
11 грудня 2014 р. у Національній бібліотеці України 

ім. В. І. Вернадського відбулася презентація книжок, підготовлених, 

перекладених і виданих за підтримки Посольства Азербайджанської 

Республіки в Україні.  

 Організатори заходу – Посольство Азербайджанської Республіки в 

Україні, Національна бібліотека Азербайджану ім. М. Ф. Ахундзаде, 

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. 

 У презентації взяли участь: Надзвичайний та Повноважний Посол 

Азербайджанської Республіки в Україні Е. Мадатлі; другий секретар 

Посольства Азербайджанської Республіки в Україні Ф. Бабаєв; автори, 

перекладачі та видавці книжок; представники азербайджанських бізнес-

компаній, Всеукраїнської громадської організації «Об’єднана діаспора 

азербайджанців України», Міжнародної громадської організації «Інститут 

азербайджанства», Об’єднаного конгресу азербайджанців України, Спілки 

азербайджанської молоді в Україні, Всеукраїнської азербайджанської 

молодіжної організації; співробітники наукових установ НАН України; 

студенти та викладачі українських університетів; представники літературної 

громадськості України, а також азербайджанських, українських та турецьких 

ЗМІ.  

 Особливим гостем заходу був директор Національної бібліотеки 

Азербайджану ім. М. Ф. Ахундзаде, професор К. Тахіров, за ініціативою 

якого місцем презентації нових видань було обрано саме Національну 

бібліотеку України ім. В. І. Вернадського. 

 Усім, хто цікавиться культурним і науковим життям України та 

Азербайджану, слідкує за розвитком відносин між двома країнами, 

Посольство Азербайджану в Україні презентувало кількадесят нових видань.  

 З вітальним словом до учасників презентації звернувся генеральний 

директор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, доктор 

історичних наук В. Попик, який висловив захоплення подвижницькою 

працею азербайджанських дипломатів у реалізації цікавих видавничих 

проектів. 

На завершення свята азербайджанської книги в Україні начальник 

відділу міжнародних зв’язків Президії НАН України С. Мякушко вручив 

послу Азербайджану в Україні Е. Мадатлі та директору Національної 

бібліотеки Азербайджану ім. М. Ф. Ахундзаде К. Тахірову нагороди від 

Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна» 

та Національної академії наук України. 



 Знаковою подією заходу стало підписання Угоди про міжнародне 

інформаційне співробітництво між Національною бібліотекою України 

ім. В. І. Вернадського та Національною бібліотекою Азербайджану 

ім. М. Ф. Ахундзаде (У головній бібліотеці України презентували нові 

видання з азербайджанознавства, видані за підтримки Посольства 

Азербайджанської Республіки в Україні // Національна бібліотека України 

ім. В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/node/1872). – 2014. – 14.12). 

 


