“TƏBRİZİN SEHRLİ NAĞILLARI” KİTABININ TƏQDİMAT MƏRASİMİ– 5 DEKABR
BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə Regional Prezidenti Qordon Birrellin şıxışı
Cənab nazir, möhtərəm Rövnəq müəllim, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar,Bu gün
burada “Təbrizin sehrli nağılları” adlı möhtəşəm tədqiqat kitabının təqdimat mərasimində iştirak
etməkdən məmnunluq duyuram.
İcazə verin, ilk növbədə BP şirkətinin bu cür nəşrlərə nəyə görə dəstək verdiyini söyləyim.
Biz Azərbaycanın uzunmüddətli, etibarlı neft və qaz tərəfdaşıyıq. Buna görə də, ölkədəki
fəaliyyətimiz bizim üçün böyük qürur mənbəyidir. Bundan əlavə, biz inanırıq ki, BP şirkəti
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında müəyyən rol oynaya bilər. Bu, milli mədəniyyət və
incəsənətin təbliğini əhatə edir. Biz bu layihələri Azərbaycandakı davamlı ümumi öhdəliyimizin
bir hissəsi kimi görürük.
Xüsusən də, biz Azərbaycanın tarixi irsini təbliğ edən layihələrin, yəni Azərbaycanın dünyadakı
layiqli yerini daha da möhkəmləndirməsinə kömək edən layihələrin bir hissəsi olmaqdan qürur
duyuruq. Fərqi yoxdur – istər neft və qaz, istər musiqi və poeziya, istərsə də xalçaçılıq və
rəssamlıq sahələrində.
Bu ölkədəki son 20 illik fəaliyyətimiz ərzində biz bir çox mühüm tədqiqat işlərini və nəşrləri
dəstəkləmişik. Bu kitablar əsasən ölkənin dəyərli irsini gələcək nəsillərə ötürmək məqsədi
daşıyır. Biz inanırıq ki, bu təşəbbüsləri dəstəkləməklə, biz Azərbaycanın mədəni irsinin yerli və
beynəlxalq miqyasda daha da tanınmasına töhfə veririk.
Xüsusən də, biz bir sıra möhtəşəm kitabların nəşrində iştirak etməyimizdən qürur duyuruq.
Bunlara misal olaraq, 19-cu əsrdə Azərbaycanın bəlkə də ən məhşur neft maqnatı olan, həm də
incəsənət mesenatı kimi tanınan Hacı Zeynalabdin Tağıyevə həsr edilmiş kitabı; Azərbaycanın
füsunkar xalçalarından bəhs edən nəşri; Azərbaycanın ən məşhur romanlarından biri olan “Əli
və Nino” əsərinə dair araşdırmanı və bir çox digər nəşrləri göstərmək olar.
Mən bütün bu nəşrlərlə tanışam. Ümid edirəm ki, bu yeni nəşr də, xalqların miras qoyduğu irsə
məftunluq mənbəyi olacaq. Mən həmçinin ümid edirəm ki, bu nəşr müasir rəssamları bu
əvəzsiz milli irsə öz töhfələrini verməyə ilhamlandıracaq.
Bu, incəsənət pərəstişkarları, incəsənət tənqidçiləri və bizim hamımız üçün möhtəşəm bir
kitabdır. Mən Mədəniyyət Nazirliyinə və şəxsən cənab nazir Əbülfəs Qarayevə bu layihəyə
qatılmağımız üçün yaradılmış imkana görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu böyük
təşəbbüsdə BP ilə birgə tərəfdaşlığına görə PAŞA Həyat Sığorta şirkətinə və İRS nəşriyyat evinə
də təşəkkürümü bildirirəm.
Bizə məlumdur ki, Azərbaycan xalqı öz incəsənət irsi ilə son dərəcə qürur duyur və bu
layihələrə qatılmaqla biz də bu qürur hissini sizinlə paylaşırıq.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm!

