur “Arşın mal alan” operettası-
nın ekran həyatı: Kino tariximizdən: [Rza Təhmasibin qurulu-
şunda] //Azərbaycan.- 2014.- 23 sentyabr.- S.10.  

277. *“Qisas almadan ölmə. Keçmişdən məktublar”: Ka-
zan kinofestivalının qalibi olub: [Xalq artisti Oqtay Mir Qası-
mın eyniadlı filmi Kazanda keçirilən X beynəlxalq müsəlman 
filmləri festivalında “Tammetrajlı bədii filmin ən yaxşı rejissor 
işi” nominasiyasında qalib olub] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 sent-
yabr.- S. 8.    

278. *Quliyeva, S. “Bacarmadığım yükü götürmürəm...” 
Səidə Quliyeva: “İndi mənim seçən dövrümdür, hər rolda ta-
maşaçı qarşısına çıxa bilmərəm”: [Xalq artisti ilə müsahibə] 
/müsahibəni apardı Xədicə Qiyas //Ekspress.- 2014.- 6-8 
sentyabr.- S. 19.     

279. *Mehdiyev, H. “Kinomuz heç vaxt geridə qalmayıb”: 
Bununla belə, rejissor Hüseyn Mehdiyev hesab edir ki, “Azər-
baycan kinosunun inkişafında maraqlı olmayan insanlar var”: 
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[Azərbaycan Professional Kinorejissorlar Gildiyasının sədri, 
rejissorla müsahibə] /müsahibəni apardı Ulduzə Qaraqızı //Eks-
press.- 2014.- 6-8 sentyabr.- S. 14.   

280. Məmmədova, X. O əjdahadan bizdə niyə yoxdu?..: 
Kinomuzun inkişafı, texniki avadanlıqların dünya standartları-
na çatdırılması üçün kinematoqrafiyanın vergidən azad olun-
ması təklifi dəstəklənir: [sözügedən məsələ ilə bağlı Milli Məc-
lisin Mədəniyyət Komitəsinin iclasında iştirak edən mədəniy-
yət və turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevin fikirləri]  
//Kaspi.- 2014.-  26 sentyabr.- S. 8.    

281. Musaqızı, L. “Deyirdim, yarıac, yarıtox qalım, amma 
səhnədə olum”: Rasim Balayev: “Biz dərsə başlayanda Qədir 
Rüstəmov oxumağa başlayırdı”: [Xalq artistinin uşaqlığı, tələ-
bəliyi və gənclık illəri ilə bağlı xatirələri] //Kaspi.- 2014.-  5 
sentyabr.- S. 21.   

282. *Müharibə dövründən danışan mükəmməl sənət 
əsəri: “Bizim Cəbiş müəllim”ə çəkilmək üçün Makedon şərt 
qoydu: [rejissor Həsən Seyidbəylinin eyniadlı filmi haqqında 
rejissor Əbdül Mahmudbəyovun fikirləri] //Azadlıq.- 2014.- 8 
sentyabr.- S. 14.    

283. *“Nabat” filminin Venesiya kinofestivalında təqdi-
matı: [rejissor Elçin Musaoğlunun quruluşunda hazırlanan ey-
niadlı film İtaliyanın Lido adasında keçirilən 71-ci Venesiya 
kinofestivalında] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 sentyabr.- S. 11.   

284. *Nəcəf, İ. Dövlət dəstəyi olmasa, addım ata bilmərik... 
Rejissor İlqar Nəcəf: “Buta” uğurumun simvoludur: [“Buta-
film” kinoşirkətinin yaradıcısı ilə müsahibə] /müsahibəni apar-
dı Ulduzə Qaraqızı //Ekspress.- 2014.- 13-15 sentyabr.- S.21.   

285. *Nizamiqızı, H. Səhnəyə düşən izlər: Və ya səhnəmi-
zin Cülyettası: [Xalq artisti Barat Şəkinskayanın 100 illik yubi-
leyi haqqında] //Mədəniyyət.- 2014.- 3 sentyabr.- S. 11.    

286. Rəqsanə. “Kinematoqrafiya haqqında” qanun layihə-
sinə ehtiyac var: Şəfiqə Məmmədova: “Azərbaycanda mütləq 
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güclü kino məktəbi yaradılmalıdır” //Üç nöqtə.- 2014.- 26 sent-
yabr.- S. 13.    

287. Rəqsanə. “Qohumları da, dostları da kino idi” : Suğra 
Bağırzadə: “O yalnız kino ilə yaşayırdı”: [Əməkdar artist kino-
rejissor, Əməkdar incəsənət xadimi Arif Babayev haqqında da-
nışdı] //Üç nöqtə.- 2014.- 25 sentyabr.- S. 13.    

288. Rəqsanə. Yaşar Nuri – 63: İlham Namiq Kamal: “Ya-
şar Nuri böyük sənətkar olmaqla bərabər, insan kimi dəyərli, 
ləyaqətli idi”: [Xalq artisti İlham Namiq Kamalın Yaşar Nuri 
ilə bağlı xatirələri] //Üç nöqtə.- 2014.- 4 sentyabr.- S. 13.   

289. *Rəis, X. Yeni mövsümün serial aləmi: Telekanallar 
yeni mövsümdə hansı serialları nümayiş etdirəcək? //Kaspi.- 
2014.- 3 sentyabr.- S. 12.     

290. *Tural. “Çölçü”nün qələbəsi: [rejissor Şamil Əliyevin 
eyniadlı filmi Cakartada keçirilmiş “International Movie 
Award - 2014” kinofestivalının “Ən yaxşı rejissor işi” üzrə 
“Platinum mükafatı”na layiq görülüb] //Palitra.- 2014.- 30 sent-
yabr.- S. 15; Ədalət.- 2014.- 30 sentyabr.- S. 4.   

 
Bax: 226 

 
TEATR 

 
291. *Haqverdiyev, Ç. “Naxçıvan teatrında bir-iki yaxşı 

rejissor var...”: Çingiz Haqverdiyev: “Çox adam göndərmişəm 
İncəsənət Universitetinə oxumağa...”: [Naxçıvan Muxtar Res-
publikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, aktyor, rejissor, musi-
qiçi Çingiz Haqverdiyev ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Na-
miq Məmmədli //Ekspress.- 2014.- 6-8 sentyabr.- S. 20.     

292. *İdrisoğlu, A. “Qətl günü”ndən “Qara qutu”yadək: 
[rejissor Hüseynağa Atakişiyevin 65 illiyi münasibətilə] //Azad 
Azərbaycan.- 2014.-  10 sentyabr.- S. 7.      
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293. İdrisoğlu, A. Onun yeri görünür: Hüseynağa Atakişi-
yev-65 //Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 26 sentyabr.- S.11.    

294. İsmayıloğlu, A. Nəcabət dərsi: Professor Mehdi 
Məmmədovu xatırlayarkən //Ədəbiyyat qəzeti.- 2014.- 26 sent-
yabr.- S.14.    

295. *Mirməmməd, G. Növbə “Koroğlu”nun idi:[Azər-
baycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında “Koroğlu” 
operası nümayiş olundu] //Mədəniyyət.- 2014.- 26 sentyabr.-
S.9.    

296. *Muxtarova, A. Klassik operetta yeni təqdimatda: 
[Xalq artisti Cənnət Səlimovanın quruluş verdiyi “O olmasın, 
bu olsun”a yenidən müraciət edilməsi haqqında] //Mədəniy-
yət.- 2014.- 26 sentyabr.- S. 13.    

297. *Muxtarova, A. Musiqili Teatrda yeni mövsüm – ye-
ni ifaçılar: Ölməz Üzeyir Hacibəylinin həmişə aktual “O olma-
sın, bu olsun”u yenə səhnədədir: [Xalq artisti Cənnət Səlimo-
vanın quruluşunda] //Kaspi.- 2014.-  27-29 sentyabr.- S.8.   

298. *Nərimanoğlu, M. Dünyanı dolaşan “Koroğlu” yeni-
dən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 
səhnəsində: [bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəylinin eyniadlı opera-
sinda baş rolu Ramil Qasımov ifa edib] //Azərbaycan.- 2014.- 
26 sentyabr.- S. 8.   

299. *Pərvin. General əmri... Şair sözü: [rejissor 
Hüseynağa Atakişiyevin qruluşunda hazırlanan Vaqif 
Səmədoğlunun eyniadlı əsəri  haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 
27 sentyabr.- S. 21.    

300. Pirimova, N. Qısa ömrün uzun akkordları [mərhum 
rejissor Hüseynağa Atakişiyev haqqında] //Kaspi.- 2014.-  5 
sentyabr.- S. 12.     

301. *Rəhimli, İ. “...Hiss edirəm ki, enerjimlə, gücümlə 
imkanlarım üst-üstə düşmür!”: [teatrşünas alim İlham Rəhimli 
ilə müsahibə] /müsahibəni apardı Pərvin //525-ci qəzet.- 2014.- 
13 sentyabr.- S. 20-21.   
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302. *Rəis, X. Yeni mövsümə yeni filmlərlə: Bakı kino-
teatrları tamaşaçılara ən son çəkilmiş xarici filmləri təqdim 
edəcək //Kaspi.- 2014.- 9 sentyabr.- S. 12.   

303. *“Sən həmişə mənimləsən”: Məşhur tamaşanın Lon-
donda Avropa premyerası keçirilir: [İlyas Əfəndiyevin 100 illik 
yubileyi münasibətilə] //Mədəniyyət.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 7.      

304. *Şükürov, A. “Bədii qiraətçilik peşəmin kommersiya 
tərəfidir”: Azad Şükürov: Seçim qarşısında qalsam, o zaman 
teatrı seçərəm: [Əməkdar artistlə müsahibə] //müsahibəni apar-
dı Ulduzə Qaraqızı //Ekspress.- 2014.- 27-29 sentyabr.- S.21.    

305. *Tahirqızı, Ü. Azərbaycanın dastan qəhrəmanı: [ak-
trisa Mərziyyə Davudova haqqında] //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 26 
sentyabr.- S.13.     

306. *Uğur. Teatr sənətinin fədaisi Ələkbər Seyfi mədəniy-
yət tariximizdə xüsusi yer tutur //Xalq cəbhəsi.- 2014.- 11 sent-
yabr.- S. 14.    

307. *Vahid, T. “Günahsız Abdulla”, 62 dəqiqəlik şedevr 
və 30 il: [rejissor Ramiz Həsənoğlunun qurluş verdiyi eyniadlı 
tamaşa haqqında] //525-ci qəzet.- 2014.- 13 sentyabr.- S. 18.   
 
Bax: 63, 268 

 
Akademik Milli Dram Teatrı 

 
308. *Həmidov, Ə. “Ailənə biganə yanaşırsansa, bu dün-

yada yaşamırsan” : Əjdər Həmidov: “Gənclərin bu sahəyə ma-
rağı, həvəsi azalıb”: [Akademik Milli Dram Teatrının Əməkdar 
artisti ilə müsahibə] //Üç nöqtə.- 2014.- 6 sentyabr.- S. 13.     

309. Hüseynov, F. “Böyük biznesmen deyiləm”: Aktyor 
Füzuli Hüseynov: “Kim deyirsə ki, səhnəsiz ölə bilərəm, ona 
heç vaxt inanmayın”: [Əməkdar artistlə müsahibə] /müsahibəni 
apardı Rəqsanə Həsənova //Üç nöqtə.- 2014.- 27 sentyabr.- S. 
13. 
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310. Rafael Dadaşov: “Qızıma qadağa qoymamışdım”: 
[Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, Xalq artistinin Mil-
li.az-a müsahibəsi] //Ədalət.- 2014.-  10 sentyabr.- S. 4.   
 
 

Gənc Tamaşaçılar Teatrı 
 

311. Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının 
əməkdaşı mükafata layiq görülüb: [Əməkdar mədəniyyət işçisi 
Səriyyə İsmayılova “Cəfər Cabbarlı Mükafatına” layiq görül-
müşdür] //Kaspi.- 2014.- 19 sentyabr.- S.10.    

312. Xarici mətbuat bizim tamaşadan yazdı...: [Belarus 
Respublikasının Brest şəhərində keçirilən XIX “Belaya veja” 
Beynəlxalq Teatr festivalında Azərbaycan Dövlət Gənc Tama-
şaçılar Teatrının kollektivi “Sözsüz” mono tamaşası ilə çıxış et-
mişdir] //Ədalət.- 2014.- 23 sentyabr.- S. 4.  

313. Kərimov, E. “Gecə saat 3-ə qədər “Facebook”da otu-
ruram”: Elnur Kərimov: “Kollektivimizdə sağlam rəqabət var”: 
[Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru ilə müsahibə] /müsahibə-
ni apardı Xəyalə Rəis //Kaspi.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 17.  

314. Məhəmmədqızı, S. Gənc Tamaşaçılar Teatrının 87-ci 
payızı: Yarandığı 87 il müddətində teatrda Azərbaycan səhnə-
sinin ən aparıcı aktyorları obrazlar yaradıblar //Azad Azərbay-
can.- 2014.- 7 sentyabr.- S. 7.   

315. Mursaquliyeva, H. “Müharibə” Rusiya rejissorlarının 
gözü ilə...: [Gənc Tamaşaçılar Teatrında baxdıqları eyniadlı ta-
maşa barədə rusiyalı rejissorlar Rifkat İsrafilov, Marina Kor-
çak, İsa Çaxkiyevin fikirləri] //Kaspi.- 2014.- 26 sentyabr.- S. 
11.    

316. Nofəl Vəliyev Türkiyədə tamaşa hazırlayıb: [“Gec 
qalanlar” əsərinə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı-
nın aktyoru quruluş verib] //Kaspi.- 2014.- 19 sentyabr.- S.10.    
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317. Rəis, X. “Teatrda bir gün”: Gənc Tamaşaçılar Teatrı-
nın yaradıcı mətbəxindən reportaj //Kaspi.- 2014.- 19 sent-
yabr.- S. 12.   

318. Rəis, X. Gənc Tamaşaçılar Teatrının bir “inci”si: Ad-
dım-addım peşəkar səhnəyə doğru: [teatrın aktrisası Səbinə 
Məmmədzadə haqqında] //Kaspi.- 2014.- 26 sentyabr.- S. 12.    

319. Salmanlı, A. “Teatr sənəti mənəvi ehtiyacdır”: Ağa-
xan Salmanlı: “Yaradıcılığım boyu çalışmışam gördüyüm işə 
məsuliyyətlə, bütün varlığımla yanaşım”: [Xalq artisti ilə mü-
sahibə] /müsahibəni apardı Xədicə Qiyas //Türküstan.- 2014.- 
7-13 sentyabr.- S. 13.    

320. *Tural. Gənc Tamaşaçılar Teatrı beynəlxalq festival-
da: [Belarus Respublikasının Brest şəhərində keçirilən XIX 
“Belaya veja” Beynəlxalq Teatr festivalında adı çəkilən teatrın 
kollektivi “Sözsüz” mono tamaşası ilə çıxış etmişdir] //Palitra.- 
2014.- 23 sentyabr.- S. 11.     

 
Abdulla Şaiq adına Kukla Teatrı 

 
321. *Abdullayeva, S. Mansur Mansurovun  70 illik yubi-

leyi qeyd olunub: [Tertar Xadimlər İttifaqında  Kukla Teatrının 
aktyorunun yubileyinin qeyd edilməsi haqqında] //525-ci qə-
zet.- 2014.- 17 sentyabr.- S. 7. ; Mədəniyyət.- 2014.- 17 sent-
yabr.- S. 4.   

322. Əliyeva, K. Mansur Mansurovun 70 illiyi Teatr Xa-
dimləri İttifaqında qeyd edildi //Kaspi.- 2014.- 19 sentyabr.- 
S.10.    

323. Süleymanova, A. Kukla ilə oynayan gənc aktrisanın 
debütü: [Teatrının aktrisası Nərmin Nəbiyeva haqqında] 
//Kaspi.- 2014.- 12 sentyabr.- S. 11.   

324. *Teatr yeni mövsümə “Qoğal”la başladı: [eyniadlı 
tamaşa rejissor Eduard Qaydarın quruluşunda] //Zaman.- 
2014.- 13 sentyabr.- S. 2.  
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Şəkidə I Beynəlxalq Teatr Festivalı 
 

325. *Abdullayeva, N. Teatr tamaşaları yeni nəslin mənəvi 
inkişafına müsbət təsir edir: //Palitra.- 2014.-  19 sentyabr.- S. 
11.   

326. Beynəlxalq Teatr Festivalı yekunlaşmaq üzrədir 
//Kaspi.- 2014.- 20-22 sentyabr.- S.8.   

327. “Bu gün teatrlarımız intibah dövrünü yaşayır”: [bu 
sözləri mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev Şəkidə 
birinci Beynəlxalq Teatr Festivalında bildirib] //Palitra.- 2014.-  
12 sentyabr.- S. 15.   

328. Cəbrayıloğlu, E. Bu meydan, bu Şəki səhnəsi...: Pay-
taxtdan kənarda keçirilən I Beynəlxalq Teatr Festivalı başa çat-
dı //Ədalət.- 2014.- 20 sentyabr.- S.10.   

329. Cəfərov, E. Akademik Milli Dram Teatrı I Şəki Bey-
nəlxalq Teatr festivaında iştirak edib: [“Lənkəran xanın vəziri” 
tamaşası rejissor Vaqif İbrahimoğlunun quruluşunda] //Kaspi.- 
2014.- 19 sentyabr.- S. 9.    

330. *Həmidə. Qədim şəhərdə teatr havası: Şəkidə keçiri-
lən beynəlxalq teatr festivalının zəngin proqramı var: [“Azər-
baycan teatrı 2009-2019-cu illərdə” Dövlət Proqramının icrası-
na uyğun olaraq] //Mədəniyyət.- 2014.- 10 sentyabr.- S.5.    

331. *Hidayətova, E. Mingəçevir Dram Teatrı festivaldan 
uğurla qayıdıb: [I Şəki Beynəlxalq Teatr Festivalında təqdim 
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	7T*Azəri, L.7T Neft salnaməsi sənət əsərlərində: “Əsrin müqaviləsi”nin 20 illiyinə həsr olunmuş təsviri sənət və musiqi müsabiqələrinin qalibləri mükafatlandırıldı: //Mədəniyyət.- 2014.- 19 sentyabr.- S. 9.
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