
11.07.2020: Xəbər 

“Xəzər Xəbər”in əməkdaşının məqaləsi novator.az-da 

2020-ci il iyulun 8-də Xəzər Universiteti “Xəzər Xəbər” jurnalının baş redaktor müavini, əməkdar 

jurnalist Əlirza Balayevin novator.az xəbər portalında “Zərdabinin heykəli... LaQuzu” 

önündə: Milli mətbuatımızın 145 illiyi ərəfəsində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, AMEA-nın 

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi və Azərbaycan Mətbuat Şurasının nəzərinə…” 

adlı məqaləsi dərc olunmuşdur. 

Məqalədə Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabinin bir zamanlar 

İçərişəhərdəki Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Baş Redaksiyasının (indiki 

AMEA Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi) binası qarşısında ucaldılmış 

heykəlinin hazırda Elmi Mərkəz oradan köçürüldüyünə görə  “Shah Palace” otel və restoranının, 

“LaQuzu” restoranının əhatəsində qalmasından bəhs edilir. 

Müəllif, beləliklə də, Zərdabinin heykəlinin namünasib vəziyyətdə qaldığını nəzərə çatdırır və 

heykəlin Cavid prospektində “Elmlər akademiyası” metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən 

Elmi Mərkəzin önünə köçürülməsini təklif edir. 

Məqaləni aşağıdakı linkdə oxumaq olar: 

https://novator.az/2020/07/08/z%c9%99rdabinin-heyk%c9%99li-laquzu-onund%c9%99/ 

 

Article by “Khazar Review” Member on novator.az 

On July 8, 2020, an article by Honored Journalist Alirza Balayev, Deputy Editor-in-Chief of 

Khazar Review Journal, entitled “The Statue of Zardabi... in front of ‘LaQuzu’: On the eve of the 

145th anniversary of our national press, to the attention of Baku City Executive Power, 

Azerbaijan National Encyclopedia Scientific Center of ANAS and the Press Council of 

Azerbaijan…” was published on the novator.az news portal. 

The article elaborates on the statue of Hasan bey Zardabi, the Founder of the Azerbaijani press, 

once erected in front of the General Editorial Office of the Azerbaijan Soviet Encyclopedia (now 

the Azerbaijan National Encyclopedia Scientific Center of ANAS) in Icheri Sheher, which is 

currently surrounded by the “Shah Palace” Hotel & Restaurant and “LaQuzu” Restaurant due to 

the Science Center’s relocation. 

Thus, the author points out that the statue of Zardabi remains in an inappropriate condition 

and proposes to move the statue in front of the Scientific Center, located on Javid Avenue near 

the “Elmler Akademiyasi” metro station. 

The article can be read at the following link: 

https://novator.az/2020/07/08/z%c9%99rdabinin-heyk%c9%99li-laquzu-onund%c9%99/  
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