Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin 2015-ci ildə gördüyü
işlərin hesabatı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin “Azərbaycanda
Muzey işinin yaxşılaşdırılması haqqında” sərəncamından irəli gələn vəzifələri əsas
tutaraq Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi öz işini müasir prinsiplər
əsasında dünya standartlarına müvafiq olaraq qurulmasına çalışır.
Yarım əsrlik tarixə malik Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi öz
fəaliyyətinin yeni mərhələsindədir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əmrinə əsasən Azərbaycan Musiqi
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi Muzey Mərkəzinə köçmüşdür. Muzeyin daha geniş
sahəyə malik olması fəaliyyətimizdə daha böyük imkanlar yaratmışdır. Hal-hazırda
nazirliyin dəstəyi ilə muzeyin zallarında aparılan təmir işləri davam edir, başa
çatmaq üzrədir.
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi həmişə olduğu kimi 2015-ci
ildə də səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.

Muzey kolleksiyalarının zənginləşdirilməsi, musiqi mədəniyyəti tarixinə aid
materialların aşkar edilməsi, toplanması, qorunması və təbliği üzrə işlər aparmış,
sərgilər

hazırlamış,

tədbirlər

keçirmişdir.

Hər

muzeyin

sərvəti

onun

kolleksiyalarıdır.
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Fondun komplektləşdirilməsi
Muzeyimizə bu ildə cəmi: 3418 ədəd əşya daxil olmuşdur.
Heydər Əliyev Fondundan, müasir Azərbaycan bəstəkarlarından Tofiq
Bakıxanov, Sevda İbrahimova, Eldar Mansurov, Qara Qarayevin ailəsindən və
ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən materiallar qəbul edilmişdir. Bunlar arxiv sənədləri,
notlar, kitablar, musiqi alətləri, qramvallar, səs və video yazıları, rəsm əsərləri,
memorial mebel nümunələri, Azərbaycan balet tarixinə aid fotoşəkillər və sairədir.
Bunlardan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin maddi dəstəyi ilə 1090 əşya
alınmış, 2328 əşya hədiyyə edilmişdir.
Hal-hazırda muzeyin fondu 54061 ədəd təşkil edir.

Muzeyin filialları
Muzeyin 3 filialına daha biri - Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin əmrinə əsasən Qara Qarayevin Ev muzeyi əlavə olunmuşdur.
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Artıq muzeyin konsepsiyası hazırdır və bəstəkarın arxivinin elmi atribusiyası
aparılır. Mövzu-ekspozisiya planı elmi cəhətdən işlənilmiş və nazirliyə təqdim
edilmişdir. Respublikada və xarici ölkələrdən Qara Qarayevin Ev muzeyi üçün
eksponatların toplanılması ilə əlaqədar iş davam etdirilir.

Sərgilər
Bu ildə muzey 16 sərgi hazırlamışdır. Onlar muzeydə və muzeydən kənarda Heydər Əliyev Sarayında və Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında nümayiş
olundu. Bakıda keçirilən 1-ci Avropa Oyunları ilə əlaqədar “Azərbaycan
mədəniyyəti: musiqi tarixinə qısa baxış” sərgisi nümayiş olunmuşdur.

Vaqif Mustafazadə - 75, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 92 illiyi, Üzeyir
Hacıbəyli-130, Teatr Muzeyi və Rəssamlıq Akademiyası ilə birgə “Üzeyir
Hacıbəyli təsviri incəsənətdə”
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Vasif Adıgözəlov - 80 və sairə sərgilər nümayiş etdirilmişdir.

Tədbirlər
Bizim muzeydə və onun filiallarında bu il 25 tədbir keçirilmişdir.
1. Novruz bayramına həsr olunmuş “Baharın səsi” adlı tədbir

2. Faşizm üzərində qələbənin 70 illiyi
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3. Beynəlxalq Muzeylər Gününə həsr olunmuş “Musiqidə davam edən həyat:
ağaclar və alətlər”

4. “Üzeyir Hacıbəyli - 130”

5. Azərbaycanın xalq artisti, peşəkar rəqqas Əlibaba Abvdullayevin 100 illiyi
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6. “Rəşid Behbudov – 100”

7. Ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş muzeyin Qədim
Musiqi Alətləri Ansamblının ifasında konsert və sairə.

Muzeyin еlmi-kütləvi şöbəsinin müdiri Xanım Abdinova il ərzində muzeyin
həyatında fəal iştirakına və əldə etdiyi nailiyyətlərə görə muzeyin rəhbərliyi və
muzeyin Həmkərlar İttifaqı Təşkilatı tərəfindən “İlin ən yaxşı muzey əməkdaşı”
adına layıq görülmüşdür.
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Klassik Musiqi Həvəskarları Klubu
2008-ci ildən muzeydə Klassik Musiqi Həvəskarları Klubu fəaliyyət göstərir.
Klubun tədbirləri artıq 8 ildir ki, hər ayın birinci çərşənbəsində muzeyin filialı olan
Niyazinin mənzil muzeyində fasiləsiz keçirilir. Bu müddət ərzində Klubda cəmi 90
tədbir keçirilmişdir.
Klubun son tədbirlərindən:
1. “Rast. Niyazi” sənədli filminin yaradıcı heyəti ilə görüş

2. Qara Qarayevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir
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3. P.İ. Çaykovskinin 175 illiyi

4. Frederik Şopenin (1810-1849) yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir

5. Niyazinin xatirə günləri
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6. “Don Kixot”un yubileyləri: Servantesin romanı – 400, Qarayevin “Don
Kixot” simfonik qravürləri - 55”

7. “Musiqi muzeyində poeziyaya məhəbbbət və səyahət”

8. Tofiq Quliyevin yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir və sairə.
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Muzeyin təbliği
Muzey öz fəaliyyətində kütləvi informasiya vasitələri ilə əməkdaşlığa böyük
diqqət yetirir. Muzeydə keçirilən tədbirlər haqqında mütəmadi olaraq Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyinin saytında, Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi
3 dilli vebsaytında, həmçinin Facebook-da 3 dildə olan səhifələrində məlumatlar
yerləşdirilir.
2015-ci ildə muzeyin vebsaytında və Facebookda 3 dildə 250-dən çox
məlumat yerləşdirilmiş, vebsayt il ərzində 42191 dəfə izlənilmişdir.
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Muzeyin fəaliyyətini mətbuatda - “Mədəniyyət” qəzeti, “Mədəniyyət.az”,
“Musiqi dünyası”, “Yol” jurnalları və s., həmçinin beynəlxalq səviyyədə təbliğ
edirik.
Muzey Google şirkəti ilə birgə layihədə iştirak edərək “Azərbaycan Musiqi
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi”, “Azərbaycan xalq musiqisi”, “Azərbaycan
bəstəkarlıq məktəbi” sərgiləri hazırlanmışdır.

Beynəlxalq layihələrdə iştirak
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi 2015-ci ildə respublikamızda
və beynəlxalq miqyasda keçirilən forumlarda, elmi simpoziumlarda və
konfranslarda

iştirak

etmişdir.

Muzey

bir

sıra

beynəlxalq

komitə

və

Assosiasiyaların üzvüdür: Beynəlxalq Muzeylər Şurasının üzvüdür, Beynəlxalq
Musiqi Muzeyləri və Kolleksiyaları Assosiasıyasının həmtəsisçisi və üzvüdür.
Həmçinin Söz və Musiqi Öyrənilməsi Beynəlxalq Assosiasiyasının üzvüdür.
28 aprel-1 may 2015-ci il tarixlərində Rusiya Federasiyasının Klin şəhərində
P.İ. Çaykovskinin Dövlət Memorial Musiqi Qoruq Muzeyində bəstəkarın 175
illiyinə həsr olunmuş “P.İ.Çaykovski XXI əsrin dünya məkanında” adlı elmi
konfrans keçirilmişdir. Muzeyin direktoru Alla Bayramova həmin konfransda
iştirak etmiş, “P.İ.Çaykovski Azərbaycanda” mövzusunda çıxış etmişdir.
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28 iyun-3 iyul 2015-ci il tarixlərində Rusiya Federasiyasının Moskva və
Sankt-Peterburq şəhərlərində Musiqi Alətləri Muzeyləri və Kolleksiyaları
Beynəlxalq Komitəsinin (СIMCIM) “İfaçılar və ifaçılıq muzey mühitində: qlobal
perspektivlər” adlı elmi konfransı keçirilmişdir. Muzeyin direktoru Alla
Bayramova Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
icazəsi ilə Musiqi Alətləri Muzeyləri və Kolleksiyaları (CIMCIM) idarə heyətinin
üzvü olduğu üçün həmin elmi konfransda iştirak etmiş və “Azərbaycan milli
musiqi ifaçılarının ifaçılıq sənətinə dair muzey artifaktları” mövzusunda məruzə ilə
çıxış etmişdir.

12-15 avqust 2015-ci il tarixlərində Nyu-York şəhərində yerləşən Fordham
Universitetində keçirilən Söz və Musiqi Öyrənilməsi Assosiasiyasının təşkil etdiyi
10-cu beynəlxalq elmi konfransında iştirak edib. Konfransda Alla Bayramovanın
"Roman, qravüralar, kino, musiqi: Qara Qarayevin "Don Kixot" simfonik
qravürlərinin adı üzərində düşünərkən" mövzusunda 45 dəqiqəlik məruzəsi
dinlənilib.
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Alla Bayramova 25-29 sentyabr tarixlərində Gürcüstanda, Tbilisi şəhərində
keçirilən ICOM/ICLM “Ədəbiyyat, musiqi və mədəni irs” adlı konfransda “Qeyriədəbi muzeydə ədəbiyyat: Azərbaycan bəstəkarları bədii ədəbiyyata necə
münasibət bəsləyirlər” məruzəsi ilə çıxış etmişdir.

Keçirilən beynəlxalq forumlarda iştirak etməklə Azərbaycan musiqi
mədəniyyətimizi xarici ölkələrdə təbliğ edirik.

Nəşrlər
Muzeyin rəhbərlik və əməkdaşlarının mətbuatda nəşr olunan məqalələri:
1.

Bayramova A. “Çaykovski Azərbaycanda” // Mədəniyyət.az, may 2015,

s. 98-104.
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2.

Museum Artifacts Related to the performing Art of the Azerbaijani

Traditional

Musicians

Abstracts

of

the

CIMCIM

Conference.

Moscow/St.Petersbug, Russia, 27 june-2 July 2015. s.28.
3.

Bayramova A. Azerbaijani Traditional Musicians Reflected in Literature

and Museum Collections / Abstracts of the 43rd World Conference of the
International Council for Traditional Music. Astana, 16-22 July, 2015. s. 20-21.
4.

Bayramova A. Novel, Woodcuts, Film, Music: Pondering over the title

of the Symphony Engravings Don Quixote by Gara Garayev / Materials of the 10th
conference of the International Association of Word and Music Studies. 12-16
August. Fordham University, New York, USA.
5.

Bayramova A. Məcnun Kərimov haqqında. // “Professor Məcnun

Kərimov 70. Qədim musiqi alətlərinin tədqiqadçısı”. Red. Ş. Hüseynova.
“APOSTROFF” MMC, Bakı, 2015, 208 s. s. 29-32.
6.

Vəliyev M. “Maestro Niyazi”. // “Mədəniyyət.az” jurnalı. 8 (294), s. 96-

7.

Vəliyev M. “İsmayıl Hacıbəylinin fortepiano və fleyta üçün işləmələri”.

99.

// “Mədəniyyət.az” jurnalı. 9 (295), s. 70-72.

Muzey haqqında məqalələr:
1.

“Novruz-baharın səsi” . // “Mədəniyyət” qəzeti, S. 4, 20.05. 2015

2.

18 may – Beynəlxalq Muzeylər Gününə həsr olunmuş “Musiqidə davam

edən həyat: ağaclar və alətlər”. // “Mədəniyyət” qəzeti, S.15, 20.05. 2015
3.

“Niyazinin mənzil muzeyində Milli Qurtuluş Günü qeyd olunub” . //

“Mədəniyyət” qəzeti. S.6, 17.06. 2015
4.

“Maestro Niyaziyə həsr olunmuş xatirə gecəsi” . // “Mədəniyyət” qəzeti.

07.08. 2015
5.

“Maestronun mənzil muzeyində xatirə mərasimi”. // “Mədəniyyət”

qəzeti. 21.08.2015
6.

“Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində “Don Kixotun yubileyləri” . //

“Mədəniyyət” qəzeti. 02.09. 2015
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7.

“Musiqi tariximizdə ilklərin müəlliifi” . Üzeyir Hacıbəylinin anadan

olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. // “Mədəniyyət” qəzeti. 18.09.
2015
8.

“Rəqs sənətimizin parlaq siması”. // “Mədəniyyət” qəzeti. 23.10. 2015

9.

“Muzey

işinin

təşkili

və

idarəedilməsində

innovasiyalar”.

//

“Mədəniyyət” qəzeti. S. 5, 20.11.2015

Cari iş
Son illər muzeyimizdə KAMİS – kompleks avtomatlaşdırılmış muzey
informasiya sisteminin proqramı çərçivəsində fondların kompyuterləşdirilməsi işi
aparılır. 2015-ci ildə muzeyin məlumat bazasına 3851 ədəd, hal-hazıra qədər
29955 eksponat daxil edilmişdir.
Muzey öz fəaliyyətində müxtəlif yaş qruplarını əhatə etməyə çalışır. Prioritet
istiqamətlərdən tələbələrlə, ali təhsil ocaqları ilə işin təşkilini daha da inkişaf
etdirməkdir. Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Qərb Universiteti ilə
əlaqələr yaradırıq, tələbələr muzeyimizdə təcrübə keçirlər. Universitetlər ilə
müxtəlif layihələrdə iştirak edirik. Məsələn, muzey Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyasında xalq artisti, professor, Məcnun Kərimovun 70 illiyinə həsr
olunmuş xatirə gecəsində fəal iştirak etmişdir. Dekabr ayında Azərbaycan Ali
Diplomatik Akademiyasında Vaqif Mustafazadə - 75 tədbiri keçirilmişdir.
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Muzeyin Qədim Musiqi Alətləri Ansamblı
Muzeyin Qədim Musiqi Alətləri Ansamblı respublikamızda və xarici
ölkələrdə keçirilmiş tədbirlərdə çıxış etmişdir. Fransadan, İsveçrədən Koreyayadək
Azərbaycan musiqisini yüksək səviyyədə təqdim etmişdir.

Qarşıda bizi yeni böyük işlər gözləyir:
Yeni binada yeni müasir ekspozisiyanın yaradılması, həmçinin muzeyin yeni
filialı olan Qara Qarayevin ev muzeyinin açılışı ilə əlaqədar işlər.
Muzey önəmli yubileylər ərəfəsindədir. 2016-cı ildə muzeyin Qədim Musiqi
Alətləri Ansamblının 20 illiyi, 17-ci ildə Muzeyimizin 50 illiyi, 18-ci ildə Qara
Qarayevin 100 illiyi qeyd ediləcəkdir.
Fəaliyyətimizi daha da yüksək səviyyədə davam etdirməyə çalışacağıq.
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