
Українсько-азербайджанські науково-літературні зустрічі 
4–6 лютого 2015 р. у рамках Українсько-азербайджанських науково-

літературних зустрічей відбулася поїздка представників української наукової 
та культурної інтелігенції до Баку, а також зустрічі з азербайджанськими 
колегами, представниками міллі меджлісу (парламенту), Міністерства 
культури і туризму Азербайджанської Республіки, Спілки письменників 
Азербайджану, Центру художнього перекладу та літературних зв’язків, 
Національної академії наук Азербайджану. Ініціатором та спонсором заходів 
виступило Міністерство культури і туризму Азербайджанської Республіки.  

Приводом для зустрічі став вихід азербайджанського журналу «Світова 
література», присвяченого сучасній українській літературі. Серед 
представлених у ньому авторів – М. Матіос, Ю. Андрухович, Я. Мельник, 
Б. Олійник, П. Мовчан, Л. Голота, М. Кіяновська, О. Пахльовська, С. Грабар, 
М. Слабошпицький, Ю. Буряк, І. Павлюк, Л. Мудрак, Д. Чистяк та ін. Ще 
раніше, наприкінці грудня 2014 р., український журнал світової літератури 
«Всесвіт» надрукував спеціальний випуск, присвячений сучасній літературі 
Азербайджану.  

До складу української делегації увійшли народний депутат України, 
письменниця М. Матіос, кандидат філологічних наук, молодший науковий 
співробітник відділу світової літератури Інституту літератури 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України Д. Дроздовський, директор Національного 
музею ім. Т. Г. Шевченка, кандидат філологічних наук Д. Стус, представники 
Національної спілки письменників України. Під час перебування делегації в 
Баку відбулися зустрічі представників української сторони з міністром 
культури і туризму Азербайджанської Республіки А. Караєвим, головою 
Комітету міллі меджлісу з питань культури, членами українсько-
азербайджанської комісії в азербайджанському парламенті, представниками 
Інституту літератури ім. Нізамі Національної академії наук Азербайджану. 
Було обговорено механізми співпраці в галузі освіти, науки і культури, а 
також наголошено на потребі інтенсифікувати науковий діалог між Україною 
та Азербайджаном. Також сторони висловили намір у найближчому 
майбутньому підписати угоду про співпрацю між міністерствами культури 
Азербайджану та України, а також спілками письменників обох країн.  

Під час перебування в Баку українські письменники та науковці 
відвідали могилу Гейдара Алієва, «Алею шахідів», основні центри сучасної 
культури Азербайджану. У Спілці письменників Азербайджану відбулися 
читання та зустрічі з азербайджанськими шанувальниками української 
літератури. Найближчим часом в українському видавництві «Ярославів Вал» 



готується до друку повість «Білий овен, чорний овен» Анара (Анара Расула 
огли Рзаєва) – голови Спілки письменників Азербайджану (Українсько-
азербайджанські науково-літературні зустрічі // Національна академія 
наук України (http://www.nas.gov.ua). – 2015. – 11.02). 

 


